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Woord vooraf

Nu ik met de voltooiing van dit proefschrift formeel aan het einde ben gekomen
van mijn academische scholing, wil ik de mensen bedanken die mij tijdens dit traject ondersteund hebben. Allereerst ben ik mijn promotor prof. dr. George Harinck, hoogleraar Collectievorming en geschiedenis van het neocalvinisme aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam en directeur van het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen, erkentelijk
voor zijn goede begeleiding. Naast Harinck heb ik veel gehad aan mijn copromotor dr. Hans Krabbendam, vicedirecteur van het Roosevelt Study Center in
Middelburg. Hun academische scherpte en enthousiasme voor de cultuurgeschiedenis hebben me blijvend gevormd.
Prof. dr. Kees van Minnen, directeur van het Roosevelt Study Center, ben ik
dankbaar voor de mogelijkheid om gedurende twee jaar te werken op zijn dynamische onderzoeksinstituut in het hart van Middelburg. Daarna, gedurende 2007
en 2008, heb ik ook aan de Theologische Universiteit in Kampen (Broederweg)
met veel plezier gewerkt. Ik ben de directeuren Henk Hartog en diens opvolger
Nico Versteeg erkentelijk voor de comfortabele werkkamer die ik daar ter beschikking had.
Stimulerend was de prettige samenwerking met de medepromovendi en collega’s in Middelburg en Kampen, zowel tijdens als buiten werktijd. Van hen hebben
verscheidene personen gedeelten van deze dissertatie becommentarieerd. Bij name
wil ik noemen drs. Geert van Dijk, drs. Gerrit de Graaf, drs. Ewout Klei, dr. Ab
van Langevelde, drs. Hans Righolt, dr. Giles Scott-Smith, drs. Kim van der Wijngaart en de lange lijst Kamper theologen.
Zonder de fondsen voor buitenlands archiefonderzoek, de aanschaf van literatuur
en de dekking van de publicatiekosten was dit boek niet verschenen. Voor de subsidiëring van onderzoeksreizen naar Noord-Amerika ben ik dank verschuldigd
aan het Jagtspoel Fonds, het Roosevelt Study Center in Middelburg, de Theologische Universiteit in Kampen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo) te Den Haag, de Stichting “De Honderd Gulden Reis” uit
Amsterdam en het Van Raalte Institute (vri) in Holland, Michigan, in de Verenigde Staten. Het Greijdanus-Kruithoffonds van de Theologische Universiteit
maakte de aanschaf van relevante literatuur een stuk eenvoudiger. Een bijzonder
woord van dank gaat uit naar de Stichting Afbouw (Theologische Universiteit
Kampen), het Roosevelt Study Center en Rockade Automatisering (Assen), die
gezamenlijk de publicatiekosten van dit boek op zich namen.
De families Hekstra, Knol en Douma uit Grand Rapids, Michigan, evenals de
studenten van het Theological College van de Canadian Reformed Churches in
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Hamilton, Ontario, stonden tijdens mijn onderzoeksreizen in de genoemde regio’s niet alleen garant voor passende huisvesting en smakelijk voedsel, maar ook
voor een klimaat waarbinnen onderzoek en ontspanning goed gecombineerd
konden worden. Het bezoek aan de indrukwekkende Niagara Falls zal ik niet snel
vergeten. Ook dank ik de families Nyenhuis en Swieringa uit Holland, Michigan,
voor hun gastvrije onthaal en prettige verblijf in die plaats.
Archivarissen die toestemming verleenden voor het verrichten van onderzoek
in relevante collecties mogen in een “Woord vooraf” uiteraard niet ontbreken. Ed
Nieuwenhof van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag verleende toestemming om het belangrijke archief van de Nederlandse Emigratie Dienst in te
zien, waarmee ik mijn voordeel heb kunnen doen. Ruben Kers van het Gemeentearchief Rotterdam bood gelegenheid om onderzoek te doen in de informatierijke verzameling van de Holland-Amerika Lijn. Verder dank ik Fennie Duursema
van het Protestants Landelijke Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in
Nederland, om in Het Utrechts Archief de gesloten collectie te bekijken van de
deputaten voor emigratie van de Gereformeerde Kerken in Nederland, evenals in
Wierden het archief van de Hervormde Emigratie Commissie. Tot slot wil ik nog
enkele archivarissen noemen die behulpzaam zijn geweest bij het archiefonderzoek: Wim Berkelaar, Dagmare Houniet en Hans Seijlhouwer van het Historisch
Documentiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Wim Koole van het Archief- en Documentatiecentrum in
Kampen, Richard H. Harms van Heritage Hall op Calvin College in Grand Rapids, Deborah Postema-George van het Holland Museum in Holland, Michigan,
Karen Schakel (†) van het Van Raalte Institute in diezelfde plaats en Frederika
Oosterhoff, verbonden aan het Theological College van de Canadian Reformed
Churches in Hamilton, Ontario.
Historisch onderzoek is doorgaans een nogal individualistische activiteit, aangezien historici zich regelmatig ophouden in archieven en bibliotheken. Juist
daarom is frequent contact met collegaonderzoekers, door middel van studiegroepen en seminars, belangrijk om gevoel te houden met de actualiteit binnen het
onderzoeksveld. Hiervoor bestond ruimschoots gelegenheid. Ik ben dankbaar
voor wat ik geleerd heb op de Nederlands-Amerikaanse congressen, PhD-seminars en aio-conferenties van het Roosevelt Study Center, de bijeenkomsten van
het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten in Amsterdam, de aio-samenkomsten op het Archief- en Documentatiecentrum te Kampen, de activiteiten van
de Werkgroep Kerkgeschiedenis en Kerkrecht in Kampen en Apeldoorn, en ten
slotte voor de boeiende colleges Nederlandse kerkgeschiedenis van prof. dr. Mees
te Velde. Tot de categorie educatie behoort verder nog de uitwisseling met diverse onderzoekers die zich met de Nederlandse migratiegeschiedenis bezighouden
en met wie ik regelmatig over dit thema gesproken of gecorrespondeerd heb:
Agnes Amelink, Betsy Biemond-Boer, Joe Graumans (Prince Albert, Saskatchewan, Canada), Albert van der Heide (Vancouver, British Columbia, Canada) en
Janet S. Sheeres (Grand Rapids, Michigan, usa). Ook dank ik iedereen die bereid
was zich door mij te laten interviewen of ongepubliceerd materiaal ter beschikking stelde. Hun namen zijn te vinden in de literatuurlijst achter in dit boek.

Woord vooraf

11

Een aantal meelezers ben ik dankbaar voor de voorstellen tot inhoudelijke en tekstuele verbeteringen: allereerst de leden van de beoordelingscommissie, voorts dr.
Marc Dierikx, drs. Marijke van Faassen en dr. Mari Smits (alle drie werkzaam bij
het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag), dr. Jaap Jacobs (Universiteit van Leiden), dr. Madelon de Keizer (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam), drs. Anne Rispens (tekstbureau Heldere Taal, Groningen), drs. John M. Thompson (Roosevelt Study Center) en dr. Lodewijk Winkeler (Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen).
Tijdens mijn onderzoek was het prettig altijd te kunnen terugvallen op een stabiel
thuisfront. Ik wil mijn ouders, Berend en Joke Koops-Reitsema, bedanken voor
hun stimulansen en voor het gezonde klimaat waarin ik ben opgegroeid. Mijn
broers, zussen en hun partners – Roel & Mieke, Matthijs & Inge, Hanneke & Niclas en Alice & Wout-Jan – zorgden ruimschoots voor ontspanning en hielpen mij
waar mogelijk. Zo leverden Roel (Rockade Automatisering) en mijn ouders een
financiële bijdrage voor enkele afbeeldingen die in dit boek te vinden zijn, terwijl
Matthijs regelmatig assisteerde op printgebied. Verder ben ik mijn schoonouders
Evert en Lien Bouwsma-Moerdijk dankbaar voor hun gastvrijheid en meeleven,
in het bijzonder gedurende de periode dat ik in Middelburg woonde. Mijn
schoonzussen, zwagers en hun kroost boden ook de nodige gezelligheid: Leontien & Gert-Jan, Wietze & Jerina en Frank.
Afsluitend wil ik mijn vrouw Annemieke en Ruben noemen. Wat ons met elkaar verbindt is niet alleen liefde en vriendschap, maar ook onze band met een betrouwbare God. Op zo’n levensgrond vaart een mens wel.
Enne Koops
Februari 2010

Inleiding

Onderwerp en afbakening
William Sytsma uit het Groninger Noordhorn was negen jaar toen hij in de zomer
van 1951 met zijn ouders, broers en zussen naar Canada emigreerde. In een interview, vijftig jaar later, herinnerde hij zich nog exact waarom zijn ouders geëmigreerd waren. Zijn vader was een gereformeerde boer die tijdens de Tweede
Wereldoorlog actief was in het verzet en verscheidene onderduikers in zijn boerderij verborgen hield. Na de bevrijding kregen de Sytsma’s harde klappen te verwerken, toen hun boerderij in korte tijd twee keer tot de grond afbrandde. In beide gevallen ging zowel de veestapel als de machinevoorraad geheel verloren. De
eerste brand was een week na de bevrijding aangestoken door een jonge onderduiker, die gedurende de bezetting bij het gezin Sytsma in huis zat en zodanig
getraumatiseerd was geraakt door het oorlogsgeweld, dat hij in een vlaag van verstandsverbijstering elke herinnering aan zijn vroegere verblijfplaats wilde uitwissen. Anderhalf jaar nadat de boerderij met pijn en moeite herbouwd was, legde
een tweede inferno het woonhuis van de Noordhorners in de as, ditmaal veroorzaakt door een kortsluiting in de elektrische bedrading. Door deze traumatische
gebeurtenissen kregen de jaren van de wederopbouw voor de Sytsma’s een wel erg
letterlijke betekenis. Ze besloten daarom naar Canada te vertrekken om met
vrucht iets op te bouwen. Het gezin werd daartoe gestimuleerd door contacten
met geëmigreerde familieleden en kennissen, en handelde vanuit de overtuiging
dat de perspectieven voor agrariërs in de regio Noordhorn ook zonder branden
beperkt zouden blijven.1
De ervaringen van de Sytsma’s waren in hun dramatiek uniek, maar het profiel
van dit gezin komt op belangrijke punten overeen met dat van veel andere Nederlanders die zich in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog in een overzees
land vestigden. Net als veel mede-emigranten had het gezin een gereformeerde
achtergrond, vormden het sombere economische toekomstperspectief en het contact met eerder geëmigreerde relaties een belangrijke vertrekimpuls en koos het
voor vestiging in Canada. In dit historisch onderzoek komen deze aspecten aan de
orde, met als centrale vraag die naar de verhouding tussen christelijke religie en
migratie. Deze relatie springt gedurende de naoorlogse periode het meest in het
oog: het Groninger gezin Sytsma en andere gereformeerde provinciegenoten

1 Van Raalte Institute (verder genoemd: vri), Holland, Michigan, usa, toeg.nr. h98-1351: “Class Oral
History Projects”, aldaar “Interview Beverly Katt met William Sytsma (30 maart 2000)”, 1-7.
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maakten 45 procent uit van de emigranten uit Groningen die zich van 1948 tot
1962 in een overzees land vestigden, maar in de provincie Groningen hadden de
gereformeerden een bevolkingaandeel van 20 procent.2 Ook de cijfers van de totale overzeese emigratie uit Nederland suggereren een relatie tussen religie en emigratie: 18 procent van de Nederlandse landverhuizers was gereformeerd, maar
hun bevolkingsaandeel lag op 9.7 procent.3
Al eerder in de Nederlandse geschiedenis was de band tussen christelijke religie
en emigratie nauw. Een goed voorbeeld is de Nederlandse landverhuizing naar
Noord-Amerika in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Historici en sociologen beschouwden de betekenis van religie met betrekking tot deze
migratiestroom als positief of als vanzelfsprekend. Vooral Amerikaanse historici
verklaarden de komst van de Nederlanders uit hun godsdienstige achterstelling in
Nederland. In de optiek van deze historici motiveerden Nederlandse emigranten
hun vertrek naar de Verenigde Staten vooral religieus. Dit had te maken met het
zelfbeeld van de Amerikanen, die hun land vanwege zijn godsdienstvrijheid als
een toevluchtsoord beschouwden voor vervolgde christenen. Niet alleen stelden
deze onderzoekers het religieuze motief niet ter discussie, maar ook beperkten zij
de invloed van religie veelal tot motieven. Godsdienst beïnvloedde echter ook de
beeldvorming, de organisatie, de emigratiebereidheid in het vertrekland en het integratieproces in het vestigingsgebied. Religie doordrenkte dus de héle cultuur
van het emigreren: vanaf de eerste gedachtevorming over het vertrek tot de uiteindelijke integratie in het vestigingsland.
De Nederlandse emigratie naar Noord-Amerika in de periode 1947-1963 biedt
goede aanknopingspunten voor nieuw onderzoek naar de relatie tussen het
christelijk geloof en migratie, vanwege haar massaliteit en het dominante religieuze aspect van deze overzeese trek. De emigratie naar Noord-Amerika in het
genoemde tijdvak was omvangrijk genoeg om een zinvolle analyse te kunnen verrichten. In de periode 1947-1963 emigreerden bijna 410.000 Nederlanders – ongeveer 3.4 procent van de totale bevolking – naar andere continenten, van wie de
meerderheid voor Noord-Amerika koos. Van deze groep vertrokken 147.500
personen (36 procent) naar Canada en 76.200 personen (19 procent) naar de Verenigde Staten.4 De overige 45 procent van de Nederlandse emigranten koos voor
bestemmingen in Australië (29 procent), Zuid-Afrika (8), Nieuw-Zeeland (6),
Brazilië (1) of in andere landen (1). Wanneer de omvang van de naoorlogse emigratie wordt afgezet tegen de landverhuizing die plaatsvond in de jaren 1840-1940,
springt de massaliteit in het oog. In dit veel langere tijdvak emigreerden 220.000

2 Enne Koops, ‘“Kolesoal wat ’n drokte hier!” Overzeese emigratie uit de provincie Groningen na de
Tweede Wereldoorlog’, Maarten Duijvendak e.a. (red.), Historisch Jaarboek Groningen 2009 (Groningen: Stad en Lande, 2009) 38-53, aldaar 44.
3 Zie bijlage 4, pag. 367.
4 J.H. Elich en P.W. Blauw, Emigreren (Utrecht en Antwerpen: Het Spectrum, 1983) 22.
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Nederlanders naar overzeese landen, niet meer dan 0.7 procent van de gemiddelde totale Nederlandse bevolking over die periode.5
Ook opvallend was de religieuze samenstelling van de Nederlanders die naar
Noord-Amerika vertrokken. Net als de afgescheidenen in de negentiende eeuw,
waren orthodox-protestanten – in casu de gereformeerden – na de Tweede
Wereldoorlog als enige geloofsgroep sterk oververtegenwoordigd in de emigratiegolf naar Noord-Amerika.6 Tussen 1947 en 1963 bedroeg het percentage gereformeerden 9.7 van de Nederlandse bevolking, maar hun aandeel in de totale emigratie lag aanzienlijk hoger. Van 1948 tot 1952 was ruim 41 procent van de
Nederlandse emigranten die naar Canada vertrokken gereformeerd, terwijl het
percentage voor de Verenigde Staten in diezelfde periode op 20 procent lag. Na
1952 nam het aandeel van de gereformeerden in de emigratie naar Noord-Amerika af, maar toch bleven zij verhoudingsgewijs ruimer vertegenwoordigd dan katholieken, Nederlandse hervormden, andere protestantse geloofsgroepen en personen zonder kerkelijke binding.7 Tussen 1948 en 1964 was 32 procent van de
Nederlandse emigranten die Canada als bestemmingsgebied kozen gereformeerd.
Naar de Verenigde Staten lag hun aandeel in hetzelfde tijdvak rond 12 procent.
Wanneer we de totale naoorlogse Nederlandse emigratie naar alle overzeese landen (dus inclusief Australië, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Brazilië) tot 1962 in
ogenschouw nemen, dan hadden de gereformeerden een aandeel van 18 procent.
Deze verhoudingen maken de gereformeerden tot een geschikte groep voor historisch onderzoek naar de relatie tussen religie en emigratie.8 Een voordeel van deze
doelgroep is dat de gereformeerden, vanwege hun culturele homogeniteit en hun
relatief grote historische besef, goed traceerbaar zijn in Nederlandse en NoordAmerikaanse archiefcollecties, in elk geval beter dan katholieken, hervormden of
emigranten zonder kerkelijke binding.9
De keuze voor Noord-Amerika als vestigingsgebied biedt de mogelijkheid om
de relatie tussen religie en emigratie te onderzoeken op de lange termijn. NoordAmerika was het enige continent dat ook in de periode voor de Tweede Wereldoorlog aanzienlijke aantallen immigranten ontving. Daarbij bieden Canada en de
Verenigde Staten vanwege hun grensverkeer de mogelijkheid om vanuit een per5 Hans Krabbendam: Vrijheid in het verschiet. Nederlandse emigratie naar Amerika 1840-1940 (Hilversum: Verloren, 2006) 23; J.H. Elich, Aan de ene kant, aan de andere kant. De emigratie van
Nederlanders naar Australië 1946-1986 (Delft: Eburon, 1987) 86 (aldaar tabel 3.1). Het door Elich
genoemde percentage van 0.7 heeft betrekking op het tijdvak 1846-1932.
6 Pieter Stokvis, De Nederlandse trek naar Amerika 1846-1847 (Leiden: Universitaire Pers Leiden,
1977) 36.
7 B.P. Hofstede, Thwarted Exodus. Post-War Overseas Migration from the Netherlands (’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1964) 96 (aldaar tabel 12).
8 Er waren in de naoorlogse periode nog drie andere geloofsgroepen die in relatief groten getale uit
Nederland vertrokken: joden, mormonen en baptisten. Deze groepen vormen echter minder geschikte onderzoeksgroepen vanwege het gebrek aan voldoende archiefmateriaal, de beperkte absolute omvang van hun emigratie en het feit dat ze vaak voor één vestigingsland kozen, wat vergelijkend onderzoek bemoeilijkt.
9 George Harinck en Lodewijk Winkeler, ‘Erfenis van een moderniseringsbeweging. De culturele betekenis van levensbeschouwelijke documentatiecentra’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 11.2 (mei 2008) 57-62, aldaar 58.
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Afb. 1 Op de Wilhelminakade in Rotterdam zwaaien achterblijvers de emigranten uit,
1947. Foto: Sam Presser/mai.

spectief op lange termijn de wederzijdse relaties tussen Nederlandse migrantengroepen in beide landen te onderzoeken. Het immigratieland Australië levert
minder aanknopingspunten voor dergelijk onderzoek. Hoewel de emigratie naar
dit land in de periode 1947-1963 met ruim 120.000 Nederlanders omvangrijk was,
vertrokken er in het tijdvak vóór 1945 nauwelijks Nederlanders naar dit continent.10 Hetzelfde kan gesteld worden met betrekking tot Zuid-Afrika, waar zich
vóór de Tweede Wereldoorlog slechts een beperkt aantal Nederlandse emigranten
vestigde.11 Evenmin vormen Nieuw-Zeeland en Brazilië geschikte onderzoeksgebieden. In de periode 1947-1963 ontvingen deze landen respectievelijk niet meer
10 Elich, Aan de ene kant, 135-191.
11 Van 1849 tot 1940 emigreerden ongeveer 11.000 Nederlanders naar Zuid-Afrika, vaak naar de ZuidAfrikaanse Republiek en Oranje Vrijstaat. De annexatie door Groot-Brittannië vanaf 1877 en de
Boerenoorlogen zetten een rem op de Nederlandse emigratie naar Zuid-Afrika. Zie: J.A.A. Hart-
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dan 5.5 procent en 1.2 procent van het totale aantal overzeese emigranten uit
Nederland. Er is nog een andere reden waarom Brazilië minder aanleiding geeft
om de variaties te onderzoeken die zich tussen gereformeerde bloedgroepen voordeden en de invloed daarvan op het emigratieproces. Gereformeerde emigranten
moesten vóór hun vertrek uit Nederland beloven om zich in Brazilië bij één kerkgenootschap aan te sluiten. Dit was noodzakelijk omdat er alleen in georganiseerd
verband naar Brazilië geëmigreerd werd, waarbij de betrokken landverhuizers
zich hoofdzakelijk vestigden in de gemeenschappen Holambra (1948), Monte
Alegre (1949) en Castrolanda (1951). Deze emigranten dienden een hecht collectief te vormen om de continuïteit van hun gemeenschappen te garanderen. Om die
reden bestond in Brazilië voor godsdienstige variatie weinig ruimte. Principiële
gereformeerden die naar dit land wilden emigreren, dienden hun religieuze strijdbijlen te begraven op het moment dat ze Nederland verlieten.12 Ook dit gegeven
maakt Brazilië een minder geschikte geografische eenheid om de wisselwerking
tussen religie en emigratie in detail te onderzoeken.

Vraagstelling en vergelijkend perspectief
In deze dissertatie staat de vraag centraal welke religieuze factoren de Nederlandse emigratie naar Canada en de Verenigde Staten in het tijdvak 1947-1963
aanmoedigden of juist afremden en welke gevolgen religie had voor het integratieproces in Noord-Amerika. De gereformeerden vormen de centrale onderzoeksgroep bij de beantwoording van deze vraag, omdat zij sterk oververtegenwoordigd waren in de trek naar Noord-Amerika. Nagegaan wordt of de
kwantitatieve oververtegenwoordiging van de gereformeerden ook kwalitatieve
aspecten had.
Vanuit de overtuiging dat emigratie altijd is ingebed in een bredere groepscultuur
is het zinvol om de emigratie van de gereformeerden naar Noord-Amerika vanuit
een dubbel vergelijkend perspectief te analyseren, zowel temporeel als categoriaal.13
land, De geschiedenis van de Nederlandse emigratie tot de Tweede Wereldoorlog (z.p.: Nederlandse
Emigratie Dienst, 1959) 192-198; Linda van Putten, “ ‘Een emigratieland apart.’ Het Nederlandse
emigratiebeleid ten aanzien van Zuid-Afrika in de periode 1952-1978” (doctoraalscriptie sociale geschiedenis, Universiteit van Leiden, 1997).
12 Zie: C.J.M. Wijnen, Holambra, 1948-1998: van coöperatie van Nederlandse boeren en tuinders tot
bloemenstad in Brazilië (Den Haag: Stichting Holambra Nederland, 1998), Mari Smits, Holambra:
geschiedenis van een Nederlandse toekomstdroom in de Braziliaanse werkelijkheid 1948-1988 (Nijmegen: kdc Scripta, 1990) en Harald S. van der Straaten, Hollandse pioniers in Brazilië (Franeker:
Van Wijnen, 1988).
13 De methodiek van het vergelijkend analyseren van migratieprocessen over een langere periode is een
nieuwe trend in migratieonderzoek: ‘Historische perspectieven en vraagstellingen die het lokale en
nationale niveau overstijgen ten gunste van een vergelijkende benadering over de lokale en nationale grenzen heen zijn tegenwoordig populair (…) Deze ontwikkeling vormt een contrast met de tot
nu toe meest gangbare aanpak van de geschiedschrijving, namelijk om de geschiedenis per natie of
– in het geval van kerkgeschiedenis – per denominatie te schrijven’. Aldus: Angela Berlis, Vergelijking als weg tot historische kennis (Amersfoort en Sliedrecht: Stichting Oud-Katholiek Seminarie,
2007) [inaugurele rede Universiteit Utrecht, 18 januari 2007] 8.
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Allereerst biedt de casus Noord-Amerika mogelijkheden voor een comparatief onderzoek in temporeel opzicht. Om de emigratie van gereformeerden naar de Verenigde Staten en Canada goed te kunnen analyseren – cultuur is altijd een zaak van ontwikkelingen op lange termijn – wordt in deze dissertatie eerst de vooroorlogse landverhuizing naar Noord-Amerika in kaart gebracht. Hierdoor kan duidelijk worden in hoeverre er in de periode 1947-1963 op het niveau van emigratie sprake was
van continuïteit of discontinuïteit ten opzichte van de Nederlandse emigratie naar
Noord-Amerika die vóór de Tweede Wereldoorlog plaatsvond, specifiek in de zeventiende en achttiende eeuw en in het tijdvak 1846-1914.
Ten tweede is ervoor gekozen om niet alleen de gereformeerden als migrantengroep te belichten, maar deze categorie uit te splitsen naar denominatie en hun
emigratie te vergelijken met die uit de twee grootste Nederlandse kerkgenootschappen, de Rooms-Katholieke Kerk (rkk) en de Nederlandse Hervormde Kerk
(nhk). Dit maakt een genuanceerdere benadering mogelijk. Hoewel de gereformeerden namelijk in cultureel opzicht een relatief homogene groepering vormden, waren zij kerkelijk gezien verdeeld. Het is daarom van belang helder te krijgen wie er in deze dissertatie met ‘de gereformeerden’ bedoeld worden. Als het
begrip ‘gereformeerden’ in het betoog zonder bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt, slaat deze term (tenzij anders vermeld) op de leden van de voormalige Gereformeerde Kerken in Nederland (gkn). De Gereformeerde Kerken in Nederland vormden, tot zij in 2004 met de hervormde en lutherse kerken fuseerden tot
de Protestantse Kerk in Nederland (pkn), de grootste denominatie die de term gereformeerd in haar officiële benaming droeg. In 1947 telden de Gereformeerde
Kerken in Nederland ruim 673.000 leden.14 Omdat juist de leden van dit kerkgenootschap relatief vaak van land verhuisden, vormt hun emigratie een centraal
oriëntatiepunt in het onderzoek.
De gereformeerden uit de Gereformeerde Kerken in Nederland worden vergeleken met een aantal andere gereformeerde kerkgroepen, die in het betoog telkens
met een bijvoeglijk naamwoord aangeduid worden. Het betreft in de eerste plaats
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (gkv), die in 1944 uit de Gereformeerde
Kerken in Nederland voortkwamen door een kerkscheuring naar aanleiding van
theologische conflicten over verbond en kerkrecht. De leden van deze denominatie, in 1947 ongeveer 90.000 personen, worden in het onderzoek aangeduid als
vrijgemaakt-gereformeerden of vrijgemaakten. De tweede groep gereformeerden
die onderscheiden wordt, zijn de christelijk-gereformeerden: leden van de
Christelijke Gereformeerde Kerk (cgk)15, een groep die in 1892 buiten de Vereniging bleef. In 1947 telde dit kerkgenootschap 68.000 leden. Ten slotte vormen de
bevindelijk-gereformeerden uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en
Noord-Amerika – in 1907 ontstaan uit een fusie van groepen ledeboerianen en

14 H.C. Endedijk, De Gereformeerde Kerken in Nederland. Deel ii: 1936-1975 (Kampen: Kok, 1992)
251.
15 Tot 1947 heetten de cgk in het enkelvoud ‘Christelijke Gereformeerde Kerk’, vanaf 1947 besloot de
generale synode de meervoudsvorm te gebruiken.
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Afb. 2 Kaart van kerkelijk Nederland van de negentiende tot het midden van de twintigste eeuw.

kruisgezinden die in de negentiende eeuw van de Nederlandse Hervormde Kerk
waren afgescheiden – een afzonderlijke gereformeerde groepering die in de analyse aandacht krijgt. Deze kerk had in 1947 circa 100.000 leden.16
Het is zinvol om de diverse gereformeerde groeperingen te vergelijken met de
twee grootste Nederlandse denominaties, de Rooms-Katholieke Kerk en de
Nederlandse Hervormde Kerk (die volgens de volkstelling van 1947 respectievelijk 3.704.000 en 2.989.000 leden telden), omdat via de comparatieve methode de
emigratie van gereformeerden analytisch beter uit de verf komt. Vanwege haar
hiërarchische en internationale structuur, die de emigratie van de katholieken op
meerdere niveaus beïnvloedde, is de Rooms-Katholieke Kerk een geschikt onderwerp voor vergelijking met de gereformeerde denominaties, die een andere kerkstructuur hadden. Ook de Nederlandse Hervormde Kerk biedt aanknopingspunten voor een historische vergelijking. De hervormden waren in cultureel opzicht
minder homogeen dan bijvoorbeeld de leden van de Gereformeerde Kerken in
Nederland. Zij kerkten wel binnen één organisatie, de Nederlandse Hervormde
Kerk, maar vertoonden op cultureel-theologisch terrein veel variatie, met kerke16 Naast een onderscheid per kerkgenootschap worden de gereformeerden ook vaak ingedeeld met
kwalificaties die kerkgrenzen overschrijden, zoals ‘orthodox-protestanten’, ‘neocalvinisten’ of ‘bevindelijk-gereformeerden’. Met name beide laatstgenoemde begrippen komen in dit proefschrift
voor. De term neocalvinisten duidt dan op de gereformeerden die zich lieten inspireren door het gedachtegoed van Abraham Kuyper en Herman Bavinck. Dit type gereformeerden bevond zich vooral in de voormalige gkn en in de gkv, en in mindere mate in de cgk en de nhk. De bevindelijk-gereformeerden baseerden zich op de antithetische en piëtistische theologie uit het tijdvak van de
Nadere Reformatie. Bevindelijk-gereformeerden vond en vindt men vooral in de (Oud-) Gereformeerde Gemeenten, de cgk, de Gereformeerde Bond in de voormalige nhk en tegenwoordig ook in
de Hersteld Hervormde Kerk (hhk). Vgl. Martha P. Veerman, Mondig – bondig – zondig: drie stromingen binnen de gereformeerde wereld in Nederland (Gorinchem: Narratio, 1995) 53-64, 118-140.
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lijke modaliteiten die varieerden van vrijzinnig tot bevindelijk. Het is goed mogelijk dat deze verscheidenheid op cultureel en theologisch vlak de opinievorming
over emigratie, de organisatie en de emigratiebereidheid beïnvloed heeft.

Religie en emigratie: definities
De term religie is afkomstig van het Latijnse werkwoord religare, dat ‘verbinden’
betekent, en wordt hier specifiek toegepast op de christelijke verschijningsvorm.
Het begrip religie valt te omschrijven als ‘een systeem van godsdienst, waarbij de
betrokkenen verbondenheid ervaren met God en daarop antwoorden in hun doen
en laten’.17 Dit onderzoek operationaliseert deze term door zowel te letten op de
binnenkant van de christelijke geloofsovertuiging – de spiritualiteit, de geloofs- en
de daaruit voortvloeiende cultuurvisie – als op de buitenkant, de kerken en parakerkelijke organisaties.
Het migratieverschijnsel dat deze dissertatie bestudeert, kan aangeduid worden
met de termen overzeese, intercontinentale of trans-Atlantische migratie, of kortweg emigratie. Dit laatste begrip, emigratie, wordt in dit proefschrift het vaakst
gebruikt en als volgt gedefinieerd: ‘Een cultureel en sociaal-economisch proces,
waarbij individuen en groepen vanuit een vertrekland vrijwillig verhuizen naar
een overzees land, met als doel een permanente verandering van woonplaats, maar
niet met het oogmerk om de geestelijk-culturele banden met het moederland geheel door te snijden.’ Deze omschrijving, die gebaseerd is op definities van Pieter
Stokvis en Robert P. Swierenga, heeft drie belangrijke kenmerken.18 Allereerst
wordt emigratie opgevat als een proces waarbij de banden met de zendende cultuur op diverse wijzen in stand blijven. Dit betekent dat migratiehistorici hun aandacht kunnen richten op de ontwikkelingen van migrantengroepen in het zendende of ontvangende land afzonderlijk, maar ook op de blijvende, wederkerige
relaties tussen het vertrek- en vestigingsland in het tijdvak vóór en na de landverhuizing.
In de tweede plaats wordt emigratie in het onderhavige onderzoek beschouwd
als een proces dat zich kenmerkt door een hoge mate van continuïteit op cultureel
vlak. Dit maakt het mogelijk om theologisch-kerkelijke ontwikkelingen binnen
de gereformeerde wereld in Nederland en Noord-Amerika in het onderzoek te
betrekken.
17 Vgl. C. van der Kooi, ‘Religie’ in: George Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie. Deel iii
(Kampen: Kok, 2005) 1521-1523.
18 Stokvis definieert trans-Atlantische migratie als de ‘vreedzame landverhuizing overzee van vrije
mensen – individueel, in gezins- of groepsverband − met als doel permanente verandering van
woonplaats’. Hij verwijst naar H. Runblom en H. Normen (eds.), From Sweden to America (Uppsala: z.n., 1976) 21-25, die een vergelijkbare omschrijving van deze term geven als Stokvis. Zie: Stokvis, De Nederlandse trek, 1. Robert Swierenga definieert emigratie als ‘a social process that involved
the transplanting of individuals and kin groups from specific sending places to specific receiving
places in North America. In the interchange, the sending and the receiving communities were linked
in numerous ways’. Zie: Robert P. Swierenga, Faith and Family. Dutch Immigration and Settlement
in the United States, 1820-1920 (New York en Londen: Holmes & Meier, 2000) 2.
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De gegeven omschrijving schept ten slotte ruimte om onderzoek te doen naar de
rol van collectieven als kerken, emigratieorganisaties en overheden, in plaats van
te blijven steken in een losse compilatie van emigratie-ervaringen van individuen.

Het concept emigratiecultuur
De methodiek om de naoorlogse relatie tussen religie en emigratie op het spoor te
komen, is al kort aan de orde gesteld, namelijk een comparatieve methode in temporeel en categoriaal opzicht. Deze vergelijkingen, zowel in de tijd als tussen
kerkgenootschappen, maakt dit boek operationeel met behulp van een term die in
de migratieliteratuur wel sporadisch is genoemd, ‘emigratiecultuur’, maar niet bevredigend is gedefinieerd of is benut om emigratieprocessen te analyseren.19 Zo
hebben de Amerikaanse sociologen William Kandel en Douglas S. Massey voorgesteld het concept ‘culture of migration’ te gebruiken. Zij reiken echter geen methode aan om een migratiecultuur op de lange termijn of in kwalitatief opzicht te
analyseren, maar richten zich hoofdzakelijk op kwantitatieve analyses van korte
perioden. Daarbij ligt het zwaartepunt in hun onderzoek – ook daarin kiest dit
proefschrift een andere benadering – niet op de rol van religie, maar op genderaspecten.20
Het begrip emigratiecultuur wordt hier gedefinieerd als ‘de aanwezigheid van
ervaringen en verhalen over emigratie binnen een culturele groep en de omzetting
daarvan in positieve of negatieve actie.’ Als bouwstenen van een emigratiecultuur
onderscheidt deze dissertatie drie elementen: emigratietraditie (ervaringen in het
verleden), beeldvorming (positieve of negatieve verhalen over actuele emigratie
die samenhangen met een bepaalde cultuurvisie) en de organisatie van de landverhuizing (actie of geen actie). Gezamenlijk resulteren deze aspecten al dan niet in
een vertrek uit het moederland (omvang).
Het concept emigratiecultuur geeft de gelegenheid om geloofsgroepen in te delen op een schaal van sterke en zwakke emigratieculturen. Het nieuwe van deze
benadering is dat zij de mogelijkheid biedt voor een bredere analyse van emigratieprocessen vanuit een historisch perspectief, waarbij de aandacht gericht is op

19 De Amerikaanse historicus David A. Gerber gebruikt de term alleen attenderend in zijn Authors of
Their Lives. The Personal Correspondence of British Immigrants to North America in the Nineteenth Century (New York en Londen: New York University Press, 2006) 92. De Nederlandse socioloog J.H. Elich refereert aan het begrip ‘de cultuur van het emigreren’, maar hij definieert alleen
‘emigratie’ en maakt geen gebruik van ‘emigratiecultuur’ als analyseconcept. Zie: Elich, Aan de ene
kant, 31, 85.
20 William Kandel en Douglas S. Massey, ‘The Culture of Mexican Migration: A Theoretical and Empirical Analysis’, Social Forces 80.3 (maart 2002) 981-1004, aldaar 981. Ook een ander artikel dat de
term ‘migration culture’ hanteert (zonder dat uit te werken), stelt datagegevens en het genderperspectief centraal: Liesbeth Heering, Rob van der Erf en Leo van Wissen, ‘The Role of Family
Networks and Migration Culture in the Continuation of Maroccan Emigration: A Gender Perspective’, Journal of Ethnic and Migration Studies 30.2 (maart 2004) 323-337.
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continuïteit (hoewel de emigranten zelf vaak discontinuïteit ervoeren). In de eerste plaats wordt hiertoe de culturele context op de lange termijn in rekening gebracht. En ten tweede maakt een vergelijking van geloofs- en cultuurgroepen
onderlinge verschillen helder – bijvoorbeeld tussen diverse soorten gereformeerden –, verschillen die eerder onzichtbaar waren ten gevolge van een min of meer
oppervlakkige waarneming.
De historisch-culturele benaderingswijze van dit proefschrift bouwt voort op
eerdere aanzetten door collega-onderzoekers. Zo hebben de historici Kees van
Minnen en Sylvia Hilton naar voren gehaald dat het fenomeen mobiliteit niet begrijpelijk is zonder de culturele context van de migranten in de analyse te betrekken.21 En een aantal sociologen heeft erop gewezen dat migratie geanalyseerd
dient te worden met inachtneming van de totale cultuur waaruit de migrant voortkwam, inclusief diens ervaringen in het verleden en de verwachtingen voor de toekomst. Zo stelden de eerdergenoemde sociologen Kandel en Massey: ‘International migration is cultural in the sense that the aspiration to migrate is transmitted
across generations and between people through social networks.’22 Dit proefschrift sluit in methodisch opzicht bij deze constatering aan.

Bouwstenen van een emigratiecultuur
Dit boek analyseert de kracht of zwakte van een emigratiecultuur aan de hand van
de zojuist genoemde bouwstenen: emigratietraditie, beeldvorming en organisatie,
met de omvang van de landverhuizing als resultaat. Een analyse van de emigratietraditie per geloofsgroep – of het ontbreken van een emigratietraditie – vormt het
eerste aspect om de sterkte of zwakte van een emigratiecultuur te bepalen.23 Deze
dissertatie betoogt dat eerdere Nederlandse emigratiegolven naar Noord-Amerika
– die plaatsvonden in de zeventiende en achttiende eeuw en in de periode 18401940 – doorwerkten in de Nederlandse overzeese trek na de Tweede Wereldoorlog. De theorievorming over migratie spreekt in relatie tot het begrip emigratietraditie ook wel van kettingmigratie. Daarvan is sprake als een immigrantenpopulatie
in het vestigingsland optreedt als interveniërende factor en fungeert als een bruggenhoofd voor verdere emigratie, met gebruik van sociale netwerken, familierela-

21 Cornelis A. van Minnen en Sylvia L. Hilton, ‘The Rocky Road to Greener Grass. Mobility in U.S.
History. An Introduction’ in: idem en idem (eds.), Mobility in U.S. History. Nation on the Move
(Amsterdam: vu University Press, 2002) 1-15, aldaar 2.
22 Kandel en Massey, ‘The Culture of Mexican Migration’, 981. Vgl. ‘Migration events relate to an
individuals whole life – both past experiences and projected future expectations – and tend to have
a wide variety of causes (…) This sense of embeddedness makes migration a very cultural event:
migration is both a reflection of culture and a constitutive element of culture.’ Zie: P. Boyle, K. Halfacree en V. Robinson, Exploring Temporary Migration (New York: Longman, 1998) 207.
23 Vgl. ‘At the community level, migration becomes deeply ingrained into the repertoire of people’s
behaviour, and values associated with, migration becomes part of the community’s values.’ Zie:
Douglas S. Massey e.a. (eds.), Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End
of the New Millennium (Oxford: Clarendon Press, 2005) 47-48.

Bouwstenen van een emigratiecultuur

23

ties en dergelijke.24 De term kettingmigratie vestigt echter vooral de aandacht op
het vestigingsland en de sociale netwerken dáár en minder op de situatie in het vertrekgebied. De term emigratietraditie behelst meer: het wil de aandacht richten op
de culturele verankering van emigratie over een langere periode in het vertrek- én
vestigingsland.
Een tweede meetpunt van de dynamiek of zwakte van een emigratiecultuur is de
beeldvorming over het eigen land, over Noord-Amerika en over landverhuizing
door de opiniemakers van de geloofsgroepen. Hoe beoordeelden kerkelijke voormannen de Amerikaanse en Canadese cultuur en maatschappij? Beschouwden zij
de overzeese trek als gewenst of niet? Hoe beargumenteerden de opiniemakers
deze stellingnamen vanuit hun eigen culturele en theologische achtergrond? En
welk effect had hun beeldvorming op het migratiegedrag van de achterban?
De organisatie van de overzeese trek door christelijke instanties is de derde
bouwsteen van een emigratiecultuur. De organisatie kan beschouwd worden als
een uitvloeisel van de eerste twee factoren, de emigratietraditie en beeldvorming.
Op welke wijze en in welk tempo organiseerden de afzonderlijke kerken, de emigratiecentrales en, eventueel, individuele betrokkenen het vertrek uit de achterban? Hoe regelden verwante immigrantenkerken in Noord-Amerika de opvang
en integratie van de nieuwkomers?
De kwalitatieve bouwstenen van een emigratiecultuur – emigratietraditie,
beeldvorming en organisatie – drukken zich kwantitatief uit in een variërende omvang van de overzeese landverhuizing per geloofsgroep. De wisselende omvang
van de emigratie per groep vormt de getalsmatige weerslag van de kracht of zwakte van een emigratiecultuur.
Naast de bouwstenen die noodzakelijk zijn om de dynamiek van een emigratiecultuur te bepalen, zijn voor het ontstaan van een emigratiecultuur ook zogenoemde ‘algemene voorwaarden’ nodig. Dit zijn voorwaarden die noodzakelijk
zijn voor de ontwikkeling van een emigratiecultuur, zoals het bestaan van economische drijfveren, buitenlandse aantrekkingskracht op Nederland, de beschikbaarheid van transportfaciliteiten en een toepasselijke migratiewetgeving in het
vertrek- en vestigingsland. Zonder dergelijke factoren zou er überhaupt geen emigratie plaatsgevonden hebben, vandaar dat er voor de term ‘algemene voorwaarden’ gekozen is. De algemene voorwaarden voor emigratie verklaren echter
niet de specifieke verschillen tussen de emigratieculturen van Nederlandse cultuur- of geloofsgroepen. Zij geven slechts het noodzakelijke inzicht in het hoe en
waarom van de Nederlandse landverhuizing. Waar de context dat vereist worden
deze voorwaarden behandeld.

24 J. van Amersfoort, ‘Migratie en migratietheorieën’ in: R. Penninx, H. Münstermann en H. Entzinger (red.), Etnische minderheden en de multiculturele samenleving (Groningen: Wolters Noordhoff,
1998) 59-82, aldaar 74-75.
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Historiografie
Wat de Nederlandse emigratie richting Noord-Amerika betreft, valt onderscheid
te maken tussen een Canadees-Amerikaanse historiografische traditie en een geschiedschrijving die op Nederlandse bodem ontstaan is. Beide tradities hebben als
sterke punten dat ze een breed scala aan thema’s behandelen en gedetailleerde studies hebben opgeleverd. Dit betekent echter niet dat het onderwerp emigratie op
alle terreinen volledig onderzocht is.
De Noord-Amerikaanse historiografie kent drie beperkingen. Allereerst ging
de aandacht hoofdzakelijk uit naar de ontwikkeling van immigrantengroepen in
de ontvangende samenleving en niet naar de voorgeschiedenis en culturele bagage
die de landverhuizers meenamen uit het zendende land.25 Dit is feitelijk hetzelfde
als een verhaal vertellen waarbij men in het midden begint, zo schreef de migratiehistoricus Harry van Belle al in 1991: ‘Immigrant groups came from somewhere
and an understanding of the culture of their country is indispensable for correctly describing their development after immigration.’26 Het gebrek aan studies over
de invloed van de zendende cultuur op het migratieproces – dat bleef ook na 1991
het geval – speelt niet alleen een rol in de Noord-Amerikaanse historiografie die
specifiek handelt over de Nederlandse emigratie in de naoorlogse decennia, maar
ook in de geschiedschrijving die immigratie en binnenlandse migratie bestudeert,
zo hebben de historici Leo Lucassen en Wim Willems recentelijk geconstateerd.27
De Noord-Amerikaanse geschiedschrijving is nog op een tweede niveau selectief. De historici en theologen die zich met de Nederlandse emigratie bezighielden, concentreerden zich hoofdzakelijk op de ervaringen van Nederlanders die
zich in Canada vestigden, terwijl de aandacht zich nauwelijks richtte op de ervaringen van landverhuizers in de Verenigde Staten.28 Vooral over de trek naar de

25 Dit geldt voor vrijwel alle literatuur die genoemd wordt in de noten 28 en 31.
26 Harry A. van Belle, ‘From Religious Pluralism to Cultural Pluralism. Continuity and Change
among the Reformed Dutch in Canada’ in: Rob Kroes en Henk-Otto Neuschäfer (eds.), The Dutch
in North-America. Their Immigration and Cultural Continuity (Amsterdam: vu University Press,
1991) 308-337, aldaar 325.
27 Leo Lucassen en Wim Willems, ‘Migratie en globalisering. Reflecties op moderne trends’, Leidschrift 22.1 (april 2007) [special “Organisatie en regulering van migratie in de nieuwe tijd”] 7-17, aldaar 10.
28 Veel titels van boeken en artikelen – die zowel over de algemene Nederlandse emigratie gaan als over
de emigratie van gereformeerden – verraden al de eenzijdige gerichtheid op Canada, bijvoorbeeld:
Tymen E. Hofman, The Canadian Story of the crc. Its First Century (Belleville, on: Guardian
Books, 2004); Michael D. Fallon, “People of the Covenant. Dutch Reformed Immigration into Canada after World War ii” (PhD; Ann Arbor, mi: Bell & Howell, 2000); Frans J. Schryer, The Netherlandic Presence in Ontario. Pillars, Class and Dutch Ethnicity (Waterloo, on: Wilfried Laurier
Press, 1998); G.H. Gerrits, They Farmed Well. The Dutch-Canadian Agricultural Community in
Nova Scotia, 1945-1995 (Kentville, ns: Vinland Press, 1995); Van Belle, ‘From Religious Pluralism
to Cultural Pluralism’ (1991); Will C. van den Hoonaard, Silent Ethnicity. The Dutch of New Brunswick (Fredericton, on: New Ireland Press, 1991); Herman Ganzevoort, A Bittersweet Land: The
Dutch Experience in Canada, 1890-1980 (Toronto, on: McClelland & Stewart, 1988); Albert van
der Mey, To All Our Children. The Story of the Postwar Dutch Immigration to Canada (Jordan Station, on: Paideia Press, 1983); Aileen van Ginkel, “Ethnicity in the Reformed Tradition: Dutch Calvinist Immigrants in Canada, 1945-1960” (PhD; Toronto: University of Toronto, 1982).
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provincie Ontario, waar zich de meerderheid van de nieuwkomers vestigde, is disproportioneel veel geschreven. Andere Canadese provincies kregen veel minder
aandacht.29 Dientengevolge ontbreken in de historiografie vergelijkingen tussen
de ervaringen van gereformeerde immigranten in Canada, Canadese gebieden
onderling én de Verenigde Staten, en daarmee een analyse van de wisselwerking
tussen immigrantengroepen in Noord-Amerika. Een dergelijke benadering is
wenselijk vanwege de wederzijdse beïnvloeding van emigratieculturen die plaatsvond óver de grenzen van beide landen heen en in Canada zelf.30
In onderzoeken naar de emigratie van de gereformeerden richtten historici zich
vrijwel uitsluitend op de ervaringen van immigranten die zich bij de Christian Reformed Church aansloten, de zusterkerk van de Gereformeerde Kerken in Nederland, of op de bredere subcultuur rond dit kerkgenootschap, zoals het bijzonder
onderwijs in Canada.31 Dat is een derde manco. Er bestaan wel veel deelstudies,
maar nauwelijks historische studies die de afzonderlijke Nederlandse migrantenkerken in Noord-Amerika integreren in een groter geheel. In het verlengde van
deze lacune moet nog aangetekend worden dat vrijwel alle onderzoekers die zich
met de emigratie van gereformeerden naar Canada en de Verenigde Staten hebben
beziggehouden, personen zijn die zélf immigrant waren of tot het nageslacht van
Nederlandse immigranten behoorden. Zij schreven vooral herdenkingsboeken
voor de eigen achterban, met de bedoeling om hun emigratie of die van hun ouders te rechtvaardigen. Dit leverde vaak geïdealiseerde geschiedenissen op en geen
nauwkeurige analyses van de grotere emigratiegolf waarvan deze mensen deel uitmaakten.32
29 Zie meerdere titels in noot 31.
30 ‘Many immigrant groups in Canada wanted to maintain contact with friends, relatives, and larger
ethnic organisations south of the border. Not only did many of the first Dutch come to Canada by
the way of the United States, but the first Reformed ministers also came from the United States and
maintained close links.’ Aldus: Howard Palmer, ‘Ethnicity and Pluralism in North America: A
Comparison of Canadian and American Views’ in: Kroes en Neuschäfer (eds.), The Dutch in North
America, 441-469, aldaar 449.
31 Dit is eerder geconstateerd door George Harinck en Hans Krabbendam, ‘Sharing the Reformed Tradition’ in: idem en idem (eds.), Sharing the Reformed Tradition: the Dutch-North American Exchange 1846-1996 (Amsterdam: vu University Press, 1996) 9-18, aldaar 10. Enkele voorbeelden: Peter M. van Drongelen, “Establishing a Covenant Community: Religion as a Basis for Community
and Ethnic Separateness among Dutch Calvinists in British Columbia’s Fraser Valley” (ba thesis;
Vancouver, bc: Simon Fraser University, 1992); G.G.J. den Boggende, “Dutch Calvinist Immigrants
in Hamilton and the Hamilton Christian School” (PhD; Toronto, on: University of Toronto, 1991);
James D. Bratt, Dutch Calvinism in Modern America: A History of a Conservative Subculture
(Grand Rapids, mi: Eerdmans, 1984); Adrian Peetoom, “From Mythology to Mythology: Dutch Canadian Orthodox Calvinist Immigrants and Their Schools” (PhD; Toronto: University of Toronto,
1983); Adrianus Graumans, “The Role of Ethno-Religious Organizations in the Assimilation Process of Dutch Christian Reformed and Catholic Immigrants in South Western Ontario” (PhD;
Windsor, on: University of Windsor, 1973); Adrian Laurens Groenenberg, “The Social Geography
of the Netherlanders in South Western Ontario, with Special Reference to the Role of the Churches
in the Integration of the Immigrants” (PhD; London, on: University of Western Ontario, 1966).
32 De titels van verscheidene boeken geven al blijk van dit type literatuur, dat wordt aangeduid met de
term filiopietism (‘voorvaderverering’) en zich ten doel stelt het erfgoed over te dragen op volgende
generaties: Swierenga, Faith and Family; James C. Schaap, Our Family Album. The Unfinished Story of the Christian Reformed Church (Grand Rapids: crc Publications, 1998); W.W.J. van Oene, In-
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Naast de Noord-Amerikaanse geschiedschrijving bestaat een Nederlandse historiografische traditie. Dit domein valt goed chronologisch in te delen. Er kunnen
twee fasen onderscheiden worden. Allereerst de periode 1955-1965, toen de naoorlogse emigratie vooral door Nederlandse sociologen in kaart gebracht werd.
Een tweede fase begon in de laatste helft van de jaren tachtig. Deze fase, die nog
steeds voortduurt, valt op omdat het in toenemende mate historici waren die zich
met de thematiek van de naoorlogse emigratie bezighielden en daarbij, naast aan
de katholieken, relatief veel aandacht besteedden aan ‘de gereformeerden’.
In de eerste periode (1955-1965) werd het wetenschappelijke onderzoek naar de
naoorlogse emigratie vooral door sociologen ter hand genomen en nauwelijks
door historici.33 Deze sociologische publicaties waren gedegen, goed gedocumenteerd en vormen nog steeds een belangrijke informatiebron voor vervolgonderzoekers. Het belangrijkste boek dat van de persen rolde, was B.P. Hofstedes
Thwarted Exodus. Post-War Overseas Migration from the Netherlands uit 1964.34
Dit boek vormde de afsluiting van een serie sociologische onderzoeken die vanaf
het midden van de jaren vijftig verscheen, toen een aantal Nederlandse wetenschappers een poging deed om de geplande Nederlandse emigratie na de Tweede
Wereldoorlog te begrijpen. Deze groep gebruikte de overzeese emigratie als een
laboratorium om internationaal-sociologische migratietheorieën uit te testen
– met als focus de persoonlijke kenmerken van emigranten – en om politieke beleidsvragen te beantwoorden.35 In deze onderzoeken mist daardoor het perspectief op de lange termijn. Daarbij dient nog aangetekend te worden dat de studiegroep publiceerde in een periode waarin de Nederlandse emigratie naar
Noord-Amerika nog volop gaande was. Er bestond nog te weinig wetenschappelijke afstand om tot een afgerond en objectief beeld te komen van de totale naoorlogse emigratiestroom naar dat continent.
In de tweede helft van de jaren tachtig brak een nieuwe fase aan in de geschiedschrijving over de naoorlogse Nederlandse landverhuizing. De groeiende maatschappelijke en politieke aandacht voor de integratievraagstukken rond moslim-

heritance Preserved: the Canadian Reformed Churches and the Free Reformed Churches of Australia in Historical Perspective (2e herz. druk; Winnipeg, mb: Premier Publishing, 1991); Van der Mey,
To All Our Children.
33 Marijke van Faassen, ‘Achter de feiten aan. Emigratiebeleid en emigrantenlevens in archieven’, Nationaal Archief Magazine 4 (2005) 4-9, aldaar 4-5.
34 Tot de sociologische categorie kunnen strikt genomen nog twee andere werken gerekend worden,
namelijk (hoewel hij geen Nederlander is) William Petersens boek Planned Migration. The Social
Determinants of the Dutch-Canadian Movement (Berkeley en Los Angeles: University of California Press, 1955), en de buiten dit tijdvak vallende studie van Elich, Aan de ene kant, uit 1987.
35 B.W. Haveman, Regeringscommissaris voor de Emigratie van 1951 tot 1961, leidde deze groep, die
gesponsord werd door de Nederlandse regering en het Intergovernmental Committee for European Migration (icem) in Genève. Het betrof de psycholoog H.C.J. Duijker (Universiteit van Amsterdam), socioloog S.J. Groenman (Universiteit van Utrecht), socioloog E.W. Hofstee (Universiteit
van Wageningen), B.P. Hofstede, N.H. Frijda en R. Wentholt. Zij publiceerden: Hofstede, De
Gaande Man (1958); Frijda, Emigranten-niet-emigranten (1960); idem, Emigranten overzee (1962)
en Wentholt, Kenmerken van de Nederlandse emigrant (1961). G. Beijer stelde een Engelstalige verzameluitgave samen, getiteld Characteristics of Overseas Emigrants (1961). Zie: Swierenga, Faith
and Family, 340-341.
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migranten in Nederland, de sterke groei van de Nederlandse emigratie vanaf 2004
en het feit dat de eerste generatie naoorlogse emigranten op leeftijd kwam en zich
de laatste mogelijkheid aandiende om hun ervaringen vast te leggen, verklaren
waarom de emigratie sinds twintig jaar weer breed in de belangstelling staat.
Voornamelijk historici stortten zich de afgelopen decennia op het onderwerp
landverhuizing. Opvallend is dat hun literatuur veel specialistischer is dan voorheen en dat religieuze groepen de meeste aandacht trekken. Een aantal boeken dat
de omslag in de historiografie markeert ging over de ervaringen van katholieke
emigranten, zoals Met kompas emigreren (1989) van de historicus Mari Smits,
Toen wij uit Nederland vertrokken (1994) onder redactie van Jan-Willem Elferink
en het postuum verschenen boek De Grote Trek (2000) van H.A.V.M. van Stekelenburg.36 Ook schreven verscheidene geschiedenisstudenten in de tweede helft
van de jaren tachtig doctoraalscripties over de overzeese trek van katholieken.37
Ruime aandacht kregen het afgelopen decennium diverse groepen gereformeerden en hervormden. In 1998 en 2003 publiceerde de historicus Laurens Vogelaar,
de officieuze chroniqueur van de Gereformeerde Gemeenten, twee boeken over
de ervaringen van bevindelijk-gereformeerde emigranten.38 Beide publicaties beogen een totaaloverzicht te geven van de ervaringen van bevindelijk-gereformeerde geloofsgroepen op het Noord-Amerikaanse continent. Noemenswaardig is
ook het boekje De Nederlandse Hervormde Kerk en de emigratie naar Canada en
Australië na de Tweede Wereldoorlog (2005) van Niek Prinsen, dat in kort bestek
verslag doet van de naoorlogse trek van hervormden naar overzeese landen.39 Een
jaar later verscheen van Agnes Amelink Gereformeerden overzee. Dit boek beschrijft vooral de emigratie van gereformeerden en vrijgemaakt-gereformeerden
naar Noord-Amerika in de negentiende en twintigste eeuw.40 In 2006 werd eveneens Morsels in the Melting Pot uitgebracht, een bundel onder redactie van George Harinck en Hans Krabbendam.41 Deze bundel richt de aandacht op het integratieproces van diverse geloofsgroepen in de Verenigde Staten en Canada. Ten
slotte is er, meer recent, nog het een en ander geschreven over de landverhuizers

36 Mari Smits, Met kompas emigreren. Katholieken en het vraagstuk van de emigratie in Nederland
(1946-1972) (Nijmegen en Den Haag: kdc, 1989); Jan-Willem Elferink (red.), Toen wij uit Nederland vertrokken. Ervaringen van Nederlandse emigranten in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada,
Brazilië, Zuid-Afrika, Frankrijk (Bedum: Profiel, 1994); H.A.V.M. van Stekelenburg, De Grote
Trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1947-1963 (Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2000).
37 Zie de bibliografie achter in deze dissertatie (T.W.P. Dielissen, S. de Jong, M. Smits en A. VrielinkVölkers).
38 Laurens Vogelaar, Een gedenksteen opgericht. Facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde
Gemeenten in Noord-Amerika (Houten: Den Hertog, 1998); idem, In verafgelegen streken: schetsen uit het kerkelijk leven van de Nederlandse emigranten in Noord-Amerika (Barneveld: Koster,
2003).
39 Niek J. Prinsen, De Nederlandse Hervormde Kerk en de emigratie naar Canada en Australië na de
Tweede Wereldoorlog (Bunnik: Libertas, 2005).
40 Agnes Amelink, Gereformeerden overzee. Protestants-christelijke landverhuizers in Noord-Amerika (Amsterdam: Bakker, 2006).
41 George Harinck en Hans Krabbendam (eds.), Morsels in the Melting Pot. The Persistence of Dutch
Immigrant Communities in North America (Amsterdam: vu Uitgeverij, 2006).
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uit bevindelijk-gereformeerde kringen. In 2008 publiceerde historica Betsy Biemond-Boer “Die Hollanders zijn gek!”, een studie over een bevindelijk-gereformeerde immigrantengroep in de Canadese plaats Chilliwack (British Columbia).42
Een laatste publicatie die vermelding verdient is Komen en gaan (2008) van Herman Obdeijn en Marlou Schrover, waarin zij een overzicht geven van 450 jaar
Nederlandse migratiegeschiedenis. In dit boek komt ook kort de naoorlogse landverhuizing van bevindelijk-gereformeerden aan de orde.43
De hiervoor genoemde literatuur is zeer waardevol en vormt een onmisbare
bouwsteen voor verder onderzoek. Een tekortkoming daarentegen is het voortdurend portretteren van de gereformeerde emigranten als een monolithische
groep. Vogelaar, Amelink en Biemond-Boer refereren – net als eerder Hofstede in
Thwarted Exodus – nergens aan de verschillen of overeenkomsten tussen gereformeerde geloofsgroepen qua emigratietraditie, beeldvorming, organisatie of emigratiebereidheid. En de bundel van Harinck en Krabbendam inventariseert wel de
ervaringen van diverse geloofsgroepen met integratie, maar besteedt minder aandacht aan de culturele wortels van de landverhuizers en vergelijkt christelijke
groepen vooral impliciet met elkaar. Deze dissertatie maakt duidelijk dat een vergelijkende benadering een correcter begrip van het emigratieproces na de Tweede
Wereldoorlog oplevert dan afzonderlijke analyses van deelgroepen.

Structuur
Aan de hand van het concept emigratiecultuur geven acht hoofdstukken, aangevuld met een epiloog, een antwoord op de hoofdvraag welke religieuze factoren
de Nederlandse emigratie naar Canada en de Verenigde Staten van 1947 tot 1963
aanmoedigden of afremden en welke betekenis religie had voor het integratieproces in Noord-Amerika. Zij maken onder meer duidelijk dat een emigratiecultuur
een zichzelf versterkend of verzwakkend fenomeen was dat gedurende een lange
periode tot ontwikkeling kwam, met economische of politieke factoren als prikkel en religieuze factoren als waarborg voor continuïteit.
Hoofdstuk 1 analyseert de totstandkoming van een emigratietraditie op de lange termijn, omdat alleen op die manier de historische omstandigheden blootgelegd kunnen worden die leidden tot de opkomst van een sterke emigratiecultuur
na de Tweede Wereldoorlog. Dit hoofdstuk kijkt gedetailleerd naar twee eerdere
perioden van Nederlandse landverhuizing naar de Verenigde Staten. De eerste
fase liep van 1614 tot 1840. In dit tijdvak ontstond in de Republiek en in het vroege Koninkrijk nog geen op Noord-Amerika gerichte emigratietraditie. De tweede
periode omvatte de jaren 1840-1940, toen in verschillende fasen wél een Neder-

42 Betsy Biemond-Boer, ‘Die Hollanders zijn gek!’ Identiteit en integratie van bevindelijk gereformeerde emigranten in Canada (Amsterdamt: Aksant, 2008).
43 Herman Obdeijn en Marlou Schrover, Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf
1550 (Amsterdam: Bakker, 2008).
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landse emigratiecultuur tot stand kwam. De ‘algemene voorwaarden’ – zoals de
zwakke economie – verklaren grotendeels de omslag van immigratie- naar emigratieland die in 1846 plaatsvond. Tegelijk zorgden religieuze factoren voor een
variatie in beeldvorming, organisatie en omvang onder de belangrijkste geloofsgroepen die naar Amerika emigreerden: de afgescheidenen, hervormden, katholieken en gereformeerden. Een extra injectie voor het ontstaan van een emigratietraditie was het neocalvinisme binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Dit gedachtegoed legde de basis voor een positieve opinievorming over emigratie
en Noord-Amerika – die in hervormde en katholieke kringen ontbrak – en vormde een inspiratiebron voor de oprichting van de Gereformeerde Emigratie Vereeniging (gev) in 1927.
Hoofdstuk 2 laat zien dat de Nederlandse landverhuizing naar Canada, die vanaf het einde van de negentiende eeuw op gang kwam, belangrijk was voor de verdere groei van een emigratietraditie in Nederland. De algemene voorwaarden,
beeldvorming, kerkelijke organisatie, en de concentratie en spreiding van de
Nederlandse subcultuur over Canada vertoonden veel overeenkomsten met de
eerdere Nederlandse trek naar de Verenigde Staten. Kerkelijk gezien bestond er
intensief grensverkeer tussen gereformeerde immigranten in beide landen. Daarentegen vertoonde de emigratiecultuur van hervormden en katholieken in Canada minder dynamiek. Zo oriënteerde de gev zich als enige instantie sterk op Canada en propageerde zij de landverhuizing, terwijl hervormden en katholieken
zich op dit gebied terughoudend opstelden en nauwelijks activiteiten ontplooiden.
Het derde hoofdstuk vestigt de aandacht op de algemene voorwaarden die de
bloei van de emigratie in de jaren 1947-1963 mogelijk maakten. Aan de hand van
de belangrijkste push- en pullfactoren wordt geanalyseerd welke factoren in
Nederland ruimte schiepen voor een sterke emigratiecultuur. De belangrijkste
pushfactoren – factoren die inwoners stimuleren om een land te verlaten – waren
de economische laagconjunctuur, het grote woningtekort, politieke spanningen
en een reeks algemene oorzaken die onder de noemer sociaalpsychologisch te
rangschikken is. Pushfactoren alleen zijn echter ontoereikend om mensen tot emigratie te bewegen. Daarnaast moet er aantrekkingskracht uitgaan van het buitenland, waardoor mensen daadwerkelijk geïnteresseerd raken in emigratie. Deze zogenoemde pullfactoren komen in het tweede deel van het hoofdstuk aan de orde.
Daarna wordt ingegaan op een vijftal facetten van de actieve emigratiepolitiek van
de Nederlandse overheid. Deze politiek was als pushfactor ook onderdeel van de
‘algemene voorwaarden’ voor emigratie.
Hoofdstuk 4 behandelt de beeldvorming over emigratie en over Noord-Amerika, als een bouwsteen van de naoorlogse emigratiecultuur, van de belangrijkste
Nederlandse kerken en levensbeschouwelijke groeperingen. Achtereenvolgens
passeren de volgende kerkgenootschappen de revue: de Rooms-Katholieke Kerk,
de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland, de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerken, de
Gereformeerde Gemeenten en onkerkelijke groepen (socialisten, communisten en
liberalen). Beschreven wordt hoe de opiniemakers van deze groepen oordeelden
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over de emigratie en over Noord-Amerika. Waar relevant brengt dit hoofdstuk
ook de kerkhistorische, theologische of culturele context in rekening.
De organisatie van de overzeese landverhuizing door de betrokken instanties,
de religieuze factoren die de organisatie versnelden of vertraagden, met als resultaat een vertrek uit of een blijven in Nederland, vormen de thema’s van hoofdstuk
5. In het eerste deel staat centraal wie het initiatief tot organisatie namen (kerken,
maatschappelijke organisaties of individuen), in welk tempo dat gebeurde en hoe
effectief deze organisatievormen waren. Het tweede gedeelte zet uiteen welke gevolgen de beeldvorming – zoals behandeld in hoofdstuk 4 – en de organisatie hadden voor het vertrek van de geloofsgroepen op regionaal niveau. Dit gebeurt aan
de hand van een vergelijking van de overzeese trek uit Zeeland (waar veel bevindelijk-gereformeerden woonden) en Drenthe (waar neocalvinisten dominant waren). In deze provincies was respectievelijk 20 en 16 procent van de bevolking gereformeerd, maar qua emigratiebereidheid deden zich opmerkelijke verschillen
voor tussen de verscheidene soorten gereformeerden. Betoogd wordt dat religieuze verschillen een verklaring bieden voor de variërende emigratieculturen van beide groepen.
Het zesde hoofdstuk brengt de betekenis van religie tijdens de Atlantische overtocht voor het voetlicht. Na een introducerende schets van de ontwikkelingen in
de transportsector komt de religieuze verzorging op de emigrantenschepen aan de
orde, alsmede de recreatieve en educatieve activiteiten die de vervoersmaatschappijen, overheid en maatschappelijke organisaties aan boord organiseerden. Aangetoond wordt onder meer dat de opkomst van het vliegverkeer vanaf de tweede
helft van de jaren vijftig een einde maakte aan de religieuze begeleiding van
Nederlandse landverhuizers tijdens de overtocht en ook de kerkelijke opvang in
Noord-Amerika bemoeilijkte.
In hoofdstuk 7 wordt geanalyseerd of – en zo ja, op welke manier – de kerken
in Nederland en de Verenigde Staten op religieus vlak invloed bleven uitoefenen
op de Nederlandse immigrantenkerken in voornamelijk Canada. De immigrantenkerken poogden de nieuwkomers vast te houden door twee soorten functionarissen in te zetten: predikanten (home missionaries) en maatschappelijk werkers
(fieldmen). Geanalyseerd wordt waarin deze functionarissen van elkaar verschilden, wat hun werkzaamheden inhielden en wat de resultaten van hun werk waren.
Het laatste hoofdstuk beantwoordt de vraag of en hoe christelijke emigratieculturen in Noord-Amerika overleefden. Er wordt aandacht besteed aan de integratie van de nieuwkomers in Noord-Amerika in kerkelijk opzicht, op het gebied
van taal en via de subcultuur rond de immigrantenkerken. Verder belicht dit
hoofdstuk de blijvende interactie tussen Nederland, Canada en de Verenigde Staten die voortvloeide uit de landverhuizing. Ten slotte analyseert het welke kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen de overzeese landverhuizing had voor de religieuze cultuur in het zendende land, specifiek voor de Gereformeerde Kerken in
Nederland en de Antirevolutionaire Partij.
De epiloog reflecteert op de terugloop van de overzeese emigratie in de afgelopen halve eeuw, de opleving daarvan in het laatste decennium en de belangrijk-
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Afb. 3 Het emigrantenschip de “Volendam” bracht veel Nederlanders naar Noord-Amerika.

ste oorzaken van deze ontwikkelingen. Dit biedt de mogelijkheid om erachter te
komen of er tegenwoordig nog emigratieculturen bestaan. Of was de dynamische
emigratiecultuur uit de jaren 1947-1963 een uniek, op zichzelf staand verschijnsel?

Bronnenoverzicht
Dit proefschrift is gebaseerd op een breed scala aan bronnen. Geraadpleegd zijn
onder meer de archieven van Christelijke Emigratie Centrale (hdc, Amsterdam),
de Gereformeerde Emigratiestichting (adc, Kampen), de Nederlandse Emigratie
Dienst (ministerie van Sociale Zaken, Den Haag), het Taeke Cnossen-archief
(Tresoar, Leeuwarden), het archief van de deputaten voor de emigratie van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de collectie van het aartsbisdom Utrecht
(Het Utrechts Archief). Verder zijn de belangrijkste buitenlandse archiefverzamelingen ingezien, zoals de immigrantencollecties op Heritage Hall (Calvin College, Grand Rapids), het archief van het Van Raalte Institute (Hope College, Holland) in Michigan, de Verenigde Staten en de Archives of Ontario (Toronto) in
Canada.
Naast dit archiefmateriaal is gebruikgemaakt van andere primaire bronnen. Met
name aan christelijke periodieken, kerkbladen en kranten is veel informatie ontleend. Dergelijke bronnen zijn goed bruikbaar om een sfeerbeeld te construeren
en de belangrijkste opvattingen van levensbeschouwelijke groepen te achterha-
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len.44 Toonaangevende en/of informatieve publicaties – zoals het Mededelingenblad van de Christelijke Emigratie Centrale, De Hervormde Kerk, Trouw of De
Saambinder – zijn systematisch onderzocht op de jaargangen van 1947 tot en met
1963. Andere periodieken en kranten zijn steekproefsgewijs geraadpleegd.45
Het bronnenmateriaal dat voor dit boek gebruikt is, wordt gecomplementeerd
door een zevental zelf afgenomen interviews, diverse interviewcollecties uit archieven, memoires van emigranten, de dubbel-dvd met emigratiefilms “Nederlanders overzee” (2008) en relevante ongepubliceerde artikelen of lezingen.

44 Walter Prevenier, Martha Congleton Howell en Marc Boone, Uit goede bron. Introductie tot de
historische kritiek (7e herziene druk; Leuven en Apeldoorn: Garant, 2000 [1992]) 109, 145; H.J.Ph.G.
Kaajan, “…Het maken van veel boeken…” Handleiding voor geschiedschrijving van gereformeerde kerken (Amsterdam: vu Uitgeverij, 1996) 52-54.
45 Een precies overzicht van hoe en welke periodieken doorgenomen zijn, is te vinden in de bibliografie.

1 Het ontstaan van een
Nederlandse emigratietraditie
richting Amerika (1614-1940)

Het verband tussen religie en emigratie bestaat niet pas sinds de tweede helft van
de twintigste eeuw. Dit hoofdstuk beantwoordt daarom de vraag welke religieuze
factoren van de vroege zeventiende eeuw tot Tweede Wereldoorlog de totstandkoming van een Nederlandse emigratietraditie, gericht op de Verenigde Staten,
stimuleerden of verhinderden. Deze peiling van de kracht of zwakte van christelijke emigratietradities richting Amerika is noodzakelijk voor een juist begrip van
de dynamiek van een emigratiecultuur binnen christelijke kringen na de Tweede
Wereldoorlog. Vanaf het midden van de negentiende eeuw kwamen in de Verenigde Staten namelijk immigrantengemeenschappen tot stand die blijvend herkenbaar waren en een brugfunctie vervulden voor latere generaties Nederlandse
landverhuizers.

Emigratie naar Amerika in de zeventiende en achttiende eeuw
In de zeventiende en achttiende eeuw was de relatie tussen religie en emigratie
zwak en kon er in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden nog geen sterke emigratietraditie richting Amerika ontstaan.1 De algemene voorwaarden moedigden emigratie niet aan: de economie van de Republiek floreerde gedurende het
grootste deel van de zeventiende eeuw, er was een mate van godsdienstvrijheid,
overheidsimpulsen om de emigratie te stimuleren ontbraken vrijwel geheel en de
transportverbindingen tussen Amerika en de Republiek waren relatief kwetsbaar.
Het Nederlandse patroon week hiermee in drie opzichten af van dat van Duitsland en Engeland. In die landen wakkerde de tegenstelling tussen protestantisme
en katholicisme de emigratie aan. De tegenstelling deed zich in Duitsland voor in
de vorm van oorlogen en godsdienstdwang, en in Engeland in de achterstelling
van puriteinen die zich verzetten tegen de in hun ogen onzuivere invloeden in de
Anglican Church. Tegelijk lanceerde de quaker William Penn, stichter van de staat
Pennsylvania, in zowel Engeland als Duitsland succesvolle publiciteitscampagnes
1 Dit gold ook voor de Nederlandse emigratie naar De Kaap, die tussen 1652 en 1795 slechts 2.200
personen bedroeg. De trek richting Nederlands-Indië was wel groot, de Verenigde Oost-Indische
en de West-Indische Compagnie hadden mankracht nodig, maar van dit personeel verbleven in het
begin van de achttiende eeuw niet meer dan 3.000 à 4.000 personen permanent in Batavia, het bestuurscentrum van Indië (van wie slechts een geschatte 50 procent uit de Republiek kwam). Zie: Obdeijn en Schrover, Komen en gaan, 73, 76.
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Afb. 4 Replica van “De Halve Maen”, waarmee Henry Hudson in september 1609 namens
de voc Manhattan bereikte.

om geloofsgenoten te stimuleren ook naar de Verenigde Staten te vertrekken.2 Ten
slotte boden de emigratielanden Duitsland en Engeland weinig aantrekkelijks.
Deze drie pushfactoren ontbraken in de Republiek.
In de zeventiende en achttiende eeuw emigreerden in totaal 12.000 mensen uit de
Nederlanden naar Amerika.3 Het grootste deel van deze emigranten arriveerde in
Amerika in de periode 1614-1664, toen de Republiek de kolonie Nieuw-Nederland bezat. Daar deed zich op de lange termijn een patroon voor van concentratie.
In 1790 woonden er volgens de eerste federale census 100.000 inwoners van
Nederlandse geboorte of afkomst in de Verenigde Staten, van wie ongeveer 80
procent binnen een straal van 50 mijl rond New York City leefde, voornamelijk in
de staten New York en New Jersey. Andere staten waar zich relatief veel Nederlanders vestigden, waren Pennsylvania (7.5 procent), Delaware (2 procent) en Virginia (1.5 procent).4 In de Verenigde Staten was dus sprake van concentratie aan de
2 Susan Hardman Moore, Pilgrims. New World Settlers & the Call of Home (New Haven en Londen:
Yale University Press, 2007) 16-34; Marianne S. Wokeck, Trade in Strangers. The Beginnings of Mass
Migration to North America (University Park, pa: Pennsylvania State University Press, 1999) 1-25.
3 Jacob van Hinte, Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volksplanters in de 19e
en 20e eeuw in de Vereenigde Staten van Amerika. Deel i (Groningen: Noordhoff, 1928) 34.
4 Robert P. Swierenga, ‘Dutch’ in: Stephan Thernstrom, Ann Orlov en Oscar Handlin (eds.), Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups (Cambridge, etc.: Harvard University Press, 1980)
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Afb. 5 Kaart van de Amerikaanse staten. Bron: www.nationalatlas.gov.

oostkust, die de continuïteit van de Nederlands-Amerikaanse subcultuur op de
langere termijn waarborgde.
Ten tijde van de overgave van Nieuw-Nederland aan de Engelsen, in 1664,
woonden er ongeveer 7.000 à 8.000 mensen in deze kolonie,5 van wie volgens
schattingen ongeveer de helft in de Nederlanden was geboren.6 De overige inwoners waren buitenlanders die vaak een aantal jaren in de Republiek hadden gewoond voordat ze naar Nieuw-Nederland doortrokken. Het betrof voornamelijk
protestantse Walen en hugenoten, maar ook Scandinaviërs, Duitsers, Schotten en
andere Europese nationaliteiten.7 De relatief kleine groep immigranten die zich in
Nieuw-Nederland vestigde was dus versnipperd qua herkomst. Deze etnische variatie belemmerde de opkomst van een emigratietraditie in de Republiek. Daar
ontstonden, vergeleken met de negentiende eeuw, nauwelijks geconcentreerde

284-295, aldaar 284. Zie voor een gedetailleerd overzicht van het aantal Nederlanders per Amerikaanse staat in 1790: Gerald F. de Jong, The Dutch in America, 1609-1974 (Boston: Twayne Publishers, 1975) 261.
5 Jaap Jacobs, New Netherland. A Dutch Colony in Seventeenth-Century America (Leiden: Brill,
2005) 45-93, 476.
6 D.S. Cohen, ‘How Dutch were the Dutch of New York?’, New York History. Quarterly Journal of
New York State Historical Society 62 (1981) 43-60.
7 Bertrand van Ruymbeke, ‘The Walloon and Huguenot Elements in New Netherland and Seventeenth-Century New York: Identity, History and Memory’ in: Joyce D. Goodfriend (ed.), Revisiting New Netherland. Perspectives on Early Dutch America (Leiden: Brill, 2005) 41-54.
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emigratiegebieden waaruit kettingmigratie op gang kwam. Alleen uit Utrecht en
uit het zuidwesten van Drenthe vertrokken sporadisch groepjes emigranten.8
Het ontbreken van een sterke emigratietraditie in de zeventiende en achttiende
eeuw hield verband met de economische voorspoed en het relatief tolerante karakter van de Republiek, waardoor zij tot het midden van de negentiende eeuw
een immigratieland bleef.9 Er was wel sprake van een immigratietraditie, maar niet
van een emigratietraditie. De landverhuizing naar Amerika ontving daarbij weinig
tot geen stimulansen van instellingen als de West-Indische Compagnie (wic), de
Staten-Generaal, de Gereformeerde Kerk en de in 1628 in Nieuw-Nederland opgerichte Reformed Church.
In 1621, na het aflopen van het Twaalfjarig Bestand met Spanje, werd de WestIndische Compagnie opgericht, die in datzelfde jaar een handelsmonopolie op het
westelijke halfrond verwierf. Pas in 1623, toen de wic genoeg kapitaal vergaard
had, kon de compagnie haar activiteiten beginnen. Terwijl de Verenigde Oost-Indische Compagnie (voc) op Azië voer, behoorden West-Afrika, Noord- en ZuidAmerika tot het werkterrein van de wic, die hierdoor de handelspost NieuwNederland in handen kreeg. De prioriteiten van de wic lagen echter bij de oorlogvoering tegen Spanje, de kaapvaart en bij de handel – dat laatste vooral in het Caribische gebied, omdat de tropische producten uit die streek (zoals rijst en cacao)
grote winst opleverden. Het bevolken van de overzeese nederzettingen in NieuwNederland raakte hierdoor op de achtergrond.10 Daarbij waren de handelsopbrengsten van de wic te laag om de (eventuele) hoge kolonisatiekosten te dekken.11
Ten slotte werd het particuliere initiatief tot emigratie geremd door de monopoliepositie van de wic op de bonthandel in Amerika gedurende de jaren 1624-1639:
geld verdienen was voor de ‘gewone burger’ in de Republiek makkelijker dan daarbuiten. Niet voor niets stonden er in de zeventiende eeuw regelmatig lange stoeten
Duitsers bij de grens van de Republiek en het Heilige Roomse Rijk, omdat de salarissen in de Nederlanden vijf keer hoger lagen dan in het eigen land.12
Vanaf 1640 veranderde de politiek van de West-Indische Compagnie en trachtte zij de kolonisatie van Nieuw-Nederland te bevorderen. Allereerst groeide het
besef dat Nieuw-Nederland numeriek het onderspit zou delven tegen New England en daarom bevolkt moest worden. Verder kwam er in 1648 een einde aan de
oorlog met Spanje (vastgelegd in de Vrede van Münster) en verloor de Republiek
in 1654 haar kolonie Nieuw-Holland in Brazilië, waardoor oorlogvoering wegviel

8 Jacobs, New Netherland, 76-77; J. Folkerts, ‘Drentse emigratie naar Amerika in de zeventiende
eeuw’, Ons Waardeel. Tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging voor Geschiedenis en Genealogie 2 (1986) 73-92.
9 Jan Lucassen en Rinus Penninx, Nieuwkomers. Immigranten en hun nakomelingen in Nederland
1550-1985 (Amsterdam: Meulenhoff, 1985) 20-38.
10 Jacobs, New Netherland, 45-47; Wim Klooster, ‘The Place of New Netherland in the West India
Company’s Grand Scheme’ in: Goodfriend (ed.), Revisiting New Netherland, 57-70. Over de facties binnen de wic schrijft: Willem Frijhoff, Fulfilling God’s Mission. The Two Worlds of Dominie
Everhardus Bogardus 1607-1647 (Leiden en Boston: Brill, 2007) 287-293, 340-344, 419-421.
11 Henk den Heijer, De geschiedenis van de wic (3e druk; Zutphen: Walburg Pers, 2007 [1994]) 81-83.
12 Obdeijn en Schrover, Komen en gaan, 56-66.
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als een van de hoofdtaken van de wic en veel soldaten werkloos raakten.13 Het verlies van Nieuw-Holland stimuleerde tot het zoeken van economische alternatieven. Emigratie naar Nieuw-Nederland vormde in de visie van de wic een remedie
voor deze problemen. Door belangstellenden een voorschot te geven op de passagekosten, hen gratis grond ter beschikking te stellen – die in ruil daarvoor minimaal vier jaar bewerkt diende te worden – en door een vrijstelling van tien jaar op
belastingen (de ‘tienden’), gingen er stimulansen uit om naar Amerika te vertrekken.14 Dit resulteerde in Nieuw-Nederland in een tijd van relatieve voorspoed en
snelle bevolkingsgroei gedurende de jaren 1655-1664. Daarna liep de overzeese
landverhuizing terug, doordat Nieuw-Nederland in 1664 in Engelse handen overging en de wic diep in de schulden zat.15
Het decentrale karakter van de Nederlandse overheid was een andere factor die
het ontstaan van een emigratietraditie in de Republiek verhinderde. Elk van de zeven provinciën die in de Staten-Generaal bijeenkwamen, had in de praktijk een
grote mate van souvereiniteit en bezat het vetorecht. Binnen de provincies hadden
de handelselites in de grotere steden het veelal voor het zeggen. De afwezigheid
van een sterk centraal gezag had tot gevolg dat de wic tot september 1639 haar
monopolie op de bonthandel behield en de handelsrestricties handhaafde,
waardoor Nieuw-Nederland nauwelijks werd gekoloniseerd en de handelspost
door onderbevolking kwetsbaar was voor aanvallen van indianen16 en Engelse kolonisten.17 Daarentegen kon bijvoorbeeld Engeland zijn centrale macht gebruiken
om de emigratie naar de Amerikaanse koloniën te bevorderen wanneer dat nodig
bleek. Zo wendde de Engelse kroon haar gezag aan om in 1624 de kolonie Virginia van de handelsmaatschappij Virginia Company over te nemen, toen duidelijk
werd dat deze instantie het gebied onvoldoende bevolkte, waardoor het voortbestaan van de kolonie in gevaar kwam.18
Naast de West-Indische Compagnie en de Staten-Generaal toonden de Gereformeerde Kerk in de Nederlanden en de Reformed Church weinig organisatorische slagkracht. Om verscheidene redenen ontplooiden zij geen activiteiten die
het ontstaan van een emigratietraditie bevorderden. Zo bestond er binnen de Gereformeerde Kerk verdeeldheid over de vraag hoe de relatie met de koloniale ker13 Zie voor een historiografische inleiding op Nieuw-Holland: F.L. Schalkwijk, ‘Church and Mission
in Dutch Brazil 1630-1654 (Some Notes on Sources and Historiography)’, Documentatieblad voor
de Geschiedenis van Nederlandse Zending en Overzeese Kerken 3.1 (1996) 38-54.
14 Oliver A. Rink, Holland on the Hudson. An Economic and Social History of Dutch New York (Ithaca en Londen: Cornell University Press, 1986) 134-138.
15 Jacobs, New Netherland, 47.
16 De verhouding met de indianen verslechterde vooral tijdens het bewind van Willem Kieft tussen
1638 en 1647. In 1643 ontketende hij de zogenoemde “Kieftse Oorlog”, waarin de kolonisten van
Nieuw-Nederland enorme wreedheden begingen en daardoor meerdere indianenstammen tegen
zich in het harnas joegen. Zie: Donna Merwick, The Shame and the Sorrow. Dutch Amerindian Encounters in New Netherland (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006) 252-265.
17 Jaap Jacobs, ‘Dangers Within and Dangers Without: Director-General Petrus Stuyvesant and the
Building of a New Society’ in: Jaap Verheul (ed.), Dreams of Paradise, Visions of Apocalypse. Utopia
and Dystopia in American Culture (Amsterdam: vu University Press, 2004) 122-129.
18 Over de Virginia Company schrijft David A. Price, Love and Hate in Jamestown: John Smith,
Pocahontas and the Heart of a New Nation (2e druk; New York: A. Knopf, 2005 [2003]).
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Afb. 6 Brief van P. Schaghen, die de aankoop van Manhattan vermeldt voor goederen ter
waarde van 60 gulden.
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ken – waaronder die in Nieuw-Nederland – onderhouden moest worden. De kerkenraad van Amsterdam en vanaf 1636 de classis Amsterdam trokken door hun
nauwe banden met de overwegend door calvinisten bestuurde wic de zeggingskracht over de benoemingen van Reformed Church-predikanten naar zich toe, tot
onvrede van de synoden van Gelderland, Overijssel en Utrecht, die een overkoepelend orgaan wilden instellen voor het contact met de kolonies. Een overkoepelende kerkelijke instantie is er echter nooit gekomen; Amsterdam behield de
supervisie over de Reformed Church.19 Het gevolg was dat de landverhuizing naar
Amerika niet ingebed raakte in de cultuur van de Gereformeerde Kerk in de
Nederlanden, zoals wel gebeurde bij de Engelse puriteinen.
Er waren meer belemmerende factoren. Zo hadden de wic-directeuren een
doorslaggevende inspraak bij kerkelijke aangelegenheden en benoemingen.20 Dit
verzwakte de positie van de kerk. Tot het einde van de jaren 1640 leidde de belangenverstrengeling tussen predikanten enerzijds en directeuren van de wic of gouverneurs in Nieuw-Nederland anderzijds tot meerdere conflicten.21 Terwijl de
eerstgenoemde categorie de Nederlandse kerk blijvend in Amerika wilde vestigen
en ernaar streefde een kolonie te stichten, handelde de wic puur vanuit winstoogpunt en wilde zij Nieuw-Nederland tot het eind van de jaren 1640 niet koloniseren, vanwege de hoge kosten die blijvende vestiging met zich meebracht.22 Voorts
had de Reformed Church te kampen met een gebrek aan mankracht, een gevolg
van het feit dat het predikantenambt in Nieuw-Nederland weinig gewild was vanwege de gebrekkige salariëring door de wic – later gevolgd door belastingheffing
in de kolonie zelf – en de als riskant beschouwde zeilreis naar Amerika.23 Het gebrek aan personele ondersteuning bemoeilijkte de bearbeiding onder de kolonisten. Ten slotte was er in Nieuw-Nederland sprake van een relatief grote religieuze en etnische pluriformiteit, die de saamhorigheid in de koloniale gebieden
verzwakte.24 Hoewel de Reformed Church de officiële publieke kerk was, was zij
naar verhouding ondervertegenwoordigd in Nieuw-Nederland.25 Slechts 20 pro-

19 In 1650 stemden alle partijen in met een compromis, dat bepaalde dat de particuliere synoden rapporten over de kerkelijke situatie in Nieuw-Nederland zouden ontvangen, maar alleen ingeschakeld
zouden worden in uiterste noodgevallen. Zie: Frederick J. Zwierlein, Religion in New Netherland
1623-1664 (New York: Da Capo Press, 1971) 39-43; Jacobs, New Netherland, 265-266.
20 Janny Venema, Beverwijck. A Dutch Village on the American Frontier 1652-1664 (Hilversum: Verloren, 2003) 131-154, met name 133-134.
21 Leendert Jan Joosse, Geloof in de Nieuwe Wereld. Ontmoeting met Afrikanen en Indianen (16001700) (Kampen: Kok, 2008) 231-252.
22 De eerste predikant van de Reformed Church, Jonas Michaëlius, streefde naar blijvende kolonisatie
van Nieuw-Nederland en raakte daardoor in conflict met de wic. Zie: George L. Smith, Religion
and Trade in New Netherland. Dutch Origins and American Development (Ithaca en London: Cornell University Press, 1973) 158-176.
23 Jacobs, New Netherland, 271-272, 324.
24 Fred van Lieburg, ‘The Dutch and Their Religion’ in: Hans Krabbendam, Cornelis A. van Minnen
en Giles Scott-Smith (eds.), Four Centuries of Dutch-American Relations 1609-2009 (Amsterdam en
New York: Boom/State University of New York Press, 2009) 154-165, aldaar 157-158.
25 Joyce Goodfriend, ‘The Limits of Religious Pluralism in Eigtheenth-Century New York’ in: George Harinck en Hans Krabbendam (eds.), Amsterdam-New York. Transatlantic Relations and Urban
Identities since 1653 (Amsterdam: vu Uitgeverij, 2005) 67-86.
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cent van de koloniale bevolking was tot 1664 lid van deze kerk. Dit was een laag
percentage vergeleken met de Republiek, waar 37 procent van de totale bevolking
tot de Gereformeerde Kerk behoorde.26
Ten slotte ontstond er geen emigratietraditie richting Amerika door de relatief
kwetsbare verbindingen. Hoewel het sterftepercentage aan boord van emigrantenschepen naar Nieuw-Nederland met 3.6 procent laag was – in vergelijking met
de vaart op Oost-Indië waar dit percentage 14 bedroeg27 –, beschouwden tijdgenoten de overtocht per zeilschip als een risicovolle onderneming. Stormen, voedseltekorten, tyfus, scheurbuik en piraterij vormden voortdurende gevaren tijdens
de lange zeiltocht, die dertig tot soms wel zestig dagen duurde.28 Het negatieve
imago van de zeereis had begrijpelijkerwijs een ontmoedigende werking op aspirant-emigranten.29 De gebrekkige transportverbindingen bemoeilijkten daarbij
nog de communicatie tussen beide continenten: Nieuw-Nederland lag bijna letterlijk aan het andere eind van de wereld, terwijl er daarnaast alternatieven dichter
bij huis waren.

Ontwikkelingen na de machtsovername
De Engelse machtsovername van Nieuw-Nederland in 1664 riep een halt toe aan
de Nederlandse landverhuizing naar Amerika. Een van de weinige relaties tussen
de Republiek en Amerika die nadien wel intact bleef, was de handel.30 De instroom
van nieuwe immigranten uit de Republiek bleef beperkt tot enkele doperse groepen in de jaren 1660 en ongeveer 300 labadisten, quakers en mennonieten in de jaren 1680. Na de officiële erkenning van de Verenigde Staten door de Republiek in
1782 arriveerde nog een klein aantal Nederlandse zakenlieden en diplomaten. De
erkenning van de Verenigde Staten als onafhankelijke natie versterkte wel de
financieel-economische betrekkingen, diplomatie en wederzijdse sympathie tussen beide landen, maar leidde niet tot een substantiële groei van de Nederlandse
landverhuizing.31
Met het verlies van Nieuw-Nederland en de teloorgang van de wic – die in 1674
26 Jacobs, New Netherland, 294.
27 Jaap van der Veen, ‘ “Dit land van geen Europijsche volckeren nog bekent”.’ in: idem (red.), Australië: het onbekende Zuidland naderbij. Lotgevallen van de Aborigines en van Nederlandse ontdekkingsreizigers en emigranten (Groningen: Volkenkundig Museum, 1988) 13-33, aldaar 22.
28 Henry S. Lucas (ed.), Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. Revised Edition (Grand
Rapids, mi: Eerdmans, 1997) 46, 50, 129, 186-187, 296-298 en 306-309.
29 Jacobs, ‘Immigrant Transportation in the Seventeenth and – to a Limited Extent – the Eighteenth
Century: Rite of Passage or not?’, 3-6 (ongepubliceerde lezing conferentie “From De Halve Maen
to klm: 400 Years of Dutch-American Exchange”, juni 2006, Albany, New York).
30 Claudia Schnurmann, ‘Anglo-Dutch Relations in and around Seventeenth-Century New Amsterdam/New York’ in: Harinck en Krabbendam (eds.), Amsterdam – New York, 55-66, aldaar 59-61.
31 Henry S. Lucas, Netherlanders in America. Dutch Immigration to the United States and Canada,
1789-1950 (Ann Arbor, mi: University of Michigan Press, 1955) 30. Zie voor de betrekkingen tussen de Republiek en de Verenigde Staten rond 1782 diverse artikelen in: J.W. Schulte Nordholt en
R.P. Swierenga (eds.), A Bilateral Bicentennial. A History of Dutch-American Relations 1782-1982
(Amsterdam: Octagon, 1982).
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Afb. 7 Het aanzicht van Manhattan in 1673. Schilderij van Peter Schenk, 1702.

haar eerste faillissement beleefde – verschoven de prioriteiten van de kerk. De Gereformeerde Kerk oriënteerde zich voortaan hoofdzakelijk op Oost-Indië en ging
nauw samenwerken met de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Amerika verdween
daardoor steeds meer uit het gezichtsveld.32 Daarbij ontwikkelde de Reformed Church
zich in de achttiende eeuw zodanig, dat zij de aansluiting met de Republiek steeds
meer verloor: de beperkte instroom van nieuwe landverhuizers had op de langere
termijn tot gevolg dat binnen het kerkgenootschap een amerikaniseringsproces op
gang kwam. Uiteindelijk maakte de Reformed Church zich in 1772 kerkelijk onafhankelijk van de Republiek, waarna de rekrutering van predikanten uit het moederland sterk terugliep en de afstand tot de Gereformeerde Kerk in de Republiek
groter werd. Belangrijk in het amerikaniseringsproces was ook de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, die de Amerikaanse identiteit nog versterkte.33
32 F.A. van Lieburg, ‘Het personeel van de Indische kerk: een kwantitatieve benadering’ in: G.J. Schutte (red.), Het Indische Sion. De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie
(Hilversum: Verloren, 2002) 65-100, aldaar 73 (grafiek), 85 (tabel 4).
33 Elton J. Bruins, ‘Americanization in Reformed Religious Life’ in: Robert P. Swierenga (ed.), The
Dutch in America. Immigration, Settlement, and Cultural Change (New Brunswick, nj: Rutgers
University Press, 1985) 175-190, aldaar 176-179.
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Op het gebied van taal en liturgie veranderde de Reformed Church in de tweede
helft van de achttiende eeuw, als een uiting van het amerikaniseringsproces dat zij
doormaakte. Pas in 1764 viel er in de Reformed Church in New York voor het
eerst een Engelstalige preek te beluisteren, in 1789 werd een Psalter Hymnal geïntroduceerd en vier jaar later nam het kerkgenootschap Engelstalige liturgische formulieren in gebruik. En in 1796 overleed in New York ook de laatste predikant,
U.H. van Sinderen, die alleen in het Nederlands preekte.34 Omstreeks het midden
van de negentiende eeuw was de Nederlandse taal volledig uit de kerkdiensten van
de Reformed Church verdwenen. Het kerkgenootschap had zich ontwikkeld tot
een zelfstandige Amerikaanse kerk, die nauwelijks nog banden onderhield met de
moederkerk in Nederland. Nadat de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) het
nationale besef verder aanwakkerde, verwerkte de Reformed Church in haar
naamgeving de ontwikkeling die zij had doorgemaakt: in 1867 kwam het kerkgenootschap officieel de Reformed Church in America (rca) te heten.35
Naast de Engelse machtsovername werkte de politieke turbulentie in de Nederlanden remmend op de overzeese landverhuizing. De Patriottentijd, de Franse
Tijd (1795-1813) en de dure oorlog met België verhinderden een mogelijke stimulering van emigratie door de Nederlandse overheid. Haar prioriteiten lagen in die
decennia bij de binnenlandse politiek.

Het ontstaan van een emigratietraditie in de negentiende en vroege
twintigste eeuw
In de eerste decennia van de negentiende eeuw bleef de landverhuizing naar de
Verenigde Staten nog beperkt: van 1820 tot 1840 vertrokken niet meer dan 2.500
Nederlanders naar dat land.36 Maar rond 1846 trad een kentering in, die de Drentsche Courant in mei van dat jaar als volgt aangekondigde: ‘De zucht naar landverhuizing, die na reeds jaren lang elders in Europa te hebben geheerscht, nu ook
hiertelande ontwaakt, is een gevolg der geheele inrigtingen [en] gesteldheid der
maatschappij, ’t uitwerksel van vele samenloopende omstandigheden.’37
De ‘ook hiertelande’ ontwakende landverhuizing in de negentiende eeuw markeerde de overgang van Nederland van een immigratie- naar een emigratieland.38
34 Robin A. Leaver, ‘Dutch Secular and Religious Singing in Eighteenth-Century New York’ in: Harinck en Krabbendam (eds.), Amsterdam – New York, 99-115, aldaar 108, 111; Abe de Vries, ‘De
laatste Nederlandssprekende dominee van New York’ in: Peter de Haan en Kerst Huisman (red.),
Gevierde Friezen in Amerika (Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, 2009) 143-145.
35 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 104-105.
36 Elton J. Bruins, ‘Immigration’ in: James W. van Hoeven (ed.), Piety and Patriotism: Bicentennial
Studies of the Reformed Church in America, 1776-1976 (Grand Rapids, mi: Eerdmans, 1976) 56-76,
aldaar 61.
37 Drentsche Courant (26 mei 1846), zoals geciteerd in: Ger de Leeuw, Wij, eenvoudige Drentse lui.
Landverhuizers uit Drenthe (1846-1872) (Bedum: Profiel, 2006) 46.
38 Dit bleef zo tot de Eerste Wereldoorlog. Zie: Pieter Stokvis, ‘Nederland en de internationale migratie, 1815-1960’ in: F.L. van Holthoon (red.), De Nederlandse samenleving sinds 1815. Wording en
samenhang (Assen en Maastricht: Van Gorcum, 1985) 71-92, aldaar 71-73.
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Vanaf 1846 kreeg de trans-Atlantische trek structuur en begon in Nederland een
emigratietraditie te ontstaan. In een eeuw tijd (1840-1940) emigreerden 220.000
Nederlanders, ongeveer 90 procent van alle overzeese landverhuizers, naar de
Verenigde Staten.39 Niet alleen in de omvang, maar ook qua karakter week deze
emigratiestroom af van de overzeese trek in de zeventiende en achttiende eeuw.
Niet langer was er sprake van een commercieel of militair geïnspireerde landverhuizing van handelslieden, boeren en soldaten, maar van een georganiseerde beweging in groepsverband onder leiding van predikanten of geestelijken.40
In vier golven kwamen de Nederlandse landverhuizers naar de Verenigde Staten: 1846-1857, 1865-1873, 1880-1893 en 1903-1914. Economische laagconjuncturen in Nederland zorgden omstreeks 1846 en 1890 voor emigratiepieken, terwijl
financiële crises in de Verenigde Staten (in 1857, 1873 en 1893), de Amerikaanse
Burgeroorlog en de Eerste Wereldoorlog stagnaties veroorzaakten.41 Daarna, in
het interbellum (1918-1939), bleef de Nederlandse emigratie naar de Verenigde
Staten gering door de remmende werking van de Amerikaanse immigratiequota
en door de internationale economische crisis.
Om verscheidene redenen waren de Verenigde Staten in de eerste helft van de
negentiende eeuw weer in het vizier gekomen als immigratiebestemming. Er zwol
een informatiestroom aan, die het onafhankelijke Amerika voorstelde als Utopia.
Nieuwsberichten, emigrantengidsen, reisverslagen, brieven en vertaalde romans
voorzagen in een toenemende behoefte aan informatie over het nieuwe en jonge
land.42 De onafhankelijkheid van de Verenigde Staten stimuleerde, in combinatie
met de teloorgang van de voc in 1798, een verdere verschuiving van het blikveld
richting Amerika.43 Verder kwam via wetgeving in 1841 en 1862 in dat land veel
goedkope grond beschikbaar, waartoe met name landloze agrariërs zich voelden
aangetrokken.44 Dit alles resulteerde in een positieve beeldvorming over de Verenigde Staten als een land van onbegrensde economische mogelijkheden. Er waai-

39 Hans Krabbendam, ‘Nederlanders trekken naar het beloofde land’, Ons Amerika: 400 jaar Nederlandse sporen in de Verenigde Staten [special Elsevier] (maart 2009) 40-49, aldaar 45. Voor statistieken zie: Robert P. Swierenga, Faith and Family: Dutch Immigration and Settlement in the United
States, 1820-1920 (New York: Holmes & Meier, 2000) 40-42, 293-309.
40 Swierenga, ‘Dutch’ in: Thernstrom, Orlov en Handlin (eds.), Harvard Encyclopedia, 285; Bruins,
‘Americanization in Reformed Religious Life’, 182.
41 Stokvis, ‘Nederland en de internationale migratie’, 79; Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 23.
42 P.R.D. Stokvis, De Nederlandse trek naar Amerika 1846-1847 (Leiden: Universitaire Pers, 1977) 7677.
43 Een extra motief voor afgescheiden predikanten om niet voor emigratie naar Oost-Indië maar voor
Amerika te kiezen, vormde het in 1846 afgewezen verzoek aan de overheid om vrijheid van godsdienst en onderwijs in de Oost. Aldus: J. Stellingwerff, Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873 (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1975) 41.
44 De Homestead Act (1862), een uitbouw van de Preemption Act uit 1841, bepaalde dat immigranten
160 acre (een acre is ongeveer een halve hectare) grond kregen als ze die vijf jaar bewerkten. Wilden
ze daarop niet wachten, dan konden ze de grond ook na een half jaar opkopen voor $1,25 per acre.
Deze maatregelen werkten lange tijd aanlokkelijk. Later bleek echter dat spoorwegen, universiteiten
en scholen de beste stukken grond in bezit kregen, in plaats van de immigranten. Zie: Krabbendam,
Vrijheid in het verschiet, 59.
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de een geur van vrijheid de oceaan over, die meer lucht en energie gaf dan de benauwde atmosfeer van Nederland.45
Goede contacten en positieve informatievoorziening – versterkt door een relatief hoog alfabetisme – waren echter onvoldoende condities voor het ontstaan van
een emigratietraditie in Nederland zelf. De negentiende-eeuwse trek naar Amerika moet ook begrepen worden tegen de achtergrond van de deprimerende omstandigheden waarin Nederland in de jaren 1840 verkeerde. Dit decennium kenmerkte zich door economische stagnatie, veel misoogsten, aardappelziekten,
politieke onrust, hoge belastingen en kerkelijke spanningen rond de Afscheiding
van 1834. Deze combinatie leidde tot een somber toekomstperspectief.
Het waren vooral de miserabele economische omstandigheden die de emigratie
in deze periode opstuwden, waarbij de uittocht het grootst was in de drie kleiprovincies Zeeland, Groningen en Friesland. De aardappelziekten en misoogsten van
1845-1847 troffen deze provincies het hardst.46 De bevolkingsgroei in deze provincies was relatief groot en kon niet worden opgevangen door de productie van
de boerenbedrijven. Op de zandgronden in het zuiden en oosten van Nederland
was de bevolkingsdruk lager. Doordat de agrarische bedrijven in die regio kleiner
waren en er ongecultiveerd land was, bestonden daar wel mogelijkheden om de
cultuurgrond uit te breiden.47
In tegenstelling tot de zeventiende en achttiende eeuw versterkten institutionele impulsen de ontwikkeling van een emigratietraditie: emigratieverenigingen,
kerkleiders en het bedrijfsleven hielden zich actief bezig met de landverhuizing
naar Amerika. In de jaren 1840 maakte de relatief nieuwe organisatievorm van de
vereniging48 een sterke ontwikkeling door. Protestantse en katholieke emigrantenleiders gebruikten dit nieuwe verschijnsel om de trek naar Amerika te organiseren. In Arnhem stichtten de afgescheiden predikanten Albertus van Raalte en
Anthony Brummelkamp in 1846 de ‘Vereeniging van Christenen voor de Hollandsche Volksverhuizing naar de Vereenigde Staten in N. Amerika’, hun collega
Hendrik Scholte stond in Utrecht aan de basis van de ‘Vereeniging ter verhuizing
naar de Vereenigde Staten’, terwijl in datzelfde jaar in Nijmegen een aantal katholieke leken een ‘Commissie ter bevordering van geregelde landverhuizing van Catholijken naar Noord-Amerika’ instelde.49 Verder investeerde het Nederlandse
bedrijfsleven in de negentiende eeuw in toenemende mate in Amerika – vooral
45 Stokvis, De Nederlandse Trek, 35, 46, 76-102.
46 Ibidem, 11.
47 In de periode 1835-1880 was 43 procent van de emigranten uit deze provincies afkomstig. Drenthe,
Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel hadden een gezamenlijk aandeel van 35 procent, terwijl de dichtstbevolkte provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht 22 procent leverden.
Rond de eeuwwisseling begonnen de drie laatstgenoemde provincies procentueel meer landverhuizers aan Amerika te leveren. Aldus: Swierenga, Faith and Family, 44-50.
48 Zie ook: George Harinck, ‘De vereniging als nieuwe organisatievorm binnen het Nederlandse
christendom’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 63 (december
2005) 8-15, aldaar 11-14; Annemarie Houkes, Christelijke vaderlanders. Godsdienst, burgerschap en
de Nederlandse natie (1850-1900) (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2009) 47-71.
49 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 45; Hartland, De geschiedenis van de Nederlandse emigratie,
127.
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door geldleningen – waardoor de al bestaande economisch-institutionele banden verder aangehaald
werden.50
Het feit dat Nederland in de tweede helft van de
negentiende eeuw uitgroeide tot een moderne eenheidsstaat werkte de overzeese trek ook in de hand,
omdat op de lange termijn een betere coördinatie en
regulering van de landverhuizing mogelijk werd.51
De Nederlandse overheid stelde zich aanvankelijk
vrij passief op tegenover de landverhuizing naar
Amerika, maar vergeleken met de zeventiende en
achttiende eeuw was er winst geboekt. Hoewel de
Nederlandse regering de emigratie naar Amerika
niet actief bevorderde uit vrees dat de beste arbeidskrachten zouden vertrekken, remde zij de emigratie
evenmin af. Omdat het geen wettelijke belemmerin- Afb. 8 Pillar Church in
gen opwierp voor emigranten, was Nederland in de Holland, Michigan. Hier
negentiende eeuw een uitzondering onder de meeste preekte Van Raalte.
Europese landen.52 Daarbij ontwierp de overheid in
1861 de eerste Landverhuizerswet. Hoewel deze wet zich beperkte tot de doortocht van transmigranten uit het buitenland, zorgde zij wel voor een terugdringing van de misstanden in de havens van Rotterdam en Amsterdam, alsmede voor
een verbetering van de omstandigheden op emigrantenschepen die vanuit Nederland afvoeren op Amerika.
In de tweede helft van de negentiende eeuw voltrok zich met de opkomst van
het stoomschip en de stoomtrein een revolutie in de transportsector. Dit resulteerde in betere verbindingen met de Verenigde Staten en stimuleerde in Nederland de groei van een emigratietraditie. Het zeilschip maakte in de jaren 1870
plaats voor het veel modernere stoomschip. Een stoomschip kon tienmaal zoveel
emigranten vervoeren als een zeilboot en bracht de reisduur terug van vijf tot minder dan twee weken. Verder werd de Atlantische overtocht een stuk veiliger: het
gemiddelde sterftecijfer onder opvarenden decimeerde van 1 tot 0.1 procent. In
1872 verbond de Nieuwe Waterweg Rotterdam met de Noordzee en in datzelfde
jaar zag de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (nasm) het
levenslicht, die een reguliere vaart op het traject Rotterdam-New York introduceerde. In 1896 werd de naam nasm – dat volgens sceptici stond voor ‘Neemt Alle
50 James C. Riley, ‘Financial and Economic Ties: the First Century’ in: Schulte Nordtholt en Swierenga (eds.), A Bilateral Bicentennial, 49-65, aldaar 62.
51 Vgl. Auke van der Woud, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland (Amsterdam: Bakker, 2006) 163-183.
52 Ook België vormde een uitzondering. Daar voerde de regering een actieve emigratiepolitiek om armen en criminelen het land uit te werken (hoewel de emigratie uit dat land in de negentiende eeuw
veel beperkter bleef dan die uit Nederland). Zie: Torsten Feys, ‘Radeloosheid in crisistijd: pogingen
van de Belgische autoriteiten om een deel van de arme bevolking naar de Verenigde Staten te sturen
1847-1856’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (btng) 34.2 (2004) 195-230, aldaar 204219.
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Afb. 9 Bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant over het vertrek van nasm-schepen
naar de Verenigde Staten (8 juli 1873).

Schurken Mee!’ – vervangen door de vlottere en moderner klinkende naam Holland-Amerika Lijn (hal). Deze transportrevolutie betekende dat de reis naar
Amerika veranderde van een onzeker avontuur in een relatief luxe expeditie.53
Ten slotte stimuleerde de verbeterde communicatie het ontstaan van een emigratietraditie in Nederland. Vanaf het midden van de negentiende eeuw kwam een
groeiende papierstroom op gang tussen Nederland en de Amerikaanse migrantengemeenschappen, die bestond uit briefwisselingen van landverhuizers met hun
voormalige thuisland, kranten, politieke en kerkelijke bladen en boeken, terwijl
vanaf de jaren 1920 ook telegrammen het vertrek- en vestigingsland met elkaar
verbonden.54
53 Hans Krabbendam, ‘Rituals of Travel in the Transition from Sail to Steam: the Dutch Immigrant
Experience, 1840-1940’ in: Margriet Bruin Lacy, Charles Gehring en Jenneke Oosterhoff (eds.),
From De Halve Maen to klm: 400 Years of Dutch-American Exchange (Münster: Nodus Publikationen, 2008) 269-287, aldaar 277.
54 Het briefverkeer tussen de Verenigde Staten en Nederland verdubbelde in de periode 1871-1919
elke tien jaar. Zie: Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 232.
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Religieuze variatie binnen de Nederlandse emigratietraditie tot 1880
De emigratietraditie die vanaf het midden van de negentiende eeuw ontstond was
niet eenvormig van karakter, maar vertoonde een gevarieerd beeld dat mede bepaald werd door religieuze factoren. In de negentiende eeuw ontstonden door
kerkscheuringen sterke religieuze groepsidentiteiten. Dit gebeurde vooral bij de afgescheidenen, die vanaf 1834 uit de Nederlandse Hervormde Kerk traden vanwege
– onder meer – de leervrijheid en de nieuwe bestuursorganisatie van die kerk.
De afgescheidenen vormden het voorfront van de emigratiestroom. Van 1846
tot 1849 was 65 procent van de Amerikareizigers afkomstig uit hun kringen.55 Tot
1880 vertrok maar liefst 10 procent van alle afgescheidenen uit Nederland, terwijl
zij als groep tot dat jaar een aandeel hadden van 19 procent in de totale emigratie
naar Amerika (tabel 1). De afgescheidenen waren hiermee sterk oververtegenwoordigd, want hun bevolkingsaandeel bedroeg slechts 1.3 procent in 1849 en 3.5
procent in 1880.56
Tabel 1 Nederlandse emigratie naar de Verenigde Staten per geloofsgroep
(1831-1880)57
Hervormd Afgescheiden Katholiek

Joods

Anders
Totaal
protestants
Abs. % Abs. %
Abs. %
Abs. % Abs. %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1831-1857
12.180 47 7.570 29
5.283 20
321 1
531 2
25.885
1858-1868
11.617 66 1.915 11
3.261 19
130 1
568 3
17.491
1869-1880
13.833 68 3.072 15
2.823 14
129 1
539 3
20.396
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1831-1880
37.630 59 12.557 19
11.367 18
580 1 1.638 3
63.772

Naast de afgescheidenen bevond zich onder de Amerikagangers een meerderheid
van hervormden. Zij hadden in 1849 en in 1880 een percentage van 55 in de Nederlandse bevolking, terwijl hun aandeel in de emigratie naar Amerika met 59 procent
iets hoger lag. De rooms-katholieken, die tussen 1850 en 1880 een gemiddeld bevolkingspercentage van 37 telden, waren met 18 procent van de landverhuizers
sterk ondervertegenwoordigd.58 In protestantse kringen, speciaal onder afgeschei55 Robert P. Swierenga, ‘True Brothers: The Netherlandic Origins of the Christian Reformed Church
in North America 1857-1880’ in: George Harinck en Hans Krabbendam (eds.), Breaches and Bridges: Reformed Subcultures in the Netherlands, Germany, and the United States (Amsterdam: vu
Uitgeverij, 2000) 61-83, aldaar 61.
56 Stokvis, De Nederlandse Trek, 36; Mees te Velde, ‘The Dutch Background of the American Secession
from the rca in 1857’ in: Harinck en Krabbendam (eds.), Breaches and Bridges, 85-100, aldaar 94.
57 Robert P. Swierenga, ‘ “Pioneers for Jesus Christ”: Dutch Protestant Colonization in North America as an Act of Faith’ in: George Harinck en Hans Krabbendam (eds.), Sharing the Reformed Tradition: the Dutch-North American Exchange 1846-1996 (Amsterdam: vu Uitgeverij, 1996) 35-55, aldaar 38 (tabel 1).
58 Stokvis, De Nederlandse Trek, 36; Bratt, Dutch Calvinism in Modern America, 8-9.
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denen, was klaarblijkelijk een sterkere emigratietaditie aan het ontstaan dan onder
katholieken.
Een eerste verklaring voor de verschillen in bereidheid tot emigratie is van demografisch-economische aard – naast de religieuze verklaringen die verderop aan
de orde komen. De katholieken woonden vooral op de zandgronden in het zuiden
en oosten, in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. De bevolkingsgroei was daar tot de jaren 1880-1890 relatief gering. In deze zuidoostelijke
gebieden domineerde het kleine, traditionele en arbeidsintensieve boerenbedrijf.
Dit bedrijf richtte zich tot ongeveer 1880 vooral op zelfverzorging en veel minder
op marktproductie. Het resultaat van de geringe bevolkingsdruk en de arbeidsintensieve bedrijfsvoering was dat er in de katholieke gebieden meer mogelijkheden
bestonden om cultuurgrond te ontginnen dan elders in Nederland.59 Voorts had
Zuidoost-Nederland veel industriële alternatieven. Vanaf de tweede helft van de
negentiende eeuw schoten arbeidsintensieve industrieën als paddenstoelen uit de
grond, zoals de wolindustrie in Tilburg, leerverwerkingsbedrijven in Noord-Brabant of katoenfabrieken in Twente. Deze industrieën konden agrarische streekgenoten een alternatief bieden voor het levensonderhoud.60 En anders kon men altijd
nog voor (seizoens)arbeid terecht in het Ruhrgebied of in de havenindustrie van
Antwerpen.61
In het noorden en westen van Nederland, waar naar verhouding veel afgescheidenen en hervormden woonden, deed zich een ander patroon voor dan in de katholieke gebieden. De bevolkingsdruk was daar tot 1880 hoger dan in de katholieke regio’s. Er was sprake van een grootschalige, marktgerichte productie door
relatief grote bedrijven. Door de bevolkingsgroei en de marktgerichtheid had de
landbouw in het noorden en westen zich reeds vóór 1850 moeten moderniseren
en was zij minder arbeidsintensief geworden. Er bestond in de tweede helft van de
negentiende eeuw in deze landbouwregio’s dan ook weinig werkgelegenheid voor
landarbeiders. Daarnaast boden deze streken weinig economische alternatieven.
Het gevolg was dat veel landarbeiders uit het noorden en westen van Nederland
voor emigratie naar Noord-Amerika kozen. Zodoende ontstond in de provincies
Groningen, Friesland en Zeeland in het tijdvak 1840-1940 – vooral tijdens en na
de Grote Depressie (1873-1895) – een sterkere emigratietraditie dan in de katholieke provincies. Illustratief is het feit dat er in de periode 1880-1940 slechts 5.000
Brabanders naar Noord-Amerika emigreerden, terwijl uit de provincies Groningen, Friesland en Zeeland in diezelfde periode (in verhouding tot het aantal inwoners) twintig keer zoveel landverhuizers vertrokken.62
59 A.H. Crijns en F.W.J. Kriellaars, ‘Het traditionele patroon van de agrarische sector’ in: H.F.J.M. van
den Eerenbeemt (red.), Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel i: Traditie en Modernisering, 17601890 (Amsterdam: Boom, 1996) 191-210, aldaar 199-200.
60 K.F.E. Veraghtert, ‘Van ambachtelijke nijverheid naar industriële produktie’ in: Van den Eerenbeemt (red.) Geschiedenis van Noord-Brabant, 223-240; H.A. Diederiks e.a., Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw (2e druk;
Groningen: Martinus Nijhoff, 1994 [1987]) 258.
61 Swierenga, Faith and Family, 159.
62 H.A.V.M. van Stekelenburg, “Hier is alles vooruitgang.” Landverhuizing van Noord-Brabant naar
Noord-Amerika, 1880-1940 (Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1996) 168.
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Twee elementen van een emigratiecultuur – de institutionele steun, die opkwam
vanuit een hechte groepsidentiteit, en een positieve emigratievisie – droegen bij
aan de trek van afgescheiden landverhuizers naar Amerika. De afgescheidenen
vormden als groep een hechtere eenheid dan de hervormden en katholieken, die
(generaliserend gesproken) vooreerst streek- en dan geloofsgenoten waren. De relatief sterke groepssamenhang van de afgescheidenen was een gevolg van het
maatschappelijke isolement waarin zij verkeerden, van de gedeelde ervaring van
de breuk met de Nederlandse Hervormde Kerk en van de minderheden die zij in
elke gemeenschap vormden: dit alles bevorderde op het terrein van de emigratie
landelijke organisatievorming. Hoewel ze vanaf 1841 niet meer vervolgd werden,
ondervonden de afgescheidenen op economisch en sociaal gebied nog wel discriminatie. Dit versterkte de onderlinge solidariteit, ondanks de theologische onenigheid die af en toe de kop opstak. De homogeniteit van de groep stelde de afgescheiden leiders van de emigratiebeweging in staat om landelijke en regionale
kerkelijke netwerken te benutten. Deze netwerken gebruikten ze om aspirantemigranten te rekruteren en om de organisatorische en financiële hulp te structureren. Verscheidene afgescheiden predikanten richtten emigratieverenigingen op
en namen als organisatoren het initiatief bij groepsemigraties naar Amerika: Van
Raalte en Brummelkamp (Gelderland), Scholte (Utrecht), Seine Bolks (Overijssel), Cornelis van der Meulen (Zeeland) en Marten Ypma (Friesland). Deze predikanten opereerden vanuit regio’s verspreid over heel Nederland, anders dan de
katholieken, die vrijwel uitsluitend in Noord-Brabant arbeidden. Hierdoor werd
het thema emigratie een gespreksonderwerp in afgescheidenen kringen in heel het
land. De afgescheiden leiders bevorderden een positieve visie op emigratie, stimuleerden de overzeese trek actief, richtten emigratieverenigingen op en begeleidden
reislustigen uit de achterban naar Amerika.
Van Raalte en Scholte namen de eerste initiatieven. Scholtes teleurstelling over
het gebrek aan kerkelijke vernieuwing en over vrijheidsbeperkingen, alsmede zijn
internationale oriëntatie voedden zijn bereidheid om Nederland te verlaten. Van
Raaltes drijfveren waren maatschappelijke bewogenheid, ruimte voor kerk en
christelijke school en zijn avontuurlijke instelling.63 Hij was begaan met de grote
armoede in zijn afgescheiden gemeente te Arnhem (1844-1846), die zo ernstig was
dat deze gemeente niet in staat was om zijn salaris te betalen.64 Gezonde mensen
die in staat waren om arbeid te verrichten – zo meende Van Raalte – mochten niet
van de bedeling leven wanneer er andere uitwegen uit de materiële nood bestonden, waaronder emigratie naar Noord-Amerika. In het boekje Landverhuizing, of
waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel naar Noord-Amerika en niet
naar Java?, dat Van Raalte in juni 1846 met collega-predikant Brummelkamp publiceerde, verklaarden zij dat de landverhuizing in hun ogen bevorderd mocht
worden als deze behoeftigen alternatieven bood voor levensonderhoud. Daarnaast was er volgens beide predikanten sprake van een Bijbels gebodskarakter:
63 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 30-34.
64 Elton J. Bruins e.a., Albertus and Christina. The Van Raalte Family, Home and Roots (Grand Rapids, mi: Eerdmans, 2004) 4-7.
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‘God wil het!’. Als motto stonden
voor in de brochure Genesis 1:28 en
Genesis 3:19a afgedrukt: ‘Wees
vruchtbaar en vermenigvuldig en
vervul de aarde’ en ‘In het zweet uws
aanschijns zult gij brood eten’.65
Vergeleken met de afgescheidenen
waren er in hervormde kring maar
weinig predikanten die zich bekommerden om vertrekkende leden. In de
Nederlandse Hervormde Kerk bestond minder onderlinge cohesie en
meer weerstand tegen landverhuizing, die de totstandkoming van een
sterke emigratietraditie verhinderden. Allereerst speelde de interne
verdeeldheid binnen het hervormde
kerkgenootschap een rol bij de overwegend terughoudende opstelling
van hervormde kerkleiders ten aanzien van het bevorderen van landverhuizing. Van een collectief zoals bij
de afgescheidenen was in de Nederlandse Hervormde Kerk geen sprake.
Ten tweede stelde een deel van de
hervormde elite het breken van afgescheiden landverhuizers met Nederland en Oranje op één lijn met het
Afb. 10 Titelpagina van Van Raalte en verzaken van de opdracht om de vaderlandse kerk en de Nederlandse
Brummelkamp, Landverhuizing, 1846.
samenleving door hervormingen te
verbeteren.66 De hervormden ontwikkelden dus geen positieve emigratievisie die
de trek naar Amerika bevorderde, met als gevolg dat de kerk in de negentiende
eeuw geen initiatieven nam tot institutionele steun aan landverhuizers uit de eigen
achterban. Veel hervormde aspirant-emigranten, vaak behorend tot de orthodoxe
modaliteit, wendden zich daarom tot afgescheiden emigratieverenigingen in de
verwachting over meer faciliteiten te kunnen beschikken.67 En voor moderne, vrijzinnig-hervormde immigranten uit Nederland bestond er in de Verenigde Staten
65 Mees te Velde, Anthony Brummelkamp (1811-1888) (Barneveld: De Vuurbaak, 1988) 176-177.
66 Hans Krabbendam, ‘Emigration as Protest? Opinions about the Relation between Church and State as a Factor in the Dutch Emigration Movement’ in: idem en Larry J. Wagenaar (eds.), The DutchAmerican Experience: Essays in Honor of Robert P. Swierenga (Amsterdam: vu Uitgeverij, 2000) 6170, aldaar 65-66.
67 G.H. Ligterink, De landverhuizers. Emigratie uit Noord-Amerika uit het Gelders-Westfaalse grensgebied tussen de jaren 1830-1850 (Zutphen: Walburg Pers, 1981) 53.
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tot de Tweede Wereldoorlog slechts één gemeente in Grand Rapids, gesticht door
F.W.N. Hugenholtz, een vrijzinnige predikant uit Zierikzee die zich in 1875 in de
Verenigde Staten vestigde.68
Enkele vooraanstaande opiniemakers vormden een uitzondering op de zojuist
genoemde regel dat hervormden de emigratie niet tot nauwelijks bevorderden,
onder wie de dichter, historicus en theoloog Isaäc da Costa en de predikant Ottho
Gerhard Heldring. Da Costa en Heldring, die beiden affiniteit hadden met het
Réveil, promootten overzeese landverhuizing al vanaf de jaren 1846-1847. Heldring specialiseerde zich in het stimuleren van de emigratie van arme kinderen naar
de Kaap (Zuid-Afrika) en naar Nederlands-Indië, om te voorkomen dat deze vaak
verwaarloosde jeugdigen in de prostitutie of misdaad belandden. Wel was hij, anders dan Da Costa, tegenstander van de landverhuizing naar de Verenigde Staten,
met als motieven het volgens hem slechte klimaat, de hoge grondprijzen en de vele
bedriegers die het op het geld van de Europese nieuwkomers voorzien hadden.69
Het ontstaan van een sterke katholieke emigratietraditie werd, evenals de hervormde, verhinderd door het ontbreken van kerkelijke steun en door de expliciet
negatieve opinievorming van de clerus. Wel trokken veel katholieke geestelijken
de Atlantische Oceaan over, net als bij de afgescheidenen, maar zij gingen primair
naar Amerika om missie te bedrijven en kregen pas later gezelschap van landverhuizers die zich bij hen aansloten.70 Dit had voor de ontwikkeling van de katholieke emigratietraditie als gevolg dat in het vertrekgebied vooral leken de organisatie ter hand moesten nemen en er daardoor nauwelijks katholieke emigratieverenigingen tot stand kwamen.71 Voorts waren de katholieke leiders minder bereidwillig om de emigratie financieel te steunen.72 De bisschoppen hielden de hand op
de knip, omdat zij emigratie naar de Verenigde Staten unaniem beschouwden als
een gevaar voor het morele en godsdienstige welzijn van de katholieke immigrant:
Amerika was immers een overwegend protestantse natie en juist dáár bestond
sterke weerstand tegen de massale immigratie van katholieken.73 Typerend voor

68 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 109 (noot 19).
69 Zie respectievelijk: Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 31; H. Reenders, ‘ “De jeugdige emigranten naar de Kaap”. Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantse Réveil (1856-1860)’, Documentatieblad voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en
Overzeese Kerken 2.1 (1995) 27-61; idem, Alternatieve zending. Ottho Gerhard Heldring (18041876) en de verbreiding van het christendom in Nederlands-Indië (Kampen: Kok, 1991) 86-91.
70 Swierenga, Faith and Family, 157-158.
71 De emigratievereniging die in 1846 in Nijmegen door leken was gesticht, ging al snel ter ziele vanwege het ontbreken van leidinggevende priesters. Deze vereniging bleef tot de jaren 1920 de enige
officiële instantie die katholieke landverhuizers terzijde stond. Zie: Hartland, De geschiedenis van
de Nederlandse emigratie, 127.
72 Lucas Ligtenberg, ‘In the Shadow of the “Schut”: Dutch Roman Catholic Emigration to the Fox River Valley, Wisconsin’ in: George Harinck en Hans Krabbendam (eds.), Morsels in the Melting Pot.
The Persistence of Dutch Immigrant Communities in North America (Amsterdam: vu University
Press, 2006) 147-160, aldaar 148.
73 H.A.V.M. van Stekelenburg, ‘Tracing the Dutch Roman Catholics to North America in the Nineteenth and Twentieth Centuries’ in: Herman Ganzevoort en Mark Boekelman (eds.), Dutch Immigration to North America (Toronto, on: Multicultural History Society, 1983) 57-83, aldaar 67; Swierenga, ‘“Pioneers for Jesus Christ” ’, 43-45.
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de afwijzende opstelling van de bisschoppen was de opinievorming in het toonaangevende weekblad Katholieke Illustratie. In de periode 1867-1942 besteedde
dit tijdschrift nauwelijks aandacht aan de katholieke immigranten in Amerika.
Wanneer het thema emigratie wel ter sprake kwam, waarschuwde het blad zijn lezers om de rooskleurige brieven van verwanten uit Amerika toch vooral niet te
geloven.74
Ten slotte werkte de internationale structuur van het katholieke kerkgenootschap de trek naar Amerika tegen. Dit klinkt paradoxaal, maar omdat veel katholieken langs de grens met katholieke streken in Duitsland en België woonden,
oriënteerden zij zich in religieus, cultureel en economisch opzicht moeiteloos op
deze landen, evenals op het katholieke Frankrijk.75 Door deze gerichtheid en door
de internationale structuur van de Rooms-Katholieke Kerk ontwikkelden de katholieken vergeleken met de protestanten – die zichzelf nadrukkelijker identificeerden met de natie – een relatief zwakke nationale identiteit. De meeste katholieken voelden zich sterker verwant met grens- of geloofsgenoten in België,
Duitsland of Frankrijk dan met hun landgenoten.76 Deze intra-Europese oriëntatie verminderde in katholieke kringen de groei van een emigratietraditie gericht op
de Verenigde Staten.

Vestigingspatronen van protestanten en katholieken
De religieuze verschillen tussen de Nederlandse landverhuizers kwamen ook aan
de oppervlakte in het vestigingspatroon in Amerika. Hervormde en afgescheiden
immigranten kozen er in de periode 1840-1940 in de meeste gevallen voor om zich
in plattelandsgebieden te vestigen, voornamelijk in de staten Michigan, Iowa en
Wisconsin. Een deel van de hervormden vestigde zich ook in de grote en middelgrote steden van New York en New Jersey, omdat de Reformed Church in America in urbane gebieden sterk vertegenwoordigd was. De afgescheidenen kozen
ook in vergelijking met de katholieken vaker voor vestiging op het platteland. De
Nederlandse nederzettingen die zij stichtten, kregen daardoor een relatief homogeen karakter.
De belangrijkste concentraties van hervormde en afgescheiden immigranten lagen aanvankelijk in Holland, Michigan, gesticht door Van Raalte, en in Pella in het
centrale deel van Iowa, waar de groep van Scholte een kolonie startte.77 Deze
74 Marja L. Roholl, ‘A Catholic Wonderland: Pictorial Images of America in Katholieke Illustratie,
1867-1942’ in: David E. Nye en Mick Gidley (eds.), American Photographs in Europe (Amsterdam:
vu University Press, 1994) 130-157, aldaar 147, 156.
75 Stokvis, ‘Nederland en de internationale migratie’, 72; Obdeijn en Schrover, Komen en gaan, 122123, 162-164.
76 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 39-40.
77 Scholte koos de naam Pella niet per ongeluk. Deze plaats is vernoemd naar het plaatsje Pella, waarheen groepen christenen vluchtten toen Jeruzalem in 70 na Christus verwoest werd. Zie de inaugurele rede van P.H.R. van Houwelingen, ‘Vlucht naar voren. Het vertrek van de christenen uit Jeruzalem naar Pella’, Theologia Reformata 45.4 (2002) 339-361, raadpleegbaar op: http://www.
tukampen.nl/publicaties/phrh/20020901a.pdf
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plaatsen, met elk hun eigen karakter, vormden beginpunten van verdere geografische spreiding. Het stadje Holland gold als middelpunt van een cirkel met dorpskernen als Drenthe, Zeeland en Overissel, grenzend aan Grand Rapids, dat na
1880 uitgroeide tot het centrum van de Nederlandse landverhuizers in WestMichigan. Vanuit Centraal-Iowa stichtten de immigranten na 1870 satellietvestigingen in Noordwest-Iowa, Noord- en Zuid-Dakota, Minnesota en van daaruit
(vanaf de jaren 1890) ook in de staat Washington en in Californië.78 Volgende generaties nieuwkomers konden hierdoor kiezen uit een veelheid van NederlandsAmerikaanse gemeenschappen. De geografische spreiding maakte de opvang mogelijk van nieuwkomers met verschillende wensen binnen dezelfde subcultuur.
Binnen die subcultuur vormden kerken de belangrijkste institutionele cultuurdragers en -vormers. Zij zorgden voor een interlokaal netwerk, voor homogeniteit en
voor continuïteit.79
De trek van de katholieken naar Amerika verliep minder gestroomlijnd dan die
van de protestanten, beperkte zich tot enkele regio’s op het platteland en was nadrukkelijker op de grote steden gericht, waar de katholieken veelal hun nieuwe
parochie bezochten. Het gevolg was dat de katholieke gemeenschappen minder
geografische variatie en homogeniteit vertoonden dan de protestantse kolonies.
De beperkte keuzemogelijkheden voor vestiging, evenals de geringere groepssamenhang door de trek naar de steden, betekenden een verzwakking van de katholieke emigratietraditie.
De katholieken vestigden zich in Amerika hoofdzakelijk in de staat Wisconsin
(rond Little Chute, De Pere en Hollandtown), en in mindere mate ook in Minnesota en Missouri. Tijdens en na de tweede grote emigratiegolf – die begon na de
Amerikaanse Burgeroorlog – trokken veel katholieken naar de steden in het
middenwesten, zoals Detroit, Chicago en Cincinnati. Deze trek naar de stad hing
samen met de ontmoediging van emigratie naar afgelegen streken door de katholieke clerus. In de grotere steden konden de immigranten volgens de geestelijkheid
gemakkelijker de kerk bezoeken.80 Het stedelijke vestigingspatroon en de aansluiting bij Amerikaanse kerken versnelde de integratie van de Nederlandse katholieken.
Het handjevol plattelandsgemeenschappen waar zich katholieken vestigden,
kwam vrij geïsoleerd van elkaar te liggen en had weinig onderlinge verbindingslijnen. In totaal telden de Verenigde Staten en Canada in de jaren 1820-1920
78 In 1896 ontstond de eerste Christian Reformed Church aan de Amerikaanse oostkust, in Oak Harbor (Washington State), gesticht door immigranten uit de Dakota’s en uit Michigan. In respectievelijk 1900 en 1901 institueerden predikanten nog twee gemeenten in Washington State (in Lynden en
Zillah), terwijl met de oprichting van een crc in Redlands (1911) ook Californië bereikt werd. Zie:
Howard B. Spaan, ‘Early Pacific Coast crc Churches’, Origins 26.1 (2008) 4-15.
79 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 101-102, 142, 305.
80 In de negentiende eeuw woonde 65 procent van de Nederlandse katholieke immigranten op het
platteland en 17 procent in stedelijk gebied. Van de afgescheiden immigranten koos 73 procent voor
het platteland en slechts 9 procent voor de grotere steden. Hervormden hadden net als katholieken
een hogere verstedelijkingsgraad dan de afgescheidenen: 59 procent was woonachtig op het platteland en 17 procent in de stad. Zie: Swierenga, Faith and Family, 160-162; Krabbendam, Vrijheid in
het verschiet, 40.
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slechts 25 overwegend Nederlandse parochies. Daarentegen hadden Nederlandse
protestanten omstreeks 1920 in Noord-Amerika bijna duizend eigen crc- en
rca-gemeenten, dus ongeveer veertig keer zoveel. Hierdoor bleven zij als subcultuur herkenbaar binnen het Amerikaanse religieuze landschap.81
De stedelijke spreiding van de katholieken had tot gevolg dat de bearbeiding van
de nieuwkomers door Nederlandse priesters problematisch was. In totaal werkten in de periode 1820-1880 in Amerika 88 Nederlandse priesters en 8 religieuzen82 onder de immigranten, maar dat aantal bleek onvoldoende om de omvangrijke katholieke gemeenschap te verzorgen.83 Nederlandse katholieke
immigranten uitten dan ook voortdurend de klacht dat de pastorale zorg in eigen
kring ondermaats was. Deze realiteit werd nog versterkt door de beperkte steun
van de centrale kerkleiding, die niet streefde naar het opzetten van etnische parochies. Illustratief voor de situatie is een korte zinsnede uit een brief van een katholieke immigrant in Oskaloosa, Iowa, uit 1926: ‘Hollandsche domineë vint men
overal, maar priesters geloof ik niet.’84
Naast ruimtelijke variatie en een sterke homogeniteit gaven de kerkelijke praxis
en de ruimere keuzemogelijkheden een positieve impuls aan de protestantsNederlandse subcultuur in Amerika. De protestantse kerkstructuren bleken flexibeler te zijn dan de hiërarchische structuur van de katholieke kerk. Waar katholieken afhankelijk waren van de geestelijkheid voor de organisatie van het
kerkelijke leven en zich onder het gezag van de kerk dienden te scharen, eisten de
afgescheiden en hervormde gemeenschappen vanwege hun democratischer karakter een sterkere betrokkenheid van het gewone gemeentelid bij het kerkelijke gebeuren, qua input van tijd, geld en kennis.85 En veel beslissingen konden lokaal genomen worden. Dit vergrootte de organisatorische slagkracht van de protestanten
en versterkte de identificatie met hun kerkgenootschap. Het feit dat de Verenigde
Staten een overwegend protestantse natie waren, bood de afgescheidenen en hervormden meer keuzemogelijkheden dan de katholieken.86 De Amerikaanse kerkelijke kaart reikte protestantse immigranten uit Nederland drie opties aan: een
snelle integratie door aansluiting bij een Amerikaanse Presbyterian Church, een
geleidelijke aanpassing via de Reformed Church in America of zich zoveel mogelijk afzijdig houden van de mainstreamcultuur.
De laatstgenoemde strategie werd een mogelijkheid toen zich in 1857 ongeveer
750 kerkleden, evenveel afgescheidenen als hervormden, afsplitsten van de Reformed Church in America en een eigen kerkgenootschap begonnen: de Christian
Reformed Church (crc). Degenen die zich bij deze kerk aansloten, vonden de Re-

81 Swierenga, Faith and Family, 160-161. Swierenga noemt een aantal van vijfhonderd Nederlandse
kerken rond 1920, maar dit getal lag twee keer zo hoog.
82 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 38.
83 In 1923 woonden er naar schatting 40.000 katholieken van Nederlandse herkomst in de Verenigde
Staten. Aldus: Van Stekelenburg, “Hier is alles vooruitgang”, 139.
84 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 136.
85 Vgl. Willem Nijenhuis (met een inleiding van George Harinck), Hoe calvinistisch zijn wij Nederlanders? (2e druk; Amsterdam: hdc, 2009 [1994]) 43.
86 Van Stekelenburg, “Hier is alles vooruitgang”, 143.
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Afb. 11 De in 1929 gebouwde chapel van Hope College, Holland, Michigan.

formed Church in America te Amerikaans en te weinig orthodox. Hun bezwaren
richtten zich op het open avondmaal, de gezangen, de in hun ogen onregelmatige
catechismusprediking en – later – de ruimte voor het lidmaatschap van vrijmetselaarsloges.87 Kort na hun aankomst, in 1850, hadden de afgescheidenen zich onder
leiding van Van Raalte onder de naam Classis Holland bij de Reformed Church
aangesloten, waardoor dat kerkgenootschap een westelijke flank kreeg. Deze
westelijke uitbreiding bleek meer doctrinair en minder oecumenisch ingesteld dan
de kerken aan de oostkust en hield vast aan haar Nederlandse wortels. Dit liggingsverschil leidde in 1866 tot de oprichting van een eigen theologische opleiding, Hope College in Holland, Michigan. Hope College ontstond op instigatie
van pater familias Van Raalte en met toestemming van en financiering uit de
oostelijke tak.88
Terwijl in 1840 bijna alle rca-leden in het oosten woonden, in de staten New
York en New Jersey, groeide het kerkgenootschap van de Reformed Church in
het westen van ruim 13 procent in 1880 tot 28 procent in 1920.89 Door het toege-

87 Zie voor een gedetailleerde geschiedenis: Elton J. Bruins en Robert P. Swierenga, Family Quarrels in
the Dutch Reformed Churches in the Nineteenth Century (Grand Rapids, mi: Eerdmans, 1999).
88 James C. Kennedy, Can Hope Endure? A Historical Case Study in Christian Higher Education
(Grand Rapids, mi: Eerdmans, 2005) 28-40.
89 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 107. Na de Homestead Act (zie noot 44 op pag. 43) nam de
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nomen aandeel van het westen ontstond in de negentiende eeuw meermalen wrijving tussen het behoudende westen en het veramerikaniseerde oosten. Dit creëerde een blijvende spanningsbron in de Reformed Church in America: het kerkgenootschap moest voortdurend de zeilen bijzetten om de flanken bij elkaar te
houden en kon mede hierom geen geprofileerd beleid voeren. Vooral onder de behoudende groep veroorzaakte deze behoedzame koers een gevoel van onbehagen.
Zo deden zich in 1882 opnieuw scheuringen voor in de westelijke tak van het
kerkgenootschap, in Holland en Graafschap, Michigan, hoofdzakelijk uit onvrede over het stilzwijgend getolereerde lidmaatschap van vrijmetselaarsloges en de
liturgische omschakeling naar het Engels in de kerkdiensten. De ongeveer 1.000
uitgetredenen sloten zich aan bij de Christian Reformed Church, die het lidmaatschap van vrijmetselaarsloges wel expliciet had afgewezen in een synode-uitspraak uit 1867.90
Vanaf het einde van de negentiende eeuw oriënteerden protestantse emigranten
uit Nederland zich sterker op de Christian Reformed Church en minder op de
Reformed Church in America. Dit was een gevolg van de zojuist beschreven kerkelijke ontwikkelingen in Amerika, maar ook van de komst van andere protestantse bloedgroepen uit Nederland.

Protestantse emigrantengroepen na 1880
De Nederlandse overzeese trek na 1880 versterkte de protestantse subcultuur in de
Verenigde Staten nog verder. De grote golven landverhuizers van 1880-1893 en 19031914 brachten twee ‘nieuwe’ protestantse groepen naar Amerika: de afgescheidenen uit de lijn van Hendrik de Cock en de neocalvinisten. De afgescheiden kerken
in Nederland die in 1869 grotendeels fuseerden tot de Christelijke Gereformeerde
Kerk, hadden zich ontwikkeld tot een homogeen kerkgenootschap in de lijn van
De Cock. Sterker dan Scholte en Van Raalte oriënteerde De Cock zich op de Dordtse Kerkorde, bracht hij een nuchtere verbondstheologie en legde hij het accent op
de verantwoordelijkheid van gelovigen in plaats van op piëtistische lijdzaamheid.91
In 1886 deed zich een tweede breuk in de Hervormde Kerk voor, waarbij de dolerenden onder leiding van Abraham Kuyper zich afsplitsten en in 1892 met het
grootste deel van de Christelijke Gereformeerde Kerk opgingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland (gkn), het kerkgenootschap dat de wieg vormde van

trek naar het westen van de Verenigde Staten sterk toe, met als gevolg een sterke groei van de rca.
Tussen 1888 en 1908 institueerde de rca in deze gebieden 21 gemeenten. Zie: Edward H. Schreur,
‘After Lewis and Clark: The Westward Movement of the Reformed Church in America’ in: Paul
Fessler, Hubert R. Krygsman en Robert P. Swierenga (eds.), Dutch Immigrants on the Plains (Sioux
Center, ia: aadas, 15th Biennial Conference Papers, 2005) 97-108, aldaar 103-104.
90 Elton J. Bruins, The Americanization of a Congregation (Grand Rapids, mi: Eerdmans, 1995) 29-42.
91 Harm Veldman, Hendrik de Cock (1801-1842) op de breuklijnen in theologie en kerk in Nederland
(Kampen: Kok, 2009) 613-651; Herman J. Selderhuis, ‘De spiritualiteit van Hendrik de Cock in een
notendop’ in: idem e.a., Wandelen met God. Spiritualiteit in de negentiende eeuw (Vaassen: Medema, 2001) 21-37.
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een cultuurtheologie die later het neocalvinisme genoemd werd.92 Uit de Gereformeerde Kerken emigreerden zowel gereformeerden uit de voormalige Christelijke Gereformeerde Kerk die niet sterk cultuurgericht was, als de uit de Doleantie afkomstige, meer extroverte gereformeerden, die juist de christelijke
cultuuropdracht in de wereld beklemtoonden. Wat beide groepen verbond was
hun grote kerkelijke betrokkenheid en het streven naar het opzetten van eigen
christelijke organisaties.93
De hoofdstroom van de Nederlandse nieuwkomers koos na 1880 voor de
Christian Reformed Church en niet voor de Reformed Church in America. De
Christian Reformed Church maakte hierdoor – en door relatief hoge geboortecijfers – een sterke groei door van 12.000 leden in 1880, naar 54.000 in 1900, 95.000
in 1920 en 130.000 in 1945. Het aantal plaatselijke kerken verachtvoudigde in dit
tijdvak van 39 naar 311. Deze explosieve groei ging deels ten koste van de Reformed Church, die in de periode 1880-1945 qua ledenaantal ‘slechts’ verdubbelde,
van 112.000 naar 233.000 leden.94
De groei van de Christian Reformed Church kwam vooral doordat de Christelijke Gereformeerde Kerk haar leden vanaf 1882 adviseerde om zich bij dat kerkgenootschap aan te sluiten en niet meer bij de Reformed Church, omdat de laatstgenoemde kerk het lidmaatschap van vrijmetselaarsloges tolereerde. Vanaf 1892
zetten de Gereformeerde Kerken in Nederland – waarin vrijwel alle christelijkgereformeerden opgingen – dit beleid voort. Tot een officiële breuk tussen de
Christelijke Gereformeerde Kerk of de Gereformeerde Kerken in Nederland en
de Reformed Church in America is het echter nooit gekomen. De verkoelde relatie tussen de kerken had als belangrijk gevolg dat de meeste immigranten uit
Nederland zich voortaan bij de Christian Reformed Church aansloten, terwijl
ook veel hervormden voor dit minder veramerikaniseerde kerkgenootschap opteerden.95 Voor de Christian Reformed Church was dit een gelukkige samenloop
van omstandigheden, omdat de emigratie uit Nederland juist in de periode na
1880 een hoge vlucht nam. Deze omvangrijke landverhuizersstroom hing samen
met de snelle ontwikkeling van stoomschepen vanaf 1870 en de economische depressie van de jaren 1880 en 1890.96
Er waren meer factoren die de Christian Reformed Church aantrekkelijk maakten voor gereformeerden en hervormden: de crc betoonde zich een Nederlandse
92 Anne Anema, hoogleraar aan de vu van 1904-1945, omschreef het begrip neocalvinisme in 1897 voor
het eerst. Aldus: Koert van Bekkum, ‘Neocalvinisme’ in: George Harinck e.a. (red.), Christelijke
Encyclopedie. Deel ii (Kampen: Kok, 2005) 1283-1284.
93 James D. Bratt, ‘The Reformed Churches and Acculturation’ in: Swierenga (ed.), The Dutch in
America, 191-208, aldaar 197-198; idem, Dutch Calvinism, 43-54.
94 Bratt, Dutch Calvinism, 222-223; Donald A. Luidens en Roger J. Nemeth, ‘Dutch Immigration and
Membership Growth in the Reformed Church in America, 1830-1920’ in: Krabbendam en Wagenaar (eds.), The Dutch-American Experience, 169-188.
95 H. van Veen, ‘“Blikken… op verre van ons verwijderde oorden”. De kerken van de Vereniging en
haar buitenlandse contacten’ in: D. Deddens en M. te Velde (red.), Vereniging in wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892 (Barneveld: De Vuurbaak, 1992) 121-145, aldaar 126-127.
96 Volgens Nederlandse statistieken emigreerden in de periode 1840-1880 56.000 Nederlanders naar
Amerika; in het tijdvak 1881-1920 lag dit aantal met 125.000 ruim twee keer zo hoog. Zie: Bratt,
Dutch Calvinism, 230.
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immigrantenkerk, had een confessioneel-orthodox karakter en erkende in 1892 de
Gereformeerde Kerken in Nederland als de wettige opvolger van de Christelijke
Gereformeerde Kerk.97 Verder associeerden Nederlandse protestanten de Christian Reformed Church met een verwante dissidente kerk: net zoals de crc-leden de
Reformed Church in America hadden verlaten, hadden de afgescheidenen en dolerenden de bevoorrechte kerk de rug toegekeerd. Voorts richtte dat kerkgenootschap eigen scholen op, en dat was eveneens een belangrijk punt op de agenda van
de neocalvinisten. In rca-kringen bestond veel minder geestdrift voor het oprichten van bijzondere scholen. Ten slotte onderhield de Christian Reformed Church
nauwere banden met Nederland dan de Reformed Church in America. De oostelijke tak van de Reformed Church stond nauwelijks nog in contact met diens moederkerk, de Nederlandse Hervormde Kerk, sinds zij in 1772 kerkelijk onafhankelijk werd en een amerikaniseringsproces doormaakte. Evenmin toonde de
Reformed Church in America in het westen belangstelling voor een versterking
van de banden met haar Nederlandse voorloper, omdat die in haar ogen te liberaal
geworden was.98
In de jaren 1920 werd het neocalvinistische gedachtegoed, hoewel als minderheidsstroming, voelbaar binnen de Christian Reformed Church.99 Tientallen gereformeerde predikanten en hoogleraren die hun scholing in Nederland hadden ontvangen, droegen dit gedachtegoed in de Verenigde Staten uit – er emigreerden
slechts twee hervormde predikanten –, waarbij ze gebruikmaakten van de pers.100
Voor een deel betrof het Amerikanen die een paar jaar aan de Vrije Universiteit
studeerden. Dat de neocalvinistische opvattingen geleidelijk ingang vonden, tot
ongenoegen van de meer piëtistische stromingen, blijkt uit de spanningen die zich
in de periode 1916-1926 voordeden binnen de Christian Reformed Church. Het
twistpunt spitste zich toe op de in acht te nemen grenzen bij een gewenste toenadering tussen de kerk en de moderne cultuur.101 In de Nederlands-Amerikaanse
kerkelijke pers voerden opiniemakers felle debatten over deze kwestie en bediscussieerden de door Abraham Kuyper en Herman Bavinck ontwikkelde opvatting

97 Doede Nauta, ‘The Gereformeerde Kerken in Nederland and the Christian Reformed Church’ in:
Peter de Klerk en Richard R. de Ridder (eds.), Perspectives on the Christian Reformed Church.
Studies in Its History, Theology, and Ecumenicity (Grand Rapids, mi: Baker Book House, 1983)
297-323; Van Veen, ‘ “Blikken… op verre van ons verwijderde oorden”.’, 127-140.
98 Humby, The History of the Reformed Church, 34.
99 James D. Bratt, ‘Abraham Kuyper, American History, and the Tensions of Neo-Calvinism’ in: Harinck en Krabbendam (eds.), Sharing the Reformed Tradition, 97-114. Het neocalvinisme vond (in
mindere mate) ook weerklank in de rca en in de Prebyterian Church, aldus George Harinck,
‘Geerhardus Vos as Introducer of Kuyper in America’ in: Krabbendam en Wagenaar (eds.), The
Dutch-American Experience, 243-261, aldaar 252-261.
100 G.J. Schutte, ‘Internationale contacten’ in: J. de Bruijn (red.), Bepaald gebied. Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940 (Baarn: Passage, 1987) 11-41, aldaar 3536. De historicus Jacob van Hinte sprak in 1920 met diverse uitgevers in Grand Rapids, die hem meedeelden dat neocalvinistische lectuur erg populair was in de kringen van de Christian Reformed Church.
Zie zijn Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volksplanters in de 19e en 20e
eeuw in de Vereenigde Staten van Amerika. Deel ii (Groningen: P. Noordhoff, 1928) 557-559.
101 George Harinck, ‘De kwestie-Geelkerken en de moderne cultuur’ in: idem (red.), De kwestieGeelkerken. Een terugblik na 75 jaar (Barneveld: De Vuurbaak, 2001) 69-86.
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van de algemene genade. De controverses werden in 1924 beslecht op de synode
van Kalamazoo, die een drietal leeruitspraken deed, de zogenaamde ‘Three
Points’. Deze verklaring verhief ‘de gemeene gratie’ tot officiële kerkleer en koos
expliciet voor de optimistische neocalvinistische koers.102 Drie crc-predikanten
weigerden echter om zich aan de ‘Three Points’ te conformeren, werden geschorst
en stichtten een nieuwe kerk, de Protestant Reformed Church (prc).
Op het moment dat de naoorlogse emigratiegolf uit Nederland op gang kwam,
in 1947, bestond de Protestant Reformed Church uit 23 gemeenten, die geconcentreerd waren in Michigan en Iowa en gezamenlijk ruim 5.000 leden telden.103 Omdat zij in Nederland geen vergelijkbare zusterkerk had, nam – en neemt – de
Protestant Reformed Church in het Nederlands-Amerikaanse kerkelijke landschap een unieke positie in. De groei van het kerkgenootschap is door het ontbreken van een verwant Nederlands kerkgenootschap altijd beperkt gebleven: de
Nederlandse nieuwkomers in het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog sloten zich in Noord-Amerika vrijwel allemaal aan bij een ander kerkgenootschap.

Neocalvinisme en emigratie
Anders dan in de hervormde of katholieke hoek ontwikkelde zich in gereformeerde kring een cultuurstrategie die de emigratietraditie voedde: het neocalvinisme van Abraham Kuyper en Herman Bavinck. Hoe versterkte dit gedachtegoed de emigratietraditie? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moet
eerst helder gemaakt worden wat het neocalvinisme precies inhield. Zelf gebruikte Kuyper dit begrip ter kenschetsing van zijn ideaal, namelijk ‘de ontwikkeling
van het historisch calvinisme in aansluiting aan het bewustzijn van zijn eeuw’.104
De diepste intentie van het neocalvinisme was om de orthodoxe wereldbeschouwing van Calvijn in een nieuwe jas te steken, om zodoende het calvinisme weer
relevant te maken voor de moderne tijd.105 Het uiteindelijke doel van deze vernieuwing, zo maakten Kuyper en Bavinck duidelijk, was de herkerstening van de
Nederlandse, Europese en het liefst ook de mondiale cultuur, zodat de ‘ere Gods
op alle levensterreinen’ tot haar recht zou komen.106

102 Deze leeruitspraken waren: 1. Er bestaat een algemene genade van God voor alle mensen; 2. Door
het algemene werk van de Heilige Geest wordt de zonde ingeperkt; 3. Ongelovige mensen kunnen,
net als gelovigen, goede werken doen. Zie: Jon Huisken, ‘The Protestant Reformed Churches: Organization, Roots, and Future’ in: Harinck en Krabbendam (eds.), Morsels in the Melting Pot, 7992, aldaar 80.
103 John Kromminga, The Christian Reformed Church. A Study in Orthodoxy (Grand Rapids, mi:
Baker Book House, 1949) 85 (noot 108).
104 Abraham Kuyper, Antirevolutionaire Staatkunde: met nadere toelichting op “Ons Program”. Deel
i: De beginselen (Kampen: Kok, 1916) 626.
105 M.E. Brinkman en C. van der Kooi, Het calvinisme van Kuyper en Bavinck (Meinema: Zoetermeer,
1997) 7-22.
106 D.Th. Kuiper, De voormannen. Een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt en
kerngroepvorming binnen de gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930 (Meppel en
Kampen: Boom, 1972) 223-224.
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Afb. 12 Herman Bavinck (18541921).

Om dit ideaal te bereiken, bedachten de voormannen een uitgebalanceerde en strategische
cultuurvisie die de gereformeerden uit hun
isolement haalde.107 Hun cultuurvisie werd gekenmerkt door drie principes: de antithese, de
soevereiniteit in eigen kring en de gemeene
gratie. Gezamenlijk maakten deze een positieve en actieve aanpassing van de gereformeerden aan maatschappelijke ontwikkelingen
mogelijk. De antithese en de soevereiniteit in
eigen kring boden een rechtvaardiging om
zichzelf als groep af te zonderen en tegelijk
maatschappelijk actief te zijn. Die opstelling
beoogde de herkerstening van de samenleving.108 Om deze laatstgenoemde doelstelling
te kunnen verwezenlijken, presenteerden Kuyper en Bavinck de gemeene gratie. Deze behelsde een algemene genade die bestond naast
de bijzondere genade voor de gelovigen en die
het hen mogelijk maakte om in de nietchristelijke cultuur te participeren.

Het neocalvinistische wereldbeeld, zoals hiervoor is samengevat, bood gereformeerde emigranten een praktische cultuurstrategie. Het activisme en optimisme,
de expansiedrang, de organisatorische slagkracht en het aanpassingsvermogen aan
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen109 zouden belangrijke ingrediënten worden van de vitale emigratiecultuur na de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast versterkte het neocalvinisme de identiteit en het groepsgevoel van het gereformeerde
volksdeel.110 Het gevoel van saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid gaf de
emigratietraditie in gereformeerde kringen nog een extra injectie: men steunde elkaar actief, terwijl de onderlinge band bevorderlijk bleek te zijn voor processen
van kettingmigratie.111
Het neocalvinisme reikte aspirant-landverhuizers niet alleen een praktische cultuurstrategie aan, maar het stimuleerde ook een positieve opinievorming over
emigratie. Uit de publicaties van vooral Abraham Kuyper blijkt dat dit op minstens drie niveaus gebeurde: hij beklemtoonde voortdurend de internationale
reikwijdte van het calvinisme, had een positieve visie op emigratie en beschouwde
107 Idem, Tussen observatie en participatie. Twee eeuwen antirevolutionaire wereld in ontwikkelingsperspectief (Hilversum: Verloren, 2002) 112-114.
108 H.C. Endedijk, De Gereformeerde Kerken in Nederland. Deel i: 1892-1936 (Kampen: Kok, 1990)
152.
109 G.J. Schutte, Het Calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid (Hilversum: Verloren, 2000)
154; Kuiper, De voormannen, 223-224.
110 Kuiper, Tussen observatie en participatie, 112-114.
111 Vgl. J.D. Wildeboer, Friesland verliest zijn kinderen (Assen: Van Gorcum, 1954) 38-39.
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Amerika als ‘een profetie van toekomstigen bloei, gelijk ge dit in geen land van
Europa aantreft.’112
Allereerst maakte Kuyper de gereformeerde achterban bewust van de universele betekenis van het calvinisme in het verleden en zijn relevantie voor de toekomst.113 Het kerkvolk werd als het ware geïndoctrineerd met de gedachte dat de
blik op de wereld niet breed genoeg kon zijn. Kuyper beklemtoonde in zijn bekende Stonelezingen – die hij in 1898 hield op Princeton University in New Jersey, waar hij een eredoctoraat in ontvangst nam114 – ‘hoe de levensader van het calvinisme’ de wereld overgetrokken was. Deze ‘levensader’ had daarbij, althans
voorlopig, halt gehouden in Californië: ‘Er gaat door ons geslacht maar één breede frissche stroom van leven, die van meet af de belofte der toekomst draagt, en die
stroom is van Midden-Azië en de Levant uitgegaan, en heeft sinds zijn loop steeds
van het Oosten naar het Westen doorgezet, is van West-Europa naar uw Oosterstaten en van daar tot Californië doorgetrokken.’115 En Bavinck stelde, in zijn rectorale rede De katholiciteit van christendom en kerk (1888), dat de christelijke religie ‘is gebouwd op de gedachte dat het Christendom een wereldgodsdienst is,
die, onafhankelijk van land en volk, van plaats en tijd, elke nationaliteit omvatten,
iederen mensch beheerschen en alle schepsel heiligen kan.’116 Ook in andere publicaties accentueerde Bavinck deze wereldomvattende potentie van het christendom.117
Geestverwanten van beide gereformeerde voormannen uitten dezelfde wens tot
verbreding van de calvinistische horizon. Onder hen bevond zich Maarten
Noordtzij, van 1875 tot 1912 hoogleraar Oude en Nieuwe Testament aan de
Theologische School in Kampen. In het begin van de jaren 1890 zette Noordtzij
zich als president van de Nederlandsch-Amerikaansche Land- en EmigratieMaatschappij in voor Nederlandse immigranten in Colorado in de Verenigde Staten (hoewel het project uitliep op een teleurstelling door zwendel van tussenhan112 Abraham Kuyper, Varia Americana (Amsterdam: Höveker & Wormser, 1899) 16. Een vergelijkbare gedachtegang vinden we in Kuypers De Gemeene Gratie. Deel ii: Het leerstellig gedeelte (2e
druk; Kampen: Kok, ca. 1930 [1903]) 183: ‘Wat wij thans de Christelijke wereld in Europa en Amerika noemen, vertoont ons de hoogste ontwikkeling van ons menschelijk geslacht, die dusver in de
loop der eeuwen gekend is, en alles profeteert, dat die ontwikkeling bestemd is, om nog lang al verder en verder voort te schrijden.’ Zie ook: Jochem Douma, De algemene genade. Uiteenzetting,
vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A. Kuyper, K. Schilder en Joh. Calvijn over ‘algemene genade’ (2e druk; Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1974 [1966]) 49.
113 Schutte, ‘Internationale contacten’, 11-19.
114 Zie over Kuypers Amerikareis van 1898 uitgebreid: George Harinck, Abraham Kuyper in Amerika
(Hilversum: Verloren, 2009).
115 Abraham Kuyper, Het Calvinisme. Zes Stonelezingen in October 1898 te Princeton (N.J.) gehouden (2e druk; Kampen: Kok, 1925 [1899]) 27. Volgens Kuyper moest het neocalvinisme reiken van
Babylon – waar de spraakverwarring volksverhuizingen inluidde (Genesis 11:1-9) – tot de Amerikaanse stad San Fransisco. Zie: George Harinck, ‘Religous Exchange in the Dutch-American Network’ in: Krabbendam, Van Minnen en Scott-Smith (eds.), Four Centuries, 329-339, aldaar 336.
116 Herman Bavinck, De katholiciteit van christendom en kerk. Rede bij de overdracht van het rectoraat van de Theologische School te Kampen, 18 Dec. 1888 (Kampen: Kok, 1888) 6.
117 George Harinck, ‘ “Land dat ons verwondert en betoovert”. Bavinck en Amerika’ in: idem en Gerrit Neven (red.), Ontmoetingen met Bavinck [Ad Chartas Reeks 9] (Barneveld: De Vuurbaak,
2006) 35-46, aldaar 36.
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delaren).118 Ook andere gereformeerde intellectuelen beschouwden, vooral vanaf
het begin van de twintigste eeuw, het neocalvinisme als een wereldwijd relevante
beweging. Valentijn Hepp bijvoorbeeld, die in 1922 Bavinck opgevolgd had als
hoogleraar dogmatiek aan de Vrije Universiteit, schreef dat, als hij het voor het
zeggen zou hebben, zelfs de internationale handel stilgelegd mocht worden, ‘indien de Nazireeërslokken van het Calvinisme maar internationaal groeien en het
Calvinisme over heel de wereld maar wordt een Simson in geestelijke kracht.’119
Emigratie, dat is het tweede aandachtspunt, sloot naadloos aan op het neocalvinistische ideaal van een internationaal relevant christendom. Kuyper en Bavinck
beschouwden emigratie als positief omdat zij een historie- en cultuurvormend
middel vormde, zoals de emigratie van afgescheidenen eerder al bewezen had.
Emigratie was in hun ogen een teken van dynamiek en ontplooiing. Deze visie
straalde helder door in een reisverslag van Bavinck uit 1892, geschreven naar aanleiding van een bezoek aan Noord-Amerika. Met enkele pennenstreken plaatste
Bavinck daarin de, zijns inziens, heroïeke geschiedenis van de Nederlandse kolonies in Michigan in een breed verband:
Vele dorpen verrezen. Uren in den omtrek spreekt en verstaat men er Hollandsch. Dan de
dorpen Nieuw Zeeland, Overissel, Drente, Groningen – de vereenigde staten van Holland. Zoo is Amerika gecultiveerd, overal, door Hollanders, Engelsen, Duitschers, door
allerlei Europeesche natiën. Woestijnen, bosschen, prairieën zijn in bloeiende en vruchtbare velden herschapen, met steden en dorpen overdekt (…) en nog gaat de cultuur door.
De emigratie wordt voortgezet. Amerika is wonder groot!120

Kuyper dacht er hetzelfde over als Bavinck. In Varia Americana (1899) stak hij de
loftrompet op de door Van Raalte en Scholte geleide landverhuizing van de afgescheidenen in de negentiende eeuw. Hij beschouwde deze exodus als een energieke daad, die tot een onstuimige vooruitgang geleid had:
Veilig mag dan ook gezegd, dat onze Stamgenooten over zee, niet alleen “Dutch” in hun
grondkarakter gebleven zijn, maar “Improved Dutch” door de ontplooiing van zoo zeldzame energie geworden zijn. Uit deze koloniën van landbouwers en werklieden is een
frisch, kloek geslacht opgegroeid, dat nu reeds zóóver voortschreed, dat er van hun afstammelingen in de Raadszalen van het land zitten, met eere voor de balie pleitten, van
den kansel het volk bezielen, en als artsen, architecten en ingenieurs met eere genoemd
worden. Er heerscht onder hen een kloek Calvinisme met een gezelligen toon en open oog
voor alle levensbelangen, met zoo niets van de Doopersche stijfheid. Hun naam is dan ook
heel Amerika door, bij wie van andere herkomst zijn, kostelijk.121

118 Zie uitgebreid: Peter de Klerk, ‘Maarten Noordtzij, president van de Nederlandsch-Amerikaansche Land- en Emigratie-Maatschappij’ in: D.Th. Kuiper e.a. (red.), Jaarboek voor de Geschiedenis
van de Gereformeerde Kerken in Nederland 3 (Kampen: Kok, 1989) 65-94.
119 Zoals geciteerd in: W.G. de Vries, Calvinisten op de tweesprong. De Internationale Federatie van
Calvinisten en haar invloed op de onderlinge verhoudingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland in de dertiger jaren van de twintigste eeuw (Groningen: De Vuurbaak, 1974) 8.
120 Zoals geciteerd in: George Harinck (bew.), Herman Bavinck, Mijne reis door Amerika [1892]. Ad
Chartas Reeks 2 (Barneveld: De Vuurbaak, 1998) 46.
121 Kuyper, Varia Americana, 75-76.
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De aantrekkingskracht van emigratie op Kuyper was zo groot, dat hij in de jaren
1880 serieus overwoog om zelf met een groep gereformeerden naar de Verenigde
Staten te verhuizen. Dat werd hem echter afgeraden door N.M. Steffens, hoogleraar aan Western Theological Seminary in Holland, Michigan, die Kuyper op het
hart bond dat het neocalvinisme in Amerika voorlopig geen kans van slagen had
– althans: nog niet – en ‘dat Hollanders als foreigners geen invloed kunnen uitoefenen op de godsdienstige ontwikkeling der Natie.’ Mede onder invloed van Steffens liet Kuyper zijn emigratieplannen varen.122
Kuypers en Bavincks positief getoonzette visie op emigratie, zijnde een energiek
fenomeen en een teken van levenskracht, zou in het interbellum – toen de emigratietraditie dreigde te verslappen door de Amerikaanse immigratiequota – nieuw
leven ingeblazen worden door Taeke Cnossen, de oprichter van de Gereformeerde Emigratie Vereeniging in 1927. In 1930 schreef Cnossen (op wie het volgende
hoofdstuk uitgebreid ingaat) in het periodiek Antirevolutionaire Staatkunde:
‘Emigratie moet gezien worden als een uiting van gezonde levenskracht, van nietgedoofde energie.’123
Kuyper beschouwde emigratie ook als een middel om ‘nationale verbleeking’
tegen te gaan. De kracht van een natie viel volgens hem af te meten aan de verspreiding van een volk over de aarde. Zo schreef hij in Varia Americana: ‘De Calvinist is vóór landverhuizing, en bezit juist in zijn scherp omlijnde belijdenis den
vereischten waarborg tegen de verbleeking van zijn nationaal karakter.’124 Verderop voegde Kuyper nog toe dat
er door heel den Nederlandschen stam in Holland, in België, in Transvaal, en aan de Kaap,
een opleving te constateeren viel, een besef dat er een weêropstaan was uit onzen winterslaap, en bovenal een besef, dat men de betekenis van den Nederlandschen stam vooral
niet naar Nederlands kleinheid mag afmeten, maar wel te verstaan heeft, dat deze stam
over tal van landen verspreid, en nu reeds de tien millioen naderend, nog een ernstige en
hooge roeping voor de toekomst heeft. Sluit onze stam zich binnen Schelde en Dollart op,
dan blijven we klein, en worden proportioneel al kleiner, naarmate de natiën hun millioenen uitzetten. Maar doorziet men, dat de Nederlandsche stam veel verder reikt dan onze
eigen grenzen, dan bereiken we reeds nu over heel de wereld een respectabel cijfer; dan is
er geen oorzaak, waarom we ons straks niet nog veel breeder zouden ontplooien.125

De ‘klokkenist der kleine luyden’ beschouwde de geboortebeperking als een moreel verwerpelijk alternatief voor het overbevolkingsprobleem waarmee Nederland en Europa in de negentiende eeuw mee te kampen hadden. Volgens Kuyper
bood landverhuizing nog voldoende mogelijkheden: ‘Zolang met name in Rusland, in Zuid-Amerika, Australië en waar niet al nog steeds uitgestrekt, vrucht122 Herbert J. Brinks, Schrijf spoedig terug. Brieven van immigranten in Amerika 1847-1920 (’s-Gravenhage: Boekencentrum, 1978) 122-125, citaat op pag. 125; z.n., ‘Emigratieplan van Kuyper mislukte’, Trouw (26 september 1978).
123 Taeke Cnossen, ‘Emigratie’, Antirevolutionaire Staatkunde. Orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting 6 (1930) 304-310, aldaar 310.
124 Kuyper, Varia Americana, 84.
125 Ibidem, 90.
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baar maar onbewoond land ter beschikking lag, kon er van noodzaak tot stuiting
van de bevolkingsaanwas [door geboortebeperking] nog geen sprake zijn.’126
In de derde en laatste plaats schetsten beide voormannen een positief beeld van
de maatschappij en cultuur van Amerika. Kuyper beschouwde Europa als de oude
dame, terwijl het jonge Amerika de toekomst had: ‘Het lijdt geen twijfel, of Amerika is Europa in de ontplooiing van maatschappelijke veerkracht en in de opheffing van ons menschelijk leven tot hooger standpunt vooruit.’127 Volgens Kuyper
was Amerika ‘het toekomstige land van de algemene genade’, waarop het neocalvinisme uitstekend aansloot.128 Bavinck, op zijn beurt, noemde de Verenigde Sta126 Idem, Antirevolutionaire Staatkunde: met nadere toelichting op “Ons Program”. Deel ii: De toepassing (Kampen: Kok, 1917) 439.
127 Idem, Varia Americana, 1.
128 Bratt, ‘Abraham Kuyper, American History’, aldaar 99-100, 106-107. Vgl. John Bolt, A Free
Church, A Holy Nation. Abraham Kuyper’s American Public Theology (Grand Rapids, mi en Cambridge, uk: Eerdmans, 2001) 42, 136.
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ten het land ‘dat ons verwondert en betoovert’.129 Hoewel hij minder enthousiast
was over de kansen van het neocalvinisme in de Verenigde Staten dan Kuyper, was
hij was er toch van overtuigd dat er voor dit land een grote toekomst weggelegd
was: ‘Het Amerikaansche volk heeft nog haast geen verleden (…), maar alles getuigt: het heeft een toekomst. Juist andersom als Europa, dat, terend op het verleden, wanhoopt aan de toekomst. Het is jong, vurig, stout, vol geestdrift, vol enthousiasme en geestdrift, vol optimisme en ondernemingsgeest. Het kent geen
bezwaren of hindernissen. Het overwint alles.’130
Een vergelijkbare lofrede op de dynamiek van de Verenigde Staten treffen we
aan bij de Kamper kerkhistoricus Harm Bouwman, die – naar aanleiding van zijn
bezoek aan de synode van de Christian Reformed Church te Muskegon, Michigan, in juni 1910 – het boek Amerika. Schetsen en herinneringen schreef. Daarin
typeerde hij de Verenigde Staten als ‘het wondere land van vinding en energie, van
titanischen moed en kracht, welks bevolking in ééne eeuw van een onbeteekenend
kolonistenvolk zich ontwikkeld heeft tot een der machtigste cultuurvolken der
aarde (...) Het leven, de activiteit, bruischt u overal tegen.’131
De optimistische, activistische en internationale toonzetting van het neocalvinisme die het gedachtegoed van Bavinck, Kuyper en hun geestverwanten doorspekte, vormde de ideologische basis van de emigratiecultuur die na de Tweede
Wereldoorlog in gereformeerde kringen bestond. In de gereformeerde communis
opinio had het calvinisme internationale potentie, vormde landverhuizing een
historie- en cultuurvormend middel bij uitstek en was Amerika hét continent
voor de toekomstige ontplooiing van het christendom.
Anders dan de gereformeerden beschikten katholieken en hervormden niet over
een expliciete cultuurstrategische theologie die landverhuizing rechtvaardigde of
stimuleerde. Zoals eerder is geconstateerd, wees de katholieke clerus de achterban
op de morele schaduwzijden van emigratie, terwijl ook hervormde kerkleiders de
overzeese trek naar Amerika niet bevorderingswaardig achtten. Hun visievorming verminderde – anders dan het neocalvinisme – de drang om tot organisatie
over te gaan en gaf geen impulsen aan de groei van een emigratietraditie.
Dit alles betekent uiteraard niet dat er buiten gereformeerde kringen geen interesse bestond voor emigratie. Vrijwel alle Nederlandse kranten besteedden aandacht aan dat thema. Maar de gereformeerden waren in dit opzicht het meest productief en sloegen de meest optimistische toon aan, zoals blijkt uit brieven van
geemigreerde gereformeerden die in het begin van de twintigste eeuw verschenen
in bijvoorbeeld het Nieuwsblad van Friesland en het Twentsch Volksblad.132 In
129 Harinck, ‘ “Land dat ons verwondert en betoovert”.’, 37.
130 Zoals geciteerd in: idem, Herman Bavinck, Mijne reis, 49.
131 Harm Bouwman, Amerika. Schetsen en herinneringen (Kampen: Kok, 1912) 5, 189. Zie over
Bouwman: George Harinck, ‘The Secession of 1834 as Frame of Reference: H. Bouwman and the
Historiography of the Reformed Churches in the Nineteenth Century’ in: idem en Krabbendam
(eds.), Breaches and Bridges, 141-153.
132 Donald Sinnema, The First Dutch Settlement in Alberta. Letters from the Pioneer Years, 1903-1914
(Calgary, ab: University of Calgary Press, 2004) 29-36.
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het eerstgenoemde blad wees de gereformeerde predikant S.A. Schilstra tussen
1902 en 1905 voortdurend op de vestigingsmogelijkheden van de Canadese prairies.133
Liberale kranten zoals de Drentsche Courant stelden de trans-Atlantische trek
daarentegen kritischer voor. Toen de Nederlandse emigratie richting Amerika
midden negentiende eeuw vorm begon te krijgen, schreef die krant dat de aspirant-landverhuizers beter naar de koloniën konden gaan: ‘Thans gaan zij die den
geboortegrond verlaten, naar den vreemde, en zijn dan voor Nederland verloren;
terwijl onze eigen overzeesche bezittingen zooveel aanbieden, om door vestiging
en ontginning, onder doelmatige leiding, hun die zulks zouden ondernemen,
voordeelig en ’t moederland nuttig te zijn.’134

Organisatorische impulsen in de jaren twintig
In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw leken de protestantse en katholieke emigratietradities in Nederland en hun subculturen in Amerika te verslappen, doordat de trek naar de Verenigde Staten opdroogde ten gevolge van de
immigratiequota en de wereldwijde economische crisis.135 Dit had tot gevolg dat
– terwijl de papieren relatie in neocalvinistische kringen door briefwisselingen,
bladen en kranten intensiveerde – de fysieke contacten tussen Nederland en Amerika afnamen.
Juist toen de overzeese landverhuizing begon terug te lopen, stelde de oprichting van nationale en zuilgebonden organisaties de Nederlandse emigratietraditie
in meer of mindere mate veilig. In jaren tien en twintig werden in Nederland twee
neutrale emigratieorganisaties opgericht: de Nederlandsche Vereeniging Landverhuizing (nvl, 1913) en de Emigratie Centrale Holland (ech, 1923), die in juni
1931 fuseerden tot de Stichting Landverhuizing Nederland (sln). De nvl was opgericht door vertegenwoordigers uit landbouwkringen en concentreerde zich op
de voorlichting en niet-financiële bijstand aan landverhuizers. Interne verdeeldheid over de vraag of emigratie wel of niet gestimuleerd moest worden, geldtekorten en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verhinderden dat de
Nederlandsche Vereeniging Landverhuizing een betekenisvolle rol kon spelen.
De Emigratie Centrale Holland werd opgericht door leidende personen uit het
bedrijfsleven. De ech stelde zich, in tegenstelling tot de Nederlandsche Vereeniging Landverhuizing, ten doel om de emigratie te bevorderen om zodoende de
grote werkloosheid en de bevolkingsdruk in Nederland te bestrijden. Een ander
verschil was dat de ech ook in het vestigingsland zelf hulp verleende aan de im133 Idem, ‘Rev. S.A. Schilstra: An Early (American) Promotor of Dutch Immigration to the Canadian
Prairies, 1902-1905’ in: Fessler, Krygsman en Swierenga, Dutch Immigrants, 124-138, aldaar 124.
134 Drentsche Courant (5 februari 1847), zoals geciteerd in: De Leeuw, Wij, eenvoudige Drentse lui, 48.
135 In de periode 1925-1939 emigreerden 15.700 Nederlanders naar de Verenigde Staten, een gemiddelde van ruim 1.000 personen per jaar. Dit was een gering aantal vergeleken met het jaarlijkse
gemiddelde van 3.000 à 4.000 Nederlanders dat in de periode 1880-1920 naar de Verenigde Staten
trok. Zie: Van Stekelenburg, “Hier is alles vooruitgang”, 11 (aldaar noot 10).
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migranten. Ook de activiteiten van de ech kwamen nauwelijks van de grond, omdat zij vooral bemiddelde bij de emigratie van industriearbeiders en middenstanders, terwijl Canada vrijwel uitsluitend agrariërs toeliet. Voorts bemoeilijkten de
Amerikaanse quota en de economische crisis in Canada de activiteiten van de ech
in de jaren twintig.136
In de tweede helft van dat decennium werden er ook confessionele emigratieverenigingen opgericht. In 1925 stichtten de katholieken een eigen instantie, de
Roomsch-Katholieke Emigratie Vereeniging (rkev), maar door een verbod van
het episcopaat – dat landverhuizing beschouwde als een bedreiging voor ziel en
zaligheid – mocht de rkev de emigratie niet actief bevorderen. Het gevolg was dat
zij in de periode tot de Tweede Wereldoorlog nauwelijks activiteiten ontplooide.137 De Roomsch-Katholieke Emigratie Vereeniging zorgde tot 1945 dus niet
voor een continue voeding van de katholieke emigratietraditie.
Kort na de totstandkoming van de Roomsch-Katholieke Emigratie Vereeniging
volgden hervormden en gereformeerden dit voorbeeld. Hervormden stichtten in
1926 de “Commissie tot behartiging van de godsdienstige belangen van de Nederlandsch Hervormde emigrant”. Deze commissie leidde echter een sluimerend bestaan en kwam tot de Tweede Wereldoorlog niet tot activiteiten.138 Pas in 1948,
met de oprichting van de kerkelijke Hervormde Emigratie Commissie (hec),
kreeg de achterban een ‘eigen’ instelling. Wel bleven hervormde prominenten ook
toen de mening uitdragen dat overzeese verhuizing niet bevorderd diende te worden, maar altijd een zaak was van de vrije keuze van het individu.
Een andere benadering koos de in 1927 opgerichte Gereformeerde Emigratie
Vereeniging. Deze instelling ontpopte zich als een prominente en activistische organisatie, die probeerde om de trek naar Canada te stimuleren. Met het neocalvinisme als inspiratiebron voor een positieve visie op emigratie stelde zij de cultuuropdracht van de christen centraal, en niet de cultuurvrijheid; en in Canada zag zij
goede kansen voor de vervulling van deze opdracht.139 Het volgende hoofdstuk
gaat nader in op de activiteiten en de emigratievisie van de Gereformeerde Emigratie Vereeniging.

Conclusies
In de zeventiende en achttiende eeuw ontstond er geen Nederlandse emigratietraditie richting de Verenigde Staten. Dit hing samen met de florerende economie,
het relatief tolerante klimaat, en de terughoudendheid van de Gereformeerde
136 Hartland, De geschiedenis van de Nederlandse emigratie, 45-110.
137 De rkev beperkte zich tot ‘voorlichting te geven aan rooms-katholieke emigranten en dezen behulpzaam te zijn onder godsdienstig en economisch opzicht’. Daarbij kreeg de rkev onvoldoende
financiële steun van de clerus. De enige noemenswaardige activiteit die zij voor de Tweede Wereldoorlog ontplooide, bestond uit het beleggen van een emigratiecongres in november 1927. Zie:
Smits, Met kompas emigreren, 10, 43-46.
138 Hartland, De geschiedenis van de Nederlandse emigratie, 29.
139 Pedro de Wit, Wegen wijzen overzee. 65 jaar christelijk emigratiewerk (Kampen: Kok, 1993) 28.
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Kerk en, aanvankelijk, de West-Indische Compagnie. In het midden van de negentiende eeuw veroorzaakten de algemene voorwaarden een omslag: de instabiele Nederlandse economie, de politieke onrust in de jaren 1840 en de moderniseringen in de transport- en communicatiesector verbeterden de verbindingen met
Amerika. De emigratietraditie in christelijke kringen in Nederland en in de Verenigde Staten werd vanaf toen versterkt of juist verzwakt door drie religieuze factoren. In de eerste plaats speelde de mate van homogeniteit van de geloofsgroepen
een rol. Vergeleken met de hervormden en katholieken was deze onder de afgescheidenen en gereformeerden relatief groot. Hun hechte groepsgevoel bevorderde de mobilisatie van kerkleden in Nederland en zorgde in de Verenigde Staten
voor een blijvende herkenbaarheid van de immigrantengroepen en voor kerkelijke variatie. Dit vergrootte de aantrekkingskracht van deze gemeenschappen op aspirant-emigranten in Nederland. In deze zin was er sprake van een multipliereffect: de emigratietraditie versterkte zichzelf.
Ten tweede bleek de cultuurvisie van de afgescheidenen en gereformeerden een
ideologische stimulans voor de groei van een emigratietraditie. De cultuurvisie
van beide geloofsgroepen kenmerkte zich door ambitie (gepersonificeerd in hun
leiders), universalisme (‘de hele wereld is van God’) en een rationele Bijbelinterpretatie, met als gevolg dat de beeldvorming over landverhuizing en Amerika
bepaald werd door het gebodskarakter van emigratie, en optimisme de boventoon
voerde. Een stimulans voor de positieve opinievorming was het neocalvinisme, dat
vanaf ongeveer 1900 invloedrijk werd in de Gereformeerde Kerken in Nederland.
In een relatief vroeg stadium, in 1927, institutionaliseerde de Gereformeerde Emigratie Vereeniging dit gedachtegoed in haar organisatie. De hervormden en katholieken misten een vergelijkbare emigratiebevorderende cultuurstrategie, wat
een van de oorzaken was dat hun emigratieorganisaties zich minder dynamisch
ontwikkelden en nauwelijks tot activiteiten kwamen. Hervormde leiders zagen
emigratie vooral als een verlies voor de vaderlandse kerk en natie, terwijl de katholieke hiërarchie zich hoofdzakelijk zorgen maakte over het geestelijke heil van
de immigranten in het protestantse Amerika.
Een derde bepalende factor voor de dynamiek van een emigratietraditie vormden de kerkstructuur en kerkvisie. De afgescheiden en gereformeerde geloofsgroepen, die een democratische kerkstructuur kenden, benutten niet alleen de
slagkracht van hun leiders, maar zetten in Noord-Amerika ook leken in voor de
opbouw van hun immigrantengemeenschappen. Binnen de elitairdere Nederlandse Hervormde Kerk stond vooral het ideaal van een nationale, vaderlandse kerk
hoog in het vaandel en hield de kerkleiding zich niet of nauwelijks bezig met de
emigratie van haar kerkleden. En de Rooms-Katholieke Kerk kende een hiërarchische structuur, waardoor een organisatie en een gecombineerde inzet van leiders en leken niet vanzelfsprekend was. Als de katholieke leiding het liet ‘afweten’, werden de activiteiten op zijn best aan de leken overgelaten. Daarnaast was
de kerkleiding vooral intra-Europees georiënteerd en was Amerika alleen interessant als daar missie bedreven kon worden. Deze combinatie van hiërarchie en Europese oriëntatie verzwakte de totstandkoming van een levendige emigratietraditie in katholieke kringen.

2 De versterking van de Nederlandse
emigratietraditie door de landverhuizing
naar Canada (1893-1940)

De religieuze factoren die de emigratietraditie richting Amerika vormgaven zouden ook bepalend kunnen zijn bij de Nederlandse trek naar Canada, die tegen het
einde van de negentiende eeuw op gang kwam. Gaven de eerdere ervaringen van
immigranten in de Verenigde Staten de landverhuizing en de Nederlands-Canadese immigrantengemeenschappen een injectie, of kwamen de organisatorische en
ideologische impulsen vooral uit Nederland? De ervaringen van de vooroorlogse
christelijke nieuwkomers in Canada worden in de analyse meegenomen, aangezien dat land zich na de Tweede Wereldoorlog ontpopte tot het belangrijkste immigratieland.

Canadese immigratiepolitiek
In de eerste helft van de twintigste eeuw leek de Nederlandse emigratietraditie te
verzwakken, omdat de Verenigde Staten grenzen stelden aan het aantal nieuwkomers. In die periode kwam Canada echter in beeld als een alternatief immigratieland. Het dunbevolkte Canada telde in 1901 slechts 5.3 miljoen inwoners, terwijl
toen in de Verenigde Staten – qua oppervlakte een fractie kleiner – 76.8 miljoen
mensen woonden.
Op 1 juli 1867 werd Canada een Dominion van Groot-Brittannië door de
samenvoeging van de provincies New Brunswick, Nova Scotia, Ontario en Quebec. Hoewel Canada nominale zelfstandigheid verwierf, hield het Britse parlement
invloed op de Canadese politieke aangelegenheden. Wijzigingen in de grondwet
konden slechts met goedkeuring van Groot-Brittannië doorgevoerd worden. Al na
twee jaar, in 1869, begon het nog jonge land een actieve immigratiepolitiek te voeren en kwam de eerste Canadese immigratiewet tot stand. Onder deze wet emigreerden tot 1895 anderhalf miljoen mensen naar Canada. Om de immigratie te stimuleren had de Canadese overheid in 1872 de Dominions Land Act ingevoerd, die
was opgesteld naar het voorbeeld van de Amerikaanse Homestead Act uit 1862.
De Dominions Land Act bood nieuwkomers 160 acres gratis land aan.1
Het bewind onder minister-president Wilfrid Laurier herzag het Canadese immigratiebeleid ingrijpend. Zijn regering, die duurde van 1896 tot 1911, voerde een

1 Sinnema, ‘Rev. S.A. Schilstra: An Early (American) Promotor’, 124.
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actieve campagne om buitenlanders naar Canada te trekken en zette een effectief
immigratieapparaat op. De architect van deze nieuwe koers was de minister van
Binnenlandse Zaken Clifford Sifton. Hij was ervan overtuigd dat het westen van
Canada een toekomstige bron van welvaart zou worden. Sifton wilde daarom zoveel mogelijk agrariërs naar de dunbevolkte en grotendeels onontgonnen WestCanadese prairies halen en richtte daartoe een speciaal Immigration Department
op. De voorkeur ging uit naar landverhuizers uit de Verenigde Staten, Engeland
en Noord-Europa.2 Canadese scheepvaartbedrijven en de twee grootste spoorwegmaatschappijen – de Canadian Pacific Railways (cpr) en de Canadian National Railways (cnr) – kregen in het begin van de twintigste eeuw bonussen voor
buitenlandse immigranten die zij wierven. In 1908 arriveerden de eerste vertegenwoordigers van de cpr in Nederland om reclame te maken voor Canada.3 Daarnaast opende de Canadese regering veertien immigratiekantoren in de Verenigde
Staten en plaatste zij in maar liefst 7.000 internationale agrarische kranten advertenties om landbouwers aan te moedigen om de stap naar Canada te wagen.4
In de Verenigde Staten vond in dezelfde periode een tegenovergestelde ontwikkeling plaats. Juist toen Canada een actieve immigratiepolitiek ging voeren, verschoof de betrokkenheid van de Amerikaanse overheid van bezorgdheid om de
immigrant naar angst voor de ongewenste gevolgen van een massale instroom van
buitenlanders. Deze omslag werd gemarkeerd door de opening van Ellis Island in
1892 – een kunstmatig eiland voor de kust van Manhattan, waar nieuwkomers
strenge selectieprocedures ondergingen – en bereikte een climax in de jaren twintig, toen de Verenigde Staten immigratiequota invoerden en zich terugtrokken in
hun vooroorlogse isolationisme.5
2 Ganzevoort, A Bittersweet Land, 17-18; Ninette Kelley en Michael Trebilcock, The Making of the
Mosaic. A History of Canadian Immigration Policy (Toronto, on, etc.: Toronto University Press,
1998) 111-163.
3 Gordon Oosterman, e.a., To Find a Better Life. Aspects of Dutch Immigration to Canada & the United States, 1920-1970 (Grand Rapids, mi: National Union of Christian School, 1975) 23.
4 Petersen, Planned Migration, 142-143.
5 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 64-68.
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Met haar actieve immigratiepolitiek slaagde de regering-Laurier erin om de bevolking van Canada te laten groeien. Tot het einde van de negentiende eeuw had Canada voortdurend een negatief migratiesaldo, doordat buitenlandse immigranten,
onder wie veel Canadezen, hoofdzakelijk naar de Verenigde Staten vertrokken.
Vanaf het laatste decennium van de negentiende eeuw begon Canada echter steeds
populairder te worden als immigratieland. Van 1896 tot 1914 ontving het land
maar liefst 3 miljoen nieuwkomers, met als zwaartepunt de periode 1910-1913,
toen er ongeveer 1.4 miljoen personen Canada binnenkwamen.6 Verder maakte de
uitstroom richting het zuidelijke buurland plaats voor een instroom: het aantal
immigranten uit de Verenigde Staten steeg van 2.000 in 1897 tot 60.000 in 1909. De
krachtige demografische ontwikkeling ging gepaard met een explosieve economische groei. Tussen 1900-1914 verdubbelden de buitenlandse investeringen, evenals het kapitaal in de mijnbouw. De industriële omzet werd tweeeneenhalf keer zo
groot en de landbouwsector groeide met een factor 2.3. Voorts steeg de waarde
van de graanexport van 6 naar 45 miljoen dollar, terwijl de totale Canadese export
groeide van 177 naar 274 miljoen dollar.7
Bepalend voor de massale immigratie en economische groei was de uitbreiding

6 Peter S. Li, Destination Canada: Immigration Debates and Issues (Oxford: Oxford University
Press, 2002) 19.
7 Petersen, Planned Migration, 143-144; Hans Vermeulen en Boris Slijper, Multiculturalisme in Canada, Australië en de Verenigde Staten. Ideologie en beleid, 1950-2000 (Amsterdam: Aksant, 2003)
20.
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van het Canadese spoorwegnetwerk sinds het laatste kwart van de negentiende
eeuw. Op 4 juli 1886 reed er voor het eerst een trein over de transcontinentale
cpr-spoorlijn van Montreal naar Port Moody, in British Columbia bij de Stille
Oceaan.8 Vier jaar later reikte het spoortraject al tot Saint John in New Brunswick,
waarmee ook de toegang tot de Atlantische Oceaan ontsloten was. Net als voor de
Verenigde Staten, dat in 1869 een transcontinentale spoorlijn tussen beide kusten
voltooide, bleek het spoorwegnetwerk voor Canada een belangrijke katalysator
van de economische groei en stuurde het de immigratiestroom.9
De Canadese spoorlijnen liepen langs grote steden als Ottawa (Ontario), Winnipeg (Manitoba), Calgary (Alberta) en Vancouver (British Columbia). Deze
oost-westconnectie, met tussenverbindingen naar grote steden verder landinwaarts zoals Toronto en Edmonton, stuurde de geografische spreiding van de
Nederlandse immigranten in Canada. Van belang was dat veel spoorlijnen relatief
dicht bij de Amerikaanse grens lagen, waardoor grensverkeer mogelijk werd tussen Amerikaanse staten en Canadese provincies waar veel Nederlandse landverhuizers neerstreken: Ontario grensde aan Michigan en Minnesota, Manitoba aan
Noord-Dakota, Alberta aan Montana en British Columbia aan Washington State.
Geruime tijd voor de immigratiepolitiek van Laurier en Sifton kwamen er al
Nederlandse immigranten naar Canada, overwegend loyalisten die na de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring in 1776 uit de Verenigde Staten doortrokken
naar het Britse buurland. Verder immigreerde een handjevol welgestelde Nederlanders.10 Deze immigrantengroepen deden in Canada wel investeringen maar
kochten geen grond aan, waardoor op de lange termijn geen duurzame Nederlandse kolonies tot stand kwamen en de trek naar Canada beperkt bleef.11 Bijna
een eeuw later, in 1871, woonden er volgens de Canadese census niet meer dan
29.700 personen van Nederlandse oorsprong in Canada, Vlaamssprekende Belgen
meegerekend. Dit aantal steeg licht tot 33.800 in 1901. Daarna groeide de bevolking met Nederlandse wortels in Canada flink, ten gevolge van natuurlijke aanwas, toegenomen migratie van Amerikaanse ‘Nederlanders’ en een bescheiden
trek uit het moederland: van 56.000 in 1911, naar 117.500 in 1921, 149.000 in 1931,
tot de teller in 1941 op 212.900 personen stond. De volkstellingen rekenden daarbij iedereen als Nederlander die dat zelf in de census aangaf, dus bijvoorbeeld ook
‘Nederlanders’ van de derde generatie of Vlamingen.12

8 Richard W. Pound (ed.), Fitzhenry and Whiteside Book of Canadian Facts and Dates (3e druk; Markham, on: Fitzhenry & Whiteside, 2005) 305. Nog datzelfde jaar werd het station Port Moody verplaatst naar Vancouver. Zie: Patricia E. Roy en John H. Thompson, British Columbia. Land of Promises (Oxford, etc.: Oxford University Press, 2005) 68-70.
9 Kenneth Norrie, Douglas Owram en J.C. Herbert Emery, A History of the Canadian Economy (4e
druk; Toronto, on: Thomson & Nelson, 2008 [2002]) 158-170.
10 Van den Hoonaard, Silent Ethnicity, 22-24.
11 Jan Th.J. Krijff, “Een Aengenaeme Vrientschap”. An Amicable Friendship. A Collection of Historical Events Between the Netherlands and Canada from 1862 to 1914 (Toronto, on: Abbeyfield Publishers, 2003) 109-113.
12 Hartland, De geschiedenis van de Nederlandse emigratie, 145.
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Tabel 2 Nederlandse emigratie naar Canada (1901-1945)13
Periode

Totale Canadese
Totaal aantal
Nederlandse immigranten
bevolking
immigranten
Abs.
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1901-1910
5.371.000
1.644.147
4.870
0.30
1911-1920
7.207.000
1.712.254
5.951
0.35
1921-1930
9.788.000
1.125.406
15.102
1.34
1931-1940
10.377.000
263.368
2.497
0.95
1941-1945
11.507.000
60.932
971
1.59
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totalen
n.v.t.
4.806.107
29.391
0.61

Tabel 2 maakt duidelijk dat de piek van de overzeese trek vanuit Nederland naar
Canada in de jaren 1920 lag. Toen emigreerden er meer Nederlanders naar Canada dan naar de Verenigde Staten. Met 0.6 procent van de totale immigratie in Canada was het Nederlandse aandeel echter van minimale betekenis. Belangrijk was
wel dat Canada gedurende de jaren twintig en dertig een alternatief bood voor de
Verenigde Staten en in die decennia zelfs meer Nederlandse immigranten ontving
(tabel 2 en 3). Daarmee ging het land deel uitmaken van de Nederlandse emigratietraditie.
Tabel 3 Nederlandse emigratie naar de Verenigde Staten (1901-1945)14
Periode

Totale Amerikaanse
Totaal aantal
Nederlandse immigranten
bevolking
immigranten
Abs.
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1901-1910
76.803.000
8.795.000
34.369
0.3
1911-1920
101.146.000
5.736.000
27.405
0.4
1921-1930
118.107.000
4.107.000
14.198
0.3
1931-1940
138.439.000
528.000
718
0.1
1941-1945
150.621.000
1.035.000
1.160
0.1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totalen
n.v.t.
20.201.000
77.850
0.39

13 A.S. Tuinman, Enige aspecten van de hedendaagse migratie van Nederlanders naar Canada (’s-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1952) 85 (aanhangsel). nb. De omvang van de totale
Canadese bevolking betreft telkens het eerste jaar van de genoemde periode (1901, 1911, et cetera).
14 Het inwoneraantal (telkens wat het eerste jaar betreft) is ontleend aan de 13e tot en met 17e Amerikaanse volkstelling (1900-1950) en de totale immigratie zijn online te raadplegen op: http://www.
census.gov/prod/www/abs/decennial/index.htm, en http://www.census.gov/compendia/statab/
2007/population/immigration.html (pageviews 4 december 2008). Zie voor het aantal Nederlandse
immigranten tot 1939: Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 319-320, en van 1939-1945: Oosterman, To Find a Better Life, 10 (na 1939).
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Vestiging van hervormden en gereformeerden op de prairies (1893-1920)
De eerste Nederlanders die in georganiseerd verband naar Canada emigreerden,
vertrokken in april 1893. Het betrof 68 hervormde en gereformeerde Friese landarbeiders die door de grote landbouwcrisis – die in Nederland toesloeg in de periode 1878-1895 – werkloos waren geraakt. Een christelijk ‘Comité van emigratie’
in Utrecht stelde hen financieel en organisatorisch in de gelegenheid om naar Canada te vertrekken, waar zij zich vestigden in en nabij Winnipeg, Manitoba. In dit
comité, opgericht in februari 1892, hadden enkele sociaalvoelende en vooraanstaande gereformeerden en hervormden zitting. Onder hen bevonden zich T.P.
Mackay (antirevolutionair Kamerlid en een broer van Aeneas Mackay, leider van
het eerste christelijke coalitiekabinet), Klaas Kater (oprichter en voorzitter van het
werkliedenverbond Patrimonium), Hendrik Pierson (hervormd predikant) en
J.A. Wormser jr. (een gereformeerde uitgever die vanaf 1887 onder meer de antirevolutionaire periodieken De Standaard en De Heraut drukte). Zij zagen kolonievorming in Canada als een kans voor landarbeiders op een betere toekomst en
meenden dat Canada als immigratieland een goed alternatief vormde voor de Verenigde Staten. In Zuid-Afrika dreigde oorlog en Zuid-Amerika werd niet als een
optie voor vestiging beschouwd, nadat een groepsemigratie van 5.000 Nederlanders naar Argentinië in de jaren 1888-1890 op een debacle was uitgelopen. Het gebied waar de laatstgenoemde groep terecht was gekomen, was door ronselaars
voorgesteld als een droomland. Bij aankomst ontdekten de immigranten dat ze
niet in een aards paradijs beland waren, maar in een onherbergzaam woestijngebied. Enkele tientallen landverhuizers stierven van honger en ellende, en degenen
die het overleefden keerden berooid terug naar Nederland.15
Vooral twee gebeurtenissen stimuleerden de oprichting van het Comité van
emigratie. Allereerst laaiden in de Tweede Kamer in het najaar van 1891 discussies
op over het Argentiniëdebacle. In verband met de harde realiteit van het emigreren, opperden verscheidene parlementariërs dat er een betere voorlichting aan
landverhuizers moest komen. Het protestants-christelijke blad Patrimonium
schaarde zich achter deze voorstellen. Op 10 november 1891 verscheen in dit periodiek het artikel ‘Landverhuizing naar Canada in verband met de sociale nooden’, geschreven door L.R.J.A. Roosmale Nepveu – een van de leden van het Comité van emigratie – waarin Canada werd afgeschilderd als het ideale
immigratieland.16
De tweede stimulans was het Christelijk-Sociaal Congres, dat op 8 november
1891 in Utrecht werd gehouden. Op dit congres hield Abraham Kuyper een pleidooi voor meer sociale gelijkheid op basis van christelijke principes. Met zijn toe15 Krijff, “Een Aengenaeme Vrientschap”, 133-135. Meer over de mislukte groepsemigratie naar Argentinië leest men bij: Robert P. Swierenga, ‘The Church and Dutch Reformed Colonization in
Argentina: a Worst Case Scenario’, Documentatieblad voor de Geschiedenis van de Nederlandse
Zending en Overzeese Kerken 6.2 (1999) 58-75; Gerlinde Banda, “De oogst van tegenspoed. Emigratie van Friese landarbeiders naar Argentinië (1888-1890)” (doctoraalscriptie Spaans/Talen en
Culturen van Latijns-Amerika, Rijksuniversiteit Leiden, 1993).
16 Krijff, “Een Aengenaeme Vrientschap”, 133.
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spraak wilde Kuyper de sociale ongelijkheid in Nederland aan de kaak stellen en
hoopte hij de wind uit de zeilen van het socialisme te halen. Op het congres roerden twee sprekers ook het thema landverhuizing aan. Een van hen, A. baron van
Dedem, stelde landverhuizing voor als een middel ter vermindering van de werkloosheid en armoede onder Friese agrariërs. Een andere gedelegeerde, de antirevolutionaire jurist en politicus Th. Heemskerk, meende juist dat de emigratie van
stadspaupers bevorderd moest worden. Welk standpunt men ook innam, het
Christelijk-Sociaal Congres stimuleerde de idee dat emigratie soelaas biedt voor
armoede en werkloosheid.17
Op 18 maart 1893 deelde het dagblad De Standaard aan zijn lezers mee dat het
Comité van emigratie ƒ18.000,– ingezameld had. Met dit bedrag kon het comité
de overtocht financieren van de eerder genoemde groep uit Friesland. Op 1 april
1893 verzamelden de Friezen zich op het station van Amsterdam. Daar deelde de
hervormde predikant Hendrik Pierson Bijbels uit en las hij Psalm 121 voor, een
troostrijk pelgrimslied voor landverhuizers. Vervolgens vertrok het gezelschap
per schip naar Hull, Engeland, vanwaar het met de trein doorreisde naar Liverpool. Daar stapten ze op het zeilschip de “Numidian” en maakten de oversteek
naar Halifax, Nova Scotia. Na een treinreis van enkele dagen arriveerde de groep
uiteindelijk op 22 april in Winnipeg, Manitoba. Deze groepsemigratie was feitelijk

17 Jan Th.J. Krijff, 100 Years Ago: Dutch Immigration to Manitoba in 1893 (Windsor, on: Electra
Press, 1993) 32. Voor de achtergronden van dit congres raadplege men: G.J. Schutte (red.), Een arbeider is zijn loon waardig. Honderd jaar na Rerum Novarum en Christelijk-Sociaal Congres 1891:
de ontwikkeling van het christelijk-sociale denken en handelen in Nederland 1891-1914 (’s-Gravenhage: Meinema, 1991).

76

2 De versterking door de landverhuizing naar Canada

de enige activiteit die het Comité van emigratie zou ontplooien. In 1898 beëindigde de organisatie formeel haar werkzaamheden. Onder het Nederlandse publiek
bestond nauwelijks belangstelling voor landverhuizing naar Canada, omdat het
herstel in de Nederlandse landbouwsector doorzette. Tevens kampte het comité
met een gebrek aan financiële middelen.18
De volgende groep die naar Canada emigreerde, vertrok in het voorjaar van
1904. Het betrof een aantal gereformeerde Twentenaren die zich in de provincie
Alberta vestigden en daar, in de buurt van Nobleford, het plaatsje Nijverdal
stichtten. Omdat de groep niet geleid werd door een predikant, schreven de deelnemers kort na aankomst een brief aan de kerkenraad van de Christian Reformed
Church in het nabijgelegen Amerikaanse plaatsje Manhattan in Montana, waarin
ze vroegen of de predikant van die plaats, James Holwerda, de immigranten kon
bezoeken om de sacramenten te bedienen. De Christian Reformed Church in
Manhattan, geïnstitueerd in 1903, vormde de eerste connectie tussen gereformeerden in de Verenigde Staten en Canada. Manhattan onderhield nauwe banden met
geloofsgenoten in Michigan en Iowa, die meteen door Holwerda werden ingeschakeld.19 Hij zocht contact met professor William Heyns van Calvin Theological Seminary in Grand Rapids, Michigan, en vroeg hem wat hij moest doen met
het verzoek uit Canada. Blijkbaar gaf Heyns aan Holwerda het advies om de
Nederlanders in Canada te hulp te schieten, want op 14 mei 1905 arriveerde laatstgenoemde in Nijverdal, waar hij in de ochtenddienst preekte voor een groep van
45 mensen. In de doopdienst, later die dag, was het gehoor gegroeid tot 60 mensen, onder wie zich ook niet-gereformeerden bevonden. Deze kerkdiensten markeren het begin van de Christian Reformed Church in Canada. Een half jaar later
institueerden de predikanten Holwerda en M. Botbijl – crc-home missionary namens de classis Pella (Iowa)20 – de Christian Reformed Church in Nijverdal. In
1911 werd deze gemeente opgesplitst in twee kerken, Monarch en Granum, die financieel ondersteund werden door de Board of Home Missions in Iowa.21 Volgens de Canadese volkstelling van 1921 woonden er in het gebied van Nobleford,
Monarch en Granum 390 mensen van Nederlandse afkomst.
In het interbellum ging Canada serieus deel uitmaken van de Nederlandse emi18 Krijff, “Een Aengenaeme Vrientschap”, 136-140.
19 Tymen E. Hofman, The Strength of Their Years. The History of a Pioneer Community (St. Catherines, on: Knight Publishing Ltd., 1983) 17; vgl. Rob Kroes, Nederlandse pioniers in het Amerikaanse Westen. De geschiedenis van Amsterdam, Montana (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1989) 2024.
20 Een home missionary was een kerkelijke functionaris, die de Christian Reformed Church vanaf
1879 uitzond voor de expansie van het kerkgenootschap in Noord-Amerika door evangelisatie en
kerkinstituering. In 1936 gaf de crc de volgende taakomschrijving: ‘The scope of Home Missions
includes the following: the bringing of the gospel to the dispersed brethren of the faith, as well as to
the unchurched, by missionaries of the Church, with a view to Church Extension; the strengthening
of the fields which may be said to be in an emergency state through the stationing of candidates for
the ministry in them; and the subsidizing of needy congregations, which without such aid would not
be able to maintain the Gospel Ministry in their midst.’ Zie: John H. Kromminga, The Christian
Reformed Church. A Study in Orthodoxy (Grand Rapids, mi: Baker Book House, 1949) 154, 233.
21 Hofman, The Canadian Story of the crc, 11-12; Sinnema, The First Dutch Settlement in Alberta, 1528 en idem, ‘Rev. S.A. Schilstra: An Early (American) Promotor’.
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gratietraditie. De drie zojuist genoemde Nederlandse kerken trokken niet alleen
immigranten uit Nederland aan, maar door hun ligging bij de grens ook mensen
uit Nederlands-Amerikaanse nederzettingen in Montana, Iowa en Wisconsin.22
De zending van home missionaries – dienstdoende predikanten die in verafgelegen gebieden hielpen bij de kerkinstituering en de opbouw van de gemeenschappen – was een strategie die in de negentiende eeuw was ontstaan. Alleen de
Christian Reformed Church benutte deze strategie tot 1945 in Canada, wat leidde
tot een bescheiden kerkelijk netwerk in dat land. De Christian Reformed Church
zette hiermee een trend waardoor het kerkgenootschap zich op langere termijn in
Canada sterker zou ontwikkelen dan de Reformed Church in America, wier prioriteiten in eigen land lagen. De laatste beschouwde zichzelf veel nadrukkelijker
als een Amerikaanse kerk en oordeelde vanuit die notie dat kerkstichting in Canada niet meer was dan een bijkomstigheid. Daarom stuurde deze kerk geen predikanten naar het noordelijke buurland, afgezien van een klein experiment rond
1800 met de home missionary Robert McDowell, die er in Canada echter niet in
slaagde het handjevol kerkjes dat hij gesticht had in stand te houden.23
In 1912 kwamen in de immigrantengemeenschappen in Alberta religieuze fricties aan de oppervlakte. In Granum scheidde een aantal hervormden zich af van de
Christian Reformed Church. De groep voegde zich bij de Reformed Church in
America die in 1909 was gesticht in het nabijgelegen Monarch.24 Monarch was de
eerste Reformed Church in Canada, waarmee dit kerkgenootschap net als de
Christian Reformed Church de immigrantenstroom naar het buurland van de
Verenigde Staten gevolgd was, en zou tot de Tweede Wereldoorlog ook de enige
levensvatbare rca-gemeente in Canada blijven.25 In de achttiende en negentiende
eeuw was in Canada rond groepen loyalisten uit de Verenigde Staten wel een aantal rca’s gesticht, maar door de kortstondige en geringe institutionele steun van
de moederkerk in Amerika hadden die gemeenten zich in het begin van de negentiende eeuw noodgedwongen moeten aansluiten bij Canadese Presbyterian Churches.26 Vrijwel alle hervormde nieuwkomers uit Nederland werden nadien lid van
methodistische en presbyteriaanse Canadese kerken, die zich in 1925 voor het

22 Howard en Tamara Palmer, ‘The Religious Ethic and the Spirit of Immigration: the Dutch in Alberta’ in: idem en idem (eds.), Peoples of Alberta. Portraits of Cultural Diversity (Saskatchewan, mb:
Western Producer Prairie Books, 1985) 143-173, aldaar 145-146.
23 Zie ook noot 26.
24 Ganzevoort, A Bittersweet Land, 25.
25 Hofman, The Canadian Story, 16. Er werden in het begin van de twintigste eeuw in de staat Alberta
nog twee rca’s gesticht, in Alderson (1912) en in Edmonton (1944), maar deze kerken werden al na
enkele jaren ontbonden. Zie: vri, Holland, Michigan, toeg.nr. w88-0758: “Papers Collection”, aldaar Philip Schuiling, “ ‘Our Partner with a Difference.’ A Study of the Reformed Church in Canada” (z.p.: ongepubliceerde paper, z.j.) 2; Humby, The History of the Reformed Church, 36-37.
26 In 1798 had de Reformed Church in America een home missionary in dienst genomen voor de
geestelijke bearbeiding van de Nederlandse loyalisten in Ontario, Nova Scotia en New Brunswick.
De betreffende predikant, Robert McDowell, stichtte in Canada zes gemeenten, die uitgroeiden tot
elf plaatselijke kerken. Vanwege de geïsoleerdheid sloot McDowell zich in 1819 bij de Prebyterian
Church aan, net als de elf rca’s die hij gesticht had. Zie: Janssen, Gathered at Albany, 29-36; James
W. van Hoeven, ‘The American Frontier’ in: idem (ed.), Piety and Patriotism, 34-55, aldaar 36-37.
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overgrote deel verenigden in de United Church of Canada (ucc). In een aantal gevallen wendden hervormde immigranten zich ook tot gemeenten van de Christian Reformed Church. Katholieke immigranten voegden zich uitsluitend bij een
bestaand Canadees kerkgenootschap, de Roman Catholic Church in Canada. Gereformeerden en ook orthodox-hervormden – die sterker dan modale hervormden de klemtoon legden op het belang van het instituut kerk – waren terughoudender in het zoeken van aansluiting bij mainstream Canadese kerken. Maar
omdat er in Canada slechts een beperkt aantal crc’s bestond, hadden zij vaak weinig keus en sloot de ruime meerderheid van hen (86 procent27) zich aan bij presbyteriaanse of methodistische kerken.28 Dit kerkelijke zorgpunt was in de tweede
helft van de jaren twintig een van de motieven voor de oprichting van gereformeerde organisaties in zowel Canada als Nederland. Deze organisaties streefden
ernaar om te voorkomen dat de gereformeerden in Canada verstrooid raakten en
van hun kerk vervreemdden.29
Omstreeks de Eerste Wereldoorlog had de Christian Reformed Church zes
kleine kerken in Canada, waarvan vijf in Alberta en één in Manitoba. In 1907 was
in Winnipeg, Manitoba, een Christian Reformed Church gesticht, met hulp van
de predikant C. van Woerden uit Roseland bij Chicago. Deze Christian Reformed
Church werd in de jaren daarop voortdurend ondersteund door Amerikaanse
predikanten.30 In 1913 woonden er 1.600 Nederlanders in Winnipeg, maar slechts
een handjevol van hen stond geregistreerd als lid van deze kerk.31 De overige drie
crc’s – naast de al eerder genoemde gemeenten in Granum en Monarch – bevonden zich in de provincie Alberta. In Burdett, een plaatsje 100 mijl ten oosten van
Nijverdal, werd in 1911 een gemeente geïnstitueerd die bestond uit een handjevol
Nederlandse pioniers dat vanuit Nijverdal was doorgetrokken naar dit gebied. In
Edmonton stichtte een groep van ruim 40 immigranten uit de Gereformeerde
Kerken in Nederland in oktober 1910 een eigen Christian Reformed Church,
waarna ze contact zocht met de crc in Manhattan, Montana, die daarop de predikanten J. van der Mey en in 1912 T. Jongbloed naar het gebied stuurde. Nog datzelfde jaar richtte deze groep een immigratievereniging op, die positieve artikelen
over de provincie Alberta publiceerde in kerkbladen in de Verenigde Staten en
Nederland, met de bedoeling om nog meer gereformeerde immigranten te werven
voor de eigen kolonie. Dit plan slaagde, want in 1911 kwamen er verscheidene gereformeerde families naar Edmonton. Voorts werd in juni 1915 door Nederlanders die vanuit Edmonton waren doorgetrokken een satellietkerk geïnstitueerd in
27 Warren E. Kalbach, The Impact of Immigration on Canada’s Population [Series of 1961 Census
Monographs 1961] (Ottawa, on: Dominion Bureau of Statistics, 1970) 166-167 (tabel 4.7).
28 ‘Er zijn er, en dit lijkt me de grootste groep, die aansluiting hebben gevonden bij een der Canadeesche kerken, Presbyteriaansche of Methodistische, en daarbij vrijwel volslagen Canadees zijn geworden.’ Zie: Taeke Cnossen, Dwars door Canada (2e druk; Amsterdam: De Standaard, 1927
[1927]) 98.
29 Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960 (verder: sghcec), Roosevelt Study Center (rsc) Middelburg, rol 11: “Brief van de vice-consul L.J.F. van Riemsdijk aan de
Nederlandse consul-generaal in Canada J.A. Schuurman (7 oktober 1929)”.
30 Vgl. het tweede deel van noot 41, op pag. 82.
31 Ganzevoort, A Bittersweet Land, 20-22.
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Neerlandia, een plaatsje dat drie jaar daarvoor door een kleine groep gereformeerden gesticht was. In 1921 woonden er 168 Nederlanders in deze kolonie, die
afkomstig waren uit de Verenigde Staten of uit Nederland. Door de omvangrijke
immigratie uit Nederland in de jaren twintig werden er ten slotte nog twee crc’s
gesticht in Alberta, in de plaatsen Lacombe en Iron Springs. De Nederlandse bevolking in Alberta groeide in dit decennium dan ook met 1.000 personen tot ongeveer 13.700.32
Vanwege de economische crisis op de prairies en door de transportmogelijkheden die het spoorwegnetwerk bood, verplaatste de Nederlandse immigratiestroom zich daarna naar het westen en oosten, naar British Columbia en Ontario.
Vanuit deze provincies, evenals uit Alberta, trok een aantal gezinnen door naar
Washington State en naar andere Amerikaanse grensstaten.

32 Hofman, The Canadian Story, 17-31; Palmer en Palmer, ‘The Religious Ethic’, 149-153.
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Expansie van het netwerk in de jaren twintig en dertig
Canada stelde de doorstroom van Nederlandse immigranten vanaf de jaren twintig veilig, bood ruime gelegenheid voor de expansie van een netwerk over Canada
en gaf ook de aanzet tot de oprichting van een immigratievereniging in Canada en
een emigratievereniging in Nederland. Dit kon omdat Canada de blanke, West-Europese immigratie stimuleerde en de Nederlanders binnen dat profiel pasten.
Omstreeks het midden van de jaren twintig breidde het immigrantennetwerk in
de prairieprovincies zich uit naar het westen en het oosten van Canada. Er ontstond
een ander patroon dan in de Verenigde Staten, waar de Nederlandse gemeenschappen zich juist van oost naar west verplaatst hadden. De expansie in Canada in westelijke richting was gespitst op de regio rond de stad Vancouver, waar in 1926 een
Christian Reformed Church ontstond. Deze kerk werd geestelijk en financieel ondersteund door de classis Pacific van de Christian Reformed Church, die de predikanten P.J. Hoekenga – een home missionary uit Californië – en D.H. Muyskens uit
Lynden, Washington State, naar het gebied stuurde.33 Vanaf het midden van de jaren twintig groeide het netwerk van de Christian Reformed Church tegelijkertijd
ook naar het oosten. In 1925 ontdekte de vooraanstaande crc-predikant en historicus Henry Beets, hoofdredacteur van het officiële kerkorgaan The Banner, samen
met enkele mederedacteuren dat er in Canada op dat moment ruim 117.000 Canadezen van Nederlandse afkomst woonden, van wie twee vijfde – ongeveer 50.000
personen – in de staat Ontario resideerde. Beets en zijn collegae ontleenden deze
informatie aan het in die tijd gepubliceerde Handbook on Foreign Bibliography en
aan de bulletins van de zesde Canadese volkstelling van 1921. Ze waren verbaasd
hoe omvangrijk de bevolking van Nederlandse afkomst in Canada was. Beets maakte zich grote zorgen over het religieuze welzijn van deze immigranten. In een artikel in The Banner vroeg hij zich hardop af hoeveel Dutch-Canadians in Ontario
zich bij Canadese kerken hadden aangesloten of, erger nog, van hun geloof waren
losgeraakt.34 De zorg van Beets was terecht. Uit statistieken blijkt, we zagen het zojuist, dat maar liefst 86 procent van de Nederlandse nieuwkomers in Canada zich
tot 1940 aansloot bij een Canadees kerkgenootschap.35
Het antwoord van het thuisfront in Michigan op deze onvoorziene situatie was
de oprichting van een immigratiecomité van elf crc-predikanten, dat zich bezighield met de bestudering van de Nederlandse immigratie in Canada en de uitzending van home missionaries naar Ontario.36 Beets was de grote organisator van dit
project. Hij zocht contact met de Canadese spoorwegmaatschappijen, schreef de
33 Ibidem.
34 Henry Beets, ‘Care for the Canadian Dutch of the Reformed Faith’, The Banner 60 (24 april 1925)
260. Deze bron wordt aangehaald door Fallon, “People of the Covenant”, 186, 237. Meer over
Henry Beets leest men bij: Herbert J. Brinks, ‘Henry Beets (1869-1947): Historian of the Christian
Reformed Church’ in: Harinck en Krabbendam, Breaches and Bridges, 125-140, aldaar 129-131.
35 Kalbach, The Impact of Immigration, 166-167 (tabel 4.7).
36 Het betrof de volgende crc-predikanten: H.J. Heynen, I. van Dellen, N. Gelderloos, W. Terpsma,
J. Bruinooge, J.R. Brink, P.J. Hoekstra, J. Holwerda, H. Schultze, B. Essenberg en B. Sevensma. Zie:
Willem Niemeijer, ‘Henry Beets and the Mission Work in Canada’, Origins 17.2 (1999) 12-16, aldaar 14.
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Gereformeerde Kerken in Nederland aan voor financiële hulp en stichtte in 1926
de Holland Reformed Immigrant Aid Society for Canada, waarvan het hoofdkwartier in Winnipeg, Manitoba, gevestigd werd. Deze organisatie had drie doelen: het geven van geestelijke ondersteuning, het voorkomen van de verstrooiing
van gereformeerde immigranten en het verschaffen van betrouwbare informatie
over de Canadese maatschappij en arbeidsmarkt.37 Enkele home missionaries legden de eerste contacten met immigranten in Ontario, verleenden pastorale zorg en
hielpen bij de kerkstichting, zoals dat eerder in Alberta en Manitoba gebeurd was.
Dit leverde een beperkt resultaat op. In de jaren twintig werd een handjevol gemeenten van de Christian Reformed Church geïnstitueerd in Ontario, onder meer
in Chatham en Sarnia (beide in 1926) en in Essex (in 1928).38 Amerikaanse crcpredikanten uit de classis Grand Rapids East, onder wie J.R. Brink van de Holland
Reformed Immigrant Aid Society, droegen zorg voor de bearbeiding van deze gemeenten. Hamilton, waar in 1929 een Christian Reformed Church opgericht
werd, was als enige kerk in de provincie Ontario aangesloten bij de classis Holland
en stond onder leiding van home missionary J.S. Balt.39 Kort na de instituering van
Hamilton vertrok een kleine groep uit deze gemeente – in verband met economische tegenslag – naar het plaatsje Holland Marsh, een vruchtbaar gebied in de
buurt van Toronto dat in de tweede helft van de jaren twintig was gedraineerd zodat kolonisten er tuinbouw konden bedrijven. In deze contreien stichtten de migranten in 1935 een nieuwe Christian Reformed Church. Aanvankelijk moest de
groep het zonder eigen predikant stellen, totdat Martin Schans uit Michigan in
1940 een beroep naar Holland Marsh aannam. Ten slotte stichtten tien gereformeerde families in het Windsor-gebied in Ontario nog een Christian Reformed
Church, in 1939, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.40
De Nederlandse emigratie naar Canada begon dus niet bij nul, maar sloot aan op
het Amerikaanse model en profiteerde van de ervaringen die eerdere generaties
Nederlandse immigranten in de Verenigde Staten hadden opgedaan. Amerikaanse home missionaries en theologen, met name Henry Beets, vormden hierin de
sleutelfiguren: zij zagen de gevaren voor de continuïteit van de gereformeerde religieuze cultuur in Canada, waarschuwden daarvoor en grepen zelf ook actief in.
Naast zorg voor de naaste speelde uiteraard ook kerkgroei mee als motief voor
deze steunverlening.

37 Henry Beets trad op als directeur, de predikant J. van den Hoek (Winnipeg, Manitoba) als voorzitter, terwijl J.J.A. Wijenberg secretaris werd. De predikant J.R. Brink was in dienst als vaste home
missionary. Het kantoor van de organisatie bevond zich vanwege de centrale ligging in Winnipeg,
van waaruit zich een landelijk netwerk kon ontwikkelen. In 1928 fuseerde de Holland Reformed
Immigrant Aid Society met twee lokale gereformeerde immigratieverenigingen in Edmonton en
Vancouver. Zie: Niemeijer, ‘Henry Beets’, 12-16; sghcec, rol 29, ‘Emigratie naar Canada. Een Gereformeerde hulpverleening voor emigranten’, De Standaard (3 augustus 1928).
38 Ganzevoort, A Bittersweet Land, 47-48.
39 Hofman, The Canadian Story, 25.
40 Fallon, “People of the Covenant”, 186-187, 237; Albert van der Mey, And the Swamp Flourished.
The Bittersweet Story of Holland Marsh (Surrey, bc: VanderHeide Publishing, 1994) 9v.
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Vestiging naar Amerikaans model
Het vestigingspatroon van protestantse immigranten in Canada vertoonde opvallende parallellen met de spreiding die zich eerder in de Verenigde Staten had voorgedaan. Ook daar bepaalde de uitbreiding van het territorium langs de spoorlijnen
de geografische verspreiding van immigrantengroepen. Net als in Amerika trokken de immigranten na verloop van tijd vanuit bestaande nederzettingen door
naar andere gebieden en stichtten daar satellietvestigingen, zodat een landelijk
netwerk ontstond dat variatie en keuzemogelijkheden bood voor nieuwkomers.
Een andere belangrijke overeenkomst met de trek naar de Verenigde Staten was
dat er – afgezien van de eerste groepsemigratie in 1893 – vanuit Nederland geen
predikanten met de landverhuizers meetrokken. Vanaf 1880 gebeurde dit ook niet
meer in de Verenigde Staten. Het gebrek aan leidinggevende predikanten bij
de opbouw van hun gemeenschap stimuleerde de nieuwkomers, die dicht bij de
Amerikaanse grens woonden, om contact te zoeken met naburige crc-gemeenschappen in het grensgebied. Doordat deze kerken home missionaries naar Canada stuurden, kon het Amerikaanse kerkmodel naar Canada gekopieerd worden.
Hierdoor ontstond transnationaal grensverkeer tussen Nederlandse immigranten
in de Verenigde Staten en Canada, nog versterkt door kolonisten die om economische, familiaire of godsdienstige redenen heen-en-weer pendelden.41 De connecties tussen Canada en de Verenigde Staten boden beide partijen voordelen:
Nederlandse immigranten die naar de Verenigde Staten wilden gaan benutten Canada als een tussenstation, terwijl – andersom – Nederlanders in de Amerikaanse
grensstaten naar Canada konden vertrekken zonder de Nederlandse subcultuur
de rug toe te hoeven keren.
In 1945 telde de Christian Reformed Church in Canada vijftien kleine gemeenten, die verdeeld waren over vier provincies – Alberta, Ontario, British Columbia
en Manitoba – en door hun geografische spreiding als steunpunten of voorbeelden
dienden voor de naoorlogse immigranten uit Nederland. Alberta was met zes gemeenten het best voorzien. In Ontario bevonden zich vijf kerken, in British Colombia drie en in Manitoba één.42 Het aantal Nederlandse immigranten dat zich
tot 1945 bij deze kerken aansloot, bedroeg bijna 2.300. Daarmee had de Canadese
41 Een voorbeeld is Klaas de Vries, die zich in 1893 als pionier vestigde in Winnepeg, Manitoba. Hij
verhuisde in 1900 naar Everett, Washington State, waar familie en vrienden woonden, maar keerde
enkele jaren later weer terug naar Winnipeg. Uiteindelijk verruilde hij Canada in 1916 voor de Verenigde Staten en vestigde zich in Rancine, Wisconsin, met als hoofdmotief de aanwezigheid van een
christelijke school voor zijn kinderen. Vanuit Rancine verhuisde hij later naar Grand Rapids, Michigan. nb. De Nederlandse gemeenschap in Winnipeg had ook lijnen naar andere staten in de Verenigde Staten. De Christian Reformed Church in die plaats werd bearbeid door home missionaries
uit Michigan en Iowa. Zie: Jan Th.J. Krijff (ed.), Klaas de Vries: My 38 Years in America. Dutch Pioneers in the Canadian West (Windsor, on: Electra Press, 1996) 11-17, 68-81.
42 Fallon, “People of the Covenant”, 187-188. Veel literatuur verhaalt van veertien gemeenten, maar
rekent de ongeveer twintig gezinnen in Abbotsford (in het zuiden van British Columbia) niet mee.
Deze groep kerkte 16 kilometer verderop, net over de Amerikaanse grens, in de Christian Reformed
Church te Sumas (Washington State). Zie: De Gids. Vertrouwbare inlichtingen over kerkelijke en
maatschappelijke toestanden in Canada [uitgave van de crc] (Chatham, on: Mercury Pers, z.j.
[1947]) 27.
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tak met 1.8 procent een miniem aandeel in het totale ledenbestand van de NoordAmerikaanse Christian Reformed Church.43
Ondanks de kleinschaligheid van de Christian Reformed Church in Canada was
een basis ontstaan voor verdere uitbouw na de Tweede Wereldoorlog, toen dit
kerkgenootschap zich ontwikkelde tot een belangrijke steunpilaar voor orthodox-protestantse immigranten. Succesvoller dan andere kerken zorgde de
Christian Reformed Church na 1945 voor de opvang en begeleiding van de
nieuwkomers. Het aantal Nederlands-Canadese kerken was omstreeks 1945 misschien gering, maar het kopiëren van het crc-kerkmodel door Amerikaanse home
missionaries en de intensivering van contacten tussen Canada en de Verenigde
Staten leidden tot een patroon dat de continuering van de Nederlandse gereformeerde subcultuur in Canada kon waarborgen en dat de emigratietraditie in
Nederland kon versterken.44
De hervormden hadden met hun kerkelijke infrastructuur een achterstand op de
gereformeerden. Tussen de Reformed Church in America en de Canadese afdeling van dat kerkgenootschap bestond sinds de vroege negentiende eeuw geen
contact meer, terwijl er in Canada in 1945 maar één plaatselijke rca-gemeente bestond. Het gevolg was dat de Nederlandse Hervormde Kerk een relatief zwakke
organisatorische basis in Canada legde en er binnen haar kringen geen dynamische
emigratietraditie tot ontwikkeling kwam.
In de periode tot de Tweede Wereldoorlog kwam, naast de gereformeerden en
hervormden, ook een handjevol andere religieuze groepen naar Canada. In 1907
verhuisden 150 leden van het Leger des Heils vanuit Nederland naar Canada, later
gevolgd door meer Heilssoldaten. Ondanks het feit dat er een adjudant meeging
om de kolonisatie in goede banen te leiden, slaagde het Leger des Heils er niet in
om, wat de gereformeerden wel lukte, een landelijk netwerk op te bouwen dat
continuïteit garandeerde. De oorzaak lag bij het nijpende tekort aan financiën en
contacten. Na verloop van tijd remigreerden vrijwel alle Heilssoldaten naar
Nederland.45 Ook de landverhuizing van andere religieuze groeperingen, onder
wie diverse groepen katholieken, pakte weinig succesvol uit.

Katholieke kolonisatiepogingen in Canada
Vijftien jaar na de aankomst van de Friese protestanten, kwam de eerste grote
groep Nederlandse rooms-katholieken naar Canada. De groep telde bijna honderd Noord-Brabantse families die zich in 1908 onder leiding van priester C.M.
van Aken in de provincie Alberta vestigden. Daar stichtten de Noord-Brabanders
in de buurt van het plaatsje Strathmore de kolonie Akenstad en gingen ze suiker43 Bratt, Dutch Calvinism, 224 (tabel 3).
44 Of dit ook daadwerkelijk gebeurde wordt in hoofdstuk 7 belicht. Vandaar dat in deze zin twee keer
het werkwoord ‘kon’ staat.
45 Krijff, “Een Aengenaeme Vrientschap”, 142-143.
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bieten verbouwen. De kolonie draaide al snel uit op een faliekante mislukking.
Vanwege hagelstormen, extreme kou, misoogsten, de moeilijke materiële omstandigheden en de zwakke leiding van Van Aken – die vaker in Nederland resideerde
dan in Akenstad zelf – trokken veel katholieken al na een korte tijd door naar
British Columbia of keerden terug naar Noord-Brabant. Volgens de volkstelling
van 1921 woonden er in de regio Strathmore-Akenstad nog slechts 270 inwoners
van Nederlandse oorsprong.46
Ook andere pogingen in het interbellum van katholieke geestelijken om kolonies te stichten – onder meer in Ontario, Saskatchewan en British Columbia – liepen op een debacle uit. Zo werd een kolonisatiepoging op Graham Island, een
klein eilandje voor de kust van British Columbia, een deceptie voor de betrokkenen. De organisatoren die vanaf 1925 probeerden om katholieken naar het eiland
te krijgen, de Tilburger D.A.N. Rutten en zijn vrouw, stelden hun eigenbelang
boven dat van hun geloofsgenoten: ze verkochten drassige, onbebouwbare stukken grond met als oogmerk om er zelf beter van te worden. Zelfs als de landbouwgrond op Graham Island wél vruchtbaar was geweest, zouden de kolonisten
geen volwaardig bestaan hebben kunnen opbouwen, omdat er te weinig mensen
op het eiland woonden voor een rendabele verkoop.47
In een andere plaats, Inwood, dat ten noorden lag van Winnipeg in Manitoba,
vestigden zich in 1925 30 à 40 katholieke huishoudens. Deze groepsemigratie was
georganiseerd door de gebroeders Wilhelmus en Cornelius Cox, priesters die
door historici tot de meest malafide werfagenten gerekend worden.48 De landerijen in Inwood bleken volstrekt ongeschikt voor landbouw, waarop veel katholieken de kolonie verlieten, met als gevolg dat er twee jaar later nog maar twee oorspronkelijke huishoudens in deze plaats overgebleven waren. Van Wilhelmus
Cox’ plannen om in Inwood een Hollandse parochie te stichten, kwam niets terecht. Toen dit tot hem doordrong nam hij de benen naar Zuid-Frankrijk. In 1928
deden de gebroeders Cox opnieuw een poging om een Nederlandse kolonie te
stichten in Chatfield, dertig kilometer ten noorden van Inwood, maar omdat verscheidene landverhuizingsinstanties deze streek ongeschikt achten voor vestiging
bleken ook deze plannen geen succes. Twee andere pogingen rond Winnipeg, Manitoba, in mei en in oktober van datzelfde jaar, mislukten eveneens. In beide gevallen vertrokken de gebroeders Cox met de noorderzon en lieten zij de katholieke immigranten berooid achter.49
De Roomsch-Katholieke Emigratie Vereeniging distantieerde zich eind jaren
twintig steeds nadrukkelijker van de gebroeders Cox en waarschuwde haar
achterban, net als veel katholieke kranten, voor de malafide praktijken en het
winstbejag van beide geestelijken. Daarnaast joegen de Coxen de Canadese autoriteiten tegen zich in het harnas. In 1929 wilde de spoorwegmaatschappij Cana-

46 Van Stekelenburg, “Hier is alles vooruitgang”, 81-88.
47 Ibidem, 89-91.
48 Herman Ganzevoort, “Dutch Immigration to Canada, 1892-1940” (ongepubliceerde dissertatie
University of Toronto, 1976) 138-144; Van Stekelenburg, “Hier is alles vooruitgang”, 92.
49 Ibidem, 93-98; sghcec, rol 29: ‘Van den wachttoren’, Friesch Dagblad (26 november 1928).
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Afb. 18 Wervend artikel over Cornelius Cox’
emigratieplannen in Manitoba in het Weekblad
van den NoordBrabantsche Christelijke
Boerenbond, 16 maart
1928.

dian National Railways, waarmee de Roomsch-Katholieke Emigratie Vereeniging
nauw samenwerkte, niets meer met deze werfagenten te maken hebben. De mislukte kolonisatieactiviteiten van de gebroeders Cox, Van Aken en Rutten genereerden in katholieke kring veel negatieve publiciteit over Canada. Deze negatieve ervaringen sterkten de Roomsch-Katholieke Emigratie Vereeniging en de
katholieke bisschoppen in hun opvatting dat emigratie naar Noord-Amerika – of
het nu de Verenigde Staten of Canada betrof – gevaarlijk was voor het geloof van
de katholieke landverhuizer. Samen met de katholieke pers stonden de rkev en de
katholieke bisschoppen op één lijn, namelijk die van terughoudendheid jegens
vestiging in Noord-Amerika. De slechte ervaringen met dubieuze immigratiepriesters in Canada versterkten deze houding. Meer nog dan in de Verenigde Staten was er in Canada sprake van een gebrek aan zielzorg en organisatie, omdat de
katholieke emigratie naar Canada verspreid verliep – in Amerika was sprake van
meer concentratie – en omdat de priesters geen steun kregen van het episcopaat of
de rkev.50 Katholieke leken of priesters die zich met immigratie bezighielden,
stonden vaak als werfagenten in dienst van de Canadese overheid of spoorwegen,
waardoor economisch belang de zorg voor de immigranten gemakkelijk overschaduwde.
Bij de protestanten deed zich een ander patroon voor. Zij zetten geen economische activiteiten op, maar een kerkgenootschap. Na zich aanvankelijk geconcentreerd te hebben in Alberta breidden ze hun netwerk vanuit die provincie uit naar
het oosten en westen van Canada. Voorts konden de protestanten, anders dan de
katholieken, op support rekenen van hun geloofsgenoten in de Verenigde Staten
en van ondersteunende instanties in Nederland en Canada, zoals de Gereformeerde Emigratie Vereeniging en de Holland Reformed Immigrant Aid Society for
Canada. Het vestigingspatroon van katholieke immigranten in Canada vertoonde
– net als bij de protestanten – overeenkomsten met het eerdere patroon in de Verenigde Staten. Evenals in de Verenigde Staten slaagden zij er in Canada niet in om
kolonies te stichten die zich kenmerkten door identiteitsbehoud. De weinige

50 Van Stekelenburg, “Hier is alles vooruitgang”, 100-109, 162-163.
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pogingen die katholieken tussen 1880 en 1940 ondernamen om te komen tot eigen
kolonies in Noord-Amerika mislukten.51

Geschatte omvang van de groepen
Hoe omvangrijk waren de groepen gereformeerden, hervormden en katholieken
die zich in de periode 1893-1940 in Canada vestigden? Compleet cijfermateriaal
over de godsdienstige achtergrond van de Nederlandse immigranten in Canada in
de periode 1893-1940 ontbreekt. De summiere gegevens wijzen er wel op dat de
gereformeerden in elk geval eind jaren twintig het sterkst vertegenwoordigd waren. Dit blijkt uit meerdere persberichten in het gereformeerde Friesch Dagblad.
Volgens een artikel in deze krant was het percentage gereformeerden onder de
emigranten die tussen januari en oktober 1928 naar Canada vertrokken het hoogst
van alle religieuze groepen.52 Diezelfde krant stelde dat de gereformeerden in die
tijd ‘het best bij moeders pappot’ vandaan durfden te trekken:
Hoewel de Gereformeerden langen tijd zijn versleten voor de lieden van de nachtschool,
bewijzen de feiten telkens, als het er op aan komt, dat zij niet achterwege blijven, maar van
een durf bezield zijn, welke men in hen niet veronderstelde. Deze durf wortelt niet in hen
persoonlijk en van nature, maar is vrucht van hun geloof; hun Calvinistisch geloof, dat het
waagt met God en… dus niet beschaamd uitkomt (…) Zoo ook blijkt bij de emigratie, dat
de “lieden van de nachtschool” het best bij moeders pappot vandaan durven te trekken,
om met Gods hulp een nieuw vaderland te zoeken.53

Men zou tegen de constatering van het Friesch Dagblad kunnen inbrengen dat deze
krant propaganda maakte om de emigratie uit de achterban te stimuleren en daarom bewust een te mooie voorstelling van zaken gaf, ook met betrekking tot de oververtegenwoordiging van de gereformeerden. Ander cijfermateriaal uit deze periode onderstreept echter de waarneming van het Friesch Dagblad. Die cijfers tonen
aan dat de neutrale emigratieorganisatie Emigratie Centrale Holland in de tweede
helft van de jaren twintig slechts een gering aantal emigranten bemiddelde. In 1927
hielp de ech 288 Nederlanders naar Canada – 12 procent van het totaal –, een jaar
later 265 emigranten (11 procent) en in 1929 240 (10 procent).54 Er bestaat weinig
twijfel over het feit dat de Gereformeerde Emigratie Vereeniging het merendeel van
de emigranten bemiddelde dat naar Canada vertrok. Allereerst gaven diverse tijdgenoten dit aan.55 Ten tweede is het onwaarschijnlijk dat andere Nederlandse
51
52
53
54
55

Ibidem, 103.
sghcec, rol 29: ‘Van den wachttoren’, Friesch Dagblad (26 november 1928).
Ibidem (5 januari 1928).
Hartland, De geschiedenis van de Nederlandse emigratie, 64-66.
De Gereformeerde Emigratie Vereeniging bemiddelde in het interbellum jarenlang minstens de helft
van de emigraties naar Canada, aldus: Pieter Prins, Geloof en emigratie (Delft: Van Keulen, 1954) 56.
En in het jaarverslag van de gev over 1929 staat: ‘Jaarlijks trekken meer dan 1500 landgenooten naar
Canada. Daaronder is een hoog percentage rechtzinnige belijders’. Zie: Tresoar (Fries Historisch en
Letterkundig Centrum) Leeuwarden, Taeke Cnossen-archief (verder: tca), toeg.nr. 332-20, folder
31: “Jaarverslagen gev, 1929, 1937-38”, aldaar “Gereformeerde Emigratie Vereeniging. Verslag over
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emigratieorganisaties een substantieel aandeel in de bemiddeling hadden. De
Roomsch-Katholieke Emigratie Vereeniging bijvoorbeeld mocht van de kerk de emigratie van geloofsgenoten naar Noord-Amerika niet stimuleren.56

Economische en politieke arrangementen van gereformeerden
In september 1925 stelde de Canadian Pacific Railways in Nederland een nieuwe
Canadese vertegenwoordiger aan, Willem van Ark, een gereformeerde man die
sinds 1914 in Neerlandia, Alberta, woonde.57 Zijn benoeming was een rechtstreeks
gevolg van een wijziging in het Canadese immigratiebeleid. In september 1925 zag
de liberale Canadese regering onder minister-president W.L. MacKenzie King
met de zogenaamde Railways Agreement af van rechtstreekse bemoeienis met de
immigratie. Werving en plaatsing van immigranten liet ze voortaan over aan de
twee grote Canadese spoorwegmaatschappijen, de Canadian Pacific Railways en
de Canadian National Railways, die daarop massaal agenten inhuurden om immigranten te werven.
De nieuwe cpr-vertegenwoordiger Van Ark werkte bijna uitsluitend samen met
gereformeerde instanties in Nederland en Canada, wat de goede uitgangspositie van
de gereformeerden versterkte. De samenwerking werd substantieel toen in 1926 de
Holland Reformed Immigrant Aid Society het levenslicht zag en een jaar later de
Gereformeerde Emigratie Vereeniging. In 1928 werd Van Ark lid van de gev. Hij
had de oprichter van de gev, de journalist Taeke Cnossen, leren kennen toen die in
1924 door Canada reisde, en in 1927 bezochten ze samen een rooms-katholiek emigratiecongres. Het jaar erop hield Van Ark op de jaarvergadering van Cnossens vereniging een lezing over de Canadian Pacific Railways. Ook met andere directieleden van de cpr bouwde Cnossen goede relaties op. Dit liep uit op een warme zakelijke
relatie, maar leidde uiteindelijk niet tot een officieel samenwerkingsverband.58 Wel
voerden beide instanties zij-aan-zij een felle concurrentiestrijd met de Canadian National Railways, de Holland-Amerika Lijn en de Emigratie Centrale Holland om
de gunst van de Nederlandse landverhuizer te winnen.59
De gereformeerden waren duidelijk in het voordeel, omdat Van Ark hen voortrok bij de bemiddeling. Daarom besloot de Emigratie Centrale Holland bij regeringsinstanties de handelswijze van Van Ark aan te kaarten. Volgens de ech bevoordeelde Van Ark bij de rekrutering van emigranten zijn gereformeerde
geloofsgenoten.60 De klachten over de activiteiten van Van Ark, die er naast
het jaar 1929”, 6.
56 Van Stekelenburg, “Hier is alles vooruitgang”, 43-44.
57 Ibidem, 103; Palmer en Palmer, ‘The Religious Ethic’, 155.
58 De Wit, Wegen wijzen overzee, 21-22, 30-34; archief Christelijke Emigratie Centrale (verder: acec),
Historisch Documentatiecentrum voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme na
1800 (verder: hdc), Vrije Universiteit Amsterdam, doos 33: “Notulenboek van de gev, 1927-1934”,
aldaar “Notulen gev (21 december 1928)”.
59 Van Stekelenburg, “Hier is alles vooruitgang”, 45.
60 Hartland, De geschiedenis van de Nederlandse emigratie, 58; sghcec, rol 20, “Rapport inzake bespreking met den Heer Colijn”.
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Afb. 19 Reclame van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, de
latere Holland-Amerika Lijn, circa 1880.
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vriendjespolitiek van beschuldigd werd aspirant-emigranten een te mooie voorstelling van zaken te geven, bereikten eind 1929 een hoogtepunt toen de Nederlandse consul-generaal te Montreal, J.A. Schuurman, een rapport over Van Arks
betwiste integriteit opstelde. Dit rapport leidde uiteindelijk tot diens ontslag.61
Tabel 4 Nederlandse emigratie naar Canada per jaar (1921-1932)62
Jaar
Aantal emigranten
Jaar
Aantal emigranten
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1921
183
1927
2.465
1922
119
1928
2.340
1923
1.149
1929
2.458
1924
1.637
1930
788
1925
1.721
1931
269
1926
2.242
1932
259

De emigratiegolf in de tweede helft van de jaren twintig (tabel 4) hing samen met
de grote wervingsacties die de Canadian Pacific Railways en de Canadian National Railways in Nederland hielden en met de oprichting van de Gereformeerde
Emigratie Vereeniging. Ten gevolge van de economische crisis die in oktober van
dat jaar uitbrak, daalde de Nederlandse emigratie naar Canada in de jaren dertig
sterk, doordat Canada als reactie op de crisis de deur voor nieuwkomers bijna toedeed. Slechts personen die over voldoende financiële middelen beschikten om in
Canada een eigen landbouwbedrijf of onderneming te kunnen starten, waren in
dat decennium welkom.63
Naast de economische contacten met de Canadian Pacific Railways benutten de
gereformeerden in de jaren twintig ook politieke kanalen om de emigratie in goede banen te leiden. In 1928 werd emigratie een thema in het partijprogramma van
de Antirevolutionaire Partij, vermoedelijk na overleg met de kort daarvoor opgerichte Gereformeerde Emigratie Vereeniging. De Antirevolutionaire Partij wilde
met haar program meer aandacht vragen voor de geestelijke belangen van emigranten, die in haar ogen minstens even belangrijk waren als de materiële behoeften.64 Dit betekende dat het thema emigratie in arp-kringen al in een relatief vroeg
stadium bediscussieerd en overdacht werd, wat de gereformeerde emigratietraditie verder voedde. Kort na de oprichting van de Christelijke Emigratie Centrale
(cec) in februari 1938, als opvolger van de Gereformeerde Emigratie Vereeniging,
bleek emigratie inmiddels een ingebed thema te zijn in de antirevolutionaire
wereld. Het dagblad De Standaard ondersteunde de initiatieven van de Christelijke Emigratie Centrale volop. Dit periodiek verwees, wanneer de emigratie ter
sprake kwam, steevast naar het ‘cultuurgebod’ in Genesis 9:1 en 7 – ‘zijt vrucht-

61 sghcec, rol 24: “Brief van J.A.A. Hartland aan het ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid
(14 november 1929)”; Hartland, De geschiedenis van de Nederlandse emigratie, 59.
62 Tuinman, Enige aspecten van de hedendaagse migratie, 85 (aanhangsel).
63 Ibidem, 31.
64 sghcec, rol 20: “Rapport inzake bespreking met den Heer Colijn”.
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Afb. 20 Advertentie
van de cpr in De Plattelander, 22 maart 1913.

baar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde! (...) Teelt overvloediglijk voort op
aarde, en vermenigvuldigt op dezelve’ – en voerde een warm pleidooi voor een actieve emigratiepolitiek door de Nederlandse overheid.65 Pas enkele jaren na de
Tweede Wereldoorlog, vanaf 1949, schakelde de Nederlandse regering uiteindelijk over op een actieve bevordering van de overzeese landverhuizing.

65 sghcec, rol 1: ‘Actieve emigratiepolitiek’, De Standaard (24 augustus 1938). De Roomsch-Katholieke Staatspartij (rksp) wilde daarentegen niets weten van een actieve emigratiepolitiek: ‘Het a.r.
blad is voorstander van een doelmatige en goed-geleide emigratie en kolonisatie en ziet daarin, anders dan de [katholieke, ek] Maasbode die gewaagde van een “noodzakelijk kwaad”, zelfs de vervulling van een gebod Gods.’ Zie: ‘Emigratie’, Ons Christelijk-Historisch Weekblad (3 september
1938).
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Het organisatorische arrangement: de GEV en Canada
De oprichting van de Gereformeerde Emigratie Vereeniging – die paste in de verzuiling van de late negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw – vond plaats
op 23 november 1927 in restaurant Polman in de Warmoesstraat te Amsterdam.66
Deze vereniging zorgde voor de inbedding van het thema emigratie in de gereformeerde wereld in Nederland, voorzag de emigratietraditie in die kringen van een
organisatorische basis en zorgde voor een versteviging van de betrekkingen tussen
Nederland en Noord-Amerika.67
De statuten van de gev presenteerden een tweeledig doel, met aandacht voor
godsdienstige én economische aspecten: ‘Voorlichting te geven aan Nederlandsche emigranten, deze behulpzaam te zijn in godsdienstig en economisch opzicht
en steun te bieden aan hetgeen in Canada en andere landen onder deze [immigranten] geschiedt tot bewaring en uitbreiding der Gereformeerde beginselen.’
Om dit doel te bereiken, liet de vereniging geen middel onbenut:
a. het verzamelen van die gegevens, welke dienstig kunnen zijn bij het geven van voorlichting en leiding; b. het stichten van een secretariaat waar emigranten inlichtingen kunnen ontvangen; c. het zoeken van aanraking en samenwerking met geestverwante lichamen en personen in Nederland en in de landen van immigratie; d. verspreiding van lectuur
en verder alle wettige middelen, welke tot bereiking van het doel kunnen bijdragen.68

Twintig personen die affiniteit met emigratie hadden of bekendheid in christelijk
Nederland genoten, waren uitgenodigd om op 23 november de openingsvergadering bij te wonen. Tijdens deze vergadering ontstond er onenigheid over de basis
van de emigratievereniging. Moest de grondslag ‘algemeen christelijk’ zijn – om
versnippering te voorkomen en om zoveel mogelijk mensen te bereiken – of zou
de vereniging een exclusief gereformeerd karakter moeten dragen? Na een stemming koos de vergadering voor het laatste, maar dit betekende niet dat de vereniging als een kerkelijke organisatie wenste te opereren. Ze was bedoeld voor alle
gereformeerden in den lande en wilde zich niet binden aan een bepaalde kerk.69
Vervolgens stelden de aanwezigen een vijfhoofdig dagelijks bestuur samen. Mr.
J.L. Bouma – Commissaris van de Koningin in Drenthe – werd benoemd tot
voorzitter, de journalist Taeke Cnossen zou de functie van secretaris-penningmeester bekleden, terwijl verder toetraden: Aart Arnout van Schelven, hoogleraar
geschiedenis aan de Vrije Universiteit, Abraham Warnaar jr. uit Sassenheim en

66 tca, folder 48: “Krantenknipsels betreffende de bevordering van emigratie”, Henry W. Kroeze, ‘De
Christelijke Emigratie Centrale’, De Wachter. Twee-wekelijks blad van de crc (19 maart 1968) 7.
67 Ook de betrekkingen met de Verenigde Staten werden in de jaren twintig en dertig nauwer, echter
niet ten gevolge van Nederlandse immigratie, maar door de Pilgrim Fathers-herdenking van 1920.
Dit festijn leidde tot een groeiende culturele, intellectuele en godsdienstige uitwisseling. Zie: Hans
Krabbendam, ‘De Pilgrim Fathers’ in: George Harinck, Herman Paul en Bart Wallet (red.), Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland (Amsterdam: Bakker, 2009)
325-336.
68 sghcec, rol 29: persbericht in De Standaard (27 december 1927).
69 De Wit, Wegen wijzen overzee, 16, 22.
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Sj. Rijper, predikant van de Gereformeerde Kerk te Nieuw-Weerdinge (Drenthe).70 Ook onder de algemene bestuursleden bevonden zich enkele vooraanstaande gereformeerde mannen, onder wie opvallend veel journalisten.71
De twee belangrijkste initiatiefnemers bij de oprichting van de Gereformeerde
Emigratie Vereeniging waren Cnossen en Warnaar. Zij speelden drieënhalve decennia, vooral na de Tweede Wereldoorlog, een cruciale rol als organisatoren van
de orthodox-protestantse trek uit Nederland. Taeke Cnossen zag op 20 juni 1896
het levenslicht in het Friese dorp Idsega.72 Al op jonge leeftijd was hij in de ban van
Noord-Amerika. Op 18-jarige leeftijd maakte hij zijn eerste reis naar de Verenigde Staten, om daar gedurende anderhalf jaar op een boerderij te werken. Dit verblijf in Amerika legde de basis voor Cnossens internationale zienswijze. In 1915
keerde hij uit de Verenigde Staten terug om zijn dienstplicht te vervullen, in verband met de bedreigde neutraliteit van Nederland vanwege de wereldoorlog. Na
de oorlog, in 1919, vond hij als journalist een betrekking bij het Friesch Dagblad
in Sneek, maar al in 1921 stapte hij over naar het antirevolutionaire dagblad De
Standaard, waar hij tot 1943 als journalist aanbleef.73 In dienst van dit dagblad
kreeg Cnossen in 1924 de kans om een studiereis naar Canada te maken, in gezelschap van redacteuren van het katholieke blad De Tijd en de liberale Nieuwe Rotterdamsche Courant (nrc). Deze reis was gesubsidieerd door de Canadian Pacific
Railways, die de emigratie naar Canada wilde bevorderen. Aanvankelijk was de
beschikbare reissubsidie bestemd voor een redacteur van het socialistische dagblad Het Volk, maar deze krant wist geen geschikte kandidaat naar voren te schuiven, zodat de uitnodiging op de redactietafel van De Standaard belandde. Omdat
Taeke Cnossen al eens in Amerika geweest was, koos de hoofdredacteur voor
hem. Het achterliggende motief van de Canadian Pacific Railways om journalisten een reis door Canada aan te bieden, was het opwekken van belangstelling
voor dat land. Het westen van Canada was nog dunbevolkt, ondanks de aanleg
van een transcontinentale spoorlijn van oost naar west. Om de investering in deze
spoorlijn lonend te maken, wilde men het omliggende gebied in cultuur laten
brengen door nieuwe immigranten.
De ervaringen die Taeke Cnossen in 1924 in Canada opdeed verschenen in
feuilletonvorm in De Standaard. In 1927 werd een bewerkte versie van deze feuilletons door De Standaard gebundeld gepubliceerd onder de titel Dwars door
Canada, een boek dat veel aandacht trok en nog hetzelfde jaar een herdruk beleefde. In Dwars door Canada presenteerde Cnossen dat land als een economisch

70 sghcec, rol 29: De Standaard (27 december 1927).
71 Zoals Daniël van der Meulen, de hoofdredacteur van het gereformeerde Friesch Dagblad, R. Zuidema, hoofdredacteur van De Zeeuw en Y.G. Kuiper, redacteur van het antirevolutionaire dagblad De
Rotterdammer. Zie: acec, doos 201: Taeke Cnossen, ‘Het ontstaan van de c.e.c. in 1927’, Kontaktblad Christelijke Emigratie Centrale 1.2 (april 1987) 6-9, aldaar 7.
72 Piet Koenes, ‘Interview met de heer T. Cnossen’, Patrimonium. Officieel orgaan van het landelijk
verbond Patrimonium 83.6 (juni 1972) 167-187.
73 Na de Tweede Wereldoorlog verruilde Cnossen zijn journalistieke carrière voor het emigratiewerk.
Zie: tca, folder 48: “Krantenknipsels betreffende de bevordering van emigratie”, aldaar ‘Christelijke Emigratie Centrale jubileert’, Trouw (20 januari 1953) 4.
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eldorado in-de-dop: ‘Duizenden en
duizenden ha. vruchtbaar land wachten op de nijvere handen die het zullen
moeten bewerken om het koren of gras
in groote hoeveelheden te kunnen oogsten; steenkolenaders die tot aan de oppervlakte komen, en rijkdommen aan
mineralen en edele metalen wachten op
ontginning.’74
Belangrijker dan de visie op Canada
als een land van melk en honing was
volgens Cnossen het overwegend
‘christelijk karakter’ van het Canadese
maatschappelijke leven en de ‘opgewekte, joviale, goedmoedige natuur’
van de bevolking. Het eindoordeel van
Cnossen over Canada was dan ook bijzonder positief. Volgens hem hield Canada een belofte in voor de toekomst:
Afb. 21 Taeke Cnossen (1896-1988).
‘De kiemkracht die in het volk besloten
ligt, de vruchtbaarheid van het land, de
gezonde invloed van het klimaat maken, dat met erkenning van de feiten zoals ze
zijn, dit land en volk een belofte inhoudt voor de toekomst.’75 Uit diverse passages
uit Dwars door Canada valt op te maken, dat Cnossen in dit land speciaal een toekomst zag weggelegd voor jeugdige gereformeerden:
Arbeid is een schild tegen de zonde. Doch voor de heel jonge menschen, die als regel toch
al geen gebrek aan vitaliteit hebben, wanneer ze den moed hebben op eigen houtje uit te
zwerven, geldt het in dubbele mate. Niet dat ze daarom thuis moeten blijven bij moeders
pappot! Dat zou al heel weinig Calvinistisch zijn. Maar op het hart dient hun te worden
gebonden de verantwoordelijkheid van het op eigen benen steunen (...) Wanneer de emigratie naar Canada in sterke mate zou toenemen, wat niet onwaarschijnlijk is, dan is hier
een rijke taak. Allen, die de Calvinistische levens- en wereldbeschouwing zijn toegedaan,
moeten o.i. de handen ineenslaan (...) En voor de internationale zaak van het Calvinisme
is het niet minder gewenst, dat (...) terdege wordt gelet op de Germaansch-AngloSaksische rijken over den Atlantischen Oceaan.76

Tijdens zijn Canadareis kwam Cnossen op het idee om de Gereformeerde Emigratie Vereeniging op te richten. In Canada had hij veelvuldig contact gehad met
Nederlandse immigranten, waardoor hij zicht kreeg op de problemen waarmee
deze landverhuizers te kampen hadden. De journalist van De Standaard vroeg
zich af hoe de emigratiebeweging van Nederland naar Canada strakker voorbereid en georganiseerd kon worden. Cnossen constateerde namelijk dat de emigra74 Cnossen, Dwars door Canada, 25.
75 Ibidem, 46.
76 Ibidem, 48, 102, 104.
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tie van gereformeerden naar Canada in omvang toenam en wilde hen in de buurt
van een Christian Reformed Church plaatsen.77 In dit kader was zijn ontmoeting
met de in Nederland bekende crc-predikant Henry Beets belangrijk. In 1926 had
Beets in Winnipeg de Holland Reformed Immigrant Aid Society opgericht. Enthousiast geworden door zijn ontmoetingen met deze predikant en gestimuleerd
door de oprichting van de Immigrant Aid Society, klom Taeke Cnossen in oktober 1927 in de pen en vroeg Van Schelven om zijn oordeel over de oprichting van
een christelijke emigratievereniging. Dit schrijven bracht het contact tot stand dat
leidde tot het ontstaan van de Gereformeerde Emigratie Vereeniging op 23 november datzelfde jaar.78 Medeoprichter Van Schelven moest zijn werkzaamheden
voor de Gereformeerde Emigratie Vereeniging echter al in december 1928 beëindigen, vanwege zijn drukke professoraat aan de Vrije Universiteit.
Van Schelven werd opgevolgd door Abraham Warnaar jr.79 Warnaar kwam ter
wereld op 13 november 1893. Net als Cnossen zou hij binnen emigratiekringen
bekend komen te staan als een inspirerende leider, als iemand ‘begiftigd met een
natuurlijk spreektalent. Iemand die nooit naar woorden behoeft te zoeken (…)
Hem kenmerkt een gemakkelijkheid om met mensen om te gaan, die op zijn opponenten altijd weer ontwapenend werkt.’80 Warnaar was geen kerkistisch persoon, zo lezen we in een kort na zijn overlijden gepubliceerd in memoriam: ‘In het
buitenland vond hij gemeenschap bij een ieder, die met hem Jezus Christus beleed
als Heiland en Heer. De stoer Gereformeerde man was een toeschietelijk oecumeen.’81 Net als Cnossen presenteerde Warnaar zich volgens collega’s uit de emigratiewereld als een man met ‘vuur in het hart en vleugels aan de voeten’. Beide
personen leunden niet op hun opgedane kennis, maar waren bijdetijds, op de
hoogte van recente ontwikkelingen in de emigratiewereld en gegrepen door het
ideaal van een extravert calvinisme. Zowel Cnossen als Warnaar etaleerde zich als
iemand die ‘bij uitstek internationaal georiënteerd’ was en veel buitenlandse reizen maakte, zowel vóór als na de Tweede Wereldoorlog: ‘Als het over Canada,
Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Argentinië en Brazilië gaat, geven zij hun
oordeel, dat niet op boekenwijsheid alleen berust, maar dat deze landen uit eigen
aanschouwen kent. Als ze het aantal kilometers zouden kunnen berekenen, dat ze
in al deze continenten hebben afgelegd, zouden zij tot astronomische cijfers ko-

77 acec, doos 33: “Notulenboek v/d gev 1927-1934”, aldaar “Notulen gev (23 november 1927)”.
78 De Wit, Wegen wijzen overzee, 16; het citaat is akomstig uit: sghcec, rol 29: De Standaard (3 augustus 1927).
79 De Wit, Wegen wijzen overzee, 19. nb. Van Schelven wist in 1933 positief de aandacht trekken met
zijn biografie Willem van Oranje. Een boek ter gedachtenis van idealen en teleurstellingen, die hem
ook buiten het gereformeerde volksdeel een zekere bekendheid opleverde. In het interbellum schoof
Van Schelven politiek steeds meer op in fascistische richting. Zie: Peter Bak, ‘Aart Arnout van Schelven en het Nationaal Front’, Radix. Uitgave van het Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap
17 (april 1991) 80-99.
80 Aldus zijn cec-collega P.C. Elfferich: acec, doos 199: ‘Warnaar en Cnossen. Emigratie, een opdracht’, Emigratiekoerier 323 (15 april 1965) 6.
81 Zoals geciteerd in: acec, doos 200: ‘Hou en trouw. Ter nagedachtenis aan Abraham Warnaar’, Elders. Maandblad over Emigratie 11 (1975) ii-iv, aldaar iii (bijlage).
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men.’82 Warnaar had net als Cnossen een sterke voorkeur voor Canada. In de periode van de Eerste Wereldoorlog tot het midden van de jaren vijftig maakte hij
twintig reizen naar dit land.83 Van 1913-1932 bracht hij – toen nog als bollenkweker – voor bedrijfszaken ook eenmaal per jaar een bezoek aan de Verenigde Staten.84
Ook op de werkvloer wist Warnaar zich te onderscheiden van de middenmoot.
Vanwege de economische crisis raakte zijn bollenkweekbedrijf in de jaren dertig
in steeds grotere moeilijkheden. Precies op het goede moment droeg een politicus
hem voor als burgemeester van Hazerswoude. In april 1935 werd Warnaar in deze
functie benoemd. In december 1947 wisselde hij van standplaats en trad aan als
burgemeester van Waddinxveen, een functie die hij tot zijn pensioen in 1958 vervulde.85
Het tweemanschap Cnossen-Warnaar zou 37 aaneengesloten jaren leiding geven
aan de protestants-christelijke emigratie uit Nederland, tot beide mannen in april
1965 officieel afscheid namen van het actieve emigratiewerk. Het langdurige
leiderschap van deze pioniers was uniek en zorgde voor stabiliteit, integriteit en
continuïteit op organisatorisch vlak. Op dit punt had de gereformeerde emigratiebeweging voortdurend en a priori een voorsprong op andere emigratieverenigingen. Daarnaast konden de Gereformeerde Emigratie Vereeniging en vanaf februari 1938 de Christelijke Emigratie Centrale profiteren van de kennis en
jarenlange ervaring die beide voormannen opbouwden. Maar ondanks de goede
organisatie en de dynamische leiding die Cnossen en Warnaar gaven, kwam het
werk van de Gereformeerde Emigratie Vereeniging in de jaren dertig nauwelijks
van de grond. De organisatie had te kampen met dezelfde remmende factoren als
andere emigratieverenigingen: de immigratiequota van de Verenigde Staten, de
internationale economische crisis – die veel landen deed besluiten om de deuren
voor nieuwkomers te sluiten –, evenals een wankele financiële basis door een gebrek aan subsidies en fondsen. De financiële speelruimte van de Gereformeerde
Emigratie Vereeniging was zo krap, dat zij bijvoorbeeld niet in staat was om de
gemaakte afspraak na te komen om de Holland Reformed Immigrant Aid Society
te ondersteunen: ‘De Hollandsche Vereniging in Canada zond brief op brief om
steun, doch de secretaris had geen ander antwoord dan dat de contributies van de
leden nog niet voldoende zijn om de porti te betalen.’86
Het bestuur van de Gereformeerde Emigratie Vereeniging besloot niet bij de
82 acec, doos 199: J. Kremer, ‘Twee pioniers van het eerste uur’, Emigratiekoerier 323 (15 april 1965)
8. Kremer – gereformeerd predikant te Utrecht en later te Den Haag – was van 1949-1969 voorzitter van de deputaten voor de emigratie van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
83 Heritage Hall, Calvin College (verder: hhcc), Grand Rapids, Michigan, usa, toeg.nr. 55: “Paul de
Koekkoek Collection”, doos 3, folder 4, aldaar “Brief A. Warnaar aan geëmigreerde predikanten en
hun vrouwen (9 oktober 1956)”.
84 vri, toeg.nr. w88-0010.1: “Jacob Blaauw Papers, 1942-1960”, doos 2: “Canada Correspondence,
Christelijke Emigratie Centrale (1956-1958)”, aldaar “Brief van A. Warnaar aan J. Blaauw (25 juni
1956)”.
85 acec, doos 198: ‘Burgemeester Warnaar – 65 jaar’, Emigratiekoerier 171 (1 december 1958) 1.
86 sghcec, rol 29: Friesch Dagblad (12 december 1928).
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pakken neer te gaan zitten en zocht op aangeven van Taeke Cnossen alternatieve
bestemmingen ter compensatie van de ontoegankelijkheid van de Verenigde Staten. De Amerikaanse immigratiequota werkten een afnemende belangstelling
voor emigratie in de hand, zo had de Gereformeerde Emigratie Vereeniging geconstateerd. Het zwaartepunt kwam daardoor nog meer – het land werd reeds in
de oprichtingsstatuten als enige bij naam genoemd – bij Canada als immigratieland te liggen. Verscheidene bestuursleden waren bezorgd omdat in de landelijke
pers regelmatig negatieve artikelen over Canada verschenen, maar Cnossen liet
zich door deze berichten niet afschrikken en hield voet bij stuk. Hij bleef van mening dat het uitgestrekte land gereformeerde landverhuizers veel te bieden had.
Cnossens voorliefde voor Canada was niet alleen gebaseerd op het feit dat in dit
land voornamelijk Noord-Europeanen woonden, maar ook omdat zich in Canada gemeenten van de Christian Reformed Church bevonden, die de verzorging en
opvang van gereformeerde immigranten op zich konden nemen. Op kerkelijk gebied zag hij, in navolging van Abraham Kuyper, een belangrijke taak weggelegd
voor Nederlandse gereformeerden in Canada. Cnossen redeneerde primair vanuit
de neocalvinistische zendingsgedachte: de gereformeerden uit Nederland konden,
sterker nog, moésten de calvinistische idealen, normen en waarden injecteren in de
Canadese samenleving. Deze gedachte was op dat moment inmiddels diepgeworteld in de gereformeerde gemeenschap in Nederland.87 In december 1928 schreef
het Friesch Dagblad, Cnossens vroegere werkgever, dat er uit alle kracht gewerkt
moest worden ‘om de Christian Reformed Churches in het Canadeesche volksleven een plaats te geven. De Nederlandsche taal kunnen we in Canada niet bewaren. Het Nederlandsch Calvinisme kan, zoo God wil, ingedragen worden in het
algemeen zeer godsdienstige volk van Canada.’88 In landen als Argentinië, Brazilië
en Chili waren de kansen om het calvinisme te verbreiden veel kleiner en eerdere
ervaringen van Nederlandse immigranten op dit continent waren overwegend teleurstellend. Het is dan ook begrijpelijk dat Zuid-Amerika niet in het vizier lag als
potentieel vestigingsgebied.
Ondanks de idealen, ambities en het internationale netwerk van Cnossen keerde het voor de emigratieverenigingen ongunstige tij in de jaren dertig niet. De
Nederlandse landverhuizing naar Canada bleef in de periode tot de Tweede
Wereldoorlog beperkt. De wereldcrisis leidde in Canada zelfs tot werkloosheidscijfers die relatief hoger lagen dan in Nederland. Dit betekende echter niet dat de
Gereformeerde Emigratie Vereeniging in de jaren twintig en dertig geen betekenis
had. Zij hield de emigratietraditie in gereformeerde kringen levend en legde een
organisatorische en ideologische infrastructuur die na de Tweede Wereldoorlog
benut en uitgebouwd zou worden.
Een ander succes was Cnossens tweede reis naar Canada in de zomer van 1929,
op uitnodiging van Henry Beets, waardoor de banden tussen gereformeerden in
Nederland en Canada aantrokken. Tijdens zijn eerste reis in 1924 had Cnossen
Beets persoonlijk ontmoet en sindsdien onderhielden beide mannen een regelma87 De Wit, Wegen wijzen overzee, 19-21.
88 sghcec, rol 29: Friesch Dagblad (12 december 1928).
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Afb. 22 De immigratiehal van de havenstad
Quebec in de jaren 1920.

tige briefwisseling. Ze correspondeerden hoofdzakelijk over de Nederlandse trek
naar Canada en de ontwikkeling van de Christian Reformed Church in dat land.
Zowel Cnossen als Beets concludeerde dat de crc in de Verenigde Staten in de
toekomst meer zou moeten doen voor haar kleine zusterkerk in Canada. Naast dit
contact, waardoor Cnossen en zijn vereniging op de hoogte bleven van de ontwikkelingen in Canada, maakte de gev-leidsman effectief gebruik van de media,
waarbij zijn journalistieke betrekkingen goed van pas kwamen. Hij sloot een
overeenkomst met zijn werkgever De Standaard, die een deel van de reis vergoedde in ruil voor de publicatie van Cnossens reisverslag in hetzelfde blad, onder
de titel ‘Naar het Westen’. Door deze Canadareis kreeg Cnossen een betere indruk van de vestigingsmogelijkheden in Canada, bouwde hij zijn internationale
netwerk verder uit en intensiveerde hij reeds bestaande contacten. Samen met
Beets bezocht hij veertien groepen gereformeerde immigranten in de staten Ontario, Manitoba, Alberta en British Columbia.89 Hij ontmoette daar personen die
nauw bij het emigratiewerk betrokken waren, zoals de crc-predikant J.S. Balt
(Hamilton, Ontario), J.J.A. Wijenberg van de Holland Reformed Immigrant Aid
Society in Winnipeg en crc-predikant P.J. Hoekstra, die sinds 1927 als home missionary in Vancouver optrad en na de Tweede Wereldoorlog directeur was van
het immigratiecomité van de Christian Reformed Church in Alberta. Op lokaal
niveau legde Cnossen contact met personen die na de Tweede Wereldoorlog als
fieldmen onder de Nederlandse immigranten in Canada zouden werken.90
Volgens de gemaakte afspraak publiceerde De Standaard Cnossens reisverslag
‘Naar het Westen’, terwijl Beets een dozijn artikelen in De Wachter schreef onder
de titel ‘De Zending onzer Kerk’.91 Net als in 1924, toen hij het feuilleton ‘Dwars
89 Ibidem, 21-23.
90 De fieldmen speelden een cruciale rol bij het regelen van sponsors, huisvesting en de opvang van
Nederlandse emigranten in Canada na de Tweede Wereldoorlog. Hoofdstuk 7 besteedt aan deze bemiddelaars en hun betekenis uitgebreid aandacht .
91 Niemeijer, ‘Henry Beets’, 16; De Wit, Wegen wijzen overzee, 23.
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door Canada’ publiceerde, vestigde Cnossen vijf jaar later opnieuw de aandacht
van de gereformeerden op Canada. De reis leidde verder tot een versterking van de
banden tussen de Gereformeerde Emigratie Vereeniging en de Holland Reformed
Immigrant Aid Society, wat bleek uit de komst van Henry Beets naar Nederland
in 1930. Op 5 maart van dat jaar voerde hij tijdens een gev-vergadering in Utrecht
een warm pleidooi voor de emigratie van gereformeerden naar Canada, waarbij hij
de wens uitsprak dat de Christian Reformed Church in dat land door de komst
van nieuwe immigranten zou groeien. Beets beklemtoonde in zijn lezing de gunstige spreiding van de Christian Reformed Church in Canada, die in de buurt lagen van zusterkerken in de Verenigde Staten:
Wij hebben [in Canada] belang bij de versterking van den Calvinistischen geest en het
Calvinistische leven (…) Wij hebben een warm hart voor den Nederlandschen stam. Er is
een band en sympathie, ook al voelen allen die niet. Vooral bond ons de broederband met
de Gereformeerden. Wij stelden in hen ook belang met het oog op de uitbreiding van onze
eigen kerken. De Canadeesche provincies Ontario en British Columbia grenzen aan de
staten [Michigan en Washington State] waarin de positie van onze groepen zeer beteekenisvol is.92

In de jaren dertig kreeg de Gereformeerde Emigratie Vereeniging met interne frictie te maken, die leidde tot een afsplitsing binnen de gelederen. Op 25 januari 1935
was de gereformeerde Friesche Emigratie- en Kolonisatie-Vereeniging (fekv) opgericht, die in haar stichtingsvergadering besloot aansluiting te zoeken bij haar
geestverwant, de gev. De samenwerking tussen beide organisaties was echter van
korte duur, want al in maart van datzelfde jaar besloot de snelgroeiende fekv om
zelfstandig verder te gaan, met als argument ‘dat de aansluiting bij de landelijke
“Gereformeerde Emigratie-Vereeniging” (...) belemmerend werkt op de activiteit
der Friesche Vereeniging en de geheele organisatie feitelijk nog in “staat van wording” verkeert’93 en overwegende ‘dat eventueele kolonisatie eischt: geestelijk homogene kolonies uit eenzelfde milieu en dat deze dus geëigend is voor gewestelijke leiding’.94 Uit de zelfstandige koers die de Friesche Emigratie- en
Kolonisatie-Vereeniging in 1935 begon, bleek niet alleen dat het Friese zelfbewustzijn groot was, maar ook dat de regionale emigratietraditie onder de gereformeerden in Friesland sterker was geworden. Voorzitter van de fekv werd Daniël
van der Meulen, de hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, die in 1927 betrokken geweest was bij de oprichting van de gev.95 J. Inia, in Friesland een autoriteit

92 acec, doos 33: “Notulenboek v/d gev 1927-1934”, aldaar “Notulen gev (5 maart 1930)”. Beets’ toespraak is als los artikel bij de notulen gevoegd. Het werd vermoedelijk in De Standaard gepubliceerd.
93 sghcec, rol 19: ‘Gereform. Kolonisatie-Vereeniging’, Leeuwarder Courant (9 maart 1935); ‘Friesche kolonisatie naar Argentinië’, Nieuwe Rotterdamsche Courant (9 maart 1935).
94 Ibidem.
95 Van der Meulen was vanaf 1926 hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, tot hij in 1935 overleed.
Hij werd opgevolgd door Hendrik Algra. Zie: K. de Jong, ‘Van zorg en zegen: Friesch Dagblad bestaat 100 jaar’, Friesch Dagblad (7 juli 2003), dossier.
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op het gebied van landverhuizing, werd verkozen tot secretaris-penningmeester.96
De fekv richtte zich niet zoals de gev primair op de emigratie naar Canada, maar
op agrarische kolonisatie in Argentinië en Brazilië. Over Canada werd in het persbericht met geen woord gerept.97 De voorkeur van de fekv voor Zuid-Amerika bleek
ook uit een door bestuurslid Inia geschreven serie over Argentinië en Brazilië in het
Friesch Dagblad in 1935, een feuilleton dat al spoedig in boekvorm verscheen.98

De Christelijke Emigratie Centrale
In de tweede helft van de jaren dertig nam binnen de Gereformeerde Emigratie
Vereeniging het besef toe dat een reorganisatie noodzakelijk was. Twee ontwikkelingen droegen hieraan bij. Allereerst was de regering zich in de jaren dertig actiever gaan bezighouden met de overzeese emigratie. Daarom was het, zo meende
het bestuur van de Gereformeerde Emigratie Vereeniging, wenselijk dat er een algemeen protestants-christelijke organisatie tot stand kwam, die net als de
Roomsch-Katholieke Emigratie Vereeniging kon optreden bij de regering en die
representatief zou zijn voor alle protestants-christelijke organisaties.
De tweede ontwikkeling was het feit dat diverse Zuid-Amerikaanse landen in
1937 plannen lanceerden om meer immigranten te ontvangen, om daardoor de
productiviteit in de agrarische sector te kunnen verhogen. Dit leidde tot een verhoogde aanmelding van aspirant-emigranten bij de Gereformeerde Emigratie
Vereeniging; deze toeloop vroeg om meer structuur.
Na een inventarisatie bleek dat de gev-leden in meerderheid geen bezwaren tegen de reorganisatieplannen hadden. Daarop belegde de Gereformeerde Emigratie Vereeniging een vergadering in Den Haag, die resulteerde in de oprichting van
de Christelijke Emigratie Centrale. Een vervolgvergadering in februari 1938 aanvaardde nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement, waarmee de centrale een
feit werd. De Christelijke Emigratie Centrale zou gaan streven naar samenwerking op brede schaal, niet alleen met de overheid, maar ook met officiële en semiofficiële instanties.99 De leden wijzigden de statuten van de Gereformeerde Emigratie Vereeniging zodanig dat andere protestants-christelijke organisaties – de
Christelijke Boeren- en Tuindersbond (cbtb), het Christelijke Werkgeversverbond (cwv) en de vakbond Patrimonium – ruimte kregen om vertegenwoordigers
in het cec-bestuur te benoemen. Echter, ondanks de pogingen van de Christelijke
Emigratie Centrale kwam de samenwerking met de genoemde maatschappelijke
organisaties in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog niet van de grond.100
96 De overige bestuursleden waren P.D. van Dijk, theologiestudent te Kampen, mr. J. van der Schaaf
uit Beetgumermolen, D. Boersma uit Rinsumageest, B.S. Holtrop uit Joure en F. Postma uit Tzummarum.
97 sghcec, rol 19: ‘Gereform. Kolonisatie-Vereeniging’, Leeuwarder Courant (9 maart 1935); ‘Friesche kolonisatie naar Argentinië’, Nieuwe Rotterdamsche Courant (9 maart 1935).
98 J. Inia, Enkele bijzonderheden over Argentinië en Brazilië (z.p.: Friesche Afd., 1935).
99 De Wit, Wegen wijzen overzee, 25-26; sghcec, rol 1: Patrimonium (21 april 1938).
100 acec, doos 197: ‘Actueel en urgent’, Mededelingenblad van de cec 33 (mei 1950) 2.
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De Christelijke Emigratie Centrale was een gemoderniseerde variant van de Gereformeerde Emigratie Vereeniging, met een ruimere grondslag. Ze was steviger
in de protestants-christelijke wereld verankerd dan de gev, die zich exclusief op
het gereformeerde volksdeel richtte. Toch bleef de Christelijke Emigratie Centrale overwegend gereformeerd van karakter: in de top van haar organisatie hadden
Taeke Cnossen en Abraham Warnaar nog steeds het heft in handen. Dr.
P.H.W.G. van den Helm – burgemeester van Pijnacker en als politicus actief voor
de Christelijk-Historische Unie (chu) – completeerde als penningmeester het
driehoofdig dagelijks bestuur van de Christelijke Emigratie Centrale.101
Van groot belang voor de latere, naoorlogse ontwikkeling van de Christelijke
Emigratie Centrale waren de overzeese contacten die zij in de loop der jaren opbouwde en die in elk geval tot mei 1940, toen de Duitsers Nederland binnenvielen,
intact zouden blijven. In de hiervoor genoemde brief van Cnossen lezen we:
‘Daarnevens zijn reeds sedert jaren vaste connecties gelegd o.a. met Dr. Beets in
Grand Rapids, verschillende adressen in Canada, Brazilië en Argentinië,
waardoor zoowel ten aanzien van de geestelijk-zedelijke als economische toestanden regelmatig gegevens worden ontvangen.’102
Door het blijvende contact met Noord- en Zuid-Amerika bleef de Christelijke
Emigratie Centrale voortdurend op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op
deze continenten. Tevens kon de centrale de bestaande banden na de Tweede
Wereldoorlog – toen emigratie een urgente kwestie bleek – optimaal benutten.
Niet minder belangrijk was het feit dat de centrale vanaf haar oorsprong in 1938
een erkende status genoot. Hierdoor kon op het hoogste niveau opgetreden worden en slagvaardiger te werk worden gegaan dan zonder deze erkenning mogelijk
zou zijn geweest. De Christelijke Emigratie Centrale besloot daarnaast de organisatiestructuur te decentraliseren door de oprichting van regionale afdelingen, die
gevestigd werden in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen.103 Ook maakte zij in deze periode een begin met het
organiseren van voorlichtingsavonden, om het contact met de achterban en de
interesse voor emigratie levend te houden. Ten gevolge van het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog kwam er echter weinig terecht van de voorlichtingsactiviteiten en andere emigratiebezigheden.104

Kerkelijke arrangementen?
Hoewel de gedachte van overzeese emigratie in het interbellum breder ingebed
raakte in de gereformeerde wereld, duurde het tot 1939 voordat het thema op de
101 sghcec, rol 19: “Brief Taeke Cnossen aan ministerie van Sociale Zaken (13 mei 1938)”.
102 Ibidem.
103 Ganzevoort, “Dutch Immigration to Canada”, 107, 109; sghcec, rol 1: ‘Chr. Emigratie Centrale.
Oprichting afd. Overijssel’ De Standaard (27 oktober 1938), evenals ‘Gelderse afdeling van de Chr.
Emigratie-centrale opgericht’, De Nederlander (22 november 1938); tca, toeg.nr. 330-20, map 31:
“Jaarverslagen gev, 1929, 1937-1938”, aldaar “Jaarverslag Christelijke Emigratie Centrale (1938)”.
104 De Wit, Wegen wijzen overzee, 26.
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agenda van de landelijke generale synode te Sneek belandde. Deze synode kreeg
een verzoek van de Gereformeerde Kerk in Rijssen (Overijssel) – die sinds oktober 1938 een eigen cec-afdeling had – om ‘Deputaten te benoemen tot behartiging
der belangen van eventueele Kolonisten in gebieden waarvoor nog geen Deputaten zijn benoemd, en/of over te gaan tot de stichting van een Bureau van Advies,
gelijk de Kerken in Amerika reeds bezitten.’105 Dit voorstel ging gepaard met adhesiebetuigingen van de classes Deventer en Amersfoort en de particuliere synoden van Utrecht en Overijssel. Uit deze steunbetuigingen blijkt dat het onderwerp emigratie – hoewel het in een relatief laat stadium op de landelijke
synodetafel belandde – niet alleen in de Gereformeerde Kerk van Rijssen maar in
diverse plaatselijke kerken een bekend onderwerp was. Uit het document valt op
te maken hoe emigratie aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog door de
gereformeerden beschouwd werd, namelijk als een niet te ontkennen opdracht
van God en daarnaast als een bestrijdingsmiddel van werkloosheid en overbevolking. De kerkenraad van Rijssen was
[1] van oordeel, dat de geboden Gods uit Genesis 1:28 en Genesis 9:1 en 7 nog steeds van
kracht zijn, en bij overbevolking in de richting van Emigratie wijzen; [2] overwegende,
dat de langdurige werkloosheid groote schade voor de heiligmaking harer leden met zich
brengt en met name de gezinsvorming en Kerkuitbreiding belemmert; [3] zich verblijdende in de meerdere belangstelling voor Emigratie en Kolonisatie, daar hij van gehoorzaamheid aan deze geboden ’s Heeren zegen verwacht.106

De beklemtoning van emigratie als een goddelijk gebod met een beroep op de cultuuropdracht in Genesis 1 en de herhaling daarvan na de zondeval (in Genesis 9 en
ook in Jesaja 45:18), met als aanvullende argumentatie de bestrijding van overbevolking en werkloosheid, was een thema dat al rond het midden van de negentiende eeuw door afgescheiden leidsmannen beklemtoond was. Omstreeks 1900
versterkten Kuyper en Bavinck dit gedachtegoed. En in de jaren 1920 en 1930
maakten de Gereformeerde Emigratie Vereeniging en de Christelijke Emigratie
Centrale dit denken opnieuw actueel in gereformeerde kringen. De argumentatie
van de kerkenraad van Rijssen moet binnen deze traditie begrepen worden.107
De generale synode van Amsterdam (1936) – die in april 1938 in een voortgezette zitting bijeenkwam vanwege de interne leergeschillen – nam het voorstel van
de Gereformeerde Kerk te Rijssen slechts gedeeltelijk over. De synode meende
dat de zorg voor gereformeerde landverhuizers niet behoorde tot het takenpakket

105 Verzoek van de Raad der Geref. Kerk van Rijssen aan de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, te houden te Sneek, Augustus 1939. Onderwerp: Kolonisatie en Emigratie (Rijssen: Raad der Geref. Kerk, 1939) 1.
106 Ibidem.
107 De kerkenraad van Rijssen had zich duidelijk laten inspireren door het bestaande gedachtegoed van
de afgescheiden predikanten Van Raalte en Brummelkamp (zie hoofdstuk 1, bij noot 65) en van neocalvinisten als Cnossen, dat emigratie een goddelijk gebod is en gehoorzaamheid daaraan gezegend zal worden: ‘De volbrenging van het gebod: “Vermenigvuldigt u en bebouwt de aarde” vindt
haar rijke belooning reeds in de materiëele welvaart van de geslachten, die gehoorzaamden.’ Zie:
Cnossen, ‘Emigratie’, Antirevolutionaire Staatkunde 6 (1930) 305.
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van de Gereformeerde Kerken. Volgens de synode-uitspraak droegen de overheid
en de maatschappelijke organisaties daarvoor verantwoordelijkheid. De synode
meende echter wel dat het deputaatschap voor de buitenlandse kerken zich zou
moeten bezighouden met het adviseren van emigranten uit de eigen achterban:
Op voorstel der commissie besluit de synode:
1° dat het niet op den weg onzer kerken ligt een onderzoek in te stellen naar emigratiemogelijkheden of ook sociologisch-economische grondslagen vast te stellen voor te stichten kolonies, maar dat zij dit hebben over te laten aan de Overheid en organisaties in het
maatschappelijk leven, met name aan onze christelijke organisaties.
2° aan de te benoemen deputaten voor de correspondentie met buitenlandsche kerken op
te dragen hen, die emigratie overwegen, in geestelijk en kerkelijk opzicht van advies te
dienen.108

De Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940 riep een halt toe aan de landverhuizing uit Nederland en aan initiatieven voor regulering door kerkenraden. Het
contact tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland en Christian Reformed
Church was tijdens de oorlog verbroken.109 Pas na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd het contact tussen beide kerken hersteld. En vanaf dat moment zouden de Gereformeerde Kerken in Nederland zich ook op synodaal niveau gaan
bezighouden met de overzeese trek naar Canada en de Verenigde Staten.

Conclusies
Er vallen twee algemene voorwaarden te onderscheiden die de continuïteit van de
Nederlandse emigratietraditie richting Noord-Amerika in de eerste helft van de
twintigste eeuw waarborgden. Allereerst zorgde de actieve immigratiepolitiek van
Canada dat emigratielustige Nederlanders in de jaren twintig en dertig een alternatief hadden voor de Verenigde Staten. Ten tweede was de context van de ‘verzuiling’ in Nederland de motor achter de oprichting van allerlei levensbeschouwelijke organisaties met een landelijk bereik, in de jaren twintig ook op het gebied
van emigratie. Ook in Canada werd in deze periode een op gereformeerde leest
geschoeide, landelijk opererende immigratievereniging opgezet. Zo kreeg de emigratietraditie in het interbellum aan beide kanten van de oceaan een organisatorische basis.
De trek naar Canada in de periode 1893-1940 vormde qua verloop – zich uitbreidend via de spoorwegen en aangemoedigd door immigratiewetgeving – een
continuering van het Amerikaanse patroon. Maar ook in religieus opzicht was de
landverhuizing een verlengstuk van de Nederlandse immigratie richting de Verenigde Staten. Net als eerder in de Verenigde Staten toonden de gereformeerden de
108 Acta van de voortgezette Generale Synode van de gkn van Amsterdam 1936, gehouden te Amsterdam op dinsdag en woensdag den 5den en 6den april 1938 (Kampen: Kok, 1938) 108-109 (art. 236).
109 Acta van de Generale Synode van de gkn gehouden te Utrecht (juni 1943-augustus 1945) (Kampen:
Kok, 1945) 205 (bijlage iv, art. 24).
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meeste homogeniteit en ambitie, wat bijvoorbeeld bleek uit de blijvende herkenbaarheid van de immigrantengemeenschap in Canada en de ondersteuning van de
Amerikaanse Christian Reformed Church aan haar Canadese zusterkerk.
Nog belangrijker was de organisatorische vernieuwing, die niet uit één land
kwam maar gelijktijdig uit de Verenigde Staten, Canada en Nederland. Zo hielpen
de Amerikaanse home missionaries hun geloofsgenoten in Canada met de opbouw van een bescheiden kerkelijk netwerk, zodat er in Canada een basis lag voor
latere generaties nieuwkomers. In Canada richtte de Christian Reformed Church
in 1926 de Holland Reformed Immigrant Aid Society op, terwijl in Nederland een
jaar later de Gereformeerde Emigratie Vereeniging het levenslicht zag. Anders
dan de katholieke en hervormde instanties kenmerkten deze organisaties zich
door een positieve beeldvorming over Canada, continuïteit in leiderschap en ontplooiden zij veel activiteiten, waarmee ze onderdeel werden van het gereformeerde leven. Daarbij profiteerden de gereformeerden in Canada – in tegenstelling tot
de katholieken en hervormden – van de organisatorische steun van de Christian
Reformed Church en haar home missionaries uit de Verenigde Staten. Zij plantten
het Amerikaanse kerkmodel naar Canada over en werkten mee aan de continuering van de gereformeerde immigrantengemeenschap in Canada.
Op deze manier legde de trek naar Canada in het interbellum, samen met de eerdere Nederlandse massamigratie richting de Verenigde Staten tussen 1846 en
1914, de basis voor een dynamische gereformeerde emigratiecultuur na de Tweede Wereldoorlog. De eerdere ervaringen van geestverwanten in Noord-Amerika,
de positieve opinievorming die toen gemeengoed was geworden en de organisatorische infrastructuur die gelegd was, voorzagen de naoorlogse emigranten – terugkijkend op hun voorgangers – van een vitale emigratietraditie.

3 De bloei van de emigratie uit Nederland na de Tweede Wereldoorlog

De bloei van de Nederlandse emigratie na de Tweede Wereldoorlog hing samen
met een aantal algemene voorwaarden. Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag
welke push- en pullfactoren de massale overzeese trek tussen 1947 en 1963 stimuleerden. En welke ruimte schiep de Nederlandse overheid via haar actieve emigratiepolitiek? Deze vragen zijn relevant, omdat de emigratiecultuur binnen christelijke groepen naar Noord-Amerika zich niet kon ontwikkelen zonder het bestaan
van een overkoepelende nationale emigratiecultuur. Er dienden op zijn minst economische, politieke en vervoertechnische voorwaarden te bestaan die de mogelijkheid schiepen om van land te verhuizen.

Emigratie! Toverwoord van deze tijd!
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland ruim vijftien jaar
veel belangstelling voor vertrek naar het buitenland. Toen de Christelijke Emigratie Centrale in 1945 meedeelde dat zij haar activiteiten zou hervatten, werd de secretaris van de cec, Taeke Cnossen, overstelpt met brieven van aspirant-emigranten die hem inlichtingen vroegen over emigratie.1 Verscheidene tijdgenoten
constateerden dat emigratie in alledaagse gesprekken en in de media een hot issue
was. Zo merkte de gereformeerde directeur van het Rijksarbeidsbureau (rab) in
Groningen, W. van der Mast, in 1951 op: ‘Er wordt de laatste tijd veel gesproken
en geschreven over het vraagstuk van de emigratie.’2 Het Friesch Dagblad blikte in
1955 terug op de beginperiode van de emigratie uit Friesland en constateerde:
‘Wie niet over emigratieplannen sprak, leek wel een oude sok.’3 Illustratief is ook
de constatering van de journalist Jan Rempt in 1947: ‘Emigratie! Toverwoord van
deze tijd! In 1945 lag het woord “bevrijding” op aller lippen; in 1946 deed “opbouw” opgeld. In 1947 spreekt men over “emigratie” als redmiddel aller tijden,
voor Nederland in het bijzonder.’4
Vanaf 1947 kwam de emigratie uit Nederland op gang met het vertrek van het
eerste emigrantenschip, de “Waterman”, naar Canada, in juni van dat jaar.
1
2
3
4

sghcec, rol 1: “Brief van Taeke Cnossen [z.j., 1945]”.
W. van der Mast, Verantwoorde emigratie. Waarom? – Hoe? – Waarheen? (Franeker: Wever, 1951) 9.
acec, doos 197: Mededelingenblad van de cec 97 (september 1955) 5.
Jan D. Rempt, Emigratie. Kansen voor jonge Nederlanders in het buitenland? (2e druk; Doetinchem:
Uitgeverij C. Misset, 1948 [1947]) 5.
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Volgens gegevens van de Stichting Landverhuizing Nederland (sln) en de Nederlandse Emigratie Dienst (ned) emigreerden er in de periode 1947-1963 in totaal
409.000 Nederlanders naar overzeese landen, een gemiddelde van 24.000 personen
per jaar. Het jaar 1952 vertoonde de piek van de naoorlogse emigratiegolf, toen
bijna 49.000 Nederlanders de oceaan overstaken.
In vergelijking met de negentiende eeuw kan gesproken worden van een enorme uittocht. Gedurende het veel langere tijdvak 1840-1910 verhuisden 230.000
Nederlanders van land, een jaarlijks gemiddelde van slechts 3.200.6 Ook vanuit
Europees perspectief was de overzeese trek uit Nederland omvangrijk. Nederland
stond in de periode 1951-1960 na Portugal7 op de tweede plaats qua percentage
overzeese emigranten ten opzichte van de eigen bevolking (tabel 5).
Tabel 5 Emigratie vanuit Europa naar niet-Europese landen (1951-1960)8
Land

Bevolking (1950)
Emigratie
Abs.
Abs.
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Portugal
8.381.000
346.000
4.1
2. Nederland
10.027.000
341.000
3.4
3. Gr.Brit. & Ierland
53.186.000
1454.000
2.7
4. Spanje
27.977.000
543.000
1.9
5. Italië
47.159.000
858.000
1.8
6. West-Duitsland
50.787.000
872.000
1.7
7. Denemarken
4.281.000
68.000
1.6
8. België
8.648.000
109.000
1.3
9. Noorwegen
3.278.000
25.000
0.8
10. Zweden
7.041.000
43.000
0.6
11. Frankrijk
41.315.000
155.000
0.4

Naast de grote omvang van de overzeese trek uit Nederland waren er – wat de
landkeuze betreft – nog twee opmerkelijke verschillen met de vooroorlogse
periode. Allereerst vertrokken tot het begin van de twintigste eeuw vrijwel alle
overzeese landverhuizers naar de Verenigde Staten, terwijl dit na de Tweede
5 De sln ontstond in 1931 door een fusie van de Nederlandsche Vereeniging Landverhuizing en de
Emigratie Centrale Holland. De ned verving in 1952 de sln als administratief en uitvoerend orgaan
voor de emigratie. De cijfers van de sln/ned zijn het meest adequaat wat de emigratie betreft. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) en overheidsinstanties in de immigratielanden hielden eveneens statistieken bij van het aantal emigranten, maar hun cijfers zijn minder betrouwbaar. Zie voor
een toelichting: bijlage 1, pag. 363.
6 Stokvis, ‘Nederland en de internationale migratie, 1815-1960’, 72.
7 Van 1950-1959 emigreerden vrijwel alle Portugese landverhuizers naar niet-Europese, overzeese
landen (93 procent van het totaal), met name naar Brazilië, de Verenigde Staten en Canada. De belangrijkste motieven waren economisch: de armoede en werkloosheid in Portugal was in de jaren
vijftig groot, vooral onder boeren uit Noord-Portugal. Zie: Maria Ioannis B. Baganha, ‘Portuguese
Emigration after World War ii’ in: António Costa Pinto (ed.), Modern Portugal (Palo Alto, ca:
Sposs, 1998) 189-205.
8 B.R. Mitchell, International Historical Statistics, 1750-2000. Fifth Edition (Basinstoke en New
York: Palgrave MacMillan, 2003) 3-8, 129.
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Wereldoorlog niet meer het geval was. Dit had voornamelijk te maken met het feit
dat de Amerikaanse immigratiequota uit de jaren 1920 nog steeds van kracht waren en de buitenlandse instroom sterk beperkten. Het proces dat al rond 1900 was
ingezet en waarbij Canada opkwam als alternatief voor de Verenigde Staten, zette
zich na 1945 voort. In de periode 1947-1963 vertrok iets meer dan de helft van de
emigranten naar Noord-Amerika (tabel 6). In Canada vestigden zich in dit tijdvak
ruim 147.000 Nederlanders (36 procent van het totaal), terwijl de Verenigde Staten bijna 76.000 (19 procent van het totaal) Nederlandse immigranten opnamen.
In de tweede plaats trokken veel Nederlandse emigranten in de negentiende en
de eerste helft van de twintigste eeuw naar Duitsland of België. Ten gevolge van de
verwoesting die de Tweede Wereldoorlog in deze landen teweegbracht en de rol
van Duitsland als agressor, verviel deze intra-Europese migratie na 1945.9 Dit
vormde, samen met de Russische dreiging, een extra stimulans voor de uittocht
overzee.10

Drie etappes
De overzeese emigrantenstroom na de Tweede Wereldoorlog verliep in drie etappes: 1947-1952, 1953-1957 en 1958-1963. Conjuncturele ontwikkelingen in
Nederland en in de immigratielanden enerzijds en emigratieverdragen anderzijds
vormden markeringspunten tussen de onderscheiden perioden: zij veroorzaakten
een variërende omvang, samenstelling en richting in de landverhuizing.
Tabel 6 Nederlandse emigratie naar niet-Europese landen (1947-1963)11
Periode

Canada
Australië
V.S.
Zuid-Afrika Nw-Zeeland Brazilië Overige Totaal
Abs. %
Abs. %
Abs. %
Abs. %
Abs. %
Abs. %
Abs. %
Abs.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1947-’52 62.406 43.8 38.171 26.8
16.423 11.5 13.341 9.4 8.469 6.0 1.450 1.0 1.981 1.5 142.241
1953-’57 61.983 37.7 50.140 30.5
27.857 16.9 12.589 7.6 7.009 4.3 2.128 1.3 2.859 1.7 164.565
1958-’63 23.137 22.6 32.004 31.2
31.570 30.8
5.592 5.4 7.142 7.0 1.281 1.3 1.702 1.7 102.428
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal 147.526 36.1 120.315 29.4
75.850 18.5 31.522 7.7 22.620 5.5 4.859 1.2 6.542 1.6 409.234

9 Meer over de intra-Europese trek vanuit Nederland naar Duitsland en België vindt men bij: Corrie
van Eijl, “Al te goed is buurmans gek.” Het Nederlandse vreemdelingenbeleid 1840-1940 (Amsterdam: Aksant, 2005).
10 Stokvis, ‘Nederland en de internationale migratie’, 87.
11 Samengesteld op basis van cijfers van de sln/ned. Zie: Elich en Blauw, Emigreren, 22.

Drie etappes

107

Afb. 23 W.F. Hermans (links) op een receptie eind jaren vijftig. Rechts van hem staan zijn
collega’s Leen Pons en Arnold Wiggers.

Gedurende de eerste golf, in het tijdvak 1947-1952, vertrokken ruim 142.000
Nederlanders, onder wie relatief veel agrariërs12 uit de noordelijke provincies
Friesland, Groningen en Drenthe, en uit Noord- en Zuid-Holland.13 De gereformeerden waren met een percentage van bijna 25 procent sterk oververtegenwoordigd, want deze bevolkingsgroep maakte minder dan 10 procent van de Nederlandse bevolking uit. Het aandeel van katholieken en hervormden in de overzeese
emigratie lag tot 1952 juist aanmerkelijk lager dan hun bevolkingsaandeel (tabel
7a). Dit gegeven bleef niet onopgemerkt. Ten aanzien van de beperkte uittocht van
de katholieken maakte de Nederlandse literator Willem Frederik Hermans in de
roman Ik heb altijd gelijk (1951) het weinig vleiende statement: ‘De katholieken!
(...) Die naaien erop los! Die planten zich voort! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen. Die emigreren niet! Die blijven zitten in Brabant en Limburg met puisten op
hun wangen en rotte kiezen van het ouwels [hosties] eten.’14 Waar Hermans’ taxatie van zijn katholieke landgenoten onfatsoenlijk bij die bevolkingsgroep overkwam, had de literator het in elk geval bij het rechte eind met zijn constatering dat
zij nauwelijks emigreerden.
12 Na 1950 zakte het percentage agrariërs sterk. In 1948 lag het percentage agrariërs in de totale Nederlandse emigratie op 53.9 procent, in 1949 op 50.8, waarna een sterke daling inzette: 32.1 procent in
1950, 24.5 in 1951 en 20.5 in 1952. Zie: Taeke Cnossen en J.M.A. Penders, Emigratie van agrariërs
(Den Haag, 1955) 9.
13 Zie bijlage 2 (pag. 365) voor de naoorlogse overzeese emigratie per provincie.
14 Zoals geciteerd in: Maarten van Rossem, Ed Jonker en Luuc Kooijmans, Een tevreden natie. Nederland van 1945 tot nu (Baarn: Tirion, 1993) 87.
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Tabel 7a aandeel religieuze gezindten in de emigratie naar Canada, Australië, de Verenigde
Staten, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Brazilië (1948-1962)15
Periode

GereforKatholiek
Hervormd
BuitenOv. kerken
Totaal
meerd
kerkelijk
of onbekend
Abs. %
Abs. %
Abs.
%
Abs. %
Abs. %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1948-1952
33.758 24.9
37.765 27.9
36.333 26.8
19.765 14.6
7.802 5.8
135.423
1953-1957
27.060 16.5
60.922 37.0
43.284 26.3
24.502 14.9
8.797 5.3
164.565
1958-1962
10.432 10.9
36.486 38.2
27.479 28.7
15.498 16.2
5.747 6.0
95.642
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal
71.250 18.0
135.173 34.2 107.096 27.1
59.765 15.1
22.346 5.6
395.630
% Ned. bev.
1947
1960

9.7
9.3

38.5
40.4

31.1
28.3

17.0
18.4

3.6
3.6

Canada en Australië waren tot 1952 verreweg de populairste immigratielanden,
op afstand gevolgd door de Verenigde Staten, die, zoals vermeld, strikte immigratiequota hanteerden.16
De tweede fase besloeg de jaren 1953-1957, toen bijna 165.000 Nederlanders
naar overzeese landen emigreerden. Het betrof niet langer voornamelijk agrariërs,
maar hoofdzakelijk arbeiders en middenstanders. Naar verhouding waren de
meeste landverhuizers afkomstig uit de provincies Noord- en Zuid-Holland,
Friesland en Utrecht. Het percentage katholieke emigranten nam in deze periode
sterk toe in vergelijking met de gereformeerden, terwijl het aandeel van de hervormden en buitenkerkelijken vrij constant bleef. Door het geleidelijke herstel
van de Nederlandse economie liep de trek naar het buitenland vanaf het topjaar
1952 geleidelijk terug. Canada bleef naar verhouding nog het belangrijkste immigratieland, maar verloor terrein aan Australië en de Verenigde Staten. Deze verschuiving had te maken met het feit dat de Canadese economie midden jaren vijftig in een crisis verkeerde. Tegelijkertijd maakte Australië een economisch herstel
door. In 1951 was met dit land een gunstig emigratieverdrag tot stand gekomen
– de Netherlands Australian Migration Agreement (nama) –, dat de emigratie naar
Australië krachtig stimuleerde. De nama regelde dat de overtocht van jonge boeren en arbeiders in de leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar volledig vergoed werd.17
Ook de toegenomen trek richting de Verenigde Staten, vanaf 1953, hing samen

15 Verslagen van de Organen voor de Emigratie (tabellen achterin) of Smits, Met kompas emigreren,
35. Zie voor een nadere specificatie per jaar: bijlage 3 (pag. 366).
16 Het quotum was in 1929 vastgesteld op 3.153 Nederlanders per jaar. In december 1952 werd het
Nederlandse quotum met de Walter-McCarren Act iets teruggebracht, tot een jaarlijks maximum
van 3.136 emigranten. Zie: Van Stekelenburg, De Grote Trek, 46. Zie over de immigratiepolitiek van
Canada: Valerie Knowles, Strangers at Our Gates. Canadian Immigration and Immigration Policy,
1540-2007 (3e herz. druk; Toronto en Oxford: Dundurn Press, 2007 [1992]).
17 J.H. Elich, ‘Dutch and Australian Governments’ Perspectives on Migration’ in: Nonja Peters (ed.),
The Dutch Down Under, 1606-2006 (Sydney: University of Western Australia Press, 2006) 150-161,
aldaar 152.
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met immigratiewetgeving. Onder de Refugee Relief Act (rra, 1953-1956) lieten
de Verenigde Staten ruim 15.000 extra Nederlanders toe, voornamelijk oorlogsslachtoffers en getroffenen van de watersnoodramp.18
Door de inmiddels goed merkbare economische hausse daalde de overzeese
emigratie uit Nederland in de daaropvolgende fase (1958-1963) sterk. Er emigreerden in dit tijdvak ruim 102.000 personen (tabel 6). Het aandeel van de gereformeerden zakte, terwijl het percentage katholieken en hervormden licht steeg.
De meeste Nederlandse landverhuizers kozen in deze periode voor Australië of
de Verenigde Staten. Canada verschoof als vestigingsland naar het derde plan,
vooral omdat dit land tot het begin van de jaren zestig onder een economische recessie gebukt ging.19 De Amerikaanse Pastore-Walter Acts i en ii (pwa’s, 19581962) maakten het mogelijk dat de Verenigde Staten in deze periode ruim 30 procent van de Nederlandse emigranten opnam. De verruimde wetgeving bood een
kleine 18.000 repatrianten uit het voormalige Nederlands-Indië de kans om naar
de Verenigde Staten te emigreren. De Pastore-Walter Acts waren tot stand gekomen op aandringen van de Nederlandse overheid, die na de nationalisatie van het
Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië in 1957 een grote golf repatrianten verwachtte, die moeilijk viel op te vangen vanwege het huizentekort en de beperkte
bestaansmiddelen die Nederland op dat moment te bieden had.
De uitvaardiging van de Refugee Relief Act en de beide Pastore-Walter Acts
verklaart waarom het gereformeerde aandeel in de trek naar de Verenigde Staten
vanaf 1953 zakte (tabel 7b). Onder deze speciale immigratiewetten kwamen
hoofdzakelijk repatrianten uit Nederlands-Indië naar de Verenigde Staten, onder
wie relatief veel katholieken (50 procent) en hervormden (35 procent). De gereformeerden daarentegen hadden onder de repatrianten een aandeel van slechts 2.5
procent.20 Onkerkelijken en mensen van andere gezindten vormden de ‘rest’ (12.5
procent). De daling van het percentage gereformeerde emigranten naar Canada
had echter ook te maken met het feit dat de gereformeerden relatief vaker in de
agrarische sector en middenstand werkzaam waren dan andere geloofsgroepen.
Het feit dat tot het begin van de jaren vijftig in Canada alleen agrariërs werden
toegelaten, leidde tot een hogere emigratie van gereformeerden naar dat land.
Daarnaast speelde een rol dat de emigratiecultuur die gestalte kreeg rond de Gereformeerde Kerken in Nederland – vooral in de beginfase van de naoorlogse emigratie (1947-1952) – in temporeel opzicht een voorsprong had op de emigratiecultuur binnen andere kerken. Daardoor waren de meest reislustige gereformeerden
omstreeks het midden van de jaren vijftig al naar het buitenland vertrokken.
18 Van Stekelenburg, De Grote Trek, 49. Zie over de geschiedenis van de Amerikaanse immigratiewetgeving: Aristide R. Zolberg, A Nation by Design. Immigration Policy in the Fashioning of America
(Cambridge, ma, etc.: Harvard University Press, 2006).
19 acec, doos 198: Emigratiekoerier 155 (1 april 1958) 1; acec, doos 197: ‘Begin en eind’, Emigratiekroniek 2 (1959/60) 1-6, aldaar 4.
20 Tussen 1945-1957 repatrieerden ongeveer 184.000 Nederlanders uit de kolonie. De koloniale Gereformeerde Kerk verloor in deze jaren 4.600 leden (in 1941 telde de kerk 6.981 leden, in 1957 nog
maar 2.379). Zie respectievelijk: J.E. Ellemers en R.E.F. Vaillant, Indische Nederlanders en gerepatrieerden (Muiderberg: Dick Coutinho, 1985) 38-40; A. Algra, De Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië, Indonesië (1877-1961) (Franeker: Wever, 1967) 343.
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Tabel 7b aandeel religieuze gezindten in de emigratiestroom naar Canada en de Verenigde
Staten (1948-1962)21
Landen Gereformeerd Katholiek
Hervormd
Overige
BuitenOnbekend
Totaal
en perioden
kerken
kerkelijk
Abs. %
Abs. %
Abs. %
Abs. %
Abs. %
Abs. %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ver. Staten
1948-1952 2.679 19.8
1.417 10.5
2.760 20.5
1.490 11.0 3.315 24.5 1.851 13.7
13.512
1953-1957 3.828 13.7
7.516 27.0
7.756 27.8
3.578 12.9 5.114 18.4
65 0.2
27.857
1958-1962 1.804 6.0 10.521 35.1 10.824 36.1
2.008 6.7 4.096 13.6
745 2.5
29.998
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal
8.311 11.6 19.454 27.3 21.340 29.9
7.076 9.9 12.525 17.6 2.661 3.7
71.367
Canada
1948-1952 24.753 41.2 14.486 24.1 15.188 25.3
1.455 2.4 4.130 6.9
33 0.1
60.045
1953-1957 16.447 26.5 20.274 32.7 16.713 27.0
2.140 3.4 6.373 10.3
36 0.1
61.983
1958-1962 5.018 23.4
7.453 34.8
5.283 24.6
821 3.8 2.745 12.8
116 0.6
21.436
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal
46.218 32.2 42.213 29.4 37.184 25.9
4.416 3.1 13.248 9.2
185 0.2 143.464
Aandeel in
Ned. bevolking
(rond 1955)

9.6

39.5

29.5

3.6

17.8

0

100

Pushfactoren
Het was een combinatie van push- en pullfactoren die na de Tweede Wereldoorlog de emigratie uit Nederland opstuwde. Vijf soorten pushfactoren creëerden een
gunstig klimaat voor een massale landverhuizing. In volgorde van belangrijkheid
waren dat de economische moeilijkheden na de Tweede Wereldoorlog, het woningtekort, spanningen in de buitenlandse en binnenlandse politiek en ten slotte
sociaalpsychologische factoren.
Een van de belangrijkste stuwende krachten voor de emigratie overzee vormde
de langdurige economische laagconjunctuur. Al in de jaren dertig had de Nederlandse economie een crisis doorgemaakt en tijdens de Tweede Wereldoorlog zette die neergaande lijn zich voort. De crisis van de jaren dertig had tot gevolg dat
potentiële immigratielanden een restrictief toelatingsbeleid gingen voeren. Vervolgens brak de Tweede Wereldoorlog uit, die de bewegingsvrijheid opnieuw inperkte. Mensen die in deze periode met emigratieplannen rondliepen, moesten de
verwezenlijking daarvan noodgedwongen uitstellen tot na de bevrijding. De economische malaise in Nederland gaf deze aspirant-landverhuizers, maar ook mensen die voorheen nog geen concrete vertrekplannen hadden, een flinke duw in de
rug. Tot het begin van de jaren vijftig was er in Nederland gebrek aan vrijwel al21 Cijfers van de sln/ned. Zie: Verslagen van de Organen voor de Emigratie, of: Smits, Met kompas
emigreren, 35.
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les: aan levensmiddelen, kleding, landbouwmaterialen en bovenal aan woningen.22
De materiële schade die Nederland tijdens de oorlog opliep was groter dan die van
de meeste andere West-Europese landen. In vergelijking met 1940 was het nationale vermogen van Nederland na de bevrijding geslonken met bijna een derde.23
Vooral de landbouw en transportsector kregen harde klappen te verduren.24 Ten
gevolge van het oorlogsgeweld en de inundaties kon 18 procent van de Nederlandse landbouwgrond in de eerste jaren na 1945 niet meer bebouwd worden25 en
waren ongeveer 14.000 boerderijen verwoest of zwaar beschadigd geraakt. Een
groot deel van de infrastructuur was vernield – voornamelijk bruggen en het
spoorwegnetwerk – en het aantal vervoermiddelen was drastisch geslonken. Van
de 28.000 spoorwagons die in 1939 in Nederland rondreden, waren er zes jaar later nog maar 4.000 over. Nederland telde voor de oorlog 48.000 vrachtwagens, na
de bevrijding was dit aantal meer dan gehalveerd tot 20.000 stuks. Het aantal
binnenschepen was met ruim de helft afgenomen, van 21.000 tot 10.000. Het grote verlies aan transportmiddelen vormde in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog een ernstige belemmering voor de Nederlandse import en export. Extra
complicerende factoren waren het in puin liggende Duitse Hinterland – een belangrijk afzetgebied voor de Nederlandse economie – en het als rampzalig ervaren
verlies van Nederlands-Indië in december 1949.26
De deplorabele economische situatie herinnerde veel Nederlanders aan de armoedige jaren dertig en leidde tot een somber toekomstperspectief. Het pessimistische toekomstbeeld blijkt uit nipo-enquêtes die in de tweede helft van de jaren veertig onder de bevolking gehouden werden. Op de vraag ‘Zal het over twee
jaar moeilijker zijn om werk te krijgen?’ antwoordde 34 procent van de ondervraagden in februari 1947 met ‘ja’. Het percentage dat deze vraag bevestigend beantwoordde, was in maart 1949 explosief gestegen naar 84 procent.27 De ‘ja’-stemmers hadden in elk geval de statistieken aan hun zijde, want de werkloosheid
begon eind jaren veertig – tegelijk met de emigratiecijfers – sterk te stijgen. Vanaf
ongeveer 1952 herstelde de Nederlandse economie zich merkbaar en daalden zowel de werkloosheids- als emigratiecijfers (tabel 8).

22 Ernst H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. Deel 2, 19141980 (6e druk; Amsterdam: Olympus, 2002 [1986]) 231.
23 J.L. van Zanden en R.T. Griffiths, Economische geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw
(Utrecht: Het Spectrum, 1989) 185; vgl. J.L. van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw. Economische
geschiedenis van Nederland 1914-1995 (Utrecht: Het Spectrum, 1997) 170-182.
24 Ook de industrie had tijdens de oorlog te lijden gehad, maar het productieapparaat in deze sector
bleef goeddeels intact. Zie: Hein A.M. Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in
jaren van oorlog en bezetting (Amsterdam: Boom, 2002) 427, 436, 574-575.
25 Friso Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam: Boom, 2009) 213.
26 Lou de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 10b. Het laatste
jaar. Tweede helft (’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1982) 1385-1390.
27 J.C.H. Blom, ‘Jaren van tucht en ascese. Enige beschouwingen over de stemming in herrijzend
Nederland (1945-1950)’ in: idem, Crisis, bezetting, herstel. Tien studies over Nederland, 1930-1950
(Den Haag: Universitaire Pers, 1989) 184-217, aldaar 193.
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Tabel 8 overzeese emigratie en geregistreerde werkloosheid in de jaren
1947-196228
Jaar

WerkloosEmigratie
Jaar
WerkloosEmigratie
heid (x1.000)
(x1.000)
heid (x1.000)
(x1.000)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1947
31,8
6,8
1955
32,9
29,6
1948
29,9
13,8
1956
23,5
31,8
1949
42,9
14,0
1957
37,3
30,4
1950
58,8
21,3
1958
69,0
23,1
1951
68,4
37,6
1959
48,5
22,5
1952
105,7
48,7
1960
28,8
24,3
1953
76,2
38,0
1961
21,2
14,2
1954
51,8
34,7
1962
21,2
11,5

Na de Tweede Wereldoorlog raakten in Nederland vooral twee beroepsgroepen,
de agrariërs en de middenstand, in de knel. Het landbouwbeleid van de regering
had tot doel de export te vergroten en de consumentenprijzen laag te houden. Om
dit te bereiken moest er zo massaal en goedkoop mogelijk geproduceerd worden,
via onder meer schaalvergroting en mechanisering van het landbouwbedrijf. Er
werden nog andere belangrijke maatregelen doorgevoerd, zoals de verlaging van
de melkprijs in 1947 en opnieuw in 1952, en de Ruilverkavelingwet in 1954. Deze
ontwikkelingen deden vooral kleine boeren de das om, omdat zij niet over het benodigde kapitaal beschikten om hun landbouwareaal verder uit te breiden.29
Ook veel middenstanders hadden na de bevrijding moeite om rond te komen,
vanwege de schaalvergroting in het bedrijfsleven en de stringente bezuinigingspolitiek van minister van Financiën Piet Lieftinck in de jaren 1945-1952. In het
voorjaar van 1951 verlaagde Lieftinck onder meer de subsidies op voedselgrondstoffen – zoals bloem, suiker en vetproducten – en verplichtte hij werkgevers om
het salaris van hun personeel met 5 procent te verhogen, een funeste maatregel
voor kleine ondernemers die meerdere mensen in dienst hadden. Voorts kondigde hij gedurende zijn ambtstermijn een reeks belastingverhogingen en -voorschriften af, wat hard aankwam bij de middenstand. Krantenkoppen uit deze tijd
onthullen de problemen waarmee de middenstand en het gemiddelde gezin te
kampen kregen.30 De politiek van Lieftinck was niet alleen voelbaar in de porte28 Van Stekelenburg, De Grote Trek, 26.
29 Gerben de Vries, ‘De kleine-boerenproblematiek na de Tweede Wereldoorlog’ in: Jan Bieleman
(red.), Boerenlandschap in beweging. Anderhalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents
Landbouw Genootschap (Groningen: Regio-project, 1994) 155-172, aldaar 156-157, 160-165; Jan
Bieleman, Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw 1500-2000 (Amsterdam: Boom,
2008) 461-566, met name 461-481; ‘Belangrijke wijziging in het melkprijsbeleid. Ongerustheid in
landbouwkringen’, Nieuwe Provinciale Groninger Courant (23 december 1952) 2.
30 Zie bijvoorbeeld het Zeeuwsch Dagblad: ‘De middenstand voor moeilijke jaren’ (21 september
1949) 3; ‘Stijgende gezinsuitgaven’ (13 januari 1950) 2; ‘Brood, margarine en vet duurder. Prijzen
van 10 tot 40 pCt gestegen’ (20 maart 1951) 2; ‘Middenstand verkeert in nood. Gevolgen van fiscale
maatregelen voor velen funest’ (2 april 1951) 1; ‘Minister Lieftinck kondigt bezuinigingen aan’ (21
april 1951) 1; ‘Bakkerswereld verkeert in nood’ (25 april 1951) 1.
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Afb. 24 Het verwoeste stadhuis
en centrum van Middelburg na het
Duitse bombardement van 17 mei
1940 (foto L. Vroon).

monnee, maar had ook een psychologisch effect. Veel ondernemers kregen een
grondige afkeer van alles wat met politiek te maken had en bestempelden elke
handeling van de regering als ‘overheidsdirigisme’. Een onderzoek onder 1.000
emigranten (alleenstaanden en gezinshoofden) uit 1958 vatte het emigratiemotief dat de middenstanders onder hen noemden als volgt samen: ‘De klachten der
zelfstandigen (…) betreffen naast kapitaalgebrek voornamelijk: wetten, verordeningen en voorschriften; papieren rompslomp die het zakenleven bemoeilijkt;
allerlei overheidsmaatregelen; concurrentie, in de stad van grote ondernemingen, ten plattelande van kleine zelfstandigen onderling (bijvoorbeeld teveel bakkers, slagers of kolenboeren op één dorp); personeelsgebrek of gebrek aan goed
personeel.’31 Het totale percentage emigranten dat in de jaren vijftig in enquêtes
aangaf om economische redenen uit Nederland vertrokken te zijn, bedroeg maar
liefst 85 procent – inclusief de motieven die men verwoordde in formuleringen
31 B.P. Hofstede, De Gaande Man. Gronden van de emigratiebeslissing (’s-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1958) 65.
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als ‘de toekomst van onze kinderen’ of ‘bedrijfstegenslag’.32
In de tweede plaats bood het aanzienlijke woningtekort veel Nederlanders een
motief om van land te verhuizen. Ten gevolge van de grote achterstand die de
woningbouw tijdens de oorlog opliep en omdat woningen door het oorlogsgeweld
verwoest of beschadigd raakten, bedroeg het woninggebrek aan het einde van de
oorlog 313.000 huizen. Gemeten aan de behoefte betekende dit een tekort van 14
procent.33 Voor jonge boeren die een eigen bedrijf wilden beginnen en voor pasgetrouwde stelletjes vormden het tekort aan landbouwgrond en het gebrek aan woonruimte belangrijke prikkels om emigratie te overwegen. Zo schreef het Zeeuwsch
Dagblad in 1951 over de omvangrijke woningnood die Nederland plaagde:
De mededelingen, die ons steeds weer bereiken over de woningnood, zijn in één woord
ontstellend (…) Er is al uit den treure geschreven over het woningvraagstuk. Dit zal nog
wel vele jaren zo blijven. Zoals het nu gaat, kan het niet langer. De lijsten der woningzoekenden in de steden vooral breiden zich dagelijks uit (…) Reeds vertrekken duizenden
Nederlanders. Een deel van hen, jongeren vooral, weten, dat zij, als zij hier blijven, toch
voorlopig geen huis kunnen krijgen.34

De situatie van boerderij- en woningnood, die tot in de jaren zestig voortduurde,
verergerde verder door de grote bevolkingsdruk. De vrees voor overbevolking bestond al in de negentiende eeuw – tussen 1830 en 1900 verdubbelde de Nederlandse bevolking in omvang – maar na de Tweede Wereldoorlog nam de angst
voor overbevolking pas echt grote vormen aan. De babyboom en de repatriatie
van 330.000 Nederlands-Indiërs in de periode 1945-1968 voedden deze angst
nog.35 Voor de regering was de overbevolking een van de belangrijkste stimulansen om naast een industrialisatiepolitiek een actief emigratiebeleid te voeren, om
zodoende de problemen van werkloosheid en woningnood te bestrijden. De media besteedden veel aandacht aan deze kwesties, zodat de twijfel aan een spoedig
economisch herstel en het huizentekort belangrijke factoren werden in het besluitvormingsproces van emigranten.
Na de Tweede Wereldoorlog deden zich op het wereldtoneel grote politieke
spanningen voor, zoals het verlies van Nederlands-Indië en de voortdurende dreiging van een derde wereldoorlog tussen het Oostblok en het Westen. Deze beide
situaties vormden, als derde pushfactor, een katalysator voor de overzeese trek uit
Nederland. Veel mensen ervoeren de ontwikkelingen in Nederlands-Indië als een
ramp van de eerste categorie. Economen hadden in 1945 berekend dat 13.7 procent van het nationale inkomen in de jaren dertig uit de kolonie afkomstig was. De
verwachting dat het verlies van Nederlands-Indië een ernstige verzwakking voor
de economie en internationale positie van Nederland zou betekenen, was onder
de bevolking wijdverbreid.36 De soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949
32
33
34
35

Obdeijn en Schrover, Komen en gaan, 206.
Hofstede, Thwarted Exodus, 23.
Zeeuwsch Dagblad (12 juni 1951) 1.
Ulbe Bosma, Remco Raben en Wim Willems, De geschiedenis van Indische Nederlanders (Amsterdam: Bakker, 2006) 47.
36 Kossmann, De Lage Landen, 256.
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had dan ook een stimulerende werking op de emigratie uit Nederland. Niet alleen
viel Nederlands-Indië weg als potentieel immigratiegebied37 – wat de trek naar andere overzeese landen versterkte – ook kwam een omvangrijke repatriatie naar
Nederland op gang, die de toch al grote druk op de Nederlandse economie en demografie verder opvoerde en als een voedingsbodem fungeerde voor het reeds bestaande pessimistische levensgevoel.38
Naast het verlies van Nederlands-Indië was de angst voor een derde wereldoorlog een belangrijke drijfveer van emigratie. De communistische invasie vormde
met de coup in Tsjechoslowakije (februari 1948), de Blokkade van Berlijn door de
Russen (juni 1948), de Suezcrisis en het neerslaan van de Hongaarse Opstand (beide in het najaar van 1956) een voortdurende, reële bedreiging voor de vrede in Europa en Nederland.39 Voor veel emigranten was de internationale spanning een argument om toevlucht te zoeken tot oorden die men veiliger achtte dan het eigen
land.40 Verscheidene historici en sociologen hebben de invloed van het ‘rode gevaar’ op de emigratie echter onderschat, als zou deze slechts zelden een pushfactor geweest zijn om Nederland te verlaten.41 Dit misverstand is ontstaan doordat
de wegtrekkers dit motief vaak verzwegen in enquêtes en interviews, omdat ze
zich schaamden of bang waren als angsthazen bestempeld te worden. In een enquête gehouden aan boord van het emigrantenschip de “Sibajak”, in 1951, noemde slechts 4 procent van de ondervraagde passagiers de Russenangst als hoofdmotief. De enquêteurs vermeldden er in hun rapportage echter bij dat het
aannemelijk was dat een veel hoger percentage Nederlanders uit angst voor een
Russische invasie het land verliet. Verscheidene landverhuizers wisten de interviewers te vertellen dat zij van mede-emigranten hadden vernomen dat dit motief wel
degelijk een rol speelde in hun motivatie.42 Ook de socioloog B.P. Hofstede, die in
37 Janny Lowensteijn, ‘Cultural Continuity and Adaption Among Dutch Immigrants in the Province
of Quebec’ in: Kroes en Neuschäfer (eds.), The Dutch in North America, 259-281, aldaar 268. Oorlogsagressor Duitsland en de kolonie Nieuw-Guinea boden evenmin alternatieven. Zie: Hans Meijer, ‘“Het uitverkoren land”. De lotgevallen van de Indo-Europese kolonisten op Nieuw-Guinea
(1949-1962)’, Tijdschrift voor Geschiedenis 112 (1999) 353-384, aldaar 367-372.
38 Wim Willems en Leo Lucassen, ‘Indische Nederlanders in een migratie-perspectief’ in: idem en
idem (red.), Het onbekende vaderland. De repatriëring van Indische Nederlanders (1946-1964)
(’s-Gravenhage: Sdu, 1994) 3-11.
39 Peter Giessen, Land van lafaards? Geschiedenis van de angst in Nederland (Wormer: Inmerc, 2007)
118-125; Mark Traa, De Russen komen! Nederland in de Koude Oorlog (Amsterdam: Athaeneum,
2009) 13-19, 153-181.
40 Gordon Oosterman e.a., To Find a Better Life. Aspects of Dutch Immigration to Canada & the United States, 1920-1970 (Grand Rapids, mi: National Union of Christian Schools, 1975) 29. In een enquête die in 1954 onder 1.000 emigranten op emigrantenschepen gehouden was, gaf 23 procent aan
pessimistisch te zijn over de internationale situatie. Zie: B.P. Hofstede, ‘An Enquiry into the Reasons for the Decision to Emigrate’ in: Gunther Beijer, e.a. (eds.), Characteristics of Overseas Migrants (Den Haag: Sdu, 1961) 3-50, aldaar 42. Vgl. Prins, Geloof en emigratie, 31-33; Van der Mast,
Verantwoorde emigratie, 13, 28.
41 Van Stekelenburg, ‘Tracing the Dutch Roman Catholic Emigrants’, 70; Wildeboer, Friesland verliest, 29-30.
42 K. Mulder en T.C. Kramer, Rapport over een groep emigranten aan boord van de “Sibajak”, reis
Rotterdam-Sydney, Februari-Maart 1951 (Groningen: Sociologisch Instituut Rijksuniversiteit,
1951), hoofdstuk ‘Voorlichting (persoonlijk)’, aldaar 1-4. Ook in andere enquêtes werd het motief
van de Russenangst geheel of gedeeltelijk verzwegen: K. Oosterkamp, ‘My body is not home’,
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de jaren vijftig praktijkervaring opdeed bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus
(gab’s) – openbare overheidsinstellingen waar emigranten zich konden aanmelden43 –, concludeerde dat oorlogsangst in de jaren veertig en vijftig vaak als collectieve beweegreden voor emigratie voorkwam, vooral ten tijde van de Blokkade
van Berlijn en tijdens de Koreaanse Oorlog (1950-1953). Dit ondanks het feit dat
niet meer dan 6 procent van de in totaal 1.000 geïnterviewde personen aangaf om
deze reden geëmigreerd te zijn.44 Als laatste argument geldt een constatering van
de Christelijke Emigratie Centrale. Kort na het uitbreken van de Koreaanse Oorlog in juni 1950, maar opnieuw rond de Suezcrisis en de Hongaarse Opstand in
1956, meldden zich bij die organisatie honderden aspirant-emigranten meer dan
gewoonlijk.45
De meerderheid van de opiniemakers binnen de gereformeerde wereld stelde
zich diametraal tegenover het communisme. Zij beschouwden deze ideologie als
de ‘afgod der zelfemancipatie’ – een typering uit Communisme in ontbinding
(1957) van S.U. Zuidema, hoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit – of als
een ‘anti-religie’, zoals de vu-politicoloog K.J. Kraan het in 1953 noemde.46 Een
jaar eerder had de gereformeerde predikant J.H. Sillevis Smitt in een boekje met de
typerende titel Angst? geconstateerd dat de ‘vrees voor de Rus’, die in gereformeerde kringen relatief groot was, een motief vormde om emigratie in overweging
te nemen: ‘In de emigratiedrang openbaart zich een natuurlijke uitlaat voor overbevolking en gezonde avontuurlijke zin, maar ook vrees voor de Rus en voor de
werkloosheid. Naast energie en ondernemingsgeest bij velen, toont ze ook een
verborgen angst bij anderen.’47
Dat de angst voor een invasie van de Russische ‘pseudoreligie’ niet alleen intellectuelen bezighield, maar ook daadwerkelijk invloed uitoefende op de emigratiebereidheid onder de achterban, wordt bevestigd door Albert van der Heide, die
als gereformeerd jongetje in 1964 met zijn ouders naar Canada trok. Als uitgever
van de Nederlands-Amerikaanse krant The Windmill Herald, die in de Verenigde
Staten en Canada veel gelezen werd (en wordt) door naoorlogse immigranten,
interviewde hij de betrokkenen en vroeg hen naar hun beweegredenen om Neder-

43

44
45
46
47

Rondom den Herdenberg (1984) 54-75, aldaar 55; Anne van Arragon-Hutten, Uprooted. Dutch Immigrant Children in Canada, 1947-1959 (Kentville, ns: North Mountain Press, 2001) 28-29.
Vanaf januari 1949 konden emigranten bij de gab’s voorlichting krijgen over emigratie. In 1955 telde Nederland ongeveer 300 gab-kantoren. Zie: Marijke van Faassen, “Emigratie uit Nederland
1945-1967. Gids voor onderzoek in nationale en internationale archieven van overheidsorganen,
particuliere organisaties en personen betrokken bij naoorlogs emigratiebeleid” (werktitel; te verschijnen publicatie bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Den Haag), hoofdstuk 3:
“Juridische kaders van de naoorlogse emigatie”.
Hofstede, De Gaande Man, 142-143.
acec, doos 197: ‘Jaarverslag 1950’, Mededelingenblad van de cec 44 (april 1951) 5-7, aldaar 5; doos
198: Emigratiekoerier 142 (15 september 1957) 1; Van der Mey, To All Our Children, 383.
Wim Berkelaar, ‘Een “wettig kind van humaniteitsreligie”. Gereformeerden en het communisme’
in: George Harinck (red.), Strijd om de ziel. Christendom en communisme in de twintigste eeuw
(Amsterdam: hdc Vrije Universiteit, 2007) 23-29, aldaar 24-25.
J.H. Sillevis Smitt, Angst? (Den Haag: Voorhoeve, z.j. [1952]) 16. Ook andere predikanten constateerden dat hun generatie in de greep was van een ‘angstpsychose’. Zie bijvoorbeeld: A. Broek,
‘Angst’, De Strijdende Kerk. Veertiendaags Orgaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland
(21 juli 1951) 1-2.
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land te verlaten. Zijn eigen herinneringen als emigrant komen overeen met wat
zijn lotgenoten ervoeren: ‘Uit interviews met emigranten bleek mij vaak dat de
Koude Oorlog voor veel mensen een reden was om te vertrekken. De vrees voor
een nieuwe bezetting was erg reëel. De mate waarin mijn grootvader en mijn vader de Hongaarse Opstand volgden, is me altijd bijgebleven. “Dat God ons hiervoor mag behoeden”, was de trant van hun zorg.’48
De situatie in de binnenlandse politiek voedde eveneens de emigratiebereidheid.
Veel Nederlanders waren teleurgesteld in een samenleving die nog steeds gestempeld was door de vooroorlogse hokjesgeest. De gewenste ‘Doorbraak’ van de zijde van de Partij van de Arbeid (PvdA), waardoor het aantal politieke partijen
moest verminderen en de verzuilingsstructuren doorbroken zouden worden,
draaide op een mislukking uit.49 De door de Nederlandse Volks Beweging (nvb)
gepredikte nationale eenheid kwam niet van de grond en het oude politiek-culturele ancien régime herstelde zich. Tot de categorie ontsnappers behoorden ook
veel ontgoochelde verzetslieden, voor wie emigreren een vorm van hernieuwd
verzet was. Zij waren teleurgesteld over de onderwaardering van hun activiteiten
tegen de Duitse bezetter. Tevens ergerden zij zich eraan dat sommige oorlogsmisdadigers en zwarthandelaren hun straf ontliepen en terugkeerden op posities die
eerder door mensen uit het verzet – die tijdens de oorlog vaak niet aan het arbeidsproces hadden deelgenomen – bekleed waren.50 De samenstelling van het eerste naoorlogse kabinet Schermerhorn-Drees, in juni 1945, betekende voor deze
mensen nog een extra tegenvaller, omdat daarin geen gereformeerden en communisten zaten, terwijl juist deze bevolkingsgroepen tijdens de oorlog actief geweest
waren in het verzet.51
Ten slotte speelden sociaalpsychologische motieven, die verband hielden met
een gevoel van ontheemding en de wens om te ontsnappen aan de Nederlandse
samenleving, ook een rol bij de naoorlogse uittocht uit Nederland. Sommige landverhuizers sloegen op de vlucht voor ongelukkige familieomstandigheden, anderen gaven toe aan hun drang tot avontuur, zochten buiten Nederland mogelijkheden om tot sociale stijging te komen, misten de opwinding van de oorlog of wilden
juist de dienstplicht ontlopen, die in bijvoorbeeld Canada niet bestond.52 Vooral
mensen die een periode in het buitenland hadden doorgebracht – zoals gerepatrieerde Nederlandse Indonesiërs, gedemobiliseerde militairen, dwangarbeiders en
48 Schriftelijk interview van de auteur met Albert van der Heide te Vancouver, British Columbia, Canada (28 april 2006).
49 Remieg Aerts e.a., Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990
(Nijmegen: sun, 1999) 277.
50 Petra Drenth, ‘Illegalen in vredestijd. Teleurstellingen en successen van verzetsstrijders en politieke
gevangenen’ in: Hinke Piersma (red.), Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen (Amsterdam: Bakker, 2001) 21-43; Henk Eefting, De Bijzondere Rechtspleging 1944-1952. Rampzalige gevolgen voor politieke delinquenten en collaborateurs (Soesterberg:
Aspekt, 2007) 166-190.
51 Vgl. W. Drees, G. Puchinger en A.J. van der Weele, Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn, Minister-president van Herrijzend Nederland (Naarden: Strengholt, 1977) 57-58, 74-75.
52 G.H. Gerrits, They Farmed Well. The Dutch-Canadian Agricultural Community in Nova Scotia,
1945-1995 (Kentville, ns: Vinland Press, 1995) 13; Herman Ganzevoort, ‘IJzer en staal – Nederlandse emigranten in Noord-Amerika’ in: Elich en Blauw, Emigreren, 33-42, aldaar 33.
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het passagebureau Ruys &
Co in het Contactblad voor
Emigranten, 1954.

Konzentrationslager-slachtoffers – bleken bovengemiddeld bereid te zijn om te
emigreren. Na terugkeer in het moederland voelden deze mensen zich ontheemd
of onbegrepen en slaagden zij er niet meer in hun draai te vinden.53 Door hun mobiele bestaan waren hun banden met Nederland inmiddels losgeweekt. Landverhuizing was voor deze groepen daarom geen grote stap meer. Een aardig voorbeeld
is C.M. van Eek, een aspirant-emigrant uit Arnhem, die in 1947 optekende hoe zijn
gevangenschap in Duitsland hem gedupeerd had en hoe die ervaring hem motiveerde om zich aan te melden voor vertrek naar de Verenigde Staten:
Voor de oorlog had ik een goed bestaan in Nederland, maar sinds ik bij de Duitsers gevangen gezeten heb ben ik zo hard achteruitgegaan, waarbij m’n hele bezit door de Duitsers gestolen werd, dat ik geen kans zie om hier in Nederland er weer bovenop te komen.
53 Hinke Piersma, ‘Inleiding’ in: idem (red.), Mensenheugenis, 7-20.
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Zelfs m’n kleding ben ik kwijt en tot nu toe heb ik van geen enkele instantie in Nederland
kleding gekregen (…) Nu twee jaar na de bevrijding heb ik nog niets en loop ik nog rond
in een versleten kostuum wat ik van iemand gekregen had. Het is dan ook geen wonder
dat ik uitkeek naar een land als de U.S. waarvan ik de meeste hulp kan verwachten.54

In Nederland heerste na de Tweede Wereldoorlog overigens over de brede linie
een weinig optimistische stemming, die een vruchtbare psychologische voedingsbodem vormde voor emigratie.55 Dit gevoel van somberheid werd treffend verwoord door vooraanstaande Nederlandse literatoren, onder meer in de experimentele romans van de ‘Vijftigers’, zoals de bestsellers De avonden (1947) van
Gerard van het Reve en De tranen der acacia’s (1949) van Willem Frederik Hermans.56 Ook toonaangevende historici schreven sombere epistels. In 1946 publiceerde Jan Romein het essay ‘De vereenzaming van de mens. Proeve eener theorie
van geestelijke crisis’, waarin hij stelde dat een groot deel van de Nederlandse bevolking sinds de oorlog tot ‘barbarij’ vervallen was.57 En de toen populaire cabaretier Wim Ibo vertolkte in een melancholisch gedicht, in 1949 voorgedragen op
de radio, het algemene levensgevoel van de jonge generatie die de bezettingstijd
had meegemaakt (tot wie hij met zijn 31 jaar ook zichzelf rekende):
Wij zijn de produkten van vijf lange jaren. De oorlog begon toen wij kinderen waren.
Wij hoefden geen Buffalo Bills meer te lezen. Die zijn voor ons in natura verrezen.
En onze ervaring van dit “wilde westen” was grondig in staat onze jeugd te verpesten.
Wij zagen het leven als één parodie. Zo werkte de oorlogs-pedagogie.
Hoe moeten wij weten wat goed en wat slecht is. Hoe moeten wij weten wat krom en wat
recht is.
Wat weten wij van beschaving en zeden. Die waren er niet in het oorlogsverleden.
Wij kennen geen normen, geen remmen, geen plichten. Want men heeft verzuimd ons
daarin voor te lichten.
Wij gingen op school in de Hel van de Haat. U wilt ons bekeren? U bent net te laat!
Wij zijn de boys van het Leidseplein. Wij leven van en voor de schijn.
Al weten we beslist, dat niemand zich vergist, dat wij de hoop van Neerlands toekomst
zijn.58

Deze cabarettekst laat duidelijk zien hoe de oorlogservaring niet alleen onder de
oudere generatie, maar ook onder de jeugd een rusteloos levensgevoel kon veroorzaken. Wie er de kranten, tijdschriften en boeken uit deze tijd op naslaat, ont54 Holland Museum, Holland, Michigan, usa (verder: homu), Holland, Michigan, usa, toeg.nr. t881089: “Willard Wichers Collection”, doos 14, “Correspondence with persons wishing to immigrate”, aldaar “Brief C.M. van Eek aan Willard Wichers, directeur van de Netherlands Information Bureau (nib, 2 juli 1947)”.
55 Michiel Horn, “Dutch Post-War Migration to Canada: the Children’s View” (ongepubliceerde lezing acsn-conferentie “Building Liberty. Canada and World Peace, 1945-2005”, Middelburg, juni
2005) 10 [acsn=Association for Canadian Studies in the Netherlands].
56 Chris van der Heijden, Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog (10e druk; Amsterdam: Olympus, 2009 [2001]) 366.
57 Jan Romein, Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays (Amsterdam: Querido, 1971)
215-244.
58 Zoals geciteerd in: Ton Anbeek, ‘ ‘Niet het moment voor experimenteren’. De twee gezichten van
de jaren vijftig’ in: Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de
lange jaren vijftig (Hilversum: Verloren, 1997) 19-26, aldaar 25.
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moet een heftige verontwaardiging over de ‘ontaarding van de goede zeden’ die
zich tijdens de Tweede Wereldoorlog vooral onder de jeugd voltrokken zou hebben.59 Dergelijke cultuurkritiek versterkte de gedachte dat er in Nederland in materieel en immaterieel opzicht weinig perspectieven bestonden en stimuleerde de
idee van landverhuizing als een vluchtweg.60
De combinatie van de vijf genoemde factoren schiep in Nederland een gunstig
emigratieklimaat. De onzekere economische situatie, het huizentekort, de dreigende herhaling van een wereldwijd gewapend conflict, onvrede over de binnenlandse politiek en het wijdverbreide gevoel van ontheemding en onbehagen veroorzaakten gevoelsmatig een scherp contrast tussen Nederland en potentiële
immigratielanden als Canada, de Verenigde Staten en Australië. De ervaring van
dit contrast leidde ertoe dat deze landen een sterke aantrekkingskracht uitoefenden op Nederlanders.

De aantrekkingskracht van Noord-Amerika
De naoorlogse voorspoed in Noord-Amerika werkte als honing op een bij. Vooral de Verenigde Staten vormden met hun luxeproducten en consumptiegoederen
– men denke aan koelkasten, jeans, ice cream en Coca Cola – de droom van veel verarmde Nederlanders. Naast economische aantrekkingskracht was er sprake van een
krachtige culturele beïnvloeding, bijvoorbeeld in godsdienstig opzicht. De historicus Doeko Bosscher typeerde de naoorlogse invloed van Amerika op West-Europa
in dit verband als een cultural tsunami.61 Deze overstroming overspoelde ook Nederland. Kort na de Tweede Wereldoorlog was het land volledig in de greep van de ‘Amerika-gekte’, of, zoals schrijfster Annie M.G. Schmidt het in 1952 formuleerde: ‘Iemand die in Amerika is geweest, is een hoger wezen dan iemand die er niet is geweest (…) Want dat is Amerika voor ons geworden, het Absolute.’62
59 Herman de Liagre Böhl, ‘Zedeloosheidsbestrijding in 1945. Een motor van wederopbouw’ en Jacob
Poortstra, ‘Jeugd en zedelijkheid na de oorlog. Quid leges sine moribus’, beide gepubliceerd in:
Hansje Galesloot en Margreet Schrevel (red.), In fatsoen hersteld. Zedelijkheid en wederopbouw na
de oorlog (Amsterdam: sua, 1987) 15-28, 29-46; Joost Smiers, Cultuur in Nederland 1945-1955 (Nijmegen: sun, 1977) 9-51. Met de daadwerkelijke criminaliteit viel het overigens wel mee. In 1952
kwam slechts 0.9 procent van de 12-17 jarigen met de politie in aanraking, in 1980 was dit gestegen
tot 3 procent. Aldus: Peter Selten, ‘Vroeg rijp, later volwassen. De Nederlandse jeugd in de twintigste eeuw’ in: Corrie van Eijl, Lex Heerma van Voss en Piet de Rooy (red.), Sociaal Nederland. Contouren van de twintigste eeuw (Amsterdam: Aksant, 2001) 67-85, aldaar 82.
60 James C. Kennedy, ‘Het ontstaan van het Gereformeerd Politiek Verbond in een cultuur van vernieuwing’ in: George Harinck en Rienk Janssens (red.), Het Amersfoorts Congres van 1948 [Ad
Chartas Reeks 1] (Barneveld: De Vuurbaak, 1998) 13-27, aldaar 15-16.
61 Doeko Bosscher, ‘The Study of U.S. History in the Netherlands’ in: Cornelis A. van Minnen en Sylvia L. Hilton (eds.), Teaching and Studying. U.S. History in Europe: Past, Present and Future (Amsterdam: vu University Press, 2007) 175-193, aldaar 178. Zie over de godsdienstige Amerikaanse invloeden in het naoorlogse Nederland: Hans Krabbendam, ‘Amerikaanse evangelicalen en de
democratisering van het Nederlandse protestantisme. Youth for Christ in Nederland, 1946-1960’,
Groniek. Historisch Tijdschrift 183 (september 2009) 177-189.
62 Zoals geciteerd door: Joshua Livestro, De adem van grootheid. Nederland in de jaren vijftig (Amsterdam: Bakker, 2006) 170.
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In datzelfde jaar, op 25 oktober 1952,
viel de eerste vertaalde versie van het
Amerikaanse weekblad Donald
Duck in een oplage van 500.000
exemplaren gratis op de Nederlandse
deurmatten.63 De Verenigde Staten
waren hard op weg om de Nederlandse markt en de harten van de bevolking te veroveren. De belangrijkste wijze echter waarop aspirantemigranten geïnformeerd werden
over het Noord-Amerikaanse continent waren persoonlijke contacten:
de positieve berichtgeving van overzeese familie en vrienden, die eerder
geëmigreerd waren en met wie de
band in stand was gebleven. Zij zonden hun verwanten in Nederland
pakketten met Amerikaanse of Canadese producten, die vergezeld gingen van optimistische brieven die
niet alleen melding maakten van volAfb. 26 Cover van de eerste Nederlandstalige
doende werk en huisvesting, maar Donald Duck.
dikwijls ook op emigratie aandrongen.64 Een onderzoek uit 1958, uitgevoerd onder 1.000 landverhuizers, toonde aan dat familierelaties of contacten met
vrienden in de immigratielanden bij maar liefst 70 procent van hen een doorslaggevende rol hadden gespeeld in het besluitvormingsproces.65 Hoe deze relaties in de
praktijk konden werken, blijkt wel uit de ervaringen van de avonturier Gerrit de
Graaf, die in 1955 vanuit Leiderdorp naar Amerika emigreerde. Als jeugdige
droomde hij er al van om zich in de Verenigde Staten te vestigen, waar een deel van
zijn familie woonde en met wie nog steeds intensief contact bestond. De veronderstelde rijkdom van een oom en tante in Amerika stimuleerde hem om een vertrek
naar dat land te overwegen: ‘Ik wilde altijd al naar mijn “rijke” ooms en tantes in de
usa. Hard werken en vooral veel geld verdienen en dan met een dikke Buik (portefeuille) in een gele Buick op vakantie naar Leiderdorp!’66
63 Ibidem, 171.
64 Herman Ganzevoort, A Bittersweet Land. The Dutch Experience in Canada 1890-1980 (Toronto,
on: McClelland & Stewart, 1988) 65. Nederlandse immigranten die zich eind negentiende, begin
twintigste eeuw in Noord-Amerika gevestigd hadden bleven nog tot in de jaren vijftig, vaak in het
Nederlands, corresponderen met verwanten en kennissen in Nederland. Aldus: Kroes, Nederlandse pioniers, 51-54.
65 Hofstede, De Gaande Man, 42-49.
66 z.n., “Vanuit Leiderdorp. Emigreren in de 20e eeuw” (Leiderdorp: Stichting Oudheidkamer, 2002)
14-15, locatie: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
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Bij de emigratie van Aafke en Henk Baron uit Opende (Friesland) vervulden briefwisselingen met familieleden in de Verenigde Staten – twee ooms van Aafke woonden in Lynden, Washington State – eveneens een spilfunctie, zo herinnert hun
zoon Sietze (Sid) zich. Meteen na de Tweede Wereldoorlog bloeide er een reguliere correspondentie op tussen Nederland en Amerika. Dit overtuigde de Barons ervan dat ze moesten vertrekken uit Nederland. Uitnodigende krantenkoppen in de
regionale pers – die Amerika aanprezen als ‘het land van de onbegrensde mogelijkheden’ – diverse gesprekken met dorpsgenoten over emigratie, de angst voor de
Russen en de jarenlange kerkstrijd in de Gereformeerde Kerken in Nederland (die
in 1944 uitliep op de Vrijmaking) deden bij dit gezin de rest. Na de nodige voorbereidingen organiseerde het gezin Baron op 20 mei 1948 een afscheidsreceptie voor
verwanten, vrienden en dorpsgenoten, om de daaropvolgende dag met het schip de
“Veendam” de oversteek naar de Verenigde Staten te wagen.67
Het beeld van Noord-Amerika als continent van de toekomst werd ook versterkt door de contacten die er tijdens en na de oorlog met de bevrijders waren geweest. Alleen al het gastvrije onthaal en het verblijf van het prinselijke paar Juliana en Bernhard in Ottawa, Canada, stemden velen tot dankbaarheid, helemaal
vanwege de geboorte van prinses Margriet (1943) in dat land.68 Amerikaanse en
vooral Canadese militairen – zij bevrijdden het grootste gedeelte van Nederland
en bleven na de oorlog enkele maanden langer in ons land dan de Amerikanen69 –
lieten een impressie van Noord-Amerika achter door het uitdelen van Lucky
Strikes, kauwgom en chocola, producten die in de ogen van veel Nederlanders
symbool stonden voor nog onbereikbare luxe.70 Ten slotte lieten de geallieerden in
Nederland ook fysieke herinneringen na bij de zich ruimschoots ter beschikking
stellende ‘Treesjes’.71 Dit inspireerde de zanger Albert de Booij ertoe het liedje
‘Trees heeft een Canadees’ te schrijven, dat in 1945 een daverende zomerhit
werd.72
Het feit dat Canada en de Verenigde Staten een belangrijk aandeel hadden in de
bevrijding van Nederland, stimuleerde dus op meerdere manieren de interesse voor
deze landen en leidde tot wederzijdse gevoelens van waardering. Canadese en Amerikaanse soldaten voerden, bedoeld of onbedoeld, een succesvolle p.r.-campagne voor

67 Sid Baron, The Way it Was. Growing Up in Wartime Holland (2e druk; Bellingham, wa: Exxel Publishing Company, 2007 [2007]) 157-161.
68 Zie over dit verblijf: Cees Fasseur, Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren
1936-1956 (Amsterdam: Balans, 2008) 72-117.
69 Michiel Horn, ‘Canadian Soldiers and Dutch Women after the Second World War’ in: Ganzevoort
en Boekelman (eds.), Dutch Immigration to North America, 187-195, aldaar 188, 194.
70 H.W. van den Doel, ‘Torches of Freedom. De opkomst van de Amerikaanse sigaret’ in: E.F. van den
Bilt en H.W. van den Doel (red.), Klassiek Amerikaans. Opstellen voor A. Lammers (Leiden: Universiteit Leiden, 2002) 55-80, aldaar 57-58 en 75-76.
71 Een verhaal van een oorlogsbruidje: Olga Rains, We Became Canadians (Peterborough, on: Overnight Copy Service, 1984). In totaal leidde de bevrijding in Nederland tot 3.500 à 5.000 onwettige
geboorten. Zie: Olga Rains, Lloyd Rains en Melynda Jarrett, Zij die achterbleven. Bevrijdingskinderen op zoek naar hun Canadese vaders (2e druk; Huizen: Pica, 2005 [2004]) 10-16.
72 Over ‘Trees heeft een Canadees’: Henk de Gelder, De schnabbeltoer. Het Nederlandse amusement
in de wederopbouwjaren (Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2005) 24-26.

De aantrekkingskracht van Noord-Amerika

123

hun thuisland.73 Een Nederlandse emigrant lichtte in dit verband een van zijn motieven om naar Canada te vertrekken als volgt toe:
Canadians liberated Holland. They passed out the food and showed the little kids pictures
of their little kids. I remember that. Big men, tough, good. I thought I’d like to live away
from Holland and in a country where these kinds of men came from. Killing Nazis one
day, giving chocolate to little children on the Dam the next.74

De motivatie van deze anonieme landverhuizer kan als representatief beschouwd
worden voor veel Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog in Noord-Amerika beland zijn. Een treffend voorbeeld van hoe het contact met de bevrijders tot
emigratie kon leiden, is het verhaal van de agrariër A. Broeren uit Schijndel
(Noord-Brabant). Tijdens de Tweede Wereldoorlog verborg hij een aantal Amerikaanse piloten op zijn boerderij. Toen na de oorlog zijn boerderij afbrandde,
twee van zijn broers overleden en hij nauwelijks meer kon rondkomen, nam Broeren weer contact op met de Amerikaanse piloten die hij geholpen had en die hem
vervolgens hielpen om naar de Verenigde Staten te emigreren. Eind 1952 vestigde
hij zich in Chicago, Illinois.75
Het positieve imago van de Verenigde Staten werd nog verder vergroot door de
Marshallhulp die Nederland sinds 1947 ontving. Op aandrang van Amerikaanse
zijde begon de Nederlandse overheid het jaar daarop een grootschalige publiciteitscampagne – onder meer door de organisatie van congressen, door bioscoopfilmpjes, radio-uitzendingen en de verspreiding van publicaties – om de bevolking
het belang van de Marshallhulp op het hart te drukken. Deze campagne schetste
een eenzijdig, zeer positief beeld van een uiterst gul Amerika.76 Dat de algemene
beeldvorming over dit land hierdoor gunstig beïnvloed werd, blijkt uit een nipoenquête uit januari 1949 waarin de ondervraagden de Amerikanen, veel sterker
dan de Engelsen en de Russen, een hele reeks positieve eigenschappen toedichtten.
De geënquêteerden beschouwden het Amerikaanse volk als bovengemiddeld vrijgevig, hardwerkend, praktisch en vooruitstrevend.77 Tegelijk leidde de Marshallhulp tot een intensivering van het contact tussen Nederland en de Verenigde Staten. Eind 1949 bijvoorbeeld brachten dertien vertegenwoordigers van de drie
grote vakorganisaties – het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (nvv), het
Christelijk Nationaal Vakverbond (cnv) en de Katholieke Arbeidersbeweging
73 Doeko Bosscher, ‘Canadians and the Liberation of the Netherlands. Heroes, Competitors, Friends,
and Foes’ in: Conny Steenman-Marcusse en Anita van Herk (eds.), Building Liberty. Canada and
World Peace, 1945-2005 (Groningen: Barkhuis Publishing, 2005) 163-185, aldaar 167-170; Marc
Dierikx, An Image of Freedom. The Netherlands and the United States, 1945 to the Present (Den
Haag: Sdu Publishers, 1997) 9-16.
74 Zoals geciteerd in: B. Broadfoot, The Immigrant Years: From Europe to Canada 1945-1967 (Toronto, on: Douglas and McIntyre, 1986) 33.
75 ‘Brabantse boer verborg vier Amerikaanse piloten. Zij hielpen hem emigreren’, Nieuwe Provinciale
Groninger Courant (31 december 1951) 1.
76 Pierre van der Eng, ‘Het aanbod van een Amerikaans perspectief: de Marshall-hulp en het Nederlandse publiek’ in: S. Koenis en J. Plantenga (red.), Amerika en de sociale wetenschappen in Nederland (Utrecht: Stichting Grafiet, 1986) 26-44, aldaar 31-35.
77 Blom, ‘Jaren van tucht en ascese’, 211.

124

3 De bloei van de emigratie uit Nederland na de Tweede Wereldoorlog

(kab) – een oriënterend bezoek aan Amerika om te kijken wat Nederland van het
Amerikaanse economische systeem kon leren. Na terugkomst publiceerden ze de
brochure Zo werkt Amerika!, een boekje dat één grote lofzang was op de economie van de Verenigde Staten en in een enorme oplage van 1.345.000 exemplaren
over Nederland werd verspreid. Naast het feit dat de vruchten van de Amerikaanse welvaartsstaat door deze publicatie onder brede lagen van de bevolking bekendheid kregen, had het buitenlandse bezoek van de vakbondslieden tot gevolg
dat in de jaren vijftig ongeveer 1.300 Nederlandse boeren, tuinders en landarbeiders studiereizen naar de Verenigde Staten maakten.78
De promotie van the American way of life in filmvertoningen en emigratieliteratuur versterkte de interesse in Noord-Amerika. Na 1945 werden in Nederland
steeds vaker Amerikaanse en ook Canadese films vertoond, die het deden voorkomen alsof auto’s, moderne keukens en koelkasten in Noord-Amerika voor
iedereen tot de basisuitrusting behoorden. Films uit Hollywood veroverden de
Nederlandse bioscopen en spiegelden de toeschouwers een Amerikaans Utopia
voor dat door velen meegedroomd werd.79 Rond 1950 was driekwart van de films
die in de Nederlandse bioscopen draaiden geproduceerd aan de Amerikaanse
westkust. De boodschap die deze Hollywoodfilms uitdroegen was dat het financiële geluk in Noord-Amerika op de hoeken van de straten lag, je hoefde het alleen maar te grijpen.80 Verder produceerde in de jaren vijftig en zestig de Nederlandse overheid, in het kader van de actieve emigratiepolitiek die zij van 1949 tot
1961 voerde, – samen met de inzet van kranten, radio en televisie was er sprake
van een ‘stevig voorlichtingsoffensief’81 – diverse emigratiefilms die een al even
eenzijdige boodschap verkondigden en zodoende het vertrek uit Nederland stimuleerden.82 Dergelijke bewegende beelden waren primair bedoeld voor voorlichtingsavonden, maar haalden soms ook de bioscopen. Een goed voorbeeld is de
optimistisch getoonzette film ‘Mijn neef uit Canada’, die begin 1952 uitkwam en
tot 1955 in 92 bioscopen stukgedraaid werd voor in totaal 112.000 bezoekers.83
78 Frank Inklaar, Van Amerika geleerd. Marshall-hulp en kennisimport in Nederland (Den Haag: Sdu,
1997) 9-11, 55, 83-84, 327-329; Marja L. Roholl, ‘Uncle Sam: An Example for All? The Dutch
Orientation towards America in the Social and Cultural Field, 1945-1965’ in: Hans Loeber (ed.),
Dutch-American Relations, 1945-1969. A Partnership: Illusions and Facts (Assen: Van Gorcum,
1992) 105-152, aldaar 108-111.
79 Jan Donkers, The American Dream in the Netherlands 1944-1969 (Nijmegen: sun, 2000) 68, 78, 88.
Vgl. ook: Ruth Oldenziel, ‘De technologische belofte van de Amerikaanse droomkeuken’, Sociologie 4.2/3 [themanummer Amerikaanse toestanden] (2008) 155-173, met name 163-169.
80 Marc Dierikx, ‘In Pursuit of the American Dream. The Spread of the Televised American Image and
the Rise of European Tourism to the United States’ in: Doeko Bosscher, Marja L. Roholl en Mel van
Elteren (eds.), American Culture in the Netherlands (Amsterdam: vu University Press, 1996) 114132, aldaar 117; vgl. G. Waller, ‘The American Film: the Impact and Image of Images’ in: Rob Kroes
en F. von Geusau (eds.), Image and Impact. American Influences in the Netherlands since 1945 (Amsterdam: Amerika Instituut, 1981) 115-128.
81 Van Faassen, ‘Achter de feiten aan’, 6-7.
82 ‘A lot of films advertised the country [Canada] and, of course, when it was pictured like that, it looked like heaven on earth – not only the opportunities but the beauty of the land (...) That advertising
really affected us.’ Aldus: Abram van Engen, ‘Emigration’, Origins 22.1 (2004) 11-18, aldaar 12.
83 Mirjam Prenger, “In een sfeer van chronische blijmoedigheid. Emigratievoorlichtingsfilms in de jaren vijftig en begin jaren zestig” (doctoraalscriptie geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, 1987)
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Afb. 27 De titel van de
film “Mijn neef in Canada”.

Ook in de bekende Polygoonjournaals kwam emigratie regelmatig positief ter
sprake, bijvoorbeeld naar aanleiding van staatsbezoeken die koningin Juliana en
prins Bernhard in de jaren vijftig aan Noord-Amerika brachten. Deze nieuwsfilms werden in vrijwel alle Nederlandse bioscopen vertoond en tot de hoogtijdagen van de televisie wekelijks door meer dan 10 procent van de bevolking bekeken. In mei 1952 kwam een film uit over een dubbelbezoek van het koninklijke
paar aan de Verenigde Staten en Canada, die landverhuizing voorstelde als een
positieve stap. Meer dan de helft van deze film handelde over de verscheidene bezoeken die Juliana en Bernhard aan de Nederlandse immigranten in Canada gebracht hadden. Het leek hen allemaal goed te bevallen. Vaak waren ze in NoordAmerika prima terechtgekomen. De bioscoopbezoekers hoorden de koningin
nog een korte toespraak houden, waarin ze meldde dat emigratie ‘in ons eigen,
overbevolkte land’ voor mensen ‘die graag hun vleugels uitslaan’ een prijzenswaardige zaak was.84
Naast films over Noord-Amerika verscheen in Nederland een keur aan boeken
over dit continent. Deze lectuur beleefde vaak meerdere herdrukken, wat niet alleen duidde op een behoefte aan advies, maar de belangstelling voor emigratie ook
versterkte. Een goed voorbeeld vormt de succesvolle trilogie Landverhuizers van
de gereformeerde auteur Pieter Johannes Risseeuw. Dit boek was een bundeling
van drie romans over de negentiende-eeuwse trek van de afgescheidenen naar

35-38. Deze film, die 22 minuten duurt en geproduceerd werd met behulp van het Canadese Department of Citizenship and Immigration, is te zien op de dubbel-dvd “Nederlanders overzee”
(Tijdsbeeldmedia/Bruna, 2008), aldaar dvd 2, bestand 1. Op deze dvd is ook een tiental Polygoonfilms te vinden over de Nederlandse emigratie in de jaren veertig en vijftig.
84 Prenger, “In een sfeer van chronische blijmoedigheid”, 61-62.
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Amerika, die op een letterlijk en figuurlijk uitgelezen moment verscheen, precies
honderd jaar na deze emigratiegolf.85
Het lezen van deze boeken – die de afgescheiden pioniers Van Raalte en Scholte met hun volgelingen op een voetstuk plaatsten – speelde volgens Jan Witte, toen
bestuurslid van de Christelijke Emigratie Centrale in Noord-Brabant, een stimulerende rol bij zijn besluit om eind 1955 met zijn gezin naar Grand Rapids in de
Verenigde Staten te emigreren.86 Ook bij de aspirant-emigrant J. Zijlstra versterkte het lezen van Risseeuws romanserie het plan om naar Noord-Amerika te vertrekken. In 1947 schreef Zijlstra aan de Netherlands Information Bureau (nib) te
New York:
Bij ons is door Risseeuw een boek geschreven bestaande uit twee deelen. Dit behandelt de
tijd voor het heengaan van Ds. Van Raalte met de zijnen en ook de eerste moeilijke jaren
daar aangekomen doorgemaakt. Het is prachtig om te lezen, en tevens spreekt daaruit het
kinderlijk onwankelbaar geloof op de Hemelsche Vader voor de toekomst. Ook wij zouden graag naar de Vereenigde Staten of Canada willen vertrekken als daar mogelijkheid
toe is. Hier in ons kleine landje zitten we met een groote overbevolking, is daar in Holland [Michigan] nog plaats voor emigranten?87

Na de Tweede Wereldoorlog haalde – net als Van Eek en Zijlstra – de ruime meerderheid van de aspirant-emigranten informatie uit de lectuur die er over landverhuizing circuleerde. Gemiddeld liet ongeveer driekwart van de emigranten zich
door het lezen van boeken, brochures of kranten inlichten over het gewenste bestemmingsland.88 Vooral in gereformeerde kringen werd veel leesvoer over overzeese landen geproduceerd, waarbij Canada als meest besproken gebied uit de bus
kwam. Te denken valt aan publicaties als Klaas Norels Jan en Janneke in Canada
(1951), Hollanders in Canada (1952) en Vervult de aarde (1957), Taeke Cnossens
wat serieuzere boek Canada. Land van vrijheid, ruimte en ontplooiing (1951) en
ten slotte het eveneens serieuze Geloof en emigratie (1954) van de predikant Pieter Prins.
De informatievoorziening over Noord-Amerika was, vergeleken met de periode vóór de Tweede Wereldoorlog, sterk verbeterd. Nieuws over en uit de Verenigde Staten en Canada bereikte een veel groter publiek dan voorheen, was realistischer en van hogere kwaliteit.89 Tijdschriften en kranten die zichzelf in een
gunstige marktpositie wilden manoeuvreren en daarvoor het benodigde budget
hadden, stelden na de oorlog vrij algemeen buitenlandse correspondenten aan, zoals het sociaaldemocratische blad Vrij Nederland, de conservatief-liberale Elsevier

85 De drie losse delen werden gepubliceerd tussen 1946 en 1951. De trilogie Landverhuizers kwam in
1957 uit. Zie: Hans Krabbendam, ‘De optelsom moet kloppen. P.J. Risseeuws trilogie Landverhuizers’, Transparant 10.2 (april 1999) 9-15.
86 John Witte, “Emigreren naar Amerika”, 3 (z.p.: ongepubliceerde memoires, z.j. [ca.1987]), privécollectie; interview met John Witte te Grand Rapids, Michigan, usa (3 oktober 2005).
87 homu, Willard Wichers Collection (t88-1089), doos 14: “Correspondence with persons wishing to
immigrate”, aldaar “Brief van J. Zijlstra aan Willard Wichers, nib (22 maart 1947)”.
88 Hofstede, De Gaande Man, 174.
89 Inklaar, Van Amerika geleerd, 83-84.
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Afb. 28 Klaas Norels
kinderboekje Jan en Janneke in Canada.

en gereformeerde dagbladen als Trouw en de Nieuwe Provinciale Groninger Courant.90 De toon over Amerika in deze bladen en kranten was tot het begin van de
jaren zestig positief tot zeer positief. Op deze regel bestonden enkele uitzonderingen: de sociaaldemocratische krant Het Vrije Volk, het communistische orgaan
De Waarheid en het vrijgemaakt-gereformeerde Gereformeerd Gezinsblad lieten
zich hoofdzakelijk negatief uit over de Verenigde Staten.
90 Dierikx, ‘In Pursuit of the American Dream’, 117-121; C. van Heesch, ‘De emigratie in de pers’,
Emigratie. Drie-maandelijks tijdschrift gewijd aan emigratievraagstukken 1.4 (zomer 1959) 19-25,
aldaar 20; B.P. Hofstede, ‘De emigratie in parlement en pers’, Emigratie. Drie-maandelijks tijdschrift gewijd aan emigratievraagstukken 15 (najaar 1962) 14-23, aldaar 16-18. De dagbladpers vervulde van 1947 tot 1955 een spilfunctie in het bevorderen van emigratie. Zie: Jan Maarten Pekelharing, De nieuwsbladpers in Nederland. Ontwikkeling van de lokale pers aan de hand van zestig jaar
nnp (1945-2005) (Amsterdam: Boom, 2005) 88-90.
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Radio-uitzendingen en voorlichtingsbijeenkomsten versterkten de promotie van
vooral Canada. Zo hield H.A. van Luyk, hoofdvoorlichter van de Nederlandse
Emigratie Dienst, in de jaren 1952-1961 elke vrijdagavond zijn “radiopraatje”
over emigratie. En de confessionele emigratieverenigingen en Gewestelijke Arbeidsbureaus organiseerden voorlichtingsavonden, waarop zij naar verhouding
veel aandacht besteedden aan de immigratielanden Canada en Australië.91 De Verenigde Staten kwamen op deze bijeenkomsten nauwelijks ter sprake, hooguit in
combinatie met andere landen.92 Omdat de Verenigde Staten door de strikte immigratiequota moeilijker toegankelijk waren, vonden er na de oorlog bijna geen
oriëntatiereizen naar dit land plaats, waardoor er maar weinig Amerika-experts in
het voorlichterskorps aanwezig waren. Daarnaast maakten de Amerikaanse quota groepsvestiging moeilijker. Vooral de gereformeerden ervoeren dit als een barrière, omdat zij ernaar streefden zich in groepen te concentreren rond Nederlands-Amerikaanse kerken. Ten slotte meenden veel aspirant-emigranten dat ze al
genoeg van dit land wisten, want Amerika stond in de overlevering immers bekend als het land van melk en honing? Om deze redenen bestond er, aldus Taeke
Cnossen, in Nederland nauwelijks belangstelling voor voorlichting over de Verenigde Staten.93 Het verbaast dan ook niet dat op de 186 voorlichtingsvergaderingen die in september en oktober 1957 in Nederland plaatsvonden – door de gab’s,
de cec, de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (kces)94 en de Algemene Emigratie Centrale (aec)95 – de Verenigde Staten als enige land niet afzonderlijk ter
sprake kwam. De meest behandelde landen waren Australië (80), Canada (71),
Nieuw-Zeeland (9) en Zuid-Afrika (7). Wel werden negentien algemene vergaderingen belegd waarop de vestigingsmogelijkheden in de Verenigde Staten mogelijk en passant aandacht kregen.96
Stimulerend voor de aantrekkingskracht van Noord-Amerika was het feit dat
Canada en de Verenigde Staten westerse landen waren, met een cultuur en sociaal
klimaat die niet radicaal verschilden van de Nederlandse. Op sociaalcultureel ter91 Mirjam Prenger, ‘In an Atmosphere of Chronic Cheerfulness: Dutch Emigration Propaganda Films
in the Fifties and Early Sixties’ in: Kroes en Neuschäfer, The Dutch in North America, 80-111, aldaar 87-89.
92 Dit was bijvoorbeeld het geval bij de voorlichtingsvergaderingen die de cec in Zeeland en Drenthe
belegde. Zie: Enne Koops, ‘ “Luctor et Emigro (ii)”. De naoorlogse emigratievoorlichting in Zeeland en de populairste bestemmingslanden’, Nehalennia. Bulletin van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 154 (winter 2006) 23-35, aldaar 24-28; idem, ‘Van heide naar ver.
Overzeese emigratie uit Drenthe (1948-1962)’, Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift 28.1 (2008)
5-15, aldaar 11-12.
93 acec, doos 197: Taeke Cnossen, ‘Stars and stripes forever…’, Emigratiekroniek 2 (1959/60) 39-45,
aldaar 40-41.
94 De kces (1949) kwam voort uit de emigratiecommissie van de knbtb, waarin de Roomsch-Katholieke Emigratie Vereeniging feitelijk was opgegaan. Zie: Smits, Met kompas emigreren, 46.
95 De aec werd in 1953 actief als tegenhanger van de confessionele emigratieverenigingen, de cec en de
kces. In het bestuur van de aec waren veertien organisaties vertegenwoordigd, waaronder de Hervormde Emigratie Commissie. Zie: Van Faassen, “Emigratie uit Nederland 1945-1967”; Hofstede,
Thwarted Exodus, 84-86.
96 Archief Nederlandse Emigratie Dienst (verder: ned), ministerie van Sociale Zaken, Den Haag, doos
99: “Raad voor de Emigratie”, class.nr. 07.353.33: “Commissie van Advies, Voorlichting en Propaganda t/m 1958”, aldaar “Overzicht emigratievoorlichtingsactiviteiten (11 december 1957)”.
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rein was sprake van wederzijdse herkenning en acceptatie.97 De Nederlanders hadden in Noord-Amerika, net als overigens Britse en andere Noord-Europese immigranten, een streepje voor op anderen, zoals een landverhuizer in 1948 opmerkte: ‘We worden als Hollander hier als het ware geëerd. Net of we wat meer
zijn dan een ander.’98 De gereformeerde voorganger Paul van Til uit Middelburg,
die in 1952 als boordpredikant op de “Zuiderkruis” meevoer naar Canada, schreef
in het Walcherse advertentieblad De Faam over zijn ervaringen:
Ik had het gevoel, alsof ik er reeds jaren gewoond heb. Het hoort dwaas, maar ik kan het
niet helpen, het is een eerlijke weergave van mijn gedachten. Je voelt zo zuiver, dat Canada deel heeft aan precies dezelfde cultuurgemeenschap als wij. Het is een verlengstuk van
Europa, dat natuurlijk wel weer zijn eigensoortigheden heeft gekregen. Toen de Canadezen in Nederland waren, waren zij als van ons, nu wij in Canada komen, zijn wij als van
hen. Zuid-Ontario herinnert mij ook op slag aan Drenthe. Als er een land is waar een
Nederlander zich spoedig thuis kan voelen (ten minste als hij een beetje aanpassingsvermogen weet op te brengen) dan is het wel Canada. Dit is geen ijdel woord, maar wordt
bevestigd door wat ik van velen reeds hoorde, die geëmigreerd zijn.99

Van Til sloeg de spijker op zijn kop met zijn verslaglegging over wát Canada nu
zo aantrekkelijk maakte. Inderdaad stond dit land na de Tweede Wereldoorlog
hoog aangeschreven bij aspirant-emigranten. Velen zagen Canada als een soort
tweede Europa en als een verlengstuk van de Verenigde Staten. Het was een ruim,
dunbevolkt land, had overwegend vruchtbare grond, het lag verder weg van het
bedreigende Moskou en, last but not least, Canada kende net als Amerika minder
overheidsregulering dan Nederland.100

De actieve emigratiepolitiek van de Nederlandse regering (1949-1961)
Vanaf 1949 voerde de Nederlandse overheid een actief emigratiebeleid, met als
doel om verlichting te bieden aan de bevolkingsdruk en om de werkloosheid onder agrariërs en laag- of ongeschoolde arbeiders te bestrijden. De actieve emigratiepolitiek droeg – naast de genoemde pushfactoren en de aantrekkingskracht van
Noord-Amerika – bij aan de opleving van de emigratiecultuur in Nederland na de
Tweede Wereldoorlog.
Minister-president Willem Drees liet in zijn nieuwjaarstoespraak, gehouden voor
de Wereldomroep op 1 januari 1949, doorschemeren hoe de Nederlandse overheid
97 Gerrits, They Farmed Well, 14-15.
98 acec, doos 197: Mededelingenblad van de cec 16 (december 1948) 15.
99 Paul van Til, ‘2e Brief van ds. Van Til uit Canada’, De Faam [Advertentieblad voor Middelburg en
de dorpen van Walcheren] 32 (22 augustus 1952); vgl. Enne Koops, ‘ “Luctor et emigro (iii)”. De
rol van gereformeerde predikanten bij de stimulering van de naoorlogse emigratie uit Zeeland (ca.
1950)’, Nehalennia. Bulletin van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 155
(voorjaar 2007) 3-19, aldaar 12-16.
100 K. Ishwaran, Family, Kinship and Community. A Study of Dutch Canadians. A Developmental
Approach (Toronto, on: McGraw-Hill Ryerson, 1977) 36-37.
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Afb. 29 Willem Drees tijdens de inhuldiging van Juliana in Amsterdam op 6 september
1948.

over emigratie dacht: ‘Om voor allen bestaansmogelijkheden te vinden zal veel moeten worden gepresteerd in eigen land, maar zal ook het oog moeten worden gericht
op andere landen. Grond voor alle boerenzoons, die daaraan behoefte hebben, is
niet naar willekeur te scheppen. Dat de ruimte daartoe gevonden wordt in een land
b.v. als Canada, waarmede wij sinds de bevrijding door sterke banden van sympathie verbonden zijn, is verheugend.’101 Anderhalf jaar later onderstreepte de regering in de troonrede dat ‘de sterke bevolkingsgroei en de beperktheid van de beschikbare grond krachtige bevordering der emigratie blijven eisen.’102
De politieke omslag die de regering in 1949 maakte had enkele oorzaken. Zo
101 ‘Radiorede van minister-president’, Zeeuwsch Dagblad (3 januari 1949).
102 Zoals geciteerd in: Prenger, “In een sfeer van chronische blijmoedigheid”, 10.
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manifesteerde zich in de winter van 1948-1949 een serieuze werkloosheid onder
ongeschoolde arbeiders, die de regering ervan overtuigde dat een gesubsidieerde
en daardoor gestimuleerde emigratie een oplossing was.103 Ook de algemene werkgelegenheid – vooral in de agrarische sector en onder kleine middenstanders –
kwam in Nederland onder druk te staan. De Haagse politici vreesden dat het aantal beschikbare banen de krachtige bevolkingsgroei niet kon bijbenen.104
Het sturende emigratiebeleid van de overheid vormde een verlengstuk van het
industrialisatiebeleid. De eerste industrialisatienota – van 1949 tot 1963 verschenen er acht – verwoordde de nieuwe benaderingswijze. Deze nota was opgesteld
door de minister van Economische Zaken J.R.M. van den Brink, die meende dat
een combinatie van industrialisatie en emigratie de ruimte op de arbeidsmarkt vergrootte en tegenwicht bood aan de snelle bevolkingstoename. In de nota van 1949
stond te lezen dat de Nederlandse overheid streefde naar een emigratiesaldo van
10.000 personen per jaar. In de derde industrialisatienota, uit 1952, was het aantal
personen dat zou moeten emigreren om het geschatte tekort op de arbeidsmarkt
te compenseren inmiddels opgehoogd tot 60.000.105
Toen aan het licht kwam dat politiek-Den Haag zich steeds actiever met de emigratie ging bezighouden, leidde dat tot botsingen tussen de regering en de maatschappelijke organisaties.106 Op verzoek van de drie grootste christelijke partijen,
de Antirevolutionaire Partij, de Christelijk-Historische Unie en de Katholieke
Volkspartij (kvp) kwam daarom in maart 1949 de Commissie Landbouwemigratie tot stand, ook wel de commissie-Schilthuis genoemd. Anders dan de regering,
die landverhuizing beschouwde als een verlengstuk van haar werkgelegenheidsen bevolkingspolitiek, en dus vooral economische belangen op het oog had, meenden de maatschappelijke organisaties – vanuit een verzuild vertrekpunt – dat de
klemtoon moest vallen op de geestelijke aspecten van emigratie.
Een tweede twistappel vormde het selectieve subsidiebeleid van de overheid.
Tot ongenoegen van de maatschappelijke organisaties kregen alleen de Stichting
Landverhuizing Nederland en de Gewestelijke Arbeidsbureaus financiële ondersteuning van de regering. Ook in de communicatie trok de overheid deze instellingen voor, zo vonden de maatschappelijke organisaties: zij kregen vaak pas
achteraf bericht van veranderde emigratiebepalingen, terwijl de sln en de gab’s
direct door de regering ingelicht werden. Deze discussiepunten leidden in maart
1949 tot de instelling van de commissie-Schilthuis, die de onvrede moest wegnemen.107
103 Elferink (red.), Toen wij uit Nederland vertrokken, 10-12.
104 Elich, Aan de ene kant, 64-66.
105 Marijke van Faassen, ‘Min of meer misbaar. Naoorlogse emigratie vanuit Nederland. Achtergronden en organisatie, particuliere motieven en overheidsprikkels, 1946-1967’ in: S. Poldervaart,
H. Willemse en J.W. Schilt (red.), Van hot naar her. Nederlandse migratie, vroeger, nu en morgen
(Amsterdam: Stichting Beheer iisg, 2001) 50-67, aldaar 56-57.
106 Marja L. Roholl, ‘Emigration Policy Versus Emigrants’ Policy: the Struggle between the Government and the Social Emigration Organisations in the Netherlands, 1945-1962’ in: Kroes en Neuschäfer (eds.), The Dutch in North America, 57-79.
107 Van Faassen, ‘Min of meer misbaar’, 58.
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Het duurde ruim drie jaar voordat er een compromis op tafel lag dat zowel de
Nederlandse regering als de maatschappelijke organisaties bekoorde. In mei 1952
werd dit compromis middels de Wet op de Organen voor de Emigratie bij de
Tweede Kamer ingediend. Deze wet beslechtte het conflict over de status van de
maatschappelijke organisaties en bepaalde dat de overheid vanaf dat moment ook
de particuliere verenigingen subsidieerde, naast de openbare Gewestelijke Arbeidsbureaus. De Wet op de Organen voor de Emigratie ging uit van een hechte
samenwerking tussen de overheid en de maatschappelijke organisaties op het terrein van de emigratie. Om dit te bewerkstelligen stelde de wet het zogenoemde
Emigratiebestuur in, bestaande uit vertegenwoordigers van de particuliere organisaties en de overheid. Het Emigratiebestuur had als taak de piketpalen van het
emigratiebeleid uit te zetten, de erkenning van aanmeldingsorganen te regelen en
richtlijnen op te stellen voor de aanmeldingsinstanties. Daartoe kreeg het Emigratiebestuur een eigen bureau tot zijn beschikking, de Nederlandse Emigratie
Dienst, die de Stichting Landverhuizing Nederland verving en als administratief
en uitvoerend orgaan optrad. De wet creëerde tevens de Raad voor de Emigratie,
een orgaan dat de minister van Sociale Zaken zou adviseren over emigratieaangelegenheden. In november 1952 werd deze Raad door de minister van Sociale
Zaken J.G. Suurhoff geïnstalleerd (zie afb. 45 op pag. 195).108

De uitvoering van de actieve emigratiepolitiek: vijf facetten
Hoe zag het actieve emigratiebeleid van de Nederlandse overheid er in de periode
1949-1961 concreet uit? Het beleid strekte zich uit over tal van terreinen, waarvan
vijf facetten het belangrijkst waren. In een min of meer chronologische volgorde
betroffen deze facetten de subsidiëring van emigranten, de organisatie van het
transport, een deviezenbeperking, de voorlichting en ten slotte het opzetten van
scholingscentra en voorbereidingscursussen voor aspirant-emigranten. In de eerste plaats verleende de regering vanaf 1949 subsidies aan emigranten. In december
1949 werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend, dat één miljoen gulden op de begroting inruimde voor de subsidiëring van ongeschoolde arbeiders
naar Australië en voor repatrianten die rechtstreeks vanuit Nederlands-Indië naar
Australië of Nieuw-Zeeland wilden doormigreren. De eerste groep die van de
overheidsgelden profiteerde, bestond uit ongeschoolde arbeiders die op 16 december 1949 op het schip de “Volendam” naar Australië vertrokken.109 Aanvankelijk waren de overheidssubsidies alleen bedoeld voor emigranten die onmogelijk zelf de kosten van hun landverhuizing konden betalen, overwegend
ongeschoolde arbeiders, maar geleidelijk – de overheid zwichtte voor de toenemende druk die de maatschappelijke organisaties op haar uitoefenden – werd het
subsidiebeleid ruimer en kregen bijvoorbeeld ook kleine zelfstandigen financiële
108 Smits, Met kompas emigreren, 25; Van Stekelenburg, De Grote Trek, 20-21.
109 ‘Een millioen voor emigratie naar Australië en Nieuw-Zeeland’, Zeeuwsch Dagblad (13 december
1949).
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bijstand. In 1953 ontving iets meer dan de helft (52 procent) van de Nederlandse
landverhuizers overheidssteun. Twee jaar later werd reeds 87 procent van alle
emigranten gesubsidieerd, in 1958 liep dit percentage op tot 96 procent, om vervolgens weer te dalen naar 78 procent in 1964.110
Een tweede beleidsmaatregel had betrekking op het emigrantenvervoer. Omdat
er kort na de Tweede Wereldoorlog een behoorlijk tekort aan scheepsruimte bestond om de emigranten te kunnen vervoeren, besloot de regering om zich actief
in de organisatie van het transport te gaan mengen. Het scheepstekort voor landverhuizers had meerdere oorzaken. In de eerste plaats was ongeveer de helft van
de Nederlandse vloot tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest of door de Duitse bezetter geroofd en slorpten de soldatentransporten naar en van NederlandsIndië een groot deel van de nog beschikbare vervoerscapaciteit op.111 Daarnaast
waren particuliere bedrijven en ondernemingen aanvankelijk niet happig op de
verzorging van het emigrantenvervoer, omdat het overwegend eenrichtingsverkeer betrof dat economisch onrendabel was. De overheid greep dit feit aan om
zich met de scheepspassage in te laten: ‘Wanneer het particulier initiatief op het
gebied van het vervoer (…) geen of slechts beperkte mogelijkheden ziet, ligt de
conclusie voor de hand, dat op het gebied van het emigrantenvervoer een taak
voor de overheid is weggelegd.’112 De Nederlandse regering kocht daarom eind jaren veertig en begin jaren vijftig speciale troepenschepen op voor massavervoer en
verbouwde deze zodanig dat ze ingezet konden worden voor het vervoer overzee.
In de derde plaats voelde de Nederlandse regering zich aanvankelijk genoodzaakt om beperkingen te stellen aan de hoeveelheid deviezen die meegenomen
mochten worden naar het buitenland, een maatregel die al in oktober 1945 genomen was.113 Tot 1953 mochten emigranten die naar Canada en Australië vertrokken van de Nederlandse overheid niet meer dan 100 à 110 gulden contant geld op
zak hebben.114 De deviezenbeperking betekende dat Nederlanders in het aankomstland met een vrijwel lege beurs een nieuw leven moesten opbouwen. Begin
1953 werden de monetaire beperkingen vanwege het ingetreden economische herstel door de Nederlandse regering versoepeld en mochten emigranten meer geld
meenemen, evenals de eventuele bevroren tegoeden die zij nog op Nederlandse
banken hadden staan. Drie jaar later hief Den Haag de deviezenbeperking volledig op.115
Het volgende onderdeel van het actieve emigratiebeleid was het in goede banen
110 Elich, Aan de ene kant, 69 (aldaar noot 6); Van Faassen, ‘Min of meer misbaar’, 63.
111 Van Faassen, ‘Min of meer misbaar’, 54.
112 J. Krol, ‘Emigrantenvervoer’, Economisch-Statistische Berichten 35, nr. 1754 (20 december 1950)
1029-1030.
113 A.A. Mietes, Deviezen zijn schaars. Een institutioneel onderzoek naar het deviezenbeleid van de
overheid in de periode 1945-1981 [pivot-rapport nr. 131] (’s-Gravenhage: rad/pivot, 2002) 14.
Tot ongeveer 1948 verbood de regering Nederlandse burgers zelfs om, vanwege de beperkte deviezen, op vakantie naar het buitenland te gaan. Aldus: Carla Tromp, Na de oorlog (Den Haag: Sdu,
1995) 135.
114 Elich, Aan de ene kant, 69-70.
115 ‘Verruiming deviezenregeling voor emigranten’, Nieuwe Provinciale Groninger Courant (2 januari 1953) 2.
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leiden van de voorlichting. In 1953 bracht de Commissie Voorlichting en Voorbereiding, die door het Emigratiebestuur was ingesteld, een rapport uit dat een
taakverdeling op het gebied van de emigratievoorlichting voorstelde tussen enerzijds de particuliere organisaties en anderzijds de overheid. De algemene voorlichting, ‘teneinde op verantwoorde wijze de kennis van het volk omtrent de emigratie en de emigratiebereidheid in gunstige zin te beïnvloeden’, kwam op het
bord terecht van de particuliere organisaties en de overheidsinstellingen, zoals de
Gewestelijke Arbeidsbureaus, de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en de
Christelijke Emigratie Centrale. Voorts kregen deze organisaties de verantwoordelijkheid voor de individuele voorlichting, terwijl ook de voorbereiding en
begeleiding tot hun takenpakket hoorden. De informatievoorziening van overheidswege zou zich beperken tot het verschaffen van documentatie- en voorlichtingsmateriaal. Het rapport bepaalde verder nog dat het Emigratiebestuur zich op
voorlichtingsgebied wel incidenteel tot het Nederlandse volk mocht richten, maar
daarbij wel de nodige terughoudendheid in acht diende te nemen, omdat, aldus de
commissie, ‘de gedachte niet [mag] postvatten dat er één bepaald orgaan of instituut zou zijn, belast met de verantwoordelijkheid voor de centrale voorlichting
van ons volk omtrent emigratievoorlichting’.116 Vandaar dat de commissie beklemtoonde dat het Emigratiebestuur alleen indirecte leiding mocht geven aan de
voorlichting. Het bestuur diende op te treden als aanvullend en niet als sturend
voorlichtingsorgaan. Conform de Landverhuizerswet van 1936 bepaalde de commissie nog dat de particuliere organisaties om voorlichting te mogen geven, verplicht in het bezit moesten zijn van vergunningen die door de minister van Sociale Zaken aan deze instanties verleend zouden worden. Aan het verkrijgen van een
vergunning waren wel voorwaarden verbonden. De voorlichting mocht niet in
strijd zijn met de richtlijnen van de overheid: het was verboden om tegen de belangen van de aspirant-landverhuizers in te gaan of hen propagandistisch te benaderen.117
Een laatste facet van het actieve emigratiebeleid betrof de omscholing. Door het
opzetten van cursussen Engels en diverse vakopleidingen trachtte de regering om
de ‘emigrabiliteit’ onder agrariërs en arbeiders te stimuleren. Vanaf 1953 zette de
overheid verspreid over heel Nederland vormingscentra op – ook wel rijkswerkplaatsen genoemd – waar (onder meer) aspirant-emigranten omgeschoold werden
tot geschikte hulpagrariërs. In 1953 telde Nederland er negen, een aantal dat snel
opliep tot negentien in 1954. Voor het beschikbaar stellen van stageplaatsen had
politiek-Den Haag contact gezocht met diverse boeren en hen gevraagd om hun
boerderij gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor de elf maanden durende opleiding. In ruil voor medewerking subsidieerde de overheid een deel van het salaris
van de stagiairs, die op de boerderij onder meer leerden tractorrijden, hun kennis
over landbouwmachines bijspijkerden en het oogsten oefenden.118
116 Zoals geciteerd in: Prenger, “In een sfeer van chronische blijmoedigheid”, 19.
117 Ibidem, 19-20.
118 Verslagen van de Organen voor de Emigratie 1953 (Den Haag: Sdu, 1954) 176-178; Verslag over de
Werkzaamheden van de Organen voor de Emigratie 1954 (Den Haag: Sdu, 1955) 15-16, 98.
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Afb. 30 Emigranten naar Australië volgen een cursus. Screenshot uit de film Sterren stralen overal, 1953.

De eerste impulsen tot de opzet van emigratiecursussen kwamen niet van de regering – zij begon daarmee pas na de Wet op de Organen voor de Emigratie uit
1952 – maar van de confessionele maatschappelijke instanties. Het initiatief kwam
van de drie grote landbouworganisaties: de Christelijke Boeren- en Tuindersbond
(cbtb), de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (knbtb) en het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité (knlc). Sinds juli 1946 werkten zij samen
in de Centrale Stichting Landbouw Emigratie (csle). Deze stichting vormde een
centraal coördinerend orgaan dat zich bezighield met de bestudering van vraagstukken over de emigratie van agrariërs en eventuele bevordering van hun landverhuizing. In 1947 begon zowel de Katholieke Centrale Emigratie Stichting als
de Christelijke Emigratie Centrale met de organisatie van emigratiecursussen.119 In
de katholieke cursussen stonden in de jaren vijftig voornamelijk het leren van de
Engelse taal en de godsdienstige vorming van de aspirant-emigrant centraal. Een
complete cursusreeks, die in 1952 in Noord-Brabant aangeboden werd door de
norbertijner priester Theodorus van den Elsen, bestond uit ‘zeventig uren Engels,
tien lessen over land en volk, vijf lessen over emigratie in het algemeen, twintig lessen godsdienst en daarbij nog lessen door verpleegsters te geven.’120 In het cursus119 acec, doos 197: Mededelingenblad van de cec 8 (juli 1947) 6-7; Smits, Met kompas emigreren, 23,
48; Van Stekelenburg, De Grote Trek, 17, 97-101.
120 ‘Emigratieavond’, Eindhovens Dagblad [streekeditie] (21 oktober 1952) 4; Henk van Stekelenburg
Collectie (verder: hvsc), Roosevelt Study Center, Middelburg, doos 14, map 85: “Aantekeningen
van interviews”, aldaar “Interview van Henk van Stekelenburg met Piet van Nuenen [ca. 1995]”.
Meer informatie over de cursussen in katholieke kringen volgt in hoofdstuk 5, aldaar pag. 146.
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aanbod van de Christelijke Emigratie Centrale speelde godsdienstige vorming opvallend genoeg nauwelijks een rol. Waarschijnlijk omdat de angst voor geloofsafval bij de protestanten minder groot was en omdat de cec zich primair als een
interkerkelijke organisatie presenteerde en daarbij theologische discussies tussen
mensen uit verschillende kerken wilde vermijden.
De Engelse taal, tractorrijden, ‘kennis van land en volk’ en algemene landbouwkennis waren vanaf het begin vaste onderdelen van het cursusaanbod. Het aantal
cursusplaatsen en de behandelde thema’s breidden zich in de loop van de jaren vijftig snel uit. Zo hield de provinciale afdeling van de Christelijke Emigratie Centrale in Overijssel in 1954 regionale cursussen in Zwolle, Kampen, Emmeloord, Ommen, Den Ham-Vroomshoop, Almelo, Dedemsvaart en Enschede. Over de gevarieerde onderwerpen die daar aan de orde kwamen, schreef het Mededelingenblad
van de cec: ‘Het lesprogramma omvat Engelse taallessen, medische voorlichting,
E.H.B.O., kennis van land en volk, enz. Voor hen die de kosten niet geheel kunnen
betalen kan tot 90% subsidie worden verkregen.’121 Het cursusaanbod was dus breed
en trok mede daarom veel bezoekers. In het jaar 1954 organiseerde de Christelijke
Emigratie Centrale verspreid over het land 118 cursussen, waaraan ongeveer 2.000
geïnteresseerden deelnamen. De cursussen van de particuliere instanties waren veel
populairder dan die van de rijkswerkplaatsen van de overheid, die in 1953 ongeveer
300 deelnemers hadden, en een jaar later rond de 350.122 Dit veel lagere aantal hing
samen met de beperkte capaciteit van de rijkswerkplaatsen.
In de jaren vijftig groeide binnen de emigratiewereld de aandacht voor het genderaspect en kregen vrouwen meer aandacht in de cursussen. In katholieke kringen – waar vrouwen volgens de clerus een beslissende rol speelden in de geloofsopvoeding – begon men ‘al’ in 1948 oog te krijgen voor het andere geslacht. De
vrouwenlessen handelden voornamelijk over de godsdienstige opvoeding van het
nakroost en over thema’s als stabiele huwelijken en veilige gezinnen, als basis voor
een succesvolle integratie in het buitenland.123 In cec-kringen duurde het tot het
begin van de jaren vijftig voordat de emigrantenvrouw in het curriculum van de
voorbereiding werd opgenomen, aanvankelijk door in artikelen in het Mededelingenblad aandacht aan haar te besteden.124 In 1954 stelde de Christelijke Emigratie
Centrale een eigen vrouwenvoorlichtster aan, mejuffrouw J. den Ouden, die een
‘vrouwenrubriek’ in het Mededelingenblad voor haar rekening nam. In deze rubriek gaf Den Ouden voorlichting over onder meer Noord-Amerikaanse eet- en
kledinggewoonten en het reilen en zeilen van de buitenlandse huishouding. Ook
stelde ze medische kwesties aan de orde en beantwoordde ze vragen over het klimaat en over producten die al dan niet meegenomen mochten worden op emigrantenschepen.125
121 acec, doos 197: Mededelingenblad van de cec 80 (april 1954) 12.
122 Verslagen van de Organen 1953, 176-178; Verslag over de Werkzaamheden 1954, 71-72.
123 Van Stekelenburg, De Grote Trek, 98.
124 acec, doos 197: ‘De vrouw en de emigratie’, Mededelingenblad van de cec 76 (december 1953) 10;
Marijke van Faassen, ‘Vrouwen in den vreemde. Het Nederlandse Vrouwen Comité en de emigratievoorlichting in de jaren vijftig’, Spiegel Historiael 37 (2002) 324-329.
125 acec, doos 197: Mededelingenblad van de cec 94 (juni 1955) 5. In 1957 werd Den Ouden opgevolgd
door mevrouw H.R. Scholten. Zie: acec, doos 198: Emigratiekoerier 144 (15 oktober 1957) 2.
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Het waren dus vooral de maatschappelijke organisaties die gestalte gaven aan de
emigrantencursus. De taak van de Nederlandse regering beperkte zich in hoofdzaak tot het bewaken van de grenzen van voorlichting en cursussen. Daarnaast financierde zij, voor een deel althans, de voorlichtings- en cursusactiviteiten van de
erkende aanmeldingsinstanties. Dit tot grote verontwaardiging van de liberale
Nieuwe Rotterdamsche Courant, die meende dat de Christelijke Emigratie Centrale met haar stimulering van emigratie alleen op geld uit was.126 Vanaf 1961 deed
zich – mede op instigatie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (vvd) –
een ingrijpende verandering voor in het actieve emigratiebeleid van de regering.

Naar een ‘positief emigratiebeleid’
In september 1961 besloot de Nederlandse overheid om haar actieve emigratiepolitiek naar een zogenoemd ‘positief emigratiebeleid’ om te vormen. De term
positief betekende dat er een einde kwam aan de actieve stimulering, maar niet aan
de noodzakelijke begeleiding van landverhuizers. De oorzaak van deze wijziging
lag in het herstel van de economie, waardoor er vanaf 1952 steeds minder Nederlanders wegtrokken. Door de economische hoogconjunctuur zag de regering zich
vanaf 1956 genoodzaakt om buitenlandse gastarbeiders aan te trekken om de lege
plaatsen op de arbeidsmarkt op te vullen.127 Om deze reden gingen binnen parlement en pers stemmen op om het actieve emigratiebeleid te beëindigen, vooral aan
liberale, katholieke en communistische zijde.128
Concreet hield de bijsturing van het emigratiebeleid van actief naar positief in
dat de overheid wel verantwoordelijk bleef voor het soepele verloop van de transAtlantische trek, maar dat zij niet meer actief kandidaat-emigranten zou werven
via radio-uitzendingen, advertenties of financiering. Met ingang van 1962 voerde
Den Haag dit beleid in. Hiermee kwam onder meer een einde aan het bekende
vrijdagse ‘radiopraatje over emigratie’ van Van Luyk. Het bestaande emigratieapparaat bleef grotendeels intact. Wel had de politieke koerswijziging consequenties
voor de Nederlandse Emigratie Dienst, waarvan het personeelsbestand flink inkromp.129

126 ‘Verantwoord emigratiebeleid?’, ‘Dreigende verambtelijking’ & ‘Kritisch commentaar emigratiepropaganda’, nrc (respectievelijk 28 en 29 augustus 1953; 21 november 1956) 1, 1, 7. De Christelijke Emigratie Centrale wees deze aantijging volstrekt van de hand: acec, doos 198: Emigratiekoerier 123 (1 december 1956) 1.
127 Van Faassen, ‘Min of meer misbaar’, 50-52; Leo Lucassen, ‘Agent of koopman? Theorie en praktijk
van de controle op arbeidsmigratie in Nederland, 1918-1980’ in: M. ’t Hart, L. Lucassen en
M. Schmal (red.), Nieuwe Nederlanders. Vestiging van migranten door de eeuwen heen (Amsterdam: iisg, 1996) 151-168, aldaar 159.
128 Enne Koops, ‘De gereformeerde, katholieke, socialistische en liberale houding ten aanzien van het
actieve emigratiebeleid van de Nederlandse overheid (1949-1962)’, Leidschrift 22.1 (april 2007) 141165, aldaar 158-164.
129 Prenger, “In een sfeer van chronische blijmoedigheid”, 23-24.
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Afb. 31 Emigranten betreden de loopplank van het schip richting Canada, 1955.

Conclusies
Er ontstond in de jaren 1947-1963 in Nederland een brede, actieve en expliciete
nationale emigratiecultuur. De vitaliteit van deze nationale emigratiecultuur moet
begrepen worden tegen de achtergrond van een reeks push- en pullfactoren. De
belangrijkste pushfactoren vormden de economische laagconjunctuur die al in de
jaren dertig begonnen was en doorzette na de Tweede Wereldoorlog, het omvangrijke huizentekort en de voortdurende dreiging van een derde wereldoorlog.
Daarbij veroorzaakten de ontwrichtende ervaringen van de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië een wijdverbreid gevoel van ontheemding, dat veel Nederlanders losmaakte van hun vertrouwde milieu. De beschikbare bronnen wijzen erop dat de gereformeerden extra motieven aangrepen
om emigratie te overwegen: de dreiging van het communisme – dat in eigen kring
veel weerstand en angst opriep – en de jarenlange kerkstrijd in de Gereformeerde
Kerken in Nederland.
De economische mogelijkheden, de veronderstelde vrijheid en de overvloed aan
ruimte op het Noord-Amerikaanse continent contrasteerden sterk met het sombere toekomstperspectief van Nederland. Canada, de Verenigde Staten, maar ook
Australië oefenden hierdoor een sterke aantrekkingskracht uit op verarmde
Nederlanders. Het positieve beeld van de genoemde overzeese landen bereikte
Nederland op verscheidene manieren: via familie, vrienden, de Canadese en Amerikaanse bevrijders, de Marshallhulp, bioscoopfilms, Polygoonjournaals, boeken
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en periodieken, wekelijkse “radiopraatjes” over emigratie en de officiële voorlichting.
Het actieve emigratiebeleid van de regering tijdens de jaren 1949 tot 1961 was
het laatste ingrediënt van de nationale emigratiecultuur die in Nederland tot ontwikkeling kwam. Dit emigratiebeleid vormde een evenknie van de industrialisatiepolitiek en beoogde net als haar de bevolkingsdruk te verlagen en de werkgelegenheid te vergroten. Daartoe financierde de overheid de overtochtskosten van de
landverhuizers en zorgde zij door de aankoop van emigrantenschepen voor een
geregeld transport. De deviezenbeperking in de eerste naoorlogse jaren moest
voorkomen dat het valutatekort verder opliep. Belangrijk was, ten slotte, dat de
overheid de voorlichting reguleerde en scholingscentra en voorbereidingscursussen voor aspirant-emigranten opzette.
De algemene voorwaarden voor een omvangrijke overzeese emigratie waren in de
jaren 1947 tot 1963 dus volop aanwezig. Voor aspirant-landverhuizers uit Nederland lag de loopplank naar het buitenland al klaar. Het enige wat ze nog hoefden
te doen, was daaroverheen lopen. De mate van bereidheid om de loopplank op te
stappen, hing daarnaast nauw samen met religieuze opinievorming en organisatie.
Deze onderwerpen worden in de komende twee hoofdstukken aan de orde gesteld.

4 Religieuze visies als bouwsteen
De opinievorming over emigratie en Noord-Amerika
binnen de Nederlandse kerken

Van 1948 tot 1962 verruilde 7.6 procent van alle gereformeerden in Nederland zijn
of haar geboortegrond voor een land overzee. Vergeleken met deze geloofsgroep
emigreerden hervormden (3.4 procent), katholieken (3.2 procent) en onkerkelijken (3.2 procent) veel minder vaak.1 Deze verschillen in emigratiebereidheid kunnen verklaard worden door religieus-culturele visies. Dit hoofdstuk behandelt dit
onderwerp en vergelijkt de opinievorming over emigratie en Noord-Amerika
binnen de belangrijkste Nederlandse kerkgenootschappen en groeperingen.

‘De gereformeerden’
De doorwerking van godsdienstige opvattingen komt aan het licht wanneer men
zich realiseert dat de emigratiebereidheid onder ‘de gereformeerden’ niet eenduidig was: de overgrote meerderheid van de gereformeerde emigranten kwam uit de
Gereformeerde Kerken in Nederland, terwijl andere denominaties – de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Gereformeerde Gemeenten en de Christelijke
Gereformeerde Kerken – naar verhouding veel minder landverhuizers zagen vertrekken.
Tabel 9 aandeel van gereformeerde kerkgenootschappen in de emigratie
naar overzeese landen, 19502
Kerkgenootschap

Aandeel in Nederl.
Aandeel in % alle geref. % alle geref.
bevolking in 1947 totale emigratie
in Ned. emigranten
(9.625.500)
in 1950 (21.330)
in 1947
in 1950
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GKN
673.670 7.00
4.240 19.88
72.0
85.4
GKV
89.040 0.93
165 0.77
9.5
3.3
(Oud-) Ger. Gem.
105.297 1.09
380 1.78
11.3
7.6
CGK
67.949 0.71
172 0.81
7.2
3.5
Onbekend
0
0
10 0.05
0
0.2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal
935.956 9.73
4.967 23.29
100
100
1 Zie bijlage 3 en 4 (pag. 366-367) voor de procentuele en absolute aantallen emigranten per geloofsgroep.
2 Van der Mast, Verantwoorde emigratie, 35; Hans Knippenberg, De religieuze kaart van Nederland.
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In 1950, bijvoorbeeld, vertrokken 21.330 Nederlanders overzee, onder wie bijna
5.000 gereformeerden. Ruim 85 procent van hen was afkomstig uit de Gereformeerde Kerken (tabel 9).3
Achtereenvolgens passeren de volgende kerkgenootschappen de revue, beginnend met de twee grootste en oudste kerken: de Rooms-Katholieke Kerk en de
Nederlandse Hervormde Kerk; en vervolgens vier denominaties die de term ‘gereformeerd’ in hun officiële benaming droegen: de Gereformeerde Kerken in
Nederland, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten. Ten slotte komt de opinievorming aan de orde van groepen die niet bij een kerk hoorden, zoals socialisten,
communisten en liberalen. Deze laatste categorie fungeert in dit hoofdstuk als een
controlegroep om te zien hoe niet-religieus gedachtegoed de opinievorming over
emigratie en Noord-Amerika stuurde.

Rooms-Katholieke Kerk
De Rooms-Katholieke Kerk koos na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie
in 1853 voor een defensieve opstelling in de Nederlandse samenleving, maar omstreeks het begin van de twintigste eeuw traden de rooms-katholieken in Nederland uit hun isolement. In het interbellum vond, naast een sterke groei van de
achterban, een forse uitbouw van de katholieke organisatie plaats, die tot uitdrukking kwam in de stichting van een eigen katholieke universiteit (de Katholieke
Universiteit Nijmegen, 1923), een radiozender (de Katholieke Radio Omroep,
kro, 1925) en de Roomsch-Katholieke Staatspartij (rksp, 1926).4 De periode
1945-1960 kenmerkte zich door een verdere emancipatie en organisatie van het
katholieke volksdeel in Nederland zelf. Het zogenoemde ‘rijke roomsche leven’
kwam tot volle bloei en bereikte rond 1960 zijn hoogtepunt. Tegelijkertijd streefden de bisschoppen in deze periode naar consolidatie van de bestaande structuren

Omvang en geografische spreiding van de godsdienstige gezindten vanaf de Reformatie tot heden
(Assen: Van Gorcum, 1992) 266-268.
3 De cijfers over 1950 is een van de weinige bronnen die de omvang van de emigratie uitsplitsen per kerk.
De gegevens in tabel 9 corresponderen met ander cijfermateriaal, zoals passagierslijsten uit 1953 en
1954 (zie tabel 14, hoofdstuk 5, pag. 211). En van alle gereformeerden die van januari tot en met september 1956 naar Canada emigreerden (1.715 personen), kwamen 1.519 uit de Gereformeerde Kerken in Nederland (88.6 procent), 113 uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (6.6 procent) en 83
uit de Christelijke Gereformeerde Kerken of de (Oud-) Gereformeerde Gemeenten (4.8 procent). Zie:
hhcc, toeg.nr. d2-1946.1: “Immigration Committee for Canada”, doos 228, folder 2: “Minutes 1947,
1956”, aldaar “Report on Church Affiliation and Destination of Immigrants, Jan. 1-Sept. 30, 1956”
en idem, doos 1062, folder 5: “Reports, 1949-1967”, aldaar rapport 1958.
4 Paul Luykx, Andere katholieken. Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw
(Nijmegen: sun, 2000) 227; Walter Goddijn, Jan Jacobs en Gérard van Tillo, Tot vrijheid geroepen.
Katholieken in Nederland 1945-2000 (Baarn: Ten Have, 2000) 20, 85-86. nb. In de periode 19301947 kende de Rooms-Katholieke Kerk met 48.5 procent de sterkste interne groei door geboorten.
Bij de gereformeerden lag de aanwas door geboorten op 43.9, bij onkerkelijken op 37.6 en bij de hervormden op 34 procent. Zie: ‘Nieuwste gegevens over de volkstelling’, De Strijdende Kerk. Veertiendaags Orgaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland (12 augustus 1950) 2-3.
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en beklemtoonden zij het belang van gehoorzaamheid aan het kerkelijke gezag.5
De hiërarchische structuur van de Rooms-Katholieke Kerk en de angst voor geloofsafval beïnvloedden zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog de visie op
emigratie. Voor de oorlog had het afwijzende standpunt van de bisschoppen – zij
beschouwden emigratie als een gevaar voor het geloof, de moraal en de band met
de kerk – ertoe geleid dat de Roomsch-Katholieke Emigratie Vereeniging (1927)
op emigratiegebied vrijwel niets kon ondernemen en geen positieve emigratiestrategie ontwikkelde. Na de Tweede Wereldoorlog dwong de economische praktijk in Zuid-Nederland en het feit dat katholieken massaal emigreerden tot een
nadere standpuntbepaling. Onder jonge katholieke boeren bleek grote belangstelling voor landverhuizing te bestaan, omdat door het hoge geboortecijfer onder de
katholieken en het gebrek aan landbouwgrond bedrijfsopvolging vaak onmogelijk was. Er ontstond in de Rooms-Katholieke Kerk verdeeldheid over de vraag in
hoeverre emigratie een verantwoorde oplossing bood voor deze situatie.
Maatschappelijke organisaties – in het bijzonder de Katholieke Nederlandse
Boeren- en Tuindersbond, wiens Emigratiestichting (april 1947) uitmondde in de
Katholieke Centrale Emigratie Stichting (kces, 1949) – wisten het Nederlandse
episcopaat er in 1947 van te overtuigen dat de emigratie gestimuleerd diende te
worden.6 In 1950 stelde het episcopaat J.M.J.A. Hanssen van het bisdom Roermond als emigratiebisschop aan, met als taak de bevordering van emigratie.7 Ook
op politiek niveau spraken de katholieken zich positief uit over landverhuizing.
Gedurende de jaren vijftig steunde de kvp – de naoorlogse voortzetting van de
rksp – het actieve emigratiebeleid van de Nederlandse overheid, een politiek waaraan zijzelf als partij binnen de rooms-rode coalitie (1946-1958) mede vormgaf.8
Twee motieven lagen ten grondslag aan de visieverandering van de katholieke
autoriteiten na de Tweede Wereldoorlog. In de eerste plaats meende de clerus dat
vertrek naar katholieke gebieden in het buitenland de minst gevaarlijke oplossing
was voor de werkloosheids- en overbevolkingsproblematiek in Zuid-Nederland.
Twee andere opties, geboortebeperking en de overgang van katholieken naar de
industrie, wees de clerus af. Geboortebeperking achtten de katholieken vanuit
godsdienstige principes uit den boze, terwijl industrialisatie van Noord-Brabant
veel niet-katholieken zou aantrekken met als gevaar verwereldlijking en geloofsafval.
Ten tweede konden emigranten volgens de geestelijkheid in het buitenland missionair werk verrichten en betekende landverhuizing een versterking van de
5 Goddijn, Jacobs en Van Tillo, Tot vrijheid geroepen, 14, 32-33, 59-61, 69, 115.
6 Van Stekelenburg, De Grote Trek, 22-23, 88-89.
7 In 1952 en 1956, bijvoorbeeld, stuurde Hanssen herderlijke brieven aan alle pastoors in Limburg,
waarin hij hen opriep om emigratie positief te benaderen en te propageren. Zie: L.J.A. Winkelmolen, “De agrarische emigratie vanuit Noord- en Midden-Limburg in de periode 1948-1960. Agrarische gebondenheid contra het werk van emigratieorganisaties” (doctoraalscriptie geschiedenis,
Möllerinstituut Tilburg, 1983) 18-19.
8 Koops, ‘De gereformeerde, katholieke, liberale en socialistische houding’, 157. Zie over de roomsrode coalitie: Anneke Visser, Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis (1948-1958) (Amsterdam: Bakker, 1986); Arie van der Zwan, Van Drees tot
Bos. Zestig jaar succes en mislukking. Geschiedenis van de PvdA (Amsterdam: Balans, 2008) 9-59.
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Afb. 32 Tekening van
paus Pius xii op de cover
van een Italiaans tijdschrift, 1956.

wereldwijde katholieke kerk.9 De benadering van emigratie vanuit deze oogpunten bestond al in de negentiende eeuw, maar werd tijdens de ambtsperiode van
paus Pius xii (1939-1958) sterker dan tevoren beklemtoond, omdat de Tweede
Wereldoorlog grote migratiestromen op gang had gebracht waarvan ook katholieken deel uitmaakten. Nog tijdens de oorlog, in een radiorede in juni 1941, sprak
de paus zich uit over het natuurrecht om te emigreren – hoewel zijn boodschap
ambivalent was. Pius wees enerzijds op emigratie als een mogelijkheid tot beschavingswerk, maar anderzijds liet hij doorschemeren landverhuizing als iets onvermijdelijks te beschouwen:
Onze planeet (…) is toch niet arm aan bewoonbare gebieden en plaatsen, die nog overgelaten zijn aan de grillige vegetatie der natuur en zich goed zouden eigenen voor ontginning door mensenhand, voor zijn behoeften en voor zijn beschavingswerk, en meer dan
eens is het onvermijdelijk, dat enige gezinnen van hier of daar emigreren, en elders een
nieuw vaderland zoeken. Dan moet (…) het recht van het gezin op levensruimte worden
geëerbiedigd.10

9 Van Stekelenburg, De Grote Trek, 22, 81-83, 87; Smits, Met kompas emigreren, 87-88, 92.
10 Zoals geciteerd in: Smits, Met kompas emigreren, 85-86.
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In juni 1951 werd op initiatief van Pius xii de International Catholic Migration
Commission (icmc) opgericht, ter coördinatie van wereldwijde katholieke activiteiten op het gebied van emigratie en vluchtelingenhulp. Nadrukkelijk wees de
paus er bij deze gelegenheid op dat landverhuizing door de kerk gestimuleerd
mocht worden: ‘De kerk heeft een grote missie te vervullen op het gebied van het
steunen, aandringen en stimuleren van deze activiteit [emigratie].’11 In zijn kerstboodschap een half jaar later gaf Pius xii wederom blijk van een positieve visie op
emigratie: ‘Migratie is liefdadigheid met betrekking tot bronnen en behoeften op
wereldschaal.’ Mensen zonder land hebben recht op land zonder mensen, aldus
Rome.12
Ondanks het feit dat de katholieke autoriteiten na de Tweede Wereldoorlog positief tegenover emigratie stonden, bleven zij voortdurend alert op de gevaren.
Het Leitmotiv dat telkens terugkeerde wanneer geestelijken over landverhuizing
spraken of schreven, was de Bijbeltekst Marcus 8:36: ‘Wat baat het de mens als hij
heel de wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel?’13 Wilhelmus Bekkers, vanaf
1960 bisschop te ’s-Hertogenbosch, verwoordde de ambivalente houding treffend
in een radiopreek op 12 december 1954: ‘Zo denkt de kerk over emigratie. Voor
haar is de emigrant zorgenkind en apostel. Een bewijs, dat onze Kerkelijke Overheid vertrouwen stelt in en zorgen heeft over de emigrant. Groot vertrouwen en
grote zorg.’14 De rooms-katholieke visie op overzeese landverhuizing vertoonde
dus een innerlijke tegenstrijdigheid en dat hinderde de mobilisatie van de achterban.
De mobilisatie werd verder bemoeilijkt doordat een deel van de rooms-katholieke geestelijkheid uitgesproken tegenstander bleef van het bevorderen van emigratie in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. De oorzaken hiervan waren
dat die bevordering vóór 1945 altijd was afgewezen, zodat de nieuwe standpuntbepaling van de kerk niet overal en even snel ingang vond – ook door het roomskatholieke conservatisme –, en dat de geestelijkheid de gevaren van emigratie beklemtoonde boven de kansen die deze bood. Vooral pastoors stelden zich
gereserveerd op, vanwege de godsdienstige en zedelijke risico’s die landverhuizing huns inziens met zich meebracht.15 Daarnaast speelde mee dat het vanzelfsprekende gezag van Rome en hogere kerkelijke autoriteiten in de Nederlandse
kerk in de jaren vijftig afbrokkelde, een proces dat wel het aanbreken van ‘het uur
van de leek’ wordt genoemd. Hierdoor namen de verscheidenheid en individuele
meningsvorming binnen de eigen gelederen toe.16 Binnen het episcopaat was de
11 Ibidem, 86.
12 A. Vrielink-Völkers, “De rol van de Katholieke Kerk met betrekking tot de emigratie vanuit Nederland in de jaren 1950-1960” (doctoraalscriptie geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen,
1989) 28.
13 Smits, Met kompas emigreren, 37, 77.
14 Zoals geciteerd in: Vanda van der Kooi, “Zorgenkind en apostel: de emigratie-ideologie van de
rooms-katholieke autoriteiten in Nederland” (doctoraalscriptie geschiedenis, Erasmusuniversiteit
Rotterdam, 1996) 36.
15 Van Stekelenburg, De Grote Trek, 88.
16 Marit Monteiro, ‘Mannen Gods: historische perspectieven op clericale identiteit en clericale cultuur’
in: Gian Ackermans en Marit Monteiro (red.), Mannen Gods. Clericale identiteit in verandering
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bisschop van ’s-Hertogenbosch, Wilhelmus Mutsaers, een vertolker van deze
zienswijze. In 1947 citeerde het Eindhovensch Dagblad hem: ‘Alleen als er werkelijk geen andere oplossing mogelijk is, kan emigratie overwogen worden, want
Wij herhalen, de gevaren voor godsdienst en zeden zijn veelvuldig en groot, terwijl ook het welslagen in zuiver stoffelijk opzicht in vele gevallen zeer onzeker
is.’17 Toen het episcopaat zich nog in datzelfde jaar achter de bevordering van emigratie schaarde, conformeerde Mutsaers zich op het oog, maar in de praktijk bleef
hij zich terughoudend opstellen.
Periodieken als de Helmondsche Courant en het katholieke weekblad De Nieuwe Eeuw publiceerden regelmatig artikelen tegen emigratie.18 Het seculiere motief
dat deze persorganen noemden, was dat jonge boeren zich beter konden laten omscholen tot tuinbouwers of fabrieksarbeiders dan naar het buitenland vertrekken.
Onder het motto ‘Zoek Canada in Nederland’ moesten jonge arbeidskrachten
voor het moederland behouden blijven. De actieve regeringspolitiek deden deze
criticasters af als ‘moderne koeliedrijverij’.19 Ook in het katholieke dagblad De
Maasbode verschenen nu en dan artikelen die niet opwekten tot emigratie. In november 1952 berichtte deze krant dat 60 procent van de ongetrouwde katholieke
Nederlandse immigranten in Perth, Australië, van de kerk was vervreemd. Volgens een katholieke arts leidde dit bericht tot geschokte reacties onder de clerus en
in de kerk.20
De visie van de geestelijkheid op Noord-Amerika was dus noch uitgesproken
positief, noch expliciet negatief. Tegenstrijdigheid en angst zijn de beste termen
om de standpuntbepaling van de clerus ten aanzien van Noord-Amerika te typeren. Omdat op dit continent – met uitzondering van Frans-Canada (Quebec) – de
protestantse kerken de overhand hadden, ging de voorkeur van de clerus uit naar
groepsvestiging in gebieden met een sterk katholiek karakter, zoals Frankrijk,
Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerikaanse landen als Brazilië en Argentinië.21 Er zijn meerdere gevallen bekend van geestelijken die druk uitoefenden op
aspirant-emigranten om zich in groepsverband in een van deze landen te vestigen.
Johannes Hendrikx bijvoorbeeld, een katholiek uit Alphen (nabij Tilburg) voelde
zich zwaar onder druk gezet door enkele priesters die wilden dat hij en elf andere

17
18
19
20
21

(Hilversum: Verloren, 2007) 9-32; Eginhard Meijering, Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw (Amsterdam: Balans, 2007) 338-340.
Zoals geciteerd in: hvsc, doos 13, map 82: “Diverse krantenartikelen, 1947-1963”, aldaar W. Mutsaers, ‘Voor de emigratie van katholieken’, Eindhovensch Dagblad [stadseditie] (28 juli 1947) 1.
T.W.P. Dielissen, “Brabantse boeren, aspirant-emigranten. Het emigratiebeleid van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond als leidraad voor verantwoord emigreren (1945-1965)” (doctoraalscriptie geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1993) 57-58.
Van Stekelenburg, De Grote Trek, 83.
Hofstede, Thwarted Exodus, 129.
Smits, Met kompas emigreren, 10, 31-32, 80-81; Winkelmolen, “De agrarische emigratie vanuit
Noord- en Midden-Limburg”, 18. De Volkskrant prees vooral Brazilië aan: ‘Kans voor Nederlandse pioniers: Brazilië heeft land in overvloed’, De Volkskrant (23 maart 1948) 3. Al vóór de Tweede
Wereldoorlog richtte de rksp zich op de Zuid-Amerikaanse ‘abc’-landen Argentinië, Brazilië en
Chili. Zie: Katholiek Documentatie Centrum (verder: kdc), Radboud Universiteit Nijmegen,
toeg.nr. 7198: “Losse archivalia”, aldaar map “Emigratie naar Brazilië” en artikel ‘Er blijft werkloosheid. Emigratie geeft oplossing’, Nieuwe Venlosche Courant (12 december 1938) 1.
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gezinnen zich in Brazilië vestigden. Hendrikx bleef echter volharden in zijn keuze voor Canada, waarheen hij en zijn gezin in maart 1948 vertrokken.22 Een ander
voorbeeld van de advisering aan katholieken om zich bij voorkeur in geestverwante landen te vestigen – en dan het liefst groepsgewijs – is de brochure De grote trek (1951), die speciaal geschreven was voor aspirant-landverhuizers in
Noord-Brabant. Over Canada stelde deze brochure dat de Nederlandse katholiek
in dat land gemakkelijk in een isolement kon raken en dat het kerkelijke leven daar
traditioneler was dan in het geboorteland. De boodschap van De grote trek was
niet propagandistisch, maar eerder ontmoedigend:
Het overwegend niet-katholieke milieu zal voor hen, die in Brabant gewend waren in een
sterk katholieke omgeving te leven, wel eens moeilijkheden geven (…) De kerken zijn er
zeer eenvoudig om het woord armoedig niet te gebruiken. Er vinden betrekkelijk weinig
plechtigheden plaats; een behoorlijk gezongen Heilige Mis b.v. hoort men er zelden. Deze
verschijningsvorm van de “uiterlijke” Kerk kan op sommigen een deprimerende invloed
uitoefenen. Het komt vaak voor, dat de H. Mis wordt opgedragen in een grote kamer van
een farm of zelfs in een afgescheiden gedeelte van een schuur.23

De brochure De grote trek haalde ook nog de Franse taal in Quebec aan, de losse
moraal op seksueel gebied en de invloed van de materialistische Amerikaanse levenswijze als schaduwzijden voor katholieken die zich in Canada wilden vestigen.24
Het standpunt van de kerkleiding over de Verenigde Staten was even terughoudend als dat over Canada. Wie naar Amerika trok, kwam terecht in een beerput
van materialisme, immoraliteit en secularisatie. Deze verschijningsvormen van de
moderne tijdgeest waren volgens katholieke opiniemakers ook bezig om Canada
te infiltreren.25 Vooral vrijgezellen liepen het gevaar te bezwijken aan de verleidingen van de moderne cultuur. Een godsdienstles voor aspirant-landverhuizers uit
het cursusboek De katholieke emigrant wond daar geen doekjes om:
Als algemene regel geldt, dat het sterk af te raden is om als vrijgezel naar Canada te gaan.
Voor hen zijn de moeilijkheden en gevaren zeer groot. Steun, opbeuring en goede raad,
die hij in deze grote vrije wereld nodig heeft, zal hij missen (…) De mogelijkheden om als
immigrant een goed katholiek meisje te krijgen, zijn gering. Bovendien is een Canadees
meisje niet van plan te pionieren en heeft ze niet veel spaarzin. Men is aangewezen op
Nederlandse meisjes in Canada, onder wie de keuze momenteel nog niet groot is.26

Dit alles betekent niet dat katholieke opiniemakers nooit positief over NoordAmerika schreven. Zo verschenen in De Volkskrant in de jaren vijftig artikelen die
22 hvsc, doos 14, map 86: “Memoires John Hendrikx (1984)”, 113-114.
23 ned, doos 238-242: “Directie voor de Emigratie”, class.nr. 1.839.621/07.353.3: “Voorlichting emigratie van algemene aard; brochures e.d., 1949-1954”, aldaar De grote trek. Emigratie Noord-Brabant (z.p.: Provinciaal Contactorgaan voor Emigratie-aangelegenheden, 1951) 32.
24 Ibidem, 33.
25 Van Stekelenburg, De Grote Trek, 89.
26 Th. van den Elsen, F.P. Verhagen en J. Verkuijlen, De katholieke emigrant: godsdienstcursus voor
emigranten (Tilburg: Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, 1952) 31.
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Afb. 33 Het cursusboek
De katholieke emigrant,
1952.

gewag maakten van succesvolle geloofsgenoten in Canada.27 Maar deze artikelen
spoorden de lezers niet expliciet aan tot emigratie. De overheersende teneur in katholieke kring bleef dat de voormannen mensen met vertrekplannen naar NoordAmerika waarschuwden voor de gevaren op dat continent.

Nederlandse Hervormde Kerk
Een analyse van de visie op emigratie en op Noord-Amerika binnen de Nederlandse Hervormde Kerk is een complexe zaak in verband met de diverse moda27 ‘Bernard de Jong heeft een farm gekocht. Ook Frans Lepoutre uit Niftrik zit reeds in het zadel’, De
Volkskrant (29 juli 1950) 2.
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liteiten binnen dit kerkgenootschap. Na de Tweede Wereldoorlog waren de belangrijkste stromingen de Gereformeerde Bond, de confessionelen, de middenorthodoxie en de vrijzinnigen. In deze paragraaf gaat de aandacht hoofdzakelijk
uit naar de opinievorming in de middenorthodoxie. Middenorthodoxie is de verzamelnaam voor de meerderheid van confessionelen en ethischen, die na de Tweede Wereldoorlog de grootste stroming in de Nederlandse Hervormde Kerk vormde en de hoofdkoers van dat kerkgenootschap bepaalde.28 Haar emigratievisie valt
goed te reconstrueren, in tegenstelling tot die van de meest rechtse flank, de Gereformeerde Bond, en de linkerflank, de vrijzinnigen. In het Bondsblad De Waarheidsvriend verscheen tijdens het hoogtepunt van de emigratiegolf (1949-1952)
geen enkel specifiek artikel over overzeese landverhuizing. Blijkbaar zagen predikanten van de Gereformeerde Bond geen noodzaak om over emigratie te schrijven
vanwege de geringe belangstelling daarvoor binnen de eigen modaliteit, of omdat
ze geen voorstander waren van de trek overzee. In Noord-Amerika was de Gereformeerde Bond ook niet afzonderlijk georganiseerd. Het handjevol landverhuizers uit die kring sloot zich aan bij de Netherlands Reformed Congregations (de
nrc, een zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten), de Free Reformed
Churches in North America (de frcna, de Christelijke Gereformeerde Kerken)
of de Reformed Church in America.29
De vrijzinnigen – die sterk vertegenwoordigd waren in Groningen, Drenthe,
Friesland en Noord-Holland – onderscheidden zich na de Tweede Wereldoorlog
evenmin met een ideologisch onderbouwde visie op emigratie. In Drenthe, bijvoorbeeld, woonden procentueel gezien de meeste hervormden van Nederland
(60 procent van de provinciale bevolking) en tegelijk de meeste vrijzinnig-hervormden (52 procent van de Drentse hervormden).30 Ondanks het hoge percentage hervormden in Drenthe bleef hun aandeel in de overzeese trek in de periode
1953-1962 beperkt tot 33 procent van de totale landverhuizing uit de provincie.
28 Deze term werd in 1951 door de hervormde theoloog H. Berkhof geïntroduceerd in zijn boek Crisis der middenorthodoxie. Zie: Karel Blei, ‘Middenorthodoxie’ in: Harinck, Christelijke Encyclopedie. Deel ii, 1197. nb. Het periodiek De gereformeerde kerk. Hervormd Weekblad (van de Confessionele Vereniging, wiens aanhang na de Tweede Wereldoorlog afnam), publiceerde in de periode
oktober 1947 tot december 1954 slechts één artikel dat emigratie en Canada tot onderwerp had:
H.G. Groenewoud, ‘De kerk en de emigranten’, De gereformeerde kerk. Hervormd weekblad
(4 november 1948) 36-37. Dit artikel ging echter alleen over de kerk en bracht geen visie op emigratie. Over Noord-Amerika verscheen in De gereformeerde kerk in het genoemde tijdvak geen enkele specifieke bijdrage.
29 Volgens Laurens Vogelaar en Rik Valkenburg kwamen Gereformeerde Bonders nauwelijks terecht
in de rca, maar hoofdzakelijk in de nrc of de frcna: Vogelaar, In verafgelegen streken, 106-108;
Valkenburg, Nederlandse kerken en christenen, 235-236. Niek Prinsen, die in de jaren vijftig en
zestig actief was binnen de Hervormde Emigratie Commissie, spreekt dit tegen. Volgens hem sloten
de meeste Bonders zich juist bij de rca aan. Aldus Prinsen in een interview te Leiden (29 maart
2007). Het verschil in opvattingen is verklaarbaar: bij de Hervormde Emigratie Commissie zullen
zich vooral Bonders hebben aangemeld die naar de rca wilden, terwijl personen die zich bij de
Netherlands Reformed Congregations aansloten kozen voor bemiddeling via de Gereformeerde
Gemeenten.
30 Zie over de vrijzinnigen en hun spreiding: Hans te Winkel, ‘De ‘Vrijzinnige richting’ binnen de
Nederlandse Hervormde Kerk. Een kwantitatieve studie naar haar invloed tussen 1925 en 2000’,
Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 67 (december 2007) 40-59.
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Afb. 34 Hendrik Kraemer rookt een pijp op een samenkomst van de Wereldraad van
Kerken in 1951. Bron: www.oikoumene.org.

Daarnaast is er vrijwel niets bekend over hervormde emigratieactiviteiten in deze
provincie. Ook de vrijzinnigen in Drenthe hielden zich niet met de organisatie van
de landverhuizing bezig.31 Om deze redenen concentreert het vervolg van deze
paragraaf zich op de opinievorming door de middenorthodoxie in de Nederlandse Hervormde Kerk.
De ervaringen van de Tweede Wereldoorlog sterkten de leiders van de Nederlandse Hervormde Kerk in hun overtuiging dat de kerk aansluiting moest zoeken
bij de noden en uitdagingen van een nieuw tijdperk. Onder leiding van vooraanstaande theologen als Hendrik Kraemer, Willem Banning, de secretaris-generaal
van de generale synode Koeno Gravemeijer (het zogenoemde ‘driemanschap’), en
ook de theoloog Hendrikus Berkhof, presenteerde de Nederlandse Hervormde
Kerk zich na 1945 als een Christusbelijdende volkskerk. Voor hervormde theologen lag het strijdperk van het christendom niet in het buitenland, maar in Nederland, waar zij voor een verdeelde samenleving opnieuw kerk wilde worden voor
de gehele natie.32 Christelijke organisatievorming, principieel beginseldenken en
kerkelijke exclusiviteit achtte men strijdig met deze strategie. Het verzuilings31 Koops, ‘Van heide naar ver’, 11-13.
32 George Harinck, Waar komt het vu-kabinet vandaan? Over de traditie van het neocalvinisme (oratie Vrije Universiteit Amsterdam, 22 november 2007) 12.

150

4 Religieuze visies als bouwsteen

denken maakte in hervormde kringen dan ook plaats voor het doorbraakideaal,
terwijl de kerkvisie zich stempelde door een streven naar meer eenheid, zowel
intern als extern. Het nieuwe hervormde elan, dat samengevat kan worden in
Hoedemakers adagium ‘heel de kerk en heel het volk’, kreeg in 1951 gestalte in de
nieuwe kerkorde. Deze kerkorde nam afscheid van de negentiende-eeuwse elitaire bestuursorganisatie en verving deze door een presbyteriale bestuursvorm.33
Vanwege het primaat en de oriëntatie op de Nederlandse natie had het onderwerp landverhuizing geen prioriteit in hervormde kringen. Tot maart 1948, toen
de generale synode de Hervormde Emigratie Commissie oprichtte, was de bemoeienis van de kerk met de emigratie dan ook incidenteel en terughoudend. In
de jaargangen 1947-1952 van het weekblad De Hervormde Kerk, het orgaan van
het moderamen van de algemene synode, stonden geen artikelen die propaganda
maakten voor Noord-Amerika of emigratie.34 Er was in dit opzicht sprake van een
duidelijke continuïteit met de periode vóór de Tweede Wereldoorlog, toen de
hervormde kerkleiders door hun gerichtheid op de nationale betekenis van de
kerk geen internationale cultuurstrategie ontwikkelden met betrekking tot emigratie. Hervormde kerkleiders beschouwden wegtrekken als een breuk met het
vaderland en goede Nederlandse karaktereigenschappen, en stelden emigratie
voor als een onderneming die met veel moeilijkheden gepaard ging. In de brochure Van emigrant tot immigrant – een uitgave van de Hervormde Emigratie Commissie, die deze uitreikte aan alle hervormde aspirant-emigranten – werd een realistisch, maar negatief beeld van emigratie geschetst. De brochure moedigde
landverhuizing niet aan, maar beklemtoonde de schaduwzijden:
Emigratie is zeker even moeilijk als een bergtocht en – geestelijk gesproken – zeker even
gevaarlijk (…) Er zijn veel banden die we moeten loslaten; banden met de kerk, met onze
woonplaats en ons huis en met het gehele Nederlandse volksbestaan (…) Het zal u nooit
lukken om het “God save the Queen” als Uw volkslied te horen (…) Een heel gevaarlijk
punt op Uw route is dat immigratie soms erg nare dingen doet met enkele goede Nederlandse eigenschappen, waartoe behoren ijver, voorzichtigheid en spaarzaamheid (…) U
verkeert als immigrant gedurende de eerste jaren meestal in zeer moeilijke omstandigheden.35

Opmerkelijk is dat de auteurs van dit boekje hun opinie niet theologisch onderbouwden. In de brochure komt geen enkele Bijbeltekst voor. Dit had te maken
met het feit dat de Hervormde Emigratie Commissie emigratie beschouwde als

33 A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar geschiedenis en theologie in de negentiende en twintigste eeuw (Kampen: Kok, 1974) 295-316; George Harinck en Lodewijk Winkeler, ‘De twintigste eeuw’ in: Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis
(Kampen: Kok, 2006) 727-912, aldaar 794-797.
34 Bijvoorbeeld: A. van der Most, ‘Canada vraagt boeren en geen avonturiers’, De Hervormde Kerk
(15 oktober 1949) 2; R. Boon, ‘Indrukken vanuit de kerken in de Verenigde Staten’, De Hervormde
Kerk (10 februari 1951) 1.
35 Hervormde Emigratie Commissie, Van emigrant tot immigrant. Een woord van de Nederlandse
Hervormde Kerk tot hen die gaan emigreren (z.p.: hec, z.j. [ca. 1950]) 5, 8, 11-12, 16-17.
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een strikt persoonlijke beslissing36 en niet als een collectief geldend cultuurgebod:
‘Als wij vragen naar Gods wil, dan luidt het antwoord – God wil dat wij ons besluit nemen in gehoorzaamheid aan Hem en deze gehoorzaamheid houdt in dat
wij zelfstandig en in volle vrijheid een beslissing mogen nemen, maar dan zo dat
wij onze motieven in grote eerlijkheid toetsen aan onze verantwoordelijkheid en
aan het grote gebod van de liefde tot de naaste.’37 De Hervormde Emigratie Commissie verwees dus naar het liefdegebod jegens de naaste en niet naar de goddelijke
cultuuropdracht die in Genesis 1:28 en in Genesis 9:1 en 7 tot de mens komt. De
Nederlandse Hervormde Kerk had niet een universele cultuurstrategie zoals de
neocalvinistisch georiënteerde gereformeerden.38 De hervormden richtten zich na
1945 in kerkelijk opzicht wel op het buitenland door het zoeken van oecumene en
door zending, maar het optimistische zelfbeeld van de Nederlandse Hervormde
Kerk werd na de Tweede Wereldoorlog primair bepaald door de gedachte dat zij
het ‘geweten van de natie’ was. Het elan richtte zich op het zoeken van nieuwe
vormen van presentie in de Nederlandse samenleving.39
Op het gebied van kerkkeuze verstrekten de hervormde opiniemakers geen bindend advies aan hun kerkleden. Zij raadden aspirant-emigranten aan om zich in
het buitenland aan te sluiten bij de kerk die de Nederlandse Hervormde Kerk het
meest benaderde als ‘nationale kerk’.40 In Canada kampte de Nederlandse Hervormde Kerk met het probleem dat zij in de periode vóór de Tweede Wereldoorlog slechts beperkte connecties had. Het kerkgenootschap adviseerde leden die
naar dat land gingen om zich aan te sluiten bij de meest nationale kerk: de United
Church of Canada. Met deze kerk onderhield men enig contact, omdat daar een
handjevol hervormde predikanten voorging. Presbyteriaanse kerken vormden in
de ogen van de Hervormde Emigratie Commissie een aanvaardbaar alternatief
voor hen die zich niet tot de United Church voelden aangetrokken. Vanaf 1949,
toen de Reformed Church in America contact met de Nederlandse Hervormde
Kerk aanknoopte, verschoof het advies richting dat kerkgenootschap. Als hervormde nieuwkomers zich daar niet thuis voelden bleven andere protestantse kerken – de United Church of Canada, presbyteriaanse kerken of de Canadese tak

36 Niek J. Prinsen, De Nederlandse Hervormde Kerk en de emigratie naar Canada en Australië na de
Tweede Wereldoorlog (Bunnik: Libertas, 2005) 11-20, 52-54; O.A. Gobius, ‘Hoe men zich op emigratie voorbereidt’, Woord en Dienst (12 juli 1952) 214.
37 Hervormde Emigratie Commissie, Van emigrant tot immigrant, 40. De cursiveringen zijn van mij.
38 In een deel van de Nederlandse Hervormde Kerk, vooral in hogere kringen, bestond weerstand tegen de cultuurstrategie van het neocalvinisme. De antithetische aspecten daarvan vormden een barrière voor het ideaal van de doorbraak, aldus de critici. Zie: ‘De Zondagsheiliging’, De Hervormde
Kerk (26 maart 1949) 3; S.J. Ridderbos, De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper
(Kampen: Kok, 1947) 326.
39 Hans van de Wal, Een aanvechtbare en onzekere situatie. De Hervormde Kerk en Nieuw-Guinea
1949-1962 (Hilversum: Verloren, 2006) 59; Gijsbert van den Brink, ‘Apostolaat, herkerstening en
onze nationale identiteit’ in: Koert van Bekkum en George Harinck (red.), Worsteling om de Nederlandse identiteit [Bavinck-lezingen 2006] (Barneveld: Nederlands Dagblad, 2007) 25-36.
40 ned, doos 13: “Maatschappelijke organisaties op het gebied van emigratie”, class.nr. 07.57: “Hervormde Emigratie Commissie”, aldaar “Brief O.A. Gobius, mededelingen inzake emigratie (31 augustus 1950)”.
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van de Church of England – geschikte alternatieven. De hervormde wegtrekkers
moesten zelf maar kiezen.41
De Nederlandse Hervormde Kerk diende niet alleen qua kerkelijke advisering
rekening te houden met de verscheidenheid van haar achterban. De interne verscheidenheid bemoeilijkte ook de voorlichting inzake emigratie: de belangrijkste
bladen die dat onderwerp bespraken – het weekblad De Hervormde Kerk en
Woord en Dienst, een periodiek voor ambtsdragers42 – bereikten niet alle modaliteiten en hadden slechts een beperkt lezerspubliek.43

Gereformeerde Kerken in Nederland
De dominante visie op emigratie in de Gereformeerde Kerken in Nederland
contrasteerde zowel met het katholieke als het hervormde standpunt. Dit had
mede te maken met het sombere naoorlogse perspectief van de gereformeerden op
het eigen kerkgenootschap, wat een optimistische benadering van Noord-Amerika stimuleerde. Het idealisme dat de Rooms-Katholieke Kerk en de Nederlandse
Hervormde Kerk na 1945 kenmerkte, misten de Gereformeerde Kerken.44 Over
het contrast met het laatstgenoemde kerkgenootschap schreef de theoloog Herman Ridderbos in 1961 in het Gereformeerd Weekblad: ‘Terwijl wij aldus in verwarring waren, kwam de nieuwe hervormde kerkorde en al wat daarmee samenhing tot stand. De hervormden hadden de tijd van en vlak na de oorlog beter
besteed dan wij (…) Het initiatief, de bezieling, het opgewassen-zijn tegen de
nieuwe naoorlogse situatie was niet bij ons. Het hervormde “besef” veerde even
krachtig op als het gereformeerde aan’t wankelen was gebracht.’45 Een decennium
eerder had Gerrit Brillenburg Wurth – hoogleraar ethiek en evangelistiek in Kampen – de situatie in de Gereformeerde Kerken eveneens als futloos getaxeerd:
‘Vroeger, in een vorige generatie, was er over het algemeen in onze gelederen veel
meer heilig elan (...) Maar de geestdrift is gedoofd; dat bezield zich geven is sporadisch geworden.’46
41 ‘Waar u dan ook terecht komt, wij raden U aan in ieder geval aansluiting te zoeken bij één der Protestantse kerken.’ Zie: Hervormde Emigratie Commissie, Van emigrant tot immigrant, 49; ‘Welke
kerk in Canada? Officieel kerkelijk advies’, De Hervormde Kerk (27 augustus 1949).
42 Vgl. Prinsen, De Nederlandse Hervormde Kerk en de emigratie, 12.
43 Het abonneetal van De Hervormde Kerk (vanaf 1958 voortgezet als Hervormd Nederland) schommelde in de periode 1951-1957 tussen 64.000 en 71.000, dat van Woord en Dienst tussen 4.200 en 7.100.
Gezien het feit dat de nhk in 1955 drie miljoen leden telde, bereikten deze bladen maar een fractie van
het totale kerkvolk. Zie: H.D. de Loor, Kerk in de samenleving. Een analyse van het spreken der Nederlandse Hervormde Kerk sedert 1945 (Baarn: Bosch & Keuning, 1970) 156-157, 284-285.
44 Willem Bouwman, ‘Koers zoeken tussen Vrijmaking en vernieuwing’, Historisch Tijdschrift gkn 12
(juli 2007) 3-16, aldaar 3-7.
45 H.N. Ridderbos, ‘Absoluut en relatief’, Gereformeerd Weekblad. Voor den opbouw van het gereformeerde leven (22 december 1961).
46 G. Brillenburg Wurth, Het Calvinisme vandaag (Wageningen: Zomer & Keuning, 1950) 5-6. In
1954 schreef de predikant N.J. Hommes: ‘De dominees en ouderlingen hebben hun handen vol aan
de dreigende inzinking en het dreigende verval van religie in tal van gezinnen’. Zie: ‘Op de bres voor
onze Gereformeerde kerken (i)’, Gereformeerd Weekblad. Voor den opbouw van het gereformeerde leven (29 september 1954) 101.
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Afb. 35 G. Brillenburg
Wurth (1898-1963).

Wat was er na de Tweede Wereldoorlog met de gereformeerden aan de hand dat
ze hun eigen toestand zo somber diagnosticeerden? De gereformeerden hadden
omstreeks 1947 een periode van interne verdeeldheid en factievorming achter de
rug, die tijdens het interbellum begonnen was47 en een dieptepunt bereikte met een

47 Zie uitgebreid: George Harinck, ‘Op losse schroeven. Gereformeerden en de moderniteit’ in: Madelon de Keizer en Sophie Tates (red.), Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland
1914-1940 (Zutphen: Walburg Pers, 2004) 332-354; Mees te Velde, ‘Vernieuwing en conflict in de jaren dertig’ in: D. Deddens en M. te Velde (red.), Vrijmaking – Wederkeer. Vijftig jaar Vrijmaking in
beeld gebracht 1944-1994 (Barneveld: De Vuurbaak, 1994) 25-38.
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kerkscheuring in 1944: de Vrijmaking. In korte tijd verlieten tienduizenden gereformeerden het kerkverband en richtten de ‘Gereformeerde Kerken (onderhoudende artikel 31 K.O.)’ op, zoals de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) tot 1958
heetten. In 1948 bedroeg het aantal vrijgemaakten ruim 92.000. De Gereformeerde Kerken verloren met dit aantal 14 procent van hun totale ledenbestand.48 In de
eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog werden de wonden van de Vrijmaking
gelikt, die in veel gemeenten pijnlijke breuken had geslagen. Ten gevolge van de
kerkscheuring hadden de Gereformeerde Kerken in Nederland te maken met een
groot aantal vacante gemeenten, mede omdat veel theologiestudenten zich aansloten bij de vrijgemaakte kerken. In 1946 waren maar liefst 214 van de 776 gkn-gemeenten (28 procent) vacant, terwijl het kerkgenootschap in het interbellum juist
een aanzienlijk kandidatenoverschot had.49 Naast kerkelijke matheid doordat
vaak de meest actieve leden zich hadden vrijgemaakt, werd het gevoel van vervlogen idealisme binnen de Gereformeerde Kerken nog gevoed door het feit dat de
Antirevolutionaire Partij onder leiding van Jan Schouten bij de eerste naoorlogse
verkiezingen in 1946 vier zetels verloor ten opzichte van 1937 en daarna tot 1952
in de oppositiebanken belandde. Ondanks hun relatief grote aandeel in het verzet
tegen de Duitse bezetter stonden de gereformeerden jarenlang politiek buitenspel.50 Ten slotte hadden de gereformeerden vanuit ideologisch perspectief het gevoel dat ze met lege handen stonden en dat hun gereformeerde beginselen – de
arp’er Jelle Zijlstra noemde deze in 1951 empty boxes – niet het juiste middel waren om de moderne tijd tegemoet te treden.51
Het gevoel van ontmoediging in eigen kring versterkte de gereformeerde oriëntatie op Noord-Amerika onder kerkleden en stimuleerde een positieve opinievorming over emigratie bij kerkleiders. Voor verscheidene gereformeerden vormden
de theologische strubbelingen van de voorgaande decennia een aanvullend motief
om Nederland te verlaten. Hoeveel personen hierom emigreerden valt onmogelijk
na te gaan, maar in memoires wordt teleurstelling over de kerkstrijd diverse keren
aangevoerd als een argument om de Atlantische Oceaan over te steken. Harm en
Wietske Mulder-Cazemier uit Sappemeer schreven dat kerkelijke broedertwisten
een deelmotief vormden om zich in 1952 met hun tien kinderen in Canada te vestigen, waar het gezin zich aansloot bij de Christian Reformed Church:
Incredibly, while its members were already in the throngs of the Second World War, the
denomination split into two factions fighting about doctrinal matters (…) I think the
church split and the division it brought into families made it easier to leave. Every aspect
48 Roel Kuiper en Willem Bouwman (red.), Vuur en Vlam (ii). De organisatie van het vrijgemaaktgereformeerde leven 1944-1994 (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1998) 338.
49 Endedijk, De Gereformeerde Kerken. Deel ii, 136-143, 182-183; G. Jensma en H. de Vries, Veranderingen in het hoger onderwijs in Nederland tussen 1815 en 1940 (Hilversum: Verloren, 1997) 199,
210, 222.
50 Hans-Martien ten Napel, ‘“Overgangstijdperk”: de arp onder Schouten en Bruins Slot’ in: George
Harinck, Roel Kuiper en Peter Bak (red.), De Antirevolutionaire Partij 1829-1980 (Hilversum: Verloren, 2001) 239-253, aldaar 240-242.
51 R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’. Christelijke ideologieën en de vorming van het cda (18801980) (Kampen: Kok, 1996) 128.
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of our lives seemed to be in disarray: our economic future, our church lives, and our families. It was very, very disappointing.52

Ook de brochure Verantwoorde emigratie (1951) van de Antirevolutionaire Partij legde een verband tussen het uitgebluste eenheidsgevoel en de emigratiebereidheid in gereformeerde kringen: ‘De kerkelijke moeilijkheden der laatste jaren (…)
maar ook het feit, dat de Antirevolutionaire Partij niet dezelfde invloed kan uitoefenen op het regeerbeleid als in de vooroorlogse jaren, zijn voor sommigen een
argument temeer om ons land te verlaten. Er is sprake van een zeker gevoel van
onbehagen, zowel op kerkelijk als op politiek terrein.’53
Volgens gereformeerde opiniemakers kon Noord-Amerika wel een calvinistische injectie gebruiken. De neocalvinistische cultuurstrategie – waarvan Abraham
Kuyper en Herman Bavinck de fundering hadden gelegd en die Taeke Cnossen en
Abraham Warnaar in het interbellum benutten voor de emigratie – relativeerde de
banden van neocalvinisten met Nederland. De gereformeerde predikant Pieter
Prins54 verwoordde de betekenis van deze cultuurstrategie in zijn boek Geloof en
emigratie (1954), in een onvervalst kuyperiaans vocabulaire:
De Calvinistische levensovertuiging is de bewapening. Dit leven uit de Heilige Schrift (…)
geeft ons een wereldvisie. Het leert ons alle landen zien als landen Gods. Het geeft ons in
de tweede plaats een stuk idealisme. Het bewaart ons voor het zwarte pessimisme, dat zovelen drukt in onze dagen (…) Naast de wereldvisie en het idealisme is er in de Calvinistische levensovertuiging ook een bron gelegen voor een krachtig roepingsbesef. We hebben
hier alle dagen een goddelijke opdracht te vervullen.55

Uit dit citaat zijn vier verschillen te herleiden tussen de gereformeerde en de hervormde visie op emigratie. In de eerste plaats beklemtoonden de gereformeerden
niet de nationale maar de universele roeping van de christen. ‘Calvinisten weten
van het waardevolle, maar tegelijk van het betrekkelijke van vaderland en vaderhuis’, zo stelde Prins. Het echte vaderland van de calvinist lag in de hemelse gewesten, niet hier beneden, en ‘daarom kan hij weggaan’. Terwijl de hervormden
emigratie zagen als verlies voor natie en kerk, hieven gereformeerden als Prins de
52 Harry (Harm) Mulder, “My Times are in Your Hands. Memoirs Harry Mulder” (Brampton, on:
ongepubliceerde memoires, 1997) 33. Met dank aan Thea Kwant-Vegter uit Voorburg. Zie over de
Vrijmaking van 1944 als emigratiemotief ook: acec, doos 197, Mededelingenblad van de cec 50
(oktober 1951) 10; Oosterman, To Find a Better Life, 29; Van Arragon-Hutten, Uprooted, 29;
hoofdstuk 6, pag. 237, noot 78.
53 A. Stapelkamp e.a., Verantwoorde emigratie (Den Haag: Antirevolutionaire Partijstichting, 1951)
7-8. In de emigratiecommissie van de arp hadden de volgende personen zitting: A. Stapelkamp, H.
Algra, J.S. Biesheuvel, T. Cnossen, W. van der Mast, P. Prins, H. van Riessen, J. Tjalma, A.A. de
Vries, A. Warnaar Jzn., R. Gosker. Zie voor de visie van Kuyper op geboortebeperking: hoofdstuk
1, pag. 63-64, in de tekst voor noot 126.
54 Prins was tot 1951 gereformeerd predikant te Groningen. Daarna werkte hij als geestelijk verzorger
onder gedetineerden in Amsterdam. Zie: ‘dr. P. Prins nam afscheid’, Nieuwe Provinciale Groninger
Courant (28 september 1951) 2.
55 Prins, Geloof en emigratie, 62-63. De cursiveringen zijn van Prins zelf. De emigratiecommissie van
de arp, waarin ook Prins zitting had, schreef in identieke zin dat de calvinist die dicht bij de Bijbel
leeft ‘daardoor als het ware direct een brede wereldvisie krijgt. Dat gehoorzaam luisteren naar Gods
Woord wekt ook idealisme en versterkt roepingsbesef.’ Zie: Stapelkamp, Verantwoorde emigratie, 7.
Dit keer zijn de cursiveringen van mij.
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spreuk aan van de Romeinse dichter Horatius: ‘Dulce et decorum est, pro patria
mori’. Het is bekoorlijk en eervol om voor het vaderland te sterven, waarbij het
werkwoord sterven op emigratie sloeg. Daarbij beklemtoonde Prins dat het werk
van God de hele wereld omspande: ‘Heel de wereld is God’s own country’.56
Ten tweede meenden de gereformeerden dat emigratie een idealistische, positieve daad was die op alle fronten verdieping bracht. Emigratie betekende vooruitgang, niet alleen in economisch opzicht – de export en de transportsector profiteerden ervan57 – maar ook op geestelijk en kerkelijk vlak. De predikant J. Kremer,
voorzitter van de deputaten voor de emigratie van de Gereformeerde Kerken,
schreef hierover in de brochure Emigratie: geen modern probleem:
Abraham Kuypers woord: “Er is geen duimbreed grond waarvan de Christus als aller Souverein niet zegt: Mijn”, geldt ook hier (...) Het Calvinisme is even breed en diep als de oceaan. Het heeft geen imperialistische, maar wel een expansieve drang in zich. Wij moeten emigratie zien als de verwerkelijking van een opdracht van Godswege. Een opdracht, die internationaal gericht is. En wie het zo ziet, krijgt als jongere weer idealen (...) Het is voor ons
als volk én voor onze Gereformeerde Kerken van het hoogste belang het breder te zien.58

Een ander boek dat de idee naar voren bracht van emigratie als een idealistische
daad die leidt tot ontplooiing, is Taeke Cnossens Canada. Land van vrijheid,
ruimte en ontplooiing: ‘Canada heeft mensen, heeft werkers nodig. Mensen bezield met het ideaal om een geweldige brok van Gods schepping tot ontplooiing
en ontwikkeling te brengen (...) Het hoofdkenmerk zal men m.i. moeten zoeken
in de versterking van de persoonlijkheid na vestiging in deze landen.’59
Het gedachtegoed dat Kremer en Cnossen naar voren brachten, was zonneklaar
geïnspireerd door de optimistische cultuurstrategie van Kuyper en Bavinck, wat
ook werd aangevoeld door sceptische tijdgenoten.60 Terwijl de hervormden en
ook de katholieken wezen op het geestelijke gevaar van emigreren, beklemtoonden de gereformeerden juist de geestelijke én materiële kansen die Noord-Amerika bood. Zo verscheen in het dagblad Trouw – dat in de eerste jaren na de oorlog
met gemiddeld 300.000 abonnees tot de grootste landelijke dagbladen behoorde –
in 1947 een interview met G.W. Kaemingk, een cec-medewerker uit Hoogeveen,
waarin deze liet noteren: ‘canada… land van golvende korenvelden en bloeiende
56 Prins, Geloof en emigratie, 63, 65-66, 13. Hetzelfde citaat stond al in een eerder artikel van Prins: ‘De
Bijbel en de emigratie’, Gereformeerd Weekblad. Voor den opbouw van het gereformeerde leven
(8 mei 1953) 353.
57 Stapelkamp, Verantwoorde emigratie, 7, 21.
58 Gemeentearchief Rotterdam (verder: gar), toeg.nr. 241.02: “Gereform. Jeugdverband RotterdamCentrum”, inv.nr. 307: “J. Kremer, ‘Emigratie: geen modern probleem’ (uitgave Bond van Jongelingsverenigingen op Geref. Grondslag, 1958)”, 7, 8, 10.
59 Taeke Cnossen, Canada. Land van vrijheid, ruimte en ontplooiing (Wageningen: Zomer & Keuning, 1951) 11, 13. Vgl. G. Toornvliet, ‘Emigratie. Waartoe en waarheen?’, De Strijdende Kerk.
Veertiendaags Orgaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland (8 december 1951) 5.
60 In een boekbespreking van Cnossens Canada. Land van vrijheid, ruimte en ontplooiing in de
Leeuwarder Courant stond: ‘Cnossen is gereformeerd en ziet de mogelijkheden in Canada dus
uiteraard ook van neo-calvinistisch standpunt: hij heeft geenszins naar objectiviteit gestreefd en dus
dienen hervormden, roomsen en onkerkelijken zijn uitlatingen met de nodige critiek te beschouwen.’ Zie: ‘Boekenweek 1951’, Leeuwarder Courant (28 februari 1951).
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Afb. 36 Interview met Kaemingk in Trouw, oktober 1947.

wildernissen. Land van grootse toekomstmogelijkheden en tal van emigratiekansen! In het verre Westen kunnen avonturiers, die houden van het primitieve leven
en den harden strijd om het naakte bestaan, hun hart ophalen. Maar anderen, meer
bezadigd en weloverwogen, kunnen zich in reeds ontgonnen streken een rijk bestaan verwerven.’61
Een derde verschil met de hervormde opinievorming was de klemtoon die gereformeerden legden op het imperatieve karakter van emigratie. Gereformeerde
voormannen beschouwden landverhuizing niet als een individuele of vrijblijvende zaak, maar als een collectieve opdracht van Godswege. De arp-brochure Verantwoorde emigratie bracht de cultuuropdracht uit Genesis naar voren als dé
principiële fundering van emigratie.62 En in hetzelfde verband verwees de eerder61 ‘Canada: lokkend land der toekomst. Ook avonturiers kunnen er pionieren’, Trouw (7 oktober
1947).
62 Stapelkamp, Verantwoorde emigratie, 21. In de Gereformeerde Kerk van Drachten hield de arp in
september 1951 een bijeenkomst, waarin W. van der Mast van de Christelijke Emigratie Centrale het
standpunt van de arp over emigratie aldus weergaf: ‘God heeft ons de opdracht gegeven de natuur
te onderwerpen. We moéten uitzwermen over de wereld. Het is een Goddelijk bevel.’ Zie: Dr. J.
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genoemde predikant Prins naar Psalm 24:1 (‘de aarde is des Heeren’) en naar de
zendingsopdracht uit Mattheüs 28:19: ‘Gaat dan henen in de gehele wereld. Alle
volken moeten we maken tot zijn discipelen. Alle volken moeten door de doop getrokken worden in de verbondskring (…) En hoe zou dat ooit kunnen, wanneer
de kerk wil blijven zitten in een bepaald land?’63
Wanneer emigratie als een goddelijke opdracht beschouwd wordt, is de stap
naar een actieve bevordering niet groot. Heel stellig was de gereformeerde predikant van het Friese Oenkerk, Hendrik Willem Kroeze, die in het plaatselijke
kerkblaadje Gids van de Gereformeerde Kerk te Oenkerk in gespierd neocalvinistisch jargon liet weten dat hij het aantal van zeventien gemeenteleden dat in
1952 uit zijn gemeente was geëmigreerd, nog steeds te laag vond: ‘Vervult de
aarde!... Het verdient alleen maar aanmoediging dat méér flinke, stoere Calvinisten uit onze gemeenschap zich losmaken om te emigreren.’64 Zelf gaf hij het
goede voorbeeld door in 1953 een beroep aan te nemen naar de Christian Reformed Church te Clarkston in Ontario, Canada.
Waar in Oenkerk in 1952 slechts 17 van de 1.300 leden geëmigreerd waren65, liepen andere plaatselijke Gereformeerde Kerken in Nederland leeg. Dit gebeurde
vooral in de noordelijke provincies. De Gereformeerde Kerk in Andijk – gelegen
in de kop van Noord-Holland – spande de kroon. Deze gemeente zag tussen januari 1946 en juli 1954 maar liefst 433 personen naar overzeese landen vertrekken,
ongeveer een kwart van alle kerkleden, die zich vrijwel allemaal in Canada vestigden. In de genoemde periode emigreerden in totaal 500 inwoners uit Andijk overzee, waarmee deze plaats met 12 procent van de bevolking naar verhouding het
hoogste emigratiecijfer van Nederland had. De gereformeerden, die 40 procent
van de Andijkse bevolking uitmaakten, hadden met 87 procent dus een enorm
aandeel in de trek naar het buitenland.66 Een ander voorbeeld is de Gereformeerde
Kerk van Tzummarum (Friesland), die al vóór de Tweede Wereldoorlog net als de
kerk van Andijk veel leden aan emigratie was kwijtgeraakt. De kerk van Tzummarum kende in de jaren vijftig een ledenverlies van ongeveer 400 personen. Dit
aantal vormde ongeveer 25 procent van de totale kerkelijke gemeente, van wie een
Schouten sprak in Geref. Kerk te Drachten’, Leeuwarder Courant (14 september 1951).
63 Prins, Geloof en emigratie, 25-26.
64 N. Dijkstra-Elgersma, M.K. Krijger en E.J. Pieters, De kerk in’t midden. 1836-1986: de Gereformeerde Kerk van Oenkerk 150 jaar onderweg (Leeuwarden: Friesch Dagblad, 1986) 61. Van meer
gereformeerde predikanten is bekend dat zij bij gemeenteleden op emigratie aandrongen. Jan Dirks
Sjaarda uit het Friese Almenum emigreerde in 1949 naar Canada, mede omdat zijn predikant hem
ervan overtuigd had dat er emigranten nodig waren ter versterking van de christelijke gemeenschap
in dat land. Aldus: Janet S. Sheeres, ‘A Century of Emigration. The Sjaarda’s 1853 to 1958’, Fryslân.
Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur 5.3/4 (november 1999) 14-17, aldaar 17.
65 Dijkstra-Elgersma, Krijger en Pieters, De kerk in’t midden, 61, 316.
66 Naast 433 gereformeerden (87 procent) emigreerden in de jaren 1946-1954 25 hervormden (5 procent), 25 onkerkelijken (5 procent) en 17 katholieken (3 procent) uit Andijk. De laatstgenoemde drie
groepen waren sterk ondervertegenwoordigd in de trek overzee. De hervormden en katholieken
maakten samen namelijk 40 procent van de bevolking uit en de katholieken ongeveer 20 procent.
Zie: Gerrit van der Heide, ‘Emigratie: gevleugeld woord’ in: Jaarboekje van de Vereniging Vrienden
van Oud-Andijk 10 (1986) 28-32; ‘500ste emigrant verlaat Andijk’, Leeuwarder Courant (14 augustus 1954).
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Afb. 37 Interieur van de Gereformeerde Kerk in Beilen, rond 1960.

ruime meerderheid zich in Canada of de Verenigde Staten vestigde.67 In het Drentse Beilen zagen de gereformeerden in de jaren vijftig ruim 240 leden uit hun
midden wegtrekken, 20 procent van het ledenbestand. Van deze emigranten
vestigde 80 procent zich in Canada.68 Een laatste voorbeeld is de Gereformeerde
Kerk van Bedum (Groningen), die als gevolg van de overzeese emigratie met 330
kerkgangers afnam, waarmee zij 16 procent van haar leden verloor.69
De genoemde voorbeelden maken duidelijk dat in veel plaatselijke Gereformeerde Kerken, vooral op het platteland – door de contacten met eerder vertrokken emigranten, de culturele homogeniteit en de nauwe onderlinge relaties die
deze kerken boden – een proces van kettingmigratie naar Noord-Amerika op
gang kwam. Naast van emigratie bezeten gereformeerde predikanten als Kroeze
uit Oenkerk, gaven ook officiële instanties duidelijke signalen af dat de overzeese
67 Jacob Lautenbach, Zij durfden het aan: gereformeerden in Tzummarum (Tzummarum: Gereformeerde Kerk, 1990) 115-120; vgl. Hylke Speerstra, Het wrede paradijs. Het levensverhaal van de
emigrant (13e druk; Amsterdam en Antwerpen: Contact, 2007 [2000]) 363-387.
68 J. Doedens, Lieflijke woning… Gedenkboek honderdvijftig jaar gereformeerd leven in Beilen, 18351985 (Beilen: Kerkhove, 1985) 58-59, 89.
69 In totaal vertrokken van 1951 tot 1961 412 personen uit de gemeente Bedum. 80 procent van hen was
gereformeerd. Zie: Richard Paping e.a., ‘De bevolkingsontwikkeling vanaf het einde van de achttiende eeuw’ in: Remi van Schaïk, Geurt Collenteur en Anne de Valk (red.), Onder vele torens. Een
geschiedenis van de gemeente Bedum (Bedum: Profiel, 2002) 48-66, aldaar 59; J. van der Laan en
I. van Dellen, 150 jaar Gereformeerde Kerk Bedum (Bedum: Profiel, 1986) 116.
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landverhuizing bevorderingswaardig was. De emigratiecommissie van de Antirevolutionaire Partij gaf expliciet te kennen dat emigratie ‘zonder schroom’ bevorderd moest worden.70
Volgens de socioloog J.D. Wildeboer hadden niet alleen de kerken en de Antirevolutionaire Partij, maar ook gereformeerde periodieken een aandeel in de emigratiebevordering: ‘In ieder meelevend Gereformeerd gezin treft men zo ongeveer dezelfde bladen en tijdschriften aan. In deze pers is emigratie een verschijnsel, waaraan zeer veel aandacht besteed wordt. De toon, waarin de desbetreffende artikelen
geschreven zijn, kan niet anders dan emigratiebevorderend genoemd worden.’71
Uit het eerdergenoemde citaat van Prins (pag. 155) valt nog een vierde verschil
tussen de gereformeerden en de hervormden te destilleren. De gereformeerden
vormden in cultureel opzicht een homogenere groep dan de hervormden. Zij lazen overwegend dezelfde bladen, stemden op dezelfde partij en waren gezagsgetrouw.72 In dit klimaat kon emigratie doeltreffender gepropageerd worden en onder een breed lezerspubliek landen. Dat hierbij sprake was van een hoge mate van
continuïteit – de gereformeerde opiniemakers baseerden zich op het bestaande gedachtegoed van gerespecteerde voormannen als Kuyper en Bavinck en net als zij
op de Bijbelse cultuuropdracht – versterkte de herkenning alleen maar.

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
De emigratievisie binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) werd net als bij
de katholieken en hervormden bepaald door het idealisme in eigen kring na de
Tweede Wereldoorlog. De datum 11 augustus 1944 markeert de geboorte van de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Op die dag las de belangrijkste theoloog
van het kerkgenootschap, Klaas Schilder, in de Evangelisch Lutherse Kerk te Den
Haag de ‘Acte van Vrijmaking of Wederkeer’ voor, waarin hij drie motieven
noemde voor uittreding: de ‘synodaal-hiërarchische’ kerkregering, de leerdwang
ten aanzien van de theorie over de veronderstelde wedergeboorte van Kuyper en
de als onrechtmatig beschouwde tuchtoefening door schorsing en afzetting van
bezwaarde ambtsdragers en hoogleraren.73 In tegenstelling tot de gkn was er in de
eerste naoorlogse jaren in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) sprake van bevlogenheid en elan. In het Handboek schreef Schilder over 1946 dat dit jaar ‘het
jaar der voortgaande reformatie [is] van het gereformeerde leven hier te lande. De
Geest van God heeft ons niet verlaten. En aan Hem danken wij, dat de golfslag zóó
hoog opsloeg, als in het jaar 1946 is geschied “tot verbazing der beschouwers”.’74
70 Stapelkamp, Verantwoorde emigratie, 4.
71 Wildeboer, Friesland verliest, 39.
72 Niet toevallig schreef Prins vier keer ‘ons’. Vgl. ook Gerard Dekker, Als het getij verloopt... Opstellen over godsdienst en kerk (Baarn: Ten Have, 1995) 74-75.
73 J. Kamphuis, ‘De Acte van 11 augustus 1944: manifest van Vrijmaking’ in: Deddens en Te Velde
(red.), Vrijmaking – Wederkeer, 93-107, aldaar 99-100.
74 Klaas Schilder, ‘Jaaroverzicht 1946’ in: idem (red.), Handboek ten dienste van de Gereformeerde
Kerken in Nederland (onderhoudende artikel 31 K.O.) 1947 (Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1947)
103-121, aldaar 103.
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Hoewel de Vrijmaking verscheidene gereformeerde bloedgroepen had aangetrokken, was er tot ongeveer 1950 sprake van een betrekkelijke eensgezindheid.75 Men
was eendrachtig in de afwijzing van de ‘synodocratie’ in de gkn en werkte ijverig
aan de opbouw van een eigen kerkelijk leven. De idealen van de gkv lagen daarbij
niet in het buitenland, maar in Nederland zélf. De dominante vrijgemaakt-gereformeerde stroming stelde drie principes centraal: de ‘doorgaande reformatie’, de
kerk en de antithese. De doorgaande reformatie leidde ertoe dat de vrijgemaakten
op alle levensterreinen eigen organisaties opzetten.76 Met de beklemtoning van het
instituut kerk als het hart van de cultuur verzetten de vrijgemaakten zich zowel tegen de toenemende oecumene op kerkelijk gebied als de politieke doorbraak. Het
derde principe, de antithese, vormde de drijvende kracht achter de doorgaande reformatie en het denken over de kerk. De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) namen met het accentueren van de antithese afstand van Kuypers optimistische theorie over de algemene genade en beklemtoonden de tegenstelling tussen kerk en
wereld.
De drie genoemde principes beïnvloedden ook de opinievorming over emigratie. De vrijgemaakten waren bezield met een nieuw ideaal, namelijk de opbouw
van een eigen subcultuur in Nederland, die de basis moest vormen van de reformatie van de samenleving. Hierdoor was de oriëntatie op het buitenland zwak.
Vrijgemaakte voormannen beseften dat er volop mankracht nodig was voor het
verwezenlijken van de doorgaande reformatie. Een massale emigratie uit de eigen
achterban kon deze activiteit gemakkelijk doorkruisen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de opiniemakers binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
gereserveerd over emigratie schreven. Twee aspecten van hun emigratievisie
springen in het oog. Ten eerste betekende emigratie een verlies voor de Nederlandse kerk en natie. In de tweede plaats bestond in Noord-Amerika het gevaar
van geloofsafval door kerkelijke verstrooiing en de goddeloze cultuur. Daardoor
was het Amerikabeeld in vrijgemaakte kring overwegend negatief.
In de eerste plaats werd emigratie geïnterpreteerd als verlies. Schilder maakte in
de vrijgemaakt-gereformeerde pers geregeld duidelijk dat hij emigratie afkeurde.
In september 1950 motiveerde hij dit standpunt in het vrijgemaakte kerkblad De
Reformatie als volgt: ‘Ook onze kerken verliezen leden aan emigratie. Dat spijt
ons allemaal heel erg. Meestentijds zijn het menschen die dúrven, die weten van
aanpakken, flinke menschen dus (…) Met leede oogen zien we menschen heengaan naar het buitenland, die in hun naaste omgeving prachtig werk deden, en ons
kerkelijk leven krachtig hielpen bouwen.’77 In de ogen van Schilder waren het dus
hoofdzakelijk ‘de beste mensen’ die de oceaan overstaken. ‘Veel van ons

75 Zie over de bloedgroepen binnen de gkv: J. de Bruijn, G. Harinck en R. Kuiper, ‘Drie overwegingen bij Op de grens. Over student, kerk en universiteit’, Radix 18 (1992) 25-39, aldaar 30; A. Janse,
‘Reformatie, oordeel en verootmoediging. A. Janse en de kerken van de Vrijmaking, 1944-1960’ in:
Roel Kuiper en Willem Bouwman (red.), Vuur en vlam (i). Aspecten van het vrijgemaakt-gereformeerde leven 1944-1969 (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1994) 44-65, aldaar 45 en 60.
76 Zie over de organisaties: Kuiper en Bouwman (red.), Vuur en Vlam (ii).
77 Klaas Schilder, ‘Waarheen in Amerika, Canada? (i)’, De Reformatie (9 september 1950) 401.
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Afb. 38 Schilder in Amerika. Gefotografeerd tijdens een reis in 1939.

krachtigste bloed wordt afgetapt door emigratie’, schreef hij nog datzelfde jaar in
het kerkelijke handboek.78
Schilder was niet de enige leidsman die het vertrek van kerkleden betreurde. De
volle breedte van de vrijgemaakt-gereformeerde wereld – predikanten, journalisten en politici – interpreteerde emigratie als verlies. Ook de toonaangevende
predikant Douwe van Dijk (Groningen) meende dat het ‘heel vaak de allerbeste’
kerkleden waren die vertrokken. In zijn ogen vormde emigratie een groot gevaar
voor het voortbestaan van kleinere vrijgemaakte kerken.79 In dezelfde lijn schreef
dr. H. Smilde (eveneens uit Groningen) in een recensie van het eerste deel van
Risseeuws trilogie Landverhuizers – over de negentiende-eeuwse trek van afgescheidenen naar de Verenigde Staten – het volgende: ‘Van verschillende kanten is
er reeds geschreven over deze groote trek, die een uitkomst leek voor de lang ver78 Idem, ‘Jaaroverzicht 1949/1950’ in: idem (red.), Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland (onderhoudende artikel 31 K.O.) 1950 (Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1950)
123; vgl. idem, ‘Jaaroverzicht 1947’ in: idem (red.), Handboek ten dienste van de Gereformeerde
Kerken (onderhoudende artikel 31 K.O.) 1948 (Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1948) 126; idem,
‘De kous is af’, De Reformatie (17 november 1951) 62.
79 Douwe van Dijk, ‘Emigratie’, Gereformeerde Kerkbode voor het Noorden des lands (4 maart 1950)
2-3; vgl. idem, ‘Canada’, Gereformeerde Kerkbode voor het Noorden des lands (13 september 1952)
2. Ook bij andere predikanten en bij kerkenraden leefde deze opvatting, aldus ds. J. van Raalte: ‘…Er
zijn Gereformeerde mensen, Gereformeerde Kerkeraden en Gereformeerde dominees, die schijnen
te menen dat je alleen in Gods wereld woont, waneer je je in het stukje grondgebied bevindt, dat wij
Nederland noemen.’ Zie: archief Gereformeerde Emigratie Stichting (verder: ages), Archief- en
Documentatiecentrum (adc), Kampen, doos 17: J. van Raalte, ‘Schepping en emigratie’, Contactblad voor Emigranten 3.2 (april 1954) 4-7, aldaar 5.
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volgde Afgescheidenen, doch een groot gevaar is voor de pas vrijgemaakte, nog
zwakke kerken.’80
De twee bekendste vrijgemaakte schrijvers uit de eerste naoorlogse decennia,
Karel van Spronsen en Pieter Jongeling, deden eveneens een duit in het zakje. Van
Spronsen, als redacteur werkzaam bij uitgeverij Oosterbaan & Le Cointre in
Goes, publiceerde in 1948 het boek Van kust tot kust, een product van een Amerikareis die hij in 1946 en 1947 ter invulling van een sabbatsjaar maakte.81 In deze
publicatie adviseerde hij mensen die met vertrekplannen rondliepen daarover nog
eens goed na te denken:
De regeringspolitiek, die bewust naar de richting van socialisatie drijft en daarbij misbruik
maakt van de economische ellende waaronder ons volk door de oorlogsjaren is komen te
zuchten, dwingt het beste deel van ons volk deze uitweg te zoeken. Maar laat men toch
voorzichtig zijn met wat men doet. Tot emigratie komt men meestal, zonder welbewust
te weten wát men doet. Wie emigreert, snijdt de band met het verleden door, verbrandt de
schepen achter zich.82

Pieter Jongeling, de hoofdredacteur van het Gereformeerd Gezinsblad, taxeerde
de trek naar het buitenland op zijn beurt als een ‘verdrietige geschiedenis’, omdat
‘op deze wijze zo velen voor ons land, onze taal en onze cultuur verloren gaan’.83
In het Gereformeerd Gezinsblad liet Jongeling zich nauwelijks uit over landverhuizing, maar als hij dat deed was zijn oordeel afwijzend.84 Een andere illustratie
van de vrijgemaakte perceptie van emigratie als verlies stond in het conceptrichtlijnenprogram (1961) van het Gereformeerd Politiek Verbond (gpv). In dit program stelde het Gereformeerd Politiek Verbond dat het bevolkingsoverschot primair bestreden moest worden door op nationaal niveau de werkgelegenheid te
stimuleren en woningen te bouwen voor grote gezinnen. De partij wees twee andere opties, emigratie en geboorteregeling, af als oplossingen voor het bevolkingsprobleem, omdat zij kinderrijke gezinnen juist zag als een vervulling van de
cultuuropdracht uit Genesis 1:28 (‘wordt talrijk’). Bevolkingsaanwas betekende
concreet een verjongingskuur voor de Nederlandse natie. Van land verhuizen beschouwde men echter als een verlies voor het vaderland.85 Anders dan de syno80 H. Smilde, ‘Literatuur. Een roman over de volksverhuizing 1846-1847’, Gereformeerde Kerkbode
voor het Noorden des lands (29 maart 1947) 2.
81 George Harinck, ‘Betoverde herinnering 2. Een vreemdeling in een vreemd land. Rudolf van Reest
in Amerika’, Liter. Christelijk Literair Tijdschrift 4.16 (maart 2001) 57-66; Rudolf van Reest, Terugzien na vijfentwintig jaren (Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1972). Rudolf van Reest was het pseudoniem van K.C. van Spronsen.
82 Rudolf van Reest, Van kust tot kust (Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1948) 237.
83 Piet Jongeling, ‘Treuzelde Nederland te lang?’, Gereformeerd Gezinsblad (28 oktober 1952) 1. In de
rubriek ‘Persschouw’ in het Gereformeerd Gezinsblad van 25 november 1952 nam Jongeling integraal een artikel over uit Elseviers Maandblad, met daarin de passage: ‘Uit Nederland vertrekt wat
jong, sterk en ondernemend is. Wat men op elk emigrantenschip ziet heengaan, dat is de fleur, de
kracht, de jonge bloei van Nederland.’
84 ‘De buitenlandse kerken hebben ons het afgelopen jaar weer enkele predikanten gekost’, aldus Piet
Jongeling in de rubriek ‘Rondom het kerkelijk erf’, Gereformeerd Gezinsblad (30 december 1952).
85 A.J. Verbrugh, Hoe wij het verkiezen. Toelichting op het program van richtlijnen voor de nationaalgereformeerde politiek van het Gereformeerd Politiek Verbond (2e druk; Groningen: De Vuurbaak,
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daal-gereformeerden, die uit Genesis 1:28 vooral de passage ‘vervult de aarde en
onderwerpt haar’ als een stimulans voor emigratie opvatten, interpreteerden de
vrijgemaakten het cultuurgebod primair vanuit een nationaal perspectief. In het
conceptrichtlijnenprogram kwam dit expliciet naar voren in de stelling dat emigranten ‘vaak het energiereservoir in de natie’ vormden, waarbij het program
teruggreep op een uitspraak van hun autoriteit: ‘Prof. K. Schilder schreef in 1947
dat “de besten emigreren” (…) Inderdaad is het zo dat onder hen die willen emigreren heel wat mensen kunnen worden aangetroffen die eerder een “teveel” aan
energie en lust om iets aan te pakken bezitten dan een “tekort” (…) De energie en
het latente enthousiasme van dit deel van de natie mag zij [de overheid] niet verloren laten gaan.’86
Ten tweede bracht emigratie in de vrijgemaakte visie in Noord-Amerika het gevaar met zich mee van geestelijke verslapping door kerkelijke verstrooiing. De
principes van de antithese, het ware kerk-denken en de verbondstheologie genoten
prioriteit in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en verhinderden een succesvolle aansluiting bij al bestaande Nederlands-Amerikaanse kerken, de Christian
1966 [1961]) 97-106. Wanneer emigratie onvermijdelijk was, moest die volgens het gpv idealiter
plaatsvinden binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Suriname en de Nederlandse Antillen).
86 z.n., ‘Hoofdstuk v: de binnenlandse politiek’, Ons Politeuma. Gereformeerd Staatkundig Tijdschrift
14, nr. 9/10 (september/oktober 1961) 11-117, aldaar 116.
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Reformed Church en de Protestant Reformed Church. In augustus 1947 gaf de
Christian Reformed Church expliciet aan dat zij alleen de Gereformeerde Kerken
in Nederland als zusterkerk erkende.87 Datzelfde jaar had de Protestant Reformed
Church te kennen gegeven dat vrijgemaakte immigranten, ondanks het feit dat er
theologische verschillen bestonden, welkom waren in hun kerk.88 Vanwege groeiende leergeschillen liep in 1951 echter ook het contact met deze kerk ten einde.89
Vanaf april 1950 waren vrijgemaakte immigranten in Canada dan wel begonnen
met het stichten van een eigen kerkgenootschap, de Canadian Reformed Churches (canrc), maar hun aantal bleef beperkt en tot 1957 – toen in Grand Rapids,
Michigan, de eerste vrijgemaakte American Reformed Church (arc) geïnstitueerd
werd – was dit kerkgenootschap alleen in Canada te vinden.
De kerkelijke situatie in Noord-Amerika vormde in de ogen van vrijgemaakte
leidsmannen een bedreiging voor het geloof.90 Vooral de ‘valse oecumene’, waarmee men in Noord-Amerika aansluiting bij de Christian Reformed Church bedoelde, beschouwden vrijgemaakt-gereformeerden als een groot gevaar.91 In een
ingezonden brief in het Gereformeerd Gezinsblad van G. van Dooren, voorganger van de Canadian Reformed Church te Hamilton, Ontario, waarschuwde deze
– met een verwijzing naar Psalm 124 – kerkleden met emigratieplannen voor twee
schaduwzijden: ‘het gefluit van de interkerkelijke vogelvanger’, dat was de
Christian Reformed Church, en het sterk van Nederland afwijkende kerkelijke leven in dat land. Goede emigranten moesten ‘de Vrijmaking als geloofszaak doorworsteld en beleefd hebben. Anders worden zij zekere prooi van het zoet gefluit
der vogelvangers ginds (…) De grote afstanden eisen in de regel ten opzichte van
kerkgang, catechisatie, verenigingsleven, grote offers van tijd, moeite en geld. Die
offers moet men gewillig dragen. Velen moeten ook genoegen willen nemen met
preeklezen.’92
De terughoudende opstelling van vrijgemaakte voormannen hing samen met
87 Klaas Schilder, ‘Het storm-sein geheschen…’, De Reformatie (13 september 1947) 396; George
Harinck, ‘Geen eerlijke kans. Beeldvorming van de Vrijmaking in de vs’, Nader Bekeken (juli/
augustus 2002) 196-200.
88 Gertrude Hoeksema, A Watered Garden. A Brief History of the Protestant Reformed Churches in
America (Grand Rapids, mi: Reformed Free Publishing Association, 1992) 141-142. Zie over de contacten tussen Schilder en Herman Hoeksema (de belangrijkste theoloog van de prc): P.J. Baskwell,
“Herman Hoeksema: A Theological Biography” (ongepubliceerde dissertatie, Vrije Universiteit
Amsterdam, 2006) 195-203.
89 Herman Hanko, For Thy Truth’s Sake. A Doctrinal History of the Protestant Reformed Churches
(Grandville, mi: Reformed Free Publishing Association, 2000) 265-276.
90 In het kerkelijk handboek van 1950 schreef Klaas Schilder bijvoorbeeld: ‘Canada, Noord- en ZuidAmerika, Australië, allemaal trekken ze onze “Joden” naar de verstrooiing.’ Zie: Schilder, ‘Jaaroverzicht 1949/1950’, 123.
91 De predikant J. van Dijk (Schildwolde) sprak in een meditatie over Genesis 1:28 over het ‘dodelijke
kerkelijke gevaar’ in Noord-Amerika. Volgens hem betekende deze Bijbeltekst géén emigratiegebod. Zie: ‘Vervult de aarde/onderwerpt haar (deel i & ii)’, Gereformeerde Kerkbode voor het Noorden des lands (27 mei en 3 juni 1950) 4, 4. Wel organiseerde Van Dijk vanaf 1949 groepsmigraties
naar Monte Alegre in Brazilië. Zie: W. van der Mast, Praktijk en patroon van recente Nederlandse
groepsmigraties (Groningen: Noordhoff, 1963) 270-287.
92 G. van Dooren, ‘De nieuwe wereld, als nieuw vaderland’, Gereformeerd Gezinsblad (9 juni 1953),
in de rubriek ‘Persschouw’.
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een negatief Amerikabeeld. Zowel de Verenigde Staten als Canada was in geestelijk en kerkelijk opzicht een gevaarlijk land, zo vonden veel predikanten.93 Het
was de publicist Van Spronsen die deze perceptie sterk voedde. In zijn boek Van
kust tot kust legde hij de vinger bij het Noord-Amerikaanse kerkelijke modernisme, independentisme en de ‘valse oecumene’.94 Spreekbuizen als Pieter Jongeling en Albertus Johannes Verbrugh95 baseerden hun meningsvorming over Ame93 Interview met emerituspredikant D. de Jong te Kampen (29 mei 2008).
94 Van Reest, Van kust tot kust, 122-123.
95 Zie over Jongeling: Herman Veenhof, Zonder twijfel. Pieter Jongeling (1909-1985). Journalist, politicus en Prins (Barneveld: De Vuurbaak, 2009). Verbrugh was van huis uit een hervormde chemicus
die zich in 1946 bij de gkv aansloot. Vanaf de jaren zestig profileerde hij zich als een belangrijke
ideoloog van het gpv. Zie: Ewout Klei, ‘Een vrijgemaakt visioen. Verbrughs vroege visie op de staat’,
Denkwijzer. Studieblad van het wetenschappelijk instituut en de bestuursvereniging van de
ChristenUnie 7.5 (december 2007) 8-11.
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rika op de impressies die Van Spronsen te boek had gesteld. De kernklacht luidde
dat de Verenigde Staten zich dan wel officieel presenteerden als een christelijk
land, maar dat zij dit in werkelijkheid niet waren, terwijl daarnaast in de Amerikaanse maatschappij de valse roep om zelfbeschikkingsrecht centraal stond en het
materialisme hoogtij vierde.96 Net als het communisme was het amerikanisme in
de ogen van Jongeling een vrucht van de Franse Revolutie. Het land was in meerdere opzichten een ‘haard van geestelijke besmetting’, zo betoogde hij in het Gereformeerd Gezinsblad:
Niet alleen uit het Oosten dreigt gevaar. Ook het rijke en machtige Amerika, de strijdbare kampioen voor vrijheid en democratie, is veelszins een haard van geestelijke besmetting. Want Amerika moge officieel een christelijk land zijn, het openbare leven is er in
werkelijkheid voor het grootste deel vervreemd van en vijandig aan Gods Woord. De
techniek is de afgod van het Amerikaanse volk geworden (…) De bacillen van het bederf
worden ook naar West-Europa, naar Nederland overgedragen. Film en bioscoop, waarin
het smaak bedervende en normen verkrachtende Hollywood de scepter zwaait, hebben in
ons land al hun millioenen verslagen.97

Vrijwel alle hoofdartikelen in het Gereformeerd Gezinsblad over Amerika hadden
een negatieve toon.98 Dit is niet opmerkelijk omdat de vrijgemaakten in deze tijd
redeneerden vanuit dichotomieën als geloof en ongeloof, de ware en valse kerk en
het rijk van God tegenover dat van de duivel. In de Verenigde Staten waren deze
antitheses grotendeels vervaagd. Volgens Jongeling leefde dat land ‘uit een synthese tussen christendom en humanisme, zonder te beseffen hoe gevaarlijk deze synthese is.’99 Het Amerikaanse christendom stond volledig in dienst van de maatschappij. Jongeling twijfelde er niet aan of achter dit surrogaatchristendom openbaarde zich het eschatologische contour van het beest uit Openbaring 13.100

96 Ernst Hooiveld, ‘Na de Vrijmaking de eindtijd’ in: George Harinck (red.), Holwerda herdacht. Bijdragen over leven en werk van Benne Holwerda (1909-1952) (Barneveld: De Vuurbaak, 2005) 75110, aldaar 82; Willem Bouwman, “Satanskind of beschermengel? Een gereformeerde visie op
Amerika” (ongepubliceerd referaat kandidatencollege geschiedenis “Anti-Amerikanisme in
Nederland na 1945”, Rijksuniversiteit Groningen, 1986) 19. Volgens Verbrugh bood emigratie nergens een oplossing voor en waren de Verenigde Staten geen beter land dan Nederland. Zie: A.J.
Verbrugh, K. Drosten en W. Vreeken, ‘De politiek van het Tractaat’, Gereformeerd Gezinsblad (9
juli 1949). Met dank aan drs. Ewout Klei.
97 Piet Jongeling, ‘Geestelijke besmetting’, Gereformeerd Gezinsblad (11 oktober 1952); vgl. idem,
‘De geest van Amerika’, Gereformeerd Gezinsblad (27 november 1948); idem, Christus en de volken (Groningen: Stichting Gereformeerd Gezinsblad, 1959) 7-36.
98 Ernst Hooiveld, ‘Het ongedeelde leven. Het Gereformeerd Gezinsblad, 1948-1958’ in: Kuiper en
Bouwman (red.), Vuur en vlam (ii), 135-174, aldaar 143.
99 Piet Jongeling, ‘De wereldworsteling in 1952’, Gereformeerd Gezinsblad (30 december 1952).
100 Bouwman, “Satanskind of beschermengel?”, 9-10. In de periode 1944-1960 plaatsen vrijgemaakten
veel meer entiteiten onder de noemer van ‘het beest’, zoals de Nederlandse Hervormde Kerk, de
PvdA, het doorbraakstreven en de verzorgingsstaat. Zie: G. van Harten, ‘“Het behoeft geen betoog…” De Doorbraak en de gereformeerd-vrijgemaakte reacties daarop’ en B. van der Wal, ‘Zekerheid in de gemeenschap? Gereformeerd-vrijgemaakten en de opkomst van de verzorgingsstaat’,
beide in: Mees te Velde en Hans Werkman (red.), Vrijgemaakte vreemdelingen. Visies uit de vroege jaren van het gereformeerd-vrijgemaakte leven (1944-1960) op kerk, staat, maatschappij, cultuur, gezin (Barneveld: De Vuurbaak, 2007) 9-34, 43-62.
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Hij vond in deze opvattingen een medestander in Verbrugh, die zich eveneens tegen het Amerikaanse christendom keerde. In de brochure Is Europeesche federatievorming raadzaam? (1951) zette Verbrugh gedetailleerd uiteen hoe het kerkelijke leven in de Verenigde Staten al sinds de komst van de Pilgrim Fathers in 1620
independentistische trekken vertoond had, in die zin dat deze immigranten niets
wilden weten van kerkelijke structuren en orde. Eerdere generaties gereformeerde immigranten trapten al eens eerder in deze val, aldus Verbrugh: ‘Dit proces van
“amerikaniseering” maakten niet alleen de kleinere secten door, maar ook zeer
veel Gereformeerden uit Europa, die dus wel degelijk konden weten wat een Kerk
is. Een beschrijving hiervan gaf Rudolf van Reest in zijn boek over Amerika, dat
tevens een geestelijke waarschuwing inhoudt voor allen, die denken naar Amerika te emigreeren.’101 De vrijgemaakte predikant Geert Janssen (Leeuwarden) betrok de negatieve beeldvorming over Amerika ook op Canada: ‘Het zal in Canada niet veel beter zijn (...) Wie emigreert naar Canada, mag wel bedenken dat hij
met de zijnen terechtkomt in een land, waar de vreze des Heeren niet de toon aangeeft en ook in vroeger jaren niet heeft gedaan. Het leven draagt daar het stempel
van dollar en genot.’102
Om nog een andere reden waarschuwde Van Spronsen aspirant-emigranten in
een recensie van Naar het westen! Het land van zon en ruimte (1954) – een voorlichtingsboek van de in 1950 opgerichte vrijgemaakte Gereformeerde Emigratie
Stichting (ges) en geschreven door de emigrant John de Haas103 – voor vestiging in
Canada. Nadat hij had vastgesteld dat De Haas een realistisch beeld van Canada
geschetst had, door niet alleen mooie perspectieven te belichten maar ook aandacht
te besteden aan de schaduwkanten van dat land, betoogde hij dat emigratie naar
Canada voor veel Nederlanders een hard gelag zou zijn. Landverhuizers moesten
zich realiseren dat christelijk onderwijs in dat land problematisch was: ‘Wie een eigen school verlangt moet dat onderwijs uit eigen zak betalen. En tevens natuurlijk
ook bijdragen in het bijzonder onderwijs. Dat onderwijs staat ook op een heel wat
lager plan dan in Nederland. Trouwens: in Amerika is het precies zo.’104
Het aanvankelijke tekort aan eigen scholen in Canada vormde voor veel vrijgemaakte predikanten met kinderen een reden om geen beroep van een Canadian
Reformed Church aan te nemen. D. de Jong, die in november 1963 als predikant
intrede deed in de Canadian Reformed Church in Brampton, Ontario, herinnerde
zich dat hij van deze gemeente een pakket met acht brieven onder ogen kreeg.
Deze brieven waren geschreven door vrijgemaakte predikanten uit Nederland, die
daarin beargumenteerden dat ze het op hen uitgebrachte beroep niet hadden aangenomen vanwege het gebrek aan eigen scholen in Canada. De Jong had op dat
moment zelf geen kinderen en nam het beroep van Brampton wel aan.105
101 A.J. Verbrugh, Is Europeesche federatievorming raadzaam? Woord en Wereld, no. 6-8 (Goes: Comité tot verspreiding van goedkope Geref. lectuur, z.j. [1951]) 16.
102 Geert Janssen, ‘Donker Amerika’, Gereformeerde Kerkbode voor het Noorden des Lands (18 augustus 1951) 7.
103 ages, doos 17: ‘Nagekomen berichten’, Contactblad voor Emigranten 2.8 (oktober 1953) 32.
104 Rudolf van Reest, ‘Boekbespreking’, De Reformatie (15 januari 1955) 128.
105 Van 1960 tot 1963 was De Jong predikant was in Middelstum (Groningen). In die periode ried hij

Christelijke Gereformeerde Kerken

169

Christelijke Gereformeerde Kerken
De Christelijke Gereformeerde Kerken106 stonden in de traditie van de geëmigreerde
afgescheiden predikanten Albertus van Raalte en Hendrik Scholte. Na de Vereniging van 1892 verwaterde het contact met de Christian Reformed Church echter,
omdat deze Amerikaanse kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland aanmerkte als de wettige opvolger van de Christelijke Gereformeerde Kerk. De cgk had vanaf dat moment geen officiële zusterkerk in Noord-Amerika meer. De afstand tot
de Christian Reformed Church werd nog groter toen dat kerkgenootschap in 1908
de kuyperiaanse leer over de veronderstelde wedergeboorte officieel onderschreef.107
Doordat de prioriteit van de christelijk-gereformeerden in de periode 1892-1945
lag bij de opbouw van het eigen kerkgenootschap in Nederland, dat in 1892 gedecimeerd was van 190.000 kerkleden tot een schamele 700, liet men de banden met
Noord-Amerika rusten.108 In het interbellum maakte de Christelijke Gereformeerde Kerk een periode van groei door, doordat veel mensen uit andere gereformeerde kerken de overstap naar de cgk maakten. De instroom van verschillende bloedgroepen had tot gevolg dat er binnen het kerkverband twee flanken ontstonden, een
verbondsmatige en een bevindelijke flank, maar tot het begin van de jaren vijftig leidde dit niet tot grote problemen.
De hiervoor geschetste historische constellatie beïnvloedde de christelijk-gereformeerde opinievorming over emigratie op twee manieren. In de eerste plaats
hinderde de langdurige interne gerichtheid in de periode vóór de Tweede Wereldoorlog de totstandkoming van een emigratiestrategie. Toen het in 1947 ingestelde
deputaatschap voor emigratie – dat bestond uit de predikanten P.J.M. de Bruin
(voorzitter), H.W. Eerland (secretaris), W.F. Laman en (sinds 1950) J. Tamminga – na drie jaar aan een evaluatie onderworpen werd, luidde een van de conclusies dat het gebrek aan ervaring met landverhuizing de bepaling van een kerkelijk standpunt over emigratie vertraagd had.109 Ten tweede ontwikkelde zich in de

zijn gemeenteleden af te emigreren, omdat ze volgens hem beter tot hun ‘kerkelijke recht’ kwamen
in Nederland. Bron: interview met D. de Jong te Kampen (29 mei 2008).
106 Op de generale synode van 1947 veranderde de Christelijke Gereformeerde Kerk het woord ‘Kerk’
in haar naam door ‘Kerken’. Door dit meervoud te gebruiken wilde men de zelfstandigheid van de
plaatselijke kerken beklemtonen en afstand nemen van het collegialistische kerkrechtstandpunt,
een regering door colleges en besturen van bovenaf.
107 De uitwisseling bleef beperkt tot twee bezoeken van crc-predikanten aan Nederland. In 1911
woonde dr. Henry Beets de synode van de cgk bij en in 1934 I. van Dellen. Zie: M. Drayer, W. van
’t Spijker en J.H. Velema, En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken sinds 1892 (Kampen: Kok, 1982) 143.
108 J. Vree, ‘Hoe de citadel ontstond. De consolidatie der Vereniging 1892-1905’ in: L.J. Wolthuis e.a.
(red.), De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis (Kampen: Kok, 1992) 113-160, aldaar 117-118.
109 Aldus de deputaten zelf: ‘Het behoeft wel geen betoog, dat Deputaten aanvankelijk zeer vreemd
tegenover het hun toevertrouwde werk stonden. Geen van hen had op dit terrein ook maar enige
ervaring en mede daardoor hadden zij vaak de indruk pionierswerk te moeten verrichten. Zij willen dan ook gaarne bekennen, dat zij enige tijd nodig gehad hebben voor zij zover waren, dat zij met
overtuiging een standpunt inzake de kerkelijke zijde van het emigratievraagstuk konden innemen.’
Zie: Acta van de Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken 1950 (z.p.: z.n., 1950) 244-248
(bijlage lvi), aldaar 244.
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Christelijke Gereformeerde Kerken door de liggingsverschillen geen eenduidige
visie op emigratie. Het officiële kerkelijke standpunt ten aanzien van emigratie
werd vertolkt door de meer verbondsmatige richting, die na de Tweede Wereldoorlog invloedrijker begon te worden dan de bevindelijke flank.
De meningsvorming over emigratie van de eerstgenoemde groep leek in drie opzichten op de visie die binnen de Nederlandse Hervormde Kerk gestalte kreeg: het
emigratiebesluit en de kerkkeuze van de emigrant werden beschouwd als een individuele aangelegenheid, er vond geen stimulering plaats met een beroep op Genesis 1:28 en ten slotte waarschuwden de opiniemakers vooral voor de gevaren
van de overzeese trek. In de eerste plaats noopte het feit dat de Christelijke Gereformeerde Kerken net als de Nederlandse Hervormde Kerk een modaliteitenkerk
was tot een genuanceerde benadering van emigratie, waarbij het individuele kerklid zoveel mogelijk vrijgelaten werd in zijn kerkkeuze. Beide kerkgenootschappen
kampten daarnaast met het probleem dat ze in de periode vóór de Tweede
Wereldoorlog nauwelijks tot geen kerkelijke contacten in Noord-Amerika hadden. De Christelijke Gereformeerde Kerken voerden sinds 1947 correspondentie
met slechts één plaatselijke Amerikaanse kerk, de Rehoboth Christian Reformed
Church in Grand Rapids, Michigan.110 Immigranten die op grote afstand van
Grand Rapids terechtkwamen of die zich niet thuis voelden in de piëtistische gemeente van Rehoboth, kregen het advies lid te worden van ‘de dichtstbijzijnde
kerk die het meest met de Gereformeerde belijdenis overeenkomt’.111 In de praktijk betekende dit dat 80 procent van de christelijk-gereformeerde immigranten
die zich van 1947 tot 1952 in Noord-Amerika vestigden, aansluiting zocht bij de
Christian Reformed Church.112 De verbondsmatig georiënteerde predikanten verwezen landverhuizers dan ook door naar deze kerk en kwamen in het geweer tegen de stichting van een nieuw kerkgenootschap in Noord-Amerika.113 Het genoemde percentage van 80 procent duidt erop dat de leden uit de verbondsmatige
flank binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken het vaakst emigreerden. Dit
overwicht hing ook samen met het leerbesluit over de veronderstelde wedergeboorte (1908), dat voor veel bevindelijk-gereformeerden een barrière vormde om
zich bij de Christian Reformed Church aan te sluiten.
110 De Rehoboth-gemeente had zich in 1943 afgescheiden van de Netherlands Reformed Congregations – een zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten – en fuseerde nog datzelfde jaar met een
andere onafhankelijke gemeente te Passaic, New Jersey. In 1948 werd de naam van Rehoboth veranderd in de Old Christian Reformed Church (ocrc). Aldus: Baars, ‘Between “Old” and “Free”’,
93-94.
111 Aldus de ‘Richtlijnen voor toekomstige emigranten’, die in 1953 opgesteld waren als officiële handreiking voor aspirant-landverhuizers. Zie: S. de Jong, “Bewaar het pand. Het verloop van de emigratie van christelijk gereformeerden naar Canada, 1948-1952” (doctoraalscriptie geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1993), 106.
112 Acta van de Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken 1953 (z.p.: z.n., 1953) 165-168 (bijlage xxvii, “Rapport van deputaten emigratie, juli 1953”).
113 Zoals de predikant W. Heerma te Groningen, die zich ‘moeilijk kon verblijden’ over het feit dat
G.A. Zijderveld in Canada afzonderlijke gemeenten institueerde: ‘Het bedroefd mij, dat wij op
deze manier meedoen de kerkelijke gedeeltheid vanuit Nederland over te plaatsen naar het ontzaglijk grote Canada.’ Zoals geciteerd in: Christelijk Gereformeerde Kerkbode van Groningen (21 september 1951).
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Verder maakten de deputaten voor emigratie kenbaar dat zij de landverhuizing
niet wilden stimuleren.114 Het deputaatschap zag voor zichzelf niet meer dan een
adviserende en administratieve taak weggelegd. Het ‘emigratiegebod’ uit Genesis
1:28 noemden christelijk-gereformeerde opiniemakers dan ook nauwelijks. De incidentele keren dat dit wél gebeurde, werd deze Bijbeltekst niet verabsoluteerd tot
een algemeen gebod, maar beklemtoonden de deputaten dat emigratie moest berusten op een persoonlijke keuze die voor het aangezicht van God genomen
was.115
Ten slotte waarschuwden de deputaten nadrukkelijk voor de moeilijkheden
waar de landverhuizers mee te maken konden krijgen. De ‘Richtlijnen voor toekomstige emigranten’ repten met geen woord over de cultuuropdracht van de
christen, maar stelden de problemen centraal die overwonnen moesten worden:
een grondige voorbereiding vooraf, de verschillen op kerkelijk gebied en de noodzaak om in het buitenland opgewassen te zijn tegen ‘diepe teleurstellingen en ernstige tegenslag’.116 Ook in De Wekker, het landelijke kerkblad, maakte de predikant Eerland als secretaris van de deputaten duidelijk geen propaganda: ‘Wij
kunnen er niet aan denken hier ook maar een summier overzicht te geven van de
vele hindernissen die genomen moeten worden vóór het zover is, dat de emigrant
zich kan inschepen naar zijn nieuwe vaderland (...) blijkbaar vertrekken er nog velen in de gedachte, dat het kerkelijke leven er bijv. in Amerika en Canada er in grote lijnen precies zo uitziet als in Nederland (...) Op dit punt incasseren velen al direct diepe teleurstellingen als ze dan eindelijk, eindelijk in hun woonplaats zijn
aangekomen.’117
Het bevindelijk-gereformeerde standpunt in de Christelijke Gereformeerde
Kerken werd voornamelijk verwoord door de predikant Gerrit Arie Zijderveld,
die evenals Eerland regelmatig artikelen over Noord-Amerika publiceerde in De
Wekker. Zijderveld groeide op in de Gereformeerde Kerken in Nederland, maakte in het begin van de jaren dertig de overstap naar de Gereformeerde Gemeenten,
maar omdat die hem als theologiestudent afwezen sloot hij zich in 1934 aan bij de
Christelijke Gereformeerde Kerk. In oktober 1948 deed hij als predikant intrede
in de Rehoboth Christian Reformed Church te Grand Rapids.118 Samen met andere bevindelijke voorgangers, onder wie C. Smits (Driebergen) en G.W. Alberts
114 ‘Of Deputaten ook stimulerend moeten optreden ten aanzien van de emigratie (…) meent Uw
Commissie ontkennend te moeten beantwoorden, indien met dit stimuleren bedoeld wordt, dat
Deputaten tot emigreren zouden gaan opwekken’. Zie: Acta 1950, 249.
115 Aldus H.W. Eerland in een inleiding over emigratie, gehouden op een predikantenvergadering
voorafgaand aan de Theologische Hogeschooldag in Apeldoorn in juni 1952: ‘Rondom de Schooldag’, De Wekker (13 juni 1952); vgl. H.W. Eerland, ‘Emigratie en kerkelijk leven’, De Wekker (23
september 1949).
116 De Jong, “Bewaar het pand”, 106.
117 Eerland, ‘Emigratie en kerkelijk leven’, De Wekker (23 september 1949); idem, ‘Emigratie en kerkelijk leven (iii)’, De Wekker (25 februari 1950). De cursiveringen zijn van mij.
118 Op 1 maart 1955 onttrok Zijderveld zich wegens een kerkrechtelijk conflict en sloot hij zich aan bij
de Netherlands Reformed Congregations. Zie: Acta van de Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken 1956 (z.p.: z.n., 1956) 124; Laurens Vogelaar, ‘Zijderveld, Gerrit Arie’ in: A. Bel
(red.), Predikanten en oefenaars. Woordenboek van de kleine kerkgeschiedenis. Deel v (Houten:
Den Hertog, 1999) 323-333.
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(Vlaardingen), was hij – in tegenstelling tot het deputaatschap voor emigratie –
van mening dat christelijk-gereformeerde immigranten zich moesten aansluiten
bij Rehoboth en niet bij een andere Christian Reformed Church.119 Een acceptabel
alternatief was om, elders in Canada, in groepsverband bevindelijke preken te lezen.120
Het streven naar een zuivere kerk gaf de bevindelijke visie op emigratie vorm,
net als bij de vrijgemaakt-gereformeerden. Maar er waren meer overeenkomsten
met het vrijgemaakte standpunt. In hun gezamenlijke afwijzing van de theorie
over de algemene genade van Abraham Kuyper, die de cultuur buiten de kerk aangemerkt had als exploratieterrein voor de christen, legden zowel bevindelijke
christelijk-gereformeerden als vrijgemaakt-gereformeerden het accent op de principiële antithese. Een derde overeenkomst was dat de beklemtoning van kerk en
antithese bij beide groepen resulteerde in een negatief Amerikabeeld.121 De Verenigde Staten mochten in materieel opzicht een welvarend land zijn en veel gewetensvrijheid kennen, maar op geestelijk vlak vormde dat land volgens Zijderveld
een bedreiging voor het zielenheil van de christen. Voor de toekomst van het ware
christendom bood Nederland nog het beste perspectief: ‘De machten der hel zijn
ook in Amerika werkzaam om de zielen der mensen te verderven (…) Er is over
de gehele wereld veel afval en goddeloosheid. De volkeren der wereld maken zich
rijp voor het grote wereldgericht (…) Wanneer men spreekt over geestelijke rijkdom, dan is er haast geen land, waar zovelen van Gods volk wonen als in Nederland.’122 Het apocalyptische jargon van Zijderveld vertoont opvallende parallellen
met het schrijven van de vrijgemaakte journalist Jongeling in het Gereformeerd
Gezinsblad. Het ontbreken van een ‘zuivere’ kerk in het buitenland en het gevaar
van geestelijke synthese maakten emigratie volgens deze opiniemakers tot een gevaarlijke onderneming. Zijderveld beschouwde met name emigratie naar Canada,
waar tot 1950 geen eigen christelijk-gereformeerd kerkverband bestond, als risicovol: ‘Laat ieder, die naar Canada wil emigreren, toch ernstig denken aan de grote gevaren op geestelijk gebied. De noden van onze ziel moeten ons zwaarder wegen dan de dingen van het tijdelijke leven. We moeten eerst den Heere om licht en
wijsheid vragen. Als den Heere ons vrijmoedigheid geeft en de weg voor ons
baant, mogen we gaan.’123 Uit dit citaat blijkt dat bevindelijk-gereformeerden het
119 Smits en Alberts maakten in 1946 en 1947 reizen naar de Verenigde Staten, waar ze voorgingen in
Rehoboth. Zie: G.A. Zijderveld, ‘Amerika’, De Wekker (12 november 1948). Zie over Smits Amerikareizen (in 1946-1947, 1950 en 1954): J.M. Vermeulen, Het treffelijkste werk. Uit het leven van
ds. C. Smits (2e druk; Kampen: De Groot Goudriaan, 2001 [2000]) 91-96, 121-137, 259-276; Vogelaar, In verafgelegen streken, 133-146, 157.
120 ‘Wij moeten ons aansluiten bij de Kerk des Heeren, ook al is die honderden mijlen van ons verwijderd.’ Aldus: G.A. Zijderveld, ‘Brieven uit Amerika’, De Wekker (4 november 1949).
121 De kritiek op Amerika vanuit de verbondsmatige flank binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken was sporadischer en milder. In de jaren 1946 tot 1953 verschenen van de hand van de hoofdredacteur van De Wekker, J.J. van der Schuit, overwegend positieve artikelen over de Verenigde
Staten.
122 G.A. Zijderveld, ‘Brieven uit Amerika’, De Wekker (17 maart 1950).
123 Idem, ‘Brieven uit Amerika’, De Wekker (5 augustus 1949). Zijderveld raadde emigranten naar Canada aan om zich te vestigen in Zuid-Ontario, zodat ze de Old Christian Reformed Church in
Grand Rapids konden bezoeken. Zie: Vogelaar, In verafgelegen streken, 153.
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‘emigratiegebed’ centraal stelden en niet het ‘emigratiegebod’. Zijderveld beschouwde de emigratiebeslissing als een individueel, persoonlijk te nemen besluit,
dat de betrokkene alleen voor Gods aangezicht en met de grootste voorzichtigheid mocht nemen.124

Gereformeerde Gemeenten
De visie op emigratie in de bevindelijke flank van de Christelijke Gereformeerde
Kerken correspondeerde met die van andere bevindelijke kerken en geloofsgroepen: de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, de OudGereformeerde Gemeenten en het bevindelijke deel binnen de Gereformeerde
Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.125 Het eerstgenoemde kerkverband
was het duidelijkst georganiseerd en vormt om die reden een geschikte doelgroep
om de bevindelijke beeldvorming over emigratie en Noord-Amerika verder te
verhelderen.
De Gereformeerde Gemeenten ontstonden in 1907 uit een fusie van ledeboeriaanse en kruisgezinde gemeenten, twee tradities die afkomstig waren uit de Afscheiding maar in 1869 niet opgegaan waren in de Christelijke Gereformeerde
Kerk. In de periode tot de Tweede Wereldoorlog richtten de Gereformeerde
Gemeenten hun energie op de ineensmelting van beide tradities. Gerrit Hendrik
Kersten – vooraanstaand predikant en organisator van de denominatie – nam als
een soort tweede Kuyper het initiatief tot de emancipatie van de ‘nog kleinere
luyden’. Hij deed dit onder meer via de oprichting van de Staatkundig Gereformeerde Partij (sgp, 1918), het kerkblad De Saambinder (1919) en een eigen Theologische School (1927) in Rotterdam.126 Het werkterrein van de Gereformeerde
Gemeenten lag tijdens het interbellum dus overduidelijk in Nederland. Wel waren
er contacten met Noord-Amerika, maar deze bleven beperkt tot twee reizen van
Kersten naar de Verenigde Staten – in 1936 en 1939 – en enkele bezoeken van
Nederlands-Amerikaanse predikanten uit de Netherlands Reformed Congregations, de Noord-Amerikaanse tak van de Gereformeerde Gemeenten.127 Voor de
124 G.A. Zijderveld, ‘Brieven uit Amerika’, De Wekker (2 december 1949).
125 Net als leden van de Gereformeerde Bond emigreerden oud-gereformeerden nauwelijks. Daarnaast
zijn de Oud-Gereformeerde Gemeenten als onderzoeksobject weinig interessant vanwege ontbrekende archieven en de beperkte contacten met buitenlandse gemeenten. Oud-gereformeerde immigranten in Noord-Amerika sloten zich overwegend aan bij de Netherlands Reformed Congregations. Aldus: H. Hille, De geschiedenis van de oud gereformeerden in de tweede helft van de
twintigste eeuw. Deel ii (Putten: Van Horssen, 2005) 120-124.
126 M. Golverdingen, ‘Bewaard en staande gehouden. De ontwikkeling van de Gereformeerde Gemeenten in het verleden’ in: J.H. Mauritz, S.D. Post en W. Visscher (red.), Herdenk de trouw. Honderd jaar Gereformeerde Gemeenten 1907-2007 (Houten: Den Hertog, 2007) 11-37; M. Golverdingen, Om het behoud van een kerk. Licht en schaduw in de geschiedenis van de Gereformeerde
Gemeenten 1928-1948 (Houten: Den Hertog, 2004) 17-35.
127 Vanwege het predikantentekort deden de Netherlands Reformed Congregations tweemaal een beroep op Kersten om de gemeenten te bezoeken. Zie: M. Golverdingen, Ds. G.H. Kersten. Facetten
van zijn werk en leven (4e druk; Houten: Den Hertog, 2000 [1971]) 182-190. Zie over Kerstens eerste reis: G.H. Kersten, Mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika (Rotterdam: De Banier,
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rest besteedde het kerkgenootschap geen aandacht aan Noord-Amerika. Het is
dan ook niet opzienbarend dat de emigratie van bevindelijk-gereformeerden tot
de Tweede Wereldoorlog beperkt bleef.128
In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog was het elan van de Gereformeerde Gemeenten gericht op de ontplooiing van allerlei activiteiten op het gebied van evangelisatie, zending en onderwijs.129 Een visie op emigratie ontwikkelden de bevindelijk-gereformeerden pas na 1945, toen de praktijk hen daartoe
dwong. De hoofdstroom van de landverhuizers uit de Gereformeerde Gemeenten
belandde namelijk in Canada, terwijl het kerkgenootschap juist in dat land aanvankelijk geen zusterkerken had. Om de immigranten zoveel mogelijk bij elkaar
te groeperen, richtte de kerk in 1949 de Synodale Commissie voor Emigratie naar
Canada (scec) op.130 Deze commissie waarschuwde voortdurend voor kerkelijke
verstrooiing, beklemtoonde de individuele beslissing die ‘onder biddend opzicht’
genomen moest worden en onderstreepte de gevaren die aan de overzeese trek
verbonden waren. Het commissielid Cornelis Hegeman, predikant te Genemuiden, haalde de genoemde thema’s regelmatig aan in het kerkblad De Saambinder:
‘In Holland is ongetwijfeld een hechtere band voor onze mensen dan in Amerika
en Canada (…) Er is [in Nederland] meer gelegenheid voor een Christelijke
school en samenleving, ook voor het jongere geslacht. Aangezien de afstanden

1936). In de periode 1944-1947 telden de Netherlands Reformed Congregations vijftien kleine gemeenten in de Verenigde Staten, die ontstaan waren in de jaren 1870-1900 door kerkelijke afsplitsingen en nauwelijks door immigratie uit Nederland. Deze gemeenten werden bearbeid door één
predikant. Zie: Laurens Vogelaar, ‘The Struggle of the Netherlands Reformed Congregations’ in:
Harinck en Krabbendam (eds.), Morsels in the Melting Pot, 69-78, aldaar 70.
128 Betsy Boer, “ ‘Die Hollanders zijn gek!’ De identiteit van bevindelijk gereformeerde emigranten in
Canada” (doctoraalscriptie geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden, 2003) 44.
129 H.A.C. van Middelkoop, Kerken onderweg. Geschiedenis van kerken in Nederland (Barneveld: De
Vuurbaak, 2009) 356-359.
130 Het bestuur bestond uit de predikantszoon Joost Fraanje, die als belangrijkste voorlichter optrad,
de predikanten C. Hegeman (adviseur), J.B. Bel en dr. C. Steenblok, met de ouderling J. Vermeulen als secretaris. Zie: Vogelaar, In verafgelegen streken, 99, 101.
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dikwijls groot zijn in Canada is verzwagering met andersdenkenden een zeer
groot gevaar (…) Met ernst waarschuw ik u, de gevaren zijn zo groot.’131
De Synodale Commissie meende dat emigratie op grond van Genesis 1:28 geoorloofd was, maar dat betekende niet dat zij met een beroep op deze tekst de
landverhuizing bevorderde. Emigratie bleef primair een individuele en bovenal
een gevaarlijke aangelegenheid. In het boekje Ik ga emigreren! (1954), geschreven
door de predikanten Hegeman, W.C. Lamain en de christelijk-gereformeerde
predikant Zijderveld, kwam deze perceptie sterk naar voren.132 Net als vrijgemaakt-gereformeerde voormannen deden, klonken er vooral waarschuwingen.
Bijvoorbeeld dat vertrekken uit Nederland een definitieve breuk betekende met
de familie, de kerk en ‘het Vorstenhuis, dat ons lief is’:
Het is doorsnijden van dit alles (…) Zie, éér ge tot de beslissing overgaat, de ernst van deze
dingen in. Overweeg ze, probeer ze in te leven, één keer, twee keer… Tien keren, en overweeg dan of ge dat zult kunnen volbrengen. Neem daarna uw beslissing! En durf “neen”
te zeggen, als het “ja” bij u de boventoon niet kan voeren (…) Een pessimistisch beeld zult
ge zeggen. Maar het is realiteit.133

De Saambinder maakte evenmin reclame voor het buitenland. De predikant Lamain verzorgde in de jaren vijftig vrijwel wekelijks de rubriek ‘Brieven uit Amerika’, maar zijn artikelen waren geen spekbrieven om de bevindelijk-gereformeerde achterban op te wekken tot emigratie. Verre van dat. Anders dan de titel
‘Brieven uit Amerika’ doet vermoeden, schreef Lamain in deze serie vrijwel uitsluitend over de verloren staat van de zondaar en de noodzaak van de ontdekkende genade, of hij beschreef tot in detail hoe de kerkdiensten in de Verenigde Staten verlopen waren en hoe hijzelf de prediking ervaren had. De incidentele keren
dat Lamain wel over emigratie schreef, waarschuwde hij het lezerspubliek voor
verstrooiing en andere moeilijkheden.134
De visie van bevindelijk-gereformeerde predikanten op emigratie was dus overwegend negatief.135 Hoe moet dit verklaard worden? We zagen al dat – net als bij
de vrijgemaakt-gereformeerden – de perceptie van cultuur, kerk en natie een
terughoudende visie op emigratie in de hand werkte. Ook het negatieve Amerikabeeld kwam overeen. Zo beschouwden veel bevindelijk-gereformeerden de Verenigde Staten en Canada als ‘heidenlanden’ pur sang.136
Twee aspecten van de bevindelijk-gereformeerde geloofsovertuiging die bij de

131 C. Hegeman, ‘Brieven uit Amerika’, De Saambinder (2 november 1950).
132 C. Hegeman, W.C. Lamain en G.A. Zijderveld, Ik ga emigreren! (Utrecht: De Banier, 1954) 89-93,
153-154.
133 Ibidem, 96.
134 Zie bijvoorbeeld: W.C. Lamain, ‘Brieven uit Amerika’, De Saambinder (26 januari 1950).
135 Ik trek op dit punt een andere conclusie dan Betsy Biemond-Boer, die stelt dat de auteurs van Ik ga
emigreren! en De Saambinder ‘heel positief’ over emigratie schreven. Zie: Biemond-Boer, ‘Die
Hollanders zijn gek!’, 30, 156 (noot 19 en 21).
136 Aldus C. Hegeman, ‘Een brief voor de emigranten in Canada’, De Saambinder (6 september 1951).
Vgl. John Exalto, ‘Good Books for Bad Times: Reading Culture and Ethnicity in Dutch-American
Reformed Pietism’ in: Robert P. Swierenga, Jacob E. Nyenhuis en Nella Kennedy (eds.), Dutch-
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vrijgemaakten ontbraken, versterkten de negatieve visie op emigratie nog. Allereerst beklemtoonden de bevindelijken, sterker dan andere gereformeerden, de
volstrekte soevereiniteit van God. Dit ging gecombineerd met een pessimistisch
mensbeeld en kon resulteren in lijdelijkheid en passiviteit.137 In de praktijk leidde
deze cultuurvisie ertoe dat een groot deel van de achterban van de Gereformeerde
Gemeenten emigratie als ongeoorloofd beschouwde, omdat daaraan teveel menselijke en organisatorische aspecten verbonden waren. Vooral degenen die uit de
ledeboeriaanse traditie stamden wantrouwden de menselijke activiteit. De predikant Hegeman – die overigens meende dat emigratie wel geoorloofd was – constateerde hierover in De Saambinder:
Is Gods Woord tegen emigratie? (Dat wil zeggen tegen een grote volksverhuizing). Velen
van onze mensen in Holland zeggen: “Zeker, dat is allemaal vleselijk dat emigratiewerk.”
Velen nemen het onze leraars kwalijk dat wij die mensen niet laten zitten. Waarom ons
Nederland verlaten? Het is tegen Gods Woord. Lees maar eens van Naomi, is dat geen
duidelijk bewijs?138

Vanuit de notie van Gods voorzienigheid zeiden bevindelijke critici ook vaak tegen aspirant-emigranten dat zij ‘het oordeel Gods’ wilden ontlopen. Met het oordeel van God doelden zij op de dreigende derde wereldoorlog, de opkomst van de
katholieken in de Nederlandse samenleving en de toenemende invloed van de socialistische overheid.139 Binnen de Gereformeerde Gemeenten leefde de gedachte
dat dergelijke oordelen tot verootmoediging en bekering moesten leiden. Had
Kersten tijdens de bezettingsjaren immers niet gezegd dat ‘den Heere in den weg
Zijner gerichten heerlijk wordt in de Zijnen’?140 Overtuigingen als deze hadden, zo
constateerde Hegeman, een negatieve uitwerking op het denken over emigratie bij
veel bevindelijk-gereformeerde kerkleden.141 In De Saambinder lichtte hij dat toe:
‘Het zeggen tegen de emigrant: “Gij gaat het oordeel Gods ontlopen”, heeft reeds
veel ellende in families gebracht. Soms zo erg, dat die mensen met deernis worden
American Arts and Letters in Historical Perspective [Papers from the 16th Biennial Conference of
the aadas] (Holland, mi: Van Raalte Press, 2008) 147-159, aldaar 158.
137 De vrijgemaakten hadden een positiever mensbeeld. Zij beschouwden de mens als een ‘medearbeider Gods’. Bijvoorbeeld: Klaas Schilder, Christus en cultuur (2e druk; Franeker: Wever, 1953
[1932]) 46-56; Douwe van Dijk, Gij zijt Gods medearbeiders (Goes: Oosterbaan & Le Cointre,
1941). Een analyse van Schilders visie op de mens als medearbeider van God vindt men bij: Dirk van
Keulen e.a., Jan Veenhof. Vrij gereformeerd. Verzamelde artikelen (Kampen: Kok, 2005) 167-181.
138 Naomi emigreerde met Elimelech naar het goddeloze Moab (Ruth 1:1-22). C. Hegeman, ‘Brieven
uit Amerika’, De Saambinder (12 oktober 1950). De cursivering is van mij.
139 Zie een interview met de auteur door Jacomijn Hoekman, ‘Emigranten namen volgens dominee het
leven te veel in eigen hand. Vluchten voor het oordeel’, Reformatorisch Dagblad (7 september 2009)
11; vgl. Laurens Vogelaar, Gedenk Zijn grote daden. Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten (Barneveld: Koster, 2006) 118.
140 Zoals geciteerd in: Jan Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk-gereformeerden en de
Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw (Kampen: De Groot Goudriaan,
1992) 68. Later draaide Kersten bij en wees hij het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetter niet
meer principieel af. Zie: Laurens Vogelaar, Mijn Toevlucht en mijn hoog Vertrek. De Gereformeerde Gemeenten in oorlogstijd (Barneveld: Koster, 2005) 79-80.
141 Hegeman deelde deze opvatting niet: Gods oordelen troffen zijns inziens ook Noord-Amerika.
Zie: C. Hegeman, ‘Brieven uit Amerika’, De Saambinder (19 oktober 1950).
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aangezien, als mensen, die een groot kwaad gaan doen.’142
De klemtoon die op Gods voorzienigheid en op de menselijke onkunde werd
gelegd, had als effect dat een aanzienlijk deel van de bevindelijk-gereformeerden
inentingen tegen besmettelijke ziekten afwees.143 Dit versterkte de aversie tegen
emigratie onder de achterban, omdat voor een verhuizing naar Canada vanaf
januari 1951 een vaccinatiebewijs verplicht was, wat overigens ook gold voor de
Verenigde Staten. Om deze reden lieten veel mensen uit bevindelijke kringen hun
emigratieplannen varen. Zo vertelde een landverhuizer uit de Gereformeerde
Gemeenten in een interview dat haar moeder ‘niet wilde gaan als we moesten
inenten’.144 De Synodale Commissie bedacht daarom een handigheidje om de inentingsplicht te kunnen omzeilen: het placebospuitje met water. Deze werd aan
gewetensbezwaarde aspirant-landverhuizers toegediend door een bereidwillige
arts uit Voorthuizen op de Veluwe. Oplettende instanties ontmaskerden deze ‘geneesheer’ echter al snel als bedrieger, waarna hij geen inentingsbewijzen voor emigranten meer mocht uitschrijven.145
In de tweede plaats stelt de bevindelijke theologie de bekering of wedergeboorte van het individu centraal, die doorgaans aan de betreffende persoon bekend
wordt in de vorm van de persoonlijke ervaring. Vandaar ook dat opiniemakers uit
de Gereformeerde Gemeenten de klemtoon legden op de individuele beslissing
tot emigratie, die ‘onder biddend opzien’ voor het aangezicht van God genomen
moest worden. In tegenstelling tot de neocalvinisten, die juist de rationeel-collectieve aspecten van emigratie accentueerden, leidde deze mensvisie daarom niet tot
een verabsolutering van het emigratiegebod als een gezamenlijke opdracht voor
de kerk. Hierbij moet aangetekend worden dat de bekeerden, ‘de kinderen Gods’,
in eigen kring een gezaghebbende positie hadden.146 In bepaalde gevallen had de
vooraanstaande plaats van de bekeerden invloed op het besluit van anderen om
wel of niet te emigreren: ‘Er zijn gevallen geweest van mensen, die eerst zeer bang
waren om het land te verlaten, maar vernemende dat een kind Gods elders het niet
zo heel erg vond, was dat de doorslag voor hen om te gaan. Weer anderen hadden
de papieren reeds in orde, maar doordat een kind van God het zag als een groot
kwaad, zijn ze gebleven.’147 In bevindelijk-gereformeerde kringen stonden ook
kerkelijke ambtsdragers – die men vrijwel altijd als ‘kinderen Gods’ beschouwde –
in hoog aanzien, althans in vergelijking met de neocalvinistische traditie.148 Ook
dit feit kon de bereidheid om te emigreren afremmen:
142 Ibidem (12 oktober 1950).
143 Wie zichzelf inentte, beantwoordde daarmee zijn zondeval, om ‘los van God zélf heer en meester
te willen zijn’. Zie: ‘De vaccinatie’, De Saambinder (21 juni 1951).
144 Biemond-Boer, ‘Die Hollanders zijn gek!’, 34.
145 sghcec, rol 9, folder 130: “Afschrift Holland-Amerika Lijn (13 april 1951)”; Vogelaar, In verafgelegen streken, 101; Biemond-Boer, ‘Die Hollanders zijn gek!’, 33-34.
146 Zwemer, In conflict met de cultuur, 191, 195-197; Nicolette Hijweege, Bekering in bevindelijk gereformeerde kring. Een psychologische studie (2e druk; Kampen: Kok, 2004) 79-110.
147 Hegeman, ‘Brieven uit Amerika’, De Saambinder (12 oktober 1950); Boer, “ ‘Die Hollanders zijn
gek!’”, 44.
148 Typerend zijn wat dat betreft de bekeringsgeschiedenissen die nog steeds in bevindelijk-gereformeerde kringen circuleren en die vooral memoreren aan de ervaringen van ambtsdragers (predi-
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Een ouderling in Nederland vertelde dat hij in Canada had gewoond, maar dat hij tot de
overtuiging was gekomen dat hij terug moest naar Nederland. En daar wachtte een ambtelijke taak. Een andere ouderling in Nederland kreeg het verzoek aan een school in Canada te komen lesgeven. Maar hij kon zijn ambtelijk werk zomaar niet loslaten. Hij bleef
in Nederland.149

De geloofsovertuiging van de bevindelijk-gereformeerden verhinderde dus in
meerdere opzichten een positieve visie op emigratie, in combinatie met hun cultuurvisie en de opvatting over de kerk als een toevluchtsoord in een vijandige en
gevaarlijke samenleving. Vandaar ook dat de predikant Hegeman in oktober 1950
over zijn eigen kerkverband de conclusie trok dat er ‘zovelen in onze gemeenten
tegen emigratie zijn’.150

Onkerkelijken: socialisten, communisten en liberalen
Het zou in dit hoofdstuk over de relatie tussen de christelijke geloofsovertuiging
en emigratie een hiaat zijn wanneer de onkerkelijken ontbraken, omdat juist deze
groep laat zien hoe de afwezigheid van een theologisch-culturele wereldvisie (zoals het neocalvinisme) de opinievorming over landverhuizing kon beïnvloeden.
Onkerkelijken maakten in de periode 1948-1962 ongeveer 17 à 18 procent van de
Nederlandse bevolking uit, terwijl hun aandeel in de overzeese emigratie met
15 procent een fractie lager lag.151 Hoewel deze categorie Nederlanders als geheel
moeilijk te reconstrueren valt omdat het een gevarieerde stroming betrof, maakt
het begrip verzuiling het mogelijk om drie politiek definieerbare groepen te
onderscheiden: socialisten, communisten en liberalen.152
De visie op emigratie in socialistische kring kan het best getypeerd worden als
ambivalent. Een deel van de socialistische Nederlanders was in de jaren vijftig uitgesproken voorstander van overzeese landverhuizing, terwijl een ander deel emigratie juist afwees. Tot de voorstanders kunnen gerekend worden het sociaaldemocratisch georiënteerde Vrij Nederland, dat overwegend positief over emigratie schreef,153 en PvdA-politici. De vertegenwoordigers van de PvdA stonden
uiterst positief ten aanzien van de actieve emigratiepolitiek. Dit was niet vreemd
aangezien deze politiek op instigatie van de rooms-rode coalitie – waarvan de

kanten, ouderlingen en diakenen). Een aardig voorbeeld is een boekje over de watersnoodramp van
1953 in het Zeeuwse plaatsje Stavenisse. Terwijl tientallen gemeenteleden in de stormvloed omkwamen, refereerde de auteur alleen aan het ‘onbegrijpelijke heengaan’ van een bekeerde plaatselijke ouderling. Zie: A.J. Smits, Stavenisse door storm en vloed verwoest (2e druk; Houten: Den
Hertog, 1993 [1956]).
149 Vogelaar, In verafgelegen streken, 111.
150 Hegeman, ‘Brieven uit Amerika’, De Saambinder (19 oktober 1950).
151 Zie bijlage 3, pag. 366.
152 Over de houding van socialisten en liberalen ten aanzien van de actieve emigratiepolitiek treft men
ook informatie aan bij: Koops, ‘De gereformeerde, katholieke, socialistische en liberale houding’,
159-164. Deze paragraaf is gedeeltelijk op dit eerdere artikel gebaseerd.
153 Elich, Aan de ene kant, 115.
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PvdA deel uitmaakte – tot ontplooiing kwam. Voortdurend spraken socialistische
politici zich uit vóór emigratiebevordering van overheidswege. De actieve betrokkenheid van de overheid bij emigratie werd niet alleen door minister-president
Drees vertolkt, maar ook verdedigd door PvdA’ers als A.M. Joekes en J.G. Suurhoff, de ministers die de Eerste en Tweede Emigratienota (1951/1952) opstelden.
Hun boodschap luidde in de bewoordingen van Suurhoff: ‘De bevolkingstoeneming, resultaat van relatief hoge geboortecijfers en lage sterftecijfers, heeft ons
land tot een van de dichtstbevolkte gebieden der aarde gemaakt, een gebied, dat
bovendien arm is aan grondstoffen. Onder die omstandigheden is emigratie een
zeer welkome bijdrage tot de oplossing van de nijpende problemen van werkgelegenheid en levenspeil.’154
Anderzijds kwam een aanzienlijk deel van de socialisten in het geweer tegen de
overzeese landverhuizing. Het socialistische blad Het Vrije Volk – met gemiddeld
300.000 abonnees in de jaren 1947-1949 behorend tot de grootste Nederlandse
dagbladen155 – moet gerekend worden tot de categorie die overwegend kritisch
over emigratie schreef.156 In dit orgaan verschenen na de Tweede Wereldoorlog regelmatig negatieve artikelen over de exodus richting Canada, Australië en de Verenigde Staten. Vooral toen er in de loop van de jaren vijftig meer en meer Nederlandse immigranten uit deze landen terugkeerden, kregen de artikelen in dit blad
een steeds kritischer toon.157 De bijdragen in Het Vrije Volk van de hand van bijvoorbeeld de ‘emigratieredacteur in Australië’ L.J. Kleijn hadden een overwegend
negatieve toon. In zijn artikelen trok hij alles uit de kast om aan te tonen dat
Australië een ‘vuil en smerig’ land was. Hij rapporteerde voortdurend over de
‘onstellend grote woningnood’ in dat land – in Australië was deze nog groter dan
in Nederland – en het te droge klimaat.158 En de overzeese landverhuizing die
vooral onder de gereformeerden een hoge vlucht nam, gaf volgens een collega van
Kleijn blijk van een ‘ongezonde vluchtneiging’.159 Bij de voortdurende afwijzing
van emigratie in Het Vrije Volk speelde mogelijk de socialistische overtuiging een
rol dat de samenleving maakbaar is door interveniërend optreden van de staat. De
overheid diende in Nederland meer werkgelegenheid te creëren en voor meer woningbouw te zorgen, zodat risicovolle landverhuizing overbodig zou worden.
154 Zoals geciteerd in: Hofstede, De Gaande Man, 5.
155 Maarten Schneider en Joan Hemels, De Nederlandse krant 1618-1978. Van ‘nieuwstydinghe’ tot
dagblad (4e druk; Baarn: Het Wereldvenster, 1979 [1943]) 337-339.
156 Rob Kroes, ‘The Great Satan Versus the Evil Empire: Anti-Americanism in the Netherlands’ in:
idem en Maarten van Rossem (eds.), Anti-Americanism in Europe (Amsterdam: Free University
Press, 1986) 37-50, aldaar 43-45.
157 Hofstede, ‘De emigratie in parlement en pers’, 16-17.
158 Bijvoorbeeld: ‘Billycan, levende herinnering aan pioniers in Australië’, ‘Kapitaal te weinig voor
krediet aan emigranten’ en ‘Hoe komt het droge westen van Australië aan water’, respectievelijk
verschenen in Het Vrije Volk [editie Amsterdam] (4 augustus 1951) 3, (24 november 1951) 5 en (1
december 1951) 13.
159 Het Vrije Volk [landelijke editie] (13 november 1951). Het gereformeerde dagblad de Nieuwe Provinciale Groninger Courant reageerde met de stelling dat de trek over de Atlantische Oceaan niet
als ‘vlucht’ maar als ‘vrucht’ beschouwd moest worden ‘van een door genade verkregen geloof. Dat
staat diametraal tegenover de vlucht’. Zie: ‘Vlucht of vrucht?’, Nieuwe Provinciale Groninger Courant (17 november 1951) 1.
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De socialistische samenlevingsvisie kon dus tot twee tegengestelde conclusies leiden: vóór of tegen emigratie. In beide gevallen speelde het vertrouwen in de staat
een spilfunctie, zijnde het voornaamste instrument van maakbaarheid. De staat
diende emigratie te bevorderen ten behoeve van een betere samenleving óf zij
moest zorgdragen voor betere economische en sociale voorzieningen in Nederland zelf.
De opinievorming onder communisten was een stuk minder ambivalent dan in
socialistische kringen. Het communistische blad De Waarheid – dat in de jaren
vijftig ongeveer 6.000 abonnees had – schreef in uiterst negatieve bewoordingen
over de emigratie en over Noord-Amerika.160 Allereerst wees dit sterk anti-Amerikaanse orgaan landverhuizing af vanwege het ‘verfoeilijke’ kapitalisme van de
immigratielanden.161 De groeiende invloed van de Amerikaanse economie en cultuur in Nederland werd scherp veroordeeld en was daarom een vrijwel dagelijks
terugkerend onderwerp in De Waarheid. Typerend is een korte maar krachtige
uitspraak uit een rede van de stalinist Saul (Paul) de Groot, oud-hoofdredacteur
van het genoemde periodiek en de leider van de Communistische Partij Nederland (cpn): ‘Onze vijanden zijn de Amerikaanse dollar-kapitalisten, die in Nederland de wet voorschrijven.’162
Motieven om emigratie af te wijzen vormden naast de antikapitalistische geest
het veronderstelde dwangmatige karakter van emigratie163 en de overtuiging dat de
overheid de eerstverantwoordelijke instantie was om problemen rond werkgelegenheid en huisvesting op te lossen, zodat emigratie niet nodig zou zijn.164 Daarbij
deden zich, aldus de communisten, in Australië en Canada regelmatig werkloosheid en huisvestingsproblemen voor onder de nieuwkomers.165 Deze opvattingen
vonden ook weerklank binnen de cpn. In augustus 1961 voerde een Tweede Kamerlid van deze partij, Cor Borst, een sarcastisch pleidooi om Nederlandse immigranten in Australië – waar de economie een recessie doormaakte – uit hun ellendige situatie te verlossen door hun repatriëring in dezelfde mate te subsidiëren als
die van de Ambonezen.166
Net als de communistische wereld wezen liberalen de emigratie af. Zowel in het
linkse als rechtse politieke spectrum bestond dus weerstand tegen emigratie. Het
verzet van communisten en liberalen tegen landverhuizing bleef in de jaren zestig
160 Vgl. Maarten van Rossem, ‘Le défi Europeen’ in: Kroes en Von Geusau (eds.), Image and Impact,
18-30, aldaar 25-26.
161 acec, doos 197, A. Warnaar, ‘“De Waarheid” over Australië (i)’, Mededelingenblad van de cec 38
(oktober 1950) 1-2. Dit artikel was een reactie op een paginagroot negatief artikel over emigratie
naar het kapitalistische Australië in De Waarheid van 16 september 1950.
162 ‘Verenigt U voor vrede, vrijheid en democratie’, De Waarheid (2 mei 1950) 3; vgl. ‘De filmjournaals
van Polygoon. Géén behoefte aan Amerikaans Paramount-journaal!’, De Waarheid (15 juli 1952)
4.
163 ‘19-jarig meisje met geweld naar Canada gebracht’, De Waarheid (20 juni 1952) 1-2.
164 ‘Emigreer niet naar Australië’, De Waarheid (16 juli 1952) 3.
165 In 1952 waren er bijvoorbeeld veel klachten te horen over de slechte situatie in Australië. In een
hervormd jongerenblad verscheen hierover een kritische brief – G.H. Sparrenburg, ‘Noodkreet uit
Australië’, De Jonge Kerk. Maandblad voor Hervormde Jongeren 10 (november 1952) 6-7 – die De
Waarheid integraal overnam.
166 Hofstede, ‘De emigratie in parlement en pers’, 22.
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bij monde van de cpn en de vvd doorgaan, ook nadat het actieve emigratiebeleid
in een positief emigratiebeleid was omgevormd.167 De liberalen gebruikten echter
andere motieven dan de communisten. Het doorslaggevende liberale argument
voor de afwijzing van landverhuizing was de overtuiging dat vooral de beste arbeidskrachten Nederland verlieten, waarmee niet alleen het benodigde arbeidspotentieel voor de wederopbouw maar tegelijkertijd ook een stuk Nederlandse cultuur verloren ging.168
Ook in de negentiende en vroege twintigste eeuw hadden liberalen de overzeese emigratie met dit motief bestreden. Het verbaast dan ook niet dat dit gedachtepatroon na de Tweede Wereldoorlog bleef bestaan. Gedurende de jaren vijftig
bekritiseerde de Nieuwe Rotterdamsche Courant voortdurend het actieve emigratiebeleid vanwege de hoge kosten, de verambteling en de ‘emigrantenjacht’ die
daarmee volgens deze krant gepaard gingen.169 Kritiek op emigratie kwam in de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig ook van de zijde van liberale periodieken als De Telegraaf, het Algemeen Handelsblad, Elseviers Weekblad en het onafhankelijke weekblad De Groene Amsterdammer. Hoewel de genoemde bladen
doorgaans niet kritisch stonden tegenover de Verenigde Staten en Canada, schreven ze over emigratie relatief weinig en wanneer dit wel gebeurde was het commentaar negatief.170 Dit alles leidde tot grote verontwaardiging onder vooral de gereformeerden die zich rond de Christelijke Emigratie Centrale schaarden. Zij
verwezen de aantijgingen van liberale zijde, dat zij een emigrantenjacht ontketenden, resoluut naar de prullenbak.171

Conclusies
Drie factoren die een elkaar versterkend effect hadden, bepaalden het mobiliserende effect van de opinievorming over emigratie en Noord-Amerika. Allereerst
de mate van idealisme gericht op de eigen kerk en natie, of juist gericht op het buitenland. Voorts de cultuurvisie, die samenhing met de geloofs- en theologische
opvattingen binnen de kerkgenootschappen, en ten slotte de mate van homogeniteit. Het waren niet deze factoren afzonderlijk, maar hun combinatie die de emigratiecultuur binnen christelijke groepen versterkte of afzwakte.
De Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de
167 ‘Het geluk kan ook elders beproefd worden’, De Nederlander (6 april 1963) 6-7.
168 Vgl. Elich, Aan de ene kant, 115.
169 ‘Verantwoord emigratiebeleid?’, ‘Dreigende verambtelijking’, ‘Kritisch commentaar emigratiepropaganda’, nrc (28 en 29 augustus 1953; 21 november 1956) 1, 1, 7.
170 ‘Voorzichtig met emigatie, want Nederland heeft grote toekomstmogelijkheden’, De Telegraaf (18
juni 1955); ingezonden brief van F. van Wijk, Algemeen Dagblad (21 december 1954); ‘Verlies’, ‘Het
zijn de slechtsten niet’ en ‘Moderne slavenhandel’, Elseviers Weekblad (28 juni 1947; 18 december
1948 en 10 maart 1951) 3, 3, 5; Harriet Freezer, ‘Emigratie’, De Groene Amsterdammer (3 februari
1951) 4.
171 acec, doos 197, ‘Onverantwoorde berichtgeving’, Mededelingenblad van de cec 89 (januari 1955)
2, idem 96 (augustus 1955) 2; acec, doos 198, Emigratiekoerier 123 (1 december 1956) 1; idem 129
(1 maart 1957) 1; ‘Welvaart en emigratie’, De Rotterdammer (5 augustus 1961) 5.
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Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten projecteerden hun idealen in de naoorlogse periode het sterkst op Nederland. In dit opzicht
vormden zij een contrast met de Gereformeerde Kerken in Nederland, die het
elan juist zochten in Noord-Amerika. De Rooms-Katholieke Kerk nam in dit
verband een bijzondere positie in, omdat zij enerzijds gericht was op verdere
emancipatie en organisatie in Nederland zelf, maar anderzijds de emigratie bevorderde en zich presenteerde als een internationale kerk die veel waarde hechtte aan
missie en zending.
In de Rooms-Katholieke Kerk, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de
Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten was de
antithetische cultuurvisie doorslaggevend voor de standpuntbepaling over emigratie en Noord-Amerika. In grote delen van deze kerken bepaalde angst voor geloofsafval, gecombineerd met een naar binnen gericht idealisme, de opinievorming. De theologie van de algemene genade van Abraham Kuyper wezen deze
gereformeerde kerkgenootschappen af, waardoor zij geen internationale cultuurstrategie ontwikkelden zoals de neocalvinistische zienswijze binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland, die de emigratieopdracht beklemtoonden. Het
voorbeeld van de buitenkerkelijken laat zien hoe een niet-christelijke, politiek gefundeerde opinie leidde tot een ambivalente visie bij de socialisten of tot een principiële afwijzing van emigratie zoals bij de communisten en liberalen het geval
was.
Ten slotte bepaalden heterogeniteit of homogeniteit in eigen kring het mobiliserende effect van de visievorming. De aanvankelijke verdeeldheid onder roomskatholieke opiniemakers bemoeilijkte vooral in de eerste naoorlogse jaren een
eenduidige visievorming op de landverhuizing. En de Nederlandse Hervormde
Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken waren intern verdeeld, zodat een
mobiliserend effect in hun kringen uitbleef. Daarentegen kenden de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Gereformeerde Gemeenten meer homogeniteit. In de Gereformeerde Kerken versterkte deze homogeniteit de positieve opinievorming op emigratie, terwijl zij in
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Gereformeerde Gemeenten leidde
tot een defensieve cultuurvisie en daarmee tot een afwijzend standpunt over de
landverhuizing naar Noord-Amerika.

5 Acceleratie of vertraging van de
emigratiecultuur?
De organisatie en de emigratiekeuze

Was de overrepresentatie van de gereformeerden een gevolg van de efficiënte organisatie van deze groep? Volgens de onderzoekster Agnes Amelink wel. In Gereformeerden overzee stelt zij dat de neocalvinistische gereformeerden met de
Christelijke Emigratie Centrale ‘verreweg de effectiefste organisatie’ hadden.1
Deze constatering, die Amelink niet in vergelijkend perspectief plaatst, roept de
vraag op hoe zij de overzeese trek zo goed organiseerden. Om deze vraag te beantwoorden is een vergelijking zinvol met de rooms-katholieken, de hervormden
en met de kleinere gereformeerde groepen. Bij de vergelijking wordt gekeken naar
het tempo van de organisatievorming, de spreiding en de betrokkenheid van instanties als emigratieverenigingen en kerken.
Vervolgens wordt de emigratiebereidheid van twee gereformeerde hoofdstromen vergeleken, om te laten zien hoe de religieuze opinievorming en de organisatie van de landverhuizing de emigratiekeuze beïnvloedden: bevindelijk-gereformeerden uit de provincie Zeeland en neocalvinisten uit Drenthe.

Rooms-katholieken
Na de Tweede Wereldoorlog ontplooiden katholieke maatschappelijke organisaties in een vroeg stadium initiatieven om de overzeese trek te bevorderen en in
goede banen te leiden. In Limburg richtte de Limburgse Land- en Tuinbouw
Bond (lltb) al in december 1945 een emigratiecomité op, dat groepsemigratie van
katholieken naar Brazilië wilde bevorderen.2 In Noord-Brabant kwamen de eerste impulsen van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, die zich
richtte op groepsemigratie naar Frankrijk en Brazilië, en de Noordbrabantse
Christelijke Boerenbond (ncb), die in oktober 1947 een emigratiecomité opzette
nadat de Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand (rkjb) daarop had aangedrongen.3 De ncb concentreerde zich in tegenstelling tot de lltb en de knbtb niet op
groepsemigratie naar overwegend katholieke landen, maar op de emigratie van individuen naar Canada.4 In 1948 kregen ook niet-agrarische standsorganisaties, de
1
2
3
4

Amelink, Gereformeerden overzee, 39-40.
Winkelmolen, “De agrarische emigratie uit Noord- en Midden-Limburg”, 15.
Van Stekelenburg, De Grote Trek, 17-18, 59, 85; Smits, Met kompas emigreren, 12, 29-30.
Van Stekelenburg, De Grote Trek, 58-60.
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Katholieke Arbeidersbeweging en de Katholieke Middenstandsbond (kmb), eigen
emigratiecommissies. De opvatting dat de trek naar het buitenland bevorderd
moest worden vond in al een vroeg stadium, in de zomer van 1947, weerklank bij
het Nederlandse episcopaat, toen de bisschoppen instemden met een kerkcollecte
voor het emigratiewerk. Het episcopaat gaf hiermee te kennen dat de landverhuizing zijns inziens gestimuleerd mocht worden.5
Ook op het terrein van voorlichting en voorbereiding ondernamen de katholieke standsorganisaties in een relatief vroege fase actie. Al vanaf 1947 organiseerden
de knbtb en de ncb voorlichtingsbijeenkomsten en emigratiecursussen voor mensen met vertrekplannen, met als speerpunten geloofsbehoud, het leren van een
vreemde taal en algemene kennis over de immigratielanden. In 1948 breidde de
knbtb het aanbod uit met speciale cursussen voor vrouwelijke emigranten, waarbij de hoofdthema’s bestonden uit taalbeheersing, godsdienst en de zorg voor huwelijk en gezin. De emigratiecursussen die de Boeren- en Tuindersbond in de jaren vijftig voor katholieken belegde, waren opgebouwd uit zeventig uur Engels,
twintig uur godsdienst, tien lessen over land en volk en vijf lessen over het emigratieproces.6 Twee jaar later, in 1950, startte ook de lltb, in navolging van de zojuist genoemde organisaties, met voorbereidingsvergaderingen voor kandidaatlandverhuizers. Op de agenda prijkte een reeks vakken: godsdienstige vorming,
talen (Frans, Engels, Portugees), mechanisatie, opvoedkunde en gezondheidsleer
(E.H.B.O.), terwijl vrouwen, die men beschouwde als de spil in de geloofsopvoeding, een op dat thema toegespitste cursus gezinsverzorging konden volgen.7
In de jaren vijftig toonde, naast de maatschappelijke instanties, ook de geestelijkheid haar betrokkenheid. Zij concentreerde zich vooral op de godsdienstige
vorming van de vertrekkers. Een belangrijke stimulans voor de emigrantenzielzorg van deze zijde vormde de apostolische constitutie Exsul Familia (augustus
1952), die plaats en taak afbakende van de geestelijken die betrokken waren bij de
voorbereiding van aspirant-emigranten en bij de integratie in het buitenland. Dit
document beklemtoonde eveneens het belang van de aanwezigheid van aalmoezeniers op emigrantenschepen.8
Hoewel het katholieke emigratiewerk na 1945 in snel tempo van de grond
kwam, werkte niet alleen de ambigue opinievorming op emigratie remmend – de
emigrant was immers ‘zorgenkind’ en ‘apostel’ tegelijk en Noord-Amerika was
niet het ideale vestigingsgebied –, maar ontbrak het volgens de historicus Mari
Smits ook aan de nodige organisatorische doelmatigheid. De periode 1946-1952
noemde hij daarom de opbouwfase van het emigratiewerk in katholieke kringen.9
Er bestonden vijf problemen die in meer of mindere mate een frustratie vormden
voor de organisatorische activiteiten: een gebrek aan ervaring met landverhuizing,
5 Smits, Met kompas emigreren, 52, 79.
6 Van Stekelenburg, De Grote Trek, 57, 87-89, 97-101; idem, ‘Emigratie vanuit de Noord-Brabantse
Kempen naar Noord-Amerika in de negentiende en twintigste eeuw’ in: Jan M. Goris (red.), De
Kempen overzee (Roosendaal: Herentals, 2002) 9-37, aldaar 32.
7 Winkelmolen, “De agrarische emigratie uit Noord- en Midden-Limburg”, 16.
8 kdc, “Losse archivalia”, toeg.nr. 1776: “Apostolische constitutie Exsul Familia (1952)”.
9 Smits, Met kompas emigreren, 30.
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onvoldoende spreiding van de aanmeldingskantoren, decentralisatie, terughoudendheid van de kerk en een gebrekkige financiering. De eerste factor, de onervarenheid met emigratie, had te maken met organisatorische verwaarlozing. De
Roomsch-Katholieke Emigratie Vereeniging had zich van 1927 tot 1940 praktisch
niet met emigratiewerk kunnen bezighouden, vanwege het verbod van het episcopaat om deze te bevorderen. Na de oorlog verdween deze vereniging definitief van
het toneel. Er moesten nieuwe organisaties opgezet worden, met leidsmannen die
nauwelijks tot geen ervaring met emigratiewerk hadden en die geen contacten
hadden met een kerkelijk netwerk in het buitenland.10 Dit alles zette een rem op de
bemiddelingsactiviteiten van katholieke instanties in het tijdvak 1946-1952 en
biedt een verklaring voor het aanvankelijk geringe aandeel van de katholieken in
de Nederlandse emigratie naar overzeese gebieden.11
Er waren meer factoren die de organisatorische slagvaardigheid negatief beïnvloedden. Zo was de spreiding van de aanmeldingskantoren voor emigratie ongunstig, aldus de directeur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting Jos van
Campen in 1951. Vooral op het platteland, waar veel katholieke boeren zaten, waren nauwelijks katholieke emigratiebureaus te vinden. Daarbij waren veel geestelijken volgens Van Campen niet op de hoogte van het bestaan van deze instanties.
In het bijzonder in katholieke regio’s in Gelderland bevonden zich, aldus Van
Campen, tot het midden van de jaren vijftig te weinig aanmeldingskantoren.12
Deze situatie is een mogelijke verklaring voor het feit dat slechts een vijfde tot de
helft van de katholieke emigranten vertrok via de kces. De rest liet zich bemiddelen door een Gewestelijk Arbeidsbureau.13
De derde factor die de effectiviteit van het katholieke organisatiewerk verminderde, was de decentrale en complexe organisatievorm van de emigratiestichtingen. In januari 1949 vond er wel centralisatie plaats toen de Katholieke Centrale
Emigratie Stichting landelijk coördinerend ging optreden, maar in de praktijk bleven de katholieke standorganisaties en diocesane instanties onafhankelijk van elkaar werken, vooral in de bisdommen Den Bosch, Breda en Haarlem. Het bisdom
Haarlem bijvoorbeeld trof pas eind 1954 maatregelen om te komen tot een diocesane Katholieke Emigratie Stichting (kes). Het decentralisme van de katholieke
organisaties bemoeilijkte de effectiviteit van het emigratiewerk volgens kces-directeur Van Campen in die zin dat de instanties afzonderlijk cursussen en voor10 Ibidem, 30, 46, 51, 65.
11 Het percentage katholieken in de Nederlandse bevolking lag in 1947 op 38.5 procent, terwijl hun
aandeel in de emigratie in 1948 op 16.6 procent lag, in 1949 op 20.4, in 1950 op 28.8, in 1951 op 28.3
en in 1952 op 32.4 procent. zie: Smits, Met kompas emigreren, 30-31.
12 Ibidem, 57; Van Stekelenburg, De Grote Trek, 23, 58. In 1954 had de kces twaalf aanmeldingskantoren in Nederland, te weten in: Breda (3), Den Haag (3), Haarlem (2), Den Bosch, Tilburg, Roermond en Arnhem. Zie: Verslagen van de Organen voor de Emigratie 1954 (Den Haag: Sdu, 1955)
197-199. Vgl. tabel 10 op pag. 196 van dit hoofdstuk.
13 Van Stekelenburg, De Grote Trek, 23, 60; Smits, Met kompas emigreren, 38-39, 60. In 1952 lag het
percentage katholieken dat door bemiddeling van de kces Nederland verliet op 19 procent. Dit steeg
naar 37 procent in de eerste helft van 1953. Zie: Utrechts Archief, Utrecht (verder: hua), toeg.nr. 449:
“Archief aartsbisdom Utrecht, 1853-1967”, inv.nr. 261: “Stukken betreffende emigratie, 1953-1959”,
aldaar “Opbouw van de organisatie, Jac. van der Hoogte (Amsterdam, 30 december 1953)”, 4.
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lichtingsbijeenkomsten bleven organiseren, zonder optimaal van elkaars ervaring,
kennis en contacten te profiteren.14
Het vierde aspect was dat het een aantal jaren duurde voordat de Rooms-Katholieke Kerk zich actief met het emigratiewerk ging bezighouden. Hoewel de
hoogste kerkelijke instanties – de paus en het episcopaat – zich al vroeg positief
uitspraken over de bevordering van emigratie, traden zij op dit gebied pas actief
op vanaf het begin van de jaren vijftig. De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
liep telkens achter de emigratiefeiten aan. De daadwerkelijke kerkelijke betrokkenheid bij de trek over de Atlantische Oceaan kreeg pas gestalte in 1950, toen de
Rooms-Katholieke Kerk J.M.J.A. Hanssen als Nederlandse emigratiebisschop
aanstelde. En op internationaal niveau werd de kerk niet eerder actief dan in 1951,
toen paus Pius xii voor de internationale coördinatie van het katholieke emigratiewerk de International Catholic Migration Commission opzette. De praktische
uitvoering liet het kerkgenootschap echter nog tot 1952 over aan de maatschappelijke organisaties.15 Vanaf dat jaar stelde de kerk zich actiever op en benoemde per
bisdom een bisschoppelijke emigratiecommissaris. Deze commissarissen participeerden in het emigratiewerk van de maatschappelijke organisaties, moesten onder meer de kerkelijke papieren van katholieke emigranten opstellen en naar de
buitenlandse kerken doorsturen, en probeerden de oprichting van diocesane emigratiestichtingen te bevorderen. In de jaren 1956-1957 namen de laatstgenoemde
stichtingen de taken van voorlichting, voorbereiding en dossiervorming volledig
over van de standsorganisaties, waarmee de kerk het hele emigratieproces vanuit
de achterban organisatorisch onder controle had.16
Een laatste probleem was nog de gebrekkige financiering vanuit de kerk. Sporadisch organiseerde de Rooms-Katholieke Kerk wel speciale emigratiecollectes – in
de periode 1947-1951 slechts twee keer –, maar deze collectes brachten nauwelijks
een duit in het zakje, terwijl de bisschoppen dit probleem konden oplossen maar
de hand op de knip hielden. Dit alles leidde ertoe dat de Katholieke Centrale Emigratie Stichting in oktober 1950 financieel volkomen aan de grond zat. Pas in de
loop van 1951 trad er door overheidssubsidies verbetering op in de financiële
draagkracht van de stichting.17

Nederlandse hervormden
Op een eerder initiatief van de voormalige hervormde synodevoorzitter K.H.E.
Gravemeijer kwam op 16 maart 1948 de Hervormde Emigratie Commissie tot
stand. De oprichting van deze commissie was een reactie op de activiteiten van de
Christelijke Emigratie Centrale, waarvan, zo meende Gravemeijer, vooral de ge-

14
15
16
17

Smits, Met kompas emigreren, 57-58.
Ibidem, 55, 59, 79-80.
Van Stekelenburg, De Grote Trek, 19, 100.
Smits, Met kompas emigreren, 50-56, 65.
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reformeerden profiteerden.18 In de commissie zaten naast hem onder meer de jurist O.A. Gobius, de theologe E. Flesseman-van Leer, de hoogleraar theologie en
oud-minister G. van der Leeuw, dr. A.A. van Rhijn en de jurist F. baron van Tuyll
van Serooskerken.19 De taak van de hec lag niet bij de bevordering van emigratie
uit eigen kring, maar beperkte zich tot het arrangeren van geestelijke verzorging
van landverhuizers aan boord van emigrantenschepen. De hec werkte op dat terrein samen met de deputaten voor de emigratie van de Gereformeerde Kerken. In
1949 werd de taakstelling verbreed en kwam er ook aandacht voor voorlichting,
voorbereiding en geestelijke nazorg.20 De Hervormde Emigratie Commissie verleende deze diensten door in de periode 1949-1962 regelmatig emigratieweekenden te beleggen voor toekomstige emigranten, in het oecumenische vormingscentrum Oud-Poelgeest in Oegstgeest.21
Naast dat de hervormde kerkleiders de bevordering van emigratie als ongewenst
beschouwden en er in hun kringen geen vitale emigratietraditie bestond waarop
kon worden teruggevallen, was er nog een tweetal factoren dat de doelmatigheid
van de Hervormde Emigratie Commissie beperkte en daarmee de emigratiecultuur in hervormde kringen verzwakte. In de eerste plaats ontbrak het de hec aan
kerkelijke contacten in het buitenland. Pas in de voorzomer van 1948 legde de predikant J. Stam, in opdracht van de generale synode, contact met de United Church
of Canada als een geschikte immigrantenkerk voor hervormde nieuwkomers in
Canada.22 De steunverlening van de United Church of Canada aan Nederlandse
immigranten bleef echter beperkt. In 1948 had deze kerk twee hervormde predikanten in dienst die Nederlands spraken, Karel Smits en Leon Bruijn, maar vanwege de onmetelijke afstanden in Canada waren zij niet in staat voldoende praktische hulp te verlenen aan nieuwkomers.23 In de jaren daarop groeide het aantal
Nederlands-hervormde predikanten in de United Church wel, maar verscheidene
voorgangers en immigranten verlieten dat kerkgenootschap al weer snel, toen ze
erachter kwamen dat de United Church minder orthodox was dan ze hadden gedacht.24 In de zomer van 1949 kwam de Reformed Church in America als een al-

18 z.n., Handelingen van de vergaderingen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk
ten jare 1951/1952 (Den Haag: Ned. Boek- en Steendrukkerij, 1955) 249; Archief Hervormde Emigratie Commissie (verder: ahec), Taborkerk Wierden, doos h4.901 (3395), inv.nr. 63: “Correspondentie met buitenlandse kerken”, aldaar “Brief Hervormde Emigratie Commissie (11 mei 1948)”.
19 Prinsen, De Nederlandse Hervormde Kerk en de emigratie, 11.
20 acec, doos 198: M. Boon, ‘De Hervormde Emigratie Commissie: een moeilijk geval?’, Emigratiekoerier 201 (1 maart 1960) 3-5; Marijke van Faassen, “Het reizende evangelie. Dominee Cees Bregman en de naoorlogse emigratie uit Nederland”, Tijding (wetenschappelijk webtijdschrift van het
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, zie: http://www.inghist.nl/Onderzoek/tijding/bijdragen/Het_reizende_evangelie (pageview 5 augustus 2009).
21 Prinsen, De Nederlandse Hervormde Kerk en de emigratie, 13.
22 J. Moerman, ‘Oude notulen… spreken nieuwe woorden’, Pioneer Christian Monthly (16 oktober
1959) 3.
23 Prinsen, De Nederlandse Hervormde Kerk en de emigratie, 20-22.
24 In mei 1952 hadden om deze reden al vier Nederlands hervormde predikanten de overstap gemaakt
naar de Reformed Church in America. Zie: vri, toeg.nr. w96-1204: “Herman Ganzevoort Papers,
1946-1970”, doos 1: “rca, Canadian Committee for Dutch Reformed Immigrants”, aldaar “Brief J.
Heersink aan dr. E. Emmen van de hec (5 mei 1952)”.
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ternatief voor de United Church in het vizier, maar de kerkelijke steunverlening
verbeterde hierdoor niet wezenlijk. De communicatie tussen de Hervormde Emigratie Commissie en de Reformed Church in America verliep voortdurend moeizaam. In 1952 constateerde de rca-predikant Karel Hanhart uit Lethbridge, Alberta, dat de oorzaak van de gebrekkige communicatie lag in het moeizame
contact tussen Nederland en Canada, dat vrijwel alleen door reizende predikanten
in stand gehouden werd. Daardoor was de Reformed Church in America ‘spiritueel geïsoleerd’ geraakt van Nederland.25 Hetzelfde probleem signaleerde men al
twee jaar eerder op een vergadering van het Immigration Committee van de Reformed Church te Hamilton. Daar concludeerde een deelnemer: ‘Het contact met
Nederlandse instellingen is veel minder dan dat van andere groepen [de gereformeerden], hetgeen de emigratie van Hervormden niet bevordert.’26
Als bijkomende knelpunten noemde het Immigration Committee nog een aantal elementen: de Reformed Church opereerde slechts in een klein deel van Canada, voornamelijk in Ontario, en had in dat land geen plaatselijke immigratieverenigingen of contactpersonen.27 In 1950 werkte de Canadese tak van de Reformed
Church met één vaste fieldman en besteedde ze een jaarlijks budget van 25.000
Amerikaanse dollar aan het immigratiewerk. Daarentegen had de Christian Reformed Church in dat land vijf fulltime fieldmen in dienst, aangevuld met meerdere parttimers, terwijl zij ieder jaar een bedrag van 190.000 dollar uitgaf aan immigratieactiviteiten.28 Het investeringsverschil tussen de Reformed Church en de
Christian Reformed Church bedroeg dus een factor acht en was daarmee aanzienlijk. Ook de financiële middelen die de Nederlandse Hervormde Kerk ter beschikking stelde aan de Hervormde Emigratie Commissie waren tot 1953 – toen
de overheid de immigratiewerkzaamheden ging financieren – ontoereikend om
alle geplande activiteiten uit te voeren.29
In de tweede plaats functioneerde de Hervormde Emigratie Commissie niet als
een aanmeldingsorgaan voor mensen die wilden emigreren. Evenmin hield zij zich
bezig met arbeidsbemiddeling in het buitenland. Voor de praktische afhandeling verwees zij aspirant-landverhuizers door naar de Gewestelijke Arbeidsbureaus en niet
naar de Christelijke Emigratie Centrale, met wie zij op slechte voet stond. De Christelijke Emigratie Centrale had namelijk grote bezwaren tegen de doorverwijzing van
hervormde immigranten naar de United Church, die de gereformeerden beschouwden als een onorthodoxe kerk. Verder vond Gobius, de eerste hec-directeur
(van 1948 tot 1952), dat de Christelijke Emigratie Centrale gereformeerde emigranten
voortrok bij de bemiddeling en bij voorlichtingsactiviteiten.30 Omdat de Hervormde

25 vri, toeg.nr. w96-1204: “Herman Ganzevoort Papers, 1946-1970”, doos 2: “K. Hanhart, ‘Remarks
on the work of the rca’ (1952)”, 3.
26 ned, doos 261: “Samenwerking met kerken en godsdienstige organisaties in Canada, 1950-1953”,
class.nr. 07.23: “Reformed Church in America”, aldaar “Brief A.S. Tuinman, “Verslag vergadering
emigratiecomité van de rca, te Hamilton, Ontario (18-19 oktober 1950)”.
27 Ibidem.
28 P.J. Hoekstra, ‘Ds. Hoekstra antwoordt…’, The Canadian Calvinist (april 1950) 8.
29 Prinsen, De Nederlandse Hervormde Kerk en de emigratie, 18.
30 Zo stond de Christelijke Emigratie Centrale het niet toe dat haar hervormde leden op voorlich-

Nederlandse hervormden

191

Afb. 44 Op een Canada-dag in 1949 sprak de hervormde predikant A. van der Most.
Ook de ncrv deed verslag. Bron: Mededelingenblad van de cec, 1949.

Emigratie Commissie de achterban vanaf 1949 aanraadde aansluiting te zoeken bij
de Reformed Church in America en Gobius’ aanstelling als directeur in 1952 ten
einde liep, verbeterde het contact tussen beide organisaties.31
In de praktijk vertrok 60 procent van de hervormde emigranten via de Algemene Emigratie Centrale – waarvan de hec sinds 1953 onderdeel was – of via een Getingsvergaderingen over de kerk spraken, terwijl de gereformeerden daarvoor wel ruimte kregen.
Zie: z.n., Handelingen van de vergaderingen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde
Kerk ten jare 1950/1951. Deel ii (Den Haag: Ned. Boek- en Steendrukkerij, 1951) 1965.
31 vri, toeg.nr. w88-0010.1: “Jacob Blaauw Papers, 1942-1960”, doos 2: “Canada Correspondence
Christelijke Emigratie Centrale, 1956-1958”, aldaar “Brief Abraham Warnaar aan Jacob Blaauw (25
juni 1956)”; De Wit, Wegen wijzen overzee, 52.
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westelijk Arbeidsbureau, en 40 procent meldde zich aan bij de Christelijke Emigratie Centrale.32 Een belangrijke verklaring van het vrij hoge aandeel van de cec
was dat veel hervormden niet wisten dat hun kerkgenootschap een eigen emigratiecommissie had.33 Deze onbekendheid hing samen met het feit dat de Nederlandse Hervormde Kerk een modaliteitenkerk was, wat een eenduidige en effectieve informatievoorziening richting de kerkleden bemoeilijkte.
Het Doorbraakstreven en de oecumenische opstelling van de Nederlandse Hervormde Kerk beïnvloedden de organisatie van het emigratiewerk na de Tweede
Wereldoorlog. De sympathie voor de Doorbraak voedde de overtuiging dat de
Hervormde Emigratie Commissie niet de zoveelste ‘verzuilde’ organisatie moest
zijn. Om deze reden trad zij niet op als kerkelijk aanmeldingskantoor, maar
slechts als een adviescommissie die aspirant-landverhuizers voor de praktische afhandeling van hun aanvraag doorverwees naar neutrale organisaties. De oecumenische gerichtheid binnen hervormde kringen had tot gevolg dat zij zich voornamelijk oriënteerden op buitenlandse kerken die dat ideaal deelden. In Canada was
dat de United Church. Toen deze keuze eind jaren veertig niet de juiste bleek,
knoopten de hervormden – op aandringen van immigranten in Noord-Amerika –
contacten aan met de Reformed Church in America. De wisseling in contacten
met buitenlandse kerken leidde tot onduidelijkheid onder de achterban en
frustreerde een vruchtbare samenwerking tussen de kerken in de zorgverlening
aan immigranten.34

Gereformeerden
Negen op de tien gereformeerde emigranten lieten zich door de Christelijke Emigratie Centrale bemiddelen. Hoewel deze centrale zich in 1938 openstelde voor
alle protestanten, behield zij na de Tweede Wereldoorlog haar overwegend gereformeerde karakter.35 Het waren de cec-leiders Cnossen en Warnaar die een blijvende wisselwerking met de Gereformeerde Kerken garandeerden. Naast hun activiteiten voor de Christelijke Emigratie Centrale vormden ze namelijk ook de
spil van het vijfhoofdige deputaatschap voor emigratie van de Gereformeerde
Kerken, dat in 1949 door de generale synode ingesteld was. Dit deputaatschap had
drie taken: het onderhouden van de kerkelijke contacten met het buitenland, de
advisering van kerkenraden in Nederland en het regelen van gereformeerde
32 Prinsen, De Nederlandse Hervormde Kerk en de emigratie, 16.
33 ‘Emigratie’, De Hervormde Kerk (23 september 1950) 5. In het jaarverslag van de hec in 1952 klaagde deze organisatie over ‘een grote mate van gedesinteresseerdheid, die nog steeds in onze Kerk bestaat, tegenover het verschijnsel van de emigratie in het algemeen en tegenover de aspirant-emigranten persoonlijk.’ Zie: ‘Verslag 1952 Hervormde Emigratie Commissie’ in: z.n., Bijlagen van de
Handelingen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk ten jare 1953/1954 (Den
Haag: Ned. Boek- en Steendrukkerij, 1957) 121-128 (bijlage xv), aldaar 123-124.
34 C. Hulsman, Protestants-christelijke emigranten in een multiculturele Canadese samenleving (z.p.:
Christelijke Emigratie Centrale, 1988) 7.
35 acec, doos 197: Mededelingenblad van de cec 52 (december 1951) 2; acec, doos 198: Emigratiekoerier 153 (1 maart 1958) 2.
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boordpredikanten ten behoeve van de pastorale zorg op emigrantenschepen.36 De
gecombineerde werkzaamheden voor de centrale en het deputaatschap boden
Cnossen en Warnaar de gelegenheid om de lijnen tussen de Christelijke Emigratie
Centrale en de Gereformeerde Kerken kort te houden en hielpen hen bij het inwinnen van eerstehands informatie.
De Tweede Wereldoorlog vormde een tijdelijke inzinking van de organisatorische emigratiecultuur in Nederland en dus ook in gereformeerde kringen. Na
1945 organiseerde de Christelijke Emigratie Centrale zich effectief en in een snel
tempo. Omdat de basis van de centrale al vóór de Tweede Wereldoorlog gelegd
was, kon de Christelijke Emigratie Centrale haar werkzaamheden vrijwel meteen
na de bevrijding hervatten. Een van de eerste feitelijke handelingen was een fusie
met de in 1945 opgerichte christelijke emigratievereniging “Het Tweede Vaderland” uit Stadskanaal. De ineensmelting vond plaats in februari 1946. Door de
samenvoeging met “Het Tweede Vaderland” groeide het ledental van de Christelijke Emigratie Centrale met maar liefst 2.000 leden tot een geschat totaal van
3.000 à 4.000 en kreeg zij een nog steviger verankering in Noord-Nederland.37
Nog datzelfde voorjaar maakte de cec een begin met het beleggen van voorlichtingsbijeenkomsten over emigratie. Met name de leiders Cnossen en Warnaar
doorkruisten Nederland en probeerden in spreekbeurten, ondersteund met
beeldmateriaal zoals dia’s en films, de mogelijkheden in het buitenland onder de
aandacht van het publiek te brengen.38
Naast de organisatorische continuïteit – belichaamd in het ononderbroken leiderschap van Cnossen en Warnaar van 1927 tot 1965 – hadden de gereformeerden
op nog twee andere organisatorische vlakken een sterkere emigratiecultuur dan de
katholieken en hervormden: in het buitenland konden ze rekenen op ondersteuning door gelijkgezinde instanties, terwijl ze in eigen land zorgden voor een effectieve spreiding van aanmeldingskantoren. Allereerst profiteerde de gereformeerde
emigratiecultuur van organisatorische steun vanuit Noord-Amerika. Nog voordat
de stroom landverhuizers uit Nederland goed en wel op gang kwam, richtte de synode van de Christian Reformed Church in 1946 een landelijk opererend Immigration Committee for Canada op in Hamilton, Ontario. Zij deed dit op verzoek
van Paul de Koekkoek, een Nederlands-Amerikaanse predikant in de First
Christian Reformed Church in Edmonton, Alberta. De samenstelling van het Immigration Committee laat zien dat de gereformeerde emigratietraditie, die in de jaren twintig in Canada ontstond, na de Tweede Wereldoorlog werd voortgezet.
Minstens drie commissieleden – P.J. Hoekstra, J.J.A. Wijenberg en John Vellinga –
waren in het interbellum actief betrokken geweest bij de Holland Reformed Im-

36 Acta van de Generale Synode van de gkn 1949 en 1950 (Kampen: Kok, 1950) 72v (artikel 184); ‘Rapport van de deputaten voor de emigratie’ in: Acta van de Generale Synode van de gkn 1952 (Kampen: Kok, 1952) 384-386 (bijlage lxxii, artikel 222 & 233).
37 sghcec, rol 1: “Telegram S. Harkema en R. Veddema, cec (13 maart 1946)”. Het aantal leden van de
Christelijke Emigratie Centrale lag in 1948 op 3.960 en groeide naar 6.300 in 1952. Zie: Amelink,
Gereformeerden overzee, 48.
38 acec, doos 197: Mededeelingenblad van de cec 1 (30 maart 1946) 3.
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migrant Aid Society for Canada (1926).39 Van twee andere commissieleden is bekend dat zij in het interbellum naar Canada geëmigreerd waren: John van der Vliet
had zich in 1926 vanuit Gelderland in Woodstock, Ontario gevestigd, terwijl de
Fries John Vellinga in datzelfde jaar vertrokken was naar Chatham, Ontario.40
Deze ervaren generatie garandeerde de continuïteit van de emigratietraditie: ze
stond nog steeds in nauw contact met bekenden in Nederland, had in Canada een
uitgebreid netwerk en kon op die manier een bruggenhoofd vormen voor een
nieuwe stroom immigranten. Na de Tweede Wereldoorlog startte het Immigration Committee in Canada vrijwel onmiddellijk met de aanstelling van extra fieldmen, naast de zojuist genoemde, al werkzame commissieleden. De Christian Reformed Church benutte de ervaringen met fieldmen die zij kort voor de Eerste
Wereldoorlog in de Verenigde Staten had opgedaan – vanaf 1909 in de haven van
New York41 – en in het interbellum in Canada met de oprichting van de Holland
Reformed Immigrant Aid Society. Hierdoor kon het veldwerk onder immigranten snel georganiseerd worden. Al in 1946 en 1947 nam de Christian Reformed
Church in Canada de eerste parttime fieldmen in dienst, aanvankelijk acht personen. Hun activiteiten versterkten het besef onder aspirant-landverhuizers dat men
niet in een niemandsland terechtkwam, maar op een goede opvang kon rekenen.42
In gereformeerde bladen werd het lezerspubliek regelmatig geattendeerd op de
gunstige vooruitzichten in Canada, zoals in het arp-periodiek Antirevolutionaire
Staatkunde, waarin Warnaar schreef: ‘De Christian Reformed Churches in Canada hebben hun plaatselijke, provinciale en landelijke organisaties om de emigranten op te vangen en te plaatsen. Zij zijn reeds hard bezig plaatsen voor de komende emigranten te zoeken, zodat deze reeds verzekerd zijn van werk voordat zij in
Canada aankomen.’43
Ten tweede bleek de Christelijke Emigratie Centrale een gunstige spreiding te
hebben, vergeleken met de Hervormde Emigratie Commissie (die onder de Algemene Emigratie Centrale viel) en de katholieke instanties. Dit bleef in ieder geval
zo tot het midden van de jaren vijftig, toen het hoogtepunt van de emigratiestroom inmiddels passé was. In een onderhoud tussen B.W. Haveman – van 1951
tot 1961 de Regeringscommissaris voor de Emigratie44 – en A.P.M. van Riel van
39 De commissie bestond uit P.J. Hoekstra (voorzitter), John van der Vliet (secretaris), John Vellinga
(Ontario), Arie Disselkoen en J.J.A. Wijenberg (Manitoba), H.J. ten Hove (Alberta), Leonard Kool
(British Columbia) en John M. van der Kieft (Missionary-at-Large). Zie: Hofman, The Canadian
Story of the crc, 34-36; Nationaal Archief (na), Den Haag, archief ministerie van Buitenlandse Zaken, toeg.nr. 2.05.48.10: “Consulaat Generaal Montreal (Canada), 1922-1954”, inv.nr. 95: “Stukken
betreffende de emigratie van Nederlanders naar Canada, 1938-1944”, aldaar “Brief Vellinga aan de
Nederlandse consul-generaal te Montreal (22 april 1939)”; vgl. hoofdstuk 2, pag. 80-81 (noot 36-37).
40 Hofman, The Canadian Story of the crc, 45-47.
41 Herbert J. Brinks, ‘Recent Dutch Immigration to the United States’ in: D.L. Cuddy (ed.), Contemporary American Immigration. Interpretive Essays (Boston: Twayne Publishers, 1982) 136-154, aldaar 142-143.
42 Aldus de socioloog J.D. Wildeboer: ‘Te weten, dat men in Canada in kerkelijk opzicht geen niemandsland aantreft (…) heeft ongetwijfeld een stimulerende werking gehad op de emigratieplannen
van velen.’ Zie: Wildeboer, Friesland verliest, 41.
43 Abraham Warnaar, ‘Emigratie’, Antirevolutionaire Staatkunde. Maandelijks orgaan van de Dr.
Abraham Kuyperstichting 17 (1947) 45-59, aldaar 52-53.
44 ‘Mr. ir. B.W. Haveman commissaris voor de emigratie’, Zeeuwsch Dagblad (15 januari 1951) 1.
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Afb. 45 B.W. Haveman, Regeringscommissaris voor de Emigratie, in 1952 (tweede van
rechts). Bron: Verslagen van de Organen voor de Emigratie, 1953.

het Gewestelijk Arbeidsbureau in Haarlem, over de effectiviteit van de aanmeldingsbureaus, merkte de laatstgenoemde functionaris over de organisatie van de
Christelijke Emigratie Centrale op: ‘De C.E.C. beantwoordt het beste aan de bedoeling van de Wet op de Organen voor de Emigratie, doordat deze organisatie
haar activiteiten over het gehele land verspreidt. De C.E.C. wijdt met name veel
aandacht aan de agrarische centra, zulks in tegenstelling met de A.E.C. en de
K.C.E.S.’45 Inderdaad concentreerde de neutrale Algemene Emigratie Centrale
zich bijna uitsluitend op de steden in het westen van Nederland: vier van de zeven
aanmeldingskantoren lagen in Zuid- en Noord-Holland. 80 procent van de aanmeldingen van de aec was afkomstig uit de grote steden in die provincies. De Katholieke Centrale Emigratie Stichting was ‘eveneens onvoldoende verspreid’, aldus Van Riel. Haar kantoren waren hoofdzakelijk gesitueerd in stedelijke
gebieden, en vrijwel alleen in het zuiden van het land (tabel 10).46
45 ned, doos 243-248: “Directie voor de Emigratie”, class.nr. 07.23: “Samenwerking met de rab als
aanmeldingskantoor, 1954-1960”, aldaar “Verslag van een bespreking met A.P.M. van Riel (17 augustus 1956)”.
46 Ibidem.
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Tabel 10 Aanmeldingskantoren van de AEC, CEC en KCES in 195447
Provincie
aec
cec
kces
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Groningen
1
1
Friesland
1
Drenthe
1
Overijssel
1
Gelderland
1
1
1
Utrecht
2
Noord-Holland
1
3
2
Zuid-Holland
3
8
3
Noord-Brabant
2
5
Limburg
1
Zeeland
1
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal
7
25
12

Vrijgemaakt-gereformeerden
Binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) bestond een aantal belemmeringen voor de begeleiding van landverhuizers uit de achterban: het primaat van organisatie vanuit de plaatselijke kerk boven organisatie van bovenaf door de synode, het gemis aan de kennis en ervaring van de Christelijke Emigratie Centrale en
de Christian Reformed Church, het vanwege de kerkelijke conflicten verliezen
van de aansluiting bij die instanties, en ten slotte het incidentele karakter van hun
voorlichtingsactiviteiten.
In vrijgemaakt-gereformeerde kringen kwam het initiatief tot organisatie in
1947 en 1948 uit de plaatselijke kerken te Harlingen, waar de predikant J. Hettinga het voortouw nam,48 en te Utrecht, met als instigatoren de predikant H.J. Schilder en Simon van Renssen, alsmede vanuit de classis Overijssel/Gelderland.49 In de
zomer van 1948 leek er een landelijke organisatie van de grond te komen om het
vertrek van kerkleden te reguleren. Op verzoek van de classis Utrecht en met aanbeveling van de particuliere synode richtte de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
van Utrecht Noord-West in juli 1948 een ‘Contactbureau voor Emigranten’ op,
waar vrijgemaakte aspirant-emigranten uit het hele land zich konden aanmelden.
Het bureau had als taak om de landverhuizers te steunen en vooral om hen van adviezen te voorzien bij kerkelijke aangelegenheden.50 Het contactbureau te Utrecht
werd echter niet als officiële instantie erkend door de generale synode van Amers47 Verslagen van de Organen 1954, 197-199.
48 Knight, ‘Not So Distant Cousins’, 16.
49 ned, doos 13: “Maatschappelijke organisaties op het gebied van de emigratie”, class.nr. 07.57: “Stukken gsbeg”, aldaar “Brief van ds. J. Hettinga van de Gereformeerde Stichting tot Bijstand van Emigranten en Geëmigreerden (gsbeg) aan het ministerie van Sociale Zaken (15 mei 1952)”; ages, Simon
van Renssen Collectie (nog ongeïndexeerd): “Levens-skets van Simon van Renssen (1904-1977)”, 7.
50 ‘Kerknieuws’, De Reformatie (7 augustus 1948) 380.

Vrijgemaakt-gereformeerden

197

foort (1948). De synode noemde vier argumenten om de organisatie geen doortocht te verlenen. Allereerst vond zij de taakstelling van het emigratiebureau te
onduidelijk. Voorts beschikte het bureau volgens de synode mogelijk over te weinig expertise. Verder beschouwde zij de begeleiding van vrijgemaakt-gereformeerde emigranten als een verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerk en niet
als een taak van het landelijke kerkverband. Ten slotte was het niet duidelijk naar
welke buitenlandse kerken het contactbureau de emigranten zou doorverwijzen.51
Na 1948 belandden er vanuit plaatselijke kerken geen voorstellen meer op de
synodetafel om te komen tot een landelijke emigratievereniging. Gedurende de
periode 1947-1963 liet het kerkverband de organisatie van de overzeese trek dus
over aan het plaatselijke of particuliere initiatief, zonder dat de landelijke kerk
zich daar actief mee inliet. Ook kwam er in dit tijdvak geen deputaatschap tot
stand voor de organisatie en nazorg.52 Dit was geheel in lijn met het landelijke beleid binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), want ook op andere terreinen – zoals de zending – lieten de vrijgemaakte synoden het initiatief over aan de
plaatselijke kerken.53
Omdat de vrijgemaakte kerken nog maar recent, in 1944, ontstaan waren, was er
geen sprake van organisatorische ervaring op emigratiegebied. Niets wijst erop
dat zich emigratiedeskundigen bij de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hadden aangesloten. Wel maakte een deel van de vrijgemaakte aspirant-emigranten
tot 1949 gebruik van de diensten van de Christelijke Emigratie Centrale, maar
omdat deze organisatie grotendeels geleid werd door ‘synodaal-gereformeerden’
en nauwe banden onderhield met de Christian Reformed Church, leverde dit al
snel frictie op. Andersom besloot het Immigration Committee van de crc eind
1949 om geen gereformeerden meer te helpen die zich in Noord-Amerika niet
wilden aansluiten bij dat kerkgenootschap.54 Omdat diverse vrijgemaakt-gereformeerde immigranten zich wel aansloten bij, maar niet thuis voelden in de Christian Reformed Church en daar de leerstellige kwesties aankaartten die in Nederland
speelden, besloot de Christian Reformed Church in 1949 om niet meer te bemiddelen bij de landverhuizing van vrijgemaakt-gereformeerden. Ook de
Christelijke Emigratie Centrale voerde een restrictief beleid, aldus verontruste

51 Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Amersfoort
van 19 oktober tot 18 november 1948 (Kampen: Zalsman, 1948) 47 (art. 114), 170 (bijlage 39).
52 Alle voorstellen met betrekking tot de coördinering van de emigratie werden terugverwezen naar de
plaatselijke kerken. Zie bijvoorbeeld: Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken
in Nederland, Kampen 1951 (Kampen: Zalsman, 1951) 94-95 (art. 139); vgl. ages, doos 17: ‘Emigratie en prediking’, Contactblad voor Emigranten 7.2 (april 1958) 4-7, aldaar 4. In het laatstgenoemde
artikel wordt als een van de redenen gegeven – voor het terugverwijzen van emigratieactiviteiten
naar de plaatselijke kerk – de idee dat ‘de Woordprediking als taak van de Kerk’ voorop dient te
staan. Emigratie werd door het grotere kerkverband beschouwd als een complementaire bezigheid.
53 J.A. Boersema, ‘Een halve eeuw zending van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) tegen de
achtergrond van Middelburg 1896’, Documentatieblad voor de Geschiedenis van de Nederlandse
Zending en Overzeese Kerken 3.2 (1996) 51-70, aldaar 56-59.
54 Simon van Renssen, ‘Emigratie en kerkinstituering’ in: D.M. Barendregt, J. de Haas en W. Loopstra
(red.), Jaarboekje ten dienste van de Canadese Geref. Kerken 1952 (Canadian Reformed Churches)
(Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1952) 93-95, aldaar 94.
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vrijgemaakten.55 In een voorbereidingsvergadering van een aantal personen dat
van plan was een nieuwe landelijke emigratievereniging op te richten, op 26 januari 1950, constateerden de betrokkenen het volgende: ‘De Christelijke Emigratie
Centrale doet niet veel voor de vrijgemaakten (…) Aan de emigranten zal ook
moeten worden medegedeeld dat de Christian Reformed Church verdere bemiddeling afwijst.’56 Het handelen van de Christelijke Emigratie Centrale en de
Christian Reformed Church vormde de aanleiding voor de oprichting van een
eigen vrijgemaakt-gereformeerde emigratieorganisatie op 23 februari 1950 in
Utrecht. Op die dag zag de Gereformeerde Vereniging tot Bijstand van Emigranten en Geëmigreerden (gvbeg) het levenslicht, met Simon van Renssen als directeur.57 De oprichting was geïnitieerd vanuit de plaatselijke vrijgemaakte kerken in
Utrecht en Harlingen, die al eerder, in 1948, een poging hadden gedaan om een
landelijke emigratievereniging op te zetten. Dit keer slaagden ze wel.
De doorgaande reformatie raakte nu ook de emigratiesector, want als haar doelgroep beschouwde de gvbeg ‘de leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland, welke niet aanvaarden onderscheidene bindende besluiten van de Generale
Synodes van de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1942-1944.’58 De vereniging stelde zich ten doel om bijstand te verlenen aan aspirant-landverhuizers en
aan geëmigreerden, ter voorkoming van een kerkelijke verstrooiing van immigranten in het buitenland. Deze praktische bijstand beperkte zich tot het aanstellen van
vertegenwoordigers in de immigratielanden, die als bemiddelaars optraden en de
kerkelijke en materiële belangen van de achterban poogden te behartigen.59
Gedurende een periode van twee jaar leidde de vereniging een sluimerend bestaan en trad zij als organisatie nauwelijks in de spotlights. Vanaf 1952 kwam hier
verandering in. Op 25 februari van dat jaar wijzigde de gvbeg haar naam in Gereformeerde Stichting tot Bijstand van Emigranten en Geëmigreerden (gsbeg) –ook
wel aangeduid als de Gereformeerde Emigratie Stichting (ges) – en begon zij een
landelijk voorlichtingsblaadje uit te geven, het Contactblad voor Emigranten,
waarin artikelen en meditaties verschenen over hoe de globetrotters zich op een
verantwoorde wijze op hun aanstaande landverhuizing konden voorbereiden.60 In
het eerste nummer introduceerde het Contactblad voor Emigranten het dagelijk55 De synode van de Christian Reformed Church besloot in de zomer van 1949 alleen vrijgemaakt-gereformeerde immigranten toe te laten die instemden met de in 1908 door de crc aangenomen pacificatieformule van Utrecht (1905), die de Gereformeerde Kerken als (enige) zusterkerk erkenden en
die in hun kerkelijke gemeente beloofden te zwijgen over de kwesties die tijdens de Vrijmaking
speelden. Zie: z.n., Acts of Synod, 1949 [Christian Reformed Church] (Grand Rapids: crc, 1949)
235-236 (supplement 22).
56 ages, doos 1: “Notulen van de bestuursvergaderingen, 1950-1986”, aldaar “Notulenboek (i), vergadering 26 januari 1950”, 16-17.
57 J. van Raalte, ‘Emigratie’, Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland (8 juli 1950) 2.
58 ned, doos 13: “Maatschappelijke organisaties op het gebied van de emigratie”, class.nr. 07.57: “Stukken gsbeg”, aldaar “Oprichtingsstatuten van de gvbeg”.
59 Ibidem.
60 ages, doos 17: ‘Mededeling’, Contactblad voor Emigranten 1 (februari 1952) 4-5; ibidem 2 (april
1952). Men koos voor een stichtingsvorm omdat die minder kosten met zich meebracht en vanwege
de aanstaande Wet op de Organen voor de Emigratie. Zie: ages, doos 1: “Notulen van de bestuursvergadering, 1950-1986 (i)”, aldaar “Notulen 25 februari 1952”.
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se bestuur van de stichting bij de lezers.61 Naast een eigen publicatie begon de Gereformeerde Emigratie Stichting vanaf de tweede helft van 1952 ook voorlichtingsavonden te beleggen en zich te organiseren in provinciale en regionale verbanden.
In mei 1952, toen de Wet op de Organen voor de Emigratie de ges als officiële
aanmeldingsinstantie erkende, verzocht de stichting het ministerie van Sociale Zaken om een vergunning voor het geven van voorlichting aan aspirant-emigranten.
Na een voorlopige toekenning kreeg zij daarvoor met ingang van 1953 het definitieve fiat.62 Als extra voorwaarde voor de blijvende erkenning als aanmeldingsinstantie stelde de regering echter in 1955 – na een evaluatie – de eis dat de
Gereformeerde Emigratie Stichting minstens 1 procent van de totale jaarlijkse
Nederlandse emigratie voor haar rekening moest nemen. De vrijgemaakte stichting bleef echter voortdurend steken op een bemiddelingspercentage van 0.5 à 0.7
procent.63 Een geslaagd beroep van Van Renssen op de bovengemiddelde kwaliteit
van zijn organisatie – vermoedelijk had hij betoogd dat die veel nazorg verleende –
leidde ertoe dat het ministerie van Sociale Zaken de Gereformeerde Emigratie
Stichting in december 1956 definitief erkende als aanmeldingskantoor.64
Terwijl de katholieken en hervormden met organisatorische discontinuïteit
kampten, moesten de vrijgemaakten een compleet nieuwe start maken. De Gereformeerde Emigratie Stichting miste de kennis en ervaring waarover de Christelijke Emigratie Centrale wel beschikte. Hierdoor organiseerden de vrijgemaakten
zich in een langzamer tempo dan de gereformeerden. Pas vanaf 1952 boden het
Contactblad en informatiebijeenkomsten de achterban een gerichte voorlichting.
Van massale emigratievoorlichtingscampagnes zoals in gereformeerde kringen
plaatsvonden – cec-voorman Cnossen hield in de winter van 1948-1949 maar
liefst 80 lezingen65 – was onder vrijgemaakt-gereformeerden geen sprake. Uit de
jaargangen van het Contactblad voor Emigranten uit de jaren vijftig blijkt dat de
ges slechts incidenteel voorlichtingsvergaderingen hield, in plaatsen als Groningen, Assen, Rouveen, Ommen, Enschede, Amsterdam en Middelburg, hoofdzakelijk in de tweede helft van het decennium. Dit hing niet alleen samen met een gebrek aan ervaring in ges-kringen, maar ook met de geringe belangstelling voor
emigratie in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Daarbij kwam de voorlichting
door de ges pas echt tot bloei in de tweede helft van de jaren vijftig, toen de be61 Het bestuur bestond uit de predikant J. Hettinga (Harlingen) als voorzitter, S. van Renssen als secretaris (en vanaf 1953 als directeur), W.S. de Jong (Krommenie), de predikant J. van Raalte (Harderwijk) en G. Visser (Santpoort). Zie: ages, doos 17: Contactblad voor Emigranten 1 (februari
1952) 4-5.
62 De Wit, Wegen wijzen overzee, 53; ned, doos 13: “Maatschappelijke organisaties op het gebied van
de emigratie”, class.nr. 07.57: “Stukken gsbeg”, aldaar “Brief ministerie van Sociale Zaken aan
gsbeg (3 januari 1953)”.
63 Zie bijlage 5 (pag. 368).
64 Theological College Canadian Reformed Churches (verder: tccrc), Hamilton, Ontario, ser.no. 13,
doos 2, folder 7: “Immigration Papers, 1951-1961. Board of canrc Immigration Committees in Ontario”, aldaar “Jaarverslag over 1956 van de gsbeg”; tccrc, ser.no. 13, doos 1, folder 1: “Brief S. van
Renssen aan Board of canrc Immigration Committees (10 januari 1956)”.
65 ned, doos 261, class.nr. 07.23: “Samenwerking met de crc in Canada, 1949-1950”, aldaar “Kort
overzicht van het behandelde op de bijeenkomst van de cec (26 september 1949)”, 3.
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langstelling voor emigratie in Nederland al tanende was vanwege het economische
herstel. Het duurde bijvoorbeeld tot 1956 voordat de stichting consequent gebruikmaakte van diareeksen over Canada, terwijl de Christelijke Emigratie Centrale al meteen na de oorlog van start ging met de vertoning van kleurenfilms.66

Christelijk-gereformeerden
Net als de vrijgemaakt-gereformeerden kenden ook de christelijk-gereformeerden geen organisatorische emigratietraditie. Vooral in de beginfase van de naoorlogse emigratiegolf bleef de steunverlening vanuit de Christelijke Gereformeerde
Kerken aan aspirant-landverhuizers beperkt.67 De generale synode stelde in de zomer van 1947 wel een deputaatschap voor emigratie in, maar deze commissie ontplooide tot het begin van de jaren vijftig nauwelijks activiteiten. Een van de belangrijkste obstakels was een gebrek aan ervaring met de overzeese trek richting
Noord-Amerika. Tijdens een eerste evaluatie van de werkzaamheden van het deputaatschap voor emigratie, die plaatsvond op de generale synode van 1950, merkten de deputaten over hun eigen emigratiewerkzaamheden op: ‘Geen van hen had
op dit terrein ook maar enige ervaring en mede daardoor hadden zij vaak de indruk pionierswerk te moeten verrichten.’68 Tot de zomer van 1950 kwam het deputaatschap in totaal negen keer bij elkaar.69 De geringe belangstelling vanuit de
Christelijke Gereformeerde Kerken om de emigratie van de kerkleden organisatorisch te sturen bleek daaruit, dat er in kerkelijke kring niet verdergegaan werd
dan de instelling van een deputaatschap. Binnen de kerk bestond te weinig animo
en financiële bereidheid om een eigen christelijk-gereformeerd aanmeldingsbureau op te zetten.70 Op de synode van 1953 diende de predikant J. Tamminga daartoe wel een voorstel in, maar zonder resultaat.71 Voor de praktische afhandeling
van hun landverhuizing en voor voorlichting wees men aspirant-emigranten daarom door naar de Christelijke Emigratie Centrale, die zich als een algemeen protestantse organisatie opwierp en waarmee christelijk-gereformeerden goede contacten onderhielden: sinds 1946 had de christelijk-gereformeerde predikant P.J.M.
66 De door de ges vertoonde diaserie heette “Jan Janssen gaat naar Canada” en ging over de voorbereiding, reis en belevenissen van een immigrant in British Columbia. Het betrof de immigrant W.
van der Kamp, een leraar op de eerste vrijgemaakte school in Canada (de William of Orange School
in New Westminster). Zie: ages, doos 17: ‘Jan Jansen gaat naar Canada’, Contactblad voor Emigranten 4.11 (januari 1956) 11-12; idem, 4.12 (februari 1956) 16-17, idem, 5.1 (maart 1956) 11; idem,
5.9 (november 1956) 11.
67 De Jong, “Bewaar het pand”, 65.
68 Acta van de Synode 1950, 244 (bijlage lvi).
69 Ibidem; De Jong, “Bewaar het pand”, 66.
70 Het financiële budget van de deputaten voor de emigratie was in 1949 zo beperkt, dat deze het zich
niet eens konden veroorloven om een abonnement op het crc-blad The Canadian Calvinist te nemen. Zie: hhcc, toeg.nr. 55: “Paul de Koekkoek Collection”, doos 4, folder 8: “Canadian Calvinist
en Calvinist Contact, 1946-1949”, aldaar “Brief van H.W. Eerland van de deputaten cgk inzake
emigratie (24 mei 1949)”.
71 Acta van de Synode 1953, bijlage xxvii “Rapport van deputaten inzake emigratie (juli 1953)”, 165166.
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de Bruin zitting in het landelijke bestuur van deze centrale.72 In september 1947,
toen Cnossen aantrad als directeur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie, volgde De Bruin hem op als secretaris van de cec.73 Daarnaast trad De Bruin
regelmatig op als spreker tijdens cec-voorlichtingsbijeenkomsten.74

Bevindelijk-gereformeerden (Gereformeerde Gemeenten)
Reislustige gereformeerden die lid waren van de Gereformeerde Gemeenten lieten
zich doorgaans bemiddelen door de in november 1949 opgerichte Synodale Commissie voor Emigratie naar Canada (scec). Vóór de Tweede Wereldoorlog was
vanuit de Gereformeerde Gemeenten geen emigratie-instantie gesticht, waardoor
ook in deze kringen van organisatorische continuïteit geen sprake was. De organisatoren moesten het wiel in de jaren veertig dus nog uitvinden.
Het initiatief tot oprichting van de Synodale Commissie voor Emigratie naar
Canada was in het voorjaar van 1949 gekomen van de predikanten J.B. Bel, C.
Steenblok en het gemeentelid J. Vermeulen. Het besluit tot oprichting werd vervolgens op particulier en landelijk synodaal niveau bekrachtigd en de scec werd
een deputaatschap. Het duurde echter nog een jaar voordat de emigratiecommissie, die vergaderde in Rotterdam, aan het werk ging.75 Uit de doelstelling van de
commissie blijkt dat zij zich richtte op kerkelijke voorlichting aan emigranten uit
de eigen gemeenten, namelijk ‘de leden der Gereformeerde Gemeenten, die naar
Canada willen emigreren, aan de overzijde der oceaan met elkaar in contact te
brengen, opdat zij kerkelijk in hun eigen verband kunnen blijven.’76 Sporadisch
hielp de Synodale Commissie voor Emigratie naar Canada echter ook gezinnen
die niet tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten behoorden. Omdat de scec geen officieel erkend aanmeldingsorgaan was, verwees zij de gegadigden voor de afwikkeling van de emigratieformaliteiten door naar de Christelijke
Emigratie Centrale en fungeerde zij feitelijk alleen als een doorgeefluik van (kerkelijke) informatie. In de praktijk liet 90 procent van de emigranten uit de Gereformeerde Gemeenten zich informeren door de Synodale Commissie. De verbondenheid aan de eigen instelling was hiermee even groot als die van de leden van de
Gereformeerde Kerken, van wie eveneens 90 procent via de ‘eigen’ organisatie
– de Christelijke Emigratie Centrale – vertrok.77
72 De Jong, “Bewaar het pand”, 72-74.
73 acec, doos 197: Mededelingenblad van de cec 53 (januari 1952) 1-2; idem, doos 199: ‘Belangrijke
data’, Emigratiekoerier 323 (15 april 1965) 2. De Centrale Stichting Landbouw Emigratie was in juli
1946 opgericht en vertegenwoordigde de drie grote landbouworganisaties – de cbtb, de knbtb en de
kncl – evenals landarbeidersbonden. In april 1953, ten gevolge van de Wet op de Organen voor de
Emigratie, werd de csle geliquideerd. Het belangrijkste doel van de csle was de verdediging van de
belangen van agrarische emigranten en waar nodig een bevordering van hun emigratie. Vgl. P. de
Jong, ‘Emigratie en sociale verantwoordelijkheid’, Economisch-Statistische Berichten 35 (20 december 1950) 1026-1029, aldaar 1028.
74 Koops, ‘ “Luctor et Emigro (ii)”.’, 25 (aldaar tabel 1).
75 Boer, “ ‘Die Hollanders zijn gek!’ ”, 37, 44-48; Vogelaar, In verafgelegen streken, 99-100.
76 Zoals geciteerd door: Boer, “ ‘Die Hollanders zijn gek!’ ”, 44-45.
77 Ibidem, 48.
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Minstens twee aspecten springen in het oog wat de organisatie betreft. De spreiding en doelmatigheid van het emigratiewerk werd afgeremd door de substantiële
invloed die de ledeboeriaanse traditie had binnen het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten en die zich kenmerkte door een afwijzing van vrijwel elke
vorm van organisatie buiten de kerk, door een verdediging van het maatschappelijke isolement en door kerkelijk independentisme.78 Zoals in het vorige hoofdstuk
is betoogd, keurde de ledeboeriaanse stroming emigratiewerk – dat wél verricht
werd binnen de kruisgezinde traditie – af als ‘vleselijke’, zondige arbeid. Een aanzienlijk deel van de achterban beschouwde emigratie om deze reden als onheilig
mensenwerk.79 Daarbij valt aan te nemen dat het kerkelijke independentisme de
samenwerking tussen plaatselijke kerken op emigratieterrein bemoeilijkt heeft.
Dit frustreerde de vorming van lokale en regionale subafdelingen van de Synodale Commissie voor Emigratie naar Canada: de organisatie had alleen een afdeling
te Rotterdam.
In de tweede plaats vormde het grote predikantentekort een probleem bij de
ondersteuning van het emigratiewerk in zowel Nederland als Noord-Amerika.80
Niet alleen betekende dit in principe overvolle agenda’s en daarom minder gelegenheid voor emigratiewerk door dienstdoende predikanten, maar ook een barrière om voldoende predikanten aan te stellen binnen de dochterkerken in NoordAmerika.

Zeeland en Drenthe: voorbeelden van de gereformeerde emigratiekeuze
In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk staat de vraag centraal welk kwantitatief
aantoonbaar effect religieuze factoren hadden op de emigratiebereidheid binnen
twee gereformeerde hoofdstromen: de bevindelijk-gereformeerde variant en het
neocalvinisme, met Zeeland en Drenthe als voorbeelden. Daarbij wordt geanalyseerd welke elementen van opinievorming en organisatie – die in het vorige en in
dit hoofdstuk behandeld zijn – de verschillen in emigratiekeuze tussen beide gereformeerde hoofdstromen verklaren.
De keuze voor Zeeland en Drenthe is gemaakt om drie redenen. Allereerst betrof het in beide gevallen plattelandsprovincies die qua bevolkingsomvang even
78 H.A. Hofman, Ledeboerianen en kruisgezinden. Een kerkhistorische studie over het ontstaan van de
Gereformeerde Gemeenten (1834-1927) (Utrecht: De Banier, 1977) 32, 150-157.
79 Vgl. hoofdstuk 4, noot 138 (pag. 176).
80 De Gereformeerde Kerken kampten na de Tweede Wereldoorlog eveneens met een predikantentekort (in 1946 was 28 procent van de plaatselijke gemeenten vacant), maar het gebrek in de Gereformeerde Gemeenten was veel groter. De in totaal 132 plaatselijke gemeenten in Nederland in 1948
werden gediend door slechts twintig predikanten, waarmee het predikantentekort op bijna 85 procent lag. Zie: C. Steenblok (red.), Kerkelijk Jaarboekje der Gereformeerde Gemeenten (Utrecht: De
Banier, 1948) 24-63. De Gereformeerde Gemeenten kampten sinds hun ontstaan voortdurend met
een gebrek aan leidsmannen, waardoor er binnen het kerkverband begrijpelijkerwijs weinig enthousiasme bestond om predikanten aan Noord-Amerika af te staan. Zie: Hendrik Florijn, Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten. Over personen en voorvallen uit een bevindelijk kerkverband (2e druk; Kampen: De Groot Goudriaan, 1996 [1996]) 34.
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Afb. 47 Advertenties voor emigranten uit Zeeland en Drenthe. Bron: Mededelingenbladen van de cec.
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groot waren.81 Ten tweede woonden in deze provincies procentueel veel gereformeerden, in Zeeland 20 procent en in Drenthe 16 procent, terwijl het landelijke
percentage gereformeerden op 9.5 lag. Belangrijk voor de vergelijking is, ten derde, dat de Zeeuwse en Drentse gereformeerden qua ‘ligging’ van elkaar verschilden – in Zeeland woonden veel bevindelijken en in Drenthe vrijwel uitsluitend
81 In 1948 maakte Zeeland met 260.800 inwoners 2.7 procent van de Nederlandse bevolking uit. Drenthe telde 271.900 inwoners en had daarmee een aandeel van 2.8 procent in de totale bevolking. Zie
voor de omvang van de bevolking per provincie bijlage 2 (pag. 365).
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neocalvinisten – en tegelijkertijd verschillend emigratiegedrag vertoonden.
Vooral het laatstgenoemde argument maakt een vergelijking tussen beide provincies zinvol. In 1947 behoorde minstens 37 procent van de ruim 52.000 Zeeuwse
gereformeerden tot de bevindelijke (Oud-) Gereformeerde Gemeenten (tabel 11).
In Drenthe daarentegen woonden vrijwel alleen neocalvinisten, namelijk gereformeerden en vrijgemaakt-gereformeerden. In 1947 kerkte slechts 2 procent van alle
Drentse gereformeerden bij de (Oud-) Gereformeerde Gemeenten.82
Tabel 11 aanhang van de gereformeerde kerkgenootschappen in Zeeland
(mei 1947)83
Kerkgenootschap

Aandeel in totale
% van alle geref.
Zeeuwse bevolking (260.800 inw.)
in Zeeland
%
Abs.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Geref. Kerken in Ned.
10.4
27.123
51.5
Geref. Kerken (vrijgemaakt)
1.2
3.130
5.9
Chr. Geref. Kerken
1.1
2.869
5.5
Geref. Gemeenten
6.3
16.430
31.2
(Oud-) Geref. Gem.
1.2
3.130
5.9
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal
20.2
52.682
100

Hoewel het percentage gereformeerden in Zeeland en Drenthe met achtereenvolgens 20 procent en 16 procent vergelijkbaar was, deden zich opmerkelijke verschillen voor tussen de emigratiebereidheid van de gereformeerde groepen in die
provincies. In Zeeland hadden de gereformeerden in de periode 1953-1962 een
aandeel van bijna 24 procent in de overzeese emigratie, waarmee ze licht oververtegenwoordigd waren (tabel 12). Afgaande op het landelijke patroon emigreerden de gereformeerden uit Zeeland echter minder vaak dan verwacht zou mogen
worden. Om het landelijke gemiddelde te evenaren zouden zij in de periode 19531962 een aandeel gehad moeten hebben van 31 procent.84

82 Vgl. Knippenberg, De religieuze kaart, 91 (tabel 3.7).
83 M.C. Verburg, Statistiek van Zeeland. Volkstellingen 1947 en 1960 (Middelburg: z.n., 1960) 2, 12, 17, 45.
84 Berekeningswijze: de gereformeerden hadden gedurende de periode 1953-1962 een aandeel van 9.5
procent in de Nederlandse bevolking. Hun aandeel in de emigratie was 14.4 procent in de periode
1953-1962. 14.4/9.4=1.5319. Vermenigvuldigen we het bevolkingsaandeel van 20.1 procent van de
Zeeuwen met dit getal (1.5319), dan zouden we moeten uitkomen op een percentage van 30.8 procent vertrokken gereformeerde Zeeuwen. Vgl. Enne Koops, ‘ “Luctor et emigro (i)”. De naoorlogse trek vanuit Zeeland naar Noord-Amerika (1948-1962)’, Nehalennia. Bulletin van het Koninklijk
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 153 (najaar 2006) 2-14, aldaar 9.
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Tabel 12 overzeese emigranten uit Zeeland naar geloofsovertuiging (1953-1962)85
Periode

Rooms- Hervormd Geref. Overige Geen Onbekend Totale emigratie
kathol.
gezindten gezindte
uit Zeeland
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1953-1957
442
631
443
57
136
11
1.720
(%)
(25.7)
(36.7)
(25.8)
(3.3)
(7.9)
(0.6)
(100)
1958-1962
273
320
191
58
114
10
966
(%)
(28.3)
(33.1)
(19.8)
(6)
(11.8)
(1)
(100)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal 1953-1962
715
951
634
115
250
21
2.686
(%)
(26.6)
(35.4)
(23.6)
(4.3)
(9.3)
(0.8)
(100)
% in Zw. bev.
1953-1962

(26.5)

(44.0)

(20.0)

(2.0)

(7.5)

(-)

Vergeleken met Zeeland springt het hoge percentage gereformeerde emigranten
uit Drenthe in het oog. Hoewel de gereformeerden in deze provincie een kleiner
bevolkingsaandeel hadden (16 procent), lag hun aandeel in de overzeese emigratie
in het tijdvak 1953-1962 op maar liefst 47 procent, dus een factor drie hoger (tabel
13). In Groningen en Friesland – waar eveneens 20 procent van de bevolking neocalvinistisch was – lag het percentage gereformeerde emigranten in de jaren 19531962 met 45 procent en 41 procent op een vergelijkbaar niveau.86 Niet ten onrechte constateerde de Nieuwe Leidsche Courant in 1954: ‘Merkwaardig genoeg
schijnt niet alleen godsdienst invloed te hebben op de bereidheid tot emigratie – de
tegenstelling Gereformeerd-R.K. – maar zelfs ook de “ligging” in een bepaalde
godsdienst. Bij eenzelfde kerkelijk leven is er toch verschil tussen Gereformeerde
Zeeuwen en Friezen (…) We kunnen hier echter niet te lang bij stilstaan.’87 De verklaring waarvoor de Nieuwe Leidsche Courant de tijd of kennis ontbeerde, wordt
in het navolgende gegeven via een vergelijking tussen Zeeland en Drenthe.

85 Verslagen (over de Werkzaamheden) van de Organen voor de Emigratie 1953-1962 (tabellen achterin).
86 Ibidem. Over Groningen: Enne Koops, ‘“Kolesoal wat ’n drokte hier!” Overzeese emigratie uit de
provincie Groningen na de Tweede Wereldoorlog’ in: Maarten Duijvendak e.a. (red.), Historisch
Jaarboek Groningen 2009 (Groningen: Stad en Lande, 2009) 104-119, aldaar 109-113.
87 ‘Sprekende cijfers’, Nieuwe Leidsche Courant (23 februari 1954) 2.

(100)
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Tabel 13 overzeese emigranten uit Drenthe naar geloofsovertuiging (1953-1962)88
Periode

Rooms- Hervormd Geref.
Overige Geen Onbekend Totale emigratie
kathol.
gezindten gezindte
uit Drenthe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1953-1957
157
945
1.408
114
202
12
2.838
(%)
(5.5)
(33.3)
(49.6)
(4.1)
(7.1)
(0.4)
(100)
1958-1962
107
433
535
67
134
10
1.286
(%)
(8.3)
(33.7)
(41.6)
(5.2)
(10.4)
(0.8)
(100)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal 1953-1962
264
1.378
1.943
181
336
22
4.124
(%)
(6.4)
(33.4)
(47.1)
(4.4)
(8.2)
(0.5)
(100)
% in Dr. bev.
1953-1962

(7.5)

(58.0)

(16.0)

(4.5)

(14.0)

(0)

(100)

De centrale vraag bij de vergelijking is hoe het eerder geconstateerde, substantiële
verschil in emigratiebereidheid tussen gereformeerde Zeeuwen en Drenten verklaard moet worden. Twee verklaringen kunnen in elk geval doorgestreept worden. Allereerst mag het duidelijk zijn dat de aan- of afwezigheid van regionaaleconomische alternatieven slechts de totale omvang van de emigratie uit beide
provincies kan verklaren – dus voor alle inwoners – en niet de kwantitatieve verschillen in de emigratiekeuze van de soorten gereformeerden in beide provincies.
Zo bleef de naoorlogse emigratie uit Zeeland in haar totaliteit beperkt, omdat er
voor Zeeuwse agrariërs alternatieven bestonden in nieuw ontgonnen gebieden in
de Noordoostpolder – tot 1950 kregen Zeeuwse boeren vanwege de inundaties
van Walcheren in 1944 en 1945 voorrang om zich daar te vestigen – en in de havens
van Rotterdam en Antwerpen. Door de aanwezigheid van deze economische alternatieven viel de totale overzeese emigratie uit Zeeland in de periode 1948-1962
50 procent lager uit dan het landelijke gemiddelde.89 Drentse boeren daarentegen
konden, net als agrariërs uit andere Nederlandse provincies, tot 1950 niet uitwijken naar de Noordoostpolder. Ook binnen of rondom Drenthe bestonden voor
deze groep weinig andere mogelijkheden, waardoor de overzeese trek uit deze
provincie tot het begin van de jaren vijftig, toen veel Drentse boeren naar Canada
vertrokken, bovengemiddeld was. Alleen Drentse arbeiders hadden een kans in de
opkomende industrie rond Emmen, Meppel en in Twente. Drentse agrariërs, onder wie veel kleine boeren, misten dergelijke alternatieven.90 De verschillen in de
88 Verslagen (over de Werkzaamheden) van de Organen voor de Emigratie 1953-1962.
89 Koops, ‘“Luctor et Emigro (i)”.’, 7.
90 Idem, ‘Van heide naar ver’, 6-8. Ook na 1950 waren de kansen klein om een boerderij in de Noordoostpolder te bemachtigen. Harm Bouwman uit het Groninger plaatsje Zijldijk probeerde na zijn
verloving met Ida Dwarshuis een boerderij te bemachtigen in de Noordoostpolder, maar op de 150
beschikbare boerderijen kwamen in 1953 maar liefst 4.500 aanvragen binnen. In maart 1954, kort na
hun huwelijk, emigreerde het stel daarom naar Canada. Zie: Harry (Harm) Bouwman, “My Life
Story” (Fergus, on: z.n., 1999) 30-34. Met dank aan Willem Bouwman.
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totale emigratie uit beide provincies zeggen echter niets over de variatie in emigratiebereidheid van de gereformeerde bevolkingsgroepen.
Ten tweede is in de bestaande historiografie als verklaring voor de oververtegenwoordiging van de gereformeerden aangevoerd dat deze groep relatief vaker
in de agrarische sector werkzaam was dan de hervormden en katholieken.91 Aangezien tot het begin van de jaren vijftig alleen agrariërs welkom waren in Canada,
betekende dit dat tot ongeveer 1952 relatief veel gereformeerden konden emigreren. Deze constatering is ongetwijfeld juist, maar daar moeten wel drie kanttekeningen bij geplaatst worden. In de eerste plaats kan het feit dat relatief veel gereformeerden in de agrarische sector werkten niet de verschillen verduidelijken
tussen de emigratiebereidheid van de afzonderlijke gereformeerde bloedgroepen
in Drenthe en Zeeland. De gebruikte beroepsgegevens – afkomstig uit de volkstelling van 1947 – hebben namelijk betrekking op ‘de gereformeerden’ als een totaliteit, dus zowel op de neocalvinisten als de bevindelijk-gereformeerden. Daarnaast waren ook de hervormden, hoewel een fractie minder dan de
gereformeerden, vergeleken met katholieke en buitenkerkelijke groepen oververtegenwoordigd in de agrarische sector. Maar ondanks dat feit bleef hun aandeel in
de emigratie uit Zeeland en Drenthe naar verhouding gering.92 Ten slotte verklaart
het hier betwiste argument niet dat het percentage gereformeerde emigranten na
1953, toen de emigratie van agrariërs sterk afnam ten gunste van arbeiders, relatief
hoog bleef.
Aannemelijker zijn twee andere verklaringen voor de verschillen in emigratiekeuze tussen de gereformeerden in Zeeland en Drenthe: het hoge percentage bevindelijk-gereformeerden in Zeeland, terwijl in Drenthe veel neocalvinisten
woonden, en het Zeeuwse binnenlandse migratiepatroon. Het percentage van
Zeeuwse bevindelijken onder de gereformeerden in die provincie lag met 37 procent een stuk hoger dan het percentage van 2 in Drenthe. Statistische gegevens
over de provincie Zeeland wijzen uit dat de bevindelijk-gereformeerden omstreeks 1950 aanzienlijk minder ‘emigratie-minded’ waren dan hun neocalvinistische provinciegenoten. In de jaren 1949-1951 emigreerden neocalvinisten uit Zeeland verhoudingsgewijs twee keer zo vaak als hun bevindelijke broeders en
zusters. In dat tijdvak vertrok 1.7 procent van alle Zeeuwse neocalvinisten – voornamelijk afkomstig uit de Gereformeerde Kerken in Nederland – naar het buitenland, terwijl dit percentage bij de (Oud-) Gereformeerde Gemeenten met 0.8 procent de helft lager lag.93 Deze gegevens wijzen in dezelfde richting als de in
hoofdstuk 4 gepresenteerde vertrekcijfers van diverse groepen gereformeerden
91 Gerrits, They Farmed Well, 21; Hofstede, Thwarted Exodus, 135; Ganzevoort, A Bittersweet Land,
70. Het aandeel van de gereformeerden in de landelijke beroepsbevolking lag in 1947 op 8.9 procent,
maar onder landbouwarbeiders (13.9 procent), bedrijfshoofden in de landbouw (12.2) en winkeleigenaren (11.9) hadden zij een bovengemiddeld aandeel. Zie: G. Kuiper, ‘Beroep en kerkgenootschap’, Mens en Maatschappij 28.2 (1953) 25-41, aldaar 27-29.
92 Ibidem. Zie de tabellen 12 en 13 voor het hervormde aandeel in de overzeese emigratie.
93 Provinciale Planologische Dienst Zeeland (ppdz), De Zeeuwse migratie, deel 3. Bijlage i. Analyse
van de omvang en structuur der Zeeuwse migratie in haar regionale verscheidenheid voor en na de
Tweede Wereldoorlog (Middelburg: ppdz, 1959) 55. Vgl. Koops, ‘ “Luctor et emigro (iii)”.’, 3.
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Afb. 48 Het emigrantenschip “Willem Ruys” in de haven van Vlissingen (1958).

over 1950.94 Een nog duidelijker bewijs van de geringe emigratiebereidheid van de
bevindelijk-gereformeerden biedt een steekproef uit passagierslijsten van acht
emigrantenschepen richting Canada uit de jaren 1953-1954 (meer lijsten met precieze gegevens zijn niet aangetroffen), die laten zien dat leden van de (Oud-) Gereformeerde Gemeenten slechts 1.3 procent van alle gereformeerde landverhuizers uitmaakten, terwijl hun aandeel in de totale Nederlandse gereformeerde
bevolking op 11.3 procent lag. De leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland, die 72 procent van de gereformeerden uitmaakten,95 hadden daarentegen in
de trek richting Canada een aandeel van ruim 83 procent (tabel 14).

94 Zie pag. 140 (tabel 9).
95 Ibidem.
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Tabel 14 kerkelijke herkomst van gereformeerde emigranten op acht schepen richting
Canada (in procenten, steekproef, 1953-1954)96
Geref. Kerken Geref. Kerken Christelijke (Oud-) Geref. Totaal aantal
in Nederland (vrijgemaakt) Geref. Kerken Gemeenten gereformeerde
opvarenden
Vertrekdatum Naam schip
(%)
(%)
(%)
(%)
(abs.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6 juni 1953
“Waterman”
83.1
7.6
6.8
2.5
118
24 maart 1954 “Waterman”
92.4
1.8
2.9
2.9
171
30 maart 1954 “Groote Beer”
80.7
12.4
6.9
0.0
249
12 april 1954 “Zuiderkruis”
81.0
10.0
5.8
3.2
189
20 april 1954 “Groote Beer”
79.7
16.9
3.4
0.0
207
4 mei 1954
“Zuiderkruis”
93.0
4.6
1.9
0.5
215
5 mei 1954
“Sibajak”
91.0
6.6
1.6
0.8
122
10 mei 1954
“Groote Beer”
62.0
29.7
4.7
3.4
148
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal (abs.)
1.181
159
61
18
1.419
(%)
(83.2)
(11.2)
(4.3)
(1.3)
(100)

De andere verklaring voor de variërende emigratiekeuze is het afwijkende binnenlandse migratiepatroon van Zeeland. Tot het begin van de jaren vijftig vertrokken
veel Zeeuwse agrariërs naar de Noordoostpolder en onder hen bevonden zich
naar verhouding veel boeren uit de Gereformeerde Kerken en nauwelijks bevindelijk-gereformeerden.97 In het begin van de jaren vijftig waren de meeste reislustige neocalvinisten dus al uit de provincie vertrokken, waardoor hun trek naar
het buitenland beperkt bleef. Het is hierom ook niet opmerkelijk dat het percentage neocalvinistische landverhuizers uit Zeeland (1.7 procent) ver achterliep bij
de nationaal gemiddelde emigratie uit de Gereformeerde Kerken in Nederland
van 7.6 procent in de periode 1948-1962.98
Het binnenlandse migratiecijfer van de bevindelijk-gereformeerden uit de provincie Zeeland lag vier keer zo hoog (4.6 procent) als dat van de neocalvinisten (1.1
procent), waarbij de bevindelijken vooral naar Rotterdam en omstreken migreerden en de neocalvinisten richting de Noordoostpolder trokken.99 De Zeeuwen uit
de Gereformeerde Gemeenten waren naar verhouding dus bewegelijker dan de
neocalvinisten, maar hun mobiliteit was gericht op het binnenland en niet op het
buitenland. Waarom kozen de bevindelijk-gereformeerden overwegend voor mi-

96 ahec, doos h4.862 (3356), inv.nr. 24: “Stukken betreffende persberichten, tijdschriften, e.d., 19531954”, aldaar “Verslagen van geestelijke verzorging op emigrantenschepen richting Canada”.
97 In de Noordoostpolder woonden in 1952 exact 13.000 mensen, van wie 21.5 procent lid was van de
Gereformeerde Kerken (2.795 pers.) en slechts 0.7 procent van de (Oud-) Gereformeerde Gemeenten (41 pers.). Aangezien zich tot 1950 hoofdzakelijk Zeeuwen in de polder mochten vestigen, kan
geconcludeerd worden dat het vooral neocalvinistische Zeeuwse boeren waren die vertrokken zijn.
Zie: Willem Banning, Handboek pastorale sociologie. Deel iii: Groningen, Drenthe, de Noordwesthoek van Overijssel en de Noordoostpolder (Den Haag: Boekencentrum, 1955) 263 (tabel 2).
98 Vgl. hoofdstuk 4, pag. 140.
99 Zie noot 93 hiervoor.
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gratie richting Rotterdam en niet voor emigratie naar Noord-Amerika of voor de
Noordoostpolder? Bij deze beslissing speelden de cultuur- en de kerkvisie van de
bevindelijk-gereformeerden een doorslaggevende rol, op een directe of een meer
indirecte wijze. Zoals in hoofdstuk 4 al is geconstateerd, was de aanwezigheid van
een zuiver bevindelijke kerkgemeenschap in Noord-Amerika doorslaggevend bij
de keuze voor of tegen emigratie. In de eerste naoorlogse jaren vormde het gebrek
daaraan, vooral in Canada, een probleem. De door Canada en de Verenigde Staten
verplicht gestelde inentingen betekenden voor veel bevindelijk-gereformeerden
nog een aanvullend argument om niet naar Noord-Amerika te vertrekken, maar
binnen de landsgrenzen te blijven.
Met betrekking tot de migratie naar de Noordoostpolder bestonden er eveneens
barrières. De vestigingsdirectie die de aanmelding en spreiding in die polder regelde, wilde de binnenkomende Zeeuwen spreiden, conform het beleid om een
concentratie van religieuze groepen te voorkomen.100 In 1948 leidde deze politiek
tot bezwaren van de classis Middelburg van de Gereformeerde Gemeenten, die
haar achterban zoveel mogelijk in de nabijheid van een kerk wilde plaatsen. De
vestigingsdirectie kwam echter niet tegemoet aan de argumenten van de classis.
De leden van de (Oud-) Gereformeerde Gemeenten dienden zich – net als andere groepen – verplicht te verzekeren als ze zich in de Noordoostpolder wilden
vestigen. Ook hiertegen hadden veel bevindelijk-gereformeerden bezwaren. Ze
konden van deze verzekeringsplicht vrijstelling krijgen, maar moesten dan wel
een jaar pachtgeld vooruitbetalen. Voor velen was dat een brug te ver.101 Om deze
redenen koos een ruime meerderheid van de bevindelijk-gereformeerden voor migratie naar de regio Rotterdam – dat rijk bedeeld was met eigen kerken – en niet
voor vestiging in de Noordoostpolder of voor emigratie.

Conclusies
Dit hoofdstuk heeft aangetoond dat religieuze aspecten sturing gaven aan de organisatie van de overzeese emigratie als een andere bouwsteen van een emigratiecultuur (naast emigratietraditie en opinievorming), resulterend in een variabele
emigratiekeuze binnen de geloofsgroepen. Op basis van het vorige hoofdstuk en
dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat een emigratiecultuur een zichzelf

100 De Directie van de Noordoostpolder probeerde de bevolking in dat gebied evenredig te verdelen
naar de religieuze verhoudingen die in Nederland golden, maar slaagde daarin niet. Vooral onder
katholieken en bevindelijk-gereformeerden bestond weinig interesse, terwijl de gereformeerden en
(in mindere) ook de hervormden in de polder oververtegenwoordigd waren. Zie ook: Gert van
Klinken, ‘ “Van het Noord-Oostfront”. De uitzonderlijke beginfase van het gereformeerde leven
in de Noordoostpolder, 1943-1948’ in: William den Boer e.a. (red.), ‘Een machtig arbeidsveld’. De
opbouw van het kerkelijk leven in de Noordoostpolder (Gouda: Vereniging voor Nederlandse
Kerkgeschiedenis, 2008) 91-110, aldaar 106-107.
101 Jacoba Kramer-Vreugdenhil, Eilandbewoners. Bezetting en inundatie in drie Walcherse dorpen.
Aagtekerke, Grijpskerke en Meliskerke, 1918-1950 (2e druk; Waalre: eigen beheer, 2001 [2001])
236-237.
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Afb. 49 De familie Besseling
loopt langs de “Zuiderkruis” in
Rotterdam, vlak voor hun emigratie.

versterkend of verzwakkend fenomeen was. De emigratietraditie en de opinievorming voedden of verzwakten de doelmatigheid van de emigratieorganisaties en
bepaalden het tempo waarin men al dan niet tot actie overging. Gezamenlijk leidde dit tot een dynamische of juist weinig vitale emigratiecultuur.
Er waren drie cultureelreligieuze factoren die gevolgen hadden voor de organisatorische doelmatigheid: continuïteit, ambitie en de visie op de eigen kerk. Allereerst hing het ‘succes’ van de emigratie-instanties vooral samen met organisatorische continuïteit ten opzichte van de vooroorlogse periode, met ervaring,
buitenlandse contacten en kerkelijke ondersteuning. De Christelijke Emigratie
Centrale – een algemeen-protestantse, maar in de praktijk overwegend gereformeerde organisatie – voldeed het best aan deze voorwaarden. Cnossen en Warnaar hadden al twee decennia ervaring en veel contacten in het buitenland. Als experts hadden zij niet alleen binnen de Christelijke Emigratie Centrale, maar ook
via de deputaten binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland inspraak. Dit
was uniek vergeleken met bijvoorbeeld de Nederlandse Hervormde Kerk, de
Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten, waar
hoofdzakelijk predikanten of theologen in de emigratiecommissies of -deputaten
zitting hadden en nauwelijks ervaringsdeskundigen. Tevens profileerden de instanties van de laatstgenoemde kerkgenootschappen zich niet als aanmeldingsorganisaties, maar fungeerden zij puur als adviesorganen.
Een tweede factor was de mate van ambitie, betrokkenheid of homogeniteit, die
zich uitte in praktische of financiële investeringen van het landelijke kerkverband
in de overzeese landverhuizing. Vergeleken met de Gereformeerde Kerken in
Nederland was deze in andere kerkgenootschappen gering, vooral in de RoomsKatholieke Kerk, de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Zoals in hoofdstuk 4 al is
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aangetoond, stelden deze kerken andere prioriteiten en richtten zij zich in eerste
instantie op hun presentie in de Nederlandse samenleving.
Ten slotte bepaalden de kerkvisie en -structuur de effectiviteit van de organisatie. Het Doorbraakstreven en de oecumenische instelling van de Nederlandse
Hervormde Kerk beperkten bijvoorbeeld het bereik van de Hervormde Emigratie Commissie, die geen aanmeldingsorgaan wilde zijn en zich niet inliet met de arbeidsbemiddeling van aspirant-landverhuizers. In de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) vertraagde het primaat van de plaatselijke kerk de organisatie op
landelijk niveau. En in de Gereformeerde Gemeenten beperkten de invloed van de
ledeboeriaanse traditie en het predikantengebrek de organisatorische effectiviteit.
Het tweede deel van dit hoofdstuk heeft aangetoond dat religieuze factoren
– naast de primaire, niet-religieuze economische emigratiemotivering en de aanwezigheid van economische alternatieven – de emigratiekeuze beïnvloed hebben,
zij het op een meer indirecte wijze. De vergelijking tussen bevindelijk-gereformeerden uit Zeeland en neocalvinisten uit Drenthe laat zien dat ‘de gereformeerden’ wat de naoorlogse overzeese emigratie betreft niet als een monolithische
groep beschouwd dienen te worden. Hun emigratieculturen vertoonden daarvoor
te veel religieuze variatie, met als bepalende elementen de aanwezigheid van
zusterkerken in Noord-Amerika en – bij de bevindelijk-gereformeerden – de verplichte inentingen. Deze elementen bieden, samen met de cultuurvisie die binnen
de kerken dominant was, een verklaring voor de verschillen in emigratiekeuze
tussen de neocalvinisten en de bevindelijk-gereformeerden.

6 De voorbereiding en overtocht naar
Noord-Amerika

Ook tijdens de voorbereiding en het daadwerkelijke moment van emigreren (de
overtocht naar Noord-Amerika) had religie betekenis.1 Dit aspect wordt onderzocht aan de hand van de vraag of het werk van protestantse boordpredikanten en
katholieke aalmoezeniers aan boord een samenbindende werking had op de geloofsgroepen en, in het verlengde daarvan, een stimulans vormde voor de emigratiecultuur in Nederland. Dat de pastorale zorg vooraf en tijdens de reis belangrijk
was, blijkt uit de gevolgen van de opkomst van het vliegverkeer voor de religieuze verzorging van de landverhuizers. Deze nieuwe vorm van vervoer luidde het
einde in van een tot dan toe bestaande emigratiecultuur.2

Verwoesting en herstel van de Nederlandse transportsector
Vlak na de Tweede Wereldoorlog bestond er in Nederland meer animo om te emigreren dan er vervoerscapaciteit was. Tijdens de oorlog hadden de belangrijkste
scheep- en luchtvaartmaatschappijen grote materiële verliezen geleden. De Holland-Amerika Lijn (hal) verloor ongeveer de helft van haar vloot ten gevolge van
Duitse confiscaties en door oorlogsgeweld zoals bombardementen van Duitse en
geallieerde troepen. Een andere Nederlandse scheepvaartmaatschappij, de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (krl), leed nog grotere schade. Slechts twaalf van
haar 31 schepen kwamen ongeschonden uit de oorlog. De destructie ging evenmin
voorbij aan de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (klm). Van de 27 klm-toestellen die in mei 1940 operationeel waren, schakelde het Duitse bombardement
van Schiphol er in de eerste dagen van de oorlog 18 uit.3 Naast de verwoesting van
1 Zie ook: Enne Koops, ‘From “Floating Hollander” to “Flying Dutchman”: The Changing Experience of Dutch Immigrants on the Transatlantic Voyage to North America, 1945-65’ in: Bruijn
Lacy, Gehring en Oosterhoff (eds.), From De Halve Maen to klm, 289-310.
2 De aandacht in de historiografie is hoofdzakelijk uitgegaan naar het vervoer per schip. Enkele voorbeelden: Albert van der Heide, ‘Kroft Diary Documents Canada-Bound Move Step-by-Step’, The
Windmill Herald 47 (23 maart 2006) appendix; John en Patricia Hogeterp, ‘Tabinta Journal, September 1947’, Origins 23.1 (2005) 40-43; Albert van der Heide, ‘Dutch Emigrants Boarded a Flotilla of North America Bound Ships for New Future’, The Windmill Herald 46 (7 oktober 2004) appendix; Janet S. Sheeres, ‘The One-Way Journey of Dutch Emigrants on the Castel Bianco’, Origins
18.2 (2000) 2-9.
3 Marc Dierikx, Blauw in de lucht. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 1919-1999 (Den Haag: Sdu,
1999) 94-95, 108.
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Afb. 50 De Wilhelminakade in Rotterdam, vertrekplaats van hal-schepen. Luchtfoto
van kort voor de oorlog, in 1938.

een deel van de scheepsvoorraad werd de vervoerscapaciteit voor emigratie beperkt doordat de regering tot het voorjaar van 1951 veel schepen inzette om militairen naar en van Nederlands-Indië te vervoeren.4
Door de regeringssteun aan de scheepvaartsector verbeterde de situatie snel. De
Nederlandse overheid besloot in 1946 om de belangrijkste scheepvaartmaatschappijen materiële en financiële compensatie te verschaffen voor de geleden oorlogsschade. In het kader van de zogenoemde Regeling Vlootreconstructie Groote
Vaart ontving de Holland-Amerika Lijn vijf schepen van de overheid en kreeg zij
een financiële vergoeding van 73 procent van de totale kosten van de vlootopbouw.5 Ook andere scheepvaartmaatschappijen ontvingen materiële en financiële
steun van de regering. Daarnaast kocht de overheid van de scheepvaartbedrijven
drie schepen terug – de “Waterman”, het “Zuiderkruis” en de “Groote Beer” –,
die tijdens de oorlog omgebouwd waren tot troepenschepen en na de bevrijding
door de regering verkocht waren. Na deze terugkoop bouwde de overheid de
schepen opnieuw om, nu voor het vervoer van Nederlandse emigranten overzee.
In juni 1947 verliet het eerste schip, de “Waterman”, de Wilhelminakade in Rotterdam en reisde met ongeveer 900 passagiers naar Canada.
4 F.W.G. Leeman, Van Barkschip tot Willem Ruys. 120 jaar zeevaart. Gedenkschrift van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (Rotterdam: krl, 1961) 287.
5 A.D. Wentholt, Brug over den oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland-Amerika Lijn (Rotterdam en Den Haag: Nijgh & Van Ditmar, 1973) 269-270.
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Tabel 15 Vervoer van Nederlandse emigranten naar de Verenigde Staten (1953-1960)6
Schepen
Vliegtuigen
Onbekend
Tot. aant.
Overheids- Ned. lijn- Buitenlandse Nederlandse Buitenlandse
emigranten
schepen
schepen
schepen
vliegtuigen
vliegtuigen
Jaar
Abs.
%
Abs. %
Abs. %
Abs. %
Abs. %
Abs. %
Abs.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1953
396 13.9 2.277 80.1
74 2.6
76 2.7
11 0.4
9 0.3
2.843
1954
999 36.9 1.414 52.2
96 3.6
180 6.6
8 0.3
11 0.4
2.708
1955
1.517 37.8 1.878 46.8
52 1.3
550 13.7
1 0.0
14 0.4
4.012
1956
3.604 39.1 1.837 19.9
416 4.5
3.337 36.2
26 0.3
0 0.0
9.220
1957
3.719 41.0 1.977 21.8
54 0.6
3.105 34.2
203 2.2
16 0.2
9.074
1958
994 26.5 1.321 35.3
23 0.6
1.346 35.9
10 0.3
51 1.4
3.745
1959
1.466 27.5 1.712 32.1
104 2.0
1.993 37.4
12 0.2
45 0.8
5.332
1960
1.087 12.5 2.672 30.7 1.409 16.2
2.936 33.7
555 6.4
41 0.5
8.700
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tot. 13.782 30.2 15.088 33.0 2.228 4.9
13.523 29.6
826 1.8
187 0.5
45.634
1953-’60

Het duurde nog tot de tweede helft van de jaren vijftig voordat de luchtvaart een
sleutelrol ging vervullen in het emigrantenvervoer naar de Verenigde Staten, zoals
te zien is in tabel 15.7 Om twee redenen was emigratie per schip tot het midden van
de jaren vijftig aantrekkelijker dan landverhuizing per vliegtuig. Om te beginnen
was de eerste optie aanzienlijk goedkoper. Begin 1950 kostte een scheepspassage
een Nederlandse emigrant naar Canada 530 gulden, terwijl de prijs van een vliegticket naar dezelfde bestemming op dat moment 800 gulden bedroeg.8 Deze hoge
ticketprijzen hingen vooral samen met het feit dat de luchtvaartmaatschappijen
zich primair op het vervoer van zakenreizigers richtten en niet op het transport
van emigranten.
Daarnaast hadden emigrantenschepen een veel grotere vervoerscapaciteit dan
vliegtuigen. Schepen boden per overtocht ruimte aan 1.000 tot 1.500 emigranten,
terwijl met reguliere vliegtuigen per vlucht slechts 50 tot 70 passagiers meegenomen konden worden.9

6 Over de jaren 1947-1952 is geen precies cijfermateriaal beschikbaar, maar in elk geval stelde de emigratie per vliegtuig in dat tijdvak weinig voor. Na 1960 steeg het percentage Nederlanders dat per
vliegtuig naar de Verenigde Staten emigreerde tot ruim 40 procent (1961: 48 procent, 1962: 42 procent). Zie: Verslagen (over de Werkzaamheden) van de Organen voor de Emigratie 1953-1962 (Den
Haag: Sdu, 1954-1963), tabellen achterin.
7 De cijfers van het Nederlands-Canadese scheeps- en luchtvervoer lopen parallel met de Amerikaanse gegevens. Omdat de Canadese getallen incompleet zijn, staan ze niet in deze tabel.
8 gar, toeg.nr. 454.06: “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (fa. Ruys & Co): correspondentie 19291976”, inv.nr. 826: “Emigratieorganen 1946-1966”, aldaar “Brief van hal aan krl (14 januari 1950)”.
9 Ibidem.
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De voorbereiding van de emigrant
De maanden voorafgaand aan het vertrek per emigrantenschip vergden intensievere voorbereidingen dan het vertrek per vliegtuig. De reis per schip duurde gemiddeld een week – wat bijvoorbeeld betekende dat de landverhuizers voldoende
kleding moesten meenemen en hun meubilair eerder moesten inschepen –, terwijl
de Atlantische oversteek per vliegtuig minder dan een dag in beslag nam. Door de
langere overtocht boden de schepen daarnaast meer gelegenheid voor langdurig
contact tussen de passagiers.
Voor de rest doorliepen scheeps- en vliegtuigpassagiers die naar Noord-Amerika gingen een vergelijkbaar voorbereidingsproces. Wanneer iemand het plan had
opgevat om van land te verhuizen, vormde de eerste stap van de procedure – die
van het begin tot het eind zes maanden in beslag nam – de aanmelding bij een erkend emigratiekantoor, zoals de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, de
Christelijke Emigratie Centrale of een Gewestelijk Arbeidsbureau. Daar moest
een lange lijst ingevuld worden met vragen over motivering, gezinsomvang, het
gewenste bestemmingsland en andere relevante zaken. Ook ontvingen aspirantlandverhuizers tijdens dat gesprek voorlichtingsmateriaal over het immigratieland
en attendeerden de interviewers hen op de eerstvolgende voorlichtingbijeenkomsten van de betreffende aanmeldingsinstantie. Het persoonlijke of gezinsdossier
dat tijdens dit eerste gesprek was opgemaakt, werd vervolgens opgestuurd naar de
Nederlandse Emigratie Dienst, die er als centraal coördinerend orgaan voor zorgde dat het rapport op het bureau van de Nederlandse ambassade in het immigratieland belandde.10 De ambassade regelde vervolgens de oproep voor een medische
keuring. Wanneer iemand bijvoorbeeld naar Canada wilde emigreren, diende die
persoon zich te melden op de ambassade van dat land in Den Haag, waar de medische controle werd uitgevoerd door een gespecialiseerde Canadese arts. Een belangrijk onderdeel van de keuring vormde de röntgenfoto.11 De gezondheidskeuring werd gecombineerd met een op de ambassade in het Nederlands of Engels te
voeren gesprek. Tijdens dit onderhoud kwam opnieuw de motivering van de emigrant aan de orde. De functionarissen maakten een afweging of de betreffende
persoon in geestelijk opzicht sterk genoeg was, en namen zijn justitiële verleden
en politieke houding grondig onder de loep.12 Canada en de Verenigde Staten hielden namelijk hun grenzen zoveel mogelijk dicht voor criminelen en voor aspirantnieuwkomers met nationaalsocialistische of communistische sympathieën. Als de
kandidaat-emigrant van onbesproken gedrag bleek en goedkeuring kreeg, ging
het emigratiekantoor waar de persoon zich had aangemeld over tot het zoeken
van een geschikte werkgever.13
Wanneer de officiële procedures ten einde liepen, konden de aspirant-emigran-

10 Elferink (red.), Toen wij uit Nederland vertrokken, 18.
11 acec, doos 198: Emigratiekoerier 104 (15 februari 1956) 7.
12 acec, doos 198: ‘Tijdens uw emigratieprocedure: luistert goed!’, Emigratiekoerier 152 (15 februari
1958) 6.
13 ‘Wat aan emigratie naar Canada vastzit’, Zeeuwsch Dagblad (25 maart 1950) 3.
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Afb. 51 Emigratiebeambten interviewen aspirant-emigranten in Amsterdam. Bron: Verslagen over de Werkzaamheden van de Organen voor de Emigratie, 1954.

ten tot handelen overgaan: de verkoop van hun huis, ontslag nemen, de boeking
van tickets via een passagebureau, het inpakken van de ‘kist’ met huisraad en het
organiseren van een afscheidsreceptie voor familie en vrienden.14 Talloze naoorlogse landverhuizers hebben deze drukke periode voorafgaand aan het vertrek beschreven in dagboeken, memoires en familiegeschiedenissen. Onder hen bevonden zich Adrian en Lena Kroft, die in 1950 naar Canada emigreerden. In de weken
voor hun vertrek kregen ze onder meer bezoeken van belastinginspecteurs en
bankmedewerkers, die financiële controles uitvoerden in verband met de opgelegde deviezenbeperkingen van de Nederlandse regering. Verder brachten ze een
aantal bezoeken aan het boekingskantoor Lindeman, dat voor het echtpaar de
overtocht naar Noord-Amerika verzorgde. Ten slotte volgden de Krofts tijdens
hun laatste maand in Nederland nog enkele voorbereidingscursussen.15
14 ‘Amersfoortse boer emigreert naar Canada’, De Amersfoortse Krant (28 juli 1954) 2; History Committee of the Canadian Reformed Church, Many Grains, One Bread. The History of the Canadian
Reformed Church and School at Carman (Carman, mb: Premier Printing Ltd., 1989) 137-140.
15 Van der Heide, ‘Kroft Diary Documents’.
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Afb. 52 Achter de ruggen van de emigranten om werd druk gecorrespondeerd door gereformeerde predikanten en het Algemeen Kerkelijk Bureau.
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Als de toekomstige landverhuizers lid waren van een kerkgenootschap organiseerden de plaatselijke kerken, vooral orthodox-gereformeerde denominaties, regelmatig speciale afscheidsdiensten voor de vertrekkende leden.16 De pastorale
zorg van de plaatselijke gemeente reikte doorgaans verder dan prediking en gebed.
De kerken in Nederland dienden eveneens zorg te dragen voor het gereedmaken
van de attestaties en voor een soort ‘geestelijk rapport’ dat de ontvangende kerken
op de hoogte bracht van de kerkelijke betrokkenheid van de nieuwkomers. Om
een en ander met de aspirant-emigranten te regelen, kwam de predikant of een
kerkenraadslid enkele weken voor het vertrek bij hen op bezoek. Tijdens dit bezoek kregen de betrokkenen – we nemen hier de Gereformeerde Kerken in
Nederland als voorbeeld – hun attestatie overhandigd, die ze na aankomst in
Noord-Amerika dienden in te leveren. Vervolgens zond de kerkenraad een kopie
van de attestatie naar het Algemeen Kerkelijk Bureau (akb) in Utrecht, dat ervoor
zorgde dat de boordpredikanten bericht kregen welke en hoeveel gereformeerden
op het emigrantenschip meevoeren. Bij de attestatie voegden de kerkenraden dikwijls ook een notitie over het kerkelijke meeleven van de emigranten, aangevuld
met bijzonderheden over hun ethische handel en wandel. Dit gebeurde grotendeels achter de rug van de betrokkenen om (afb. 52). Het akb lichtte vervolgens de
ontvangende kerkelijke gemeente in Noord-Amerika in, zodat die kon zorgen
voor een op de situatie toegespitste opvang van de nieuwkomers door de plaatselijke fieldman.17
Vaak echter verliepen deze procedures stroef. Gedurende de jaren veertig en
vijftig klaagden de gereformeerde deputaten voor de emigratie bij de plaatselijke
kerkenraden voortdurend over het feit dat die niet alle namen en gegevens van de
emigranten aan het Algemeen Kerkelijk Bureau doorgaven. Hierdoor waren de
boordpredikanten tijdens de overtocht veel tijd kwijt met de registratie van gereformeerden die niet op de lijsten stonden, zodat ook de ontvangst in Noord-Amerika moeizaam verliep. Zo vertrok in oktober 1951 een emigrantenschip naar Canada met 596 gereformeerden aan boord, van wie een minderheid van 275
personen vóór afvaart bij het akb bekend was.18 Deze gebrekkige registratie had
niet alleen te maken met de nalatigheid van veel gereformeerde kerkenraden, maar
werd ook veroorzaakt doordat minder betrokken leden hun attestaties niet opvroegen en via bemiddeling van neutrale instanties emigreerden.19

16 Mulder en Kramer, Rapport over een groep emigranten, 3; Speerstra, Het wrede paradijs, 345-346.
17 Groninger Archieven, Groningen (verder: gra), toeg.nr. 1511: “Archief Gereformeerde Kerk van
Groningen”, inv.nr. 788: “Stukken betreffende de deputaten voor de emigratie, 1929-1955”, aldaar
“Brieven van de deputaten voor de emigratie aan de kerkenraden van de Gereformeerde Kerken (25
februari, 12 mei en 8 december 1949, 10 november 1950, 16 februari en 2 oktober 1951, 20 december
1955)”; memoires van Elizabeth Wachter in ‘Gesprekjes langs de weg’, Pioneer Christian Monthly
(december 1966) 20-21.
18 G.C. Berkouwer, ‘Nog ligt de wereld open’, Gereformeerd Weekblad. Voor den opbouw van het
gereformeerde leven (30 november 1951) 1.
19 gra, toeg.nr. 1511: “Archief Gereformeerde Kerk van Groningen”, inv.nr. 788: “Stukken betreffende de deputaten voor de emigratie, 1929-1955”, aldaar “Brieven van de deputaten”.
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Afscheid en vertrek
Christelijke landverhuizers brachten de laatste avond van hun verblijf in Nederland vaak door met familieleden om uit de Bijbel te lezen en samen te bidden. Op
deze emotionele momenten genoten troostrijke hoofdstukken als Psalm 91 en 121
de voorkeur.20 De volgende dag, het moment van vertrek, reisden mensen die dicht
bij de emigranten stonden mee naar de haven van Rotterdam, Amsterdam of
– vooral vanaf het midden van de jaren vijftig – naar de luchthaven Schiphol om
hun verwanten of vrienden uitgeleide te doen. Van buren en kennissen hadden ze
dikwijls al eerder afscheid genomen op een speciale afscheidsreceptie. Het traject
richting haven of vliegveld legden de aanstaande landverhuizers per bus of auto af.
Dit was een zenuwachtige tocht die vooral met de bus lang kon duren, omdat men
half Nederland doorkruiste en de chauffeur onderweg voortdurend stopte om
lotgenoten op te pikken.
Nadat de emigranten in de vertrekhal van de haven of het vliegveld aangekomen
waren, ondergingen ze de laatste procedures voorafgaand aan hun inscheping: de
verplichte vaccinatie tegen besmettelijke ziekten, de ontsmetting van hun schoeisel vanwege mond- en klauwzeervirussen, de paspoortcontrole en – op de valreep
van het boorden – het traditionele fotoritueel, dat de ‘laatste’ voetstappen van de
emigrant op Nederlandse bodem vereeuwigde. William Sytsma, die in 1951 als negenjarig kind met zijn ouders emigreerde, verhaalde later hoe zijn familie die laatste, gezamenlijke minuten op de kade ervoer: ‘We namen een paar foto’s en toen
brak het moment aan om aan boord te gaan. Er vloeiden vele tranen. Mijn ouders,
opa en oma, broers en zussen, allen dachten we dat dit de laatste keer was dat we
elkaar zouden zien.’21 In een tijdperk waarin de gemiddelde Nederlander alleen
kiekjes schoot op zeer speciale momenten, vormde het fotoritueel – dat ook een
rite de passage was op de luchthaven – de visualisering van het besef dat er in het
leven van de emigrant een volkomen nieuwe periode aanbrak, waarbij men niet alleen afscheid nam van vertrouwde mensen, maar ook van de eigen geboortegrond.
In het besef van veel tijdgenoten vormde dit ritueel het symbolische begin van het
achter zich verbranden van de schepen.
Bij het uitvaren van het passagiersschip klonk op de kade het “Wilhelmus” en
speelde men regelmatig patriottische liederen als “Vaarwel mijn dierbaar vaderland!”22 Ook op de luchthaven Schiphol werd vlak voor take off het Nederlandse
volkslied ten gehore gebracht. Een krantenverslag over het vertrek van twee emigrantenvliegtuigen meldde over de aftocht van een Constellation-vliegtuig naar
Montreal in Canada: ‘Dan klinkt [uit de luidsprekers] het gekras van een gram20 William Tavenier, “Not my Own” (z.p.: ongepubliceerde memoires, 1995) 106, locatie: bibliotheek
hhcc; ages, doos 17: ‘Uit het dagboek van een emigrante’, Contactblad voor Emigranten 8.9 (december 1959) 10-13, aldaar 13.
21 vri, toeg.nr. h98-1351: “Class Oral History Projects”, aldaar “Interview Beverly Katt met William
Sytsma (30 maart 2000)”, 8.
22 John Knight, ‘Have you ever wished you never migrated?’, Calvinist Contact (23 juli 1982) 7; Redeemer College, Ancaster, Ontario, Canada (verder: rcao), “Special Oral History Collection”, aldaar “Memoires J. en W. van der Geest-Speelman”.

Afscheid en vertrek

223

Afb. 53 Het traditionele afscheidskiekje. Vier bruidsparen vliegen naar Canada, 26 maart
1954.

mofoonplaat en dan het “Wilhelmus”. En iedereen, die zich zo vreselijk goed
heeft staan houden voor de familie krijgt het nu te kwaad (…) Het is anders dan
door de radio, of op het voetbalveld, of bij officiële gebeurtenissen. Het is hartverscheurend voor het laatst.’23 Tot teleurstelling van de aanwezige verslaggever
A. Koolhaas van De Groene Amsterdammer was dit het enige ritueel dat het vertrek vanaf Schiphol omlijstte, uitgezonderd een korte, monotone toespraak die
vlak voor het opstijgen van de Constellation uit de luidsprekers klonk. ‘Men zou
toch denken’, aldus Koolhaas, ‘dat Nederland iets meer zou kunnen doen bij dit
afscheid’.24 De ervaring van Koolhaas was niet uniek. Op luchthavens was het ver23 A. Koolhaas, ‘Lach es, we gaan niet dood. Twee vliegtuigen met emigranten vertrekken’, De Groene Amsterdammer (23 juni 1951) 3.
24 Ibidem.
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Afb. 54 De achterblijvers zwaaien hun bekenden uit op de Sumatrakade in Amsterdam,
1952. Foto: Henk Jonker/mai.

trek van Nederlandse emigranten doorgaans met minder festiviteiten en emotionaliteit omgeven dan in de havens, omdat er minder personen tegelijk vertrokken,
het aan boord gaan mede daardoor sneller verliep en de gedachte leefde dat het
vliegverkeer een snel weerzien mogelijk maakte.25
Op het moment dat het schip of het vliegtuig in beweging kwam, deden zich onder de achterblijvers op de kade of het uitzwaaidek emotionele taferelen voor. De
toeschouwers maakten een oorverdovend lawaai en gooiden – in de haven althans – vaak met lintjes en confetti. Sommigen huilden, weer anderen schreeuwden en zwaaiden met hun hoeden, paraplu’s en zakdoeken tot het schip aan de ho-

25 Koops, ‘From “Floating Hollander” to “Flying Dutchman”.’, 205-208.
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rizon verdwenen was.26 Het was natuurlijk geen wonder dat het publiek zo tekeerging: het moment van het definitief geachte afscheid was aangebroken, het
uur waarop het daadwerkelijke emigratieavontuur begon.

Sociale omstandigheden tijdens de overtocht
De trans-Atlantische tocht per schip leidde enerzijds tot scheiding, maar anderzijds bond de reis mensen samen van verscheidene culturele achtergronden. De
schets van de culturele en sociale dynamiek aan boord die deze paragraaf biedt,
vormt de achtergrond waartegen de religieuze activiteiten en de samenwerking
tussen groepen christenen aan boord beter begrepen kunnen worden.
De duur van de oversteek naar Noord-Amerika per schip varieerde van vijf tot
tien dagen. Weersomstandigheden, de bestemmingsplek – de belangrijkste havens
van aankomst waren Halifax, Quebec, Montreal, Baltimore en New York – en de
scheepskwaliteit, die in de loop van de jaren vijftig verbeterde, verlengden of verkortten de reisduur met enkele dagen. In de gemeenschappelijke ervaring van de
Atlantische overtocht vormde het verschijnsel zeeziekte een centraal element.
Volgens rapporten werd gemiddeld 80 procent van de passagiers zeeziek gedurende de oceaanreis.27 Dit hoge percentage kwam doordat veel emigrantenschepen
voormalige transportschepen waren, die de betrokken instanties hadden omgebouwd voor het vervoer van landverhuizers. Omdat emigranten met hun bagage
minder gewicht in de schaal legden dan de bulkgoederen waarvoor de vaartuigen
oorspronkelijk gebouwd waren, werden deze instabiel. Om die reden noemden
emigranten het schip het “Zuiderkruis”, dat bekendstond als een drijvende zwabberkast, ook wel het “Slingerkruis”.28 Men trachtte dit probleem te verhelpen door
betonblokken op het dek van de schepen te plaatsen, maar dat leverde nauwelijks
verbetering op.29 Een tweede verklaring voor het hoge percentage zeezieken op
emigrantenschepen is de vaccinatie tegen besmettelijke ziekten die de opvarenden
vlak voor hun vertrek kregen.30
Memoires en dagboeken vermelden naast zeeziekte meer schaduwzijden van de
oceaanreis. Veel landverhuizers klaagden bijvoorbeeld over de verveling die ze tijdens de overtocht ervoeren.31 Een andere keerzijde van de Atlantische reis vormde de geluidsoverlast. Emigranten die in de buurt van een machinekamer of een
danszaal sliepen, deden ’s nachts geen oog dicht. Zo noteerde Roel Westra, die in
26 Van der Mey, To All Our Children, 32-34.
27 Th.H.H. van Tongeren, Verslag reis Canada, 20 Oct.-21 Nov. 1953 (z.p.: Aartsdiocesane Emigratiestichting, 1953), aldaar bijlage ‘Boordverslag Groote Beer’, 1-4; ‘Een stem uit Amerika’,
Zeeuwsch Dagblad (7 mei 1951) 2; sgcec, rol 10: “Rapport over reis “Zuiderkruis” Rotterdam-Halifax van 22 Jan. t/m 30 Jan., 1952”.
28 ‘Op reis met de Zuiderkruis’, Coevorder Courant (23 september 1951); ages, doos 17: ‘Reisbrief van
de heer Van Renssen’, Contactblad voor Emigranten 3.5 (juli 1954) 13-21, aldaar 16.
29 Agatha M. Beukers-Smit, Emigreren. Niet nu, maar toen (Egmond: Belleman, z.j. [ca. 2002]) 11.
30 Ibidem, 8; ‘Langs Pier 21 naar het nieuwe land’, Nederlands Dagblad (28 juni 2003), bijlage Het Katern.
31 L.J. Vroon, ‘1ste brief’, De Faam 55 (20 juli 1951).
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1953 met zijn gezin naar Canada vertrok, in nogal gebrekkig Nederlands in zijn
dagboek: ‘Gisteravond was het boven ons een gekke boel. Ze hadden een groot remoer (...) [Ze hebben] van die dansavonden net boven onze kamer en boven veel
andere kamers. Daar de kleine kinderen begonnen te huilen en [er] enkele zieken
lagen was het een gaos.’32 Het constante gehuil van baby’s en jonge kinderen had
nog een andere oorzaak. Tijdens de overtocht werd de klok namelijk iedere dag
– al naar gelang de verwachte reistijd – drie kwartier tot een uur teruggezet om het
tijdsverschil tussen Noord-Amerika en Nederland zo geleidelijk mogelijk te overbruggen, waardoor het jonge kroost iedere ochtend wat vroeger ontwaakte.33 Een
veelgenoemd irritatiepunt waren spelende kinderen, die voor veel onrust zorgden
door over het dek te rennen en volwassenen lastig te vallen, aldus een rapport van
het ministerie van Sociale Zaken. Aan boord van de emigrantenschepen bevonden
zich naar verhouding veel kinderen, wat de kans op overlast vergrootte.34 Voorts
bleek dat het speciale kinderdek op emigrantenschepen te klein was om alle jeugdige opvarenden te herbergen, terwijl de moeders het vaak te druk hadden met
kleren wassen en opruimen om hun kinderen in de gaten te houden. Op de vrouwenafdeling deden zich hierdoor regelmatig onenigheden voor, omdat spelende
kinderen de slaaphutten ombouwden tot speelplaatsen. Ook het onhygiënische
sanitair en de verstopte wasbakken waren deels te danken aan het wangedrag van
de kinderpopulatie:
Kinderen zonder toezicht speelden in de toiletten, trapten de brillen kapot en knoeiden
met de inhoud van de w.c.’s (…) De wastafels werden ook voor het wassen van het lijfgoed gebruikt, zodat ze vaak vol wasgoed lagen en niet gebruikt konden worden. Een
aparte waskamer zou een oplossing zijn. Dan zouden ook de klachten verstillen van diegene, die het vies vond in een bad te gaan, waar een moeder even tevoren de vuile luiers in
had uitgespoeld, maar daarna de badkuip niet voldoende had schoongemaakt.

Het rapport concludeerde: ‘Eigenlijk draaide alles op dit schip om de kinderen.
De ruzietjes ontstonden veelal door hen.’35 Naast onenigheden aan boord noemden de rapporteurs van het ministerie van Sociale Zaken nog diefstal van kleding
en handdoeken als een veel voorkomend probleem.36 Ook dienden emigranten, aldus een voorlichtingsboekje van de Stichting Landverhuizing Nederland, tijdens
de zeereis op hun hoede te zijn voor oplichters, die de opvarenden om de tuin probeerden te leiden door ‘goedkope’ grond of ‘goedlopende’ bedrijven aan te bieden.37
32 Archives of Ontario, Toronto, Canada (verder: aot), toeg.nr. f1405-58.143: “Dutch-Canadian Papers”, inv.nr. mu9439.2: “Roel Westra Papers, 1939-1953”, aldaar “Diary ‘Van Saksum tot Canada’”.
33 John de Haas, Replenish the Earth (New Westminster, bc: Covenant Publishing, 1987) 32; hhcc,
“Dutch Immigrant Letter Collection”, aldaar “Travel Account dhr. Reeder, Dongeradeel (1957)”, 1.
34 Ongeveer 35-40 procent was jonger dan 12 jaar. Mulder en Kramer, Rapport over een groep emigranten, 1, 3-5; ‘Volendam’, Zeeuwsch Dagblad (10 april 1951) 1.
35 Mulder en Kramer, Rapport over een groep emigranten, 4-5.
36 Ibidem, 14.
37 Stichting Landverhuizing Nederland, Algemene wenken voor de Nederlandse emigrant in den
vreemde (z.p.: sln, 1949) 5-6.
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Het kennelijke gebrek aan goede mores tijdens de Atlantische overtocht wekte
ook de interesse van wetenschappers. In 1959 publiceerde de Nederlandse
psycholoog L.J. Menges de studie Geschiktheid voor emigratie, die handelde over
de psychologische en sociale voorwaarden waaraan landverhuizers moesten voldoen om de titel ‘geslaagde emigrant’ in de wacht te slepen. In zijn onderzoek uitte de moraalridder Menges grote bezorgdheid over de wantoestanden op de emigrantenschepen:
Bij verschillende emigranten volgt op de spannende dagen vóór de emigratie, na de eerste
dagen van de overtocht, een “relax”, die ook morele consequenties kan hebben. Er ontstaat b.v. een ontduiken van gezagsregels, een soms zelfs epidemisch aandoende
diefachtigheid (t.a.v. wasgoed, kleding, e.d.) en een losser worden van de verhoudingen
tussen beide geslachten. Wij noemen vooral dit laatste punt, omdat hier één van de redenen ligt waarom wij gezinsemigratie, indien enigszins mogelijk, verre verkiezen boven het
systeem van het vooruit reizen van de echtgenoot.38

Menges’ analyse van ongewenste situaties tijdens emigrantenreizen was vooral
van toepassing op de relatief lange trajecten richting Australië en Nieuw-Zeeland.
Deze overtochten duurden ruim veertig dagen – ongeveer vier keer zo lang als de
reis naar Noord-Amerika – wat de kans op ongewenst gedrag vergrootte. Passagiersschepen die koers zetten richting Noord-Amerika hadden daarvan minder
last.
Ondanks de door het ministerie van Sociale Zaken en door Menges genoemde
schaduwzijden van de trans-Atlantische reis, had de overtocht natuurlijk ook positieve aspecten en een samenbindend effect. De sfeer aan boord ervoeren de opvarenden doorgaans als prettig, terwijl emigranten regelmatig de loftrompet staken over de overdadige maaltijden.39 Het gevarieerde eten tijdens de Atlantische
oversteek betekende een ongekende luxe voor mensen die net een land hadden
verlaten waar over de hele linie schaarste heerste.40 Kees en Els Deventer, die in
1953 naar de Verenigde Staten verhuisden, waren vol lof. Hun situatie vergelijkend met die van negentiende-eeuwse landverhuizers, concludeerden ze: ‘De reis
naar Noord-Amerika was net een cruisetocht (…) Heel wat anders dan een eeuw
geleden toen je tussendeks zat en je moest zorgen voor je eigen voedsel. Maar
tegenwoordig is het uitstekend geregeld!’41
In de loop van de jaren vijftig verbeterden de algemene omstandigheden aan

38 L.J. Menges, Geschiktheid voor emigratie. Een onderzoek naar enkele psychologische aspecten der
emigrabiliteit (’s-Gravenhage: Staatsdrukkerij, 1959) 77.
39 gar, toeg.nr. 454.05: “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (fa. Ruys & Co): correspondentie 19291976”, inv.nr. 583: “Emigrantenvervoer: Kota Inten, Canada-reizen, 1948-1950”, aldaar “Reisverslag Kota Inten naar Canada (juni 1948)”.
40 Christine Farenhorst, ‘Backward Glances’, Christian Renewal (juli 2001) 14-17, aldaar 14; Marianne Brandis, Frontiers and Sanctuaries. A Woman’s Life in Holland and Canada (Montreal, qb:
McGill-Queen’s University Press, 2006) 176.
41 vri, “Oral History Collection Post wwii Dutch Immigrants”, aldaar “Interview Donna M. Rottier
met Case en Elsa Deventer (28 juli 1992)”, 4.
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boord van emigrantenschepen. De introductie van kwalitatief betere schepen en
technische innovaties als scheepsstabilisatoren en airconditioning drongen het
verschijnsel zeeziekte terug.42 Om deze reden werd de oversteek naar NoordAmerika steeds comfortabeler en luxueuzer. Zo schreef een emigrant over zijn
reis op het voor die tijd uiterst moderne schip de “Maasdam”: ‘De reis naar Canada was erg comfortabel. De “Maasdam” was een modern en evenwichtig schip,
voorzien van zogenaamde stabilisatoren om het lijnschip recht te houden, zodat
de passagiers minder vaak zeeziek werden.’43
Qua accommodatie en voedselvoorziening maakten de overheidsschepen na de
Tweede Wereldoorlog geen officieel onderscheid meer tussen sociale klassen, zo42 Deze verbeteringen werden doorgevoerd in een poging om te blijven concurreren met de opkomende luchtvaart. Zie ook: ‘Veteran Woman Traveler’, New York Times (22 augustus 1964).
43 Abe de Vries, Providence. Memoirs of an Immigrant (z.p.: eigen beheer, z.j. [ca. 1990]) 73 (eigen vertaling).

Sociale omstandigheden tijdens de overtocht

229

als in de negentiende en vroege twintigste eeuw wel de praktijk was.44 Op de schepen van de grote Nederlandse lijndiensten functioneerde het klassenverschil aanvankelijk nog wel, maar in de jaren vijftig en zestig verloor dat steeds meer aan betekenis. Het aantal hutten in de toeristenklasse nam vanaf toen sterk toe ten koste
van de eersteklasfaciliteiten. Deze veranderingen leidden tot meer sociale gelijkheid aan boord. Er kan echter niet geconcludeerd worden dat er op de schepen
veel contact bestond tussen de diverse sociale groepen. Klassenverschillen speelden in het Nederland van de jaren vijftig en zestig een prominente rol. In deze periode was het hoogst ongebruikelijk dat boeren, fabrieksarbeiders (‘blauwe boorden’) en ambtenaren (‘witte boorden’) met elkaar omgingen. Ook was er
onderscheid tussen stad en platteland: dat stadsbewoners hechte contacten hadden met mensen van het platteland was eerder uitzondering dan regel.45
Aan de andere kant moeten de tegenstellingen ook niet overdreven worden. Niet
alleen werd klassenoverschrijdende sociale omgang gestimuleerd door de religieuze en recreatieve activiteiten die er plaatsvonden, ook waren de hutten verdeeld in
mannen- en vrouwencompartimenten, wat concreet inhield dat het boordleven de
gezinnen mengde.46 De jongens tot twaalf jaar dienden met hun moeders op de vrouwenafdeling te verblijven, terwijl oudere jongens op de mannenafdeling overnachtten.47 Deze man-vrouwscheiding op emigrantenschepen dateerde van het laatste kwart van de negentiende eeuw, toen het stoomschip het zeilschip voorbijstreefde
als het voornaamste vervoersmiddel op de Atlantische route.48 Op dit vlak deed zich
dus geen wijziging voor, maar was er sprake van continuïteit.
In de naoorlogse periode reisde de meerderheid van de emigranten die niet op
subsidiebasis vertrok – ongeacht haar sociaaleconomische achtergrond – per toeristenklasse, eenvoudigweg omdat dat de goedkoopste optie was (tabel 16).
Tabel 16 ticketprijzen van overtochten van Nederland naar Canada (19531954)49
Wijze van transport

Bedragen (in Nederlandse guldens)
Volwassen Kind tot 12
Baby’s
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chartervliegtuig (Ned. overheid)
785
393
55
Overheidsschip
610
305
38
Holland-Amerika Lijn:
– Eerste klasse
893
447
76
– Toeristenklasse
636
318
38
Oranje Lijn
646
323
?
44 Mulder en Kramer, Rapport over een groep emigranten, appendix 3: ‘Bijlage iii: zeereis’.
45 sghcec, rol 10, folder 135: “Rapport over reis ‘Zuiderkruis’ Rotterdam-Halifax (1952)”.
46 aot, toeg.nr. f1405-58.67: “Dutch-Canadian Papers”, inv.nr. mu9410.11: “Tim Bakker Papers,
1945-1954”, aldaar “Memoires familie Bakker”.
47 Mulder en Kramer, Rapport over een groep emigranten, 4; Van der Mey, Too All Our Children, 3233.
48 Krabbendam, ‘Rituals of Travel’, 277.
49 Van der Heide, ‘Dutch Emigrants Boarded a Flotilla’, appendix.
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Afb. 56 Een mannenslaapzaal op de “Sibajak”. Bron: Verslagen over de Werkzaamheden
van de Organen voor de Emigratie, 1954.

Een in het oog springend verschil tussen emigratie per overheids- of lijnschip was
het feit dat praktisch alle passagiers op de overheidsschepen de Nederlandse nationaliteit hadden, omdat alleen door de regering gesubsidieerde landverhuizers
op deze schepen de oceaan overstaken. De passagiers van lijndiensten – de Holland-Amerika Lijn, de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en de Oranje Lijn –
stamden eveneens overwegend uit Nederland, maar naast emigranten voeren met
deze rederijen ook buitenlandse vluchtelingen, toeristen of zakenlui mee.50 Dit
was voornamelijk het geval in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen
Europa veel inwoners verloor door massale repatriaties en emigraties.
Een voorbeeld van een schip met veel buitenlandse opvarenden is de eerste reis
van de “Kota Inten” naar Canada, in maart 1948, toen er naast enkele honderden
Nederlandse landverhuizers ook een groep van ongeveer 250 Oekraïners meevoer.51 Voor verscheidene Nederlandse emigranten was de overtocht naar NoordAmerika de eerste keer in hun leven dat ze in contact kwamen met mensen uit
50 Michiel Horn, Becoming Canadian. Memoirs of an Invisible Immigrant (Toronto, on: University
of Toronto Press, 1997) 51.
51 Albert van der Heide, ‘Kota Inten in 1948 Opened Canada-Bound Ship Schedule’, The Windmill
Herald 47 (7 februari 2006) appendix.
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andere culturen. Die maakten een behoorlijke indruk op hen. Dick en To Farenhorst, die zich in 1951 in Canada vestigden, herinnerden zich:
Je kon Nederlanders, Engelsen, Amerikanen, Duitsers, Fransen en Russen tegen het lijf
lopen. Ik heb zelfs een aantal mensen uit de Oekraïne ontmoet. Geworteld als wij zijn in
onze cultuur, meenden we dat een aantal van deze mensen er nogal exotisch bijliep. Er was
bijvoorbeeld een man (…) die een kleurrijk kapsel droeg dat nog het meest leek op de mijter van een bisschop of op een bakkersmuts.52

Door de massale uittocht uit Nederland konden de lijnschepen tot de jaren zestig
voldoende bemand worden met ‘eigen’ passagiers, zodat de schepen niet meer
– zoals in de periode 1820 tot 1940 – hoofdzakelijk buitenlandse opvarenden hadden.53 De grotere nationale homogeniteit die hiervan het gevolg was, maakte het
schip tot een verlengstuk van Nederland en opende mogelijkheden om tijdens de
overtocht doelgroepgerichte activiteiten te organiseren op het vlak van religie, recreatie en educatie. De komende paragrafen geven een beeld van die activiteiten.

Boordpredikanten en -aalmoezeniers
Een nieuw fenomeen vergeleken met de vooroorlogse periode was de consequente begeleiding van Nederlandse emigranten door zowel een protestantse boordpredikant als een katholieke geestelijke. Deze vertegenwoordigers van de kerken
zetten tijdens de overtocht religieuze activiteiten op touw als kerkdiensten, dagsluitingen, samenzang en spreekuren. De geestelijke begeleiding van landverhuizers
op het Atlantische traject kwam incidenteel al sinds de zeventiende eeuw voor. Opvallend was de geoliede zorg rond het midden van de negentiende eeuw, toen predikanten als Van Raalte en Scholte de leiding namen bij groepsemigraties naar NoordAmerika. De opkomst van het stoomschip vanaf de jaren 1870 leidde er echter toe
dat groepsemigraties steeds meer plaatsmaakten voor individuele landverhuizingen
of gezinsemigraties, terwijl het daarnaast vooral buitenlandse emigranten waren die
op Nederlandse schepen naar Amerika vertrokken. Hierdoor was er tot 1945 nauwelijks sprake van een geestelijke begeleiding van Nederlandse emigranten tijdens
de overtocht. Na de Tweede Wereldoorlog bood de massaliteit van de overzeese
trek nieuwe mogelijkheden voor kerkelijke dienstverlening.
52 Farenhorst, ‘Backward Glances’, 15 (eigen vertaling).
53 Robert P. Swierenga, ‘The Journey Across: Dutch Transatlantic Emigrant Passage to the United
States, 1820-1880’ in: Rosemarijn Hoefte en Johanna C. Kardux (eds.), Connecting Cultures. The
Netherlands in Five Centuries of Transatlantic Exchange (Amsterdam: vu University Press, 1994)
101-133, aldaar 104-105; Krabbendam, ‘Rituals of Travel’, 280-281. In de jaren zestig daalde het percentage Nederlanders op schepen van de Holland-Amerika Lijn sterk door het teruglopen van de
overzeese emigratie. Op de heenreis was vanaf toen slechts 25 procent Nederlands, terwijl de meerderheid bestond uit Amerikaanse of Canadese zakenlui, studenten en militairen. Op de terugreis lag
het percentage Nederlanders op 50 procent, door bezoeken van immigranten en zakenlui aan
Nederland. Zie: hua, toeg.nr. 1421: “Archief van de deputaten voor emigratie van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1949-1977”, inv.nr. 49: “Verslagen van geestelijke verzorgers aan boord
van emigrantenschepen, 1961-1965”, aldaar de verslagen van J. Rinzema, J.H. Baas en G. Zeijl.
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In gereformeerde kringen kwam het initiatief om boordpredikanten op ieder emigrantenschip te laten meevaren in het voorjaar van 1948 van het deputaatschap
voor de koopvaardij en kustvaart. Op koopvaardijschepen waren toen al gereformeerde predikanten vertegenwoordigd, maar in verband met het grote percentage
gereformeerde emigranten achtte het deputaatschap deze praktijk ook wenselijk
op passagierschepen richting de immigratielanden.54 Dit idee kristalliseerde uit nadat opiniemakers in gereformeerde provinciale kranten begin 1948 opriepen om
– net als in de negentiende eeuw – de emigranten tijdens de overtocht geestelijk te
begeleiden. Met name de journaliste Tiny Mulder wees de Gereformeerde Kerken
in het Friesch Dagblad en in de Nieuwe Provinciale Groninger Courant op hun
verantwoordelijkheid:
De Christian Reformed Church toont de ware broederlijke liefde tegenover de emigranten. En wat doen de kerken in Nederland? In het gunstigste geval sturen zij een vertegenwoordiger naar de kade te Rotterdam om de broeders en zusters met hun kinderen een vaarwel toe te roepen en daarmee uit. Van enige geestelijke verzorging aan boord is geen sprake
(…) Nu honderd jaar geleden trokken eveneens duizenden Nederlanders over de Atlantische Oceaan. Deze emigranten verkeerden echter in de gelukkige omstandigheid, dat er in
de meeste gevallen zich een predikant aan boord bevond, die mede de grote stap waagde.55

Vervolgens nam Mulder het initiatief om dit thema te bespreken met de gereformeerde predikant J. Kremer, die sinds 1942 lid was van het deputaatschap voor de
koopvaardij en kustvaart. Kremer was sterk geïnteresseerd in de overzeese emigratie.
Vanaf 1948 was hij lid van de ‘commissie voor emigratie’ (die het jaar erop door de
generale synode in een deputaatschap omgezet werd), en maakte zich vervolgens
hard voor het aanstellen van boordpredikanten.56 Het waren Mulder en Kremer die
het thema boordpredikant op de agenda van de Gereformeerde Kerken zetten. In
maart 1948 oogstten ze succes: de eerste gereformeerde boordpredikant, J. Wristers,
voer toen met Nederlandse landverhuizers mee op de “Kota Inten” naar Canada.57
Hiermee volgden de gereformeerden het voorbeeld van de katholieken en hervormden die al eerder geestelijken of predikanten op emigrantenschepen hadden
geplaatst.58 In 1949 nam het toen ingestelde deputaatschap voor de emigratie de taak
van het arrangeren van overtochten voor gereformeerde boordpredikanten over van
het deputaatschap voor de koopvaardij en kustvaart.59 Taeke Cnossen, die deel uitmaakte van het eerstgenoemde deputaatschap, was vanaf dat moment verantwoordelijk voor de selectie van de gereformeerde boordpredikanten.60
54 ‘Rapport van de deputaten voor de koopvaardij en kustvaart’, Acta van de Generale Synode van de
Gereformeerde Kerken in Nederland 1949-1950 (Kampen: Kok, 1950) 464-468 (bijlage lxxxix).
55 Tiny Mulder, ‘Verzuim der kerk’, Nieuwe Provinciale Groninger Courant (29 januari 1948) 2.
56 tca, toeg.nr. 332-20, map 32: “Ingekomen stukken, 1927-1977”, aldaar “Brief van G.M.J. Laernoes
aan geëmigreerde predikanten (november 1969)”.
57 gar, toeg.nr. 241.02: “Gereform. Jeugdverband Rotterdam-Centrum”, inv.nr. 307: “J. Kremer,
‘Emigratie: geen modern probleem’ (uitgave Bond van Jongelingsverenigingen op Geref. Grondslag, 1958)”, 18-20.
58 Acta gkn 1949-1950, 285 (bijlage xxxiii).
59 Ibidem, 72-73 (art. 184).
60 M.J. Arntzen, Een theologenleven in woelige tijden (Barneveld: De Vuurbaak, 2004) 111.
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Aanvankelijk financierden de kerken hun boordpredikanten volledig uit eigen
middelen. Maar in 1950 begon de overheid subsidies beschikbaar te stellen voor
predikanten die op overheidsschepen meevoeren en slonken de kerkelijke kosten
voor de passage van deze doelgroep aanzienlijk. Ook bood een aantal vervoersmaatschappijen speciale arrangementen aan met relatief goedkope passages voor
boordpredikanten.61 Deze ontwikkelingen leidden tot een sterke toename van
geestelijke verzorgers: van maart 1948 tot december 1956 reisden in totaal 103
protestantse predikanten mee op Nederlandse emigrantenschepen. En tussen
1957 tot 1962 bedroeg dit aantal rond de 170.62
De protestantse boordpredikanten behoorden vrijwel allemaal tot de Gereformeerde Kerken in Nederland of de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1950 hadden beide kerkgenootschappen een onderlinge regeling getroffen met het Directoraat voor de Scheepvaart om afwisselend een hervormde en een gereformeerde
predikant te laten meevaren op emigrantenschepen. De gesprekspartners bepaalden tevens dat op ieder schip naast een protestantse predikant ook een katholieke
geestelijke geplaatst zou worden.63 Zodoende gingen ze voorbij aan de kleinere gereformeerde kerkgenootschappen, die geen vinger in de pap kregen. In de praktijk
bepaalden de twee grootste kerken, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken, of zij eventueel plekken voor geestelijke verzorgers aan de
kleinere kerkgenootschappen afstonden. Dit deden ze echter maar zelden: van de
in totaal 84 gereformeerde boordpredikanten tussen 1957 en 1962 kwamen er
slechts vier niet uit de Gereformeerde Kerken in Nederland – drie vrijgemaakt-gereformeerden en één christelijk-gereformeerde.64
De kleinere kerken kampten tevens met het probleem dat zij vanwege hun geringe aandeel in de overzeese emigratie geen overheidssubsidie kregen voor de
aanstelling van boordpredikanten uit eigen gelederen, terwijl ook het beschikbare
budget van deze kerken beperkter was. De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt),
bijvoorbeeld, wisten in de jaren 1956 en 1957 slechts geld vrij te maken voor één
predikant als geestelijk verzorger op een emigrantenschip.65 Uit een memorandum
van de Nederlandse Emigratie Dienst uit 1956 blijkt dat de Gereformeerde Emigratie Stichting op dat moment een te gering aandeel in de emigratiebemiddeling
61 Interview met N.J. Prinsen te Leiden. In 1953 besloot de Nederlandse regering de vervoerskosten
voor boordpredikanten volledig te vergoeden als zij het immigratieland een aantal weken bezochten. Zie: hua, toeg.nr. 1421: “Archief van de deputaten voor emigratie van de Gereformeerde Kerken in Nederland”, inv.nr. 57: “Correspondentie met de Hervormde Emigratie Commissie, 19491960”, aldaar “Brief van J.A. Quak aan B.W. Haveman (30 juli 1953)”; acec, doos 197:
‘Overtochtskosten’, Mededelingenblad van de cec 79 (maart 1954) 8.
62 Tresoar Leeuwarden, toeg.nr. 291-10: “Archief Gereformeerde Kerk Gaastmeer”, map 12: “Stukken betreffende emigratie, 1949-1956”, aldaar “Brochure J. Kremer, ‘Van zorg en zeden. De Gereformeerde Kerken en de emigratie’ (Utrecht: Christelijke Emigratie Centrale, 1956)”, 8; hua,
toeg.nr. 1421: “Archief van de deputaten voor emigratie”, inv.nr. 48: “Overzichten van predikanten,
die een reis maakten aan boord van een emigrantenschip, 1950-1962”.
63 ‘Emigratie’, De Hervormde Kerk (4 november 1950) 5.
64 hua, toeg.nr. 1421: “Archief van de deputaten voor emigratie”, inv.nr. 48: “Overzichten van predikanten”.
65 J. Kok uit Enschede. Zie: tccrc, ser.nr. 13, doos 2, folder 7: “Immigration Papers, 1951-1961”, aldaar “Jaarverslag Gereformeerde Emigratie Stichting 1956/1957”.

234

6 De voorbereiding en overtocht naar Noord-Amerika

had om gesubsidieerde boordpredikanten op emigrantenschepen te mogen plaatsen.66 De Christelijke Gereformeerde Kerken kampten met vergelijkbare hindernissen. In 1953 lag op hun synodetafel het verzoek voor een boordpredikant uit de
eigen denominatie. De Gereformeerde Kerken toonden zich bereid om voor hem
een plaats af te staan, maar voor de ticketkosten van 500 gulden moesten de
Christelijke Gereformeerde Kerken uiteraard zelf opdraaien. De synode beschouwde dit echter als een te grote financiële last. Het zou nog tot 1955 duren
voordat een christelijk-gereformeerde predikant, W.F. Laman, als geestelijk verzorger deelnam aan een emigrantenreis naar Noord-Amerika.67

Religieuze activiteiten
Het werk van protestantse boordpredikanten en katholieke aalmoezeniers was divers en varieerde van het beleggen van kerkdiensten tot het houden van spreekuren, het organiseren van samenzang en het uitdelen van stichtelijke lectuur. De activiteiten die zij aan boord organiseerden bonden de christenen samen, maar een
aantal groepen bleef zich net als in Nederland afzonderlijk organiseren: de vrijgemaakt-gereformeerden en – althans in het eerste naoorlogse decennium – de katholieken.
Voor vertrek kregen de boordpredikanten en -aalmoezeniers instructies mee
over de handelingen die voor en tijdens de overtocht van hen verwacht werden.
Hun voorbereiding bestond uit het lezen van reisrapporten van geestelijke verzorgers die al eerder op emigrantenschepen hadden meegereisd, evenals het doornemen van zoveel mogelijk lectuur over landverhuizing en over het bestemmingsland.68 Tijdens de reis dienden de predikant en de katholieke geestelijke – die
samen een hut deelden – zich zo snel mogelijk bij de opvarenden te introduceren,
aldus een toen gangbaar instructieboekje: ‘Belangrijk is, dat alle passagiers binnen
enkele dagen weten, wie de boordpredikant is’. De voorgangers maakten hun aanwezigheid kenbaar door het dragen van een badge, het uitdelen van visitekaartjes
of via de omroepinstallatie.69 Tijdens de overtocht beschikte de predikant over een
vooraf samengestelde lijst waarop idealiter de namen van de emigranten, hun geloofsovertuiging en hun bestemmingsadres stonden. De betrokkenen konden zo
op de juiste wijze geholpen worden. Vaak echter bevatten deze overzichten onjuiste of incomplete informatie.70
66 ned, doos 77 (class.nr. 08.13): “Boordvoorlichting 1953-1960”, folder 1: “Memorandum over de in
1956 te maken oriëntatiereizen (juni 1956)”.
67 Acta van de Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken 1953, bijlage xxvii, “Rapport van deputaten inzake emigratie (juli 1953)”, 165-168, aldaar 166-168; Acta Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken 1956, bijlage xivii, “Rapport van de deputaten der cgk in Nederland inzake
emigratie”, 201-203, aldaar 201.
68 Telefonisch interview met de voormalige boordpredikant dr. M.J. Arntzen uit Bilthoven (1 april
2008).
69 ‘Emigrantenschip de “Groote Beer” met 300 passagiers naar Canada’, De Rotterdammer (5 november 1954) 1.
70 Vgl. met de informatie in de tekst bij noot 18 in dit hoofdstuk, pag. 221.
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Afb. 57 Het visitekaartje dat de boordpredikant uitdeelde.

Aan het begin van de reis stelde de boordpredikant een hulpcommissie samen die
hem assisteerde bij de organisatie van kerkdiensten, ochtend- en avondwijdingen,
sing-ins, zondagsschoolbijeenkomsten, en wanneer mogelijk voor de kinderen
‘een Bijbelverteluurtje aan het eind van de middag’.71 Karel Hanhart, een predikant van de Reformed Church in America die in 1952 meereisde op het emigrantenschip het “Zuiderkruis”, schreef over deze activiteiten: ‘We hadden aan boord
vele comfortabele uren. We schaarden ons rond de piano om bekende psalmen en
liederen te zingen of we ontspanden ons en namen deel aan de activiteiten in de
lounge. De solidariteit, de gesprekken en het gezamenlijke zingen hielpen de emigranten hun bezorgdheid te overwinnen.’72 De kerk- en zangdiensten die de pro71 hhcc, coll.nr. 55: “Paul de Koekkoek Collection”, doos 3, folder 3: “Ship’s Chaplain on the Groote Beer, 1956”, aldaar “Brief G.M.J. Laernoes aan P. de Koekkoek (31 mei 1956)”.
72 K. Hanhart, ‘Indrukken van een Immigr.-Predikant’, Pioneer Christian Monthly (maart 1952) 7 (eigen vertaling).
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testantse boordpredikanten organiseerden, werden over het algemeen gewaardeerd door de emigranten en goed bezocht, tenzij zeeziekte de geïnteresseerden verhinderde om te komen.73
De godsdienstige samenkomsten, die veelal plaatsvonden in de bioscoopzaal of
in een van de eetzalen van het schip, brachten protestanten samen die in Nederland gewend waren om afzonderlijk te kerken. In de diensten gingen de boordpredikanten doorgaans eerst voor in het Nederlands, waarna ze de preek in het
Engels samenvatten voor de overige opvarenden.74 Het reisverslag van een zekere
familie Van der Baan uit Doorn – zelf geen emigranten, maar reizigers – gaf de
emotionele sfeer tijdens een avondkerkdienst op het schip de “Volendam” als
volgt weer:
Er was veel belangstelling. Een gemengd gezelschap: Hervormden, Gereformeerden,
Hollanders, Amerikanen… Een afbeelding van de empirische kerk. De predikant, ds. Bodaan van Dordrecht, stelde zich voor als emigrantenpredikant namens de synode der
Ned. Herv. Kerk. Hij werd “geassisteerd” door de Heer Wobbema, naar ik vernam een
ouderling van de Christian Reformed Church in Michigan. Ds. Bodaan sprak over Rom.
12:12: “Verblijdt u in de hoop, weest geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed.”
Een woord voor emigranten! (…) Voor de Engelssprekenden gaf ds. B. een korte samenvatting van zijn toespraak in het Engels en daarna werd er gezongen. Om te zingen hadden we Herv. bundels en een aantal Engelse Hymn-boekjes. Eerst tweetalig: Blijf bij mij
Heer – Abide with me. Dat ging wel. Toen: De dag door uwe gunst ontvangen is weer
voorbij. Er zongen er maar weinig mee. Wat moeten we dan zingen? ’t Hijgend hert!
[Psalm 42]. Ouderl. Wobbema zette in en sterk en vertrouwd klonk het door de lage eetzaal, zodat de muren haast barstten. Maar de Heer zal uitkomst geven! Daar zong het Gereformeerde volk van Nederland.75

Naast de door Van der Baan genoemde liederen waren troostrijke hymnen als
“ ’t Scheepke onder Jezus’ hoede”, “Beveel gerust uw wegen”, “Rust mijn ziel, uw
God is Koning” en “Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft” (Psalm
146) populair onder de opvarenden. Deze liederenkeuze maakt duidelijk dat er tijdens het daadwerkelijke emigreren een algemene behoefte bestond aan troost en
gemeenschap.76
De hervormde predikant M.A. Krop, die in april 1955 de geestelijke verzorging
op het schip de “Waterman” richting Canada voor zijn rekening nam, merkte tijdens spreekuren en kerkdiensten dat verscheidene opvarenden opgelucht ademhaalden, omdat ze tijdens de oecumenische boordbijeenkomsten de kerkelijke
73 C. Gilhaus, ‘De kerk aan boord’, Emigratie. Drie-maandelijks tijdschrift gewijd aan emigratievraagstukken 1.1 (herfst 1958) 17-18. De katholieke aalmoezeniers aan boord stonden minder goed
bekend. Emigratiebisschop Hanssen schreef dat katholieke landverhuizers zich vaak ‘teleurgesteld
toonen wegens het gebrek aan belangstelling van parochiegeestelijken op een oogenblik, dat zij (…)
den grootsten stap van hun leven gaan zetten’. Zie: hua, toeg.nr. 449: “Archief van het aartsbisdom
Utrecht, 1953-1967”, inv.nr. 261: “Stukken betreffende emigratie, 1953-1959”, aldaar “Brief van A.
Hanssen aan aartsbisschop (24 april 1953)”, 2-3.
74 Telefonisch interview met M.J. Arntzen.
75 hhcc, “Dutch Immigrant Letter Collection”, aldaar “Reisverslag ‘Van Rotterdam naar Redlands’,
Van der Baan familie uit Doorn (juli 1950)”.
76 Van der Mey, To All Our Children, 99, 104.
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Afb. 58 Een katholieke mis aan boord van de “Sibajak”, 1954. Bron: dvd “Nederlanders
overzee” (2008).

verdeeldheid in Nederland achter zich konden laten. Verscheidene emigranten
hoopten dat hun vertrek naar Noord-Amerika het startpunt zou vormen van een
hernieuwd kerkelijk elan en enthousiasme, waaraan het in hun moederkerk kennelijk ontbrak:
Er bestond onder de passagiers veel verlangen naar het Evangelie en ook bereidheid in het
nieuwe land kerkelijke verantwoordelijkheid te aanvaarden. Enig zeer uit de gemeente
van herkomst moest soms worden weggepraat. Op deze reis werd niets gemerkt van enige aversie tegen het Evangelie, maar wel van enthousiasme voor geheel nieuwe kerkelijke
situaties waarvan men hoopte dat ze niet gekenmerkt zouden worden door Nederlandse
verdeeldheid en miezerigheid.77

De kerkelijke verdeeldheid – die vooral de Gereformeerde Kerken in Nederland
pessimistisch stemde – was voor verscheidene gereformeerden een motief om
Nederland te verlaten, hoewel het economische en niet dit motief veelal de doorslag gaf bij de beslissing om te emigreren. Tegelijk bood de landverhuizing personen die direct bij de kerkstrijd betrokken waren een gelegenheid om een nieuwe
start te maken.78
77 gar, toeg.nr. 454.05: “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (fa. Ruys & Co): correspondentie 19291976”, inv.nr. 596: “Waterman, Canada-reizen, 1951-1960”, aldaar “Rapport boordpredikant emigrantenschip Waterman (april 1955)”.
78 De vrijgemaakt-gereformeerde verzetsstrijder Jan van Weerden gaf dat in een interview te kennen:
Laurens Vogelaar, ‘ “Verzet was oorlog met demonische dictator.” J. van Weerden emigreerde ontnuchterd naar Canada’, Reformatorisch Dagblad (5 mei 2008) 7.
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Niet alle protestanten deden mee aan de oecumenische samenkomsten op de Atlantische Oceaan. De vrijgemaakt-gereformeerden waren de enige protestantse
groep die tijdens de overtocht afzonderlijke kerkdiensten belegde, met als motief
kerkelijke zuiverheid gecombineerd met een strikte afwijzing van iedere oecumenische handeling.79 Volgens vrijgemaakte predikanten die betrokken waren bij de
Gereformeerde Emigratie Stichting vormden de diensten aan boord van emigrantenschepen ‘broeinesten’ van de ‘valse oecumene’. Het Contactblad voor Emigranten adviseerde aspirant-landverhuizers dan ook het volgende: ‘Laten onze
emigranten het herhaalde advies van onze contactpersonen in het buitenland opvolgen; zoo spoedig mogelijk op de boot contact met elkaar zoeken, samenkomsten laten aankondigen via de scheepsomroep en nimmer gebruik maken van de
zg. inter-kerkelijke protestantse samenkomsten aan boord, zoolang daarbij geen
Schriftuurlijke, doch zgn. oecumenische normen gelden.’80
Andere protestanten juichten de protestantse samenwerking aan boord juist toe81
en hekelden het optreden van de vrijgemaakten, dat zij als separatistisch bestempelden. Een van hen was de hervormde predikant van Holten, J. de Vries, die in 1951
meereisde op de “Volendam” naar Canada. Over de oecumenische verbondenheid
die hij toen ervoer, schreef hij in een lijvig voorpagina-artikel in De Hervormde Kerk:
‘Zit er niet iets wonderlijks moois in, denk ik, dat we hier op zee (…) één protestantse
gemeente vormen? Bijna 2⁄3 der protestanten [dat deelneemt aan de samenkomsten]
is afkomstig uit de Gereformeerde Kerken, dan vele hervormden, enkele doopsgezinden, Luthersen, christelijk-gereformeerden en een paar Zeeuwse kerstenianen.
Mooi dat het hier op zee wel kan!’82
De vrijgemaakt-gereformeerden, die tijdens de oversteek niet met andere
christenen in zee wensten te gaan, besprak de hervormde predikant onder de titel
“schipbreukelingen voor sloep 31” in een aparte paragraaf, met als kern:
Ja hoor, daar had je het al, daar werd het omgeroepen dat allen, die tot de vrijgemaakte
kerkgroep van art. 31 behoorden, de volgende avond op die en die plaats verwacht werden. En zo bleken deze lieden het vaderlandse hekje en slootje, waarmee het akkertje van
dat van anderen gescheiden was, meegenomen te hebben op zee en rustig hun muurtje ook
op de boot te hebben opgemetseld. En ze hebben ijverig iedere avond, ver van het gewone, profane volk, dat de wet niet kent, saamgekliekt, een veertigtal, in gezellig onder-onszijn en in geharnaste beginselvastheid, elkaar schrap zettende tegen de golven der zee, die
alle grenzen dreigden te vervagen.83
79 J. Faber, ‘The “Volendam” Congregation (i-iii)’, Clarion. The Canadian Reformed Magazine 36.8,
36.9 en 36.10 (17 april, 8 en 22 mei 1987) 167-169, 193-194, 216-217; John de Haas, ‘Stemmen van
over de grenzen. Emigratie naar Canada’, De Vrije Kerk. Reformatorische Stemmen (11 december
1947) 56-57.
80 ages, doos 17: Contactblad voor Emigranten 1 (februari 1952) 10.
81 Gereformeerde, hervormde en christelijk-gereformeerde boordpredikanten stelden zich veelal positief op. Zie respectievelijk: hua, toeg.nr. 1421: “Archief van de deputaten voor emigratie”, inv.nr.
49: “Verslagen van geestelijke verzorgers, 1961-1965”; P. Luchtigheid, ‘Vierde reisbrief aan boord
van de Volendam’, De Hervormde Kerk (4 februari 1950); J. Tamminga, ‘Uit Canada’, De Wekker
(14 september 1951).
82 Jac. de Vries, ‘Uit het logboek van een scheepspredikant’, De Hervormde Kerk (12 januari 1952) 1.
83 Ibidem.
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Naast de vrijgemaakt-gereformeerden organiseerden de katholieken gedurende
de jaren vijftig hun eigen samenkomsten aan boord. Een van de weinige beschikbare reisverslagen van katholieke aalmoezeniers – geschreven door pater P.M.H.
van Beek, die in 1951 op een emigrantenschip naar Nieuw-Zeeland voer – geeft
een indruk van de religieuze activiteiten die zij voor hun achterban belegden. Elke
ochtend was er voor de opvarenden gelegenheid om in de bioscoopzaal de heilige
mis te vieren. Priesters op reis, dus ook Van Beek, hadden hiervoor altijd een miskoffertje bij zich waarin de benodigdheden voor de mis zaten, zoals hosties, vaatwerk en textiel. Voorts hield de aalmoezenier tijdens de reis iedere avond een
preek van ongeveer een kwartier en bad hij het rozenhoedje voor. De aanwezigen
zongen daarbij nog enkele hymnen als het “Te Deum”, “Agnus Dei” of het “Marialied”, waarna de aalmoezenier het samenzijn beëindigde met het uitspreken van
de zegen. Op zondag organiseerde Van Beek een gezongen hoogmis.84
Voorafgaand aan het vertrek naar Noord-Amerika vulden de boordaalmoezeniers hun hostiebussen met zo’n 600 hosties, terwijl ze voor reizen naar Australië
en Nieuw-Zeeland maar liefst 3.000 stuks meenamen. Deze hosties moesten voorafgaand aan de mis al zoveel mogelijk gebroken worden, om te voorkomen dat de
plechtigheid oneerbiedig zou verlopen: ‘Uit de hostiebus, die de priester op het altaar behoort te hebben, neme hij het aantal gebroken hosties en twee [extra], want
er zijn er altijd die de hand niet opsteken of zich later bedenken, en hosties breken
op een zwaaiend schip is niet zo gemakkelijk. Bovendien verzoeke men de aanwezigen om staande te communiceren, daar er met knielen, vooral bij een wat onrustige zee, gemakkelijk ongelukken of oneerbiedigheden kunnen gebeuren.’85
De zojuist genoemde pater Van Beek zag tijdens de Atlantische tocht vooral een
belangrijke taak weggelegd in het waarschuwen van de katholieke emigranten
voor de ethische en materiële gevaren in het buitenland. Zo roerde hij tijdens de
reis niet alleen het gespreksonderwerp ‘huwelijk en gezin’ aan, maar beklemtoonde hij ook het belang van het geloof ‘als een laatste poging om hen nog tot zelfstandig gevormde katholieken op te kweken, hen waarschuwend om niet in de run
op jobs en dollars ten onder te gaan in materialisme en vervlakking, hen aansporend om in ruil voor stoffelijke welvaart een geestelijke aanwinst te zijn.’86 Katholieke emigranten hadden tijdens de overtocht iedere dag de gelegenheid om te
biechten. Dagelijks bezochten veel opvarenden, aldus aalmoezenier Van Beek,
ook de spreekkamer om over hun persoonlijke moeilijkheden te praten, vragen te
stellen over de preek of om kennis te maken.87
84 ned, doos 39: “Nazorg: correspondentie betreffende maatregelen ten gunste van de geestelijke verzorging, 1948-1959”, class.nr. 1.839.621/08.85: “Verzorging/accommodatie aan boord van emigrantenschepen”, aldaar “Uit een rapport van P.M.H. van Beek (2 oktober 1951)”, 7-8; vgl. hua, toeg.nr.
449: “Archief van het aartsbisdom Utrecht, 1953-1967”, inv.nr. 261: “Stukken betreffende emigratie, 1953-1959”, aldaar “Circulaire ‘Opbouw van de organisatie’ van Jac. van der Hoogte (30 december 1953)”, 9-10; J.B.M. van Buuren, ‘Langs de Oude Route naar het Zuidland’, De Emigrant.
Officieel voorlichtingsorgaan van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (2 april 1955) 3.
85 kdc, toeg.nr. 1776: “Losse archivalia”, aldaar het document “Richtlijnen voor boordaalmoezeniers
op schepen (Jac. van der Hoogte, augustus 1965)”, 4.
86 ned, doos 39: “Nazorg: correspondentie”, class.nr. 1.839.621/08.85: “Verzorging/accommodatie”,
aldaar “Uit een rapport van P.M.H. van Beek”, 7.
87 Ibidem.
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Afb. 59 Het schip de “Maasdam” verlaat Rotterdam, omstreeks 1954.

De hervormde predikant De Vries rapporteerde net als Van Beek drukbezochte
spreekuren. Gemiddeld kreeg hij per dag vijftig passagiers over de vloer, die met
hem wilden praten over het ingrijpende emigratiebesluit en de daaraan verbonden
emoties. Een andere activiteit die De Vries ondernam, was het samenstellen van
een koor van ongeveer tachtig emigranten, dat dagelijks bekende christelijke liederen instudeerde en na een week op het dek een uitvoering gaf die massale belangstelling trok van de overige opvarenden.88
Boordpredikanten en -geestelijken hielden zich tijdens de overtocht, naast de kerkelijke activiteiten, ook bezig met de verspreiding van stichtelijke lectuur. Het uitdelen van populaire tijdschriften en kerkbladen als De Spiegel, De Elisabethbode
en Goede Tijding vormde een uitstekende gelegenheid om evangelisatiegesprekken met buitenkerkelijke medepassagiers aan te knopen.89 Daarbij regelde het Algemeen Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Kerken – dat de lectuurvoorziening verzorgde – dat de boordpredikanten een stapel Bijbels meekregen die zij
voor een luttel bedrag aan geïnteresseerden verkochten. Gereformeerde en hervormde landverhuizers konden voor vijftig cent ook nog het liedbundeltje De
88 De Vries, ‘Uit het logboek’, De Hervormde Kerk (12 januari 1952).
89 hhcc, coll.nr. 55: “Paul de Koekkoek Collection”, doos 3, folder 3: “Ship’s Chaplain on the Groote Beer, 1956”, aldaar “Rapport over de geestelijke verzorging (P.G. Kunst, juli 1955)”; Grada Lieverdink, A New Beginning (Burnstown, on: General Store Publishing House, 1988) 24.
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kerk zingt kopen, dat samengesteld was door de Christelijke Emigratie Centrale
en de Hervormde Emigratie Commissie voor gebruik tijdens de oecumenische
samenkomsten op het emigrantenschip.90
De boordpredikanten vulden de resterende tijd met activiteiten als ziekenbezoek – geen sinecure in verband met het hoge percentage zeezieken – en het bijwerken van de afzonderlijke hervormde en gereformeerde emigrantenlijsten om
de betrokkenen naar het juiste kerkgenootschap in het bestemmingsland door te
verwijzen. Ten slotte had de predikant tijdens de overtocht, als dat in individuele
gevallen nodig bleek, een morele taak:
Een enigszins precair punt is, met name op de langere reizen [naar Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika], de morele situatie aan boord. Drankgebruik en “zoutwaterliefde”
zijn dikwijls onvermijdelijke symptomen bij een zeereis. De Hervormde Emigratie Commissie en de deputaten voor de emigratie van de Gereformeerde Kerken in Nederland zijn
van mening, dat het niet op de weg van de boordpredikant ligt in deze kwesties als politieagent op te treden. Wel ligt hier een ernstige pastorale taak in individuele gevallen, die
op Uw weg komen.91

De betekenis van de religieuze activiteiten
Hoe belangrijk was het werk van de boordpredikanten eigenlijk voor de opvarenden? In het Middelburgse gereformeerde kerkblad Ons kerkelijk leven gaf de
plaatselijke predikant Paul van Til te kennen dat de geestelijke verzorging op emigrantenschepen van grote betekenis was voor het welzijn van de landverhuizers.
Een aanzienlijk deel van hen maakte tijdens de overtocht namelijk een mentale crisis door: ‘Wanneer de kust van ons landje onder de ogen van de emigranten wegglijdt, dan komt menig emigrant in [geestelijke] nood. Over het algemeen kan men
toch wel rekenen, dat men het vaderland en de vele dierbaren niet weer zal zien op
aarde.’92 De hervormde predikant J.H.W. Warners uit Utrecht, die net als Van Til
in 1952 als boordpredikant optrad, sprak zijn collega in dit opzicht na:
Het meegaan van boordgeestelijken voorziet in een dringende behoefte. De psychologie
van de emigrant brengt met zich mee, dat men precies als in oorlogstijd, zich meer met
geestelijke vragen bezig houdt (…) Dan zijn de boordgeestelijken nog een stukje Nederland, dat is overgebleven, precies als de kerk tijdens de Duitse bezetting. Daarom werden
[aan boord] behalve cursus en kerkgang de spreekuren zeer druk bezocht. Wat een problemen zijn daar al niet besproken.93
90 acec, doos 198: ‘Op een emigrantenschip (ii)’, Emigratiekoerier 107 (1 april 1956) 4.
91 hhcc, coll.nr. 55: “Paul de Koekkoek Collection”, doos 3, folder 3: “Ship’s Chaplain on the Groote Beer, 1956”, aldaar “Rapport over de geestelijke verzorging”; vgl. acec, doos 39: “Verslagen van
oriëntatiereizen (i), 1953-1979”, inv.nr. 492, aldaar “Reisrapport W. Prinsen (april 1954)”, 3.
92 Zeeuws Archief Middelburg (verder: zam), toeg.nr. 1710.3: “Geref. Kerk Middelburg, 1917-1986
(ii)”, inv.nr. 43: “Kerkblaadjes 1945-1958”, Paul van Til, ‘Canada’, “Ons kerkelijk leven” 8.2 (juli
1952) 1-2.
93 ned, doos 39: “Nazorg: correspondentie”, class.nr. 1.839.621/08.85: “Verzorging/accommodatie”,
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Ook andere observatoren dan de boordpredikanten zelf meenden dat de geestelijke verzorging van grote waarde was. In 1956 hield de Regeringscommissaris voor
de Emigratie, B.W. Haveman, een toespraak voor de Raad van Emigratie. Daarin
sprak hij lovende woorden over het ondersteunende werk van boordpredikanten
die zich in Noord-Amerika en andere immigratiegebieden vestigden en daar als
contactpersoon voor nieuwkomers optraden:
De mate, waarin hierin voorzien is, strekt tot grote dankbaarheid. Nu ook vele katholieke en protestantse geestelijken, die mede geëmigreerd zijn om buiten de landsgrenzen een
ontzaggelijke taak op hun aanvankelijk onervaren schouders te nemen, tot de oudere jaarklassen zijn gaan behoren, vormen zij steunpunten van onschatbare waarde voor onze
emigratie (…) Een woord van grote erkentelijkheid voor het werk van deze “voorgangers”, die hier met recht “voortrekkers” mogen heten, acht ik in het overzicht, dat ik thans
geef, ten zeerste op zijn plaats.94

Haveman gaf in dezelfde toespraak te kennen dat het aantal predikanten en geestelijken aan boord van emigrantenschepen zijns inziens nog steeds te gering was, dat
deze personen vaak volkomen overbelast waren en ten slotte dat zij een te lage financiële tegemoetkoming kregen.95
Van belang was voorts dat de boordpredikanten een niet te overschatten rol vervulden bij de promotie van emigratie onder het Nederlandse publiek, wat mogelijk was door de grote maatschappelijke status die predikanten tot het midden van
de jaren zestig genoten, toen zij op de maatschappelijke ladder net onder de burgemeester stonden.96 Volgens de eerder genoemde predikant Kremer – die vanaf
1949 optrad als secretaris van de deputaten voor de emigratie van de Gereformeerde Kerken – genereerden boordpredikanten en -geestelijken na hun terugkomst in de eigen gemeente extra belangstelling voor landverhuizing en voor het
buitenland: ‘Het is zonder meer duidelijk dat door deze predikanten, wanneer ze
eenmaal weer in hun eigen gemeente zijn teruggekeerd, de belangstelling voor de
emigratie wordt gestimuleerd’, aldus Kremer.97
Praktijkvoorbeelden van de stimulering van emigratie door boordpredikanten
zijn de Amerikareizen van de twee Middelburgse gereformeerde predikanten Paul
van Til en Aalbertus Oussoren. Begin jaren vijftig voeren deze collega’s als geestelijke verzorgers mee op emigrantenschepen naar Noord-Amerika. Tijdens de
overtocht en hun verblijf op het Noord-Amerikaanse continent hielden ze het
Zeeuwse thuisfront op de hoogte van hun avonturen door brieven te plaatsen in
aldaar het artikel J.H.W. Warners, ‘Emigratieproblemen’, In de waagschaal (1 augustus 1952) 5.
94 gar, toeg.nr. 454.05: “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (fa. Ruys & Co): correspondentie 19291976”, inv.nr. 815: “Emigratieformaliteiten, algemeen: 1950-1960: radiopraatjes, algemeen, geloof
en emigratie”, aldaar “Toespraak B.W. Haveman voor de Raad van Emigratie (7 juni 1956)”.
95 Ibidem.
96 Naast de burgemeester en predikanten genoten ook notarissen en artsen veel aanzien. Aldus: A.H.
van den Heuvel, ‘Dominee ingehaald door de tijdgeest. Tot halverwege jaren ’60 had dominee nog
status’, Trouw (15 april 1997). Zie ook een lezing van Van den Heuvel en andere artikelen in: D.Th.
Kuiper (red.), Predikant in Nederland (Kampen: Kok, 1997) [Jaarboek voor de Geschiedenis van het
Nederlands Protestantisme, deel v].
97 Kremer, “Emigratie: geen modern probleem”, 20.

De betekenis van de religieuze activiteiten

243

Afb. 60 Het Zeeuwsch
Dagblad bericht over Van
Tils Canadareis, 26 september 1952.

het gereformeerde Zeeuwsch Dagblad, het neutrale advertentieblad De Faam en
de plaatselijke kerkbode. De toon die Van Til en Oussoren aansloegen was onmiskenbaar positief en sorteerde een aantoonbaar effect onder het lezerspubliek:
verscheidene lezers en lezeressen stuurden de predikanten brieven met het verzoek om meer informatie over de mogelijkheden om naar Canada of de Verenigde Staten te vertrekken.98 Stimulerend was ook de zelfgemaakte documentatiefilm
over Van Tils reis door Noord-Amerika, die hij geschoten had voor zijn Middelburgse gemeenteleden en voor andere geïnteresseerden. In september 1952 haalde
Van Til met de vertoning van deze kleurenfilm – een blockbuster in een tijd waarin zwart-witbeelden nog domineerden – de voorpagina’s van de belangrijkste
Zeeuwse kranten.99
Omdat hoofdzakelijk predikanten uit de Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Hervormde Kerk als boordpredikanten meevoeren op emigrantenschepen,
is het aannemelijk dat er – door de verslaglegging daarvan in periodieken – binnen

98 Koops, ‘Van heide naar ver’, 14-15; hua, toeg.nr. 1421: “Archief van de deputaten voor emigratie
van de Gereformeerde Kerken in Nederland”, inv.nr. 49: “Verslagen van geestelijke verzorgers,
1961-1965”, aldaar het rapport van I.M. de Graaf (1961).
99 Koops, ‘ “Luctor et Emigro (iii)”.’, 10, 16; ‘ “Zij maken het allen goed!” ’, Provinciale Zeeuwsche
Courant (25 september 1952); ‘Ds. P. van Til uit Middelburg terug uit Canada’, Zeeuwsch Dagblad
(26 september 1952).
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deze kerkgenootschappen meer positieve aandacht werd gegenereerd voor landverhuizing dan in de kleinere gereformeerde kerken: de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten. Ook de uitstraling van het katholieke aalmoezenierswerk was minder
groot dan bij de hervormden en gereformeerden, ondanks het feit dat zij op praktisch elk emigrantenschip meevoeren. Dit kwam omdat boordaalmoezeniers alleen over hun ervaringen op emigrantenschepen mochten publiceren na toestemming van Jacobus van der Hoogte, de Bisschoppelijk Commissaris. In een
rondschrijven aan zijn geloofsgenoten in 1953 schreef Van der Hoogte: ‘Ter voorkoming van onaangenaamheden is geen enkele boordaalmoezenier gerechtigd publicaties van welke aard ook te doen zonder voorafgaand overleg met de Bisschoppelijk Commissaris.’100 Deze klemmende oproep – die samenhing met de
nog steeds bestaande censuuroefening in katholieke kringen101 – nodigde geestelijken er natuurlijk niet toe uit om over hun bevindingen als boordpredikant te publiceren. Waar in de kleinere gereformeerde kerken dus de beperktheid van het
aantal boordpredikanten een rem zette op mogelijke emigratiepubliciteit, gebeurde hetzelfde in katholieke kringen, maar dan omdat de hiërarchische structuur
moest garanderen dat de lagergeplaatste geestelijken in het gareel bleven lopen.

Groeiende oecumene
Tijdens emigrantenreizen in de jaren vijftig kwam het aanvankelijk alleen sporadisch voor dat katholieken en protestanten gezamenlijke gebeds- of zangdiensten
belegden. Dit was eens het geval op het schip de “Groote Beer”, dat in april 1955
koers zette richting Canada. De gereformeerde boordpredikant dr. P.G. Kunst uit
Amsterdam organiseerde toen samen met zijn katholieke collega, kapelaan J.C.
Dierkx, een protestants-katholieke oecumenische dienst. Kunst stelde echter wel
als voorwaarde dat er niet over ‘de heilige Maria’ gesproken mocht worden, een
afspraak die Dierkx handig schond in de laatste woorden van het afsluitende gebed door toch de naam Maria te laten vallen. Zijn protestantse collega kon deze
kunstgreep niet waarderen.102
Gedurende de jaren zestig zouden de oecumenische contacten aan boord fre100 hua, toeg.nr. 449: “Archief van het aartsbisdom Utrecht, 1953-1967”, inv.nr. 261: “Stukken betreffende emigratie, 1953-1959”, aldaar “Circulaire ‘Opbouw van de organisatie’ van Jac. van der
Hoogte (30 december 1953)”, 10. Het verbod op vrije publicatie is een verklaring voor het feit dat
maar weinig boordverslagen van katholieke aalmoezeniers de maalstroom van de tijd overleefd
hebben. Het bisschoppelijke publicatieverbod bleef in elk geval tot halverwege de jaren zestig bestaan. Zie: kdc, toeg.nr. 1776: “Losse archivalia”, aldaar de map “ ‘Richtlijnen voor boordaalmoezeniers’, Jac. van der Hoogte (augustus 1965)”, 8.
101 Al sinds de uitvinding van de boekdrukkunst in het midden van de vijftiende eeuw controleerde
Rome publicaties van de geestelijkheid en oefende eventueel censuur uit. Van 1910-1967 moest elke
geestelijke de zogenoemde ‘antimodernisteneed’ afleggen, waarmee hij beloofde niets te zullen publiceren dat tegen de roomse leer inging. Een katholieke ‘inlichtingendienst’ controleert vandaag de
dag nog steeds klerikale publicaties.
102 hhcc, coll.nr. 55: “Paul de Koekkoek Collection”, doos 3, folder 3: “Ship’s Chaplain on the Groote Beer, 1956”, aldaar “Rapport over de geestelijke verzorging aan boord (P.G. Kunst, juli 1955)”.
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Afb. 61 Advertentie van de HollandAmerika Lijn, Pioneer Christian
Monthly, 1955.

quenter en minder problematisch worden. Een stimulans vormde de Interkerkelijke Commissie voor de Geestelijke Verzorging op Passagiersschepen (1959), een
samenwerkingsverband tussen de deputaten voor emigratie van de hervormden en
gereformeerden. De afname van het aantal emigranten dat per schip de Atlantische Oceaan overstak noopte volgens de organisatoren tot een nauwere samenwerking en opende de deuren voor de Interkerkelijke Commissie. Deze commissie bleef bestaan tot de Holland-Amerika Lijn in het begin van de jaren zeventig
– door de sterk teruglopende animo voor scheepspassages – de lijndiensten op de
Verenigde Staten en Canada staakte.103
In de tweede helft van het decennium nam de toenemende oecumenische verbondenheid tussen protestanten in haar kielzog een groeiend contact met de katholieken met zich mee. Hervormden, gereformeerden en katholieken belegden
op de passagiers- en emigrantenschepen van de Holland-Amerika Lijn voortaan
gezamenlijke kerkdiensten.104 Een ander effect van de Interkerkelijke Commissie
en de onderlinge toenadering van geloofsgroepen was het meereizen van steeds
meer buitenlandse boordpredikanten, niet alleen afkomstig uit de Christian Re103 Prinsen, De Nederlandse Hervormde Kerk en de emigratie, 14.
104 ‘Door het samen optrekken van alle protestanten blijkt dat ook aan boord de oecumenische gedachte duidelijk veld heeft gewonnen, hieraan toegevoegd de ontwikkeling die nu aan de gang is,
wat betreft de verhouding van de protestantse tot de rooms-katholieke geestelijke verzorging aan
boord, duidelijke gestalte verkregen hebbende door nauwe samenwerking en gemeenschappelijke
diensten.’ Zie: tca, toeg.nr. 332-20: “Archief Taeke Cnossen”, map 32: “Ingekomen stukken, 19271977”, aldaar “Rapport commissie v (d-ii.5) over geestelijke verzorging op passagiersschepen (J. de
Buck, 26 augustus 1969)”.
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formed Church en de Reformed Church in America, maar ook uit presbyteriaanse, congregationalistische, baptistische en remonstrantse hoek.105

Recreatie en educatie
Naast religieuze activiteiten bood de Atlantische overtocht gelegenheid voor ontspanning en educatief tijdverdrijf. Dergelijke bezigheden, waartoe ook de christelijke zangavonden gerekend kunnen worden, bevorderden net als de religieuze activiteiten het gevoel van onderlinge verbondenheid tussen de emigranten, maar
brachten soms ook scheiding aan, met name tussen christenen en niet-christenen.106 De ontspanningsactiviteiten waren zeer divers en liepen uiteen van gymnastiek, zaklopen, kaarten, sjoelen en cabaretvoorstellingen tot loterijen en dansavonden.107 Volgens de gereformeerde boordpredikant M.J. Arntzen organiseerde
men tijdens de overtocht nog veel meer vermakelijkheden, zoals modeshows,
hoedenshows, bingoavonden en talentenjachten.108 De passagiers waardeerden
deze activiteiten uiteraard. Een voorbeeld zijn de ervaringen van de toen jonge
Alida Kuipers, die in 1955 de oceaan overstak met de “Rijndam”. In een interview
vertelde zij dat ‘er veel gefeest werd op het emigrantenschip, niet alleen door kinderen, maar ook door jongeren en volwassenen (…) We genoten daar erg van en
ontmoetten tijdens de dansavonden veel andere jongeren.’109
Orthodox-protestantse landverhuizers en predikanten daarentegen stoorden
zich aan het gefeest en de uitspattingen die zich op de schepen voordeden. Volgens
de vrijgemaakt-gereformeerde emigrant Willem Smouter – die in 1952 op de “Sibajak” naar Canada vertrok – was de overtocht voor christenen een ware cultuurschok. Er gebeurde aan boord veel waaraan principiële gereformeerden niet meededen, zoals overmatig drankgebruik en gokspelen.110 Liekele Vroon, een
gereformeerde banketbakker uit Middelburg die in 1951 naar Canada emigreerde,
rapporteerde aan het Zeeuwsch Dagblad over het zijns inziens excessieve gedrag
van medepassagiers die het op ethisch vlak wat minder nauw namen dan hijzelf:
‘Er wordt hier ontzettend veel gerookt, veel gedronken en gekaart en de bioscoopzaal wordt druk bezocht.’111 Ook Vroons voormalige plaatsgenoot Ousso105 hua, toeg.nr. 1421: “Archief van de deputaten voor emigratie van de Gereformeerde Kerken in
Nederland”, inv.nr. 55: “Jaarverslagen van de Interkerkelijke Commissie, 1960-1968”. Vooral vanaf 1961 is een toename te zien.
106 Hogeterp, ‘Tabinta Journal’, 42.
107 acec, doos 198: ‘Op een emigrantenschip’, Emigratiekoerier 106 (15 maart 1956) 5-6; gar, toeg.nr.
454.05: “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (fa. Ruys & Co): correspondentie 1929-1976”, inv.nr.
583: “Emigrantenvervoer: Kota Inten, Canada-reizen, 1948-1950”, aldaar “Reisverslag Kota Inten
(8 april 1948)”.
108 Arntzen, Een theologenleven, 110.
109 vri, “Class Oral History Projects”, aldaar “Interview Devin Nuner met Alida Kuipers (10 oktober
1998)”, 6 (eigen vertaling).
110 Interview van de auteur met Willem Smouter te Hamilton, Ontario, Canada (10 september 2006).
111 L.J. Vroon, ‘1ste brief’, De Faam 55 (20 juli 1951). Vgl. hua, toeg.nr. 1421: “Archief van de deputaten voor emigratie van de Gereformeerde Kerken in Nederland”, inv.nr. 49: “Verslagen van geestelijke verzorgers aan boord van emigrantenschepen, 1961-1965”, aldaar “Verslag W. van der Linden
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ren, die in datzelfde jaar boordpredikant was op een schip dat koers zette richting
New York, ervoer de tegenstelling tussen de christenen en niet-christenen aan den
lijve: ‘De tegenstelling kerk en wereld is wel heel scherp op zo’n luxueus schip.
Vlak naast ons werd geborreld en gedanst, terwijl een jazzband speelde. Wij
mochten onze toevlucht zoeken bij de trouwe Hoeder Israëls. Wij zagen weer de
leegheid en de armoede van de wereld tegenover de rijkdom van Gods volk.’112
De vrijgemaakt-gereformeerde predikant J. van Raalte nam in het Contactblad
voor Emigranten – het officiële orgaan van de Gereformeerde Emigratie Stichting –
een vergelijkbaar, maar tegelijk origineel standpunt in over de seculiere praktijken
op de schepen. Van Raalte noemde het in een artikel in dit blad ‘schandalig’ dat er
tijdens de overtocht naar Noord-Amerika boordpredikanten nodig waren om de
‘heidense bende’ op emigrantenschepen te beteugelen, ook omdat de feestelijkheden de nodige aantrekkingskracht uitoefenden op christelijke opvarenden. Vermoedelijk mede vanwege teleurstelling over het feit dat de hervormden en gereformeerden voortdurend de boordpredikanten leverden, betoogde Van Raalte dat begeleidende geestelijken op emigrantenschepen eigenlijk overbodig moesten zijn. Het
ging er in eerste instantie om dat de landverhuizers zélf dicht bij de Gods Woord
leefden om op die manier, door een christelijk-antithetische houding, een getuigenis te vormen voor hun niet-gelovige medepassagiers. Het fenomeen boordpredikant beschouwde Van Raalte feitelijk als een belediging voor het christendom.113
Gedurende de overtocht bestond voorts de mogelijkheid aan diverse educatieve
activiteiten deel te nemen, met als doel om de emigranten enigszins voor te bereiden op het reilen en zeilen in hun toekomstige vaderland. Emigrantenschepen beschikten over een bibliotheek met een collectie van honderden boeken, waaronder
veel Engelstalige werken en lectuur over de immigratielanden.114 Daarnaast hielden Nederlandse, Amerikaanse en Canadese immigratieambtenaren, protestantse
predikanten en katholieke geestelijken tijdens de overtocht presentaties en lezingen en verzorgden zij Engelse cursussen. Dit deden ze vaak in samenwerking met
opvarenden die over een goede taalkennis beschikten en die de belangstellenden
opsplitsten in de categorieën beginners en gevorderden.115 Voor het aanleren van
de Engelse taal had de Katholieke Centrale Emigratie Stichting zelfs een Nederlands-Engels kwartetspel ontworpen, dat bedoeld was voor de katholieke jeugd
maar ook onder niet-katholieke jongeren populariteit genoot.116 Filmvoorstellingen over het leven in de Verenigde Staten en Canada boden nog een extra gelegenheid tot kennisvermeerdering.
(april-mei 1963)”.
112 A.H. Oussoren, ‘Een stem uit Amerika’, Zeeuwsch Dagblad (7 mei 1951) 2.
113 ages, doos 17: J. van Raalte, ‘Verstrooiden werk’, Contactblad voor Emigranten 11 (januari 1953)
2-4.
114 Van Tongeren, Verslag reis Canada, appendix ‘Boordverslag’, 2. Vgl. hhcc, “Dutch Immigrant
Letter Collection”, aldaar “Reisbeschrijving van Zeist naar Los Angeles, Californië, door Van der
Baan uit Zeist (16 juni 1959)”.
115 acec, doos 197: Mededelingenblad van de cec 92 (april 1955) 8; idem 97 (september 1955) 11; doos
198: ‘Een tijd zonder zorgen’, Emigratiekoerier 112 (15 juni 1956) 10-11.
116 ned, doos 39: “Nazorg: correspondentie”, class.nr. 1.839.621/08.85: “Verzorging/accommodatie”,
aldaar “Uit een rapport van P.M.H. van Beek”, 7.
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Ten slotte benutten de boordpredikanten ook godsdienstsamenkomsten voor
educatieve doeleinden, door de emigranten alvast Engelse gezangen en vertaalde
psalmen te laten oefenen.117 De vrijgemaakt-gereformeerde emigrant André
Bergsma uit Assen, die in de zomer van 1949 naar Canada vertrok, herinnerde
zich hoe hij en de andere gezinsleden op het emigrantenschip de “Volendam” hun
eerste Engelse gezangen leerden. Dit gebeurde – ondanks de waarschuwingen van
vrijgemaakte kerkleiders – in een oecumenische samenkomst.118
De snelle opkomst van het emigrantenvervoer per vliegtuig vanaf de tweede helft
van de jaren vijftig zou grote veranderingen teweegbrengen in de sociale, religieuze en culturele beleving van de Atlantische overtocht. De dominantie van het
luchtvervoer na 1956 luidde het einde in van de activiteiten op religieus, recreatief
en educatief terrein. Maar dat konden gezinnen als de Bergsma’s in 1949 nog niet
vermoeden... hoewel de eerste voortekenen wel aanwezig waren.

Chartervluchten
De Nederlandse autoriteiten schoten na de Tweede Wereldoorlog naast de
scheepvaart ook de luchtvaart te hulp, door vanaf 1947 miljoenen guldens in de
klm te investeren.119 Door deze tegemoetkoming kreeg de Nederlandse overheid
ruim 50 procent van de aandelen van de klm in handen en daarmee een doorslaggevende stem in de beleidsvorming. Het belangrijkste argument voor de financiële
steun – die paste binnen het regulerende naoorlogse politieke beleid – was de instandhouding van de verbindingen met Nederlands-Indië. Verder beoogde de regering een versteviging van de concurrentiepositie van Schiphol ten opzichte van
buitenlandse luchthavens, de continuïteit van de klm als het internationale visitekaartje van Nederland en een stimulering van de werkgelegenheid.120 Door deze
steun krabbelde de klm na de oorlog snel op.
In 1949 benaderde de Stichting Landverhuizing Nederland de klm met het oogmerk gezamenlijke chartervluchten voor Nederlandse emigranten te organiseren.
De belangrijkste reden voor dit contact was het gebrek aan scheepsruimte om alle
aspirant-landverhuizers te vervoeren die zich dat jaar gemeld hadden voor Canada. Voorts sprak het de sln aan dat de klm al ruim een jaar ervaring had met het
trans-Atlantische vervoer van emigranten.121 De samenwerking tussen de sln en

117 acec, doos 198: Emigratiekoerier 106 (15 maart 1956) 5-6; idem 107 (1 april 1956) 4.
118 History Committee, Many Grains, One Bread, 86 (eigen vertaling).
119 R. de Leeuw, De geschiedenis van de klm vanaf 1919 (Weesp: Unieboek, 1984) 79, 85.
120 C.C. van Balen, ‘De K.L.M. als paradepaardje van een verarmd Nederland (1948-1950)’ in: Politiek(e) opstellen: jaarlijkse uitgave van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Juridische Faculteit, 1987 (Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1987) 9-21, aldaar 15-16; Dierikx, Blauw
in de lucht, 38-50.
121 gar, toeg.nr. 318.01: “Holland-Amerika Lijn, directie”, inv.nr. 1024: “Landverhuizers naar Canada”, aldaar “Vervoer van emigranten naar Canada per klm”; artikel “klm vliegt vijftig jaar naar Canada”, http://www.nieuwsbank.nl/inp/1999/05/0529F041.htm (pageview 12 juni 2006).
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de klm begon eind april 1949, toen met een speciaal vliegtuig 59 Nederlandse emigranten landden in Montreal in Canada.122 In de loop van dat jaar organiseerden
beide instanties gezamenlijk nog vijf emigrantenvluchten, zodat er in 1949 ruim
300 Nederlanders per vliegtuig in Canada arriveerden. Ondanks deze ontwikkelingen beseften trendwatchers dat het nog enige tijd kon duren voordat de reislustigen massaal air minded waren. Uit het jaarverslag van de sln over 1949 blijkt
dat Nederlandse emigranten op dat moment nog een voorkeur hadden om de Atlantische Oceaan per schip te passeren, omdat vliegtickets te prijzig waren.123
In maart 1950 organiseerde de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij een feestelijke bijeenkomst om te vieren dat zij sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de 100.000e vliegtuigpassagier afzette op Noord-Amerikaanse bodem.124 Hoewel tot die tijd vooral zakenlieden en toeristen de oceaan overvlogen, gaf de groei
van de trans-Atlantische luchtvaart ook impulsen aan het emigrantentransport
door de lucht. Illustratief is de mijlpaal die Schiphol op 18 april 1954 bereikte, toen
de 500e overzeese emigrantenvlucht sinds 1948 vanuit Amsterdam vertrok.
Nederlandse landverhuizers vulden met 436 gehuurde vliegtuigen verreweg het
grootste deel van deze charters. De meeste vluchten, 257 (59 procent), hadden Canada of de Verenigde Staten als eindbestemming.125
De samenwerking tussen de Nederlandse regering en de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij werd hechter en resulteerde in de zomer van 1952 tot het besluit om extra Lockheed-vliegtuigen van het type “Super Constellation” aan te
schaffen. Deze toestellen, die de klm begin 1954 samen met nog tien andere machines in gebruik nam, werden ook ingezet voor het emigrantenvervoer naar
Australië, Nieuw-Zeeland en Canada.126 De aanschaf van nieuw materieel gaf het
emigrantenvervoer in de tweede helft van de jaren vijftig een extra prikkel. Belangrijk was ook dat vliegtickets betaalbaar werden.

Van de HAL naar de KLM
De verschuiving van emigratie per schip naar landverhuizing per vliegtuig kan gedateerd worden in 1958. Deze omslag naar het vliegvervoer had fundamentele gevolgen voor de religieuze verzorging van de landverhuizers. In de eerste helft van
122 gar, toeg.nr. 454.05: “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd”, inv.nr. 826: “Emigratieorganen 19461966”, ‘Farmers from Holland Fly Here’, Montreal Gazette (22 april 1949). Een maand later opende de klm een tweewekelijkse passagiersdienst op het traject Amsterdam-Montreal. nb. In een recent fotoboek wordt ten onrechte gesteld dat Nederlandse emigrantenvluchten pas in 1954
begonnen. Zie: Ingeborg Wind, Adieu Nederland. De grote emigratiegolf uit de jaren ’50 (Arnhem:
Terra Lannoo, 2009) 75-81.
123 gar, toeg.nr. 454.05: “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd”, inv.nr. 826: “Emigratieorganen 19461966”, aldaar “Jaarrapport sln (1949)”.
124 Provinciale Drentsche en Asser Courant (22 maart 1950) 3.
125 Het restant van 64 charters viel onder auspiciën van humanitaire hulporganisaties en vervoerde
Europese vluchtelingen via Schiphol naar overzeese landen. Zie: acec, doos 197: Mededelingenblad van de cec 86 (oktober 1954) 8.
126 ‘Het emigrantenvervoer door de lucht’, Nieuwe Provinciale Groninger Courant (11 juli 1952) 7.
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Afb. 63 De Lockheed Super Constellation l-749 “Maastricht” op Schiphol. Dit toestel
deed dienst van 1949 tot 1963. Foto: klm/mai.

de jaren vijftig reisde nog 85 tot 95 procent van de Nederlandse emigranten per
schip naar de Verenigde Staten, terwijl het restant daar per vliegtuig aankwam. Als
naar de periode 1956-1960 gekeken wordt wat de landverhuizing naar alle overzeese landen betreft – dus inclusief Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en ZuidAfrika –, daalde het aandeel van de scheepvaart van 79 naar 57 procent. Tegelijk
verdubbelde het percentage emigranten dat per vliegtuig reisde van 21 tot 43 procent.127
De doorslaggevende factor was de commercialisering van de luchtvaart. De con-

127 Zie tabel 15 op pag. 217 van dit hoofdstuk; vgl. Koops, ‘From “Floating Hollander” ’, 294-295.
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currentie om de gunst van de reiziger leidde in de loop van de jaren vijftig tot behoorlijke prijsdalingen van vliegtickets. Verder begonnen Nederlandse emigratieorganisaties vanaf 1949 in toenemende mate druk uit te oefenen op de Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij om de tarieven van emigrantencharters te verlagen.128 In
mei 1952 introduceerden Europese luchtvaartmaatschappijen op de Atlantische
route de toeristenklasse, die, in ruil voor minder comfort, een prijsreductie van 32
procent betekende. De invoering van de economy class in april 1958 leidde tot een
verdere daling van de ticketprijzen met 20 procent. In datzelfde jaar streefde de
luchtvaart de scheepvaartmaatschappijen voorbij qua absolute aantallen passagiers op het trans-Atlantische traject tussen Nederland en Noord-Amerika.129 Uiteindelijk besloot de klm in 1960 om de prijzen van tickets voor landverhuizers op
de trans-Atlantische route gelijk te trekken met de bedragen die door de Nederlandse regering vastgesteld waren voor Nederlanders die per overheidsschip emigreerden, terwijl de luchtvaart in 1964 opnieuw een sterke prijsreductie doorvoerde.130
Een andere factor die vliegen als transportwijze aantrekkelijker maakte was de
verkorting van de reistijd naar Noord-Amerika van ongeveer 24 uur in 1947, toen
er nog met propellervliegtuigen gevlogen werd, naar zeven à acht uur in maart
1960, toen de klm op het traject Amsterdam-New York met de Douglas dc-8 het
straalvliegtuig introduceerde. Korte tijd later werd dit toestel ook gebruikt op de
route naar Montreal.131 Over het algemeen bleef de klm voor de emigrantenvluchten echter propellervliegtuigen gebruiken, maar an sich verbeterde het straalvliegtuig het imago van de vliegwereld wel.
De geleidelijke verschuiving van schip naar vliegtuig was in de jaren zestig ook
merkbaar in het commerciële transport. Statistieken van de Holland-Amerika Lijn
over het totale aantal trans-Atlantische passagiers – naast emigranten ook toeristen
en zakenlieden – laten zien dat 1960 met ruim 100.000 passagiers het absolute piekjaar was in de historie van de hal. In het decennium dat volgde daalden de passagiersaantallen echter sterk, van 88.000 in 1964 naar een eindpunt van slechts 11.000
in 1970.132 Ten gevolge van deze neerwaartse spiraal zag de hal zich in november
1971 genoodzaakt om de lijndienst op New York te staken, en besloot zij een doorstart te maken als cruisebedrijf. Deze verandering symboliseerde hoe de scheepvaartmaatschappijen in het overzeese vervoer en emigrantentransport uiteindelijk
het onderspit dolven tegen de luchtvaart.133
128 gar, toeg.nr. 318.01: “Holland-Amerika Lijn, directie”, inv.nr. 1024: “Landverhuizers naar Canada”, aldaar “Vervoer van emigranten naar Canada per klm”.
129 De Leeuw, De geschiedenis van de klm, 85, 88; Marc Dierikx, Luchtspiegelingen. Cultuurgeschiedenis van de luchtvaart (Amsterdam: Boom, 2008) 104-106; idem, ‘In Pursuit’, 117-120, 125-127. Reeds
in 1951 voerde de klm de toeristenklasse in op emigrantenvluchten naar Australië. Zie: H.A.J., ‘Met
het toeristen-tarief over de Atlantische Oceaan’, De Groene Amsterdammer (27 oktober 1951) 7.
130 acec, doos 198: Emigratiekoerier 196 (15 december 1959) 2; Emigratiekoerier 202 (15 maart 1960) 3.
131 De Leeuw, De geschiedenis van de klm, 75-92; Wentholt, Brug over den oceaan, 308.
132 C. de Haas, De grote drie. Nieuw Amsterdam, Oranje en Willem Ruys (Houten: Unieboek, 1988)
83-91.
133 Daniël van de Ven, Holland-Amerika Lijn: achteromkijkend naar de Wilhelminakade (Alkmaar: De
Alk, 2002) 134. Eind 1988 kwam er een einde aan de laatste Nederlandse passagiersrederij. Zie: G. de
Vos tot Nederveen Cappel, ‘De Holland-Amerika Lijn’, dis Magazine [hal] (1998) 19-26, aldaar 26.
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Een veranderde emigratie-ervaring
Emigratie per vliegtuig had als voordeel dat de reistijd sterk afnam. Het sleutelwoord van de nieuwe, moderne emigratie-ervaring was snelheid. Noord-Amerika kon door Nederlandse emigranten voortaan bereikt worden in minder dan een
dag in plaats van in tien dagen.134 Dientengevolge betekende de doorbraak van de
luchtvaart in feite het verdwijnen van het unieke karakter van emigratie: de traditionele lange overtocht per schip – met al zijn onaangenaamheden – maakte plaats
voor een kortdurende en relatief comfortabele vliegreis. Een belangrijk bijkomend psychologisch effect was dat de betrokkenen emigratie niet meer beschouwden als een afscheid voorgoed.135 De laaggeprijsde vliegtickets boden eveneens de mogelijkheid om binnen een tijdsbestek van enkele uren terug te keren
naar Nederland, bijvoorbeeld voor familiebezoek of in het geval van een tegenvallende landverhuizing.136
Op twee niveaus zorgde de opkomst van de luchtvaart voor een verbreking van
de religieuze continuïteit in het emigrantenvervoer. In de eerste plaats verdween
de religieuze verzorging van Nederlandse landverhuizers tijdens de overtocht. Op
de schepen was religie altijd hoorbaar en zichtbaar aanwezig geweest. Protestanten en katholieken waren aan boord duidelijk herkenbare groepen, door de organisatie van kerkdiensten en sing-ins en door de aanwezigheid van boordpredikanten en -geestelijken. Ten gevolge van de enorme verkorting van de reistijd door
het vliegtuig was er geen plaats meer voor geestelijke verzorgers. Daarnaast was
het organiseren van religieuze activiteiten tijdens een emigrantenvlucht praktisch
onuitvoerbaar, net als recreatieve en educatieve bezigheden. De nieuwe transportwijze verzwakte dus de verbinding tussen emigratie en religie tijdens de overzeese reis, een connectie die zo kenmerkend was voor de overzeese landverhuizing in
de negentiende en twintigste eeuw.
De groeiende populariteit van emigratie per vliegtuig leidde in de tweede plaats
tot een complicatie bij de ontvangst van nieuwkomers door de immigrantenkerken in Noord-Amerika. In 1967 vroeg John J. Opmeer, predikant in de Canadese tak van de Reformed Church in America, in het kerkblad Pioneer Christian
Monthly aandacht voor deze kwestie. In een artikel wierp hij de vraag op waarom
zoveel hervormde immigranten zich na aankomst in Canada niet aansloten bij de
Reformed Church in America. Een belangrijke verklaring voor de kerkverlating
of kerkverandering van hervormde landverhuizers, maar ook van immigranten
met een andere kerkelijke achtergrond, was volgens Opmeer het feit dat een groot
deel van hen in de voorgaande jaren per vliegtuig in Canada beland was. Van ja134 Een vlucht naar Nieuw-Zeeland of Australië duurde begin jaren vijftig vanwege de tussenstops nog
altijd negen tot tien dagen. Zie: Bep de Boer, ‘Per K.L.M. naar een nieuw vaderland’, Historische
Kring Eemnes 16.4 (december 1994) 223-229, aldaar 229; Nellie van Vulpen, ‘Emigreren naar
Australië: een spannend avontuur. De familie Pommer uit en thuis, 1953-1966’, De Bewaarsman.
Tijdschrift van de Historische Kring Hoogland 12.2 (augustus 2006) 25-34, aldaar 28.
135 L.H. Slotemaker, ‘Emigratie en luchtvaart’, Emigratie. Drie-maandelijks tijdschrift gewijd aan
emigratievraagstukken 1.2 (1958/1959) 38-39, aldaar 39.
136 Brinks, ‘Recent Dutch Immigration to the United States’, 143.
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nuari tot maart 1967 arriveerden slechts 99 van de in totaal 637 Nederlandse emigranten (16 procent) per schip in Canada, terwijl de overige 538 (84 procent) de
oceaan per vliegtuig overstaken. Volgens Opmeer gaven deze statistieken de lezer
‘een goed beeld van de functie die vliegvelden vervullen bij de receptie van emigranten. Beter is misschien om te zeggen: “behoren te vervullen”.’137
Opmeer vervolgde zijn betoog met uit te leggen hoe het emigrantenvervoer
door de lucht de ontvangst van nieuwkomers veranderd had. Eerder, toen de
meeste Nederlanders nog per schip emigreerden, vormde de verwelkoming door
de fieldmen van de ontvangende kerken nauwelijks een probleem. De frequentie
van uit Nederland arriverende emigrantenschepen was namelijk laag en de aankomsttijd van de schepen was ruim van tevoren bekend. De modernisering van
het emigrantentransport door het vliegtuig maakte de situatie een stuk ingewikkelder: ‘Met bijna geen enkele emigrant die per vliegtuig aankomt, weten wij contact te leggen. Emigrantenvliegtuigen arriveren veel vaker dan schepen of treinen
met emigranten én meerdere keren per dag. Voorts bereikt de persoonsinformatie
van emigranten die per vliegtuig aankomen de kerken standaard een paar dagen te
laat.’138
Opmeer concludeerde dat de groei van het luchttransport een grote bedreiging
vormde voor het religieuze en kerkelijke welzijn van de hervormde emigranten:
‘Als we geen contact met hen leggen bij aankomst of in de eerste dagen daarna,
verliezen we de eerste en beste kans om deze emigranten een spiritueel thuis te
bieden. Dit is een probleem waar de meeste rca’s mee te kampen hebben en dat
alleen maar groter zal worden nu het aantal emigranten dat per vliegtuig in
Noord-Amerika aankomt blijft groeien.’139
Ook andere betrokkenen kwamen halverwege de jaren zestig – toen inmiddels
meer dan de helft van de landverhuizers per vliegtuig de oceaan overstak – tot de
conclusie dat de kerkelijke opvang bij aankomst op het vliegveld een probleem
vormde. Zo schreef de rca-predikant van Montreal, J.P. Drost, in 1966 aan de
Board of Domestic Missions van zijn kerkgenootschap: ‘Today many immigrants
arrive by air and we haven’t yet found a way to realize the initial contact with these air arrivals.’140
Net als de Reformed Church ervoer de Christian Reformed Church de ontvangst
van emigranten die per vliegtuig arriveerden in toenemende mate als problematisch, vooral vanaf de tweede helft van de jaren vijftig, toen het aantal vliegtuigpassagiers een hoge vlucht nam. In een rapport maakte Arnold de Jong, van 1953
tot 1959 fieldman in de regio Montreal, in klagende bewoordingen duidelijk dat
hij tussen maart en augustus 1959 maar liefst 45 keer het vliegveld van Montreal

137 John J. Opmeer, ‘Are we Still Immigrant-Receiving Churches?’, Pioneer Christian Monthly (juni
1967) 7 (eigen vertaling).
138 Ibidem.
139 Ibidem.
140 ahec, doos h4.901 (3395), inv.nr. 63: “Correspondentie met buitenlandse kerken”, aldaar “Letter
of J.P. Drost to the Board of Domestic Missions”.
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Afb. 64 Een advertentie
van de klm, 1954. Bron:
Mededelingenblad van de
cec, 1954.

had moeten bezoeken om Nederlandse immigranten te verwelkomen. En dat terwijl De Jong in dezelfde periode maar negen keer in de haven hoefde te verschijnen.141 Door de toename van het aantal landverhuizers dat per vliegtuig reisde,
bleek de ontvangst van de ‘flying Dutchmen’ in de jaren daarop ook voor de
Christian Reformed Church een tijdrovende en dure activiteit. Een functionaris
141 hhcc, toeg.nr. d2-1946.1: “Immigration Committee for Canada”, doos 1062, folder 5: “Reports
1949-1967”, aldaar “Report from fieldman A. de Jong, Montreal”.
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van de Christelijke Emigratie Centrale, H. ter Veen, rapporteerde over een oriëntatiereis die hij in 1968 door Canada maakte: ‘De aankomst per vliegtuig verloopt,
naar wij hebben vernomen, veelal niet zoals in Nederland wordt verondersteld.
Het opvangen is pas mogelijk indien men in Canada ter plaatse tevoren is geïnformeerd over de aankomst.’142 Uit dit citaat wordt duidelijk dat de informatiestroom
troebel was inzake waar en wanneer personen uit de eigen achterban in Canada arriveerden.
Een verandering in de kerkelijke politiek droeg in belangrijke mate bij aan de
verslechtering van de directe opvang. In 1958, kort voor de eerdergenoemde De
Jong zijn rapport uitbracht, had de synode van de Christian Reformed Church
besloten het financiële budget voor fieldmen dusdanig in te perken dat vanaf het
daaropvolgende jaar nog slechts één persoon als fulltime fieldman kon worden ingezet. Argumenten voor deze synodale bezuiniging waren het teruglopen van de
immigratie en het feit dat er in Canada sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog ruim honderd Christian Reformed Churches gesticht waren die, zo meende de
synode, zelf voor de opvang van de nieuwkomers konden zorgen. In 1966 werd de
Immigration Committee van de Christian Reformed Church definitief opgeheven.143 Daardoor verdween niet alleen de functie van fieldman, maar liep ook de
persoonlijke opvang van immigranten in de havens en op de vliegvelden ten einde.
Hetzelfde probleem van een moeizame opvang en begeleiding van nieuwkomers die per vliegtuig kwamen, frustreerde ook de katholieke autoriteiten. Al in
1953 attendeerde de Bisschoppelijk Commissaris Van der Hoogte zijn geloofsgenoten op het manco dat de kerk haar controle over de landverhuizers dreigde te
verliezen:
Zij die per boot reizen worden nog enigszins opgevangen door de boordaalmoezeniers,
maar de vliegtuigpassagiers ontsnappen aan iedere controle van kerkelijke zijde. Er is gepoogd om deze mensen te benaderen door de bedrijfsaalmoezenier van Schiphol, maar dit
bleek onuitvoerbaar omdat de emigranten op het laatste ogenblik vóór vertrek niet lastig
gevallen willen worden met formulieren en niet in de stemming zijn om over persoonlijke
geestelijke kwesties te spreken, terwijl de K.L.M.-directie om deze reden ongaarne bemoeienis met de emigranten ziet door de bedrijfsaalmoezenier, wiens positie aldaar toch
al weinig stevig is. Misschien mag de suggestie gedaan worden dat in de Communicanda
van de verschillende Bisdommen nog eens bijzonder gewezen wordt op dit belangrijke
onderdeel van de zielzorg.144

Uit deze constatering van Van der Hoogte blijkt dat er bij het vertrek vanaf Schiphol al barrières bestonden om de vertrekkende leken in het kerkelijke vizier te
houden. Na aankomst in Noord-Amerika kampten katholieke instanties met dezelfde opvangproblemen als de protestanten. De ontvangst van katholieke land-

142 acec, doos 39, inv.nr. 492: “Verslagen van oriëntatiereizen (i), 1953-1979”, aldaar “Enkele opmerkingen n.a.v. een oriëntatiereis naar Canada van augustus tot september 1968 (H. ter Veen)”, 5.
143 Hofman, The Canadian Story, 57.
144 hua, toeg.nr. 449: “Archief van het aartsbisdom Utrecht, 1953-1967”, inv.nr. 261: “Stukken betreffende emigratie, 1953-1959”, aldaar “Circulaire ‘Opbouw van de organisatie’ van Jac. van der
Hoogte (30 december 1953)”, 5.
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verhuizers in Noord-Amerika werd nog verder bemoeilijkt door het gebrek aan
Nederlandssprekende fieldmen en het beperkte aantal priesters dat zich fulltime
met emigratieactiviteiten bezighield.

Conclusies
In de laatste dagen voor het vertrek, bij het afscheid en tijdens de Atlantische overtocht bestond er onder christelijke emigranten een grote behoefte aan troost, die
gevonden werd in kerkdiensten, Bijbelteksten en troostrijke Psalmen of liederen.
Op emigrantenschepen was de religieuze zorg intensief, werkte samenbindend op
de geloofsgroepen en legde door de oecumenische samenkomsten soms ook een
tijdelijke verbinding tussen verschillende christelijke groepen. De boordpredikanten en -aalmoezeniers vormden tijdens de oversteek naar Noord-Amerika de
spil van een verreikende religieuze zorg, door kerkdiensten, ochtend- en avondwijdingen, missen, spreekuren, sing-ins en zondagsschoolbijeenkomsten te organiseren, de emigranten troost te bieden en stichtelijke lectuur uit te delen aan
geïnteresseerde passagiers.
Het werk van boordpredikanten genereerde, vooral binnen de kringen van de
Gereformeerde Kerken in Nederland, veel aandacht voor Noord-Amerika en
voor emigratie onder de kerkleden, en versterkte op die manier de emigratiecultuur in Nederland. Vergeleken met de kleinere protestantse groeperingen hadden
predikanten uit de Gereformeede Kerken in Nederland samen met hun hervormde collega’s bijna een monopolie op het emigrantenwerk aan boord, waardoor zij
bij terugkomst in het thuisland meer aandacht voor Noord-Amerika genereerden.
Ook de katholieke aalmoezeniers waren sterk vertegenwoordigd op de emigrantenschepen, maar de censuur binnen de Rooms-Katholieke Kerk perkte de publicatievrijheid in en belemmerde daarmee de informering van de achterban.
De boordpredikant was een sleutelfiguur in de Nederlandse landverhuizing
naar Noord-Amerika, maar met de opkomst van de luchtvaart in het emigrantenvervoer veranderde dit. De groei van de uittocht per vliegtuig na de Tweede
Wereldoorlog leidde tot een continuïteitsbreuk in de christelijke verzorging tijdens de Atlantische oversteek. De verkorting van de reistijd beëindigde de kerkelijke zorg aan boord. Tegelijk werd het voor de ontvangende kerken in NoordAmerika moeilijker om de nieuwkomers in het vizier te houden, omdat
vliegtuigen vaker en op verschillende plekken in Noord-Amerika aankwamen dan
emigrantenschepen. Zo kwam er een einde aan het tijdperk van een specifieke
emigratiecultuur, waarin religie en emigratie nauw met elkaar verweven waren.

7 In het spoor van de moederkerk?
De ontvangst, steun en kerkkeuze in Noord-Amerika

Dit hoofdstuk beantwoordt de vraag hoe religieuze invloeden vanuit Nederland,
Canada en de Verenigde Staten na de vestiging in Noord-Amerika voelbaar bleven op het vlak van kerkelijke zorg, kerkkeuze en vestigingsplaats. De immigrantenkerken poogden de nieuwkomers vast te houden door de inzet van predikanten (home missionaries) en maatschappelijk werkers (fieldmen). Na een analyse
van de geschiedenis en taken van deze functionarissen wordt onderzocht of hun
werk bijdroeg aan het op het kerkelijk spoor houden van de nieuwkomers. Deze
thema’s verdienen aandacht, omdat de historiografie de indruk wekt dat vrijwel
alle immigranten in Noord-Amerika dezelfde kerkelijke koers bleven varen. Uit
cijfermateriaal blijkt echter dat deze beeldvorming nuancering verdient.

Home missionaries en fieldmen: sleutelfiguren in de religieuze continuïteit
Al vanaf 1879 schakelde de Christian Reformed Church in de Verenigde Staten
home missionaries in voor de ondersteuning van het eigen kerkgenootschap.1 De
belangrijkste taak van de home missionaries was het institueren van plaatselijke
gemeenten, de prediking en de bediening van de sacramenten. In de praktijk leken
hun werkzaamheden sterk op de activiteiten van de fieldmen. Zo namen home
misionaries regelmatig taken van de fieldmen over als die het te druk hadden.2 Het
omgekeerde gebeurde ook. Het kwam vaak voor dat fieldmen de home missionaries assisteerden bij het opzetten en institueren van nieuwe kerken in regio’s waar
zich voldoende immigranten gevestigd hadden.3
Terwijl home missionaries primair verantwoordelijk waren voor de opbouw
van en pastorale dienstverlening aan kerkelijke gemeenten, hadden de fieldmen als
kerntaak om de immigranten in maatschappelijk opzicht te ondersteunen.4 De
historische wortels van de fieldman gaan terug tot 1909, toen de Christian Reformed Church in de Verenigde Staten voor het eerst speciale functionarissen inzette om Nederlandse immigranten op te vangen in Hoboken, de haven bij New
1 Vgl. hoofdstuk 2, pag. 76 (noot 20).
2 Hofman, The Canadian Story, 44.
3 hhcc, toeg.nr. rg-d3-1946.1: “Synod 1946: Immigration Committee for Canada: minutes 19471956”, doos 228, folder 1: “Rules and Regulations (ca. 1947)”, aldaar “Rules and Regulations for the
Immigration Work of the crc”.
4 Ibidem.
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York. In 1914 kreeg de Christian Reformed Church op die plek een eigen ontvangstgebouw, met een Immigration Bureau en een Christian Seaman’s Bureau,
dat tot 1956 (twee jaar nadat het ontvangststation Ellis Island officieel zijn poorten sloot) bleef bestaan.5 Van een fieldman in de betekenis die deze functie vanaf
1945 in Canada had – als maatschappelijk werker die naast de opvang werk en
huisvesting voor de nieuwkomers regelde en reclame voor emigratie maakte in het
vertrekland – was geen sprake. De fieldmen in Hoboken verzorgden alleen de
ontvangst van de immigranten en traden verder op als home missionaries die verantwoordelijk waren voor de pastorale zorg. Een uitgebreidere zorg was in de
Verenigde Staten ook niet nodig: er bestond een breed aanbod van NederlandsAmerikaanse enclaves in vooral Michigan en Iowa, die een verbindingsschakel
vormden met de Amerikaanse maatschappij. Daarbij beperkten de immigratiequota van de jaren twintig de immigratie vanuit Nederland, waardoor er geen
noodzaak was om fieldmen aan te stellen.
In Canada werkte de Holland Reformed Immigrant Aid Society vanaf 1926 aanvankelijk ook alleen met home missionaries. Vanwege de beperkte emigratie vanuit Nederland naar Canada in de jaren twintig en dertig, nam de crc in dat tijdvak
nog geen officiële fieldmen in dienst. Het waren home missionaries en actieve gemeenteleden, vaak zelf naar Canada geëmigreerd, die de taken op zich namen die
na de Tweede Wereldoorlog aan de fieldmen toevielen. De enige persoon die in de
bronnen als fieldman vermeld wordt was Jacob Prins, een Andijker die in het
interbellum naar Canada geëmigreerd was. Hij was echter niet officieel in dienst
van de Christian Reformed Church en was alleen parttime actief. Midden jaren
dertig begon Prins in Canada met zijn werkzaamheden. Hij hielp een aantal families uit zijn vroegere woonplaats Andijk in Noord-Holland om zich in Houston,
British Columbia, te vestigen.6
Op het moment dat de emigrantenschepen na de Tweede Wereldoorlog in de
Noord-Amerikaanse havens aanmeerden – voor de meeste Nederlandse immigranten was dit Pier 21 in Halifax, Nova Scotia – vond aan boord nog een medische keuring plaats. Daarna introduceerden de vertegenwoordigers van de kerken
en de overheid zich bij de opvarende landverhuizers. Vrijwel meteen na de opening van Pier 21 in 1928 bood een keur aan maatschappelijke en kerkelijke organisaties in de haven van Halifax directe hulp aan de nieuwkomers. Het betrof
hoofdzakelijk vrijwilligers, die verbonden waren aan het Rode Kruis, aan diverse
Canadese protestantse kerken en immigrantenkerken, katholieke instanties als de
Sisters of Service en de Catholic Women’s League, de Jewish Immigrant Aid Society (jias) en ten slotte zogenoemde matrons, ‘huismoeders’ die op vrijwillige basis alle alleenstaande vrouwen hielpen om in Canada hun weg te vinden. In Halifax werden dus alle immigranten geholpen, of ze nu kerkelijk of niet-kerkelijk
waren en ongeacht hun nationaliteit.7 In de meeste gevallen beperkte de steun zich
5 Brinks, ‘Recent Dutch Immigration to the United States’, 142-143.
6 Hofman, The Canadian Story, 30-31.
7 Trudy Duivenvoorden Mitic en J.P. LeBlanc, Pier 21. The Gateway that Changed Canada (6e druk;
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Afb. 65 Pier 21 in Halifax vanuit de lucht gefotografeerd, circa 1955.

echter tot praktische hulp in de haven. Van 1953 tot 1968 werkte in Halifax een
ambtenaar van de Nederlandse overheid, mr. W.V. Stoel, die de immigranten uit
Nederland namens beide overheden verwelkomde.8
De fieldmen van de protestantse Nederlandse immigrantenkerken maakten deel
uit van het bovengenoemde ontvangstsysteem. Ze onderscheidden zich na de
Tweede Wereldoorlog echter van andere nationale groepen door een langduriger
en meer gestroomlijnde nazorg, die gericht was op één nationale groep, de Nederlanders. Een uitzondering vormden de Nederlandse katholieken die, vanwege het
internationale karakter van hun kerk, hun aandacht tijdens de ontvangst over verschillende nationaliteiten dienden te verdelen.
In Halifax namen de fieldmen de begeleiding van de immigranten meteen over
van de boordpredikant. De maatschappelijke werkster W.E. Schouten, werkzaam
voor de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, maakte in de zomer van 1954
een oriëntatiereis naar Canada en schreef in haar reisverslag hoe de contactpersonen en kerkelijke vertegenwoordigers – door op te stappen via de loodsboot – aan
boord van de “Johan van Oldebarnevelt” kwamen: ‘Een groot evenement, dat niemand wilde missen, was het moment, dat de Canadese loods aan boord kwam met
enige vertegenwoordigers van de Holland-Amerika Lijn, de Canadese Immigra-

Hantsport, ns: Lancelot Press, 1995 [1988]) 12-35, 107-128.
8 Duivenvoorden en LeBlanc, Pier 21, 133.
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tie, Canadese Spoorwegen, Nederlandse Ambassade en enige vertegenwoordigers
van Kerken. Reeds de avond voor de aankomst in Quebec werd begonnen met het
afwerken van formaliteiten om de debarkatie de volgende morgen te bespoedigen.’9 Het persoonlijk benaderen van immigranten in de haven van aankomst
werd vergemakkelijkt doordat de fieldman, net als de boordpredikant, over lijsten
beschikte die van tevoren door de Christelijke Emigratie Centrale de oceaan overgestuurd waren en waarop de namen van gereformeerde, hervormde en katholieke immigranten stonden.10 Hoewel deze lijsten vaak incompleet waren,11 hielpen
ze de fieldmen uiteraard wel bij het opsporen van geloofsgenoten. Voornamelijk
de fieldmen van de Christian Reformed Church zetten hun veldtocht ruim op en
probeerden, naast de leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland ook andere gereformeerden hervormden en katholieken over te halen om zich bij de crc
aan te sluiten, met als oogpunt de groei van het eigen kerkgenootschap. Dit wierp
vruchten af, want in 1951 lag het hervormde aandeel van de nieuwkomers in de
Christian Reformed Church in Canada op 40 procent, aldus de burgemeester van
Steenderen (Gelderland) Jan Heersink, die nog in datzelfde jaar directeur werd
van het Immigration Committee van de Reformed Church in America.12 Volgens
veel Nederlandse immigranten in Canada werden zij, met een verwijzing naar de
verleende hulp van de crc-fieldmen, aangemoedigd om zich bij de Christian Reformed Church aan te sluiten. Van de fieldman John van der Vliet, bijvoorbeeld,
is bekend dat hij in woede kon ontsteken wanneer immigranten die door hem geholpen waren niet voor zijn kerkverband kozen.13
In de immigratiehal van het havencomplex controleerden douanebeambten de
paspoorten en inentingsbewijzen van de nieuwkomers en kregen ze hun landingskaarten uitgereikt.14 Vervolgens haalden de immigranten hun bagage op en kwamen ze op het treinstation terecht, waar immigranten die aan een kerk verbonden
waren konden rekenen op de hulp van een fieldman. Deze tussenpersoon fungeerde op dat moment als een belangrijke vraagbaak. Hij hielp de landverhuizers op de
juiste trein en vergezelde hen, als dat mogelijk was, tot aan de eindbestemming.
Een voorbeeld is het Friese stel Eize en Patricia van Huizen. Zij zeiden over de
aankomst in Canada in 1952 en de opeenvolgende treinreis van Halifax naar
Churchill, Ontario – een traject dat bijna tweeduizend kilometer besloeg: ‘Ik her-

9 W.E. Schouten, Verslag oriëntatiereis Canada, 23 juli-6 september 1954 (Den Haag: kces, 1954) 6.
Hetzelfde gebeurde ook bij aankomst in Hoboken, bij New York, en in de stad Quebec. Zie achtereenvolgens: acec, doos 198: M. Bout, ‘Voor de vrouw: U.S.A. (1)’, Emigratiekoerier 215 (29 september 1961) 6-7; hhcc, coll.nr. 55: “Paul de Koekkoek Collection”, doos 3, folder 3: “Rapport
over de geestelijke verzorging aan boord van de ‘Groote Beer’ (april 1955)”, 3.
10 acec, doos 197: T. Polet, ‘Een Canadese stem’, Emigratiekoerier 124 (15 december 1956) 2-3.
11 Vgl. hoofdstuk 6, pag. 221.
12 sghcec, rol 8, folder 129: “Vertrouwelijke brief van A.S. Tuinman betreffende de reis van J. Heersink (10 januari 1951)”, 2.
13 Vogelaar, In verafgelegen streken, 112-113, 126-127; telefonisch interview met Jan (Jack) Schutten
uit Hamilton, Ontario, Canada (26 november 2007).
14 ‘The Flow Is On Again!’, The Banner (30 maart 1951) 416; Zie voor een uitvoerige beschrijving van
de formaliteiten na aankomst: B.W. Haveman (red.), Zo zit ’t! Nuttige wenken voor Nederlandse
emigranten in Canada (Den Haag: Nederlandse Emigratie Dienst, 1954) 21-33.
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Afb. 66 De Nederlandse familie J.F. Meijer voor het treinstation in Halifax.

inner me dat we een tussenstop maakten in Trenton, waar hordes Nederlandse
emigranten uit de trein stapten. De heer [John] van der Vliet, die op dat moment
fieldman was voor de nieuw aangekomen immigranten, begeleidde ons op de hele
route van Halifax naar Trenton.’15 Het meereizen van de fieldmen op het vervolgtraject was mogelijk omdat de Canadese spoorwegmaatschappijen hun gratis
treinkaartjes ter beschikking stelden.16 Dit gebaar werd ook gemaakt uit eigenbelang. De Canadian Pacific Railways en de Canadian National Railways waren namelijk nauw betrokken bij grondverkoop aan immigranten en hadden er daarnaast profijt van wanneer die zich in de buurt van het nationale spoorwegnetwerk
vestigden. Dat betekende extra treinpassagiers.
Op het station van aankomst werden de Nederlandse immigranten vervolgens overgedragen aan de zorgen van een andere, lokale fieldmen, die hen samen met een predikant of de toekomstige werkgever opwachtte. Naast de opvang en begeleiding van
immigranten direct na de aankomst, waren de fieldmen – althans die van de Christian Reformed Church – verantwoordelijk voor maatschappelijke steun op de langere termijn en hadden zij belangrijke taken op publicitair en kerkelijk gebied. Gedurende minstens een jaar konden de immigranten rekenen op maatschappelijke assistentie van de fieldman, bijvoorbeeld als ze door een gebrekkige kennis van het
Engels moeite hadden om te corresponderen met officiële Canadese instanties, een
15 H. Wielemaker-Overdijk, From Frisian Clay to Canadian Soil. The Life and Times of Patricia van
Huizen Bilker (Belleville, on: Epic Press, z.j. [ca. 2000]) 49.
16 Hofman, The Canadian Story, 48.
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Afb. 67 De kinderen van de emigrantenfamilie Van Helvert kijken uit het raam van de
cpr-trein.

meningsverschil hadden met hun werkgever, ziek werden of tijdelijk onderdak nodig hadden. Hun kerntaak was vóór aankomst van de immigranten sponsors, werk
en huisvesting voor hen te regelen. Om dit te kunnen doen, dienden de fieldmen te
beschikken over uitstekende contacten in vooral de agrarische wereld en moesten
zij goede banden hebben met officiële Canadese instanties.
De fieldmen van de Christian Reformed Church hadden verder de uitdrukkelijke taak om zich publicitair te profileren, anders dan bijvoorbeeld de fieldmen
van de Reformed Church in America, die zich een stuk terughoudender opstelden. Deze kerk beschouwde zich vooral als een Amerikaanse denominatie en zag
de uitbreiding naar Canada daarom als een bijzaak. De crc-fieldmen daarentegen
dienden mensen in Nederland op verscheidene manieren warm te maken voor
emigratie.17 Zo schreven zij regelmatig wervende artikelen in periodieken als het
Mededelingenblad van de Christelijke Emigratie Centrale, Trouw, De Rotterdammer en in andere protestantse bladen.18 Dergelijke reclame werd níet gemaakt
17 Ibidem, 37.
18 Acts of Synod [Christian Reformed Church] 1947 (Grand Rapids: crc, 1947) 202 (supplement 15);
hhcc, toeg.nr. d2-1946.1: “Immigration Committee for Canada”, doos 228, folder 14: “Correspondence 1958-1959”, aldaar “Immigration Committee for Canada (12 september 1958)”.
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door Martin Romeijn, de belangrijkste fieldman van de Netherlands Reformed
Congregations – de zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten. Romeijn sloeg
een andere toon aan dan de crc’ers. In 1953 schreef hij in een brief aan zijn broeders en zusters in Nederland, die het jaar daarop verscheen in Ik ga emigreren!,
het volgende:
Mocht de Heere geven, dat de kerk in het algemeen een open oog mocht krijgen voor het
gevaar, dat er ligt voor hen, die emigreren naar plaatsen waar de bevindelijke waarheid
niet geliefd is. Het is onze oprechte wens, dat de zorg voor de naar de eeuwigheid reizende zielen de kerk moge opgebonden worden en dat de vraag maar in aller consciëntie mag
wezen: “Sta ik vrij van hun bloed? Heb ik wel iets of alles betracht en gedaan in dezen om
mede te werken in deze zo ernstige zaken?” Het verval is zo groot, de liefde verkoelt en
de geest van “Ben ik mijns broeders hoeder?” is zo veel aanwezig. Emigreren is een ernstige zaak, loop er daarom toch niet licht overheen! Indien tot een besluit gekomen is om
naar een ander land te gaan uit oorzaak voor de toekomst van uw kinderen, onderzoek
dan uzelf nauw of dat wel waar is (...) Wij mensen bezitten een hart, dat ons zo gauw ter
zijde afleidt en de wens is zoveel de vader der gedachten. Indien u emigreert, steunend op
een vleselijke arm, dan zal het voor u zeker tegenvallen (...) Indien gij emigreert, doe het
onder biddend opzien!19

Dit was duidelijk geen reclameboodschap om naar Noord-Amerika te gaan, maar
een krachtige oproep tot zelfonderzoek voor hen die emigratie overwogen.
De fieldmen van de Christian Reformed Church waren uit ander hout gesneden. Zij brachten jaarlijks een of meer voorlichtingsbezoeken aan Nederland en
kozen daarbij hun doelgebieden strategisch uit. Met name het noorden en oosten
van het land, waar veel boeren en gereformeerden woonden en zich veel potentiële
emigranten bevonden, bezochten zij veelvuldig.20 Tijdens deze reizen, die doorgaans twee à drie maanden in beslag namen, hielden de fieldmen van de Christian
Reformed Church vaak lezingen op voorlichtingsvergaderingen over emigratie.21
Het sterke publicitaire en wervende karakter van het fieldmanwerk van de
Christian Reformed Church gaf de gereformeerde emigratiecultuur in Nederland
een injectie die in de literatuur tot nu toe onderschat is. Zo hadden de voorlichtingsactiviteiten van de fieldmen van de Christian Reformed Church een aantoonbaar effect op het emigratiegezind maken van Nederlanders. Een goed voorbeeld is de eerdergenoemde gereformeerde fieldman Jacob Prins, die in de periode
1935-1960 landverhuizers uit Nederland terzijde stond in de Canadese provincies
Alberta en British Columbia. Prins was, zoals eerder vermeld, afkomstig uit Andijk en bezocht die plaats na zijn emigratie nog regelmatig om zijn oud-dorpsgenoten warm te maken voor vertrek naar Canada. Zijn activiteiten droegen ertoe
bij dat Andijk in de jaren vijftig de hoogste vertrekcijfers van Nederland had,

19 Hegeman, Lamain en Zijderveld, Ik ga emigreren!, 132-133.
20 Anthony Sas, “Dutch Migration to and Settlement in Canada, 1945-1955” (PhD; University of Ann
Arbor, mi, 1955) 99-100.
21 hhcc, toeg.nr. d2-1946.1: “Immigration Committee for Canada”, doos 1062, folder 3-6: “Reports
1949-1967 (undated)”.
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onder wie relatief veel gereformeerden.22 Uiteindelijk haalde hij maar liefst 250 gezinnen naar British Columbia.23 Het voorbeeld van Prins maakt duidelijk dat de
overzeese uittocht van gereformeerden zonder de bemiddelende activiteiten van
fieldmen veel kleinschaliger geweest was en vormt daarmee een deelverklaring
voor de oververtegenwoordiging van de gereformeerden.
Toen de synode van de Christian Reformed Church in 1958 besloot om de financiering van fieldmen met ingang van het daaropvolgende jaar in te perken
– waardoor er een einde kwam aan de inzet van de fulltime maatschappelijk werkers – verwachtte de Christelijke Emigratie Centrale dan ook dat dit besluit zou
leiden tot een verminderde animo voor landverhuizing: ‘Dit besluit zal ongetwijfeld ten nadele werken van de emigratie van geestverwante personen uit Nederland en niet minder nadelig zijn voor de Chr. Ref. Church in Canada, zo niet van
deze kerk in haar brede samenstelling in de twee grote nabuurlanden.’24 Een causale relatie tussen de afname van de emigratie uit Nederland in de loop van de jaren vijftig en het verdwijnen van de fieldmen van de Christian Reformed Church
is niet aantoonbaar. Eerder was het ten einde lopen van deze functie een gevolg
van de verminderde animo voor emigratie, evenals van het feit dat er op dat moment voldoende Canadese gemeenten van de Christian Reformed Church geïnstitueerd waren, zodat plaatselijke kerken zelf de opvang konden regelen, bijvoorbeeld door parttime fieldmen aan te stellen binnen de eigen kerkelijke gemeente.25
Dat de fieldmen ten slotte ook kerkelijke taken hadden is niet verwonderlijk,
aangezien de generale synoden van de Christian Reformed Church en de Reformed Church in America hen benoemden en zij door het eigen kerkgenootschap gefinancierd werden.26 In religieus opzicht waren hun belangrijkste taken de
plaatsing van Nederlandse landverhuizers in de nabijheid van een kerkelijke gemeente, het kerkelijk voorlichten van immigranten – door bijvoorbeeld in de
havens brochures uit te delen met adressen van zusterkerken – en het zondagse
vervoer van en naar de kerk van geloofsgenoten die in afgelegen gebieden woonden.

22 hhcc, toeg.nr. 55: “Paul de Koekkoek Collection”, doos 4, folder 8: “Canadian Calvinist and Calvinist Contact, 1946-1969”, aldaar ‘Vaster dan de bergen. In memoriam Jacob Prins’, Calvinist Contact (ca. april 1963); vgl. Hofman, The Canadian Story, 30-31.
23 Sjoerd P. Hoekstra, Blijvende sporen. Effecten van groepsemigratie in het land van aankomst
(Leeuwarden: Elikser, 2009) 82, 85.
24 acec, doos 198: Emigratiekoerier 188 (15 augustus 1959) 1.
25 Ibidem.
26 De fieldmen van de Christian Reformed Church kregen in 1947 acht Canadese dollar per werkdag
en een kilometervergoeding van zeven dollarcent voor elke gereden mijl. In 1948 werden deze bedragen verhoogd naar respectievelijk twaalf dollar en acht cent, terwijl er vanaf 1950 veertien dollar
voor een werkdag uitgekeerd werd. Zie: Acts of Synod, 1948 [Christian Reformed Church] (Grand
Rapids: crc, 1948) 334 (supplement 20); Hofman, The Canadian Story, 251 (noot 32). Het salaris
van de fieldmen betaalde de kerk met speciale gezinsquota (heffingen per kerkelijk adres), die in
1951 één dollar bedroegen, in 1953 $1.70 en daarna door de synode verlaagd werden van $1.60 in
1956 naar $1.35 in 1957. Bron: Acts of Synod, 1951, 1953, 1956, 1957 [Christian Reformed Church]
(Grand Rapids: crc, 1951-1957) resp. 217, 348, 498 en 372.
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Maatschappelijke dienstverlening in de praktijk
In minstens drie opzichten droegen de fieldmen bij aan de versterking van de emigratiecultuur in Nederland en Noord-Amerika. Allereerst ontlastten ze predikanten en kerkenraden, zodat die zich konden bezighouden met hun kerkelijke werk.
Verder versterkten ze met hun publicitaire activiteiten de belangstelling voor emigratie in Nederland. Ten slotte kon de aanwezigheid van fieldmen in bepaalde regio’s de keuze voor een vestigingsplaats beïnvloeden, hoewel – daarop wordt
straks ingegaan – economische motieven en relationele banden met Noord-Amerika de belangrijkste factoren waren bij de vestigingskeuze van Nederlandse immigranten.
Volgens G.M.J. Laernoes, directeur van het Algemeen Kerkelijk Bureau van de
Gereformeerde Kerken in Nederland, vormden de fieldmen schakels in het emigratieproces die niet gemist konden worden. Dit bleek wel uit de ervaringen in
Australië, aldus Laernoes. In dat land werkten de gereformeerden – anders dan in
Canada – niet met fieldmen en moesten de predikanten zélf het immigratiewerk
onder de nieuwkomers verrichten: ‘Dat heeft twee gevolgen. In de eerste plaats
dat die predikanten aan hun eigenlijke werk nauwelijks toekomen en in de tweede plaats, dat ze stuk voor stuk afknappen, het werk is te omvangrijk. Ik ben, nadat ik hier [in Canada] de zaken van nabij gezien heb, gesterkt in m’n overtuiging,
dat deze fieldmen onmisbaar zijn (…) Het is mij op mijn reizen door zo goed als
alle provincies van Canada opgevallen, dat de werkloosheid onder de kerkelijk
meelevende Nederlanders niet zo groot is als bij andere groepen, die helemaal op
zichzelf zijn aangewezen.’27 Daarbij kwam nog dat Australië geen vooroorlogse
generatie Nederlandse immigranten had, waardoor in dat land – anders dan in
Noord-Amerika – geen ervaren predikantenkorps bestond dat nog Nederlands
sprak. In Australië moest de institutionele basis van de immigrantengemeenschap
van de grond af opgebouwd worden, zo concludeerde G. de Groot van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie naar aanleiding van een oriëntatiereis door
dat land in 1949: ‘De geestelijke en kerkelijke verzorging van onze emigranten in
Australië brengt heel wat meer moeilijkheden mede dan in Canada.’28
Een andere ervaringsdeskundige, John van der Vliet, de secretaris van de
Christian Reformed Immigration Committee for Canada, constateerde ook dat
Nederlandse immigranten in Noord-Amerika door de bemiddelingsactiviteiten
van de fieldmen minder vaak werkloos raakten dan de immigranten in andere landen of de landverhuizers uit andere geloofsgroepen. De fieldmen hielpen immigranten die bij een ‘slechte’ Canadese boer terechtgekomen waren (wat regelmatig voorkwam), of die – omdat in Nederland de procedure van de aanmelding als
emigrant tot de vertrekdag soms wel zes maanden duurde – hun sponsor kwijtge-

27 ‘Gesprek met de heer Laernoes’, Calvinist Contact (14 januari 1955) 3. Voor meer over Laernoes’
reis naar Canada, in 1954, raadplege men: bibliotheek hhcc: G.M.J. Laernoes, “From Vlissingen to
Bennekom: a Long Way” (z.p.: eigen beheer, 1975) 143-146.
28 acec, doos 197: Mededelingenblad van de Christelijke Emigratie Centrale 31 (maart 1950) 2.
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Afb. 69 Vanaf begin
1949 heette de rca in Canada Nederlandse immigranten welkom met deze
bus.

raakt waren, snel aan nieuw werk.29 De geringe werkloosheid ontlastte in belangrijke mate de diaconieën van de immigrantenkerken, die toch al vaak met financiële krapte te kampen hadden, en voorkwam dat de immigranten permanent teleurgesteld raakten.30 Het hebben van werk, zo blijkt uit onderzoek, vormde een
van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle integratie in de ontvangende samenleving.31
De inzet van maatschappelijke werkers onder Nederlandse immigranten in
Noord-Amerika was om twee redenen uitzonderlijk. In landen als Australië en
Brazilië konden Nederlandse immigranten niet op een vergelijkbare steun rekenen. De functie van fieldman was daarnaast een uniek Nederlands fenomeen: van
andere, niet-Nederlandse immigrantenkerken is niet bekend dat zij nieuwkomers
op deze manier maatschappelijk begeleidden, met uitzondering van de ontvangst
en steun die ze de immigranten kort na aankomst gaven in de havens.32

Hulpverlening door de RCA
Dat de fieldmen belangrijk waren, blijkt ook uit het feit dat andere Canadese immigrantenkerken dit concept overnamen van de Christian Reformed Church, de
kerk die in de twintigste eeuw een modelrol voor andere kerken vervulde zoals de
Reformed Church dat in de negentiende eeuw had gedaan. De komende twee
paragrafen laten zien dat het fieldmanconcept in andere protestantse immigrantenkerken om verscheidene redenen minder goed werkte.
Een belangrijk identiteitsverschil tussen de Reformed Church in America en de
Christian Reformed Church was dat het eerste kerkgenootschap zich vooral op de
29 Hofman, The Canadian Story, 57.
30 Van der Mey, To All Our Children, 385.
31 Raad voor de Emigratie, Rapport over de integratie van emigranten in de samenleving van het ontvangende land, juni 1957 (Den Haag: Raad voor de Emigratie, 1957) 39.
32 Protestantse Duitsers (lutheranen en mennonieten) werden in Canada niet geholpen door fieldmen,
maar moesten zelf huisvesting en een baan zien te vinden. Zie: Hans Werner, Imagined Homes. Soviet German Immigrants in Two Cities (Winnipeg, mb: University of Manitoba Press, 2007) 77-103.
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Verenigde Staten oriënteerde, terwijl de crc ook oog had voor de Nederlandse
nieuwkomers in Canada. Hierdoor begon de rca pas relatief laat, in februari 1949,
met het sturen van de eerste twee fieldmen en een home missionary naar Canada,
na een verzoek om steun van enkele hervormde immigranten uit de plaats Waterdown in Ontario die zich niet thuis voelden in de United Church of Canada.
Tabel 17 full- en parttime fieldmen van de CRC en RCA (1946-1960)33
Jaar

Fieldmen CRC
Fieldmen RCA
Full.
Part.
Full.
Part.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1946-’47
0
8
0
0
1948
0
10
0
0
1949
2
8
0
2
1950
5
7
1
2
1951
5
8
2
2
1952
6
7
2
2
1953
6
8
2
ca. 5
1954
8
6
2
ca. 5
1955
7
12
0
?
1956
7
12
0
?
1957
6
11
0
?
1958
7
10
0
?
1959
1
ca. 16
0
?
1960
0
ca. 16
0
?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gem. inzet
4
9
1
2

Tabel 17 biedt een overzicht van het aantal fieldmen dat de Christian Reformed
Church en de Reformed Church in America in de periode 1946-1960 inzetten ten
behoeve van Nederlandse immigranten. Uit deze gegevens kunnen twee conclusies getrokken worden. Allereerst maakt de tabel duidelijk dat de rca niet alleen
drie jaar later dan de crc fieldmen in Canada inzette, maar ook dat de rca slechts
vijf jaar gebruikmaakte van fulltime fieldmen. Daarnaast zette de Christian Reformed Church aanzienlijk meer fieldmen in dan de Reformed Church en vaker fulltimers.
De verklaring voor het rca-patroon bestaat uit drie elementen: de advisering
door de Nederlandse Hervormde Kerk, een zwakke emigratietraditie en kerkelijke structuur in Canada en ten slotte een beperkte financiële steun. Tot de zomer
van 1949 raadde de Nederlandse Hervormde Kerk aspirant-emigranten aan om

33 Zie over de crc-fieldmen: Acts of Synod [Christian Reformed Church] 1948-1960 (Grand Rapids:
crc, 1948-1960), aldaar de rapportages van de Immigration Committee. De informatie over de rca
is ontleend aan diverse archiefstukken uit het Van Raalte Institute, Hope College, Holland, Michigan, met als belangrijkste bron: toeg.nr. w88-0304: “Board of Domestic Missions” doos 1, folder
8-9: “Annual Reports, 1948-1967”, en folder 13: “Canada, 1953-1978”, aldaar “A Living Faith
Grows”, 6; Harry Zegerius, ‘Het Canadawerk van 1949-1954’, Pioneer (16 oktober 1959) 9-11.
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zich bij de United Church of Canada of bij een Presbyterian Church aan te sluiten. Toen bleek dat verscheidene hervormde immigranten zich in die kerkgenootschappen niet thuis voelden, adviseerde de Hervormde Emigratie Commissie de
landverhuizers om zich bij de Reformed Church in America te voegen, maar ze
liet daarnaast ook de eerder genoemde kerkelijke opties open. Aspirant-emigranten werd dus geen eenduidig kerkelijk advies gegeven.34 Dit kon ook niet vanwege de beperkte religieuze homogeniteit van het hervormde volksdeel. De heterogeniteit leidde ertoe dat van begin 1946 tot de herfst van 1952 slechts 18 tot 19
procent van de 17.000 hervormde immigranten in Canada – ongeveer 3.150 personen – zich bij Reformed Church aansloten, terwijl de overigen lid werden van de
Christian Reformed Church, de United Church of Canada, een Presbyterian
Church, een andere kerk of buitenkerkelijk werden.35 De Reformed Church in
America had ernstige bezwaren tegen de onbepaalde kerkelijke adviezen van de
Hervormde Emigratie Commissie en stoorde zich voorts aan het feit dat de
Nederlandse zusterkerk nauwelijks tot niet meebetaalde aan het immigratiewerk.36 Door dit alles bleven de banden tussen de Nederlandse Hervormde Kerk
en de Reformed Church in America, die al in het tijdvak vóór 1945 weinig hecht
waren, ook in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog relatief zwak. Wat de
hervormden nalieten was het geven van een eenduidig kerkelijk advies, wat vanuit
de Gereformeerde Kerken in Nederland wel gebeurde. Dit kerkgenootschap verwees aspirant-emigranten uit haar kringen vanaf het begin door naar één kerkgenootschap, de Christian Reformed Church, hoewel deze advisering niet betekende dat alle gereformeerde immigranten in Canada zich ook bij die kerk aansloten,
zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken.
Naast het vrijblijvende kerkelijke advies ten gunste van de Reformed Church in
America, bemoeilijkten het ontbreken van een sterke emigratietraditie en de afwezigheid van een omvattende kerkelijke infrastructuur in Canada het fieldmanwerk van de rca in dat land. Doordat de Canadese tak van Reformed Church kort
na de oorlog uit slechts één gemeente bestond, in Monarch (Alberta), was zij niet
in staat om – zoals de Christian Reformed Church – de kennis, ervaring en contacten van de zogenaamde old timers (generaties eerder geëmigreerden) te benutten voor het naoorlogse immigrantenwerk.37 De rca in Canada werkte om deze
reden hoofdzakelijk met parttime fieldmen, voornamelijk Amerikaanse en enkele
Nederlandse theologiestudenten, die alleen ’s zomers actief waren.38
34 Vgl. hoofdstuk 4, pag. 151-152, in de tekst voor noot 41.
35 vri, w96-1024: “Herman Ganzevoort Papers, 1946-1970”, doos 1: “rca Committee for Dutch Reformed Immigration”, aldaar “Rapport J. Heersink over het immigratiewerk in Canada (9 oktober
1952)”, 3.
36 aot, toeg.nr. f1405-58.01: “Canadian Netherlands Immigration Council, 1947-1972”, inv.nr.
mu9396.4, folder 4: “Board of Canadian Reformed Immigration Committees”, aldaar “Verkorte
weergave verslag J. Heersink aan de hec (28 september 1953)”.
37 Dit werd geconstateerd in een rapport van de Board of Home Missions: vri, toeg.nr. w88-0304:
“Board of Domestic Missions”, doos 1, folder 8: “Annual Reports, 1948-1957”, aldaar “Annual Report, 1952”, 15-17.
38 vri, toeg.nr. w88-0010.1: “Jacob Blaauw Papers, 1942-1960”, “Historical Articles”, aldaar “History
of the rca in Canada”, 2-4.
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Afb. 70 In 1956 stonden minstens vijf rca-predikanten onder doktersbehandeling wegens
oververmoeidheid.

Een belangrijke reden om in Canada vooral parttime fieldmen in te zetten en de
inzet van betaalde fulltime fieldmen al na vijf jaar te staken, was het tekort aan financiële middelen.39 Dit had niet alleen te maken met de relatief beperkte geldelijke steun door de Nederlandse Hervormde Kerk en door de Amerikaanse tak
van de Reformed Church in America, maar ook met het feit dat de financiële

39 Ibidem.
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offervaardigheid uit eigen kring, volgens de Board of Home Missions, onder de
maat was. Jan Heersink – in de jaren vijftig enige tijd directeur van het fieldmanwerk van de rca in Canada40 – gaf hiervoor als verklaring dat hervormden in
Nederland niet gewend waren om te betalen voor kerkbouw en kerkstichting.
Kerkgebouwen hadden ze vaak belastingvrij van hun voorouders overgeërfd,
waardoor er geen noodzaak was om financiële offers te brengen. In Canada was
het echter wel noodzakelijk om veel te betalen, omdat de kerk daar nog opgebouwd moest worden.41 Hier deed zich een verschil voor met de gereformeerden,
die door hun geschiedenis van kerkelijke scheuringen gewend waren om een naar
verhouding groter deel van hun inkomen aan de kerk en aan kerkstichting af te
staan.
Vanwege het gebrek aan ervaren mankracht in Canada, het ontbreken van een
kerkelijke structuur in dat land en de beperkte financiën, stuurde de Amerikaanse
tak van het kerkgenootschap hoofdzakelijk home missionaries naar Canada. In de
Reformed Church in Canada ontstond hierdoor de situatie dat home missionaries
hun werk als predikant combineerden met het fieldmanwerk. Dit gebeurde vooral vanaf 1954, toen de kerk het aantal fieldmen noodgedwongen inperkte. De dubbele taak van de home missionaries drukte echter zwaar op hun schouders en eiste
al binnen een paar jaar zijn fysieke tol. rca-predikanten kwamen aan hun eigenlijke werk in de kerkelijke gemeente nauwelijks meer toe, terwijl verscheidene
voorgangers – in 1956 minstens vijf Canadese predikanten – onder doktersbehandeling kwamen vanwege vermoeidheidsklachten of overspannenheid (zie afb. 70).
Volgens het jaarrapport van 1954 van de Board of Domestic Missions betekende
het stopzetten van betaald fieldmanwerk dan ook ‘a blow for the church work in
Canada’.42 In verscheidene gemeenten in Canada was daarnaast geen immigratiecomité opgericht, en zodoende namen kerkenraad en gemeenteleden niet of nauwelijks deel aan dit werk.43 Hier speelde het gebrek aan een emigratietraditie een
rol, maar ook de relatief geringe kerkelijke betrokkenheid van de leden van de Reformed Church: het percentage meelevende leden lag, volgens de beschikbare officiële rapporten, op 50 procent.44
Kortom, het was een opeenstapeling van factoren die de emigratiecultuur van de
Christian Reformed Church sterker maakte dan die van de Reformed Church. De
combinatie van het geringe aantal fieldmen, de korte duur van hun inzet en de
overvolle agenda van de home missionaries had negatieve gevolgen voor de publi40 Zie over Heersink: Van der Mey, To All Our Children, 282-284; Schryer, The Netherlandic Presence in Ontario, 125.
41 vri, toeg.nr. w96-1024: “Herman Ganzevoort Papers, 1946-1970”, doos 1: “rca Committee for
Dutch Reformed Immigration”, aldaar “Rapport J. Heersink over het Canadawerk v/d rca (9 oktober 1952)”, 5.
42 vri, toeg.nr. w88-0304: “Board of Domestic Missions”, doos 1, folder 8: “Annual Reports, 19481957”, aldaar “Annual Report, 1954”, 16-18.
43 vri, toeg.nr. w88-0010.1: “Jacob Blaauw Papers, 1942-1960”, doos 1: “Correspondence Lethbridge
(1955-1959)”, aldaar “Brief Jacob Blaauw, Board of Domestic Missions (11 mei 1956)”, 1.
44 ahec, doos h4.874 (3368), inv.nr. 36: “Emigrantenlijsten 1956-1960, kerkelijke rapporten”, aldaar
“Lijst met namen van hervormde emigranten (juni-december 1959)”.
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citaire werfkracht van de Reformed Church in America. De praktische en financiële mogelijkheden voor de hulpverleners om naar Nederland te reizen en daar
voorlichting te geven, waren relatief gering. Dit verklaart – naast het eerdergenoemde feit dat emigratie minder aangemoedigd werd dan in gereformeerde kringen – waarom in regionale Nederlandse kranten en periodieken uit de jaren vijftig
home missionaries en fieldmen van de Christian Reformed Church meer publiciteit kregen of zochten dan die van de Reformed Church in America.45

De opvang van nieuwkomers door de kleinere immigrantenkerken
Het fieldmanwerk binnen andere Nederlands-Canadese kerkgenootschappen
leek grotendeels op de organisatie door de Reformed Church in America, in elk
geval qua tempo, kleinschaligheid, het gebrek aan ervaring en de relatief beperkte
inzet van fulltime en parttime fieldmen. De aandacht gaat in de komende alinea’s
uit naar de vrijgemaakt-gereformeerden, christelijk-gereformeerden en bevindelijk-gereformeerden. Deze geloofsgroepen trachtten het succesvol gebleken crcpatroon te kopiëren, maar misten de ervaring en Amerikaanse steun van dat kerkgenootschap, kampten met een gebrek aan financiën of met een tekort aan
mankracht.
Vrijgemaakt-gereformeerde groepen in Canada slaagden minder goed in de organisatorische opzet van het immigratiewerk. Wat het immigratiewerk in vergelijking met de Christian Reformed Church en de Reformed Church in America bemoeilijkte, was het ontbreken van een Amerikaanse zusterkerk, waardoor de
beschikbare mankracht en financiële middelen beperkter waren dan in de genoemde kerkelijke kringen. De lokale immigratieverenigingen van de Canadian
Reformed Churches worstelden voortdurend met geldgebrek om de geplande activiteiten te kunnen uitvoeren.46
De aanstelling van vrijgemaakte fieldmen begon in de jaren 1949-1950 – toen de
eerste Canadian Reformed Churches het levenslicht zagen – waarbij het werkterrein geconcentreerd was in de prairieprovincies Alberta en Manitoba in het
westen van Canada. In deze jaren werd duidelijk dat de Protestant Reformed
Church evenmin als de Christian Reformed Church een bevredigend kerkelijk
thuis bood voor een deel van de vrijgemaakten.47 Breekpunten waren de uiteenlopende verbondsopvattingen en het feit dat de Christian Reformed Church de banden met de Gereformeerde Kerken in Nederland aanhield, en zodoende niet voor
de Vrijmaking van 1944 koos.
45 Dit blijkt uit regionale onderzoeken naar de emigratie uit Drenthe en Zeeland, die ook in hoofdstuk
5 de revue passeren. Zie: Koops, ‘Van heide naar ver’, 11; idem, ‘Luctor et emigro (ii)’, 23 en ‘Luctor et emigro (iii)’, 4-5.
46 ages, doos 17: ‘Vervolg reisbrief van de heer Van Renssen’, Contactblad voor Emigranten 3.6 (augustus 1954) 10-12, aldaar 11.
47 Tussen de canrc en de prc bestonden contacten in de regio Vancouver en New Westminster in het
zuiden van British Columbia, in Zuid-Alberta en (met meer succes) in de regio Chatham en Hamilton in Ontario.
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De vrijgemaakte fieldmen werkten op parttime basis, net als de fieldmen van de
Canadese tak van de Reformed Church in America. Ze waren lid van lokale immigratieverenigingen die zich vanaf ongeveer 1950 vormden rond kleine huisgemeenten van immigranten die uit de crc of prc waren gestapt en vanaf 1950, aanvankelijk vooral in West-Canada, eigen Canadian Reformed Churches stichtten.
De meeste fieldmen waren zelf nog maar net naar Canada geëmigreerd en hadden
nauwelijks ervaring met het veldwerk onder immigranten. Dit bleek onder meer
bij aankomst, waar zij de immigranten niet in de haven van Halifax of op het vliegveld opvingen, maar ‘pas’ na aankomst op het treinstation op de plaats van bestemming.48 Het ontbreken van directe opvang in Noord-Amerika lijkt op het
eerste gezicht misschien geen bezwaar, maar het leidde ertoe dat vrijgemaakte immigranten na aankomst doorgaans werden onthaald door de fieldmen van de
Christian Reformed Church, die hen er regelmatig van overtuigden zich bij dat
kerkgenootschap aan te sluiten. Het minder efficiënte veldwerk in Canada was er
voor een deel de oorzaak van dat tot 1950 – toen de Canadian Reformed Churches
gesticht werden – een geschatte 50 tot 80 procent van de vrijgemaakt-gereformeerde immigranten in de Christian Reformed Church belandde, terwijl de rest
zich aansloot bij de prc of in groepjes thuis preken las. Een belangrijke rol bij de
keuze voor de crc speelde ook het feit dat vrijgemaakte immigranten in Canada
vaak te kleine groepjes vormden om zich afzonderlijk te organiseren, én dat zij in
Canada tot 1950 geen eigen kerkverband hadden. Toen er later een netwerk van
Canadian Reformed Churches ontstond, of na een intermezzo van thuissamenkomsten met gelijkgezinden, verlieten verscheidene vrijgemaakten de Christian
Reformed Church weer. Het succes van de crc-fieldmen bij het ‘binnenhalen’
van vrijgemaakt-gereformeerden was dus niet altijd blijvend.
De opvang van immigranten door de Free Reformed Churches of North America (frcna49), de Noord-Amerikaanse zusterkerk van de Christelijke Gereformeerde Kerken, kwam in temporeel opzicht overeen met de organisatie door vrijgemaakt-gereformeerden: ook daar duurde het tot 1950 voordat er een zelfstandig
kerkgenootschap met eigen fieldmen van de grond kwam. Een verschil met de
vrijgemaakte organisatie was dat het hoofdzakelijk predikanten waren die het
veldwerk onder geloofsgenoten verrichtten. Tot de komst van de predikant J.
Tamminga naar Canada, in augustus 1951, maakten de christelijk-gereformeerde
autoriteiten in Nederland hoofdzakelijk gebruik van de diensten van de Christelijke Emigratie Centrale en zijn fieldmen, wat ertoe leidde dat 80 procent van de
christelijk-gereformeerde immigranten in Canada in de Christian Reformed
Church terechtkwam.50 Met de instituering van een eerste eigen gemeente die ze
de Old Christian Reformed Church noemden, in Hamilton (in april 1950), en een
tweede in Chatham (in oktober 1951), veranderde de situatie. De stichting van een
48 ages, doos 17: Contactblad voor Emigranten 1 (februari 1952) 15.
49 Tot 1974 heette dit kerkgenootschap de Free Christian Reformed Church. Zie: Baars, ‘Between
“Old” and “Free” ’, 94-95.
50 Vgl. hoofdstuk 4, pag. 170, in de tekst voor noot 112; De Jong, “Bewaar het pand”, 65.
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afzonderlijk christelijk-gereformeerd kerkgenootschap vond steun bij Tamminga
en Zijderveld. Deze predikanten wierpen zich op als home missionaries en tegelijk als fieldmen, met als oogmerk de continuïteit van het christelijk-gereformeerde kerkelijke leven in Noord-Amerika. Tamminga en Zijderveld verzorgden bijvoorbeeld de plaatsing van christelijk-gereformeerde immigranten – door werk en
huisvesting voor hen te regelen – en brachten regelmatig pastorale bezoeken aan
pas aangekomenen.51
De Netherlands Reformed Congregations, de Noord-Amerikaanse tak van de
Gereformeerde Gemeenten, zetten in Canada – vooral vanwege de krappe financiën – eveneens een beperkt aantal fieldmen in. Noodzakelijkerwijs gebruikten zij
daarom in Canada het handjevol predikanten uit de Amerikaanse zusterkerken. In
het bronnenmateriaal wordt gerefereerd aan slechts twee parttime nrc-fieldmen.
Het betrof R. Grisnich, de contactpersoon van de Gereformeerde Gemeenten in
de provincie Alberta, en de eerdergenoemde M. Romeijn, die als fieldman werkte
in het zuiden van British Columbia en later predikant werd, nadat hij – aldus de
journalist Laurens Vogelaar – ‘onder een tijdrede van prof. [Gerard] Wisse door
de Heere was stilgezet’. Beide fieldmen kregen van de Gereformeerde Gemeenten
een karige financiële vergoeding voor hun activiteiten.52 Romeijn plaatste tussen
het voorjaar van 1951 en het najaar van 1952 in totaal ongeveer 200 bevindelijk-gereformeerden in het stadje Chilliwack, ten zuiden van Vancouver.53 F. Jensma, die
als immigratieambtenaar voor de Nederlandse regering54 werkte in Winnipeg, Manitoba, stelde dat vanwege de kleinschaligheid van de trek uit de Gereformeerde
Gemeenten in Canada ‘uiteraard geen volwaardige “fieldman” aangesteld [kon]
worden. De heer Romeijn treedt op als contactfiguur en indien hij tijd en gelegenheid heeft, verricht hij plaatsingen en verleent assistentie wanneer emigranten van
zijn groep aankomen.’55 Volgens Jensma was het aantal bevindelijk-gereformeerden in British Columbia betrekkelijk gering vergeleken met andere Nederlandse
geloofsgroepen in die provincie.56 Toen de immigrantenstroom uit Nederland
vanaf 1947 op gang kwam, hadden de Netherlands Reformed Congregations vijftien gemeenten in de Verenigde Staten. Pas op 22 oktober 1950 kreeg het kerkgenootschap met de instituering van een gemeente te Otterville, Ontario, zijn eerste
kerk in Canada.57
51 Ibidem, 70, 74-77.
52 Vogelaar, In verafgelegen streken, 101, 112, het citaat staat op pag. 158.
53 Het grootste deel van deze groep had zich aanvankelijk in Zuid-Alberta gevestigd om in de suikerbietenindustrie te werken, maar trok vanaf daar door naar British Columbia.
54 Jensma was een van de vijf regionale vertegenwoordigers van het Nederlandse landbouwconsulaat te
Ottawa, dat onder leiding stond van landbouwattaché A.S. Tuinman. Jensma onderhield als regionaal
vertegenwoordiger nauw contact met Nederlandse fieldmen en officiële Canadese immigratie-instanties.
Voor meer over Jensma en diens functie zie: Van Tongeren, Verslag reis Canada, 26-27.
55 sghcec, rol 10, folder 136: “Brief van F. Jensma aan A.S. Tuinman (9 december 1952)”. De cursivering is van mij.
56 Ibidem.
57 J.W. Lamain, H. Beijeman en H. Natzijl (eds.), The Life and Work of Rev. W.C. Lamain (Stevens
Point, wi: Worzalla Publishing, 2003 [vertaling Nederlandse editie uit 1999]) 324, 353.
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De Netherlands Reformed Congregations in de Verenigde Staten en Canada hadden slechts drie predikanten, die op honderden kilometers afstand van elkaar
woonden. J. van Zweden – die al in het interbellum als predikant in de Verenigde
Staten diende – stond te Rock Valley, Iowa, W.C. Lamain nam in 1947 een beroep
aan naar Grand Rapids, Michigan en C. Hegeman – die toen al tien jaar in de Verenigde Staten woonde – was sinds 1948 predikant te Paterson, New Jersey. Het
waren deze predikanten die de taken van zowel de home missionary als de fieldman op zich namen en kleine groepjes bevindelijk-gereformeerden in Canada bearbeidden. Van Zweden was de eerste nrc-predikant die in september 1948
Nederlandse immigranten in Zuid-Alberta bezocht en daar, net als in British Columbia, met enige regelmaat voorging in kleine huisgemeenten. Lamain preekte
op zijn beurt zoveel mogelijk in Ontario, terwijl Hegeman tot 1951 in de regio
Toronto en in Quebec werkzaam was, waarna hij – als predikant van de nrc in
Sioux Center, Iowa – zijn werkterrein naar het westen van Canada verlegde en
Lamain diens taken in Ontario overnam.58
De bezoeken van predikanten uit de Verenigde Staten aan Canada, met de enorme afstanden die daarbij overbrugd moesten worden, duiden erop dat er binnen
de kleine bevindelijk-gereformeerde gemeenschap zorg bestond over het geestelijke welzijn van de nieuwkomers. De afstanden werden niet als het grootste probleem beschouwd, maar vooral de beschikbaarheid van bekwame – lees: bekeerde – immigranten die het preeklezen in de huisgemeenten konden leiden. In een
artikel in De Saambinder schreef Lamain hierover en refereerde daarbij aan Handelingen 16:12-24, een tekst die gaat over de gemeentestichting door Paulus en
Silas in Klein-Azië (het huidige Turkije):
De reizen zijn wel ver, maar dat is het grootste bezwaar niet. Een van de voornaamste vragen is: zijn er mensen die voor kunnen gaan [in kerkdiensten]? Toen Paulus en Silas in
Europa kwamen, was er ook niets in Filippi. Maar tijdens de eerste preek werd Lydia bekeerd en daarna de stokbewaarder. Zij waren gedoopt met hun huisgezinnen en spoedig
kwam er een gemeente. Dat zou het beste begin zijn voor een gemeente, want anders, wat
zal er dan toch van worden? Genade en gaven zijn nodig om de kerk te dienen.59

Uit het citaat kan men opmaken dat de lat voor kerkstichting van nieuwe Netherlands Reformed Congregations in Canada hoog lag. Dit hing samen met de grote
waarde die werd gehecht aan het ambt en aan de bekeerde staat van preeklezers of
leidinggevenden. Van personen die in Noord-Amerika mochten preeklezen, werd
impliciet verwacht dat ze bekeerd waren en een kerkelijk ambt bekleedden. Het is
niet overdreven om te stellen dat deze ambtsvisie – die vooral sterk was binnen de
ledeboeriaanse traditie, waartoe ook Lamain behoorde – een belemmering vormde voor de groei van de kerk in Canada. De inzet van gemeenteleden bij de kerkstichting en -uitbouw bleef daardoor beperkter dan in bijvoorbeeld de Christian
Reformed Church of de Canadian Reformed Churches.
58 Ibidem, 285, 299, 318, 322-323; Vogelaar, In verafgelegen streken, 99, 111-116.
59 Zoals geciteerd in: J.W. Lamain, H. Beijeman en H. Natzijl (red.), Leven en werk van ds. W.C. Lamain (Houten: Den Hertog, 1999) 290.

De opvang in katholieke kring

277

Het grote predikantengebrek bemoeilijkte de situatie nog. Op veel plekken las
men dan ook gezamenlijk preken bij immigranten thuis, wat vanwege de gezelschappencultuur binnen de Gereformeerde Gemeenten voor veel immigranten
geen vreemde ervaring zal zijn geweest. Pas in 1954 kregen de Netherlands Reformed Congregations in Canada met M. Heerschap – voorheen voorganger te Wageningen – hun eerste vaste predikant.60

De opvang in katholieke kring
De katholieke maatschappelijke en kerkelijke ondersteuning in Noord-Amerika
vertoonde een eigen patroon van immigrantenzorg. Drie oorzaken verzwakten
het katholieke veldwerk voor Nederlanders: het langzame tempo, de internationale kerkstructuur en heterogeniteit.
Allereerst kwam de zorg voor immigranten traag op gang. Pas in het voorjaar
van 1957 kon georganiseerd worden dat immigranten in Halifax stelselmatig werden opgevangen door een Nederlandse priester en dat zij tijdens de treinreis landinwaarts door een Nederlandssprekende katholieke vertegenwoordiger werden
begeleid, zo constateerde ir. M. Cremers in een rapport.61 Tot die tijd werden
Nederlandse immigranten in de haven alleen sporadisch geassisteerd door de katholieke organisatie Sisters of Service, een groep vrouwen – ook wel catechisten
genoemd – die onder meer op plattelandsscholen godsdienstles gaf. Van deze
vrouwen verwachtte men dat ze immigranten van álle nationaliteiten hielpen.
Daarnaast hadden ze het zo druk met sociaal werk dat ze nauwelijks tijd hadden
om naar de haven te reizen.62 Memoires van katholieke immigranten bevestigen
dat de opvang na aankomst in Canada gedurende de jaren vijftig nogal te wensen
overliet. Het pasgetrouwde paar Martin en Bertha van den Elzen, bijvoorbeeld,
kreeg pas een week na aankomst – het stel verbleef op dat moment bij een familielid – bezoek van een Nederlandse immigrantenpriester. Bij gebrek aan pastorale
zorg van geloofsgenoten lieten veel katholieken zich bij aankomst in Canada helpen door fieldmen van de Christian Reformed Church.63 In 1948 stelde de Cana60 Vogelaar, In verafgelegen streken, 99, 118; idem, Een gedenksteen opgericht, 239-240, 253.
61 aot, toeg.nr. f1405-58.136: “Dutch-Canadian Papers”, inv.nr. mu9426.7: “Catholic Immigrant
Services Papers 1944-1967 ”, aldaar “M. Cremers, ‘Voorlopig programma van de Netherlands Service van de Canadese Katholieke emigratie-organisatie’ (7 maart 1957)”, 1.
62 Ibidem. Het aangehaalde citaat is ontleend aan: hua, toeg.nr. 449: “Archief aartsbisdom Utrecht,
1853-1967”, inv.nr. 260: “Stukken betreffende emigratie, 1922-1952”, aldaar “Brief J. Hanssen aan
kardinaal De Jong (Roermond, 10 augustus 1950)”, 8.
63 D. van den Boom (sam.), Emigranten Berlicum Middelrode, 1662-2001 (Berlicum Middelrode:
Historische Vereniging, 2001) 80-81; vgl. de vetgedrukte zin ‘Most Brabanders I interviewed had
never heard of, or seen anything of this team’ (waarbij ‘team’ slaat op de Nederlandse immigrantenpriesters in Canada) in: John H. Dortmans, Brabanders in Canada. Their Heritage in the Netherlands. Their Experiences in Canada (Burlington, on: Sportswood, 1994) 171. Pater Jan van Wezel,
die in Canada werkte onder Nederlandse immigranten, concludeerde: ‘Thousands of Catholics were
left to their fate, or had to seek help on arrival from the Dutch Protestant organizations’. Zie: ned,
doos 39: “Verzorging van rooms-katholieken in Canada”, class.nr. 1.839.621.0.85: “Nazorg, correspondentie betreffende maatregelen voor geestelijke verzorging, 1948-1959”, aldaar “Memorandum
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dian Catholic Conference (ccc), het Canadese episcopaat, een eerste fieldwoman
aan: An van der Valk. Dit was een uniek besluit, want de gereformeerden en hervormden schakelden alleen mannen in bij het werk onder immigranten. Al snel
bleek dat het solowerk van Van der Valk ontoereikend was om voldoende nazorg
te verlenen aan de vele Nederlandse katholieke nieuwkomers in Canada. In opdracht van de emigratiestichting van de knbtb vertrok daarom begin 1949 drs. J.
Litjens – werkzaam voor de Centrale Stichting Landbouw Emigratie – voor een
halfjaar naar Canada, waar hij besprekingen voerde met Canadese bisschoppen
met als oogmerk de aanstelling van meer field(wo)men.64 De meerderheid van het
Canadese episcopaat was echter van mening dat de benoeming van katholieke
fieldmen voor de afzonderlijke nationale groepen de vorming van etnisch-homogene parochies in de hand zou werken, een ongewenste ontwikkeling binnen een
kerkgenootschap met een sterk internationaal karakter.65
Dat internationale karakter van de Rooms-Katholieke Kerk vormde een tweede
verschil met de protestanten. In 1954 merkte de Nederlands-Canadese pater H.B.
Peet uit Edmonton, Alberta, in een gesprek met Laernoes – nu in zijn hoedanigheid als lid van de deputaten voor de emigratie van de Gereformeerde Kerken in
Nederland – terecht op dat de Rooms-Katholieke Kerk in Canada geen officiële
fieldmen in dienst had, omdat geestelijken hulp dienden te verlenen aan immigranten van alle nationaliteiten. Ze zouden daarvoor minstens vier tot vijf talen
moeten spreken, hetgeen in de praktijk onhaalbaar bleek. Wel bestond in Neerlandia (Alberta) op dat moment een katholieke cultuurvereniging, die de Neder-

Present Relationship between the scer and the cbnci, Jan van Wezel scj (January 1957)”, 1.
64 hua, toeg.nr. 449: “Archief aartsbisdom Utrecht, 1853-1967”, inv.nr. 260: “Stukken betreffende
emigratie, 1922-1952”, aldaar “Brief D. Hendriksen (kces) aan kardinaal De Jong (De Steeg, 11 december 1949)”, 2.
65 Mari Smits, “Met kompas emigreren. Structuur en ideologie van de emigratie van katholieken (19461972)” (doctoraalscriptie Nieuwste Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen, 1987) 102-103.
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landse landverhuizers waar mogelijk terzijde stond.66 Initiatieven als deze vormden echter een uitzondering.
Heterogeniteit was het derde ingrediënt van het katholieke veldwerk onder immigranten. Een deel van het katholieke kerkgenootschap in Canada had zijn reserves tegenover de komst van Nederlandse immigranten. Vooral het Franstalige
segment, dat dominant was in de provincie Quebec, beschouwde immigratie vanuit niet-Franse gebieden als een bedreiging voor de continuïteit van de eigen cultuur en keerde zich tegen de aanstelling van priesters voor afzonderlijke nationale groepen. Dit Frans-Canadese culturele bewustzijn bereikte in de naoorlogse
decennia, speciaal in de jaren zeventig, een hoogtepunt en frustreerde de eenheid
in de Canadese katholieke kerk. De bisschoppen in Franstalig Canada stelden veel
in het werk om de vorming van nationale parochies tegen te gaan, een houding die
versterkt werd door een verbod van het Vaticaan om afzonderlijke parochies voor
geïmmigreerde nationale groepen op te richten. Het Tweede Vaticaans Concilie
(1962-1965) besloot echter dat de mis voortaan ook in de volkstaal gehouden
mocht worden. Dit leidde ertoe dat katholieke immigranten de mis vaak niet konden volgen, waarop in 1969 de oprichting van etnische parochies toegestaan werd.
Critici van deze beleidsverandering maakten echter in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat deze maatregel de integratie van de katholieke immigranten wereldwijd zou belemmeren.67
In Franstalig Canada zag wel een katholieke immigrantenorganisatie het levenslicht, maar die richtte zich niet op specifieke nationale groepen. Het betrof de Sociéte Canadienne d’Etablissement Rural (scer), in 1953 in Montreal gesticht op
instigatie van aartsbisschop Paul-Emile Léger.68 In de praktijk hield deze instantie
zich alleen bezig met het herplaatsen van katholieken uit Quebec in West-Canada
en niet of nauwelijks met directe steunverlening aan immigranten. De scer leverde bijvoorbeeld geen hulp aan Nederlandse aspirant-emigranten die een Canadese sponsor zochten.69 Dat zette een rem op de katholieke emigratiecultuur in
Nederland, omdat daardoor minder katholieken bemiddeld konden worden. De
antagonistische houding in Frans-Canada vormt de belangrijkste verklaring voor
het feit dat veel Nederlandse katholieken zich na de Tweede Wereldoorlog niet in
Quebec, maar in Ontario en andere Canadese provincies vestigden. Aspirantemigranten uit Nederland werden niet gesponsord, terwijl er daarnaast een gebrek

66 hua, toeg.nr. 1421: “Archief deputaten emigratie gkn”, inv.nr. 46: “Rapporten van deputaten over
bezoeken aan de emigratiegebieden, 1951-1961”, aldaar “Rapport van G.M.J. Laernoes over Canada (1954)”, 4-5. nb. Fieldwoman An van der Valk was in 1954 dus blijkbaar al vertrokken. Vgl. noot
78 in dit hoofdstuk.
67 Obdeijn en Schrover, Komen en gaan, 279-280.
68 Smits, “Met kompas emigreren”, 103-104. Léger was aartsbisschop van 1950-1968. Zie: Terence J.
Fay, A History of Canadian Catholics: Gallicanism, Romanism and Canadianism (Montreal, etc.:
McGill-Queen’s University Press, 2002) 269.
69 H.A.V.M. van Stekelenburg, ‘The Quest for Land: the Movement of Roman Catholic Dutch Farmers to Canada’, Migration News 34 (1985) 23-27, aldaar 26.

280

7 In het spoor van de moederkerk?
Afb. 72 Aartsbisschop
Paul-Emile Léger, midden jaren vijftig.

bestond aan financiële steun van de zijde van de Frans-Canadese geestelijkheid.70
Door de katholieke kerk in het Engelstalige deel van Canada – in de prairieprovincies in West-Canada en in Ontario – was al in 1947 een instelling opgericht ter
ondersteuning van nieuw aangekomen katholieken uit het buitenland, de Catholic Immigrant Aid Society (cias) of Western Canada.71 Een aantal bisschoppen in
dit deel van Canada stond wel positief tegenover de aanstelling van buitenlandse
geestelijken die zich speciaal met de opvang van landgenoten bezighielden. Vooral in Ontario (London en Ottawa), Manitoba (Winnipeg) en Alberta (Calgary)
was dit het geval. John C. Cody bijvoorbeeld, de als progressief bekendstaande
bisschop van London, richtte in 1950 de Catholic Immigration Council (cic) op,
waarin hij priesters van verscheidene nationaliteiten plaatste voor steun aan immigranten uit het moederland, die in wisselbeurt voorgingen in Canadese parochies.
De immigratiepriesters dienden daarbij wel garant te staan voor een Engelstalige
liturgie.72
In Ontario waren onder de Nederlandse immigranten vooral de Priesters van
het Heilige Hart (scj) werkzaam, van wie pater Jan van Wezel in maart 1950 door
Cody als vaste Nederlandse immigratiepriester in dienst genomen werd. In 1952
werd Van Wezel uitgenodigd door Alexandre Vachon, de aartsbisschop van Ottawa, die wilde weten wat er in zijn aartsbisdom voor Nederlandse immigranten gedaan kon worden. Het bezoek van Van Wezel leidde ertoe dat Vachon de Priesters
van het Heilige Hart in februari 1953 toestemming gaf om in Ottawa het Central
Bureau of Netherlands Catholic Immigration (cbnci) te stichten, dat echter niet

70 Lowensteijn, ‘Cultural Continuity and Adaption’, 269, 273.
71 Smits, “Met kompas emigreren”, 104.
72 ned, doos 100: “Commissie van Advies, Voorlichting en Propaganda”, class.nr. 08.223: “Commissie Integratie, 1955-1956”, aldaar “Brief van M. Grootscholten scj, Catholic Immigration Council,
London, Ontario (december 1955)”.
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financieel ondersteund werd door het Canadese episcopaat, maar wel een startkapitaal van 2000 gulden ontving van de Nederlandse hiërarchie. In november 1953
erkende kardinaal Léger het cbnci officieel, maar op aandrang van verscheidene
bisschoppen uit vooral Franstalig Canada moest dit bureau in december 1957 zijn
deuren sluiten.73 Succesvoller was een initiatief van Van Wezel en de priester G.
Wubbels, die op eigen initiatief in 1954 in Ottawa de Saint Willibrord Hall oprichtten, een opvangtehuis voor vrijgezelle katholieke immigranten.74 In augustus
1955 begon Van Wezel met het instellen van een bank voor immigranten, de Credit Union of St. Willibrord, die katholieke nieuwkomers uit Nederland financiële
leningen verstrekte zodat deze kort na hun aankomst al boerderijen, huizen of
auto’s konden kopen.75
Naast Ontario, waar de steunverlening aan Nederlandse immigranten het meest
gestroomlijnd was, bestonden er ook enige opvangvoorzieningen voor Nederlandse immigranten in de provincies Nova Scotia, Alberta en Manitoba. In de
plaats Antigonesh (Nova Scotia) richtten de Nederlandse paters Piet Reinders en
J. van Rut een vergelijkbaar opvangtehuis op als de Saint Willibrord Hall van Van
Wezel.76 De aartbisschoppen van Winnipeg (Manitoba) en Calgary (Alberta)
stemden in met de aanstelling van een speciale Nederlandse immigratiepriester, in
navolging van aartsbisschop Cody, die in Ontario de weg had vrijgemaakt voor
Van Wezel om zich volledig met de immigratie van landgenoten bezig te houden.
De priester die in Manitoba fulltime werkte was pater Otgerus, in Calgary betrof
het de priester Frans Verhagen.77
Eind 1953 werkten verspreid over Canada in totaal 73 Nederlandse priesters, seminaristen en lekenbroeders, een laag aantal gezien het grote inwonertal en de
enorme omvang van dat land.78 Van hen stond slechts één persoon officieel geregistreerd als fulltime fieldman: Jan Hagenaars uit Calgary, Alberta, die net als Van
der Valk een leek was. Toch lag de prioriteit van deze Nederlandse missionarissen
net als in de negentiende eeuw niet bij de hulp aan immigranten, maar bij missionaire doeleinden en bij sociaal werk onder buitenkerkelijken. De opvang en
73 ned, doos 39: “Verzorging van rooms-katholieken in Canada”, class.nr. 1.839.621.0.85: “Nazorg,
correspondentie betreffende maatregelen voor geestelijke verzorging, 1948-1959”, aldaar “Memorandum Present Relationship between the scer and the cbnci, Jan van Wezel scj (January 1957)”,
2-3; Lowensteijn, ‘Cultural Continuity and Adaption’, 269.
74 Dortmans, Brabanders in Canada, 184.
75 ned, doos 100: “Commissie van Advies, Voorlichting en Propaganda”, class.nr. 08.223: “Commissie Integratie, 1955-1956”, aldaar “Brief Frans Verhagen (Calgary, Alberta) aan de kces (25 oktober
1955)”, 3.
76 Dortmans, Brabanders in Canada, 184.
77 ned, doos 100: “Commissie van Advies, Voorlichting en Propaganda”, class.nr. 08.223: “Commissie Integratie, 1955-1956”, aldaar “Brief van M. Grootscholten scj, Catholic Immigration Council,
London, Ontario (december 1955)”; ibidem, “Brief F. Verhagen, Diocesan Immigration Bureau,
Calgary, Alberta (25 oktober 1955)”.
78 Verspreid over: Ontario (26), Quebec (17), Alberta (12), Saskatchewan (11), twee in zowel Manitoba, Nova Scotia als New Brunswick en één in New Foundland. Zie: hua, toeg.nr. 449: “Archief
aartsbisdom Utrecht, 1853-1967”, inv.nr. 261: “Stukken betreffende emigratie, 1953-1959”, aldaar
“Opbouw van de organisatie, Jac. van der Hoogte (Amsterdam, 30 december 1953)”, 8-9. nb. An
van der Valk was op dat moment, eind 1953, niet meer actief als fieldwoman.
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ondersteuning van Nederlandse immigranten beschouwden deze missionarissen
niet als een prioriteit.79 Daarnaast verwachtte het Canadese episcopaat van deze
priesters dat ze zich allereerst concentreerden op het werk in de eigen parochie en
dat ze katholieke immigranten van alle nationaliteiten terzijde stonden, dus niet
alleen de nieuwkomers uit Nederland.80 De enige priesters van Nederlandse herkomst die in dienst van de Canadese hiërarchie voltijdse arbeid onder de immigranten mochten verrichten, waren de eerdergenoemde Van Wezel, Verhagen en
Otgerus. Zij waren door het Canadese episcopaat aangesteld als Directors of Immigration in de bisdommen waarin zij werkten. De ruim zestig Canadese bisdommen telden 44 Directors of Immigration, van wie dus slechts drie personen
zich specifiek met de zorg voor de Nederlandse landverhuizers bezighielden. Het
duurde uiteindelijk tot 1958 voordat in Canada een overkoepelende, landelijke
katholieke instantie tot stand kwam ter coördinatie van het diocesane immigratiewerk, de Catholic Immigrant Service (cis). De cis kreeg toen een eigen Nederlandse afdeling, de Canadian Catholic Immigrant Services (ccis), dat onder leiding stond van M. Cremers en tot doel had om de opvang van Nederlandse
immigranten in de havens te regelen, evenals de voorlichting en het onderhouden
van de contacten met Nederlandse instanties.81 Deze organisatie was tot stand gekomen op aandringen van drs. J.F. van Campen, de directeur van de kces, die dit
bij de scer had bepleit tijdens een reis door Canada in de zomer van 1956.82
Verder kan nog gesteld worden dat de beperkte inzet van ‘gewone’ kerkleden,
gecombineerd met een gebrek aan geestelijken, het veldwerk onder immigranten
in Noord-Amerika bemoeilijkte. Hier deed zich een belangrijk verschil voor met
de afgescheiden immigranten uit de negentiende eeuw en later de gereformeerden
uit de Gereformeerde Kerken in Nederland, die het leiderschap van ‘gewone’
kerkleden juist zoveel mogelijk benutten om de Noord-Amerikaanse kerken en
de talloze organisaties daaromheen te bemannen.83 Ook de vrijgemaakt-gereformeerden zetten na de Tweede Wereldoorlog in Canada en de Verenigde Staten indien mogelijk gewone kerkleden in ten behoeve van de opbouw van een eigen
subcultuur.
De katholieke organisatie werd ten slotte bemoeilijkt door het gebrek aan inzetbare priesters voor het immigratiewerk, zowel in Noord-Amerika als in
79 Ibidem. In 1959 waren er ongeveer 85 geestelijken uit Nederland in Canada werkzaam. Zie: Martine Busz, “Een nieuw thuis overzee. De Nederlandse emigratie naar Canada, 1945-1965” (doctoraalscriptie sociale geografie, Universiteit van Utrecht, 1999) 100-102.
80 H.A.V.M. van Stekelenburg, “The Origins and Settlement Patterns of Roman Catholic Dutch Emigrants to North America” (z.p.: ongepubliceerde paper, 1982) 17, locatie: Koninklijke Bibliotheek,
Den Haag.
81 Van Wezel en Verhagen werden aangesteld vóór december 1953, Otgerus in de tweede helft van de
jaren vijftig. Zie de brief van Van der Hoogte in noot 78 van dit hoofdstuk en: aot, toeg.nr. f140558.136: “Dutch-Canadian Papers”, inv.nr. mu9429.2: “Catholic Immigrant Services Papers 19441967 ”, aldaar “Inleiding M. Cremers op C.N.I.C. vergadering, King Edward Hotel, Toronto: ‘Nazorgwerk onder katholieke emigranten’ (22 september 1959)”, 1.
82 Smits, “Met kompas emigreren”, 104-105.
83 Vgl. G. Cassidy en C. Meulmeester, “Dutch Canadians and Their Organizations: an Alternative to
the North American Way of Life?” (ma thesis Political Sciences; MacMaster University, Hamilton,
1971) 34, locatie: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
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Nederland.84 Volgens pater Van Wezel waren hijzelf en Verhagen vrijwel de enige
geestelijken van Nederlandse afkomst die zich daadwerkelijk bekommerden om
het welzijn van de katholieke immigranten in heel Canada, zo schreef hij hem in
1956: ‘Frans, je bent vrijwel de enige onder de Nederlandse priesters, die over de
grenzen van z’n bisdom kijkt en zich zorgen maakt over de Nederlandse immigratie in Canada als geheel.’85 Vooral in de stedelijke regio’s in Canada – in metropolen als Toronto, Montreal en Vancouver – was volgens ingewijden sprake van
een groot tekort aan Nederlandssprekende zielzorgers, zo constateerde onder
meer bisschop W.M. Bekkers in 1959.86
Eind jaren vijftig was alleen de basis van een gestructureerde katholieke immigrantenzorg gelegd, aldus de zojuist genoemde Cremers in 1959 in een lezing voor
een aantal Nederlandse priesters in Canada: ‘De grondslag en het raamwerk van
de katholieke immigratieorganisatie zijn gelegd. Wij zijn nu bezig met de afbouw.
Met Gods hulp en onze toewijding zullen wij steeds beter gaan beantwoorden aan
de behoeften van de nieuwkomende immigranten.’87 Pas een aantal jaren nadat de
emigratiegolf uit Nederland afnam – dat gebeurde vanaf 1952 – hadden de katholieke instanties de opvang enigszins op touw gezet.
Net als in Canada waren in de Verenigde Staten nauwelijks tot geen katholieke
fieldmen werkzaam. Tot 1953 stelde de katholieke trek naar dit land naar verhouding ook weinig voor. Terwijl de katholieken 39.5 procent van de Nederlandse
bevolking uitmaakten, lag hun aandeel in de emigratie naar de Verenigde Staten
van 1948-1952 op slechts 10.5 procent.88 Door de ruimere immigratiewetgeving
– via de Refugee Relief Act en de beide Pastore-Walter Acts – nam de emigratie
van Nederlandse katholieken naar de Verenigde Staten vanaf 1953 toe. Deze stijging had te maken met het hoge percentage katholieken onder de repatrianten uit
Nederlands-Indië, die met deze wetgeving voorrang kregen om zich in Amerika
te vestigen. Repatrianten van katholieke huize kozen vooral voor de staat Californië, waar zich veel parochies bevonden.89 Daarnaast detacheerde de Katholieke
Centrale Emigratie Stichting begin 1956 pater J. Karstens als assistent-bisschoppelijk commissaris bij de National Catholic Welfare Conference (ncwc), het
Amerikaanse episcopaat in New York, om de katholieke emigratie naar de Verenigde Staten onder de speciale wetgeving te bevorderen. Hij slaagde erin voor
84 J. van der Hoogte, ‘Verre werkers’, Emigratie. Drie-maandelijks tijdschrift gewijd aan emigratievraagstukken 6 (winter 1959-1960) 18-22, aldaar 22.
85 hvsc, doos 13, map 83: “Archivalia (uit buitenlandse archieven)/kopieën van correspondentie, 19481958”, aldaar “Brief van J. van Wezel aan F. Verhagen (3 november 1956)”, 1.
86 aot, toeg.nr. f1405-58.130: “Dutch-Canadian Papers”, inv.nr. mu9423.2: “Van Gendt Papers, 19571970”, aldaar “Toespraak van Monseigneur W.M. Bekkers tot Nederlandse priesters en leken, Montreal, 25 augustus 1959”, 3.
87 aot, toeg.nr. f1405-58.136: “Dutch-Canadian Papers”, inv.nr. mu9429.2: “Catholic Immigrant
Services Papers 1944-1967 ”, aldaar “Inleiding M. Cremers op C.N.I.C. vergadering, King Edward
Hotel, Toronto: ‘Nazorgwerk onder katholieke emigranten’ (22 september 1959)”, 2.
88 Zie: hoofdstuk 3, pag. 110 (tabel 7b).
89 Edwin Scott Gaustad, Historical Atlas of Religion in America. Revised Edition (New York, etc.:
Harper & Row Publishers, 1976) 103-112.
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tweeduizend Nederlandse katholieken een affidavit of support (een garantieverklaring van werk en huisvesting) te regelen. Al na een jaar werd Karstens teruggeroepen door de kces. In juli 1958 detacheerde de kces opnieuw een pater in New
York, J. Trum, die onder de Pastore-Walter Acts katholieken de Verenigde Staten
binnen wist te krijgen.90
Er gingen in de jaren vijftig naast de beide genoemde paters nog enkele Nederlandse priesters naar de Verenigde Staten, maar net als in Canada waren er ook
daar maar weinig fieldmen die zich fulltime met de immigrantenzorg inlieten. Dit
in tegenstelling tot landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Frankrijk, waar de katholieken wél in alle staten of provincies de beschikking hadden
over Nederlandssprekende fieldmen.91

Bezorgdheid om ‘geloofsafval’
De motivatie bij de inzet van fieldmen was – naast sociale bewogenheid en het feit
dat men een Nederlandse achtergrond deelde – bezorgdheid voor geloofsafval en
het streven om de landverhuizers te behouden voor het eigen kerkgenootschap.
Meestal zonder medeweten van de emigranten zelf wisselden kerkenraden, emigratiekantoren of bij de overzeese emigratie betrokken personen verontrustende
berichten uit over de ‘afval’ die zij onder de vertrekkende achterban meenden te
constateren. Om de aard van de kerkelijke zorg helder te krijgen wordt in deze
paragraaf ingegaan op de Rooms-Katholieke Kerk, de Nederlandse Hervormde
Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Daarbij wordt de vraag beantwoord waarop de bezorgdheid onder kerkelijke vertegenwoordigers gebaseerd was. De aandacht gaat eerst uit naar de
vrees voor kerkverlating of -verandering onder rooms-katholieke immigranten in
Noord-Amerika en vervolgens onder de hervormde, gereformeerde en vrijgemaakt-gereformeerde.
In Canada schatte een zekere Father Bader, wiens ouders uit Nederland geëmigreerd waren maar die zelf in Canada geboren en getogen was, de kerkelijke betrokkenheid onder Nederlandse katholieke immigranten in stedelijke gebieden op
slechts 60 procent.92 Achter de katholieke schermen correspondeerde men druk
over de afnemende kerkelijke betrokkenheid van de nieuwkomers in Canada, wat
de geestelijken toeschreven aan de beperkte aanwezigheid van Nederlandssprekende priesters in voornamelijk de stedelijke gebieden. Zo schreef de aartsbis90 Smits, “Met kompas emigreren”, 106; ‘Enorme belangstelling in Nederland. “States” emigratieparadijs ook voor vele Limburgers’, Limburgsch Dagblad (19 oktober 1956) 3. Deze bron is ontleend
aan: ned, doos 88: “Refugee Relief Act (R.R.A.), U.S.A.”, class.nr. 07.353.34: “U.S.A., voorlichting
betreffende de emigratie onder de rra, 1954-1956”.
91 Aldus: Van der Hoogte, ‘Verre werkers’, 19-20.
92 aot, toeg.nr. f1405-58.82: “Dutch-Canadian Papers”, inv.nr. mu9413.4: “A. Garrels Papers, 19571962”, aldaar “Katholiek Nederlands Persbureau (31 maart 1960), artikelen J.H. Hetzler over Canada”, afl. vii.
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schop van Toronto, kardinaal James Ch. McGuigan, in 1957 aan de priester A.
Lannoye – die sinds 1951 contactpersoon was voor Nederlandse immigranten in
het aartsbisdom Toronto –, dat veel katholieke immigranten in de regio Toronto
zich in de geestelijke gevarenzone bevonden. Dit had volgens hem vooral te maken met het gebrek aan Nederlandssprekende priesters:
Although most of the Dutch people are good Catholics and many of them know some
English, this does not alter the fact that too many in greater Toronto suffer great damage
to their Faith and some even lose their Christian Faith altogether. Because of the lack of
priests who can understand them and help them, many do not receive the Sacraments as
frequently as they should. Many young people are too much infiltrated by the spirit of
worldliness and materialism and are lead into a way of life which alienates them gradually from the Catholic way of life. To them “freedom” is a freedom from the laws and
authority of the Church, a freedom from the influence of their Catholic environment and
background.93

Volgens McGuigan kon de afnemende betrokkenheid van de katholieke immigranten alleen voorkomen worden als er meer Nederlandssprekende priesters in
stedelijke gebieden werden aangesteld. Lannoye besloot naar aanleiding van de
bovengenoemde alarmerende berichtgeving contact op te nemen met de Nederlandse aartsbisschop B.J. Alfrink, de opvolger van de in 1955 overleden J. de Jong,
met het verzoek om twee extra priesters naar de regio Toronto te sturen. Dit verzoek sorteerde geen effect, want in november 1957 – een aantal maanden later –
correspondeerde hij nog steeds met het Nederlandse episcopaat om het verzoek
ingewilligd te krijgen.94
Bij de katholieke bezorgdheid over geïmmigreerde geloofsgenoten in NoordAmerika moet een tweetal kanttekeningen geplaatst worden. Allereerst was de bezorgdheid over de geringe kerkelijke betrokkenheid en het geestelijke verval onder immigranten niet nieuw, maar bestond deze ook al in de negentiende eeuw.95
Klagen over lauwheid hoeft niet altijd naar een achterliggende realiteit te verwijzen. Voorts zeggen deze klachten niets over het kerklidmaatschap, maar wel over
de kerkelijke betrokkenheid van de immigranten. Er was in de praktijk nauwelijks
tot geen sprake van ontkerkelijking of kerkverandering onder Nederlandse katholieken na hun aankomst in Noord-Amerika, zoals dit hoofdstuk verderop nog
toelicht.
Net als onder de katholieken, was men ook in hervormde kringen niet gerust
over het geestelijke welzijn van de geïmmigreerde achterban. Eind jaren veertig en
begin jaren vijftig had de zorg vooral betrekking op hervormde landverhuizers die
zich bij de Christian Reformed Church hadden aangesloten. Dit kerkgenootschap
zette haar deuren bewust óók voor hervormden open en trad op voorlichtingsavonden en in de periodieke pers in Nederland met deze boodschap naar buiten,
93 hua, toeg.nr. 449: “Archief aartsbisdom Utrecht, 1853-1967”, inv.nr. 261: “Stukken betreffende
emigratie, 1953-1959”, “Brief McGuigan aan Lannoye (25 juli 1957)”, 2.
94 Ibidem.
95 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 135-136.
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Afb. 73 Emigratierapport van een hervormd kerklid. Deze persoon verving het antwoord
‘matig’ bij kerkelijke belangstelling nogal opzichtig voor ‘goed’, vermoedelijk in de hoop
sneller te kunnen emigreren.
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Afb. 74 De pastorie van
Oussoren in Hoboken.
Bron: Oussoren, Weest
standvastig. Afscheidspredikatie Middelburg
(1951).

vaak tot irritatie van de Hervormde Emigratie Commissie.96 Aansluiting bij een
Noord-Amerikaanse Presbyterian Church of bij de United Church of Canada
werd daarentegen door veel hervormde predikanten getaxeerd als minder alarmerend, omdat dat geen kerken waren met een Nederlandse zusterkerk.
Uit interne besprekingen van de Board of Domestic Missions van de Canadese
tak van de Reformed Church blijkt dat de zorgen van de predikanten zich vooral
toespitsten op het gebrek aan kerkelijk meeleven van de meerderheid van de leden.
Archiefstukken maken telkens duidelijk dat de kerkelijke betrokkenheid van veel
hervormde emigranten gering was. Op emigrantenlijsten die plaatselijke hervormde kerkenraden aan de ontvangende Noord-Amerikaanse kerken stuurden,
werd vanaf het midden van de jaren vijftig door de Hervormde Emigratie Commissie – op basis van informatie van de kerkenraad waarvan de emigrant lid was –
96 Zo was de Hervormde Emigratie Commissie in 1948 woedend over krantenartikelen van gereformeerde zijde, die hervormden adviseerden zich aan te sluiten bij de Christian Reformed Church.
Zie: ahec, doos h4.901 (3395), inv.nr. 63: “Correspondentie met buitenlandse kerken”, aldaar
“Brief J. Heersink van de Hervormde Emigratie Commissie (13 augustus 1948)”.
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aangegeven in hoeverre vertrekkende hervormde leden kerkelijk meelevend waren. Daarbij onderscheidde deze commissie de volgende categorieën: ‘a. kerkelijk
meelevend, b. tamelijk meelevend, c. Tonen enige belangstelling, maar gaan niet
naar de kerk, d. geen interesse’.97 Hervormde passagierslijsten van zeven emigrantenschepen uit 1959 – van wie vijf naar Canada en twee naar Australië gingen –
wijzen uit dat van de 179 hervormde emigranten die op deze lijsten geregistreerd
stonden, 31 procent tot de categorie ‘meelevend’ behoorde, 15 procent tot de ‘tamelijk meelevenden’, 11 procent tot de groep die enige belangstelling toonde maar
niet meer naar de kerk ging, terwijl 43 procent niks meer met de kerk te maken
wilde hebben.98 Tot het begin van de jaren vijftig arriveerden er nog relatief veel
kerkelijk betrokken hervormden, maar vanaf ongeveer het midden van dat decennium viel, aldus de predikant J.P. Drost van de Reformed Church in Montreal in
1966, slechts 50 procent van de nieuwe rca-leden als kerkelijk meelevend te typeren. Dit had volgens hem ook te maken met het groeiende vertrek van hervormde
emigranten uit Nederlandse stedelijke gebieden, die minder orthodox waren dan
hervormden van het platteland.99 Verder constateerde hij dat veel immigranten de
rca als een soort wisselstation gebruikten om de overstap naar een Canadese kerk
te maken, met name de United Church of de diverse presbyteriaanse kerken. In
een vergadering van rca-predikanten in Hamilton, zei J.W. Falkenburg, predikant te Toronto, over dit verschijnsel: ‘Er verdwijnen ineens leden, die vrij geregeld kwamen, naar een Canadese kerk. Men heeft dan de Reformed Church als
voorportaal gebruikt (…) Velen zien de Reformed Church als een doorgangshuis
naar een Canadese kerk.’100
Gereformeerde instanties waren eveneens bang voor kerkverandering of
geloofsafval onder hun emigranten. Dit blijkt uit de uitvoerige correspondentie
over dit onderwerp tussen plaatselijke kerkenraden en de deputaten voor emigratie van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Als een van de oorzaken van ‘het
verlies’ van landverhuizers aan andere kerken noemden de betrokkenen vaak de
gebrekkige informatievoorziening uit Nederland. En dat was weer een gevolg van
het feit dat kerkenraden regelmatig nalieten de namen en adressen van vertrekkende leden op te geven aan het Algemeen Kerkelijk Bureau in Utrecht – zoals in
het vorige hoofdstuk is gesteld – waardoor boordpredikanten en fieldmen van ongeveer de helft van de gereformeerden niet wisten dat zij tot de Gereformeerde
Kerken behoorden. John van der Vliet van het Immigration Committee van de
Christian Reformed Church constateerde in 1951 dat er ‘voorheen honderden
voor die kerk verloren gingen’ in Canada, en ‘...nog gebeurt het, dat Geref. emigranten aankomen in plaatsen, waar wij een dominee hebben en toch naar een Canadese kerk gaan, omdat zij niet van elkaar weten, dat zij bestaan.’101
97 ahec, doos h4.874 (3368), inv.nr. 36: “Emigrantenlijsten 1956-1960, kerkelijke rapporten”, aldaar
“Lijst met namen van hervormde emigranten (Groote Beer, Canada, 3 april 1959)”.
98 Ibidem, “Passagierslijsten hervormde emigranten, juni-december 1959”.
99 ahec, doos h4.901 (3395), inv.nr. 63: “Correspondentie met buitenlandse kerken”, aldaar “Brief
J.P. Drost aan de Board of North American Missions (31 augustus 1966)”.
100 Ibidem.
101 gra, toeg.nr. 1511: “Archief Gereformeerde Kerk van Groningen”, inv.nr. 788: “Stukken betref-
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In datzelfde jaar stuurde A.H. Oussoren, predikant van de Christian Reformed
Church in Hoboken, New Jersey (vlakbij New York), een alarmerende brief naar
de deputaten voor de emigratie in Utrecht over de situatie in de Verenigde Staten,
waarin hij aandacht vroeg voor deze kerkkwestie. De boodschap van Oussoren luidde, weergegeven in de woorden van de deputaten: ‘In de omgeving van Hoboken
wonen heel wat personen, die vroeger behoorden tot de Gereformeerde Kerken in
Nederland, maar [in de Verenigde Staten] zo langzamerhand van de kerk [de Christian Reformed Church] zijn afgedwaald of tot andere kerkformaties zijn overgegaan.
Dr. Oussoren wil trachten deze mensen op te sporen, maar... waar zitten ze?’102
Naast de gebrekkige registratie vormt ook het feit dat verscheidene gereformeerde immigranten hun vertrek uit Nederland aangrepen om kerkelijk te verhuizen, een verklaring voor het ‘zoekraken’ van gereformeerden. Emigratie bood
deze gereformeerden de gelegenheid om niet alleen op economisch gebied, maar
ook kerkelijk een nieuwe start te maken, al dan niet na eerst lid van de Christian
Reformed Church geweest te zijn. Ook in de gereformeerde Nederlandse pers
klonk deze bezorgdheid door. De predikant Pieter Prins signaleerde hetzelfde als
Oussoren. In 1953 luidde hij in het Gereformeerd Weekblad de noodklok:
In de correspondentie met emigranten en emigranten-dominé’s valt het me telkens op,
hoe het kerkbesef is verwaterd bij velen, die toch lange jaren in Nederland op Gereformeerde catechisaties gingen en onder Gereformeerde kansels zaten en ook... in Geref.
ouderlingen- en diakenenbanken zaten, als ik die ook even zo betitelen mag. Want hoe
doet men in den vreemde? Men sluit zich maar ergens bij aan: het is toch ook een christelijke kerk, er zijn toch ook goede en meelevende en hartelijke mensen in die kerk en de dominé heeft toch in die eerste moeilijke tijd ook heel veel voor mij gedaan, enz. enz.103

Bij de direct betrokkenen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), ten slotte,
was de kerkkeuze van de achterban in Noord-Amerika eveneens een gespreksonderwerp. Vooral in de jaren 1947-1950, toen ze in Noord-Amerika nog geen eigen kerkelijk adres hadden, sloten veel vrijgemaakten zich aan bij een Christian Reformed of een Protestant Reformed Church, zo constateerden ingewijden. Simon
van Renssen, de directeur van de Gereformeerde Emigratie Stichting, schreef in 1953
in De Reformatie dat van de vrijgemaakte immigranten die tot 1950 vertrokken waren, wel de helft of meer in andere kerkgenootschappen was gebleven en geen overstap maakte naar de vanaf toen opgerichte Canadian Reformed Churches: ‘Naar schatting zijn er dan van hen ook 50 pct. en meer afgedwaald.’104 Uit een latere taxatie
werd het ledenverlies aan de crc en de prc nog hoger geschat. Over vrijgemaakten
die niet via de Gereformeerde Emigratie Stichting naar overzeese landen vertrokken waren, stelde een ges-bestuurslid begin 1958: ‘Schier wekelijks komen de befende de deputaten voor de emigratie, 1929-1955”, aldaar “Brief van J. van der Vliet aan de deputaten voor de emigratie (24 februari 1951)”.
102 Ibidem, aldaar “Brief van de deputaten voor de emigratie aan de kerkenraden van de Gereformeerde Kerken (juni 1951)”.
103 P. Prins, ‘Zijn wij dan zó verslapt?’, Gereformeerd Weekblad (31 juli 1953) 37.
104 Simon van Renssen, ‘Emigreren. Een verantwoordelijke beslissing (i)’, De Reformatie (4 april 1953)
215.
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richten binnen, dat zij, die van onze arbeid geen gebruik maken, in de verstrooiing
komen en dat in die gevallen 80 procent afdwaling, nu nog, niet te laag geschat is.’105
De term afdwaling sloeg op aansluiting van vrijgemaakten bij de als ‘synodocratisch’
beschouwde Christian Reformed Church. Volgens de auteur was het verlies van vrijgemaakt-gereformeerde immigranten op het moment van schrijven, in 1958, geen
minder groot probleem dan in de periode 1947-1950, toen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) nog geen zusterkerken in Noord-Amerika hadden.
Er mag uit de voorbeelden in deze paragraaf geconcludeerd worden dat de bezorgdheid voor kerkverandering of -relativisme onder de betrokken personen en
instanties groot was. Deze angst werd gevoed door de berichtgeving van ervaringsdeskundigen in Noord-Amerika en van emigratieverenigingen in Nederland,
die kerkverandering of een afnemende betrokkenheid constateerden. Hoe gestructureerd de opvang dus ook georganiseerd was door de fieldmen en de immigrantenkerken, met name in en rond de Christian Reformed Church, toch kon
blijkbaar niet voorkomen worden dat de kerkgenootschappen een deel van hun
geëmigreerde achterban uit het oog verloren. Maar was deze bezorgdheid terecht?
Een analyse van de kerkkeuze van Nederlandse immigranten in Canada geeft op
die vraag een antwoord.

De kerkkeuze in Canada
Van de Nederlandse landverhuizers die zich in de periode vóór de Tweede
Wereldoorlog in Canada vestigden, maakte een groot percentage, 86 procent, de
overstap naar een Canadese kerk. Slechts 10 à 12 procent van deze vooroorlogse
immigrantengeneratie sloot zich aan bij een Nederlands-Canadese kerk.106
Na de Tweede Wereldoorlog kwam in deze kerkkeuze enige verandering en
koos ongeveer een derde van de Nederlandse nieuwkomers in Canada voor aansluiting bij een Nederlandse immigrantenkerk. Dit had vooral te maken met het
feit dat het aanbod van Nederlands-Canadese kerken na de Tweede Wereldoorlog
een stuk groter was dan in de periode vóór 1945. Volgens de Canadese volkstelling van 1961 had 56.4 procent van de 133.500 Nederlanders die in het tijdvak
1946-1961 naar Canada kwamen, zich aangesloten bij een Canadees kerkgenootschap (tabel 18).107 De overige immigranten waren lid van een kerkgenootschap

105 ages, doos 17: ‘Emigratie en kerk’, Contactblad voor Emigranten 6.11 (januari 1958) 4-8, aldaar 6.
106 Zie: Kalbach, The Impact of Immigration on Canada’s Population, 166-167 (tabel 4.7). nb. Het
resterende percentage (2 tot 4 procent) van de Nederlandse immigranten was buitenkerkelijk. Dit
was laag, aangezien het percentage buitenkerkelijken in Nederland tussen de 7.8 (in 1920) en 14.4
(in 1930) lag.
107 De getallen van de Canadese census van 1961 (circa 133.500 immigranten) liggen ongeveer 6 procent
lager dan de tellingen van de Nederlandse Emigratie Dienst, die op een totaal van ongeveer 142.500
landverhuizers uitkomen. De cijfers mogen vanwege dit kleine verschil als representatief worden beschouwd. Waarschijnlijke verklaringen voor het verschil zijn remigratie van Canada naar Nederland
en transmigratie van Nederlandse immigranten uit Canada naar de Verenigde Staten.
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van Nederlandse origine (32.3 procent) – zoals de Christian Reformed Church, de
Reformed Church in America of de Netherlands Reformed Congregations – of
sloten zich bij geen enkele kerk aan (ruim 11 procent).
Tabel 18 kerkkeuze van naoorlogse Nederlandse immigranten in Canada
(1946-1961)108
Kerkgenootschap

Aantal immigranten
Abs.
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Canadese kerken
75.300
56.4
– Roman Catholic Church
37.650
28.2
– United Church of Canada
21.250
15.9
– Presbyterian Church
5.600
4.2
– Overige (o.a. baptisten, mennonieten,
10.800
8.1
anglicanen, pinksterbeweging)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ned.-Can. (immigranten)kerken
43.250
32.3
– Christian Reformed Church (crc)
29.500
22.0
– canrc / frcna / nrc / prc
7.200
5.4
– Reformed Church in America (rca)
6.550
4.9
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Buitenkerkelijk / onbekend
14.950
11.2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal
133.500
100

Een vergelijking tussen gegevens uit de Canadese census van 1961 over de kerkkeuze van Nederlandse landverhuizers (tabel 18) met de cijfers over de levensbeschouwelijke overtuiging van immigranten in de periode 1947-1960 van de
Nederlandse Emigratie Dienst (tabel 19), geeft een indicatie van de kerkelijke keuze die Nederlandse nieuwkomers in Canada in de jaren 1947-1960 gemaakt hebben. Met opzet wordt hier gesproken over ‘indicatie’, omdat het precieze verloop
van de kerkkeuze van immigranten onmogelijk te reconstrueren valt vanwege het
gebrek aan exact cijfermateriaal.
Met behulp van aanvullende gegevens vallen echter wel vier conclusies te trekken over de buitenkerkelijkheid, de katholieken, de hervormden en de gereformeerden. Een eerste gevolgtrekking uit de vergelijking van de tabellen 18 en 19 is
dat de buitenkerkelijkheid onder Nederlandse immigranten in 1961 nauwelijks
groeide ten opzichte van het decennium ervoor. De stijging bedroeg ongeveer
2.650 personen, wat een toename van slechts 2.2 procent inhield van immigranten
die voorheen tot een kerk behoorden.109
108 Zie over de Canadese kerken: Kalbach, The Impact of Immigration, 166-167 (tabel 4.7; nr. 36), over
de Reformed Church in America: vri, toeg.nr. w88-0091: “Richard C. Oudersluys Collection”,
doos 6, folder 26: “Canadian Field, 1956-1959”, aldaar “Paper A.F.P. Vermeulen (1 april 1959)”, 1,
en over de Christian Reformed Church: Groenenberg, “The Social Geography”, 6.
109 Berekeningswijze: 14.950-12.300=2.650. Minus de buitenkerkelijken zijn er tot 1960 circa 121.200
kerkelijke emigranten naar Canada vertrokken (tabel 19). (2.650/121.200)*100=2.2 procent.
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Tabel 19 levensbeschouwing van naar Canada vertrokken Nederlandse immigranten (1947-1960)110
Religieuze overtuiging

Aantal immigranten
Abs.
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gereformeerd
43.000
32.2
katholiek
39.200
29.4
hervormd
34.600
25.9
buitenkerkelijk
12.300
9.2
overige kerken/onbekend
4.400
3.3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal
133.500
100

Een tweede conclusie is dat de overgrote meerderheid van de katholieke immigranten zich in Canada aansloot bij de Catholic Church. Ervan uitgaande dat vrijwel alleen katholieken voor dat kerkgenootschap kozen, bleef ongeveer 90 procent van de katholieke immigranten in Canada lid van de Catholic Church.111
Opmerkelijk genoeg lag dit percentage even hoog als bij Nederlandse katholieken
in Nieuw-Zeeland. Een onderzoek van de socioloog J.J. Mol naar veranderingen
in religieus gedrag bij ruim 150 Nederlandse katholieke landverhuizers in de stad
Christchurch heeft uitgewezen dat in Nieuw-Zeeland 89 procent van deze immigranten lid bleef van de Rooms-Katholieke Kerk.112 Dit zijn opmerkelijke uitkomsten, wanneer de voortdurende klachten van de geestelijkheid over afnemende meelevendheid in ogenschouw worden genomen. In de praktijk leek het
allemaal wel mee te vallen met de katholieke kerkelijke trouw in Canada.
Het ligt mijns inziens voor de hand om hier enkele kanttekeningen te plaatsen.
Zo was de geuite bezorgdheid van de katholieke geestelijkheid over de landverhuizers niet nieuw en vormden de klachten niet automatisch een spiegelbeeld van
de feitelijke situatie. Ook was de vrees van de clerus niet zozeer gericht op het kerkelijke lidmaatschap van de immigranten, maar op hun blijkbaar geringe kerkelijke meelevendheid. Voorts onttrokken katholieken zich vergeleken met orthodox-

110 De percentages in deze tabel zijn berekend met behulp van: Smits, Met kompas emigreren, 35, die
zich baseert op cijfermateriaal van de Nederlandse Emigratie Dienst. Van deze percentages uitgaande, evenals van het totale aantal immigranten van 133.500, is de absolute omvang per geloofsgroep berekend.
111 Een overstap van protestanten naar de Rooms-Katholieke Kerk kwam alleen sporadisch voor, behalve (maar ook dat was een zeldzaamheid) in gevallen van gemengde huwelijken. Het percentage van 90
procent is als volgt berekend: wanneer ervan uitgegaan wordt dat alleen katholieke immigranten lid
werden van een parochiekerk, dan bedroeg het percentage 96 procent [(37.650/39.200)*100=96].
Wanneer een veiligheidsmarge van 10 procent ingebouwd wordt – dus 10 procent niet-katholieke immigranten die zich bij een parochie aansloten – dan lag het percentage katholieke immigranten dat het
eigen kerkgenootschap in Canada trouw bleef op 86 procent [(37.650-3.765)/39.200*100=86]. Er mag
dan geconcludeerd worden dat ongeveer 90 procent van de Nederlandse katholieken zich in Canada
bij een Catholic Church heeft aangesloten.
112 J.J. Mol, Changes in Religious Behaviour of Dutch Immigrants [R.E.M.P. bulletin, supplement 8;
Research Group for European Migration Problems] (juli 1965) 23-24, 27-28.
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protestanten minder snel aan de kerk, maar bleven eerder papieren leden. Dit hing
samen met het ontbreken van een effectieve kerkelijke tucht die kon leiden tot ‘afsnijding’ van de kerk.113
Van het resterende 10 procent van de Nederlandse katholieke immigranten in
Canada, ruim 3.900 personen, is moeilijk te achterhalen waar zij kerkelijk gezien
terechtgekomen zijn. Een gedeelte van deze groep is buitenkerkelijk geworden of
sloot zich aan bij een ander kerkgenootschap. Van een aantal katholieke landverhuizers is in elk geval bekend dat ze toetraden tot een presbyteriaanse kerk.114
In de derde plaats kan de kerkkeuze van de Nederlandse hervormden in Canada globaal gereconstrueerd worden in de eerste vijftien jaar na hun vestiging. Als
de eerder aangehaalde constateringen van Heersink kloppen – namelijk dat ongeveer 40 procent van de hervormden in de Christian Reformed Church belandde
en 18 à 19 procent in de Canadese tak van de Reformed Church in America115 –
dan sloten zich van de 34.600 hervormde immigranten ongeveer 13.840 personen
aan bij de Christian Reformed Church en 6.400 bij de Reformed Church in America. De overige ruim 41 procent belandde in de United Church, de Presbyterian
Church of in andere kerkgenootschappen, of raakte buitenkerkelijk.
Ten slotte valt op basis van bovenstaande gegevens te analyseren welke kerkelijke weg de 43.000 gereformeerde immigranten116 in Canada bewandeld hebben. Er
kan geconcludeerd worden dat naar schatting 15.660 gereformeerden (36.4 procent van het totaal) lid geworden zijn van de Christian Reformed Church.117 Een
maximum van 7.200 gereformeerde immigranten (16.7 procent van het totaal)
sloot zich aan bij een kleinere Nederlands-Canadese kerk, zoals te zien is in tabel
18. De overigen, minder dan een halve procent, leverden hun attestatie in bij een
Canadese afdeling van de Reformed Church in America. Dit alles leidt tot de slotsom dat 46 à 47 procent van de gereformeerde landverhuizers in de periode 19471960 buiten de eigen zusterkerk is geraakt. Deze personen werden lid van een Canadese denominatie, vaak de United Church of de Presbyterian Church, of
verlieten de kerk.
Deze opmerkelijke verschuivingen op het gereformeerd-kerkelijke erf corrigeren de beeldvorming die de eerdergenoemde ‘herdenkingsliteratuur’ van de naoorlogse gereformeerde immigranten geschetst heeft, namelijk dat zij zich vrijwel
allemaal bij de Christian Reformed Church aansloten. Dat was dus niet het geval.
113 Ibidem, 26. nb. De Rooms-Katholieke Kerk kent wel de excommunicatie of het interdict (een beperkte excommunicatie). De excommunicatie wordt hoofdzakelijk toegepast op geestelijken die
ketterijen uitdragen of schisma’s veroorzaken. Ten aanzien van leken wordt eerder het interdict
uitgesproken, wat afhouding betekent van een of meer sacramenten, maar doorgaans geen formele afsnijding van de Rooms-Katholieke Kerk zelf. Over de tuchtprocedures in de Rooms-Katholieke Kerk en voor meer literatuur: A.H. Santing-Wubs, Kerken in geding. De burgerlijke rechter
en kerkelijke geschillen (Meppel: Boom, 2002) 78-81, 145-147 (ook integraal raadpleegbaar op
www.kerkrecht.nl).
114 Dortmans, Brabanders in Canada, 211.
115 Zie de tekst vóór noot 12 en noot 35 in dit hoofdstuk, respectievelijk op pag. 261 en 270.
116 Met de term gereformeerden worden in dit verband personen bedoeld die in Nederland behoorden
tot een kerkgenootschap met dit begrip in zijn officiële benaming.
117 Dit getal blijft over wanneer men het hervormde aantal van 13.840 crc-leden van het totaal van
29.500 afhaalt.
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Bovenstaande conclusies richten de aandacht op de paradox dat, hoewel de gereformeerden over een effectief fieldmensysteem beschikten en vaak gebruikmaakten van kerkelijke relaties om naar Canada te emigreren, uitgerekend in gereformeerde kringen het ledenverlies hard toesloeg. Er zijn vier verklaringen voor deze
schijnbare tegenstrijdigheid. Allereerst stimuleerde de ervaring van ledenverlies
vóór de Tweede Wereldoorlog waarschijnlijk tot de opzet van een zo intensief
mogelijke ontvangst- en opvangmachine.
Voorts is in dit boek al verscheidene keren geconstateerd dat een aantal gereformeerden de landverhuizing aangreep om afstand te nemen van de kerkelijke en
theologische strijd die zij in de Gereformeerde Kerken in Nederland meegemaakt
hadden. Hoe doordacht het takenpakket van de crc-fieldmen misschien ook opgesteld was, deze mensen wilden afscheid nemen van dat knellende verleden. Het
eerdergenoemde sociologische onderzoek van Mol over religieuze veranderingen
onder Nederlandse immigranten in Nieuw-Zeeland wijst uit dat ook dáár relatief
veel gereformeerden, 32 procent van het totaal, na hun emigratie toetraden tot een
ander kerkgenootschap. Geregeld motiveerden zij deze stap als een daad van verzet tegen de kerkelijke benepenheid uit hun jeugd.118 Een indicatie dat dit ook voor
gereformeerde immigranten in Noord-Amerika een motief vormde, bieden de
memoires van Paul de Koekkoek. Deze crc’er werkte na de Tweede Wereldoorlog als home missionary in het zuiden van British Columbia. Toen steeds meer betrokkenen in het begin van de jaren vijftig opperden Nederlandse predikanten te
beroepen om de Christian Reformed Church in Canada te versterken, waren er
volgens De Koekkoek verscheidene immigranten die hiertegen bezwaar hadden
vanwege het oud zeer uit de jaren rond de Vrijmaking van 1944, of omdat ze bang
waren dat Nederlandse predikanten de oude theologische discussies naar Canada
zouden overbrengen: ‘There was fear among the immigrants of those Dutch
preachers. There were those who had had quarrels with them in Holland, and those whose souls were grieved because of dissention in their home churches for
which they blamed the ministers.’119 Hoewel deze personen nog stonden ingeschreven bij een Christian Reformed Church waren verscheidene gereformeerden
inmiddels vertrokken, of (dat is ook mogelijk) maakten de overstap in een later
stadium om de Christian Reformed Church te ‘gebruiken’ als een tussenstation
naar een Canadees kerkgenootschap.
Verder was de Christian Reformed Church dan wel het kerkgenootschap dat de
meest hechte banden met Nederland had en zodoende een relatief grote aantrekkingskracht uitoefende op aspirant-emigranten in dat land, maar het had in Canada geen landelijke dekking. Katholieken bijvoorbeeld konden in vrijwel geheel
Canada in een parochie terecht. Hoewel de crc zeker een magneetwerking had op
Nederlandse gereformeerden met vertrekplannen, en verscheidene gereformeerden door het werk van de fieldmen in de nabijheid van een plaatselijke gemeente
118 Mol, Changes in Religious Behaviour, 22-27.
119 Elaine Smit (ed.), Memoirs. Excerpts of Memoirs written by Rev. Paul de Koekkoek. Immigrant Ministry in South West British Columbia (Richmond, bc: z.n., 2000) 19, in: hhcc, toeg.nr. 55: “Paul
DeKoekkoek Collection”, doos 7, folder 4: “Memoirs DeKoekkoek, edited”.
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terecht konden komen, belandden er ook veel gereformeerden in wat betrokken
wel ‘de geestelijke wildernis’ noemden: gebieden zonder een naburige kerkelijke
gemeente.
En ten slotte is het goed mogelijk dat de open politiek van de fieldmen van de
Christian Reformed Church – om niet alleen gereformeerden van diverse pluimage, maar ook hervormden hun kerkgenootschap binnen te loodsen – op langere
termijn het tegendeel bewerkt heeft: onderlinge spanningen, verdeeldheid en een
gebrek aan herkenning tussen diverse groepen binnen de kerk.120 Het is goed
denkbaar dat gereformeerden op termijn ook om deze reden de Christian Reformed Church verlaten hebben.

De kerkkeuze in de Verenigde Staten
De ontvangst van gereformeerde immigranten in de Verenigde Staten was voor de
Christian Reformed Church minder problematisch. De Nederlandse emigratie
richting dat land was minder groot en het kerkgenootschap beschikte daar, net als
de Reformed Church in America, over een wijdverbreid kerkelijk netwerk.
Er bestaat geen cijfermateriaal over de kerkkeuze van de naoorlogse Nederlandse immigranten die zich in de Verenigde Staten vestigden. Duidelijk is in elk
geval wel dat de gevolgen van de immigratie geringer waren voor de NederlandsAmerikaanse kerken dan voor de ontvangende kerken in Canada. Terwijl zich in
de periode 1948-1962 46.200 gereformeerde immigranten in Canada vestigden,
verwelkomden de Verenigde Staten in dat tijdvak slechts 8.300 gereformeerden.
Een belangrijke oorzaak van dit verschil waren de begrensde Amerikaanse immigratiequota. De kleinere instroom gold, hoewel in mindere mate, ook voor de katholieken, van wie 42.200 in Canada belandden en 19.500 in de Verenigde Staten,
en de hervormden (respectievelijk 37.200 en 21.300). Dat een groter deel van de
katholieken en hervormden zich in de Verenigde Staten vestigde was, zoals eerder
vermeld, een gevolg van het relatief grote aandeel van deze geloofsgroepen onder
de Indische repatrianten die vanaf 1953 via Nederland onder speciale Amerikaanse wetgeving naar de Verenigde Staten kwamen.121
De Nederlandse nieuwkomers in de Verenigde Staten belandden na de Tweede
Wereldoorlog overwegend in al bestaande kerken, die een groter netwerk vormden dan in Canada. Zo had de Christian Reformed Church in 1945 in de Verenigde Staten bijna 300 gemeenten met ongeveer 127.000 leden en telde de Reformed
Church in America 740 gemeenten en 173.000 leden.122 Het institueren van nieuwe kerken vanwege buitenlandse immigratie vond in de Verenigde Staten dan ook
nauwelijks plaats.

120 Agnes Amelink heeft hierop gewezen. Zie: Amelink, Gereformeerden overzee, 184-185, 219.
121 Zie bijlage 4 (pag. 367) voor de genoemde aantallen.
122 Bratt, Dutch Calvinism, 222-223 (tabel 1).
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Geografische spreiding in Canada
De spreidingspatronen van Nederlandse immigranten in Canada en de Verenigde
Staten werden hoofdzakelijk bepaald door economische aspecten en familierelaties, en in mindere mate door religieuze factoren. Deze paragraaf stelt deze thematiek aan de orde en beantwoordt de vraag of de Nederlandse immigranten
overwegend de kerk volgden bij hun keuze voor een vestigingsplaats. Of volgden
de kerkgenootschappen de immigranten?
In Noord-Amerika deden zich net als vóór de Tweede Wereldoorlog duidelijke
patronen van concentratie voor. In Canada zette de beweging die al in de jaren
twintig begonnen was123 zich voort, waarbij het zwaartepunt van de Nederlandse
bevolking verder verschoof van het midden van het land – de prairieprovincies
Manitoba en Saskatchewan, met uitzondering van Alberta – naar de economische
groeicentra in het oosten (Zuidwest-Ontario) en aan de westkust (het zuiden van
British Columbia). De geografische spreiding van Nederlandse immigranten in
Canada, zoals te zien is in tabel 20, liep parallel met het algemene Canadese migratiepatroon sinds het interbellum, dat eveneens op de genoemde gebieden gericht was.124 Doordat veel gedemobiliseerde Canadese militairen na de Tweede
Wereldoorlog niet terugkeerden naar het platteland maar naar de stad trokken,
bestond er in de provincies Ontario, British Columbia en Alberta werkgelegenheid in de agrarische sector.
Tabel 20 Canadese inwoners van Nederlandse afkomst per provincie [drie
generaties] (1941, 1971)125
1941
1971
Abs.
%
Abs.
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ontario
73.001
34.3
206.935
48.6
Manitoba
39.204
18.4
35.305
8.3
Saskatchewan
35.894
16.9
19.040
4.4
Nova Scotia
23.834
11.2
14.845
3.5
Alberta
20.429
9.6
58.570
13.7
British Columbia
12.737
6.0
70.530
16.5
New Brunswick
4.539
2.1
5.365
1.3
Quebec
2.645
1.2
12.585
3.0
Overige provincies (4)
580
0.3
2.770
0.7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Canada (totaal)
212.863
100
425.945
100

123 Vgl. hoofdstuk 2, pag. 80-83.
124 Cnossen, Canada. Land van vrijheid, 124.
125 Het cijfermateriaal is ontleend aan de Canadese volkstellingen van 1941 en 1971: Lowensteijn,
‘Cultural Continuity and Adaption’, 279 (tabel iv).
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In Zuidwest-Ontario, het kloppende hart van de naoorlogse Canadese economie,
boden naast de gemengde landbouw industriesteden als Toronto, Hamilton,
Chatham en London ruimschoots werkgelegenheid. Deze steden vormden een
krachtige pullfactor voor het steeds groter wordende contingent niet-agrariërs
onder de Nederlandse immigranten na 1950.126
Net als Ontario maakte British Columbia een sterke economische ontwikkeling
door, vooral in de Lower Fraser Valley – een district dat grensde aan de Verenigde Staten – en op Vancouver Island rond de steden Vancouver en Victoria. In de
Lower Fraser Valley bestond ruimschoots werkgelegenheid in de gemengde landbouw. Na het gereedkomen van het Panamakanaal in 1914 verdrong de kustplaats
Vancouver de via de grote meren bereikbare stad Winnipeg (Manitoba) als de belangrijkste uitvoerhaven van Canadees graan, waardoor de stad en de omliggende
regio zich in economisch opzicht snel ontwikkelden.127 Van de 60.200 inwoners
van British Columbia die tijdens de Canadese census van 1961 aangaven van
Nederlandse afkomst te zijn, was 62 procent woonachtig in de Lower Fraser Valley. Vancouver Island vormde met 12 procent het tweede concentratiegebied.128
Ook Alberta was om een aantal redenen populair onder Nederlandse immigranten, hoewel die provincie een minder gunstig klimaat had. In het zuiden van
Alberta floreerden de tarwebouw en de suikerbietenteelt, die immigrantengezinnen en hun kinderen ruime werkgelegenheid boden. Daarnaast reikten Calgary en
het noordelijker gelegen Edmonton industriële alternatieven aan. In de regio rond
Edmonton vond men vanaf februari 1947 grote olievelden die van deze stad een
booming city maakten.129
Naast economische factoren speelde kettingmigratie een voorname rol bij het
spreidingspatroon van de Nederlandse immigranten in Canada. De hoofdstroom
van de immigranten vertrok in de periode 1947-1963 naar Ontario, British Columbia en Alberta, juist de gebieden waar zich al eerder Nederlandse immigranten
hadden gevestigd. De nieuwkomers volgden hierbij vooral hun familie en kennissen en niet de kerk. Maar omdat hun familie en kennissen veelal tot dezelfde kerkelijke denominatie behoorden als zijzelf, kwamen ze door die relaties vaak wel in
de buurt van zusterkerken terecht. Met name het Canadese sponsorsysteem stimuleerde deze relatiemigratie. In 1955 werd liefst 52 procent van de Nederlandse
immigranten die naar Canada vertrokken gesponsord door familieleden.130 De
126 Cnossen, Canada. Land van vrijheid, 123-132. Zie over de industriële, agrarische en infrastructurele ontwikkeling van Ontario na de Tweede Wereldoorlog: Peter A. Baskerville, Ontario. Image,
Identity and Power (Oxford, etc.: Oxford University Press, 2002) 207-210.
127 Cnossen, Canada. Land van vrijheid, 135-136, 143-146. De krachtige ontwikkeling van British
Columbia na 1945 wordt helder beschreven door Jean Barman, The West beyond the West. A History of British Columbia (3e druk; Toronto, on: University of Toronto Press, 2007 [1991]) 286-314.
128 Edith Margaret Ginn, “Rural Dutch Immigrants in the Lower Fraser Valley” (ma thesis, University of British Columbia, 1967) 45.
129 acec, doos 197: z.n., ‘Alberta… Van dinosaurus tot boortoren’, Emigratiekroniek 1 (1958) 264270, aldaar 269.
130 Het overige percentage werd gesponsord door Canadese boeren, kerken of andere organisaties.
Zie: Verslag over de Werkzaamheden van de Organen voor de Emigratie 1955 (Den Haag: Sdu,
1956) 24. nb. Uit een steekproef onder 222 Nederlandse immigranten in alle overzeese landen (dus
niet alleen Canada), blijkt dat vooral katholieken (50 procent) en gereformeerden (47 procent) in
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Nederlands immigrantenkerken volgden deze immigranten door home missionaries en fieldmen naar die gebieden te sturen waar dat nodig bleek.
Dit alles neemt niet weg dat Nederlands-Amerikaanse kerkgenootschappen in
bepaalde opzichten wel degelijk een magneetfunctie hadden.131 Zo troffen fieldmen of plaatselijke kerken regelingen met lokale fabrieken en boeren om meerdere plaatsingen van geestverwanten te regelen. De Christian Reformed Church van
Chatham sloot bijvoorbeeld een succesvolle overeenkomst met een noodlijdende
lokale suikerfabriek om Nederlandse werknemers voor dat bedrijf te sponsoren.132
Een vergelijkbare situatie deed zich voor in Carman, Manitoba, waar de fieldman
van de Canadian Reformed Church, Gerry Kuik, goede contacten had met de lokale boer David Froebe. Gezamenlijk wisten ze veel vrijgemaakt-gereformeerde
immigranten op diens boerderij aan het werk te krijgen.133 De voorlichting door de
Canadese kerken trok ook nieuwkomers aan. In 1947 publiceerde de Christian
Reformed Church de brochure De Gids voor emigranten naar Canada – in een
(eerste) oplage van 2.000 exemplaren – bedoeld voor Nederlandse aspirantemigranten die zich bij de Christelijke Emigratie Centrale aanmeldden. In deze
brochure presenteerden de vijftien plaatselijke crc-gemeenten zich op een aantrekkelijke wijze. De belofte van ‘bijstand met raad en daad’ en het klaarliggen van
een ‘uitgewerkt plan’ om immigranten in Canada kerkelijk op te vangen, vormden
in De Gids een terugkerende verzekering voor aspirant-nieuwkomers: ze hoefden
het in Canada niet alleen op te knappen en konden in kerkelijk opzicht op continuïteit rekenen. Hierbij speelde ook eigenbelang een rol: ‘Onze gemeenten in Canada zijn nog betrekkelijk jong en deswege klein. Door middel van emigratie willen wij trachten deze te versterken. Beide, de emigranten en de gemeenten, kunnen
hiervan profijt trekken. De emigranten doordat de leden hun behulpzaam zijn in
het verkrijgen van werk en in alles met raad en daad bij te staan. Wij willen gaarne
de emigranten dienen met diensten in de Nederlandsche taal en in het onderwijs
der jeugd door catechisatie en vereenigingsleven.’134 De zekerheid van kerkelijke
opvang en de garantie op continuïteit van het kerkelijke leven leidde een deel van
de protestantse immigranten in Canada naar de regio’s waar zich al kerken bevonden, zoals Zuidwest-Ontario, het zuiden van British Columbia en Zuid- en
Midden-Alberta. Een voorbeeld is Holland Marsh, ten noorden van Toronto,
waar zich in juni 1947 tien families vestigden die met het eerste naoorlogse emigrantenschip richting Noord-Amerika, de “Waterman”, waren aangekomen.
Hierdoor groeide de plaatselijke Christian Reformed Church, die daarvoor uit
negentig leden bestond, met ongeveer 50 procent.135
het buitenland werden opgevangen door familieleden en hervormden in slechts 35 procent van de
gevallen. Zie: Rob Wentholt, Kenmerken van de Nederlandse emigrant. Een analyse van persoonlijke achtergronden, omstandigheden en beweegredenen (Den Haag: Sdu, 1961) 80.
131 Sas, “Dutch Migration to and Settlement in Canada”, 60-62.
132 Groenenberg, “The Social Geography”, 37.
133 Zie diverse voorbeelden in: History Committee, Many Grains, One Bread.
134 Zoals geciteerd in: Synodale Emigratie Commissie voor Canada, De Gids voor emigranten naar
Canada (Chatham, on: Mercury Press, z.j. [1947]) 13.
135 Harry van der Kooij, ‘Holland Marsh’, Origins 24.2 (2006) 16-21, aldaar 19-20.
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In sommige gevallen kon de aanwezigheid van geestverwante kerken of personen
een directe stimulans vormen voor het kiezen van een vestigingsplaats. Een voorbeeld hiervan is de emigratie van het gereformeerde gezin Kok uit Den Haag naar
Ontario. De beslissing van het gezinshoofd om in 1950 naar deze Canadese provincie te vertrekken, was ingegeven door de wetenschap dat daar een fieldman van
de Christian Reformed Church werkzaam was. Arie Huyg Kok – die zijn naam
later verengelste in Hugh Cook – schreef, terugblikkend op zijn vaders keuze
voor een vestigingsplaats: ‘My parents considered places such as Gyana [Suriname] and South Africa, but settled on Canada, specifically Vancouver, primarily
because our denomination had a fieldman there, and also because my parents were
informed that the climate on the west coast was similar to that of Holland.’136

Vestigingspatronen in de Verenigde Staten
Het vestigingspatroon van Nederlandse immigranten in de Verenigde Staten werd
tot het begin van de jaren vijftig bepaald door de aantrekkingskracht die uitging
van de vooroorlogse vestigingsgebieden in het middenwesten (Michigan) en aan
de oostkust in de staat New York.137 Net als in Canada waren het hoofdzakelijk
gunstige economische perspectieven en relaties die de nieuwkomers naar bestaande Nederlands-Amerikaanse concentraties leidden. Immigranten die voornemens
waren naar de Verenigde Staten te gaan, dienden te beschikken over een affidavit
of support van een familielid of kennis die Amerikaans staatsburger was. Evenals
in Canada traden ook hier Nederlands-Amerikaanse kerkgenootschappen op als
collectieve sponsors, in de hoedanigheid van zogenoemde voluntary agencies:
Amerikaanse of internationale organisaties die minstens een jaar garant wilden
staan voor de huisvesting en het inkomen van de pas aangekomenen.138
In de loop van de jaren vijftig verschoof het concentratiepunt van de Nederlandse vestiging in de Verenigde Staten steeds meer naar Californië aan de westkust (tabel 21). Deze verschuiving had in de eerste plaats te maken met het hoge
percentage voormalige Indiërs onder de Nederlandse immigranten die in de periode 1953-1962 in de Verenigde Staten aankwamen. Vanwege de werkgelegenheid,
het gunstige klimaat en het multiculturele karakter van Californië hadden zij een
voorkeur voor deze staat.139 In Nederland hadden de repatrianten veel onderling
136 Hugh Cook, ‘Miss Motley’s Parrot: Reflections on Religion, Immigration, and Writing’, Image. A
Journal of the Arts and Religion 32 (2001) 91-114, online te vinden op: http://www.theoccupiedgarden.com/sharestory-parrot.shtml (pageview 16 december 2008). Gyana is een indiaans woord
dat ‘stromenland’ betekent en dat het fluviale kustgebied in Suriname aanduidt. Vgl. Wim Wennekes, Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden (4e druk; Amsterdam:
Olympus, 2007 [1996]) 348-351.
137 Brinks, ‘Recent Dutch Immigration to the United States’, 145-146.
138 acec, doos 197: Cnossen, ‘Stars and Stripes for ever…’, Emigratiekroniek 2 (1959/60) 39-45, aldaar
40.
139 Ongeveer 65 procent van de 24.000 Nederlands-Indiërs die in het genoemde tijdvak (vanuit Nederland) naar de Verenigde Staten emigreerden, koos voor Californië. Zie: B.R. Rijkschroeff, Een ervaring rijker. De Indische emigranten in de Verenigde Staten van Amerika (Delft: Eburon, 1987) 21.
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contact en dat stimuleerde hun landverhuizing, aldus een van hen die zich in de
nabijheid van Los Angeles in Californië vestigde: ‘In Amsterdam had ik contact
met indo’s, die vinden elkaar overal. Emigratie was het gesprek van de dag. Via de
Pastore-Walter Act (…) ben ik in 1959 met mijn vijfjarige kind naar Amerika gegaan.’140 Onder de groep ex-repatrianten bevonden zich naar verhouding veel katholieken – ongeveer 50 procent van het totaal141 – die zich vaker in stedelijke centra vestigden dan de protestanten.
Tabel 21 voornaamste staten van in Nederland geboren inwoners van de
Verenigde Staten (1940-1970)142
1940
1950
1960
1970
Abs.
%
Abs.
%
Abs.
%
Abs.
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Michigan
24.722 22.2 20.215 19.8
20.395 17.2
15.095 13.7
New York
13.842 12.5 13.393 13.1
13.132 11.1
11.421 10.3
New Jersey
11.841 10.7 10.580 10.3
10.928
9.2
8.575
7.8
Illinois
11.634 10.4
8.973
8.8
7.734
6.5
5.825
5.2
Californië
9.754
8.8 12.270 12.0
23.513 19.9
27.993 25.3
Iowa
7.840
7.1
6.087
6.0
4.335
3.7
3.087
2.8
Overige staten (44) 31.431 28.3 30.615 30.0
38.378 32.4
38.574 34.9
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VS (totaal)
111.064
100 102.133
100 118.415 100 110.570 100

In de tweede plaats hing de verschuiving richting de westkust samen met de situatie dat het aandeel agrariërs onder de Nederlandse immigranten vanaf het einde
van de jaren veertig sterk daalde. In 1948 was 48 procent van de landverhuizers
agrariër, in 1950 nog maar 21 procent, een percentage dat zakte naar 15 procent in
1953 en – mede omdat veel Nederlands-Indische immigranten geen agrariër waren – verder terugliep naar slechts 2 procent aan het eind van het decennium. De
oriëntatie verschoof hierdoor van het agrarische middenwesten naar het meer
geürbaniseerde Californië, met Los Angeles en de omliggende regio als belangrijkste trekpleister. Het migratiepatroon van Nederlanders volgde in dit opzicht
de algemene urbanisatietrend in de Verenigde Staten.143
Ten slotte speelde een rol dat vanaf de jaren tien en twintig een trek naar Californië gaande was van Nederlands-Amerikanen uit het middenwesten van de Verenigde Staten en van Friese boeren uit Nederland. Deze trek kreeg gestalte in de
groei van de Christian Reformed Church in die staat, voornamelijk rond Los
140 Aldus de repatriante Conny Hingert in: Joop Lamboo, Eli ten Lohuis en Lies Schneiders, Verlaten
verleden. Een nieuw leven in Amerika na 1945 (Utrecht en Antwerpen: Kosmos, 2009) 89-90. Dit
boek bevat zestien interviews met joodse en Nederlands-Indische immigranten in de Verenigde
Staten.
141 Zie: hoofdstuk 3, pag. 109, in de tekst voor noot 20.
142 De cijfers zijn afkomstig van de Amerikaanse census. Zie: De Jong, The Dutch in America, 186,
264-267.
143 De Jong, The Dutch in America, 185, 187.
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Afb. 76 De registratieruimte in het museum op Ellis Island, dat van 1892 tot 1954 het
ontvangststation voor immigranten was.

Angeles, waar de fruit- en veeteelt werkgelegenheid boden. In dit tijdvak zagen in
Californië vijf nieuwe Christian Reformed Churches het levenslicht. Samen telden deze gemeenten bijna duizend leden.144

Conclusies
Bij aankomst in Noord-Amerika werden Nederlandse immigranten doorgaans in
de haven opgevangen en konden zij rekenen op een intensieve zorg, met name als
ze zich bij de Christian Reformed Church aansloten. Vergeleken met de andere
immigrantenkerken – die kleiner waren, minder middelen hadden of weinig ambitie toonden – was dit kerkgenootschap het meest creatief door op ruime schaal
Amerikaanse en Canadese fieldmen en home missionaries in te zetten. Deze functionarissen waren belangrijk voor de versterking van de emigratiecultuur in
Nederland en Noord-Amerika. De effectiviteit van de fieldmen lag vooral in het
sterk publicitaire en wervende karakter van hun werkzaamheden, die in Neder144 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 188-190; Trudy S. Selleck, “‘Land of Dreams and Profits’:
Social Networks and Economic Success among Dutch Immigrants in Southern California’s Dairy
Industry, 1920-1960” (PhD; University of California, 1995) 99, 106.
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land de promotie van overzeese landverhuizing versterkten. Verder ontlastten zij
kerkenraden en predikanten in Canada en stuurden zij deels de keuze van de immigranten voor een vestigingsplaats. In deze opzichten waren de fieldmen zonder
twijfel onmisbaar voor de immigrantenkerken.
Echter, voor het binnenboord houden van geloofsgenoten wierpen de activiteiten van de fieldmen van de Christian Reformed Church weinig vruchten af. De
home missionaries die verantwoordelijk waren voor kerkstichting en pastoraat
slaagden hierin evenmin, blijkens de statistieken die in dit hoofdstuk gepresenteerd zijn. Een belangrijke conclusie is dat verscheidene gereformeerden de landverhuizing klaarblijkelijk aangrepen om afscheid te nemen van de kerkelijke en
theologische strijd die zij in de Gereformeerde Kerken in Nederland hadden meegemaakt: bijna de helft van de gereformeerden was begin jaren zestig in Canada
aangesloten bij een nationale kerk, hoe effectief het werk van de crc-fieldmen op
het oog ook georganiseerd was. Deze conclusies bieden een correctie op de bestaande herinneringsliteratuur die vooral binnen de Christian Reformed Church
circuleert en waaruit het eenzijdige beeld van een succesverhaal gerezen is.
Vergeleken met de periode vóór de Tweede Wereldoorlog was wel winst geboekt qua opvang en binding van de nieuwkomers aan de Nederlandse immigrantenkerken. In de eerste helft van de twintigste eeuw sloot in Canada een geschatte
85 procent van de Nederlandse immigranten zich direct of na korte tijd aan bij een
van oorsprong Canadese kerk. In de periode 1947-1963 zakte dit percentage naar
ongeveer 50 procent, ook omdat de landelijke dekking van en diversiteit aan
Nederlands-Amerikaanse kerken groter was dan vóór de oorlog.

8 Continuïteit en aanpassing in
Noord-Amerika
De integratie, blijvende interactie en de
‘achterblijvende’ culturen

Men kan zich afvragen of de immigrantengroepen en de achterblijvers in Nederland de landverhuizing overleefden en, zo ja, onder welke voorwaarden. Deze
vraagstelling is relevant, omdat te verwachten valt dat emigratieculturen niet onmiddelijk verdwijnen doordat ze assimileren in de mainstreamcultuur en ook omdat het aannemelijk is dat de ‘achterblijvende’ culturen in Nederland door de omvangrijke emigratie veranderd zijn. Allereerst komt in dit hoofdstuk de integratie1
in Noord-Amerika aan bod, met als meetpunten de rol van de immigrantenkerken, de taalomslag en de ontwikkeling van een subcultuur rond de kerk. Vervolgens gaat de aandacht uit naar het effect van de emigratie op de betrekkingen tussen Nederland en Noord-Amerika. Ten slotte wordt ingegaan op de gevolgen van
de landverhuizing voor de religieuze culturen in Nederland, een tamelijk onderbelicht aspect in de historiografie.2

Kerken als basis
In Noord-Amerika hadden de afzonderlijke Nederlandse immigrantengemeenschappen een minimale omvang en eigen organisaties nodig – met de kerk als centraal instituut – om als groep te kunnen overleven. Na aankomst genoot de oprichting van plaatselijke immigrantenkerken dan ook prioriteit. De kerken
vormden het kloppende hart van het grootste deel van de emigratiecultuur, althans voor dat deel van de orthodox-protestantse immigranten dat er de voorkeur
aan gaf om zich aan te sluiten bij een kerkgenootschap van Nederlandse signatuur.
De Canadese afdelingen van de Christian Reformed Church en de Reformed
Church in America maakten een sterke groei door in de hoogtijdagen van de im1 Het begrip integratie wordt in dit hoofdstuk gedefinieerd als ‘een proces waarbij groepen opgaan in
de maatschappij waarin zij zich gevestigd hebben, maar mét behoud van aspecten van hun eigen cultuur’. Daarentegen veronderstelt assimilatie een proces waarbij groepen geheel geabsorbeerd worden in de nieuwe maatschappij en hun eigen cultuur volledig loslaten. In het vervolg van dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat bij de naoorlogse Nederlandse immigranten sprake was van een proces
van integratie. Vergelijk met: Hans Vermeulen, ‘Natiestaten en immigranten: theoretische perspectieven’ in: Penninx, Münstermann en Entzinger (red.), Etnische minderheden, 85-111, aldaar 88.
2 Recent heeft de publicist Paul Scheffer geconstateerd: ‘Het tekent de eenzijdigheid van veel migratieonderzoek dat eigenlijk alleen wordt gekeken vanuit het perspectief van de immigranten zelf en te
weinig naar de gevolgen van hun migratie voor de landen die ze achterlieten’. Zie zijn bestseller Het
land van aankomst (10e druk; Amsterdam: De Bezige Bij, 2008 [2007]) 202.

De emigratiecultuur en de positie van religie

305

migratiegolf uit Nederland. De Canadese crc groeide van vijftien gemeenten
– met bijna 2.300 leden – in 1945, tot 145 plaatselijke kerken met 60.200 leden in
1963. De rca in Canada nam van één gemeente toe tot 29 in 1963, en telde in dat
jaar ruim 8.500 leden.3
De jongere immigrantenkerken, die pas na de Tweede Wereldoorlog hun eerste
afdelingen in Canada kregen, bleven klein vergeleken met de Christian Reformed
Church en de Reformed Church. Hun geringere omvang hing samen met de
grootte van hun moederkerk, met het gebrek aan een krachtige vooroorlogse emigratietraditie en de relatieve zwakte van hun emigratiecultuur in Nederland. Zo
hadden de vrijgemaakt-gereformeerde Canadian Reformed Churches in 1963 een
ledental van 5.700 verdeeld over 23 kerken, de Netherlands Reformed Congregations negen gemeenten met 2.200 leden, terwijl de Free Reformed Churches toen
elf gemeenten in Canada hadden met 1.700 leden. De Old Christian Reformed
Church sloot de rij met slechts twee gemeenten, met een onbekend aantal leden.4

De emigratiecultuur en de positie van religie
Het is uit de sociologie bekend dat immigranten in het vestigingsgebied hun sociaalculturele identiteit heroverwegen en een keuze maken voor een bepaalde strategie van aanpassing. Die aanpassing doet zich voor in de vorm van geleidelijke integratie en kan uiteindelijk resulteren in totale assimilatie, meestal na enkele
generaties. Sociologisch onderzoek wijst uit dat er bij immigratie altijd sprake is
van vormen van aanpassing, maar ook van continuïteit. De migratie-ervaring en
de confrontatie met de onbekende, complexe en diverse cultuur in het vestigingsgebied leiden ertoe dat het besef van de eigen identiteit over het algemeen sterker
wordt in het nieuwe land.5 De nieuwkomers gooien hun culturele bagage niet als
ballast van zich af, maar blijven deze juist als voedingsbron gebruiken om zichzelf
te handhaven.
In Noord-Amerika vervulden Nederlandse immigrantenkerken twee functies
die belangrijk waren voor de aanpassing en integratie aan de omringende cultuur,
namelijk sociale steun vanuit de kerk en een snelle taalomslag in de kerk. De ker-

3 acec, doos 199: Taeke Cnossen, ‘Gereformeerde gezindte in Canada’, Emigratiekoerier 292 (1 januari 1964) 5.
4 Ibidem. De Old Christian Reformed Churches bestond al sinds 1944 in Grand Rapids, Michigan. In
1953 trad om complexe redenen een scheuring op en bleven twee Canadese gemeenten zich “Oldcrc” noemen. De overige gemeenten, die minder behoudend waren, kozen toen voor de naam Free
Christian Reformed Church. In 1961 kwamen de groepen weer bij elkaar. Uiteindelijk besloot de
synode in 1974 de naam Free Reformed Churches aan te nemen. Zie: Baars, ‘Between “Old” and
“Free”’, 94-95; C.A. Schouls, ‘Origins and Development of the Free Reformed Churches’, The
Messenger (July/August 2001), online te raadplegen op: www.frcna.org/messenger (pageview 14
april 2009).
5 Olga Seweryn, ‘Indentity Change as a Consequence of the Migration Experience’ in: Steven G. Ellis en Lud’a Klusáková (eds.), Imagining Frontiers, Contesting Identities (Pisa: Pisa University
Press, 2007) 21-42, aldaar 21-25. De literatuurlijst in dit boek bevat relevante titels over de theorie
van integratie, identiteit en etniciteit.
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ken en de kerkelijke subcultuur reikten hun leden ook mogelijkheden aan tot
handhaving. De kerk als instituut trad beschermend op door de grenzen met ‘de
wereld’ af te bakenen en daardoor kerkelijke continuïteit te garanderen. Daarbij
verzekerde de oprichting van allerlei maatschappelijke organisaties in een subcultuur rond de kerk de continuering van de eigen culturele en godsdienstige identiteit op andere dagen dan de zondag.

Sociale ondersteuning
De sociale ondersteuning vanuit de kerk was belangrijk bij de ontvangst van de
nieuwkomers tijdens en direct na hun aankomst. Op dat moment functioneerden
de kerken als stepping stones, een eerste opstap op de maatschappelijke ladder van
Noord-Amerika. Volgens de crc-predikant Marten Vrieze (Calgary, Alberta)
vormden de kerkelijke gemeenten voor immigranten een vluchtheuvel en de eerste schakel tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe wereld’: ‘De kerk wordt als het ware
zijn poort naar de nieuwe wereld. Hij herkent deze kerk als iets van Nederland en
toch heeft hij meteen door, dat die kerk toch ook weer echt tot dit nieuwe land behoort. Een stuk van zijn leven is meegegaan en voorlopig zal dit voor hem en zijn
gezin een vluchtheuvel zijn.’6 Ook na het zetten van de eerste stappen op NoordAmerikaanse bodem bleef de kerk voor veel Nederlandse immigranten het belangrijkste bindingselement en de kern van hun emigratiecultuur. De kerk fungeerde als het sociale centrum binnen het gemeenschapsleven van de immigranten,
speciaal op zondag.7 De immigrant Liekele Vroon schreef hierover het volgende:
‘De Zondagen waarop we twee kerkdiensten hebben zijn de fijnste dagen van de
week. We spreken elkaar dan allemaal en horen elkaars vreugden en moeiten en
zoveel mogelijk delen we ze ook met elkaar.’8
De kerk garandeerde niet alleen geestelijke ondersteuning, maar ook praktische
en economische hulp en zorgde op die niveaus voor de continuïteit van de emigratiecultuur. Op zondag haalden immigranten die over een pick-uptruck beschikten geloofsgenoten op die ver van de kerk woonden en geen auto hadden.
Regelmatig zette men speciale bussen of trucks in om de kerkgangers naar de
kerkgebouwen te vervoeren.9 Nog belangrijker was dat binnen het immigrantennetwerk niet alleen de fieldmen hun geloofsgenoten aan werk hielpen, maar ook
gemeenteleden zelf. Zo schreef D.F. de Jonge – een cec-voorlichter uit Den Haag
die in de herfst van 1961 een oriëntatiereis maakte door Canada10 – over wat hij in
dat land met eigen ogen gezien had en wat crc-fieldmen hem bevestigd hadden:

6 Marten Vrieze, ‘Integratiemoeilijkheden bij Nederlandse immigranten in Canada’, gsi Nieuws.
Kwartaaluitgave van de Stichting Gereformeerd Sociologisch Instituut 4 (oktober 1960) 13-28, aldaar 21-22.
7 Amelink, Gereformeerden overzee, 92.
8 ‘De Heer Vroon vertelt verder (ii)’, De Faam 55 (14 december 1951).
9 Van der Mey, To All Our Children, 311, 319.
10 acec, doos 198: Emigratiekoerier 136 (15 juni 1957) 4.
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Afb. 77 Een kerktruck in Ontario, Canada. Foto: Martin Rustenburg, Grand Rapids.

De kerk, in haar sociale functie, verricht prachtig werk. Dat er zo weinig gemeenteleden
met werkloosheid kampen is toe te schrijven aan de hulpvaardigheid van broeders, die,
gebuik makende van hun goede invloed, dikwijls weer een plaats weten te vinden waar een
slachtoffer voor kortere of langere tijd emplooi kan vinden. Geen wonder, dat buitenstaanders wel eens jaloers zijn op deze hulp en zeggen: “Als je maar lid bent van die kerk,
dan helpen zij elkaar voort”. Hieruit proeft U direct, dat zij die menen zonder Jezus
Christus te kunnen leven of behoren tot een kerk van Canadese origine, in mindere mate
kunnen rekenen op hulp van derden.11

Taal en integratie
De immigrantenkerken boden niet alleen continuïteit met de Nederlandse emigratiecultuur, maar bevorderden ook op taalgebied een aansluiting op de Amerikaanse emigratietraditie en ervaringen, door hun leden te stimuleren tot het maken van een snelle taalomslag. Uit een onderzoek dat in 1975 gehouden werd
onder naoorlogse Nederlandse immigranten bleek dat de taalverandering van
Nederlands naar Engels zich snel voltrokken had. Van de eerste generatie immigranten bleek 68 procent de moedertaal nog vloeiend te spreken, maar van de
tweede generatie slechts 10 procent, tegen 1 procent van de derde generatie. Dit
hing niet alleen samen met het feit dat veel kerkbladen geheel of gedeeltelijk in het

11 acec, doos 199: D.F. de Jonge, ‘Canada (2). Werkloosheid en werkgelegenheid’, Emigratiekoerier
240 (15 oktober 1961) 7.
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Engels verschenen, maar kwam ook doordat er van de jaren zestig tot negentig
nauwelijks nieuwe aanwas van immigranten was door het opdrogen van de transAtlantische trek.12
Omdat de katholieken zich doorgaans aansloten bij een Engelstalige parochie
verliep dit proces bij hen het snelst. De enorme instroom van Zuid-Europese katholieken in Canadese parochies vanaf de tweede helft van de jaren vijftig stimuleerde een snelle taalomslag. Daarnaast boden Canadese religieuze orden, zoals de
Brothers of St. Louis in Ontario, nieuwkomers de gelegenheid om Engelse taalcursussen te volgen, zodat zij op hun beurt weer taallessen konden geven aan andere, pas geïmmigreerde ordebroeders binnen de Britse Commonwealth.13
De taalomslag in de Nederlandse immigrantenkerken voltrok zich minder snel
dan in de katholieke parochies, maar het tempo was wel hoog. Een voorbeeld van
de vaart waarmee protestantse immigrantenkerken het Engels introduceerden
biedt de Christian Reformed Church in Drayton in Midden-Ontario, een gemeente die door kettingmigratie vooral uit Drentse immigranten bestond. In november 1948 begon de Amerikaanse predikant Charles Spoelhof in die plaats
kerkdiensten te beleggen, aanvankelijk voor slechts zeventien personen. Gedurende een half jaar belegde deze groep samenkomsten aan huis. Omdat de huisgemeente door nieuwe immigratie flink groeide, besloot men in de zomer van
1949 een ruimte te huren in een naburige Presbyterian Church. Een jaar later
vond de instituering plaats. Op dat moment telde de gemeente inmiddels honderd
leden en weer een jaar later meer dan tweehonderd. Al snel gingen er stemmen op
om het Engels te introduceren, zo blijkt uit de kerkenraadsnotulen: ‘Er begint
zoo langzamerhand behoefte te ontstaan aan een Engelse preek. Er wordt nogal
veel over gesproken. Het voor en tegen werd ter tafel gebracht. Ten slotte is besloten om te starten op Zondag 29 Juli [1951].’14 De kerkenraad begon met één
Engelstalige dienst per maand, maar voerde de frequentie binnen een jaar op tot
één Engelstalige en één Nederlandstalige dienst per zondag. Vanaf het einde van
de jaren vijftig verscheen ook het plaatselijke kerkbulletin gedeeltelijk in het
Engels.15
Andere kerkgenootschappen schakelden net als de Christian Reformed Church
snel over naar een, aanvankelijk gedeeltelijke, Engelstalige liturgie. Al in november 1950, tijdens de eerste “Classis Canada” van de Canadian Reformed Churches
in Lethbridge, Alberta, beklemtoonden de afgevaardigden de noodzaak van een
snelle en zo breed mogelijke invoering van de Engelse taal in de kerkdiensten.16 Zo
vertaalde de Gereformeerde Emigratie Stichting – op verzoek van immigrantenkerken in Noord-Amerika en Australië – vrijgemaakt-gereformeerde preken in
12 Ganzevoort, A Bittersweet Land, 117-119. In de epiloog wordt verder ingegaan op het opdrogen
van de overzeese emigratie vanaf de jaren 1960.
13 Schryer, The Dutch Presence in Ontario, 108, 117.
14 aot, toeg.nr. f1405-58.155: “Dutch-Canadian Papers”, inv.nr.’s mu9445.2/mu9445.4: “Drayton
Christian Reformed Church, 1948-1975”, aldaar “Notulen kerkenraadsvergadering crc Drayton,
13 juli 1951”.
15 Ibidem.
16 Van Oene, Inheritance Preserved, 81-83.
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het Engels.17 Ook thuis en op de eigen scholen verliep de taalomslag voortvarend.18
De Canadese tak van de Reformed Church in America koos voor dezelfde strategie. Dit was begrijpelijk, want in de negentiende eeuw had het kerkgenootschap
in de Verenigde Staten het amerikaniseringproces afgerond. Dientengevolge werden na de Tweede Wereldoorlog de jonge immigrantengemeenten in Canada
hoofdzakelijk bediend door veramerikaniseerde home missionaries. Deze predikanten wisten – net als de home missionaries van de Christian Reformed Church
– uit ervaring hoe belangrijk het was om de tweede generatie in het Engels aan te
spreken, om te voorkomen dat de immigrantenkinderen op langere termijn zouden afhaken.19 Dit constateerde ook de Nederlands-hervormde predikant van
Amsterdam, H. Dekker, die in 1956 een zesweekse rondreis door Canada maakte.
In een speciaal emigratienummer van Pioneer maakte hij de lezers deelgenoot van
zijn persoonlijke indrukken van rca-kerkdiensten:
De ochtenddienst wordt gewoonlijk wat de Schriftlezing en de preek betreft in het Hollands gehouden. Het Hervormde kerkboek is ook in gebruik, hoewel de meeste liederen
uit het hymnbook der R.C.A. worden opgegeven (...) De avonddienst is uitsluitend
Engels. De Reformed Church stuurt er welbewust op aan om de immigrant met het
Engels vertrouwd te maken. De kinderen, die immers op school niets anders dan Engels
te horen krijgen, krijgen dan ook het verhaal in de kerk in het Engels verteld. Ze zouden
het Hollands haast niet meer verstaan.20

De zojuist genoemde voorbeelden staan symbool voor het tempo waarin de
meeste immigrantenkerken in Canada – de Free Reformed Churches in North
America en de Netherlands Reformed Congregations, waarover straks meer,
vormden uitzonderingen – de Engelse taal in hun zondagse samenkomsten invoerden, in aansluiting op de Amerikaanse emigratietraditie en de lessen die deze
aanreikte. Al in 1951 constateerde de directeur van het Rijksarbeidsbureau in
Groningen, W. van der Mast, naar aanleiding van een bezoek aan Canada dat in
vrijwel alle gemeenten van de Christian Reformed Church en in de Canadian Reformed Churches het Engels geïntroduceerd was, vaak in de vorm van één Engelstalige en één Nederlandstalige kerkdienst per zondag.21 Binnen een tijdsbestek
van ongeveer 25 jaar maakte de Christian Reformed Church de omslag naar een
volledig Engelstalige liturgie.22 Daarnaast begonnen veel immigrantengemeenten
vrijwel onmiddellijk de Psalter Hymnal te gebruiken, een Engelstalige zangbun17 In april 1952 had de ges acht preken vertaald uit de series “Wederkeer” en “Waarheid en Recht”. De
preken waren van onder meer van prof. B. Holwerda, ds. B. Jongeling, ds. J. Kamphuis en ds. M.J.C.
Blok en kostten 7½ cent per stuk. Zie: ages, doos 17: Contactblad voor Emigranten 2 (april 1952) 67; 3 (mei 1952) 6, 9-10; 7 (september 1952) 16.
18 Oosterhoff, ‘The Canadian Reformed Churches’, 109.
19 vri, toeg.nr. w88-0758: “Student Term Papers. Records, 1939-1981”, aldaar Siebrand Wilts, “The
Dutch Language in the Reformed Churches in Canada”, 7-9 (ongepubliceerde paper Western Theological Seminary, Holland, Michigan).
20 H. Dekker, ‘Het werk der Reformed Church in America in Canada’, Pioneer (december 1956) 1315, aldaar 14.
21 Van der Mast, Verantwoorde emigratie, 109.
22 Hofman, The Canadian Story, 41, 73.
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del waarmee de landverhuizers vaak al kennisgemaakt hadden op de emigrantenschepen, tijdens de scheepskerkdiensten. Deze Psalter Hymnals konden ze kopen
in door immigranten opgerichte boekhandels. Zo opende de immigrant S.P. Runia in 1948 – een jaar na zijn landverhuizing – een boekhandel in Hamilton, Ontario. Zijn zaak leverde liedboeken die de Christian Reformed Church in Canada
en de Verenigde Staten gebruikten, maar ook Engelse Bijbels en abonnementen op
crc-bladen als De Wachter en The Banner.23
De taalomslag kon echter ook te snel gaan, zo meenden althans ervaringsdeskundigen van de Christelijke Emigratie Centrale. Uitte die organisatie in het begin van de jaren vijftig vooral de klacht dat veel Nederlandse immigranten in
Noord-Amerika er nauwelijks in slaagden om in basaal Engels te communiceren
– de Mededelingenbladen van de cec stonden vol met dergelijke klachten, bijvoorbeeld over landverhuizers die de boordpredikant vroegen wat het woord one
op een bankbiljet betekende –, in de loop van de jaren vijftig stelde de cec steeds
vaker het té voortvarend afzweren van de Nederlandse taal en cultuur aan de kaak.
Reeds in 1955 schreef het Mededelingenblad dat er wel eens sprake kon zijn van
‘een geforceerd snelle overgang naar het Engels’.24 Toen Taeke Cnossen in de zomer van 1960 een rondreis door Canada maakte en daarbij een aantal NederlandsCanadese gereformeerde scholen aandeed, schrok hij ‘hevig’ toen bleek dat veel
leerlingen het Wilhelmus niet kenden. Cnossen greep deze ervaring aan om aspirant-emigranten op het hart te binden dat zij qua taal moesten integreren en niet
assimileren; als nieuwe bewoners van Canada of de Verenigde Staten mochten ze
in elk geval hun Nederlandse afkomst en cultuur niet verloochenen.25
De gereformeerde predikant Van Til was evenmin blij met het snelle taalverlies
onder jonge Nederlandse immigranten. Verontwaardigd schreef hij: ‘Ik vind het
een zielige geschiedenis, dat vele jongeren en met name de kleine kinderen, het
Hollands helemaal niet meer kunnen spreken en zelfs nauwelijks meer kunnen
verstaan. Dat kan ik niet best hebben! Ik geloof dat het een verarming is, wanneer
de vensters naar Nederland potdicht worden gesloten, doordat men als Nederlanders in de vreemde de taal niet meer kent.’26
De wetenschappelijke literatuur biedt drie verklaringen voor de relatief snelle
taalaanpassing van Nederlandse immigranten in Noord-Amerika en op andere
continenten. De eerste is dat Nederlanders hun taal niet als identiteitsbepalend beschouw(d)en – behalve Friezen of Limburgers. Bij Duitsers, Fransen en Italianen
lag (en ligt) dat anders: die waren (en zijn) wél trots op hun taal.27 Nederlandse immigranten daarentegen vonden hun religieuze en kerkelijke identiteit veel belang23 acec, doos 197: Mededelingenblad van de cec 15 (november 1948) 11-12.
24 Ibidem, 96 (augustus 1955) 2.
25 acec, doos 198: Taeke Cnossen, ‘Algemene indrukken (i). Toch assimilatie?’, Emigratiekoerier 213
(1 september 1960) 1-4.
26 ‘4e brief van ds. Van Til’, De Faam (26 september 1952).
27 Jetske Klatter-Folmer en Sjaak Kroon, ‘Dutch Overseas: Introductory Remarks on Dutch as an Immigrant Language’ in: idem en idem (eds.), Dutch Overseas. Studies in Maintenance and Loss of
Dutch as an Immigrant Language [Studies in Multilingualism 9] (Tilburg: Tilburg University Press,
1997) 1-19, aldaar 3.
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rijker dan hun nationale identiteit of moedertaal.28 Deze gedachte wordt bijvoorbeeld aangetroffen bij Abraham Kuyper, die in Het Calvinisme ‘het eng gebied
onzer taal’ bekritiseerde, waardoor zijns inziens de Nederlandse dichtkunst zich
van de wereld had afgesloten. De gereformeerde voorman zag taal vooral als een
functioneel middel, als ‘een voertuig van internationaal verkeer’, en niet als identiteitsbepalend.29
Een tweede reden was de wetenschap dat de immigrantenkerken hun jeugd zouden kwijtraken als ze te lang vasthielden aan de Nederlandse taal. Prominenten in
de Christian Reformed Church in de Verenigde Staten drongen er daarom al in de
jaren 1890 steeds nadrukkelijker op aan in het Engels te preken en de Nederlandse Bijbelvertaling in te ruilen voor een Engelse.30 De immigranten in Canada volgden dit voorbeeld vrijwel meteen nadat ze gearriveerd waren. Zodoende sloten ze
aan op de Amerikaanse fase in de emigratietraditie.
Ten slotte stimuleerde het feit dat Nederland nogal wat dialecten kende tot taalaanpassing – wat overigens ook het geval was in de negentiende eeuw. Niet alleen
kwam het dialect na de Tweede Wereldoorlog onder toenemende druk van de algemene opinie te staan, ook wierp het in de onderlinge communicatie barrières
op. Zo konden immigranten uit verschillende regio’s in Nederland elkaar dikwijls
niet verstaan. Uit bronnen blijkt ook dat predikanten die er niet in slaagden hun
accent af te leren door de gemeente als onhebbelijk werden beschouwd. Overschakelen naar het Engels bleek voor alle partijen de beste oplossing.31
Er was één uitzondering die de regel van snelle taalomslag bevestigde, namelijk
de bevindelijk-gereformeerde immigrantenkerken in Noord-Amerika: de Free
Reformed Churches in North America, de Netherlands Reformed Congregations en de Old Christian Reformed Church. Ten aanzien van bevindelijke geloofsgroepen in de Verenigde Staten concludeerden de linguïsten Jaap van Marle
en Caroline Smits een decennium geleden dat in deze kringen langer vastgehouden werd aan de ‘tale Kanaäns’. Immers: dat was de taal van de Statenvertaling en
het hiernamaals. Toch lukte het ook deze groepen niet om het Nederlands op de
lange termijn te conserveren, door de invloed van de omringende cultuur en generatiewisselingen.32 Kort geleden heeft Van Marle deze these bijgesteld, in die
zin dat het patroon van taalverlies in de Amerikaanse Netherlands Reformed
Congregations niet substantieel afweek van dat in andere Nederlands-Amerikaanse kerkgenootschappen. Tegelijk ontkent Van Marle niet het feit dat de
Amerikaanse tak van de nrc een aantal decennia langer vasthield aan de Nederlandse taal dan de Reformed Church en de Christian Reformed Church.33
28 Van Drongelen, “Establishing a Covenant Community”, 42.
29 Kuyper, Het Calvinisme, 150.
30 Jo Daan, Ik was te bissie… Nederlanders en hun taal in de Verenigde Staten (Zutphen: De Walburg
Pers, 1987) 49.
31 Schryer, The Netherlandic Presence, 163; Ganzevoort, A Bittersweet Land, 117.
32 Jaap van Marle en Caroline Smits, ‘De ontwikkeling van het Amerikaans-Nederlands. Een schets’
in: J.B. Berns en J. van Marle (red.), Overzees Nederlands (Amsterdam: Meertens Instituut, 2000)
63-83, aldaar 68-69.
33 Jaap van Marle, ‘Preservation of the Language and Preservance of the Saints: Critical Comments on
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Over de linguïstische ontwikkelingen in gereformeerde kringen in negentiende-eeuws
Amerika is veel geschreven. Voor de taalomslag na de Tweede Wereldoorlog is de
bron waaruit geput kan worden minder diep. De historica Biemond-Boer publiceerde recent een onderzoek, waaruit duidelijk wordt dat de Nederlandse taal in de
Canadese Netherlands Reformed Congregations tegenwoordig nog slechts van beperkte betekenis is. In slechts één op de drie kerkdiensten van bevindelijk-gereformeerde kerkgenootschappen in Chilliwack, British Columbia, wordt tegenwoordig nog in het Nederlands gepreekt.34 Maar hoe zag de situatie er in de jaren vijftig
uit? In ieder geval maakten de Canadese Netherlands Reformed Congregations de
taalomslag sneller dan hun Amerikaanse zusterkerken eerder deden, vanuit de ervaringsdeskundigheid dat als je te lang aan een immigrantentaal vasthoudt, je de jeugd
en daarmee de toekomst verliest.35 Zo was de predikant Romeijn – van 1957 tot 1971
voorganger in Chilliwack – vanwege deze reden een voorstander van een snelle invoering van de Engelse taal in de kerk.
Toch blijkt uit alle bronnen dat de Netherlands Reformed Congregations in Canada langer vasthielden aan het Nederlands dan andere immigrantenkerken. In
1962 schreef de predikant Van Zweeden, sinds het einde van de jaren twintig predikant in Noord-Amerika, aan zijn ambtsgenoot K. de Gier te Den Haag: ‘In de
gemeenten in Canada is men hier en daar begonnen met een Engelsche dienst,
hoewel het Holl. element daar nog altijd de overhand heeft.’36
Voor de tragere taalomslag in de Canadese tak van de Netherlands Reformed
Congregations bestaan twee religieuze oorzaken, die samenhingen met de bevindelijk-gereformeerde cultuur en die tevens de emigratiecultuur beïnvloedden. In
de eerste plaats hechtten veel mensen binnen de nrc aan de taal van de ‘oudvaders’, de gezaghebbende schrijvers van piëtistische boeken uit de zeventiende
eeuw. Hun taalgebruik bleek moeilijk in vloeiend Engels om te zetten. En de geschriften van Engelse en Schotse puriteinen boden voor principiële gereformeerden geen bevredigend alternatief, aldus ingewijden. Eind jaren tachtig schreef de
predikant van de Gereformeerde Gemeente in Lisse, A.M. den Boer, in een emigrantenbrochure het volgende over de nrc:
Sommige “oudvaders” hebben gezegd, dat de Nederlandse taal de rijkste is om het bevindelijke leven uit te drukken. We hebben dit persoonlijk ook ondervonden, dat er voor bepaalde uitdrukkingen, die we kennen uit onze preken, beslist geen woord is in het Engels
(...) Hoewel veel voor ons bekende boeken vertaald zijn uit het Nederlands in het Engels,
w.o. de Dogmatiek van Ds. [G.H.] Kersten en enkele Catechismus-verklaringen van [A.]
Hellenbroek, is er ongetwijfeld een invloed te bespeuren van Engelse en Schotse schrijvers. Deze zijn ook zuiver in de leer van vrije genade, maar er ligt toch een iets ander accent dan wij gewend zijn in die predikaties.37

34
35
36
37

Religious Orthodoxy and the Loss of the Native Tongue’ in: Harinck en Krabbendam (eds.),
Morsels in the Melting Pot, 125-130.
Biemond-Boer, ‘Die Hollanders zijn gek!’, 114.
Vogelaar, ‘The Struggle of the Netherlands Reformed Congregations’, 76-77.
Idem, In verafgelegen streken, 118. De cursivering is van mij.
acec, doos 37: “Brochures”, aldaar A.M. den Boer, “Gereformeerde Gemeenten in Noord-Amerika” [uitgave Christelijke Emigratie Centrale, 1987-1988] 2.
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Ook een aantal door Biemond-Boer geïnterviewde bevindelijk-gereformeerden
gaf aan dat zij het Nederlands van belang achten voor het behoud van de ‘oude,
beproefde waarheid’: ‘Ik wil Hollands houden om de oude leer vast te houden. Er
is hier meer Hollands dan Engels in goede boeken. En de Engelse schrijvers kunnen heel moeilijk wezen, zoals [J.C.] Philpot, of [Th.] Goodwin, die zijn echt heel
moeilijk.’38
Een tweede verklaring voor de relatief langzame taalomschakeling in de nrc is
de binnen het kerkverband voorkomende lijdelijkheid, een aspect van de bevindelijk-gereformeerde (emigratie)cultuur dat in hoofdstuk 4 reeds genoemd is als een
belangrijke factor in de opinievorming. Ook het denken over de Engelse taal kon
hierdoor beïnvloed worden, zo bewees de nrc-predikant Lamain in 1951 in De
Saambinder, het kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten:
Toen ik in Amerika kwam [in 1947] en voor dat grote probleem gesteld werd om mij in
die taal te oefenen, heb ik zo vaak gesmeekt om dezelfde genade als de apostelen van
Christus, die op het Pinksterfeest zomaar begonnen te spreken in andere talen. De Heere
gaf dat niet, maar ik moest elk woord gaan leren en dan nog leren om het goed uit te spreken, dat het geen bespotting wordt voor de mensen. Die apostelen ben ik al lange tijd
kwijt en ik heb later zo menigmaal in stille afzondering, als ik mijn nood bij de Heere heb
mogen brengen, gezegd: och Heere, Gij hebt toch eenmaal de ezel van Bileam ook laten
spreken. Daar is toch niets te wonderlijk voor U? Maar vrienden, ge begrijpt wel, dat is
wat een vernedering voor de mens om daar terecht te komen. Achteruit. Achteruit, dat is
de weg Gods en daar moeten wij voor ingewonnen worden. Onze natuur is er een vijand
van.39

De hoofdredacteur van het christelijk-gereformeerde kerkblad De Wekker, Van
der Schuit, las Lamain de les na het lezen van diens artikel. In De Wekker publiceerde hij een sarcastische reactie:
Talen leren valt niet mee. Ds. Lamain van de Gereformeerde Gemeenten in Amerika heeft
dit ervaren en menig emigrant ondervindt dezelfde. Maar bekeerd zijn is geen vrijbrief
voor gemakzucht. Biddend studeren is nog wat anders dan bidden èn ook nog studeren
(...) Eerlijk gezegd begrijp ik niets van deze “vernedering voor de mens om daar terecht te
komen”. Ik begrijp alleen dat een mens geen ezel is, en dat hij daarom studeren moet, en
mag.40

Uit de biografie van Lamain blijkt dat de predikant zich kort daarna door een
linguïst op Calvin College, Albert J. Rooks, in de Engelse taal liet bijspijkeren.41
Hoewel de meeste Nederlandse immigranten dus snel integreerden qua taal,
gold dat minder voor een deel van de bevindelijk-gereformeerden. Evenmin verliep dit proces altijd vlekkeloos. Vanaf het begin van de twintigste eeuw spraken
38 Biemond-Boer, ‘Die Hollanders zijn gek’, 115.
39 De Saambinder (29 maart 1951).
40 Het artikel van Lamain en Van der Schuits reactie daarop werden integraal overgenomen in een vrijgemaakte kerkbode: ‘Ezels zijn vrij van studeren, mensen niet!’, Gereformeerde Kerkbode voor
Groningen, Friesland en Drenthe (19 mei 1951) 4.
41 J.W. Lamain, H. Beijeman en H. Natzijl (red.), Leven en werk van ds. W.C. Lamain (Houten: Den
Hertog, 1999) 261.
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Afb. 79 Een Groninger emigrant poseert bij de reling van de “Volendam”.

Nederlandse immigranten een mixtaal van Engels en Nederlands – ook wel ‘Yankee-Dutch’ of ‘Denglish’ genoemd – dat soms tot aandoenlijke misverstanden
leidde. Een van de bekendste anekdotes is die van een Groninger landverhuizer,
die ’s avonds op het dek van een emigrantenschip naar de hemel staarde. Toen een
Amerikaanse toerist hem vergezelde en de opmerking ‘What a quiet night, eh?’
maakte, antwoordde de Groninger na drie minuten met een peinzend gezicht:
‘Tsja, ’k wait ’t ook nait!’ Pijnlijker voorbeelden zijn die van een immigrant die
last van zijn gebit had, daarom naar de buren ging en zei: ‘I have a pain in the bek!’,
waarop die hem prompt naar de fysiotherapeut stuurden in plaats van naar de
tandarts,42 en de ervaring van een barende vrouw in een Australisch ziekenhuis,
die bij het geschreeuw van de verloskundigen (‘push, push, push’) niet begreep
waarom men zich drukker maakte over een loslopende poes dan over een vrouw
met persweeën.43 Een laatste voorbeeld van hoe het op taalniveau kon misgaan – en
dat wat meer op de hoofdthematiek aansluit – is dat van een hervormde immigrant
in Canada, die kort na aankomst met een vriend wat sightseeing deed in de regio.
Uit het raam van de auto kijkend, vroeg de nieuwkomer zich af waarom katholie42 acec, doos 197: Mededelingenblad van de cec 32 (april 1950) 7.
43 Nelly Schouw-Zaat, Thuis in de wereld. Ervaringen van Nederlandse emigranten (Bedum: Profiel,
2006) 82.
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ke immigranten zoveel reclame maakten voor hun geloof en de hervormden niet.
Hij zag namelijk overal borden met het woord ‘rooms’ erop, maar las nergens
‘hervormd’. De schrik sloeg hem om het hart, want hij dacht dat hij in een gebied
beland was waar activistische katholieken de dienst uitmaakten.44
Tot slot moet bij de snelle taalverandering in immigrantenkerken nog de kanttekening geplaatst worden dat de Nederlandstalige kerkdiensten het lang hebben
volgehouden. In de regio Grand Rapids, Michigan, schafte de Christian Reformed
Church de aanvullende samenkomsten in het Nederlands – die naast de reguliere
Engelse diensten bleven bestaan – pas in 1994 af. De reden was dat een Nederlandstalige dienst toen nog maar gemiddeld twintig of minder mensen trok. In de
jaren vijftig waren dat er vierhonderd geweest. Deze sterke terugloop was een direct gevolg van het wegvallen van de op leeftijd gekomen eerste naoorlogse immigrantengeneratie.45 In de Netherlands Reformed Congregations in de Verenigde
Staten en Canada worden nog wel, tot op de dag van vandaag, sporadisch Nederlandstalige kerkdiensten belegd.46

Beschermende functie van de kerk
De Nederlandse immigrantenkerken in Noord-Amerika hadden niet alleen een
integrerende uitwerking, maar traden tegelijk ook op als barrières tegen de hen
omringende Noord-Amerikaanse cultuur. Kuypers theorie van de antithese
brachten de immigranten in Noord-Amerika in de praktijk door de opbouw van
een eigen subcultuur. In boektitels komt deze notie vaak terug. Zo spreekt de
historicus Peter Mark van Drongelen van ‘Covenant Communities’ en typeren
George Harinck en Hans Krabbendam de Noord-Amerikaanse gemeenschappen
als ‘Morsels in the Melting Pot’. Beide titels duiden op de rol die de antithese
speelde en het gedeeltelijke isolement waarvoor de immigrantengemeenschappen
kozen. De kerk met haar geestverwante organisaties wilde de cultureel-godsdienstige normen en waarden handhaven tegenover de buitenwereld. Na de Tweede
Wereldoorlog brachten de Nederlandse immigranten deze visie en strategie naar
Noord-Amerika.47
Dit neemt uiteraard niet weg dat de Nederlandse immigrantengemeenschappen
midden in de Noord-Amerikaanse cultuur stonden, vooral de oudere en daardoor
meer veramerikaniseerde immigrantengroepen in de Verenigde Staten. In 1957, op
de honderdjarige gedenkdag van het ontstaan van de Christian Reformed Church,
stuurde de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower het kerkgenootschap
een felicitatietelegram waarin hij de Christian Reformed Church prees om haar
cultuurparticipatie. Vertaald bevatte dit telegram de volgende boodschap:

44 vri, toeg.nr. w88-0304: “Board of North American Missions”, doos 1, folder 13: “Canada, 19531978”, brochure “A Living Faith Grows”, 15.
45 ‘crc Grand Rapids schaft Nederlandse kerkdiensten af’, Reformatorisch Dagblad (15 maart 1994) 2.
46 Van Marle, ‘Preservation of the Language’, 125; Biemond-Boer, ‘Die Hollanders zijn gek!’, 114.
47 Van Drongelen, “Establishing a Covenant Community”, 38-41.
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5 April 1957, “The White House”, Washington D.C.
Bij deze zend ik mijn hartelijke groeten aan de leden en vrienden van de Christian
Reformed Church ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van deze
kerk in Amerika. De nadruk die u legt op het dagelijks leven als goede burgers is van grote invloed op het gemeenschappelijk leven in uw omgeving. Door midden in het maatschappelijk leven te staan, bent u in de gelegenheid uw principe uit te dragen in deze gemeenschap en bewijst u zodoende de hoogste eer aan God en de naaste. Mijn felicitaties
en beste wensen voor de toekomst.
Dwight D. Eisenhower48

In Canada stonden de Nederlandse immigrantenkerken net als in de Verenigde
Staten midden in de hen omringende cultuur. De Canadees-Nederlandse kerken
in de jaren vijftig en zestig wierpen echter een hogere barrière op tegen de mainstreamcultuur dan hun zuiderburen, door in dat land een breed netwerk aan religieus-geïnspireerde organisaties op te richten. Dit had twee belangrijke oorzaken.
In de eerste plaats waren de Amerikaanse-Nederlandse kerkgenootschappen in de
Verenigde Staten al door een proces van integratie gegaan: de Reformed Church
in America in de achttiende eeuw en de Christian Reformed Church in de negentiende en vroege twintigste eeuw. De Nederlandse immigranten in Canada daarentegen kwamen terecht in een relatief onontgonnen kerkelijk landschap, waar zij
nog een subcultuur moesten opbouwen en tegelijkertijd konden profiteren van de
ervaringen van eerdere immigranten.
Ten tweede waren de nieuwkomers na de Tweede Wereldoorlog overwegend
neocalvinisten. Deze gereformeerden waren grootgebracht in een ander cultureel
en een ander kerkelijk klimaat dan hun negentiende-eeuwse voorgangers. Ze
groeiden op in een ‘verzuilde’, langs ideologische scheidslijnen verdeelde samenleving, die zich kenmerkte door organisatievorming op alle maatschappelijke terreinen met de eigen levensbeginselen als uitgangspunt. De twintigste-eeuwse gereformeerden hadden – veel gulziger dan eerdere immigranten – Kuypers positieve
cultuurstrategie ingedronken op gereformeerde scholen en universiteiten en waren
gepokt en gemazeld in diens maatschappijvisie. De komst van dit activistische en
zelfbewuste type gereformeerden had een grote invloed op de ontwikkeling van de
naoorlogse immigrantengemeenschappen in vooral Canada.
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De hoogste graad van institutional completeness (organisatorische compleetheid)
bereikte de subcultuur van de Canadese tak van de Christian Reformed Church.
Meer nog dan de neocalvinisten vóór de Tweede Wereldoorlog zetten de naoorlogse gereformeerde immigranten in Canada op allerlei levensterreinen eigen

48 acec, doos 198: Emigratiekoerier 134 (15 mei 1957) 9.
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organisaties op.49 Binnen de Nederlands-Canadese subcultuur kwamen tal van organisaties van de grond. Dat begon met de oprichting van basisscholen en liep
vanaf de tweede helft van de jaren vijftig uit op high schools en colleges. Het doel
was duidelijk: het garanderen van godsdienstig-culturele continuïteit. Met de
stichting van eigen gereformeerde scholen hing, aldus de betrokkenen, de toekomst van de kerk samen: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Maar niet iedereen stemde in met deze strategie: veel vooroorlogse immigranten
– de old timers – en leden van de Reformed Church in America vonden dat de publieke Canadese scholen nog christelijk genoeg waren.50 Een ander bezwaar vormden de hoge kosten die eigen onderwijs met zich meebracht. Weliswaar kregen de
Canadese immigranten steun van Calvin College in Grand Rapids, Michigan – dat
onder meer docenten naar Canada stuurde –, maar de financiële offers bleven
groot. Dit kwam allereerst doordat alleen de voorstanders de onderwijskosten
droegen. Verder moesten Nederlandse ouders die geloofden in het neocalvinistische ideaal van bijzonder onderwijs vaak dubbel schoolgeld betalen. Ook al gingen hun kinderen niet naar Canadese openbare scholen, toch diende men daarvoor belasting te betalen, terwijl de Canadese overheid het bijzonder onderwijs
niet subsidieerde (behalve vanaf 1967 – gedeeltelijk – in de provincie Alberta). In
1957 schreef de secretaris van de Ontario Alliance of Christian Schools, D. Farenhorst, aan collega’s in Nederland hoe de situatie ervoor stond in Ontario:
Het is een gigantisch werk, een geloofswerk. Maar het moet! (...) Gezien het feit dat Hamilton reeds is begonnen met een highschool, wordt nu getracht al onze mensen in de
provincie aan te moedigen hun steun te geven aan het volledig uitbouwen van de highschool in Hamilton. Kan deze school op eigen benen staan, dan zal men elders in de provincie een volgende school trachten op te zetten, enzovoort (...) Het geld zal moeten komen van de mensen, die reeds vrij grote offers voor hun eigen schoolvereniging moeten
brengen. Van enige subsidie is geen sprake. Men betaalt het schoolgeld in de vorm van belasting voor de openbare school. Wil men zijn kinderen daar niet heenzenden, dan heeft
de overheid daartegen geen bezwaar, doch men moet toch zijn belasting betalen.51

In 1957 telde Canada al zeventien Nederlands-Canadese christelijke basisscholen
– gesticht door leden van de Christian Reformed Church – met in totaal bijna
1.700 leerlingen en 48 leerkrachten. Vijf scholen waren al vóór de Tweede Wereldoorlog door old timers opgericht: in Hamilton (1925), Holland Marsh (1936), Lacombe (1941), Edmonton (1943) en Vancouver (1944). De zeventien basisscholen
lagen in Ontario (9), British Columbia (6) en Alberta (2).52 Halverwege de jaren

49 Harry J. Kits, ‘Canadian Dutch Calvinists: Neo-Calvinist Social Involvement in Canada from 19451980’, Origins 6.2 (1988) 36-44, aldaar 37.
50 G.G.J. den Boggende, “Dutch Calvinist Emigrants and the Christian School Movement in Canada”
(ongepubliceerde lezing, ca. 2000) 6-9, privécollectie.
51 hdc, toeg.nr. 449: “Archief Gereformeerd Schoolverband”, aldaar “Brief D. Farenhorst aan J.J.
Hangelbroek (22 oktober 1957)”, 3-4. De Ontario Alliance of Christian Schools was in 1954 opgericht door crc’ers, met als doel het stichten van christelijke scholen in Canada.
52 hdc, toeg.nr. 449: “Archief Gereformeerd Schoolverband”, aldaar “Lager onderwijs in Canada”,
2-3.
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Afb. 80 Redeemer College in 2009. Ancaster, Ontario. Foto: auteur.

zestig was de reikwijdte van eigen onderwijsinstellingen verder toegenomen en
volgden in Canada ruim 9.200 kinderen van Nederlandse immigranten bijzonder
onderwijs.53 Op dat moment stuurde ongeveer 80 procent van alle ouders in de
Christian Reformed Church zijn kind(eren) naar een christelijke school.54 Na de
stichting van eigen basisscholen volgden gereformeerde high schools en, in een later stadium, colleges.55 De bekendste colleges die de neocalvinisten na de Tweede
Wereldoorlog in Canada stichtten, waren King’s University College (Edmonton,
Alberta, 1979) en Redeemer College (Ancaster, Ontario, 1982).
De kleinere gereformeerde immigrantenkerken in Canada stichtten ook hun eigen kerkgerelateerde scholen. Vaak zag eerst een schoolvereniging het licht, die
ervoor zorgde dat de gereformeerde leerlingen – die doordeweeks de public school
bezochten – op zaterdag bijgespijkerd werden in de geloofsleer en kerkgeschiedenis. Van de vijftien Canadian Reformed Churches eind 1954 hadden er elf een eigen schoolvereniging. Hun eerste fulltime basisschool (de William of Orange
School) openden de vrijgemaakt-gereformeerden in 1955 in New Westminster in
British Columbia.56 Vanaf de jaren zestig stichtten leden van de Canadian Reformed Churches nog verscheidene high schools, in 1969 een eigen theologische opleiding in Hamilton, de Theological College, en in 1981 een eigen onderwijzersopleiding, de Reformed Teachers’ College, eveneens te Hamilton.57
53 Amelink, Gereformeerden overzee, 133.
54 Harro W. van Brummelen, Telling the Next Generation. Educational Development in North American Calvinist Christian Schools (Lanham, md, etc.: University Press of America, 1986) 1.
55 Schryer, The Netherlandic Presence, 136.
56 Van der Mey, To All Our Children, 361.
57 Oosterhoff, ‘The Canadian Reformed Churches’, 111-113; W. den Hollander, ‘Historical Background in the History of the Churches in The Netherlands’, The Clarion 48.15 (23 juli 1999).
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Net als de leden van de Reformed Church in America en de katholieke immigranten richtten de Netherlands Reformed Congregations geen of weinig bijzondere
scholen op, maar dan vanuit een andere motivatie: ze waren te klein om die te kunnen bekostigen. In 1908 had het laatstgenoemde kerkgenootschap wel een basisschool gesticht in Grand Rapids in Michigan, maar het duurde tot 1975 voordat de
Netherlands Reformed Congregations in Canada hun tweede basisschool kregen,
de Timothy Christian School in Chilliwack, British Columbia.58
Bij de millenniumwisseling in 2000 hadden de Nederlandse immigranten in Canada in totaal 126 basisscholen gesticht en 27 high schools, die gezamenlijk bezocht werden door ongeveer 25.000 scholieren, en een drietal universiteiten. Deze
scholen waren vaak onafhankelijk van de kerk gesticht, maar de meeste schoolgangers waren lid van de Christian Reformed Church.59
De kerkgerelateerdheid van het onderwijs in Canada vertoont een belangrijk
verschil met de situatie die zich in de Verenigde Staten had voorgedaan. De christelijke scholen die in dat land vanuit Christian Reformed-kringen vanaf het midden
van de jaren 1850 waren opgericht, gingen tussen 1891 en 1911 op één na allemaal
onder de verantwoordelijkheid van ouderraden vallen en niet meer van de kerk,
waarbij interkerkelijkheid op basis van een gemeenschappelijk gereformeerd belijden de kern vormde. In Canada begonnen de immigrantenscholen van de Christian Reformed Church vanaf de jaren zeventig oecumenisch te worden.60
In het verlengde van de eigen scholen stichtten de nieuwkomers in Canada verscheidene maatschappelijke organisaties, vooral op initiatief van leden van de
Christian Reformed Church. Hun organisatiedrift hadden zij in Nederland met
de paplepel ingegoten gekregen en praktiseerden zij in Noord-Amerika. Een van
de eerste christelijke organisaties die de nieuwkomers stichtten, was een Canadese replica van het Christelijk Nationaal Vakbond. Het cnv vormde de blauwdruk
voor de oprichting van allerlei kleine – aanvankelijk lokale – vakbonden, die zich
in februari 1952 verenigden onder de paraplu van de Christian Labour Association of Canada (clac). De vorming van arbeidersorganisaties was eind 1951 begonnen in Vancouver, British Columbia. Daar ontstond toen een eerste lokale
vakbond, die snel uitgroeide van 30 afdelingen in 1954 tot 50 in 1955.62
Ook de Christelijke Boeren- en Tuindersbond kreeg een Canadese dochter,
58 Biemond-Boer, ‘Die Hollanders zijn gek’, 76-77.
59 Hofman, The Canadian Story of the crc, 95-96.
60 Van Brummelen, Telling the Next Generation, 6-7, 49-53, 79, 250; H. Zwaanstra, Reformed
Thought and Experience in a New World. A Study of the Christian Reformed Church and its American Environment 1890-1918 (Kampen: Kok, 1973) 132-156.
61 Paul E. Werkman, ‘ “Those Dutchmen do have a wild look about them”: the Christian Labour Association of Canada and the Christelijk Nationaal Vakverbond in the Netherlands, 1952-1958’ in:
Harinck en Krabbendam (eds.), Morsels in the Melting Pot, 195-211.
62 Harry J. Kits, ‘ “Verzuiling” and Social Involvement: the Canadian Case’ in: Kroes en Neuschäfer
(eds.), The Dutch in North America, 338-348, aldaar 342. Over de geschiedenis van de clac na de
Tweede Wereldoorlog schrijft uitgebreid: Ed Grootenboer, In Pursuit of Justice. So Far So Good.
The First 50 Years of the Christian Labour Association of Canada (Mississauga, on: clac, 2005)
1-97.
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toen in maart 1954 de Christian Farmers Federation of Ontario (cffo) het levenslicht zag. Anders dan men zou vermoeden lag aan de oprichting van de cffo geen
principiële neocalvinistische motivatie ten grondslag, maar de harde realiteit.
Agrariërs in Canada hadden te maken met een andere bedrijfsvoering en andere
grondsoorten als in Nederland. Omdat veel agrarische immigranten de Engelse
taal onvoldoende beheersten om succesvol te kunnen lobbyen met Canadese instanties, besloot men de krachten te bundelen. Aanvullende motieven achter de
oprichting van een eigen boerenbond waren het streven naar een geregeld inkomen voor de leden (zonder al teveel fluctuaties) en het garanderen van voldoende
landbouwgrond voor komende generaties.63
De neocalvinisten in Canada ondernamen nog andere pogingen om te komen
tot eigen maatschappelijke instanties, waarbij ze zich in praktisch en filosofisch
opzicht lieten inspireren door Howard Evan Runner, hoogleraar filosofie op Calvin College in Grand Rapids, Michigan. Deze Amerikaan van Schots-Ierse afkomst was via Cornelius van Til in contact gekomen met het calvinisme. Door
hem aangestoken besloot hij theologie te gaan studeren in Kampen, gevolgd door
een studie filosofie in Amsterdam.64 Door deze studies raakte hij enthousiast over
het gedachtegoed van Groen van Prinsterer, Kuyper, Schilder en de filosofie van
de Wijsbegeerte der Wetsidee (van de vu-hoogleraren D.H.Th. Vollenhoven en
H. Dooyeweerd). Deze inspiratiebronnen brachten Runner tot de overtuiging dat
niet alleen persoonlijke vroomheid en orthodoxie het christendom verder helpen,
maar dat ook een intensief sociaal-maatschappelijk activisme nodig is. Met deze
lessen op zak keerde Runner terug naar de Verenigde Staten, waar hij in 1951 een
aanstelling kreeg als docent filosofie op Calvin College. Op Calvin begon Runner
de zogenoemde Groen Club – de naam verwees naar Runners inspirator Groen
van Prinsterer –, waar de studenten konden discussiëren over hoe het neocalvinisme en het gedachtegoed van de Wijsbegeerte der Wetsidee relevant konden
worden voor de Canadese en Amerikaanse maatschappij.65 Dit bleef niet zonder
effect. Vanaf de tweede helft van de jaren vijftig begon Runners gedachtegoed invloedrijk te worden onder zijn studenten, onder wie veel Nederlands-Canadese
immigranten van de eerste en tweede generatie.66 Zij namen dit gedachtegoed mee
terug naar Canada en brachten het daar in de praktijk.
Runners inspiratie – volgens zijn leerling Al Wolters onderwees Runner niet alleen filosofie, maar reikte hij zijn volgelingen bovenal een religieus wereldbeeld
aan67 – leidde al direct tot de oprichting van een ambitieuze organisatie in Grand
Rapids in de winter van 1951-1952: de Calvinist Culture Association (cca). De
initiator van deze club was S. Harkema, ex-bestuurslid van de Christelijke Emigratie Centrale, die net als Runner het kuyperiaanse motto ‘Geen duimbreed!’ ten
63 Hofman, The Canadian Story, 105-108.
64 Bratt, Dutch Calvinism in North America, 196.
65 Harry van Dyke, “H. Evan Runner and the Groen Club”, online: http://wrf.ca/comment/article.
cfm?id=43 (pageview 31 januari 2008).
66 Hofman, The Canadian Story, 98.
67 Al Wolters, ‘Runner’s Impact on the Academy and Beyond: Personal Reflections’, Pro Rege 32
(september 2003) 1-7, aldaar 3.
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uitvoer wilde brengen door een zo breed mogelijke verspreiding van de calvinistische beginselen in de persoonlijke levenssfeer (in huwelijk en opvoeding), het
onderwijs en de wetenschap. Het uitgangspunt van de cca was dat de calvinisten
een zoutend zout dienen te zijn over de hele wereld.68 Vanuit de runneriaanse hoek
kwamen verder initiatieven om eigen universiteiten te stichten, beginnend met de
oprichting van de Association for Reformed Scientific Studies (arss69) in 1956
– die studieconferenties belegde om tot het gewenste doel te komen – en uitmondend in het Institute for Christian Studies (ics) in Toronto in 1967 – dat in 1975
de eerste zes master degrees uitreikte aan graduates.70 Ook stichtten Runners volgelingen in 1956 een eigen politieke partij in Alberta, de Christian Action Association (caa71), maar vanwege de beperkte achterban bleef deze partij marginaal.
In de jaren vijftig en zestig trad de caa vooral op als een pressiegroep, maar legde
weinig gewicht in de schaal. In 1987 deed een aantal gereformeerden een tweede
poging met de Christian Heritage Party (chp), onder leiding van de vrijgemaaktgereformeerde Ed van Woudenberg. Ook deze partij had echter een zeer geringe
invloed in het politieke spectrum. Splinterpartijen van immigranten maakten in
Canada – net als in de Verenigde Staten – geen enkele kans vanwege de daar geldende politieke praxis van the-winner-takes-all.72
De door Runner onderwezen generatie studenten voerde in de jaren zestig tot
tachtig dus een waar organisatieoffensief in Canada. Feitelijk was deze expansie
een herhaling van zetten van de ‘verzuiling’, die in Nederland vanaf 1960 ontmanteld werd. De ideologische organisatiestructuren ondergingen op de langere termijn in Canada echter een vergelijkbaar lot als die in Nederland. De generaties die
de mensen van het eerste uur vervingen, bleken niet hetzelfde heilige vuur te bezitten als hun ouders en overgrootouders. De geleidelijk ontstane afstand had niet
alleen te maken met de voortvarende integratie van de tweede en derde generatie,
maar ook met het feit dat de Christian Reformed Church verscheidene protestantse bloedgroepen in zich verenigd had. Dit leidde meermalen tot tweedracht
in de kerk, op scholen en in de vakbond. Het is waarschijnlijk dat de vele conflicten onder Nederlandse immigranten in Noord-Amerika het enthousiasme mede
getemperd hebben. En nu, in 2010, leiden veel neocalvinistische organisaties die
door naoorlogse gereformeerde immigranten zijn opgericht – als ze er überhaupt
nog zijn – een marginaal bestaan.73
68 acec, doos 197: Mededelingenblad van de cec 66 (februari 1953) 2; idem 68 (april 1953) 5; idem 73
(september 1953) 5.
69 Omdat deze afkorting in het Engels vulgair klonk, veranderden de betrokkenen de naam van de organisatie al snel in Association for the Advancement of Christian Scholarship (aacs).
70 Harry Boonstra, Our School: Calvin College and the Christian Reformed Church (Grand Rapids,
mi: Eerdmans, 2001) 82-85. Over het ontstaan van het ics: Robert E. van der Vennen, A University
for the People. A History of the Institute for Christian Studies (Sioux Center, ia: Dordt College
Press, 2008) 1-53.
71 Vanaf 1959 de Christian Action Foundation (caf) genoemd.
72 Hofman, The Canadian Story, 104-105. De meerderheid van de aanhang van de chp was afkomstig
uit de Canadian Reformed Churches. Zie: Schryer, The Netherlandic Presence, 301.
73 Vgl. Agnes Amelink, ‘Opnieuw beginnen. De opbouw van gereformeerd kerkelijk leven in Canada
vanaf 1945: een vergelijking’ in: Den Boer (red.), ‘Een machtig arbeidsveld’, 209-219, aldaar 216-217.
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Belangrijk voor de instandhouding van de eigen emigratiecultuur waren tijdschriften, sociale clubs en eigen radioprogramma’s. Ook kwamen er reisverenigingen en bejaardentehuizen tot stand, zodat de immigranten van de wieg tot het
graf konden terugvallen op geestverwante sociaalculturele instanties. Opnieuw
ondernamen op dit vlak de neocalvinistische gereformeerden de meeste initiatieven. Omdat zij in absoluut opzicht een grote groep vormden en een activistisch
wereldbeeld hadden, slaagden zij erin hun emigratiecultuur te blijven voeden.
Naast kerk en school richtten de nieuwkomers in Noord-Amerika, zoals ze in
Nederland gewend waren geweest, vrijwel meteen eigen periodieken op, die vaak
aan de kerk gerelateerd waren. Zo zag eind jaren veertig in Edmonton, Alberta,
Canadian Calvinist het daglicht. In het najaar van 1951 fuseerde dit blad, dat zich
richtte op de leden van de Christian Reformed Church, met het blad Contact dat
al enige tijd circuleerde in de regio Chatham in Ontario, en kwam voortaan Calvinist Contact te heten.74 In 1992 ging dit periodiek verder onder de naam Christian Courier. Het belang van het genoemde tijdschrift was dat de gereformeerden in
het grote land Canada onderling in contact bleven en dat het blad een functie vervulde bij de taalintegratie door al in de jaren vijftig tweetalig te worden. Uiteindelijk schakelde Calvinist Contact in de jaren tachtig volledig op de Engelse taal
over.75 Waar Calvinist Contact zich specifiek richtte op het Canadese deel van de
Christian Reformed Church, was The Banner, een in Grand Rapids gemaakt tijdschrift, het officiële kerkorgaan van de Christian Reformed Church in NoordAmerika. Hier voegden zich nog andere periodieken bij, zoals Torch and Trumpet (later Outlook geheten), een conservatief blad dat vanaf 1951 in Grand Rapids
verscheen, en Church and Nation (1956), een uitgave die afkomstig was uit de
kringen van de Christian Reformed Church maar onafhankelijk van die kerk optrad. Dit periodiek toonde over de eigen kerkmuren heen sympathie voor de
standpunten van vrijgemaakt-gereformeerden. In 1969 werd Church and Nation
opgeheven.76
Het aanbod aan tijdschriften binnen andere immigrantenkerken was gelimiteerder dan bij de gereformeerden – zij hadden immers een kleinere achterban – en
bleef veelal beperkt tot één centraal kerkblad, zoals The Banner of Truth van de
Netherlands Reformed Congregations en de Canadian Reformed Magazine – opgericht in 1952 en omgedoopt tot de Clarion in 1973 – van de vrijgemaakten.77 Dit
kwam doordat hun emigratieculturen zwakker waren en deze geloofsgroepen
minder middelen ter beschikking hadden. Het laatst waren de hervormden, die
pas in 1953 een eigen kerkblad kreeg met de Pioneer (Christian Monthly), het officiële orgaan van de Canadese tak van de Reformed Church in America. Uit een
archiefstuk over een vergadering van het rca-immigratiecomité in oktober 1950
74
75
76
77

Kits, ‘Canadian Dutch Calvinists’, 39.
Busz, “Een nieuw thuis overzee”, 106-107.
Hendrik Edelman, The Dutch Language Press in America (Nieuwkoop: De Graaf, 1986) 135.
Vanaf de jaren zeventig groeide het aantal tijdschriften binnen de Canadian Reformed Church wel
sterk, met bladen als Mission News, Reformed Perspective (1980, familieblad), Horizons (vrouwenblad), In Holy Array (jeugdblad), Diaconia en Evangel. Zie: W. den Hollander, ‘Historical Background in the History of the Churches in The Netherlands’, Clarion 48.15 (23 juli 1999).
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Afb. 81 Een nummer van de Canadian Reformed Magazine uit 1953.
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blijkt dat men de ontwikkeling van een eigen blad vanaf toen serieus oppakte: ‘Er
is geen tijdschrift voor de hervormden; in totaal zijn er thans, voor zover hier bekend is, twee voor gereformeerden en twee voor katholieken. Op de vergadering
te Hamilton werd een commissie benoemd, welke de uitgave van een eigen tijdschrift zal bestuderen.’78 Na dit besluit duurde het nog drie jaar voordat de eerste
Pioneer Christian Monthly van de persen rolde.
Vrijwel onmiddellijk lieten de Nederlandse immigranten ook op andere terreinen van zich horen. In samenwerking met het Canadese ministerie van Onderwijs
startte in juni 1950 in Ontario een Nederlandstalig radioprogramma met veel
voordrachten over de Canadese cultuur, geschiedenis en levenswijze, om zo de integratie van de nieuwkomers in de samenleving te bevorderen.79 Naast deze zender ging in februari 1956 op initiatief van vier kerken – de Christian Reformed
Church, Reformed Church in America, Free Reformed Churches in North America en de Presbyterian Church – een Nederlandse radiozender de ether in, de
Christian Evangelical Broadcasting Association (ceba). Deze oecumenische zender wilde er niet alleen zijn voor Nederlandse immigranten, maar ook de Canadezen iets meegeven van het Evangelie en de Nederlandse cultuur. Het programma
was opgebouwd uit voordrachten, “Het Hollandse lied” (in de eerste aflevering
waren liederen te horen als “Man van Neêrlands stam”, “In Naam van Oranje” en
“Vaarwel mijn dierbaar vaderland”), de rubriek “Het laatste nieuws” (over de
Nederlandse actualiteit) en afsluitend een meditatie van een predikant.80 Ten slotte waren er in Ontario en Prince Edward Island nog Canadese radiozenders die
regelmatig Engelstalige diensten van Nederlandse immigrantenkerken uitzonden,
een fenomeen dat ook in Australië voorkwam.81
Een laatste voorbeeld van de Nederlandse organisatiedrang in Noord-Amerika
zijn de vele sociale clubs die ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten op de agenda zetten. De bekendste Amerikaanse immigrantenverenigingen waren de Dutch
Immigrant Society (dis), opgericht in 1950 in Grand Rapids, Michigan, en avio,
dat in 1959 was gesticht door Nederlandse immigranten in La Habra, Californië.
Deze en soortgelijke clubs organiseerden vanaf het begin van de jaren zestig ook
collectieve vakantievluchten naar Nederland, zodat de immigranten in staat waren
om tegen lage tarieven op bezoek te gaan bij familie en bekenden. Een enquête die
de Dutch Immigrant Society in 1982 onder haar leden hield, wees uit dat zij na
hun immigratie gemiddeld zes keer een bezoek aan Nederland hadden gebracht.82
Dit blijvende contact met Nederland was echter niet de enige band tussen NoordAmerika en Nederland.

78 ned, doos 261: “Samenwerking met kerken en godsdienstige organen in Canada, 1950-1953”,
class.nr. 07.23: “Reformed Church in America”, aldaar “A.S. Tuinman, “Verslag vergadering emigratiecomité van de rca te Hamilton, Ontario (18-19 oktober 1950)”, 2.
79 acec, doos 197: Mededelingenblad van de cec 35 (juli 1950) 4.
80 acec, doos 198: Emigratiekoerier 107 (1 april 1956) 11.
81 acec, doos 197: Mededelingenblad van de cec 45 (mei 1951) 5; idem 27 (november 1949) 4.
82 Brinks, ‘Recent Dutch Immigration to the United States’, 147.
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Blijvende interactie
Een onderbelicht thema in de historiografie over de Nederlandse trek richting
Noord-Amerika – en dat een rol speelde bij de voeding van de emigratiecultuur –
is het blijvende contact dat voortvloeide uit de emigratie. Contacten bestonden er
niet alleen tussen het oude moederland en het vestigingsgebied, maar ook tussen
de Nederlandse immigrantengemeenschappen in Canada en de Verenigde Staten.83
Deze omissie in de literatuur is opvallend, want de culturele identiteit van de
Nederlandse immigranten bleef ook in Noord-Amerika duidelijk functioneel,
terwijl het concept transnationalisme in de internationale migratieliteratuur sinds
de jaren negentig opgang maakt.84 Vooral de godsdienstige en regionale identiteit
van Nederlandse immigranten bleef in het buitenland belangrijk, terwijl de nationale identiteit, de idee van het Nederlanderschap, een minder prominente rol
speelde. Dit blijkt onder meer uit het snelle loslaten van de Nederlandse taal na de
emigratie, de populariteit van kerkelijke en regionale periodieken boven landelijke bladen – in Nederland, maar ook in Noord-Amerika85 – en ten slotte het feit
dat in Canada geen nationale, maar alleen religieuze en sociaal-gesegregeerde instanties ontstonden.86
Via diverse kanalen stonden de immigranten nog lange tijd in verbinding met
streek- en geloofsgenoten in Nederland: door briefwisselingen, periodieken, bezoeken aan familie, economische contacten en door de banden die predikanten en
theologiestudenten legden. Daarnaast onderhouden immigranten in Canada en de
Verenigde Staten, waar het zwaartepunt van de geloofsgemeenschappen zich in het
grensgebied bevindt, tot op de dag van vandaag intensief contact. Van dit transnationalisme geeft deze paragraaf enkele voorbeelden. Deze laten zien hoe de emigratiecultuur op verschillende niveaus een blijvende voeding kreeg.
Een belangrijk medium in de overzeese relaties waren de briefwisselingen tussen
immigranten en hun familie in Nederland, die vaak tot in de jaren tachtig of negentig van de twintigste eeuw in stand bleven. De trek naar Canada leidde tot een
enorme toename van overzees briefverkeer. In 1947 ontving Canada 32.000 kilo
post uit Nederland; in 1954 was dat met een factor 11 gegroeid tot 369.000 kilo.87
83 Enne Koops, ‘Dutch Emigration to the United States’ in: Krabbendam, Van Minnen en Scott-Smith
(eds.), Four Centuries, 1005-1016, aldaar 1012-1015.
84 A. Portes, L.E. Guarnizo en P. Landolt, ‘The Study of Transnationalism: Pitfalls and Promises of an
Emerging Research Field’, Ethnic and Racial Studies 22.2 (maart 1999) 217-237.
85 Dit gold bijvoorbeeld voor Zeeland, waar sociologisch onderzoek uit het midden van de jaren vijftig aantoonde dat van de 544 ondervraagden er 408 uitsluitend een provinciale krant lazen (75 procent), 64 een provinciale en landelijke krant samen (11.8 procent), 57 alleen een landelijke (10.5 procent) en 15 geen enkele krant (2.7 procent). Zie: C. Boekesteijn, Binding aan een streek. Een
empirisch onderzoek naar de migratie en de animo voor migratie uit de provincie Zeeland onder jongere arbeiders in Walcheren en Zuid-Beveland (Leiden: Battaljee & Terpstra, 1961) 98-99.
86 Dit constateerde Timothy E. Nijhof, “Keeping the Covenant. A Social History of the Carman Canadian Reformed Church” (ongepubliceerde lezing acsn-conferentie “Building Liberty. Canada
and World Peace, 1945-2005”, Middelburg, juni 2005) 3, privécollectie.
87 ned, doos 124, class.nr. 08.84: “Contacten immigranten-moederland 1947-1957”, aldaar “Toeneming postverkeer”; vgl. Verslagen van de Organen 1957, 24-27.
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Afb. 82 Het opsturen van foto’s als deze, met immigranten poserend voor grote huizen
die vaak van hun bazen waren, lokte nieuwe Nederlanders naar Canada.

Deze contacten hadden een multipliereffect: ze vergrootten niet alleen de interesse voor Noord-Amerika, maar stimuleerden ook verdere emigratie en veroorzaakten daarmee een nog grotere poststroom over de oceaan. Deze interactie
voedde de emigratiecultuur in Nederland tot het begin van de jaren zestig.
Het lezen van Nederlandse periodieken door immigranten in het buitenland
was een tweede vorm van contact dat lang standhield. Uit een in 1949 gehouden
enquête van de voorganger J. Hettinga en uit observaties van de Canadian Reformed-predikant G. van Dooren in 1955, bleek dat verreweg de meeste vrijgemaaktgereformeerden in Noord-Amerika na hun vertrek uit Nederland geabonneerd
bleven op het Gereformeerd Gezinsblad, en in een aantal gevallen ook op het
kerkblad De Reformatie.88 Blijkbaar bestond er een behoefte – en dan vooral onder de eerste generatie – om op de hoogte te blijven van wat zich in het vertrekgebied afspeelde. Een voorbeeld hiervan zijn vrijgemaakt-gereformeerde immigranten die in Noord-Amerika ‘in de verstrooiing’ terechtgekomen waren (dus op
afstand van gelijkgezinden en een kerk) en aan de achterblijvers in Nederland lieten weten dat ze graag theologische boeken of preken ontvingen, zoals Om de
Unica Catholica van Cornelis Veenhof of De crisis van het gezag van Benne Hol88 ages, doos 1: “Notulen van de bestuursvergaderingen, 1950-1986”, aldaar “Notulenboek (i), vergadering 19 januari 1950 te Utrecht”, 2-3; G. van Dooren, ‘Klanken en beelden uit Canada (xi)’, Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland (22 januari 1955).
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werda. Deze ‘verstrooiden’ lazen in thuissamenkomsten verder nog uit de preekserie “Waarheid en Recht” of maakten gebruik van catechismuspreken in J.W.
Tundermans boek ’t Beginsel der eeuwige vreugde.89 De vrijgemaakten zijn slechts
één voorbeeld van blijvende relaties met het voormalige moederland. Veel bevindelijk-gereformeerde immigranten in Canada bleken aan het begin van de eenentwintigste eeuw nog lid te zijn van reformatorische bladen als Terdege en De Gezinsgids, wat duidt op een blijvende (of op de oude dag terugkerende) behoefte
aan informatievoorziening.90 Ten slotte namen veel landverhuizers, zo vermeldden zij in ingezonden brieven, in het buitenland trouw hun lijfbaden tot zich, zoals Trouw, De Spiegel, de Hoogeveensche Courant of de Coevorder Courant.91
Tussen Noord-Amerika en Nederland bestond niet alleen een papieren relatie,
maar ook een fysieke. De emigratiestroom van de jaren 1947 tot 1963 vormde een
stimulans voor het heen-en-weer-reizen tussen beide continenten door immigranten en hun familieleden. Dit begon met de zogenoemde Sinterklaasreizen, die
de Holland-Amerika Lijn vanaf 1951 organiseerde en die immigranten in staat
stelde om hun familieleden in Nederland een aantal weken te bezoeken en samen
met hen Kerst en Nieuwjaar te vieren. De kosten van deze reis betaalden veel immigranten uit tegoeden die zij bij hun vertrek uit Nederland hadden laten bevriezen.92 Andersom bood de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (ncrv) vanaf
het midden van de jaren vijftig de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief
de geëmigreerde familie in het buitenland te bezoeken.93 Zodoende stimuleerde de
overzeese trek op de langere termijn het toerisme. Het aantal Nederlandse reizigers dat na de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Staten bezocht steeg enorm,
mede als gevolg van de doorgaande prijsdaling van vliegtickets in de jaren zestig
en zeventig: van 20.000 in 1963 tot 44.000 in 1969, 74.000 in 1975 en 141.000 in
1978. In een enquête, gehouden in 1976, gaf 55 procent van de toeristen aan dat het
bezoeken van familie in de Verenigde Staten het belangrijkste motief voor hun reis
vormde.94 Het toerisme naar Canada trok vanaf de jaren zestig ook aan, zo sterk
zelfs dat volgens het Mededelingenblad van de cec de kelners in Canadese treinen
al een aardig woordje Nederlands spraken.95
De emigratie naar Noord-Amerika had voorts, aldus insiders, een positieve uitwerking op de economische betrekkingen met dat continent. Begin 1959 wist de
Emigratiekoerier op basis van het jaarverslag van de Netherlands-Canada Chamber of Commerce te melden dat tussen de dertig en veertig Nederlandse firma’s
sinds de Tweede Wereldoorlog filialen of dochterondernemingen in Canada had89 De Haas, Replenish the Earth, 73.
90 Biemond-Boer, ‘Die Hollanders zijn gek!’, 117-118.
91 ‘De Heer Vroon vertelt verder (ii)’, De Faam (14 december 1951); H. Zantingh, ‘Over lonen en
werktijden (iv)’, Hoogeveensche Courant (24 februari 1951); ‘Op reis met de Zuiderkruis (ix)’,
Coevorder Courant (24 november 1951) en ‘Onze indrukken (xi), (xvi) en (xvii)’, Coevorder Courant (1 december 1951, 26 januari en 9 februari 1952).
92 acec, doos 197: ‘Met Sinterklaas in Nederland’, Mededelingenblad van de cec 74 (oktober 1953) 8;
doos 199: Emigratiekoerier 244 (december 1961) 4-5.
93 acec, doos 198: Emigratiekoerier 118 (15 september 1956) 4; idem, 175 (1 februari 1959) 6.
94 Dierikx, “In Pursuit of the American Dream”, 119-120, 129-130.
95 acec, doos 199: Emigratiekoerier 317 (15 januari 1965) 1.
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Afb. 83 Reclame voor Sinterklaasreizen. Bron: Mededelingenblad van de cec,
augustus 1953.

den opgericht. Deze bedrijven hielden zich hoofdzakelijk bezig met handel, import en distributie, maar ook met financierings- en inpolderingsactiviteiten. De
Nederlandse industrie, handel en vervoersmaatschappijen hadden talloze connecties en vertegenwoordigers in Canada, een netwerk dat zich, aldus het verslag, nog
steeds uitbreidde omdat ‘meer en meer Nederlandse zakenmensen de oceaan
oversteken om ter plaatse de afzetmarkt en het distributiesysteem te onderzoeken’.96
Op religieus gebied zorgden predikanten voor een continue stroom van gereformeerd gedachtegoed tussen beide continenten. Alleen al de ruim honderd gereformeerde boordpredikanten op emigrantenschepen vormden een belangrijke
schakel, zoals in hoofdstuk 6 is aangetoond: zij resideerden vaak een aantal weken
in Noord-Amerika, preekten her en der en maakten na hun terugkomst het thuis96 acec, doos 198: ‘Nederlandse ondernemingen en emigratie’, Emigratiekoerier 175 (1 februari 1959)
6.
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front warm voor Canada of de Verenigde Staten. Van blijvende invloed was dat
veel immigrantenkerken vanaf 1952 Nederlandse predikanten beriepen. Tussen
1952 en 1961 staken 43 gereformeerde predikanten de oceaan over om in Canada
de Christian Reformed Church te dienen. Van hen waren 38 afkomstig uit de Gereformeerde Kerken in Nederland, vier uit de Christelijke Gereformeerde Kerken
en één uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Deze voorgangers moesten
aan twee eisen voldoen: ze mochten niet ouder dan veertig jaar zijn en moesten het
Engels goed beheersen.97 De vrijgemaakte Canadian Reformed Churches waren
– anders dan de Christian Reformed Church of de Reformed Church in America –
geheel afhankelijk van de import van predikanten uit hun zusterkerk in Nederland, omdat zij aanvankelijk geen Amerikaanse evenknie hadden. Deze kerken
haalden in de jaren vijftig zo’n tien à vijftien predikanten uit Nederland.
In de eerste jaren na het begin van de immigratiestroom putten de Canadese takken van de Christian Reformed Church en de Reformed Church in America uit de
bron van hun Amerikaanse zusterkerken, maar het aanbod uit de Verenigde Staten door de snelle kerkgroei bleek te gering en de onderlinge cultuurverschillen
nogal eens te groot.98 Rond 1950 veranderden de Canadese kerken daarom hun
strategie en gaven ze toestemming om Nederlandse predikanten te beroepen. Tegelijkertijd studeerden veel Amerikaanse studenten uit de Christian Reformed
Church af als theoloog of filosoof aan de Vrije Universiteit en bezochten onder
meer G.C. Berkouwer – in 1947 en in de jaren vijftig – en H.M. Kuitert (in 1968)
de Verenigde Staten en Canada. In de jaren zestig begonnen de warme banden tussen de Vrije Universiteit en Noord-Amerika echter te verkoelen, vooral vanwege
de andere Bijbelbeschouwing en de oecumenische koers die deze universiteit insloeg.99

Kwantitatief verlies voor de kerken?
De naoorlogse emigratie naar Noord-Amerika, Australië en andere landen heeft
naast het vertrek van predikanten nog twee gevolgen gehad voor de religieuze cultuur in Nederland. Allereerst liep door de trek over de Atlantische Oceaan het ledenaantal van vooral plattelandskerken terug. En ten tweede moet een deel van
het stemmenverlies van de Antirevolutionaire Partij toegeschreven worden aan de
emigratie vanuit de achterban.
Doordat de uittocht van gereformeerden vooral sterk was in de provincies
Friesland en Groningen, hadden sommige plaatselijke kerken in die provincies te
kampen met een groot ledenverlies. Volgens de gereformeerde predikant H. Holtrop zoog de emigratie ‘bepaalde dorpskerken in Friesland en andere noordelijke

97 Hofman, The Canadian Story, 62-66.
98 Aileen van Ginkel, ‘The Place of the Church in Society: Views of Dutch and American Ministers in
Canada in the 1950s’ in: Harinck en Krabbendam (eds.), Sharing the Reformed Tradition, 139-158.
99 A.Th. van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880-2005 (Amsterdam: Bakker, 2005) 260-261.
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Afb. 84 De nieuwe (linksachter) en oude Gereformeerde Kerk in Andijk, gebouwd in respectievelijk 1929 en 1863.

provincies vaak voor bijna de helft leeg’.100 In 1952 constateerde zijn collega K.J.
Schaafsma tot zijn spijt dat het kerkgenootschap ondanks de aanwas door geboorten met niet meer dan 6.200 personen gegroeid was. Dit betekende een geringe toename van 0.6 procent, terwijl de Nederlandse bevolking datzelfde jaar met
1 procent groeide. In Friesland en Groningen nam het ledental zelfs af met respectievelijk 772 en 297 personen, hetgeen Schaafsma toeschreef aan de trek overzee. Hij concludeerde dat ‘verschillende plattelandskerken’ door de landverhuizing ‘een aanzienlijk verlies’ hadden geleden.101
Tussen 1948 en 1962 verlieten 71.250 gereformeerden Nederland – van de in totaal 936.000, dus 7.6 procent – om zich in een overzees land te vestigen. Het overgrote deel van deze gereformeerde landverhuizers, een geschatte 60.600 (85 procent), kwam uit de Gereformeerde Kerken in Nederland. De predikant Kremer,
voorzitter van de deputaten voor de emigratie, schreef al in 1956 dat er op dat moment minstens honderd grote gereformeerde dorpskerken verdwenen waren:
‘Emigratie schijnt een aderlating voor het kerkelijk leven te betekenen, die men alleen maar kan betreuren’. Maar hij voegde daar meteen aan toe:

100 acec, doos 198: H. Holtrop, ‘De Gereformeerde Kerken en de emigratie’, Emigratiekoerier 201
(1 maart 1960) 5-8, aldaar 5.
101 K.J. Schaafsma, ‘Naar aanleiding v.h. jaarboek 1952’, Gereformeerd Weekblad (13 juni 1952) 397;
vgl. ‘Statistiek Gereformeerde Kerken’, Leeuwarder Courant (13 september 1954).
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Dit is intussen alleen maar een negatieve beschouwing van de betekenis, die de emigratie
voor de Kerk heeft. Voor een juiste beoordeling van het emigratieverschijnsel zijn echter
objectievere gegevens nodig. Gegevens die ons met de harde feiten in aanraking brengen
(...) Deze feiten zijn: wij leven in een dichtbevolkt land. En er zijn nog tal van gebieden in
de wereld die om “opvulling” door mensen roepen (...) Er ligt voor ons een positief goddelijk gebod om de aarde te bebouwen en te vervullen (...) Het Calvinisme is krachtens
zijn aard internationaal gericht (...) Van de bijdragen, welke Nederlands Gereformeerden
leveren voor de handhaving en de verbreiding van het Calvinisme is de emigratie van deze
Nederlands Gereformeerden één van de belangrijkste.’102

Typerend zijn de gkn-gemeenten waarvan bekend is dat zij een vijfde tot een
kwart van hun leden aan andere continenten verloren, zoals de eerder genoemde
kerken in Andijk, Beilen en Oenkerk.103 Een steekproef van de herkomstplaatsen
van Groninger landverhuizers uit de Gereformeerde Kerken in Nederland, gebaseerd op advertenties uit Calvinist Contact, toont aan dat de overzeese landverhuizers – als gevolg van een proces van kettingmigratie – uit een beperkt aantal regio’s of plaatsen kwamen. Sommige plaatselijke kerkgemeenten in de provincie
zagen veel leden de Atlantische Oceaan oversteken, met name in Groningen-stad,
Hoogkerk, Winsum, Oldekerk, Uithuizermeeden en Winschoten (tabel 21).104
Tabel 21 plaatsen in de provincie Groningen van waaruit veel gereformeerden emigreerden (steekproef 1947-1961 van 9.414 gereformeerde Nederlandse emigranten, onder wie 2.357 Groningers)105
Regio

Emigranten % v/h Belangrijkste emigratiekernen
Eenh. Pers. totaal (absolute aantallen)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Veenkoloniën
95
260
11.0 Stadskanaal (47), Musselkanaal (30),
(incl. Westerwolde)
Nieuwe-Pekela (28)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oldambt
36
80
3.4
Winschoten (59), Nieuwolda (7)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
het Hoogeland
310
886
37.6 Bedum (77), Winsum (74),
Uithuizermeeden (71), Baflo
(63), Ten Boer (47), Middelstum (44)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Groningen-stad en
234
643
27.3 Groningen (441), Hoogkerk (83),
omliggende regio
Haren (66)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Westerkwartier
179
488
20.7 Oldekerk (71), Grootegast (51),
Zuidhorn (38), Lutjegast (37),
Grijpskerk (34), Marum (32)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal Groningen
854
2.357 100
102 Tresoar Leeuwarden, toeg.nr. 291.10: “Archief Gereformeerde Kerk te Gaastmeer”, map 12:
“Stukken betreffende emigratie, 1949-1956”, brochure J. Kremer, “Van zorg en zeden. De Gereformeerde Kerken en de emigratie [1956]”, 2-3.
103 De precieze aantallen worden genoemd in hoofdstuk 4, pag. 158-159.
104 Koops, ‘“Kolesoal wat ’n drokte hier!” ’, 111-113.
105 Ik dank Janet Sheeres (Calvin College, Grand Rapids, Michigan) voor deze bron. Een andere steek-
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Stemmenverlies voor de ARP
Naast een leegstroom van kerken op het platteland, was de overzeese uittocht
merkbaar in de politieke arena. De algemene verkiezingen voor de Tweede Kamer op 25 juni 1952 verliepen, net als eerder die van 1946 en 1948, overwegend
teleurstellend voor de Antirevolutionaire Partij. Hoewel de arp de oppositiebanken verliet en deel ging uitmaken van de rooms-rode coalitie, tegen de zin van
partijvoorzitter Jan Schouten, was er – zo schreef diezelfde Schouten in het arpblad Nederlandsche Gedachten – wel degelijk sprake van achteruitgang: gezien de
electorale groei sinds de verkiezingen van 1948 had de arp volgens hem 101.000
stemmen meer moeten halen.106 In het artikel vroeg hij zich af waaraan het
omvangrijke stemmenverlies moest worden toegeschreven. Hij kwam tot de conclusie dat er vooral drie oorzaken waren: in de eerste plaats het verschijnsel van
de zwevende kiezer – waardoor de arp stemmen verloor aan andere partijen,
vooral aan de chu – (ruim 50.000 stemmen), verder stemmenverlies aan het gpv
(volgens Schouten rond de 28.000) en ten slotte achteruitgang door de overzeese
emigratie (een geschatte 20.000 stemmen). Over deze laatste factor schreef Schouten:
Intussen mag [...] wel worden geconcludeerd, dat het verlies uit deze hoofde [emigratie]
voor onze partij groter is dan voor een van de andere partijen, omdat degenen die behoorden tot de groep Gereformeerde Kerken in zeer overwegende mate op de A.R. partij
stemden, en omdat van de Ned. Herv. emigranten een niet nauwkeurig aan te geven deel
eveneens zijn stem gaf aan onze partij, aangezien zij steeds een aanzienlijk aantal stemmen
verkreeg uit de kringen van de leden van de Ned. Herv. kerk.107

Schouten reageerde met dit artikel op een analyse van de verkiezingsuitslag in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 3 juli 1952. De betreffende nrc-journalist
redeneerde emigratie weg als mogelijke verklaring voor het stemmenverlies van de
Antirevolutionaire Partij, door te wijzen op de 146.000 stemgerechtigde Indische
repatrianten die van 1948 tot 1952 naar Nederland waren gekomen en van wie velen – zo veronderstelde de nrc – protestants-christelijk waren. De nrc concludeerde dat ‘van een nettoverlies ten gevolge van de emigratie voor de prot. chr.
groep als geheel niet [kan] worden gesproken.’108 Deze analyse sloeg de plank mis,
zo beweerde Schouten. Allereerst omdat over de religieuze verdeling van de groep
repatrianten toen geen exact cijfermateriaal bestond, zodat er geen harde conclusies getrokken konden worden. Voorts bestonden er geen gegevens om aan te nemen dat de religieuze samenstelling van de repatriantengroep identiek was aan
proef, uit de archieven van de Hervormde Emigratie Commissie, van in totaal 158 Groninger emigranten bevestigt de regionale verschillen in emigratiebereidheid. Zie: ahec, doos 3415 (h4.921):
“Ingekomen stukken en rapporten aan de hec, 1951-1957”, inv.nr. 83: “Lijsten van vertrokken
emigranten”.
106 J. Schouten, ‘De verkiezingsuitslag’, Nederlandsche Gedachten. Officieel orgaan ten dienst van de
Antirevolutionaire Partij 8.9 (18 september 1952) 195-198.
107 Schouten, ‘De verkiezingsuitslag’, 195.
108 Ibidem, 196.
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verhoudingen in Nederland. En ten slotte had Schouten de immigranten uit
Nederlands-Indië al in zijn berekeningen meegeteld.
Schouten had het bij het rechte eind met zijn kritiek op de nrc. Eerder in het betoog is al geconstateerd dat de gereformeerden sterk ondervertegenwoordigd waren onder de repatrianten109 en dat hun terugkeer alleen al daarom nooit het verlies
aan emigranten kon compenseren. Maar klopte hiermee ook Schoutens inschatting van het stemmenverlies dat de Antirevolutionaire Partij in de jaren 1948-1952
leed? Enige maanden later, in januari 1953, verscheen in Nederlandsche Gedachten van de hand van J.A.W. Burger, voorzitter van de Tweede Kamer-fractie van
de PvdA, een kritische reactie op Schoutens stuk.110 Volgens hem zat Schouten er
met zijn berekening van het arp-verlies van 20.000 ver naast. Zonder exacte getallen te noemen verdedigde Burger de stelling dat het stemmenverlies van de arp
door emigratie nihil moest zijn geweest. Burger voerde drie argumenten aan. In de
eerste plaats stelde hij dat de arp juist in de agrarische regio’s van waaruit veel
geëmigreerd werd relatief weinig stemmen verloor. De gemiddelde stemmenterugloop van de arp voor heel Nederland lag op 9.4 procent, terwijl de provincies
Friesland (2.1), Groningen (5.3) en Drenthe (5.0) ver onder dat gemiddelde uitkwamen. In Zeeland echter leed de arp een stemmenverlies van maar liefst 10.7
procent, terwijl uit die provincie nauwelijks geëmigreerd werd.111 De achteruitgang in stedelijke gebieden lag daarentegen juist boven het landelijke gemiddelde.
Voorts betoogde Burger, in navolging van de nrc, dat de Antirevolutionaire Partij veel voordeel had van stemmengroei door de repatriatie uit Nederlands-Indië
(zoals zojuist geconstateerd is strookte deze bewering niet met de feiten). In de
derde plaats had de arp ook verlies geleden door concurrentie van andere partijen, namelijk het gpv, de sgp en – zo onderstreepte Burger – vooral aan de Doorbraak – de PvdA dus.
Hoe moet de discussie tussen Schouten en Burger geëvalueerd worden? De stelling die Schouten poneerde, was dat de Antirevolutionaire Partij meer schade van
de overzeese emigratie leed dan andere Nederlandse politieke partijen. Daarin had
hij gelijk, gezien het grote percentage gereformeerden onder de landverhuizers en
het feit dat ook hervormden op die partij stemden. Tegelijk kan geconcludeerd
worden dat Schoutens aanvankelijke inschatting van 20.000 verloren stemmen te
hoog was, in elk geval wat de gereformeerden betreft.
Schouten ontdekte dat zelf ook. In een wederreactie op Burger stelde hij dat het
verlies aan stemmen bij de arp onder de gereformeerde bevolkingsgroep in elk geval bóven 9.500 moest liggen (hervormde stemmers dus niet meegeteld).112 Deze
tweede berekening van Schouten benaderde de werkelijkheid meer, zo leert een

109 Zie hoofdstuk 3, pag. 109, in de tekst bij noot 20.
110 J.A.W. Burger, ‘Emigratieverlies of Doorbraakverlies? (met een reactie van Schouten)’, Nederlandsche Gedachten 9.1 (19 januari 1953) 14-16.
111 Het grote stemmenverlies van de arp in Zeeland had waarschijnlijk te maken met de migratie van
gereformeerden naar de Noordoostpolder. Vergelijk hoofdstuk 5, pag. 208-212.
112 Burger, ‘Emigratieverlies of Doorbraakverlies (reactie Schouten)’, 15.
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berekening. In het tijdvak van 1948 tot halverwege 1952 zagen de Gereformeerde
Kerken in Nederland ongeveer 24.200 leden overzee trekken.113 De gemiddelde
grootte van Nederlandse immigrantengezinnen in Canada lag in die periode op
vier personen, een aantal dat bij de gereformeerden – die naar verhouding grote
gezinnen hadden – rond de vijf lag.114 Deze gezinnen telden minstens twee stemgerechtigden (beide gezinshoofden), waarmee het stemmenverlies van de Antirevolutionaire Partij onder de leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland
tussen 1948 en 1952 ongeveer 9.700 bedroeg.115 Wanneer op basis van de genoemde gegevens het totale stemmenverval van de Antirevolutionaire Partij berekend
wordt over de jaren 1948-1962, bedroeg deze minstens 24.000 gereformeerde
stemmers.116 Op zijn beurt had Burger gelijk dat de Antirevolutionaire Partij schade leed van de Doorbraak, want de terugloop van 100.000 stemmen tussen 1948 en
1952 kan nooit alleen toegeschreven worden aan de concurrentie van het gpv, de
sgp of de overzeese emigratie. Verder had hij een valide argument dat het stemmenverlies vooral in stedelijke gebieden geconcentreerd was, en minder in de
agrarische regio’s die tot het begin van de jaren vijftig de epicentra van de overzeese landverhuizing vormden.
De overzeese emigratie naar Noord-Amerika heeft ongetwijfeld geleid tot een
kwantitatief verlies voor de kerken en de Antirevolutionaire Partij, maar de naoorlogse babyboom heeft dit verlies ook gedeeltelijk gecompenseerd. Verder kan
geconstateerd worden dat het verlies van kerkleden aan de Doorbraak en de ontzuiling in Nederland grotere gaten geslagen heeft in de Gereformeerde Kerken in
Nederland dan de overzeese trek richting Noord-Amerika, Australië, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland.

Kwaliteitsverlies?
Nu rijst de vraag of de emigratie niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief
voor verarming van de kerken in Nederland heeft gezorgd. Waren het vooral de
meelevende leden die de oceaan overtrokken, of was het vertrek van ‘de besten’
eerder vrees dan werkelijkheid? Deze vraag werd ook al in de jaren vijftig gesteld
en door onder meer liberalen en vrijgemaakt-gereformeerden positief beantwoord. Liberalen meenden dat de meest vitale Nederlanders overzee trokken, ter113 In totaal emigreerden in deze periode ongeveer 28.500 gereformeerden overzee, van wie ongeveer
85 procent (24.200 personen) tot de Gereformeerde Kerken in Nederland behoorde.
114 Tuinman, Enige aspecten van de hedendaagse migratie, 20. Vermoedelijk waren gereformeerde immigrantengezinnen iets groter, vijf à zes personen, zo constateerde D. de Bruijn, “Onderzoek naar
de wijze waarop de leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland zich aanpassen aan het kerkelijke leven in Amerika en Canada” (doctoraalscriptie sociologie, Vrije Universiteit Amsterdam,
1962) 1, locatie: scriptiearchief hdc, Vrije Universiteit, Amsterdam.
115 Twee vijfde van alle gereformeerde emigranten was dus stemmer. De stemgerechtigde leeftijd bedroeg bij de verkiezingen in 1952 23 jaar.
116 In totaal vertrokken er tussen 1948 en 1962 ongeveer 71.250 gereformeerden overzee, van wie circa
60.600 tot de Gereformeerde Kerken in Nederland behoorden. Ongeveer twee vijfde van deze
groep (24.250 personen) was stemgerechtigd.
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Afb. 85 Nederlandse immigranten verzamelen hooi in Manitoba, Canada.

wijl vrijgemaakte opiniemakers aangaven dat de gereformeerde landverhuizers
vrijwel zonder uitzondering zeer betrokken of conservatieve kerkleden waren.117
Gingen er immers niet vooral mensen weg die actief waren in het kerkelijke leven,
alsmede veel boeren en plattelanders? En lijkt dat niet bevestigd te worden door
het feit dat de kerkelijke gemeenten in de immigratielanden tot op de dag van vandaag een stuk behoudender zijn dan hun Nederlandse zusterkerken?
Drie argumenten tonen aan dat deze conclusies niet gerechtvaardigd zijn. Allereerst suggereert de tegenstelling conservatief-progressief dat emigranten conservatief zijn en blijvers progressief. En dat zou impliciet betekenen dat godsdienstige motivering – het vasthouden aan de oude, vertrouwde religieuze uitingen –
voor gereformeerde emigranten het hoofdmotief vormde om naar overzeese gebieden te gaan. Zoals in hoofdstuk 3 en 4 is aangetoond speelden godsdienstige
factoren wel een rol in de selectie, maar waren de economische motieven over het
algemeen doorslaggevend in de emigratiekeuze.118 Het clichébeeld conservatiefprogressief klopt alleen al om deze reden niet. En al helemaal niet als men de
117 Een aantal onderzoekers heeft dit beweerd: Gerrits, They Farmed Well, 21; Hofstede, Thwarted
Exodus, 193.
118 Vgl. Harry A. van Belle, ‘Vision and Revision: Neo-Calvinism in The Netherlands and Canada’ in:
Gerard Dekker, Donald A. Luidens en Rodger R. Rice (eds.), Rethinking Secularization. Reformed
Reactions to Modernity (Lanham, etc.: University Press of America, 1997) 81-92, aldaar 88: ‘They
left for economic reasons or because space to live was scarce in postwar Holland. They left to avoid
a third world war or out of a sheer sense of adventure. Whatever reasons they had, it was not missionary zeal that made them go.’
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tegenstelling omdraait, want dat zou betekenen dat thuisblijvers conservatief zijn.
Voorts sloot 45 procent van de gereformeerden zich in Canada binnen vijftien jaar
bij een nationale kerk aan. Deze groep kan zeker niet als conservatief beschouwd
worden, want als zij hun Nederlandse godsdienstige karakter hadden willen conserveren boden Nederlandse immigrantenkerken daarvoor de beste optie.
Ten slotte valt er het een en ander af te dingen op de stelling dat vrijwel uitsluitend gereformeerden uit de agrarische sector – het vermeende ‘behoudende type’–
naar Noord-Amerika emigreerden. Hoewel een groot deel van de gereformeerde
landverhuizers tot de agrarische beroepsgroepen behoorde, openden Canada en
de Verenigde Staten vanaf 1952 hun grenzen ook voor andere beroepsgroepen en
vond er in de loop van het decennium een groeiende instroom van Nederlanders
uit stedelijke gebieden plaats, zoals in hoofdstuk 3 gesteld is.
Het lijkt erop dat het beeld van de conservatieve immigrant is bepaald door dat
deel van de Nederlandse protestantse immigranten – iets meer dan de helft – dat
zich in Noord-Amerika aansloot bij een Nederlandse immigrantenkerk en daar
het oude religieuze erfgoed verdedigde. Deze houding was onderdeel van een
strategie om in het nieuwe gebied te kunnen overleven. Dit constateerde ook de
gereformeerde theoloog Klaas Runia in een lezing naar aanleiding van Simmer
2000, een grote reünie voor Friese emigranten, die in de zomer van 2000 in Friesland georganiseerd werd: ‘Omdat het zich “settelen” in een nieuwe samenleving
alle tijd en energie opeist en ontzaglijk veel sociale veranderingen vergt, hebben
emigranten in de regel geen enkele behoefte aan veranderingen in het kerkelijk leven en in de geloofsbeleving (…) Veranderingen in de geloofsbeleving en ook in
het godsbeeld worden gemakkelijk als bedreigend ervaren (…) Het godsbeeld had
duidelijk de neiging te “verstenen”.’119 Tijdens diezelfde gelegenheid taxeerde
iemand anders de behoudzucht van de immigranten terecht niet als ‘een star vasthouden aan oude geloofsdogma’s’, maar als een strategie gericht op ‘puur lijfsbehoud’.120
Op basis van het bovenstaande mag geconcludeerd worden dat de overzeese emigratie niet heeft geleid tot een aantoonbaar kwaliteitsverlies voor de Nederlandse
kerken, maar wel tot een kwantitatieve verzwakking. Degenen die vertrokken waren niet zuiver conservatief of progressief, of alleen ‘de slechtsten’ of ‘de besten’,
maar vormden een heterogene groep. Eerder ligt het voor de hand te concluderen
dat de emigratie winst heeft opgeleverd, zoals de mogelijkheid tot wederzijdse inspiratie of correctie door de zusterkerken aan beide zijden van de Atlantische
Oceaan. In Noord-Amerika bleken kerkelijke verdeeldheid, kerkverlating en organisatiedrift onder Nederlandse immigranten net zo wijdverbreid te zijn als onder de achterblijvers in Nederland. Omdat de immigranten vanuit hun moederland het religieuze gedachtegoed en kerkelijke denken naar Noord-Amerika
importeerden, herhaalde de Nederlandse geschiedenis zich daar in veel opzichten.
119 K. Runia, ‘Godsbeeld bevroor door emigratie’, Friesch Dagblad (20 juni 2000), bijlage “Is God ook
geëmigreerd?”, 8.
120 Jurjen Beumer, ‘Voorbij de vooroordelen’, 5 (in dezelfde krant en bijlage).
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Dat de buitenlandse immigrantenkerken in de ogen van eenentwintigste-eeuwse
Nederlandse protestanten behoudender zijn dan de eigen kerk, heeft vooral te
maken met de situatie waarin die kerken zich ontwikkelden en die op twee niveaus van de Nederlandse omstandigheid verschilde. Allereerst kwamen kerk en
geloof in Noord-Amerika veel centraler te staan dan in Nederland, omdat zij stabiliteit boden in het verder onzekere leven van de immigrant. Ten tweede verschilde de maatschappelijke context waarin de immigrantenkerken in Nederland
en in Noord-Amerika zich ontwikkelden. Waar de Gereformeerde Kerken in
Nederland na de Tweede Wereldoorlog vooral de Schriftbeschouwing problematiseerden en theologische en cultuurfilosofische vragen op een andere manier dan
voordien probeerden te beantwoorden, kampten de Nederlandse immigrantenkerken in Noord-Amerika met het vraagstuk van het evangelicalisme. Sinds de jaren negentig lijkt het omgekeerde aan de hand te zijn: de evangelische wind waait
vanuit de Verenigde Staten over naar Nederland en verovert daar de harten van
velen, terwijl in de Noord-Amerikaanse immigrantenkerken – vooral in de
Christian Reformed Church – vragen over het Schriftgezag, de positie van de
vrouw en homoseksualiteit de laatste jaren niet meer ontweken worden. Er was
dus sprake van een blijvende beïnvloeding van Noord-Amerika op Nederland,
maar ook andersom: de gereformeerde emigratiecultuur in Canada en de Verenigde Staten kreeg dezelfde vraagstukken voor de kiezen als de kerk in Nederland, zij
het in een verschillende volgorde. En de Gereformeerde Kerken in Nederland, incluis de kleinere gereformeerde kerkgenootschappen, moesten sinds de jaren negentig een manier van omgang vinden met het uit Amerika overwaaiende evangelicalisme.

Conclusies
Nederlandse immigranten benutten na aankomst in Noord-Amerika zowel strategieën van continuïteit als van aanpassing. Op religieus niveau was er vooral sprake van handhaving, met de kerk als centrum en daaromheen de scholen en maatschappelijke en culturele instanties. Het meest intensief deed dit proces van
organisatievorming zich voor in en rond de Christian Reformed Church. De
Nederlands-Canadese immigrantenkerken bevorderden echter wel de taalaanpassing van hun leden. Deze taalomslag voltrok zich in de katholieke parochies relatief snel en in de Netherlands Reformed Congregations in Canada langzamer.
Verder vervulden de kerken een belangrijke functie bij het bevorderen van de sociale en economische integratie van hun leden in de Noord-Amerikaanse maatschappij.
Na de emigratiegolf van de jaren 1947-1963 werd de emigratiecultuur nog – tot
op de dag van vandaag, maar door het geleidelijk wegvallen van de eerste generatie in een afnemende intensiteit – gevoed door de blijvende contacten tussen
streek- en geloofsgenoten in Nederland en het gebied van vestiging. Deze interactie bestond uit briefwisselingen, periodieken, reizen, economische contacten, toerisme en religieuze uitwisseling.
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Voor de religieuze culturen in Nederland betekende de overzeese emigratie (niet
alleen richting Noord-Amerika, maar ook naar andere bestemmingen) in kwantitatief opzicht zeker een verlies. Naast het predikantenverlies door beroepen uit
het buitenland, hadden kleinere plattelandskerken – vooral Gereformeerde Kerken in de noordelijke provincies van het land – te maken met een aanzienlijk ledenverval, die het voortbestaan van kleinere kerkelijke gemeenten in gevaar
bracht. De overzeese uittocht leidde er verder nog toe dat de Antirevolutionaire
Partij, meer dan andere confessionele partijen, een stemmenverlies te verwerken
kreeg van ongeveer 9.700. Deze terugloop is minder dramatisch als men zich realiseert dat het verlies van het aantal stemmen om andere redenen – de Doorbraak
en de concurrentie van andere confessionele partijen – veel groter was.
Afsluitend valt te concluderen dat de emigratie niet aantoonbaar heeft geleid tot
een kwaliteitsverlies voor de Nederlandse kerkgenootschappen. Het waren zeker
niet alleen conservatieve of betrokken kerkleden die de oceaan overstaken. De behoudzucht in Noord-Amerika was namelijk het gevolg van een strategie om in
Noord-Amerika als geloofsgroep te overleven.

Conclusies

In dit boek is de relatie tussen religie en migratie aan de orde gesteld, met als historisch voorbeeld de emigratie van Nederlandse christenen naar Noord-Amerika in
de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. Centraal stond de vraag welke religieuze factoren de Nederlandse landverhuizing naar Canada en de Verenigde
Staten in het tijdvak 1947-1963 aanmoedigden of ontmoedigden en welk effect religie had op het integratieproces van Nederlandse immigranten in Noord-Amerika. De gereformeerden vormden bij de beantwoording van deze vraag de centrale
groep, omdat zij relatief gezien oververtegenwoordigd waren in de overzeese trek
naar dat continent. Om te bezien of hun numerieke oververtegenwoordiging ook
kwalitatieve aspecten had, is deze groep uitgesplitst naar denominatie – de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de
Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten – en vergeleken met de overzeese emigratie vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk, de
Rooms-Katholieke Kerk en de categorie buitenkerkelijken.
Bij de beantwoording van de hoofdvraag is gebruikgemaakt van het concept
emigratiecultuur, dat de mogelijkheid biedt om op de lange termijn de sterke en
zwakke kanten van de landverhuizing van diverse geloofsgroepen en kerkgenootschappen te analyseren. Dit begrip wordt gedefinieerd als ‘de aanwezigheid van
ervaringen en verhalen over emigratie binnen een culturele groep en de omzetting
daarvan in positieve of negatieve actie’. Een emigratiecultuur bestaat uit drie lagen. De eerste, emigratietraditie, biedt inzicht in de relatie tussen religie en landverhuizing op de lange termijn. De opinievorming over emigratie vormt een tweede bouwsteen van een emigratiecultuur en maakt het mogelijk te analyseren hoe
religieuze groepen het verschijnsel emigratie en de potentiële vestigingslanden beoordelen. Het derde aspect is de organisatievorming of het ontbreken daarvan,
wat fungeerde als katalysator van de emigratie of daarop een rem zette. Gezamenlijk bieden deze drie factoren een verklaring voor de numerieke omvang van de
emigratie per groep.
Het gebruik van het concept emigratiecultuur heeft geleid tot vier belangrijke
algemene conclusies over de wisselwerking tussen religie, emigratie en integratie
van de zeventiende tot de twintigste eeuw. Allereerst bepaalden de cultuur- en
kerkvisie – die mede voortkwamen uit theologische noties – voortdurend de
beeldvorming van geloofsgroepen over emigratie en ook de (in)effectiviteit van de
organisatievormen. Een tweede aspect dat de emigratiecultuur vormgaf was de
mate van homogeniteit van de geloofsgroepen, die de mobilisatie van de achterban
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vergemakkelijkte of bemoeilijkte en kon leiden tot het ontstaan of voortbestaan
van een emigratietraditie. In de derde plaats bleek – vooral na de Tweede Wereldoorlog – het eigentijdse zelfbeeld, dat optimistisch of pessimistisch was ten aanzien van eigen kerk en land, van invloed te zijn op de dynamiek of zwakte van de
emigratiecultuur. En ten slotte beïnvloedde religie ook de vestiging en integratie,
en daarmee op langere termijn de continuïteit of discontinuïteit van een emigratiecultuur. Het zijn, kortom, vooral patronen van continuïteit die in het oog
springen.
Dit proefschrift heeft, naast het beeld van continuïteit, ook geresulteerd in een
aantal specifieke conclusies over de emigratie van Nederlandse christenen naar
Noord-Amerika. Variabel waren in de afzonderlijke perioden de algemene voorwaarden waaronder de overzeese trek plaatsvond, zoals de economische conjunctuur, vervoersmogelijkheden, de mate van overheidsingrijpen en de politieke
binnenlandse of buitenlandse situatie. Deze verhinderden tot het midden van de
negentiende eeuw het ontstaan van een op Amerika gerichte emigratiecultuur.
Met de massale trek naar de Verenigde Staten vanaf 1846 veranderde dit en werd
Nederland een emigratieland. Dit bood de voorwaarde voor het ontstaan van een
sterke emigratiecultuur, voornamelijk in de kringen van de afgescheidenen die
zich onder leiding van Albertus van Raalte en Hendrik Scholte in de Verenigde
Staten vestigden en, vanaf de jaren 1880, in en rond de Gereformeerde Kerken in
Nederland. De voormannen van deze groepen boden – meer dan katholieke en
hervormde leiders – actieve steun om de emigratie vanuit de achterban te reguleren en te bevorderen. Een belangrijke ideologische stimulans voor de vorming van
een dynamische emigratiecultuur in gereformeerde kringen was de positieve
opinievorming vanuit het neocalvinisme. De hervormden en katholieken misten
een vergelijkbare emigratiebevorderende cultuurstrategie.
De Nederlandse emigratie naar Canada van de jaren 1893 tot 1940 vertoonde in
veel opzichten dezelfde patronen als de trek richting de Verenigde Staten. Voor
Nederlanders die in de jaren twintig en dertig wilden emigreren, bood Canada een
alternatief voor de Verenigde Staten, het land dat maxima stelde aan de instroom.
Belangrijk voor de continuïteit van de emigratiecultuur in gereformeerde kringen
was in deze periode de organisatorische inbedding van de overzeese landverhuizing
door de oprichting van de Holland Reformed Immigrant Aid Society (1926) in Canada en de Gereformeerde Emigratie Vereeniging (1927) in Nederland. In tegenstelling tot de katholieke en hervormde emigratie-instanties kenmerkten deze organisaties zich door een positieve beeldvorming over Canada en ontplooiden zij veel
activiteiten. Belangrijk was – ook met betrekking tot de emigratiecultuur na de Tweede Wereldoorlog – het continue leiderschap, de contacten met Amerika en de opgebouwde ervaring van het tweemanschap Taeke Cnossen en Abraham Warnaar
van de Gereformeerde Emigratie Vereniging. Daarnaast profiteerden de gereformeerden in Canada – anders dan de katholieken en hervormden – van de organisatorische steun van de Amerikaanse Christian Reformed Church en haar home missionaries uit Verenigde Staten, die hen hielpen bij de opbouw van een eigen subcultuur. Zodoende ontstond in het interbellum de basis voor een dynamische emigratiecultuur in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog.
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In het tijdvak 1947-1963 ontwikkelde zich in Nederland een brede, actieve en expliciete nationale emigratiecultuur, die voornamelijk gericht was op de overzeese
landen Canada, Australië en de Verenigde Staten. Belangrijke pushfactoren vormden de economische laagconjunctuur, die al in de jaren dertig begonnen was en
doorzette na de Tweede Wereldoorlog, het omvangrijke huizentekort en – een in
de historiografie onderschatte factor – de voortdurende dreiging van een derde
wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van NederlandsIndië veroorzaakten een wijdverspreid gevoel van ontheemding en maakten veel
Nederlanders los van hun vertrouwde milieu. De mogelijkheden in NoordAmerika toonden een contrast met het sombere toekomstperspectief in Nederland en bleken een krachtige pullfactor te zijn. Ten slotte bleek het actieve emigratiebeleid van de regering een belangrijke impuls om de grens over te steken. De
‘gereformeerden’ vormden op dit patroon geen uitzondering vergeleken met andere bevolkingsgroepen. Ook in hun geval voerden materiële motieven de boventoon over ideële motieven, zij het dat er bij hen – bij de neocalvinisten althans –
extra stimulansen optraden: de sterker gevoelde dreiging van het communisme, de
jarenlange kerkstrijd en de buitenlandse oriëntatie van neocalvinistische voormannen.
Met algemene voorwaarden alleen is de naoorlogse trek naar Noord-Amerika
slechts oppervlakkig verklaard: er bestond veel differentiatie in de opinievorming
en organisatie tussen de diverse christelijke groepen. Een belangrijke conclusie is
dat er met betrekking tot de eerste naoorlogse decennia van ‘de gereformeerde
emigratie’ (hier doelend op meerdere denominaties) niet gesproken kan worden:
daarvoor waren de verschillen in emigratiecultuur tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland enerzijds en de kleinere gereformeerde kerkgenootschappen anderzijds te groot. Verder onderscheidde de emigratiecultuur van de neocalvinisten
zich substantieel van die van de katholieken en hervormden. Dit resulteerde – zo
toont het vergelijkende onderzoek naar de emigratie uit Zeeland en Drenthe aan –
in een oververtegenwoordiging van kuyperiaanse gereformeerden in de emigratiestroom richting Noord-Amerika. De meest aannemelijke verklaring hiervoor is
een opeenstapelingsproces, waarbij afzonderlijke delen van de verklaring geen
voldoende argumentatie bieden, maar alleen het totaal. Vier elementen die in de
hoofdstukken 4 en 5 aan de orde zijn gesteld, verklaren de dynamiek van de emigratiecultuur binnen en rond de Gereformeerde Kerken in Nederland: de internationale cultuurvisie van de gereformeerden, de kerkelijke actualiteit na afloop van
de Tweede Wereldoorlog, de continuïteit van hun emigratiecultuur en ten slotte
de relatief grote culturele homogeniteit.
Als drijvende kracht achter de vitale emigratiecultuur van de gereformeerden
valt in de eerste plaats de internationale cultuurstrategie aan te wijzen. Deze was
gebaseerd op de theologie van het neocalvinisme en bepaalde vanaf ongeveer 1900
continu het denken over cultuur in die kringen. Vanwege haar optimisme en brede wereldbeeld leidde de neocalvinistische strategie tot een positieve waardering
van emigratie en van Noord-Amerika. Andere gereformeerde kerkgenootschappen, evenals de Rooms-Katholieke Kerk en de Nederlandse Hervormde Kerk, beschikten ook over een historisch gefundeerde cultuurvisie, maar die was defensie-
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ver. De duidelijkste voorbeelden zijn de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de
Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten, waar de
antithese en het principe van de zuivere kerk veel centraler stonden binnen de cultuurvisie. Dit resulteerde in een voorzichtiger beoordeling van landverhuizing
binnen deze kerken. Binnen de Gereformeerde Gemeenten speelden als extra
remmende factoren nog mee de notie van Gods voorzienigheid (die het eigen initiatief beperkte) en de weerstand tegen vaccinaties (verplicht voor emigranten).
Een tweede element is het gebrek aan nationaal en kerkelijk idealisme in de Gereformeerde Kerken in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Hierin onderscheidde dit kerkgenootschap zich vooral van de Rooms-Katholieke Kerk, de
Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), die
zich juist richtten op herkerstening of hernieuwde beïnvloeding van de Nederlandse natie. De algemene opinie in de Gereformeerde Kerken projecteerde het
idealisme daarentegen op Noord-Amerika, waarvan de neocalvinistische voormannen hadden gezegd dat dáár de toekomst van het calvinisme lag. Deze positieve benadering van Noord-Amerika voedde de emigratiebereidheid in eigen
kring. Mede daardoor hadden de gereformeerden een relatief groot aandeel in de
overzeese trek. Een voldoende verklaring biedt kerkelijk idealisme echter niet,
omdat ook de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten weinig nationaal idealisme hadden, maar de emigratiebereidheid in die kringen
gering bleef.
De grote mate van organisatorische continuïteit, in Nederland bij de Christelijke Emigratie Centrale en in Noord-Amerika belichaamd in de aanwezigheid
van verwante kerken, vormt het derde niveau waarop de gereformeerde emigratiecultuur afstak tegen die van andere geloofsgroepen. Uit de organisatie van de
overzeese emigratie blijkt dat de gereformeerden zich op het gebied van continuïteit, tempo en spreiding in meer of mindere mate onderscheidden van andere
geloofsgroepen. De Tweede Wereldoorlog betekende daarbij niet meer dan een
tijdelijke onderbreking van het optreden van de Christelijke Emigratie Centrale.
Na de Tweede Wereldoorlog organiseerde deze instantie zich in een snel tempo,
waarbij zij profiteerde van de bestuurlijke continuïteit en van haar jarenlange ervaring. De steunverlening vanuit de Christian Reformed Church in Noord-Amerika – waarbij eerdere generaties immigranten een belangrijke bemiddelende rol
speelden – kwam na de Tweede Wereldoorlog vrijwel meteen op gang. Door een
gebrek aan zusterkerken en vergelijkbare effectieve instanties als de cec of predikanten in Noord-Amerika, konden emigranten uit de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) en de Gereformeerde Gemeenten op minder binnen- en buitenlandse steun rekenen.
Ten vierde had de culturele homogeniteit van de gereformeerden, naast visievorming, een versterkende invloed op de emigratiecultuur. Meer dan bijvoorbeeld
de hervormden of de christelijk-gereformeerden waren de leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland in cultureel opzicht een samenhangende groep. Ze
lazen overwegend dezelfde bladen en kranten, waarin de overzeese emigratie positief ter sprake kwam.
Ook het moment van emigreren zelf had religieuze betekenis. De geestelijke
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verzorging op emigrantenschepen was intensief en had doorgaans een samenbindende werking. Aan boord organiseerden alleen de vrijgemaakt-gereformeerden
en de katholieken, althans in de jaren vijftig, los van andere christenen hun eigen
kerkdiensten. Belangrijk voor de versterking van de emigratiecultuur in Nederland was het werk van de boordpredikanten, vooral uit de Gereformeerde Kerken
in Nederland. Zij creëerden in hun regio en in hun eigen kerkelijke gemeente veel
aandacht voor Noord-Amerika en voor emigratie. Een belangrijke conclusie – de
interesse ging tot op heden vrijwel alleen uit naar emigratie per schip – is dat de
groei van de emigratie per vliegtuig na de Tweede Wereldoorlog een religieuze
continuïteitsbreuk betekende. De verkorting van de reistijd naar Noord-Amerika
hinderde de kerkelijke zorg onderweg. Daarnaast bleek het voor de ontvangende
kerken problematisch om de immigranten te verwelkomen en in het eigen kerkelijke spoor te houden: vliegtuigen arriveerden veel vaker dan emigrantenschepen
en kwamen op verschillende plaatsen in Noord-Amerika aan.
Naast de boordpredikanten op de schepen waren in Noord-Amerika fieldmen
en home missionaries belangrijk voor de continuïteit en versterking van de emigratiecultuur. Het meest nadrukkelijk was dit het geval in de Christian Reformed
Church. De effectiviteit van de fieldmen van de Christian Reformed Church lag
vooral in het sterk publicitaire en wervende karakter van hun werkzaamheden.
Dit versterkte de gereformeerde emigratiecultuur in Nederland en ontlastte de
kerkenraden en predikanten in Canada. Verder bepaalde de aanwezigheid van
fieldmen deels de keuze van de immigranten voor een vestigingsplaats. In deze opzichten waren de fieldmen onmisbaar voor de immigrantenkerken. Bij het
‘binnenboord houden’ van geloofsgenoten wierpen hun activiteiten slechts beperkt vruchten af. Home missionaries, die verantwoordelijk waren voor kerkstichting en pastoraat, slaagden hierin evenmin.
Een interessante constatering is dat een deel van de gereformeerden de landverhuizing aangreep – een hoofdmotief voor emigratie was dit echter niet – om afscheid te nemen van de kerkelijke en theologische strijd in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Samen met het feit dat de Christian Reformed Church in
Canada geen landelijke dekking had en intern verdeeld was, vormt dit een aannemelijke verklaring voor de aansluiting van bijna de helft van de gereformeerde immigranten in Canada bij een Canadees kerkgenootschap tussen 1947 en 1960.
Deze conclusie biedt een correctie op het succesverhaal in de bestaande literatuur
die binnen de Christian Reformed Church circuleert.
In Noord-Amerika gebruikten de Nederlandse immigranten zowel strategieën
van handhaving als aanpassing. Op religieus vlak was er vooral sprake van handhaving, met de kerk als centrum en daaromheen, in cirkels, de scholen en maatschappelijke en culturele instanties. De Christian Reformed Church was in Canada, vergeleken met de Canadese Reformed Church in America, de RoomsKatholieke Kerk en de kleinere gereformeerde immigrantenkerken, op dit vlak
het actiefst. De meeste immigrantenkerken bevorderden de taalaanpassing van
hun leden, maar niet in hetzelfde tempo: in de Rooms-Katholieke Kerk verliep dit
proces relatief snel, in de Netherlands Reformed Congregations in Canada langzamer. Verder vervulden de kerken een rol bij de bevordering van de sociale en
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economische integratie in de Noord-Amerikaanse maatschappij.
Na de emigratiegolf van de jaren 1947-1963 bleven de contacten tussen streeken geloofsgenoten in Nederland en het gebied van vestiging nog decennialang een
rol spelen, onder meer door briefwisselingen, periodieken, reizen, economische
contacten, toerisme en door religieuze uitwisseling. Deze contacten bestaan tot op
de dag van vandaag, maar te verwachten valt dat zij met het wegvallen van de eerste generatie immigranten in de toekomst verslappen.
Voor de religieuze culturen in Nederland betekende de overzeese emigratie in
kwantitatief opzicht een verlies. Naast de predikantenuittocht door beroepen uit
het buitenland, hadden kleinere plattelandskerken – vooral Gereformeerde Kerken in de noordelijke provincies – te maken met een aanzienlijk ledenverlies.
Daardoor kwam het voortbestaan van die kerken in gevaar. De overzeese trek
leidde er ook toe dat de Antirevolutionaire Partij een kleine 10.000 stemmers verloor. Dit verlies oogt echter minder dramatisch als men zich realiseert dat het verlies van stemmen aan de Doorbraak veel groter was. Ten slotte heeft de overzeese
emigratie niet aantoonbaar geleid tot kwaliteitsverlies voor de kerken in Nederland omdat het niet uitsluitend de meest conservatieve leden waren die naar
Noord-Amerika vertrokken.
Duidelijk mag zijn dat religieuze factoren gedurende de naoorlogse massa-emigratie van 1947 en 1963 de complete cultuur van het emigreren doordrenkten. Dit
gebeurde telkens weer op andere manieren en was een proces waarvan de betrokkenen zelf vaak nauwelijks notie hadden: zonder dat christelijke emigranten het
zelf beseften maakten zij deel uit van verschillende emigratieculturen, die zich
vanaf het midden van de negentiende eeuw ontwikkelden en tot de jaren 1960 veel
continuïteit vertoonden. Die continuïteit is in de afgelopen halve eeuw echter als
sneeuw voor de zon verdwenen. De dynamische emigratiecultuur in gereformeerde kringen tussen 1850 en 1960 was dan ook een uniek verschijnsel, dat daarna
door individualiserings- en ontzuilingsprocessen aan kracht verloor, zoals de
hiernavolgende epiloog in kort bestek laat zien.
Laatstgenoemde constatering betekent echter niet dat de methodiek van dit
onderzoek irrelevant is. Het concept emigratiecultuur helpt om emigratieprocessen over een langere periode te analyseren en te begrijpen. Verder is deze methode nuttig om onderscheid te maken of verbindingen te leggen tussen cultuur en religie. Daarom kan het sociologen, demografen en antropologen een handvat
bieden om een historischer perspectief te gebruiken. Ook kan het gebruikt worden bij onderzoek naar moslimmigranten, dat doorgaans dezelfde onderzoeksthema’s centraal stelt: cultuur en religie.

Epiloog
Emigratieculturen: een uniek fenomeen?

De opleving van de emigratie in het afgelopen decennium, waarbij Nederland net
als in de jaren vijftig binnen Europa tot de koplopers behoort, roept de vraag op
of er momenteel opnieuw religieuze factoren in het spel zijn.1 Bestaan er in Nederland tegenwoordig nog emigratieculturen en waarom wel of niet? Deze epiloog
geeft het antwoord door het verloop van de emigratie van de jaren zestig tot het
recente verleden te verklaren. Op relevante momenten worden vergelijkingen gemaakt met de jaren vijftig. Afsluitend behandelt dit nawoord de bruikbaarheid
van het concept emigratiecultuur voor toekomstig migratieonderzoek.

Beperkte overzeese landverhuizing (1960-2003)
Vanaf het begin van de jaren zestig tot het eind van de jaren negentig stond de
Nederlandse emigratie naar Noord-Amerika op een laag niveau. Dit had te maken
met een verandering van de algemene voorwaarden, verschuivingen in cultuur en
maatschappij, en ten slotte met ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken
in Nederland, die tot ongeveer 1960 de meest dynamische emigratiecultuur hadden gekend.
Richting Verenigde Staten begon de terugloop na de beëindiging van de tweede
Pastore-Walter Act in 1962, die Nederlandse aspirant-emigranten nog extra quota had geboden. In Canada nam de Nederlandse immigratie vanaf 1960 al substantieel af, als gevolg van het doorwerkende economische herstel in Nederland
en de afwezigheid van een ruime Canadese immigratiewetgeving. In de jaren zeventig en tachtig ging de terugloop van de overzeese trek richting Noord-Amerika verder door (tabel 22). De teruggang werd vooral veroorzaakt door een verandering van de algemene voorwaarden: de economie herstelde zich spectaculair, tot
de Eerste en Tweede Oliecrisis van 1973 en 1979 haar een halt toeriepen. Daarnaast speelde de beëindiging van stimulerende wetgeving een rol, want tegelijk
met de Pastore-Walter Act liep rond 1962 ook de Nederlandse actieve emigratiepolitiek ten einde.2
1 In 2005 was Nederland het enige West-Europese land met een migratieoverschot. Zie: Harry van
Dalen en Kène Henkens, Weg uit Nederland. Emigratie aan het begin van de 21e eeuw (Amsterdam:
knaw Press, 2008) 13.
2 Zie hoofdstuk 3, pag. 109 en 137.
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Tabel 22 absolute Nederlandse emigratie naar de Verenigde Staten en Canada (1960-1988)3
Jaar

Emigratie Emigratie
Jaar Emigratie Emigratie
Jaar Emigratie Emigratie
naar USA naar Canada
naar USA naar Canada
naar USA naar Canada
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1960
8.700
5.467
1970
746
1.767
1980
328
1.724
1961
6.045
1.799
1971
530
1.091
1981
412
1.712
1962
6.176
1.553
1972
435
1.277
1982
381
1.920
1963
1.572
1.701
1973
311
1.532
1983
326
682
1964
1.825
1.911
1974
253
1.878
1984
391
601
1965
1.606
2.505
1975
208
1.260
1985
±327
±672
1966
1.285
3.516
1976
209
1.069
1986
±327
±672
1967
1.398
4.223
1977
217
1.115
1987
±327
±672
1968
1.235
3.089
1978
166
1.201
1988
±327
±672
1969
946
2.343
1979
320
1.492
1989
?
?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal 30.788
28.107
Totaal
3.395
13.682 Tot. 1980-’88 3.146
9.330

Verder hinderden culturele en maatschappelijke ontwikkelingen het voortbestaan
van de dynamische naoorlogse emigratiecultuur in de afgelopen vier decennia.
Vooral de revolutie in de technologie- en communicatiesector speelde een betekenisvolle rol. Het vliegtuig, de televisie, de groeiende mogelijkheid om één of meer
keer op vakantie te gaan en het world wide web hebben emigratie enerzijds vergemakkelijkt en de blik van de burger verruimd. Anderzijds maakten zij landverhuizing minder noodzakelijk, doordat zij de wereld gevoelsmatig verkleind hebben: vrijwel alles kan via deze communicatiemiddelen ‘in huis’ gehaald worden.
Met de verandering van de algemene voorwaarden en de ontwikkelingen in cultuur en maatschappij werd ook de emigratiecultuur binnen de Gereformeerde
Kerken in Nederland niet meer gevoed. Er deden zich twee unieke ontwikkelingen voor die een verdere verzwakking veroorzaakten. Zo kwam er in april 1965
een einde aan het geslaagde leiderschap van Taeke Cnossen en Abraham Warnaar4
van de Christelijke Emigratie Centrale, wat een gevoelige slag betekende voor
deze emigratie-instantie op het vlak van ervaring en contacten. Ten tweede veranderden de Gereformeerde Kerken zelf ingrijpend van karakter. De homogeniteit
die dit kerkgenootschap kenmerkte verdween vanaf de jaren zestig – mede onder
invloed van ontzuilingprocessen – en maakte plaats voor heterogeniteit. De autoriteit van gereformeerde voormannen, predikanten en theologen, kwam ter dis3 De cijfers zijn afkomstig van de ned, die onderdeel uitmaakte van het ministerie van Sociale Zaken.
Over de jaren 1985-1988 kon alleen het gemiddelde aantal emigranten worden berekend. Zie: L. de
Graaf en A. Kappeyne van de Coppello, Advies over het emigratiebeleid (Den Haag: Sociaal-Economische Raad, 1985) 80. nb. Na 1988 stopte de Nederlandse regering met het maken van emigratiestatistieken en worden (minder betrouwbare) cijfers bijgehouden door het cbs en de oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Aldus: Han Nicolaas en Arno
Sprangers, ‘Nederlanders over de grens’, Demos. Bulletin over Bevolking en Samenleving 21.4 (april
2005) 28-30, aldaar 30.
4 Zie hoofdstuk 2, pag. 95.
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cussie te staan door het proces van individualisering, democratisering en modernisering dat zich in de samenleving voltrok en ook de Gereformeerde Kerken in
Nederland niet voorbijging. De afnemende eensgezindheid binnen gereformeerde
kringen resulteerde erin dat de kerkelijke achterban moeilijker gemobiliseerd kon
worden dan voorheen, een situatie die – zoals eerder is geconstateerd – de dynamiek van een emigratiecultuur afzwakte.

Recente opleving van de emigratie (2004-heden)
Vanaf 2004 is Nederland voor het eerst sinds de jaren vijftig weer voor een langere periode een emigratieland, wat inhoudt dat de absolute emigratie de feitelijke
immigratie overtreft.5 Waar de emigratie in 2002 nog 79.000 bedroeg, liep deze
– aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek – op tot 112.000 in 2004, 120.000 in
2005, piekte in 2006 met 132.000, waarna een lichte daling inzette naar 123.000 in
2007 en 118.000 in 2008.6 De opleving van de emigratie in het afgelopen decennium lijkt in een aantal opzichten op de situatie die zich in de eerste decennia na de
Tweede Wereldoorlog voordeed: de algemene animo voor emigratie is groot, net
als de betrokkenheid van de media, en ten slotte speelt ook het gevoel van bedreiging een rol als emigratiemotief. Kort na de Tweede Wereldoorlog dacht een
derde van de Nederlanders serieus na over emigratie. Volgens de website
www.emigratiemonitor.nl – die periodiek de emigratiewensen en -motieven van
Nederlanders meet – overwoog in 2006 een even groot percentage van 31 om naar
een ander land te verhuizen. De belangstelling voor buitenlands vertrek liep daarna op van 37 procent in augustus 2007 tot 38 procent in februari 2009.7
Verder is de Nederlandse mediabelangstelling voor emigratie het afgelopen decennium sterk gegroeid. Op het internet is sinds een aantal jaren een heuse emigratieshop te vinden, ieder jaar organiseert men in Zwolle de beurs Emigraria, terwijl de Nederlandse televisiekijker regelmatig bediend wordt van programma’s als
Geen weg terug (eo), Ik vertrek (tros), Het roer om (rtl4) en Grenzeloos verliefd (rtl5). Ook dit verschijnsel doet denken aan de jaren vijftig, toen er elke vrijdagavond een radiopraatje over emigratie te beluisteren viel en de film ‘Mijn neef
in Canada’ de bioscopen veroverde.8
Een opmerkelijke overeenkomst is ten slotte ook het gevoel van toenemende
dreiging en intolerantie als emigratiemotief. Op momenten dat de Koude Oorlog
dreigde te escaleren in daadwerkelijke gevechtshandelingen, vooral in 1948 en
1956, constateerde de Christelijke Emigratie Centrale op haar kantoren een aanzienlijke toename van het aantal aanmeldingen van aspirant-emigranten. De afge-

5 Harry van Dalen, Kène Henkens en Han Nicolaas, ‘Emigratie en de zoektocht naar het goede leven’, Demos. Bulletin over Bevolking en Samenleving [nidi-uitgave] 24.2 (februari 2008) 1-4.
6 http://www.statline.cbs.nl (pageview 22 augustus 2009).
7 http://www.emigratiemonitor.nl (pageview 22 augustus 2009).
8 Enne Koops, ‘Wat onvermeld blijft bij de emigratiegolf’, Nederlands Dagblad (maandag 30 juli
2007) 7.
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voor emigratie onder
Nederlanders (2006-2009).
Bron: www.emigratiemonitor.nl.

lopen tien jaar heeft dit patroon zich op momenten herhaald. Het is geen toeval
dat juist in 2002, kort na de aanslagen op de Verenigde Staten van 11 september
2001 en de moorden op Pim Fortuyn (6 mei 2002) en Theo van Gogh (2 november 2004), de trek uit Nederland weer toenam. Recent onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (nidi) heeft aangetoond dat de toegenomen belangstelling voor landverhuizing voor een aanzienlijk deel verband
houdt met een gevoel van onveiligheid en de verharde mentaliteit in Nederland.9
Dit gevoel van onveiligheid heeft zijn wortels in de jaren negentig, toen de irtaffaire (1993) de omvang van de zware criminaliteit en de onmacht van de Nederlandse politie etaleerde en, na de dood van Meindert Tjoelker in Leeuwarden
(1997), het begrip ‘zinloos geweld’ opkwam.10 De moorden op Fortuyn en Van
Gogh versterkten het algemene gevoel van onveiligheid daarna nog verder, wat de
trek over de landsgrenzen aanmoedigde: na de moord op Van Gogh bijvoorbeeld
kregen emigratiebureaus vijfmaal zoveel telefoontjes dan voorheen te verwerken
van mensen die inlichtingen vroegen over emigratie.11
De verschillen met de exodus van de jaren vijftig zijn echter talrijker dan de overeenkomsten. Opmerkelijk is dat het economische motief (‘welvaart’) vandaag de
dag niet meer vooropstaat, maar is verdrongen door argumenten als een gezonder
klimaat en meer rust, ruimte en veiligheid (‘welzijn’). Uit het eerdergenoemde
nidi-onderzoek over de jaren 2005 tot 2007 blijkt dat slechts 17 procent van de
Nederlandse emigranten verwachtte er financieel op vooruit te gaan, terwijl 29
procent een achteruitgang incalculeerde.12
Naast de motivering is de organisatorische vormgeving van de landverhuizing
ingrijpend veranderd. In het voorjaar van 1992 besloot de Nederlandse regering

9 Van Dalen en Henkens, Weg uit Nederland, 51-71.
10 Beatrice de Graaf, ‘Wie is er bang voor religie? De aanzuigende werking van het terrorismediscours
sinds “9/11”’, Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici 21.1 (februari
2010) 22-31, aldaar 24.
11 ‘Meer interesse voor emigratie na moord Van Gogh’, Reformatorisch Dagblad (17 november 2004).
12 Van Dalen en Henkens, Weg uit Nederland, 69.
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haar bemoeienis met emigratie volledig te staken, nadat zij tien jaar eerder de overheidssubsidie aan emigratie had stopgezet.13 De redenen voor deze beleidsverandering waren de verminderde animo voor emigratie en de maatschappelijke drang
tot privatisering. De regering beëindigde in 1992 ook alle nog lopende emigratieverdragen, onder andere die met Australië en Brazilië. Dit had tot gevolg dat er
particuliere bemiddelingsbureaus en emigratiebedrijfjes opkwamen die de aspirant-landverhuizers gingen begeleiden, wat de teloorgang van ‘verzuilde’ emigratieorganisaties verder in de hand werkte. Zo werd de Christelijke Emigratie Centrale in april 2009 opgeheven en leidt de Katholieke Emigratie Centrale
tegenwoordig niet meer dan een sluimerend bestaan. Daarnaast bespoedigden
ontzuilingsprocessen de ontmanteling van religieuze emigratie-instanties. Van
een of meer dynamische emigratieculturen kan in het huidige Nederland dan ook
niet meer gesproken worden.
Een kleine beschouwing over welke personen er tegenwoordig van land verhuizen onderstreept deze conclusie. Het is namelijk niet een absolute of relatieve
meerderheid van gereformeerden die Nederland verwisselen voor het buitenland,
maar vooral allochtonen, gepensioneerden en hoogopgeleiden. Recent is – net als
in de jaren vijftig – de klacht geuit dat het vooral de ‘beste’ Nederlanders zijn die
vertrekken, waarbij ‘beste’ niet slaat op rassen of mensen met een bepaalde geloofsovertuiging, maar op personen die hoogopgeleid of economisch bovengemiddeld rendabel zijn. In april 2007 stelde Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid
(pvv) met dit argument Kamervragen aan staatssecretaris Nebahat Albayrak, met
als doel de emigratie van overheidswege te begrenzen. Dit verzoek werd uiteraard
niet ingewilligd, omdat Nederland nog altijd een democratie is.14 Een belangrijke
vraag is hier of Wilders’ constatering dat vooral hoogopgeleiden en economische
toppers vertrekken, juist is. Onderzoek van het cbs heeft in elk geval aangetoond
dat 54 procent van de vertrekkers in 2006 niet in Nederland geboren was, maar
allochtonen betrof die vaak voor de oude dag naar hun geboorteland terugkeerden, een feit dat de pvv toch zou moeten toejuichen. Het zijn steeds vaker op leeftijd gekomen gastarbeiders – feitelijk dus een economisch onrendabele categorie –
die Nederland verlaten (cbs, Bevolkingstrends, 2006).
De overige 46 procent bestaat uit autochtonen, onder wie een groot contingent
hoogopgeleiden (van wie 45 procent overigens binnen zes jaar weer naar Nederland terugkeert). Volgens de oeso bedroeg het percentage hoogopgeleiden in
2005 34 procent van de Nederlandse emigranten. Ook bevindt zich onder de landverhuizers een groeiende categorie babyboomers, in 2006 ongeveer 3 procent van
alle emigranten, die voor de oude dag het heil zoekt in België, Spanje of Frankrijk.15
Het wegvallen van de Europese grenzen vanaf de jaren negentig heeft ertoe geleid dat de meeste emigranten tegenwoordig niet meer kiezen voor overzeese be13 ‘Overheid bemoeit zich niet meer met emigratie’, nrc Handelsblad (28 maart 1992).
14 ‘Kabinet doet niets tegen emigratie Nederlanders’, dag (23 april 2007). Zie voor de Kamervragen
van Wilders: http://parlis.nl/pdf/kamervragen/KVR27897.pdf (pageview 24 augustus 2009).
15 Ibidem; Van Dalen en Henkens, Weg uit Nederland, 50, 77-79.
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Tabel 23 Procentuele keuze van bestemmingslanden door Nederlandse
emigranten (1999-2006)
Bestemmingslanden
Frequentieverdeling Vertrekleeftijd
% vrouw
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 België
21.1
33.7
46.6
2 Duitsland
17.1
34.1
40.8
3 Frankrijk
6.5
39.1
48.8
4 Verenigde Staten
6.4
30.1
43.2
5 Verenigd Koninkrijk
6.1
29.3
48.9
6 Spanje
5.9
37.9
44.9
7 Nederlandse Antillen en Aruba
5.5
29.3
46.3
8 Australië
3.3
29.6
48.0
9 Canada
2.7
29.3
43.7
10 Zwitserland
2.0
31.6
46.8
11 Nieuw-Zeeland
1.4
31.4
47.4
12 Italië
1.3
32.2
53.7
13 Zweden
1.3
30.6
42.8
14 Noorwegen
1.1
29.1
43.9
15 Zuid-Afrika
1.0
35.5
47.4
16 Portugal
1.0
38.7
45.3
17 Ierland
0.9
31.0
44.3
18 Oostenrijk
0.9
32.1
44.6
19 Denemarken
0.9
28.2
40.9
20 Thailand
0.9
39.2
24.7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bron: Van Dalen en Henkens, Weg uit Nederland.

stemmingen in Canada, de Verenigde Staten of Australië – landen die tegenwoordig bovendien een veel strenger toelatingsbeleid hanteren dan in de jaren vijftig –
maar binnen Europa zelf. Zo koos van 1999-2006 maar liefst 69 procent van de
Nederlandse emigranten voor een Europese bestemming, waarbij België, Duitsland en Frankrijk de drie populairste landen zijn. De Verenigde Staten (4), Australië (8) en Canada (9) stonden in het genoemde tijdvak een stuk lager op de lijst van
gekozen bestemmingslanden.16
Een laatste in het oog springend verschil met een halve eeuw geleden is dat door
de globalisering en de communicatierevolutie, emigratie gevoelsmatig en vaak ook
in de praktijk niet meer het ‘definitieve’ afscheid is dat zij in de jaren vijftig leek.17
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw vormt emigreren ogenschijnlijk niet
meer dan een onderdeel van de identiteit van de westerse mens. Volgens het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (cgm) is de postmoderne emigrant van
16 Harry van Dalen en Kène Henkens, ‘Ik vertrek, maar waarom? De emigratie van Nederlanders’, Me
Judice 1 (30 oktober 2008), ook online raadpleegbaar: http://www.mejudice.nl/node/99 (pageview
24 augustus 2009).
17 Zie voor een verdediging van deze stelling uitgebreid: Enne Koops, ‘Nederlandse emigratie naar de
Verenigde Staten (1840-heden). Modernisering, beeldvorming en ervaring’, Groniek. Historisch
tijdschrift 183 (september 2009) 191-204.
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vandaag de dag vooral een ‘transmigrant’, een flexibele globetrotter die voortdurend in beweging is van de ene plek naar de andere.18 Het maakt de facto niet meer
uit waar ter wereld iemand zich bevindt: als hij of zij maar bereikbaar is, verbonden met het (voormalige) thuisfront door voortdurend online, stand-by of ‘mobiel’ te zijn. Het echte thuis, als vaste basis of oriëntatiepunt, raakt steeds meer
geërodeerd.19 Ook het recente verschijnsel van de zogenoemde ‘semigranten’
moet vanuit deze ontwikkelingen begrepen worden. Met semigranten worden geemigreerde boeren bedoeld die na hun landverhuizing hun boerderij in Nederland
aanhouden, zodat ze altijd weer kunnen terugkeren om kapitaalgoederen te importeren, kennis op te doen, familie te bezoeken of voor remigratie.20 Deze situatie verschilt opzichtig van die in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen
welvaartsgroei een belangrijk doel was van landverhuizing en niet een middel.
Teruggrijpend op de vraag aan het begin van deze epiloog en de zojuist gemaakte
vergelijking tussen de landverhuizing van de jaren vijftig en de tegenwoordige
emigratie, mag geconcludeerd worden dat er momenteel geen sprake meer is van
een dynamische emigratiecultuur. Die cultuur is eerst verzwakt door het wegvallen van de algemene voorwaarden voor emigratie en daarna door processen van
individualisering en ontzuiling in met name gereformeerde kringen, waardoor de
homogeniteit en de eigen organisaties in de tweede helft van de twintigste eeuw
aan kracht en betekenis verloren. De periode 1850-1960, waarin wél een sterke
emigratiecultuur bestond, moet dan ook als uniek bestempeld worden.

Relevantie van het concept emigratiecultuur
Betekent deze constatering ook dat het concept emigratiecultuur, zoals in dit
onderzoek is uitgewerkt, als methode onbruikbaar is voor onderzoek naar huidige (e)migratiestromen? Zeker niet. Om patronen en veranderingen op het spoor te
komen, dienen migratieprocessen onderzocht te worden vanuit een langetermijnperspectief. Het begrip emigratiecultuur vestigt de aandacht op dit historische karakter van emigratie, dat nogal eens verwaarloosd wordt door sociologen, demografen en antropologen. Emigratiecultuur als concept kan niet alleen historici,
maar ook de genoemde wetenschappers helpen om migratieprocessen vanuit een
historischer perspectief te duiden.
De methodiek van een emigratiecultuur heeft voorts laten zien dat subtiele cultuuraspecten én religie in rekening gebracht moeten worden als men het verschijnsel emigratie dieper wil onderzoeken. Juist deze thema’s – cultuur en reli18 Manon Sikkel en Marion Witter, Ik mis alleen de hema. Nederlanders in het buitenland (Amsterdam: Bakker, 2006) 11.
19 Hendrik Jensen, ‘A Migrating Species? Or “Dort, wo du nicht bist, dort is das Glück!” ’ in: Ann
Katherine Isaacs (ed.), Immigration and Emigration in Historical Perspective (Pisa: Pisa University
Press, 2007) 1-6, aldaar 5.
20 H.J. Silvis e.a., ‘Boeren op vreemde bodem’. Over emigratie en semigratie (Den Haag: Landbouw
Economisch Instituut, 2002) 11-12, 35.
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gie – komen voortdurend ter sprake in het debat over moslimmigranten in Nederland. Het concept emigratiecultuur kan een hulpmiddel vormen voor onderzoekers die zich met deze thematiek bezighouden. Net zoals ‘de gereformeerden’
sinds vooral de negentiende eeuw een heterogene groep in Nederland vormen,
zijn ‘de moslimmigranten’ in Nederland dat tegenwoordig ook. Aan hun soms
sterk uiteenlopende culturele en godsdienstige achtergronden kan meer recht gedaan worden. Een goede insteek zou zijn om hun emigratiecultuur in het land van
herkomst scherper onder de loep te nemen, door de vraag te stellen welke rol religie en cultuur spelen in achtereenvolgens de meningsvorming over emigratie, de
motivatie, de manier waarop moslimmigranten hun landverhuizing al dan niet organiseren en de effecten die dat alles heeft op de integratie of het uitblijven daarvan in het vestigingsgebied.

Summary

Main topic
This historical dissertation is entitled The Dynamics of an Emigration Culture.
The Emigration of Calvinists, Reformed and Catholics to North America from a
Comparative Perspective (1947-1963). The overarching theme concerns the relationship between religion and migration, which is discussed by highlighting the
example of Dutch overseas emigration to North America between 1947 and 1963.
The central question of this thesis runs as follows: which religious factors encouraged or hampered Dutch emigration to Canada and the United States, and
how did religion effect the integration of Dutch immigrants in North America?
Because the Calvinists (gereformeerden) were relatively overrepresented in the
postwar exodus to North America – they made up 9.7 percent of the Dutch population, but provided 30 percent of the emigrants –, this group will receive particular attention. To determine if their strong quantitative representation also had
qualitative aspects, the gereformeerden as a group are examined per denomination: the Gereformeerde Kerken in Nederland (Reformed Churches in the
Netherlands), the Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (Reformed Churches
Liberated), the Christelijke Gereformeerde Kerken (Free Reformed Churches)
and the Gereformeerde Gemeenten (Netherlands Reformed Congregations). The
characteristics of the overseas trek from these churches will be compared with the
emigration from the two largest Dutch denominations, the Nederlandse Hervormde Kerk (Dutch Reformed Church) and the Rooms-Katholieke Kerk (Roman Catholic Church), and finally – if relevant – non-church members.

Relevance
The historiography on Dutch postwar migration to North America is extensive
and offers a rich source of information to build upon. However, it has at least four
shortcomings. In the first place, developments in the destination countries, Canada and the United States, have attracted far more attention than the cultural baggage the immigrants imported from the country of origin, the Netherlands.
Second, with regard to the postwar period, scholars have focused almost exclusively on the experiences of Dutch immigrants in Canada, with a strong emphasis
on the province of Ontario and the postwar period. With regard to the United
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States, attention has been concentrated largely on the experiences of Dutch immigrants during the nineteenth century. This has resulted in a lack of long-term
comparisons between the experiences of, and the interaction between, Protestant
immigrants in Canada as well as the United States.
In the third place, historical research on Dutch Calvinists in North America
mainly deals with the history and theological struggles of the Christian Reformed
Church in North America, its subculture and the institutions that were part of
that denomination. Therefore, comparisons between the cultures of the Christian
Reformed Church and smaller Calvinist denominations are almost non-existent.
Finally, many recent studies have treated the gereformeerden as a monolithic
group regarding their emigration tradition, opinion forming, organization and the
resulting size of their emigration. Available figures and other historical sources
suggest that this approach is not correct.

Method
By giving a new meaning to the concept of “emigration culture”, this dissertation
aims to reach a more balanced analysis of the differences and comparisons between the emigration of Calvinists, Reformed and Catholics to North America in
the first two decades after World War ii. This concept offers the opportunity to
chart weak and strong aspects of emigration over the long term, and allows us to
compare the emigration cultures of divergent religious groups.
Emigration culture is defined as “the presence of experiences and stories about
emigration within a cultural group and the transformation of those aspects into
positive or negative action.” In others words: an emigration culture is embedded
in past experiences of group members, survives through stories told within a specific group, and leads – or does not lead – to action: organization and mobilization, resulting in the act of emigration or staying at home. Three building blocks
are used to measure the strength or weakness of an emigration culture: emigration
tradition (experiences with emigration in the past), public opinion (positive or
negative stories about emigration which circulate within a group and which are
based upon a certain world view), and organization (action or not). Together,
these factors resulted in a larger or smaller intensity of emigration. Besides this,
the growth of emigration cultures is fed or hampered by what this thesis calls
“general conditions”. These conditions cannot explain the differences between
emigration cultures of various cultural or religious groups, but they help to outline the broader framework necessary to understand why emigration in general
occurred. Push and pull factors are part of these general conditions. For instance,
related to postwar Europe, conditions that moved people to cross borders were
the bleak economic prospects at home, attractive destination countries, conducive
government laws, an active emigration or immigration policy, and the threat of a
third world war. Without these circumstances emigration would not have taken
place at all.

356

Summary

Structure
The first chapter of this dissertation describes the origins of a tradition of Dutch
emigration to the United States. By doing this, specific conditions are revealed
that led to a strong emigration culture after World War ii. There were two main
periods of Dutch immigration to America. The first era ranged from 1614 to 1840
and was characterized by the fact that in the Dutch Republic and United Kingdom of the Netherlands there was no strong emigration tradition to America. The
second period lasted from 1840 to 1940, when – in different stages – a Dutch
emigration culture came into being. General conditions, like bleak economic
prospects, explain why around 1846 the Netherlands shifted from an immigration
country into an emigration country. At the same time religious factors created
variation in opinion forming, organization and size of emigration among religious
groups which saw their members crossing the ocean: the afgescheidenen (Seceders), gereformeerden (Calvinists), hervormden (Reformed), and katholieken
(Catholics). An extra impetus for the growth of an emigration tradition was the
dominant world view within the Gereformeerde Kerken in Nederland, a church
that became strongly orientated towards Neocalvinism. This body of thought laid
the foundation for positive attitudes about emigration and North America –
which were absent or less influential in Reformed and Catholic circles – and functioned as a source of inspiration for the Gereformeerde Emigratie Vereeniging
(the gev, Reformed Emigration Association), founded in 1927 and from 1938 onwards known as the Christelijke Emigratie Centrale (the cec, Christian Emigration Foundation).
Chapter 2 argues that the Dutch trek to Canada, commencing in the last decade
of the nineteenth century, encouraged the continuing growth of a Dutch emigration tradition aimed at North America. General conditions, opinion forming,
church organization, and the concentration and spread of the Dutch subculture
across Canada showed many similarities with earlier emigration to the United
States. From the perspective of the church there was intensive cross-border traffic
between Dutch Calvinist immigrants in both countries. On the opposite side the
emigration culture of the Reformed and Catholics in Canada was less dynamic.
The Calvinist Gereformeerde Emigratie Vereeniging, chiefly led by the gereformeerden, was the only institution that was strongly orientated towards Canada and promoted emigration to that country. In contrast, the hervormden and
katholieken did little to encourage the trek abroad.
The third chapter investigates the necessary general conditions for a revival of
Dutch overseas migration between 1947 and 1963. On the basis of important push
and pull factors it analyzes how a dynamic emigration culture developed in the
Netherlands. Significant push factors after World War ii were the economic low
conjuncture, the extensive housing shortage, political stress, and a series of social
and psychological motives. However, push factors alone are insufficient to induce
people to emigrate. Foreign countries have to exert attraction, so people actually
get interested in emigration. These so-called pull factors are discussed in the second part of the chapter. Subsequently, the most striking facets of the active Dutch
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emigration policy – followed by the government between 1949 and 1961 – are
outlined.
Chapter 4 elucidates religious opinion forming about emigration and North
America, as one of the building blocks of an emigration culture, within the most
important Dutch churches and ideological groups. Successively the following
Dutch denominations are discussed in this chapter: the Rooms-Katholieke Kerk,
the Nederlandse Hervormde Kerk, the Gereformeerde Kerken in Nederland, the
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), the Christelijke Gereformeerde Kerken,
the Gereformeerde Gemeenten and non-church members (socialists, communists
and liberals). This chapter also examines how opinion leaders of these groups
propagated or “condemned” the emigration of their flock to North America.
The organizational aspects of the overseas trek, the religious factors that aided
or hampered the organizational process, and the final results of the opinion forming and organizational strength or weakness (leaving or staying at home), are the
central topics of chapter 5. The first part of this chapter throws light on the actors
who took the initiative for organization forming (churches, social organizations
or individuals) and the pace and the actual effectiveness of these forms of organization. The second part of the chapter discusses how opinion forming – as dealt
with in chapter 4 – and organization influenced the decision to leave the country.
This is done from a regional perspective, by comparing the overseas migration
from the Dutch province of Zeeland (where the pietistic Calvinists had a relatively large share in the population) with the journey from Drenthe (where the Neocalvinists were dominant). In these provinces, respectively, 20 and 16 percent of
the population was gereformeerd, but with regard to the preparedness to emigrate
remarkable differences emerged between the different Calvinist blood groups. It
is argued that religious features offer an explanation for the diverging emigration
cultures of both groups.
Chapter 6 highlights the meaning of religion during the passage to North America. After some introductory remarks on the developments in the transport sector,
religious guidance aboard emigration ships is discussed, as well as recreational and
educational activities organized by shipping companies, the government and
emigration organizations. One argument made is that the rise of air traffic on the
transatlantic route, especially since the mid-fifties, not only contributed to a decline in the religious care offered for emigrants in transit, but also influenced the
reception of newcomers by their new churches.
Chapter 7 analyzes how churches in the Netherlands and in the United States
continued to exert influence on the Dutch immigrant churches in North America,
especially in Canada. The immigrant churches tried to maintain influence on the
newcomers by utilizing two kinds of staff: home missionaries and fieldmen. Their
tasks and the results of their fieldwork are discussed at length.
The final chapter answers the question of how Christian emigration cultures in
North America survived. Attention will be paid to the integration of the newcomers in North America in the receiving churches, on the level of language and
via the Dutch subculture. Furthermore, this chapter sheds light on the continuing
interaction between the Netherlands and North America as a result of emigration.
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Finally this chapter analyzes which qualitative and quantative effects overseas migration had for the religious culture in the sending country, specifically the Gereformeerde Kerken in Nederland and the Antirevolutionaire Partij (Antirevolutionary Party).
The epilogue reflects on the decline of Dutch overseas migration in the last five
decades, the revival of the trek abroad in the last decade and the most important
causes of these developments. By doing this, it addresses the question of whether
Christian emigration cultures persist, or whether the existence of a dynamic emigration culture in the period 1947-1963 was a unique phenomenon.

Key conclusions
The use of the concept of “emigration culture” in this dissertation has led to four
important general conclusions about the relationship between religion, emigration and integration from the seventeenth to the twentieth century.
First, world view and opinions about the church – both closely connected to
theological notions – continuously influenced opinion forming and the level of institutional completeness. A second aspect that shaped emigration cultures was the
extent of homogeneity of religious groups, which facilitated or impeded group
mobilisation and could lead to the birth or continuation of an emigration tradition. In the third place it appears – especially after World War ii – that the contemporary self-image, which was optimistic or pessimistic about the own church
and country, influenced the strength of an emigration culture. Finally, religion
also directed settlement and integration, and over the long term the continuity or
discontinuity of an emigration culture. It is, in short, predominantly patterns of
continuity that catch the eye.
This dissertation has, besides the idea of continuity, also reached specific conclusions regarding the overseas emigration of Dutch Christians. In distinct periods,
the general conditions of emigration differed for a variety of reasons, such as the
economic context, means of transport, the extent of government interference, and
internal and external political events. Until the mid-nineteenth century these factors hindered the birth of an emigration culture aimed at America. From 1846 this
changed through a massive Dutch exodus to the United States, by which the
Netherlands turned from an immigration country into an emigration country.
This offered the conditions for the growth of a strong emigration culture, above
all among the Seceders who settled themselves in the United States under the management of Albertus van Raalte and Hendrik Scholte, and, since the 1880s, also in
and around the Gereformeerde Kerken in Nederland. The spokesmen of both
groups actively supported their flock and regulated and promoted emigration,
more than Catholic or Reformed leaders did. An important ideological impetus
for the growth of a dynamic emigration culture in Calvinist circles was the positive Neocalvinistic attitude towards culture. The Reformed and Catholics lacked
a comparable cultural strategy that could have stimulated emigration.
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Dutch emigration to Canada in the era of 1893 to 1940 in many respects displayed
the same patterns as the trek towards the United States. For Dutchmen who were
eager to emigrate during the twenties and thirties, Canada offered an alternative to
the United States, because the latter had imposed restrictive quotas on immigration. Important for the continuity of the emigration culture in Calvinist circles
was the organizational embedding of Dutch overseas migration, through the
founding of the Holland Reformed Immigrant Aid Society (1926) in Canada and
the Gereformeerde Emigratie Vereeniging (1927) in the Netherlands. In contrast
to the Catholic and Reformed emigration institutions, these organizations were
characterized by a positive vision of Canada and developed many activities. Particularly important were – also with regard to the period after World War ii – continuous leadership, firm contacts with North America and the experience of the
duumvirate Taeke Cnossen and Abraham Warnaar from the Christelijke Emigratie Centrale. Furthermore, Calvinists in Canada – opposed to the Catholics
and Reformed – profited from the organizational support of the American branch
of the Christian Reformed Church and its home missionaries from the United
States, who supported them in building up a subculture. In this way, during the
interwar period, the foundation was laid for a dynamic emigration culture in the
first decades after World War ii.
In the era of 1947 to 1963 the Netherlands saw the development of a broad, active and explicit national emigration culture, which was mainly aimed at overseas
countries such as Canada, Australia and the United States. Important push factors
were poor economic conditions, which were already present in the thirties and
continued after World War ii, the large housing shortage and, finally, a factor that
has been underestimated in existing historiography, the continuing threat of a
third world war. The Second World War and the decolonization of the Dutch Indies caused widespread feelings of displacement and slowly detached many
Dutchmen from their homeland. The opportunities in North America contrasted
sharply with the bleak prospects in the Netherlands. In addition to these factors,
the active emigration policy of the Dutch administration provided an important
boost to the growth of a strong emigration culture.
General conditions give only superficial explanation for the postwar emigration wave from the Netherlands: there was extensive differentiation regarding
opinion forming and organization between Christian groups. One important
conclusion of this dissertation is that, with regard to the first postwar decades, one
could not speak of ‘the gereformeerde emigrants’ (as the sum of Calvinists from
different denominations) anymore, because the variations between the emigration
culture within the Gereformeerde Kerken in Nederland on the one hand, and
those within the smaller Calvinist denominations on the other hand, were too obvious. This resulted – as comparative research on the emigration from Zeeland and
Drenthe demonstrates – in an overrepresentation of Neocalvinists in the emigration wave to North America. The most likely explanation seems to be an accumulation process, whereby the separate parts do not offer a comprehensive explanation, but only a broad overview of the situation. Four elements, discussed in chapter 4 and 5, make clear why the emigration culture within the Gereformeerde
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Kerken in Nederland was so dynamic: the international vision on culture of these
Calvinists, the historical situation of their church after World War ii, the continuity of their emigration culture and, finally, their relatively high cultural homegeneity. The driving force behind the vital emigration culture of the gereformeerden was, in the first place, their international cultural strategy, based on the theology of Neocalvinism. After 1900 this strategy shaped the way its church members
thought about culture. Because of its optimism and broad world view this strategy let to a greater appreciation of emigration and North America. Other Calvinist denominations, as well as the Rooms-Katholieke Kerk and the Nederlandse
Hervormde Kerk, had a historically-based cultural vision that was more defensive. Concerning this point, good examples are the Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), the Christelijke Gereformeerde Kerken and the Gereformeerde
Gemeenten, where the antithesis and the principle of a pure church stood far more
central. Within these churches this resulted in a cautious judgement about emigration.
A second element is the lack of national and religious idealism in the Gereformeerde Kerken in Nederland immediately after World War ii. On that level
the denomination distinguished from the Rooms-Katholieke Kerk, the Nederlandse Hervormde Kerk and the Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), which
were aimed at rechristianization, or at least influencing the Dutch nation. Public
opinion in the Gereformeerde Kerken projected church idealism on North
America. Neocalvinist foremen said that the future of Calvinism lay there. This
view of North America encouraged emigration and let to a relatively high share of
gereformeerden in the trek overseas. Idealism does not offer sufficient explanation, because the Christelijke Gereformeerde Kerken and the Gereformeerde
Gemeenten were also characterized by a relatively weak sense of national idealism, but, in contrast, the willingness to emigrate in those churches was limited.
The high degree of organizational continuity, secured in the Netherlands by the
Christelijke Emigratie Centrale and in North America by the presence of immigrant churches, is a third way in which the Calvinist emigration culture differed
from that of other religious groups. An examination of the organization of overseas migration shows that the gereformeerden were distinguished more or less
from other religious groups in terms of continuity, speed and dispersal. Moreover, World War ii resulted in only a temporary interruption of the activities of
the Christelijke Emigratie Centrale. After World War ii this institution organized
itself quickly, profiting from – among others – managerial continuity and a yearlong experience. The support from the Christian Reformed Church in North
America – where earlier generations of immigrants played an intervening role –
started almost immediately after World War ii. Because of a lack of sister churches, effective institutions like the cec or reverends in North America, immigrants
of the Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) and the Gereformeerde Gemeenten
could count on less support.
Finally, the lack of cultural diversity among the Calvinists, besides contributing
to opinion forming, had a catalyzing effect on the emigration culture. More than,
for instance, the hervormden or the christelijk-gereformeerden, the members of

Key conclusions

361

the Gereformeerde Kerken in Nederland were a homogeneous group. They read
mainly the same periodicals and newspapers, in which emigration was discussed
in positive terms.
The moment of departure also had religious meaning. The spiritual guidance on
emigration ships was intensive and generally had a binding effect. During the
1950s, aboard emigration ships only the vrijgemaakt-gereformeerden (Reformed
Liberated) and Catholics organized their own exclusive religious services, separate from other Christians. Important for the reinforcement of the emigration culture in the Netherlands were the activities of a ship’s chaplains, especially from the
Gereformeerde Kerken in Nederland. In their own regions and congregations
they fostered enthusiasm for North America in general and specifically for emigration to that continent. An important conclusion – at present scholars have only
focused on emigration by ship – is that the growth of emigration by air after
World War ii led to a religious caesura. The reduced travel time to North America
hampered religious care. Furthermore, it appeared that it was difficult for the receiving churches to prevent immigrants from migrating to other congregations:
airplanes arrived more often than emigration ships and moored in different harbors in North America.
Besides the chaplains on the ships to North America, fieldmen and home missionaries were elemental for the continuity and consolidation of the emigration
culture. This was most especially the case within the Christian Reformed Church.
The effectiveness of the fieldmen of the Christian Reformed Church lay in the
publicity about and soliciting character of their activities. This reinforced the
Calvinist emigration culture in the Netherlands and relieved the consistories and
ministers in Canada. Furthermore, the presence of fieldmen determined partly the
choice of the immigrants for a residence. In these respects the fieldmen were indispensable for the immigrant churches. However, with regard to maintaining
their fellow believers within the church, their activities were only slightly successful. Nor did the home missionaries succeed who were responsible for founding and supporting the new immigrant churches.
A key conclusion is that a significant number of Calvinists used the opportunity of their departure to say goodbye to the church and theological struggles in,
foremost, the Gereformeerde Kerken in Nederland. This is an important explanation for the fact that almost half of the gereformeerde immigrants in Canada
around 1960 had become a member of a Canadian denomination. This conclusion
stands in contrast to the success story painted by existing historiography, which
has been created mainly by members of the Christian Reformed Church.
In North America Dutch immigrants used not only strategies of maintenance,
but also of integration. On a religious level the strategy of preservation was prevalent, with a central place for the church and around it, in circles, the schools, and
social institutions. The Christian Reformed Church in Canada was, compared to
the Reformed Church in America, the Roman Catholic Church and the smaller
Calvinist immigrant churches, most active. Many immigrant churches urged their
members to learn English quickly, but not in the same pace and to the same extent:
in the Roman Catholic Church relatively quick, in the Netherlands Reformed
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Congregations (in Canada) slower. Furthermore, the churches played a role in
stimulating social and economic integration in North American society. After the
postwar immigration, contacts between acquaintances and fellow believers in the
Netherlands and the country of arrival played a role for decades, for instance
through the exchange of letters, periodicals, traveling, economic contacts, tourism
and through religious interaction.
For the religious cultures in the Netherlands the overseas trek meant a harm in
a quantative sense. Besides a loss of reverends because of calls from foreign
churches, smaller rural churches – particularly the Gereformeerde Kerken in the
Northern provinces – had to deal with a considerable decline of members, which
meant a threat to their continuity. For the Antirevolutionaire Partij, postwar emigration caused an estimated drop of 10.000 votes. However, this decline is less
dramatic when one realizes that the loss of votes to the so-called “Doorbraak”
(“Breakthrough”) was much larger. Finally, it is far from clear that emigration led
to a deterioration of quality for the churches in the Netherlands, because it was
not only dedicated or concerned members that crossed the Atlantic Ocean.
This thesis has made clear that religious factors during the Dutch emigration wave
between 1947 and 1963 penetrated the whole culture of emigration. This occurred
in different modes and was a process which the people involved was mostly unaware of. Without realizing it, the Calvinist, Catholic and Reformed emigrants
were part of various emigration cultures, which had come into existence since the
nineteenth century and showed most continuity until the 1960s.
The dynamic emigration culture in Calvinist circles between roughly 1850 and
1960 was a unique phenomenon, which has disappeared almost completely in the
second half of the twentieth century because of processes of individualization and
ontzuiling (“depillarization”). However, this does not mean that the method presented in this dissertation would not be useable for research on other periods or
themes. The concept of emigration culture allows us to analyze and understand
emigration processes over the long term, and helps to distinguish between culture
and religion. Thus, this method could not only encourage sociologists, demographists and anthropologists applying a more historical dimension to their research, but it could also be utilized for research on, for instance, Muslim migrants.

Bijlagen

Bijlage 1 Over de betrouwbaarheid van emigratiestatistieken
Met betrekking tot de naoorlogse overzeese emigratie vanuit Nederland zijn verschillende
soorten statistische bronnen beschikbaar. Op Nederlandse bodem werden de emigratiecijfers bijgehouden door drie instanties: het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Stichting
Landverhuizing Nederland en de Nederlandse Emigratie Dienst. Deze laatstgenoemde instelling nam in 1952 de registratietaak van de sln over. Ten slotte hielden ook overheidsorganisaties in de immigratielanden zelf statistieken bij van nieuwkomers.
De statistieken van de sln en de ned bieden het betrouwbaarste cijfermateriaal. Beide instanties ressorteerden als overheidsinstellingen onder het ministerie van Sociale Zaken.
Nederlanders die wensten te emigreren werden hoe dan ook geregistreerd door de sln of
ned. Alle rapporten van emigranten die door bemiddeling van de maatschappelijke organisaties naar het buitenland vertrokken, kwamen namelijk op het bureau van de sln of ned terecht. Voorts registreerden beide instanties alleen personen die aangaven definitief te willen
emigreren. Ten slotte was een nauwkeurige registratie nodig omdat de overheid van de statistische gegevens gebruikmaakte om daar, indien noodzakelijk, haar actieve emigratiepolitiek op aan te passen.
De vertrekcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn in vergelijking met die van
de sln/ned minder accuraat. De aantallen emigranten die het cbs opgaf, lagen om verscheidene redenen aanzienlijk hoger.1 Dit werd allereerst veroorzaakt door de definitie van het
begrip emigrant die het cbs hanteerde. Het cbs registreerde namelijk iedereen die langer dan
360 dagen2 in het buitenland verbleef als emigrant, zowel Nederlandse staatsburgers als ook
personen met een buitenlandse identiteit die minimaal een maand in Nederland gewoond
hadden. Het gevolg was dat naast emigranten ook zakenlieden, werknemers van multinationals, diplomaten en studenten in de statistieken voorkwamen. Ook is het mogelijk dat
immigranten die voor een periode van langer dan dertig dagen naar Nederland terugkeerden
– bijvoorbeeld om familie te bezoeken of vakantie te houden –, opnieuw in het bevolkings-

1 Over het jaar 1950 bijvoorbeeld registreerde het cbs 25.278 emigranten, terwijl volgens de ned
21.330 personen ons land verlieten. Zie: G.H.L. Zeegers, A. Oldendorff en W.J.J. Kusters, Sociografische aspecten van de emigratie (Nijmegen: Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut, 1954) 55-56. nb.
In 1988 stopte de ned (namens de overheid) met het bijhouden van emigratiestatistieken en waren
het voortaan alleen het cbs en de oeso die deze bijhielden. Zie de epiloog, pag. 347 (noot 3).
2 Per 1 oktober 1994 is dit aantal naar beneden bijgesteld en wordt iedereen die ten minste 240 dagen
in het buitenland verblijft als emigrant geteld. Zie de cbs-uitgave: Kees Prins en Hans Kuijper, ‘Bevolkingsstatistieken onder het persoonskaartenstelsel en het gba-stelsel: overeenkomsten en verschillen’, Bevolkingstrends. Statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland 55.1 (2007)
14-33, aldaar 31.
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register werden opgenomen en bij hun vertrek voor de tweede keer als emigrant geteld werden.
Een tweede factor die de cijfers van het cbs onbetrouwbaar maakt, is de wijze waarop
deze organisatie de tellingen organiseerde. De registratie vond plaats met gemeentelijke telkaarten. Vermoedelijk waren niet alle emigranten op de hoogte van de verplichting om zich
bij het bevolkingsregister in hun gemeente uit te schrijven, of zij deden dit niet omdat ze in
Nederland een adres wilden aanhouden om eventueel naar het moederland te kunnen terugkeren.3
De statistieken die door overheidsinstellingen in de immigratielanden zelf bijgehouden werden, zijn, net als die van het cbs, onbetrouwbaarder dan de gegevens van de sln en ned. Zij
lagen in het geval van Canada, waar het Department of Citizenship and Immigration in Ottawa de immigratiestatistieken bijhield, ongeveer 6 tot 10 procent hoger dan de cijfers die de
sln en de ned registreerden.4 Dit verschil werd veroorzaakt doordat het departement ook
Nederlanders die via andere landen Canada binnenkwamen in de statistieken opnam.

3 Zie voor besprekingen over het gebruik van de emigratiecijfers: J.H. Elich, ‘Migratiegegevens, enkele mogelijkheden en moeilijkheden’, Tijdschrift voor Openbaar Bestuur 9.1 (6 januari 1983) 13-17;
idem, Aan de ene kant, 32-34.
4 Volgens dit departement emigreerden van 1947-1955 112.631 Nederlanders naar Canada. Zie: Anthony Sas, ‘Dutch Concentrations in Rural Southwestern Ontario During the Postwar Decade’, Annals of the Association of American Geographers 48.3 (september 1958) 185-194, aldaar 189 (aldaar
tabel 1). De sln/ned kwamen echter uit op een aantal van 105.014 emigranten in de periode 19471955. Zie: Elich en Blauw, Emigreren, 22.
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Bijlage 2 Aandeel per provincie in de emigratie naar niet-Europese landen,
1948-1962*
Provincie

Aandeel
Aandeel
Provincie
Aandeel
Aandeel
Ned. bevolking
in emigratie
Ned. bevolking
in emigratie
Abs.
%
Abs.
%
Abs.
%
Abs.
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Groningen
N-Holland
1948-1952
449.862
4.7
8.042
5.9
1948-1952
1.774.273
18.5
27.598
20.4
1953-1957
462.662
4.4
6.001
3.6
1953-1957
1.915.798
18.2
38.229
23.2
1958-1962
475.462
4.2
2.174
2.3
1958-1962
2.057.322
18.0
23.384
24.4
16.217 4.10
89.211 22.55
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Friesland
Z-Holland
1948-1952
459.361
4.8
13.928 10.3
1948-1952
2.284.080
23.8
35.613
26.3
1953-1957
469.146
4.5
8.333
5.1
1953-1957
2.495.445
23.7
45.190
27.5
1958-1962
478.931
4.2
2.946
3.1
1958-1962
2.706.810
23.6
30.100
31.5
25.207 6.37
110.903 28.03
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Drenthe
Zeeland
1948-1952
271.909
2.8
4.193
3.1
1948-1952
260.800
2.7
2.321
1.7
1953-1957
292.043
2.8
2.838
1.7
1953-1957
272.132
2.6
1.720
1.0
1958-1962
312.176
2.7
1.286
1.3
1958-1962
283.465
2.5
966
1.0
8.317 2.10
5.007
1.27
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Overijssel
N-Brabant
1948-1952
638.797
6.7
7.282
5.4
1948-1952
1.180.133
12.3
13.273
9.8
1953-1957
707.278
6.7
8.767
5.3
1953-1957
1.337.846
12.7
17.787
10.8
1958-1962
775.759
6.8
5.120
5.4
1958-1962
1.495.559
13.1
9.292
9.7
21.169 5.35
40.352 10.20
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gelderland
Limburg
1948-1952 1.028.127 10.7
11.631
8.6
1948-1952
684.105
7.1
4.394
3.2
1953-1957 1.151.087 10.9
15.389
9.4
1953-1957
785.066
7.5
9.818
6.0
1958-1962 1.274.048 11.1
8.233
8.6
1958-1962
886.026
7.7
5.800
6.1
35.253 8.91
20.012
5.06
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utrecht
Noordoostpolder
1948-1952
549.566
5.7
7.148
5.3
1948-1952
2.024
0.0
0
0.0
1953-1957
615.122
5.8
10.208
6.2
1953-1957
15.671
0.2
285
0.2
1958-1962
680.678
5.9
6.097
6.4
1958-1962
29.319
0.3
244
0.2
23.453 5.93
529
0.13

* In deze periode emigreerden in totaal 395.630 Nederlanders. Zie voor 1948-1952: Wildeboer, Friesland verliest, 11; voor de periode 1953-1962: Verslagen (over de werkzaamheden) van de Organen
voor de Emigratie 1954-1958. nb. Het aantal inwoners per provincie is voor de periode 1948-1952
berekend met de cbs-volkstelling van mei 1947 en voor de periode 1958-1962 met de volkstelling
van 1960. De middenperiode is berekend door het gemiddelde van beiden te nemen.
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Bijlage 3 Jaarlijkse emigratie per gezindte naar niet-Europese landen, 19481962*
Jaar

Gereformeerd

Katholiek

Hervormd

Zonder kerke- Overige kerken Totaal
lijke binding
of onbekend
Abs.
%
Abs.
%
Abs.
%
Abs.
%
Abs. %
Abs.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1948
3.611 26.1
2.337
16.9
3.324
24.0
4.002 28.9
563
4.1
13.837
1949
3.907 32.8
2.849
20.4
4.111
29.4
2.268 16.3
828
1.1
13.963
1950
4.967 23.3
6.137
28.8
5.980
28.0
3.117 14.6
1.129
5.3
21.330
1951
10.852 28.9
10.659
28.3
10.001
26.6
4.624 12.3
1.469
3.9
37.605
1952
10.421 21.4
15.783
32.4
12.917
26.5
5.754 11.8
3.813
7.9
48.688
1953
7.899 20.7
13.422
35.3
10.224
26.9
4.560 12.0
1.944
5.1
38.049
1954
5.899 17.0
12.752
36.8
9.179
26.4
5.049 14.6
1.797
5.2
34.676
1955
4.336 14.6
11.911
40.2
7.410
25.0
4.240 14.3
1.734
5.9
29.631
1956
4.286 13.5
12.037
37.9
8.563
26.9
5.337 16.8
1.565
4.9
31.788
1957
4.640 15.2
10.800
35.5
7.908
26.0
5.316 17.5
1.757
5.8
30.421
1958
3.199 13.8
8.705
37.7
6.068
26.2
3.877 16.8
1.268
5.5
23.117
1959
2.636 11.7
8.427
37.5
6.613
29.4
3.285 14.6
1.528
2.5
22.489
1960
2.561 10.5
9.513
39.1
7.431
30.5
3.817 15.7
1.013
4.2
24.335
1961
1.203
8.5
5.560
39.3
4.064
28.7
2.575 18.2
753
5.3
14.155
1962
833
7.2
4.281
37.1
3.303
28.6
1.944 16.8
1.185 10.3
11.546
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal 71.250 18.0
135.173
34.2 107.096
27.1
59.765 15.1 22.346
5.6
395.630

* De cijfers zijn afkomstig van de sln/ned. Onder ‘gereformeerd’ worden in deze tabel alle kerken
verstaan met deze term in hun officiële benaming. De Gereformeerde Bonders zijn geteld in de categorie hervormd. Zie voor de getallen over de jaren 1948 tot 1952: Smits, Met kompas emigreren,
31. Op enkele punten maakt Smits rekenfouten die er met behulp van de Verslagen (over de werkzaamheden) van de Organen voor de Emigratie (1953-1962) uitgefilterd zijn.
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Bijlage 4 Landenkeuze van de Nederlandse gezindten, 1948-1962*

Landen &
Perioden

Gereformeerden
Abs. %

Katholieken Hervormden
Abs.

%

Abs.

%

Overige Zonder kerke- Onbekend Totaal
kerken
lijke binding
Abs. %
Abs.
% Abs. %
Abs.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Canada
1948-1952
1953-1957
1958-1962
Totaal

24.753
16.447
5.018
46.218

41.2
26.5
23.4
32.2

14.486
20.274
7.453
42.213

24.1
32.7
34.8
29.4

15.188
16.713
5.283
37.184

25.3
27.0
24.6
25.9

1.455
2.140
821
4.416

2.4
3.4
3.8
3.1

4.130 6.9
6.373 10.3
2.745 12.8
13.248 9.2

33
36
116
185

0.1
0.1
0.6
0.2

60.045
61.983
21.436
143.464

Australië
1948-1952
1953-1957
1958-1962
Totaal

3.553
3.554
1.919
9.026

9.3
7.1
6.4
7.6

14.415
24.762
13.494
52.671

37.8
49.4
44.9
44.5

11.405
11.680
7.243
30.328

30.0
23.3
24.1
25.6

1.490
1.667
1.056
4.213

3.9
3.3
3.5
3.6

7.182
8.470
6.064
21.716

18.9
16.9
20.2
18.4

31
7
298
336

0.1
0.0
0.9
0.3

38.076
50.140
30.074
118.290

Ver. Staten
1948-1952
1953-1957
1958-1962
Totaal

2.679
3.828
1.804
8.311

19.8
13.7
6.0
11.6

1.417
7.516
10.521
19.454

10.5
27.0
35.1
27.3

2.760
7.756
10.824
21.340

20.5
27.8
36.1
29.9

1.490 11.0
3.578 12.9
2.008 6.7
7.076 9.9

3.315
5.114
4.096
12.525

24.5 1.851 13.7
18.4
65 0.2
13.6 745 2.5
17.6 2.661 3.7

13.512
27.857
29.998
71.367

Zuid-Afrika
1948-1952
1953-1957
1958-1962
Totaal

1.864
2.094
886
4.844

15.2
16.6
17.9
16.2

2.642
2.792
904
6.338

21.5
22.2
18.2
21.2

4.056
4.517
1.887
10.460

33.0
35.9
38.0
35.1

554
600
321
1.475

4.5
4.8
6.5
5.0

3.127
2.584
886
6.597

25.5
20.5
17.9
22.1

36
2
77
115

0.3
0.0
1.5
0.4

12.279
12.589
4.961
29.829

Nw.-Zeeland
1948-1952
1953-1957
1958-1962
Totaal

724
462
568
1.754

8.5
6.6
8.7
8.0

3.670
3.789
2.918
10.377

43.4
54.1
44.6
47.1

2.283
1.604
1.618
5.505

27.0
22.9
24.7
25.0

370
199
187
756

4.4
2.8
2.8
3.4

1.407
955
1.232
3.594

16.6
13.6
18.8
16.3

7
0
25
32

0.1
0.0
0.4
0.2

8.461
7.009
6.548
22.018

Overige landen
1948-1952
185
1953-1957
675
1958-1962
237
Totaal
1.097

6.1
13.5
9.0
10.3

1.135
1.789
1.196
4.120

37.2
35.9
45.5
38.6

641
1.014
624
2.279

21.0
20.3
23.8
21.4

225
494
78
797

7.4
9.9
3.0
7.5

604
1.006
475
2.085

19.8
20.2
18.1
19.5

260
9
15
284

8.5
0.2
0.6
2.7

3.050
4.987
2.625
10.662

107.096 27.1

18.733

4.7

59.765 15.1 3.613 0.9

395.630

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal

71.250 18.0

135.173 34.2

* De cijfers in deze tabel zijn afkomstig van de sln/ned. Vgl. Smits, Met kompas emigreren, 35.
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Bijlage 5 Absolute aantallen vrijgemaakt-gereformeerde emigranten naar
alle overzeese landen, 1950-1963*
Aantal
Totaal
Nederlandse
Nederlandse
Geref.
Geref.
emigranten aantal
emigratie en
bevolking en
emigratie en
bevolking en
GKV
GKV-ers
aandeel GKV
aandeel GKV
aandeel GKV
aandeel GKV
Jaar
abs.
abs.
abs.
%
abs.
%
abs.
%
abs.
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1950
165
91.714
21.330 0.77
10.027.000 0.91
4.967
3.3
968.427 9.5
1951
(A) 241
90.658
37.605 0.64
10.200.000 0.89
10.852
2.2
979.251 9.3
1952
(A) 312
91.578
48.688 0.64
10.328.000 0.87
10.421
3.0
990.075 9.2
1953
(A) 244
92.484
38.049 0.64
10.436.000 0.87
7.899
3.1
1.000.898 9.2
1954
(A) 222
92.383
34.676 0.64
10.551.000 0.88
5.899
3.8
1.035.966 8.9
1955
(B) 148
93.237
29.631
0.5
10.680.000 0.87
4.336
3.4
1.071.034 8.7
1956
(B) 159
94.339
31.788
0.5
10.822.000 0.87
4.286
3.7
1.052.202 9.0
1957
(B) 213
95.728
30.421
0.7
10.957.000 0.87
4.640
4.6
1.033.369 9.3
1958
(B) 162
96.809
23.117
0.7
11.096.000 0.87
3.199
5.1
1.044.193 9.3
1959
(B) 135
97.274
22.489
0.6
11.278.000 0.86
2.636
5.1
1.055.017 9.2
1960
(B) 139
99.687
24.335 0.57
11.417.000 0.87
2.561
5.4
1.065.840 9.4
1961
(B) 99
100.975
14.155
0.7
11.556.000 0.87
1.203
8.2
1.079.106 9.4
1962
(B) 81
102.317
11.546
0.7
11.721.000 0.87
833
9.7
1.092.372 9.4
1963
(B) 54
104.114
6.786
0.8
11.890.000 0.88
775
7.0
1.105.638 9.4
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal (C) 2.374
97.914
374.616 0.63
10.959.000 0.89
64.507 3.68
1.037.033 9.44
1950-’63
(gem.)
(gem.)
(gem.)
Legenda
(A) Het aantal vrijgemaakte emigranten tussen 1951 en 1954 is geschat op basis van het gemiddelde aandeel van de vrijgemaakten in de totale Nederlandse emigratie van 0.64 procent
(0.77 in 1950 en 0.5 in 1955).
(B) Het aantal vrijgemaakte emigranten van 1955 tot 1963 is geschat op basis van de aanmeldingspercentages bij de vrijgemaakte Gereformeerde Emigratie Stichting in deze jaren.
(C) Omdat sommige vrijgemaakten ook door bemiddeling van de Christelijke Emigratie
Centrale of Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging (nzav) emigreerden, moet het
totale aantal vrijgemaakte emigranten als een minimum worden beschouwd.

* Zie voor 1950: Van der Mast, Verantwoorde emigratie, 35. Zie voor de jaren 1955-1963: acec , doos
37, aldaar “Jaarverslagen van de Christelijke Emigratie Centrale (1955-1963)”. Het aantal gkv-leden
per jaar is te vinden bij: Kuiper en Bouwman (red.), Vuur en vlam (ii), 338. Zie voor de Nederlandse bevolkingscijfers: R.J. van der Bie en J.P. Smits, Tweehonderd jaar statistiek in tijdreeksen 18001999 (Voorburg en Heerlen: cbs, 2001) 15-16. De totale gereformeerde bevolking per jaar is geschat
aan de hand van de volkstellingen van 1947 (935.956 gereformeerden), 1960 (1.065.840) en 1971
(1.225.030 gereformeerden). Zie: Knippenberg, De religieuze kaart, 266-268.
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Bijlage 6 Absolute aantallen christelijk-gereformeerde emigranten,
1948-1952
Jaar
Totaal aantal emigranten
Van wie naar Canada
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1948
(B) 121
(A) 97
1949
(C) 147
(C) 118
1950
(A) 172
(B) 138
1951
(B) 173
(A) 143
1952
(B) 46
(A) 37
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal
659
533
Legenda
(A) Absolute aantallen.1
(B) Geschatte cijfers. Uit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hoogeveen vertrokken in
de jaren 1950-1954 ongeveer 200 kerkleden, van wie er 160 naar Canada (80 procent) emigreerden. Ervan uitgaande dat het percentage christelijk-gereformeerden dat voor Canada
koos ook voor andere plaatselijke kerken gold, is met behulp van dit percentage een schatting gemaakt.2
(C) Geschatte cijfers op basis van het gemiddelde aantal emigranten van 1948 en 1950.

1 Het aantal emigranten naar Canada voor de jaren 1948, 1951 en 1952 (aangeduid met ‘A’) is ontleend
aan: De Jong, “Bewaar het pand”, 92 (tabel 6.8); zie voor 1950: Van der Mast, Verantwoorde emigratie, 35.
2 Zie over de emigratie vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hoogeveen: A. KapteinDrenth, “Haalt hout, bouwt, onderhoudt”. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen, 19042004 (Hoogeveen: cgk, 2004) 99-100.
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Bijlage 7 Absolute aantallen emigranten uit de (Oud-) Gereformeerde
Gemeenten, 1949-1953*
Jaar
Totaal aantal emigranten
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1949
(A) 72
1950
(A) 380
1951
(B) 134
1952
(C) 100
1953
(C) 68
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal
(A) 754

Legenda
(A) Absolute aantallen emigranten.
(B) Door de scec verwachte aantallen emigranten in 1951.
(C) Ruwe schatting op basis van het bekende totaal aantal landverhuizers over de jaren
1949-1953.

* Gebaseerd op cijfers van de Synodale Commissie voor de Emigratie naar Canada. Zie voor het aantal emigranten in 1949 en een vooruitzicht van de aantallen emigranten in 1951: ‘Emigratie naar Canada’, De Saambinder (20 juli 1950); voor 1950: Van der Mast, Verantwoorde emigratie, 35, en voor
het totaal over de periode 1949-1953: Vogelaar, In verafgelegen streken, 101. nb. Ongeveer 10 procent van de bevindelijk-gereformeerde emigranten vertrok via andere emigratie-organisaties naar
Noord-Amerika, waarmee het totaal aantal emigranten uit de (Oud-) Gereformeerde Gemeenten in
het tijdvak 1949-1953 rond de 830 personen heeft gelegen. Zie: Boer, “Die Hollanders zijn gek!”, 48.
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Bijlage 8 De belangrijkste fieldmen van de Christian Reformed Church in
Canada, 1946-1966*
Fieldman
Werkterrein
Parttime
Fulltime
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Herman A. Wierenga Noord-Alberta (Neerlandia/Edmonton) 1947-1950
1950-1954 ( † )
H.J. ten Hove
Centraal-Alberta (Blackfalds)
1947-minstens 1957
Jacob Prins
Noord-Alberta (Beverly) &
Centraal-British Columbia
1935-1960
Bernard Nieboer
Zuid-Alberta (Iron Springs)
1947-1949
1949-minstens 1957
Jacob de Jong
Manitoba & Saskatchewan
1950-1953
Tom Polet
Manitoba, Saskatchewan &
Noordwest-Ontario
1953-minstens 1957
John van der Vliet
Ontario (Hamilton)
1947-1957
1957-1966
John Vellinga
Zuid-Ontario (Chatham)
1947-1949
1949-1956
L. van den Berg
Ontario (Brockville)
1950-1956
C. Steenhof
Ontario (regio Toronto)
1951-1952
1952-minstens 1957
John M. van der Kieft heel Canada
1947-1956
Leonard Kool
British Columbia
1947-1951
A. de Jong
Zuid-British Columbia (regio Vancouver) 1948-1954
1954-minstens 1957
E. Laninga
British Columbia (Burnaby)
1954-minstens 1957
P. Turkstra
Ontario (regio Hamilton)
1951-1952
R.A. Jongbloed
Ontario (regio Hamilton)
1952-1954
Herman J. Lam
Nova Scotia (Belmont)
Prince Edward Island
1953-1954
1954-minstens 1957
A.J. Looy
Saskatchewan (Saskatoon)
1955-minstens 1957
P.J. Cruson
Saskatchewan (Regina)
1955-minstens 1957
S. de Walle
British Columbia (Victoria)
1955-minstens 1957
T. Reitsma
Centraal-Alberta
1955-minstens 1957
N. van der Zouwen
Alberta (Calgary)
1955-minstens 1957
N. Niemen
Ontario (regio London)
1955-minstens 1957
G.J. Kampjes
Ontario (regio Hamilton)
1955-minstens 1957

* De gegevens zijn ontleend aan: Acts of Synod [Christian Reformed Church] 1948-1960 (Grand Rapids: crc, 1948-1960), aldaar de rapportages van de Immigration Committee aan de synode (zie indexen); Hofman, The Canadian Story, 37-48; Van der Mey, To All Our Children, 333-354.
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Winnipeg 72, 74-75, 78, 81-82, 84, 94, 97, 275,
280-281, 298
Winschoten 332
Winsum (Gr.) 332
Wisconsin 52, 53, 77, 82
Zeeland (prov.) 30, 44, 48-49, 53, 128-129, 183,
196, 203-209, 211, 214, 273, 326, 334, 342, 357,
359, 365
Zeeland (mi) 53, 62
Zierikzee 51
Zijldijk (Gr.) 208
Zillah (wa) 53
Zuid-Afrika zie: Afrika
Zuid-Amerika 36, 64, 74, 96, 99-100, 145, 165
Zuid-Dakota 53
Zuid-Holland 44, 107-108, 196, 365
Zuidhorn 332
Zweden 105, 351
Zwitserland 351
Zwolle 136, 348

Verantwoording van illustraties

De onderstaande verantwoording noemt in alfabetische volgorde de instellingen of personen die de afbeeldingen ter beschikking hebben gesteld, de plaats van herkomst en de illustratienummers. De illustraties die in dit overzicht niet genoemd worden, zijn door de
auteur zelf gemaakt, afkomstig uit copyrightvrije beeldbanken op internet (Flickr,
Photobucket, Picasa of Wikipedia), of uit boeken en tijdschriften (in het laatste geval staat
de bronvermelding bij de foto’s zelf).
Archief- en Documentatiecentrum, Kampen
Archief hec, Taborkerk, Wierden
Beeldbank Zeeland/zb, Middelburg
Collectie M. Rustenburg, Grand Rapids (usa)
Fordham University Library, New York (usa)
Heritage Hall, Calvin College, Grand Rapids (usa)
Historisch Documentatiecentrum, Amsterdam
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Library of Congress, Washington (usa)
Maria Austria Instituut, Amsterdam
Maritiem Museum, Rotterdam
Nationaal Archief, Den Haag
Pier 21 Museum, Halifax (can)
Roosevelt Study Center, Middelburg
Tresoar, Leeuwarden
Van Raalte Institute, Holland (usa)

38, 39, 46, 82, 84
43, 52, 68, 73
24, 48
3, 77
7
57, 62, 78
12, 13, 47, 64, 68, 83
42, 75
14
1, 54, 63
9, 19, 50, 59
6, 29, 53
17, 22, 31, 49, 65, 66, 67, 69, 71, 79
75
21, 52
61, 70

Mocht u, ondanks de zorgvuldigheid die de auteur heeft nagestreefd bij beeldselectie en
bronvermelding, menen dat u rechten ontleent aan een of meer afbeeldingen, dan kunt u
zich tot de uitgever richten.

Over de auteur

Enne Koops werd op 8 november 1978 geboren in Assen. Hij voltooide het gymnasium aan het Gomarus College te Groningen en studeerde vervolgens Nieuwste Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in diezelfde plaats. Tijdens zijn studie
liep hij stage bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam, waar hij zich bezighield met de relatie tussen de moderne cultuur en de gereformeerde wereld van 1900 tot 1940. Zijn doctoraalscriptie uit 2003 – “‘De
leeuw heeft gebruld’. Het gereformeerde gedachtegoed over de moderne cultuur
voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog (1911-1918)” – vormde een verdieping
van deze niod-stage.
In 2005 begon Koops aan een promotieonderzoek over de emigratie van gereformeerden, hervormden en katholieken naar Noord-Amerika (1947-1963), via
het Roosevelt Study Center in Middelburg en de Theologische Universiteit
(Broederweg) in Kampen. Dit boek is het resultaat van dat onderzoek. In deze periode publiceerde Koops artikelen over emigratie in diverse tijdschriften – zoals
Nehalennia, Leidschrift, Waardeel en Groniek – en in een aantal bundels.
Na de afronding van van zijn dissertatie werkte de auteur op projectbasis bij de
gemeente Zwartewaterland in Hasselt, bij Van Dijk Educatie in Kampen en het
Roosevelt Study Center in Middelburg. Momenteel is Koops projectcoördinator
digitalisering bij het Roosevelt Study Center, web- en beeldredacteur voor het
historische tijdschrift Transparant (www.christenhistorici.nl), freelance tekstcorrector en museumrecensent voor Geschiedenis Beleven (www.geschiedenisbeleven.nl). Met enige regelmaat houdt hij een eigen weblog bij (www.historicus.weblog.nl).
De auteur is gehuwd met Annemieke Bouwsma. Samen hebben ze twee kinderen
gekregen.
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De dynamiek van een emigratiecultuur

Van 1947 tot 1963 emigreerden bijna 410.000 Nederlanders overzee, van wie
de meerderheid zich vestigde in Canada of de Verenigde Staten. Onder hen
bevonden zich opvallend veel meer gereformeerden dan hervormden en katholieken. Deze gereformeerden, zo laat Enne Koops in zijn boek over deze
uittocht zien, waren vooral afkomstig uit de Gereformeerde Kerken in Nederland en minder uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Christelijke
Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten.
Enne Koops brengt de stimulerende en remmende factoren van christelijke
emigratieculturen in kaart. Hij volgt de katholieke, hervormde en gereformeerde emigratie van het begin tot het eind en vergelijkt deze op het niveau
van emigratietraditie, visie, organisatie en emigratiebereidheid. Ook worden
de religieuze aspecten van het emigreren zelf, per schip of vliegtuig, aan de
orde gesteld. Ter afsluiting behandelt Koops de kerkkeuze en de integratie
van Nederlandse geloofsgroepen in Noord-Amerika.

