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Inleiding
Op een koude nieuwjaarsdag in 1847 zit een kleine groep afgescheidenen bijeen in een schuur
op het afgelegen platteland rond het dorp Borssele. Ze luisteren naar dominee Cornelis van
der Meulen, hij preekt: “Nederland gaat ten gronde aan zedelijk verval en religieuze
verdeeldheid. God zal ons waarlijk straffen. Het is Gods wil dat wij Zijn evangelie over de
aarde verspreiden en verkondigen aan alle creaturen. Wij moeten Gods woord naar de wilde
onverkende gebieden van Amerika brengen en verkondigen, zoals de apostel Paulus deze naar
Rome bracht nadat de Joden zijn boodschap verwierpen.” Na het ‘amen’ van deze passionele
preek, klinkt het luid: “Kom op kinderen! Allen die naar Sion willen gaan, kom mee!” Het is
de rijke boer Jannes van de Luijster die deze woorden roept.1 Zij behoren tot de leiders van de
457 Zeeuwse landverhuizers die in het voorjaar van 1847 de overtocht naar Amerika maakten
en aldaar de stad Zeeland stichtten in het westen van Michigan.
Dit korte onderzoek zal vooral een case-study zijn naar deze groep migranten van het
Zuid-Bevelandse platteland. Borssele was een dorp met ongeveer 760 inwoners gelegen in het
polderlandschap langs de Westerschelde. In de negentiende eeuw neemt de migratie naar
Amerika aanzienlijk toe. In de eerste golf van 1846-1857 behoorde maar liefst een derde tot
degenen die zich van de hervormde kerk hadden afgescheiden.2 Een aanzienlijk deel, waaruit
deels al valt af te leiden dat religie een grote rol speelde in het leven van de landverhuizers.
Godsdienstige redenen werden ook veelvuldig gebruikt om de migratie te rechtvaardigen. De
groep die vanuit Borssele vertrok bestond voornamelijk uit arbeiders, dagloners of kleine
ambachtslieden. Daarnaast stond bij allen, op een enkele uitzondering na, vermeld dat zij
christelijk afgescheiden waren.3 Ze vertrokken als kerkelijke gemeente onder leiding van
dominee Cornelis van der Meulen, de welgestelde boer Jannes van de Luijster en de aannemer
Jan Steketee in 1847 naar Noord-Amerika.

1

Henry Beets, Life and times of Jannes van de Luyster (Zeeland 1949), 23. De naam van Jannes wordt op
verschillende manieren gespeld, maar in deze scriptie zal telkens gebruik gemaakt worden van ‘Jannes van de
Luijster’.
2 A.l. Kort, Geen cent te veel: armoede en armenzorg op Zuid-Beveland (Hilversum 2001), 35. P.R.D. Stokvis,
‘Zeeuwen naar Amerika 1840-1914. Patronen, personen en motieven’ in Nehalennia (1997), afl. 114, p. 7
3
Voor de precieze samenstelling van de groep zie Appendix I. Hier is een overzicht te zien uit de gemeentelijke
registratie van de landverhuizers en de provinciale Staten van Landverhuizers.
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Al eerder is er veel interesse getoond voor de migratie van deze groep. Vooral vanuit
Zeeland Michigan is er aandacht geweest voor de Nederlandse voorouders en tevens stichters
van het stadje. In 1997 kwam een groep Amerikanen vanuit Zeeland naar het dorp Borssele
om te herdenken dat het 150 jaar geleden was dat de groep van hieruit vertrok.4 Met
ontroering in hun ogen bekeken ze de schuur waar de afgescheidenen hun godsdienstige
bijeenkomsten hielden en de dijk vanwaar de dorpelingen 150 jaar geleden hun emigrerende
dorpsgenoten voor altijd uitzwaaiden. De geschiedenis van de stichters wordt ook in het stadje
Zeeland levendig gehouden, zo getuigt het Zeeland Historical Museum5
Hoewel het onderwerp van deze studie niet geheel uniek is, zoals zal blijken uit de
rijke historiografie, is het waardevol om de migratie van deze specifieke groep verder uit te
diepen. Elke kleine migrantengroep op zichzelf is een bijzonder geval, omdat deze het grote
verhaal van de emigratie kleur en inhoud geven. De vraag die centraal zal staan in dit
onderzoek is: In hoeverre bepaalde religie de beslissing van een groep landverhuizers uit
Borssele in 1847 om te emigreren naar Noord-Amerika?
Het migratieverschijnsel dat hier bestudeerd wordt is naar tijd en plaats beperkt en valt
onder externe, intercontinentale of transatlantische migratie. Hierbij hanteer ik de definitie
van Pieter Stokvis: ‘vreedzame landverhuizing overzee van vrije mensen -individueel, in
gezins- of groepsverband – met als doel permanente verandering van woonplaats.6
De groep hier beschreven onderscheidt zich om meerdere reden. Allereerst omdat ze
als georganiseerde groep vertrokken en zichzelf van te voren zorgvuldig voorbereid en
geïnformeerd hadden over de emigratie en plaats van bestemming. Deze groepsgewijze
emigratie in een vereniging was relatief nieuw in deze periode en zal zich ook niet
voortzetten. In latere brieven vanuit Amerika wordt aan de achterblijvers namelijk steeds
meer geadviseerd om in gezinsverband te vertrekken. In het vormen van een vereniging waren
ze niet geheel uniek, maar hierin volgden ze het voorbeeld van Albertus Christiaan Van
Raalte en Hendrik Pieter Scholte, twee afgescheiden predikanten die eerder de beslissing
hadden genomen tot landverhuizing over te gaan en daarvoor ondersteunende verenigingen
hadden opgericht. Het zijn deze predikanten die de migratie ook gestimuleerd hebben. De

4 René Schrier, ‘Zeeland in VS vindt z’n roots’ in Provinciale Zeeuwse Courant 22 april 1997, p. 21. In te zien
via Krantenbank Zeeland:
http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/index.php?page=1&mod=krantresultaat&q=Borssele+Amerikanen&daterin
g=1997&krant=&qt=paragraaf&pagina=&sort=score+desc&paragraaf=57&doc=7&p=21&paragraaf=8&y=496
5
http://www.zeelandhistory.org/
6
Pieter Stokvis, De Nederlandse trek naar Amerika, 1846-1847 (Leiden 1977), 1.
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vormgeving en invulling van de Zeeuwse vereniging was echter wel uniek, ze besloten deze
namelijk te organiseren als een kerkelijke gemeente en daarvoor werd ook een eigen dominee
te beroepen, dominee Cornelis van der Meulen.
Verder is interessant dat de reis grotendeels gefinancierd werd door de rijke boer
Jannes van de Luijster, waardoor het ook voor veel mingegoeden en behoeftigen mogelijk
werd de overtocht te maken. Deze boer stak bijna geheel zijn kapitaal in de onderneming
zonder enige winstgarantie. Om die reden komen we gelijk bij het volgende interessante
aspect, namelijk de drijvende kracht van religieuze overtuiging die in deze migratie een
belangrijke rol lijkt te spelen. In alle rechtvaardiging en argumentatie achter de migratie komt
de verwijzing naar een hoger goddelijk plan terug.
In het onderzoek zal eerst kort aandacht besteed worden aan de sociale, politieke en
economische omstandigheden die ontevredenheid en de drang tot migratie gevoed kunnen
hebben. In hoeverre hebben deze omstandigheden de migratie van de Zeeuwse
afgescheidenen beinvloed? Daarna wordt een apart hoofdstuk gewijd aan de rol van
godsdienstige omstandigheden. Welke druk ervoeren de emigranten op godsdienst gebied die
de beslissing tot emigratie over te gaan beinvloed kan hebben? Vervolgens wordt gekeken
naar de pull-factoren en de vooruitzichten die over Amerika bekend waren. Hoe heeft de
beeldvorming over Amerika de keuze tot landverhuizing beinvloed? Tenslotte zal de
organisatie van de reis en het karakter en betekenis van de leiders aan de orde komen. In
hoeverre heeft de rol van de leiders en de organisatie van de reis een bepalende rol gespeeld in
de beslissing tot emigratie over te gaan? De voorgenoemde vier aspecten lijken me voor de
groep Zeeuwse afgescheidenen het meest relevant voor de besluitvorming tot emigratie over
te gaan.

Historiografie
Voor het onderzoek kan teruggevallen worden op een rijke historiografie. Deze strekt
zich terug tot de eerste beginjaren van de migratie in de zeventiende en achttiende eeuw. De
verslagen uit de Nieuwe Wereld waren toen nog beperkt en vooral bestemd voor een kleine
elite. Pas in de negentiende eeuw raakte een groter publiek bekend met Amerika door de
ontwikkelingen in transport en pers. In de negentiende eeuw nam de migratie naar Amerika
aanzienlijk toe en zo ook de geschiedschrijving. De leiders van de migratiebeweging midden
negentiende eeuw waren vaak predikanten die zich tien jaar eerder in 1834 van de
4

Nederlandse Hervormde Kerk hadden afgescheiden, omdat ze deze niet orthodox genoeg
vonden en de ruimte misten om volgens hun eigen overtuiging te werken. In brochures,
gepubliceerde brieven, pamfletten en artikelen werd de keuze om te emigreren naar Amerika
gerechtvaardigd en verspreid.7 Een voorbeeld is de korte bundel van Brummelkamp en Van
Raalte, twee afgescheiden dominees die de migratie naar Noord-Amerika bevorderden in
geschriften als Landverhuizing, of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel naar
Noord-Amerika en niet naar Java?8
Ook tegenstanders van de emigratie naar Amerika lieten van zich horen en
waarschuwden argeloze lezers voor te hoge verwachtingen en verleidingen.9 Hierop werden
weer verdedigingsbrochures uitgegeven die de kansen op succes juist bevestigden door
gedetailleerde verslagen te geven van het pioniersleven. Deze brochures werden veel gelezen
en naarmate de emigratiestroom steeds meer op gang kwam, ontstond er een grotere markt
voor de adviesliteratuur. Veel gidsen werden vanuit het Duits vertaald. Behalve door
brochures, lieten predikanten-leiders ook vaak hun brieven publiceren, omdat het moeilijk
was met iedereen persoonlijk te corresponderen. Deze uitgaven werden ook gebruikt om meer
bekendheid aan de migratie te geven.10 Tevens werd er actief geworven en geadverteerd door
agenten van spoorwegmaatschappijen, rederijen en andere bedrijven die baat hadden bij de
toename van emigratie. De eerste werken over migratie naar Amerika waren dus vooral
propagandamiddelen.

Eind negentiende eeuw groeide het besef dat het aantal ooggetuigen van de
dramatische vestigingstijd snel verminderde. In 1886 publiceerde Dingeman Versteeg daarom

7

Moritz Beyer, Het boek der landverhuizers; of gids en raadsman bij de verhuizing naar Noord-Amerika, ter
opzigte van den overtogt, de aankomst en de vestiging aldaar; en nauwkeurige uiteenzetting van al hetgeen bij
de verhuizing derwaarts is in aanmerking te nemen. (Amsterdam 1846). M.D. Teenstra, Mentor; de getrouwe
leidsman en raadgever voor landverhuizers die naar Noord-Amerika willen vertrekken. (Groningen 1855).
8
A. Brummelkamp en A.C. Van Raalte, Landverhuizing, of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel
naar Noord-Amerika en niet naar Java? (Amsterdam 1846). A. Brummelkamp, Holland in Amerika, of de
Hollandsche kolonisatie in den staat Michigan. (Arnhem 1847).
9
Over volksverhuizingen in het algemeen, en over die naar Noord-Amerika in het bijzonder. Een ernstig woord
aan alle vrienden des vaderlands, bijzonder in betrekking tot het geschrift van de heeren Brummelkamp en Van
Raalte (Amsterdam 1846). Vulpius, F., Zevenjarige ondervinding in Noord-Amerika van F. Vulpius, werken en
waarschuwingen voor landverhuizers (Utrecht 1847).
10
A. Brummelkamp, Stemmen uit Noord-Amerika (Amsterdam: Hoogkamer 1847). A.C. van Raalte; C. van der
Meulen; S. Bolks; G. Baay; De toestand der Hollandsche kolonisatie in den staat Michigan Noord-Amerika in het
begin van het jaar 1849: medegedeeld in drie brieven (Amsterdam 1849).

5

De Pelgrim-vaders van het Westen.11 Het werk van Dingeman Versteeg was de vroegste
wetenschappelijke studie van de Nederlandse migratie in de Verenigde Staten. In de
twintigste eeuw begonnen wetenschappers meer geïnteresseerd te raken in de geschiedenis
van de Nederlandse kolonies in het middenwesten. De geograaf Jacob van Hinte (1889-1948)
schreef in 1928 als eerste een omvattend overzicht over de Nederlandse migranten in Amerika
in de negentiende- en twintigste eeuw, met de passende titel Netherlanders in America.12 Zijn
boek bevat een uitgebreide analyse van de emigratie, het vestigings- en amerikanisatieproces
van de Nederlanders.13

De aandacht voor het godsdienstige aspect van de negentiende-eeuwse landverhuizing
naar Amerika speelde ook een belangrijke rol in het gereformeerde zelfbewustzijn in
Nederland. In 1934 werd de Afscheiding, die honderd jaar eerder had plaatsgevonden
uitgebreid herdacht. Tijdens die herdenking was er een grote tentoonstelling in Utrecht over
de Afscheiding, waar allerlei documenten met betrekking tot de migratie die na de
Afscheiding plaatsvond te vinden waren. De schrijver Piet Risseeuw raakte zeer geboeid door
de brochures van de predikanten Anthony Brummelkamp en Albertus C. van Raalte, die de
vroege emigratie naar Amerika verdedigden.14 Risseeuw schreef een driedelige roman over de
relatie tussen de Afscheiding en de landverhuizers naar de Verenigde Staten, deze werd
samengevoegd onder de naam Landverhuizers.15 Deze romans hebben daarna enige tijd het
beeld van emigratie gevormd voor de naoorlogse generatie.
Vanuit Amerika kwam wetenschappelijke belangstelling voor een soortgelijk
overzichtswerk als dat van Van Hinte. Henry Lucas (1889-1961) publiceerde in 1955 twee
belangrijke werken Netherlanders in America en Dutch Immigrant Memoirs and Related
Writings.16 Anders dan Van Hinte schreef Lucas vanuit een Amerikaans perspectief en had hij
als Amerikaans burger langer en uitgebreid beschikking over Amerikaanse bronnen. Samen

11
D. Versteeg, De Pelgrim-Vaders van het Westen. Eene geschiedenis van de worstelingen der Hollandsche
nederzettingen in Michigan, benevens eene schets van de stichting der kolonie Pella in Iowa (Grand Rapids
1886).
12
Jacob van Hinte, Nederlanders in Amerika. Een studie naar emigratie en vestiging in de 19e en 20e eeuwen in
de Verenigde Staten van Amerika (Groningen 1928)
13
R.P. Swierenga, Faith and family: Dutch immigration and settlement in the United States, 1820-1920 (New
York 2000), 5.
14
A. Brummelkamp en A.C. Van Raalte, Landverhuizing, of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel
naar Noord-Amerika en niet naar Java? (Amsterdam 1846). A. Brummelkamp, Holland in Amerika, of de
Hollandsche kolonisatie in den staat Michigan. (Arnhem 1847).
15
P. Risseeuw, Landverhuizers (Baarn 1946).
16
H.S. Lucas, Netherlanders in America: Dutch immigration to the United States and Canada, 1789-1850
(Michigan 1955). H.S. Lucas, Dutch immigrant memoires and related Works (Assen 1955; reprint, 1997)

6

met Van Hinte vormden deze twee werken lange tijd de standaardwerken voor de
geschiedenis van de Nederlandse migranten naar Amerika.
Met name na de Tweede Wereldoorlog was de aandacht voor de vroege migratie van
Nederlanders naar de Verenigde Staten groot. Velen konden zich door de ontberingen van de
oorlog goed identificeren met de tegenslagen en moeilijkheden van de pioniers. Daarnaast
was emigratie weer actueel, in 1948 overwoog een derde van de Nederlandse huishoudens om
te emigreren.17 Het zwaartepunt van het onderzoek verschoof steeds meer van Nederland naar
Amerika. Deze generatie was lovend over wat de Nederlanders in het middenwesten tot stand
hadden gebracht en roemden de rijke culturele erfenis die de Nederlanders naar Amerika
hadden meegenomen.
Na de oorlog kwam ook meer aandacht voor de kwantitatieve methode. In deze
periode begonnen immigratiehistorici de emigratie naar de Verenigde Staten in een breder
kader te plaatsen, zowel door deze te vergelijken met andere bestemmingen als door de
voorgeschiedenis van de landverhuizers in het thuisland te bekijken. Robert Swierenga paste
als eerste de kwantitatieve methode toe op Nederlandse immigranten. Hij creëerde een
databestand met honderdduizend namen van Nederlandse emigranten tussen 1835 en 1880,
door de Nederlandse landverhuizerlijsten te koppelen aan passagierslijsten van de schepen die
de landverhuizers vervoerden en aan de gegevens die de volkstellingen hadden verzameld.18
Zijn onderzoeksresultaten en methoden gaven het onderzoek een nieuwe impuls. Hij legde
een uitgebreide statistische basis voor verder onderzoek, waardoor nauwkeuriger trends en
ontwikkelingen zijn vast te stellen. 19
Pieter Stokvis besteedde meer aandacht aan de Nederlandse achtergrond en de
emigratiegolf in de jaren 1846 en 1847, de jaren waarin de Nederlandse landverhuizing voor
het eerst een aanzienlijke vlucht nam en een migratiepatroon tot stand kwam dat invloed had

17

H. Krabbendam, Vrijheid in het verschiet. Nederlandse emigratie naar Amerika 1840-1940 (Hilversum 2006),
15.
18
R.P. Swierenga, Dutch emigrants to the United States, South Africa, South America and Southeast Asia, 18351880: an alphabetical listing by household heads and independent persons (Wilmington 1983). R.P. Swierenga,
Dutch immigrants in U.S. ship passenger manifests, 1820-1880: an alphabetical listing by household heads and
independent persons. Vol. 1: Aab to Meller. Vol. 2: Mellink to Addendum (Wilmington 1983). R.P. Swierenga,
Dutch Households in U.S. population censuses, 1850, 1860, 1870: An Alphabetical Listing by family heads and
independent persons. 3 delen (Wilmington 1987).
19
R.P. Swierenga, Faith and family: Dutch immigration and settlement in the United States, 1820-1920 (New
York 2000). R.P. Swierenga, The Dutch in America. Immigration, settlement, and cultural change (New
Brunswick 1985). R.P. Swierenga, For food and faith. Dutch immigration to Western Michigan (Holland 2000).
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op de latere landverhuizing.20 Daarnaast corrigeerde hij de misvatting dat de afgescheidenen
de landsverhuizing getalsmatig hadden gedomineerd. Net als Swierenga gebruikt Stokvis veel
statistische gegevens.
In de jaren zeventig ontstond zowel in Nederland als in Amerika een hernieuwde
belangstelling voor de religieuze factor in de emigratie. In Nederland trokken de onderzoeken
van J. Stellingwerff, Pieter Stokvis, C. Smits en J. Wesseling de aandacht weer naar de rol van
de afgescheidenen.21 Ook andere groepen emigranten kregen meer aandacht, zoals vrouwen,
katholieken en joden.
Aan beide zijden van de oceaan werd het onderzoek naar de Nederlanders een nieuwe
impuls gegeven door de oprichting van organisaties als de Association for the Advancement of
Dutch-American studies in 1977 en het A.C. Van Raalte Institute aan Hope College in
Holland Michigan in 1994. In Nederland werd in 1977 de Netherlands American Studies
Association (NASA) opgericht, die zich richt op Amerikaans onderzoek in de brede zin, maar
geregeld ook aandacht besteedde aan het immigratie-onderzoek. De groei van de
belangstelling voor Amerika in Nederland bood de mogelijkheid om de emigratie in een
breder kader van cultureel-politieke betrekkingen te plaatsen. De uitbreiding naar de volle
breedte betekende niet dat de aandacht voor de godsdienstig getinte immigratie verdween.
Ook al vormden de afgescheidenen alleen in de jaren 1846-1847 de meerderheid onder de
landverhuizers en was hun gemiddelde aandeel in de periode 1835 en 1880 nog geen twintig
procent en vertoonden ze onderling grote verschillen, toch is volgens historicus Hans
Krabbendam hun invloed op de ontwikkeling van een duurzaam en hecht Nederlands netwerk
in Amerika van niet te overschatten belang.22
In 2006 en 2010 hebben Hans Krabbendam en Enne Koops elkaar aanvullende, min of
meer encyclopedische overzichten van de Nederlandse migratie naar Amerika geschreven.23

20

R.P.D. Stokvis, Nederland emigratieland (1845-1960). Landverhuizing, gastarbeid in Duitsland, inburgering in
Amerika (Tilla Levis 2011). R.P.D. Stokvis, De Nederlandse trek naar Amerika: 1846-1847 (Leiden 1977).
21
J. Stellingwerff, Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873 (Amsterdam
1975). R.P.D. Stokvis, De Nederlandse trek naar Amerika 1846-1847 (Leiden 1977). C. Smits, De Afscheiding van
1834, 9 delen (Dordrecht 1971-1991). J. Wesseling, De Afscheiding van 1834 in ……..7 delen (Grondingen 19731984).
22
H. Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 325. R.P. Swierenga, ‘Religion and immigrant behavior: The Dutch
experience’ in Philip R. Vandermeer en R.P. Swierenga, red., Belief and behavior. Essays in the New Religious
history (New Brunswick 1991) 176-178. Agnes Amelink, Gereformeerden overzee. Protestants-christelijke
landverhuizers in Noord-Amerika (Amsterdam 2006).
23
H. Krabbendam, Vrijheid in het verschiet. Nederlandse emigratie naar Amerika 1840-1940 (Hilversum 2006).
Enne Koops, De dynamiek van een emigratiecultuur: de emigratie van gereformeerden, hervormden en
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Krabbendam beperkt zich met name tot de eerste grote Nederlandse migratiegolf naar
Amerika in de negentiende eeuw. De interesse in zijn onderzoeken richt zich vooral op het
vormen en behouden van Nederlandse subculturen in de Verenigde Staten.
Over de groep Zeeuwse landverhuizers in dit onderzoek zijn ook diverse publicaties
verschenen. Van Amerikaanse zijde is door dominee Beets een biografie verschenen over
Jannes van de Luijster. Anna Kremer Keppel heeft een korte geschiedenis geschreven over de
vroege ontstaansgeschiedenis van de stad Zeeland.24 De overwegende belangstelling van
Amerikaanse zijde komt vooral door interesse naar de ontstaansgeschiedenis van de eigen
stad en nieuwsgierigheid naar Nederlandse voorouders, dus door een zekere emotionele band
met het onderwerp. Van Nederlandse zijde is door de historici Hans Krabbendam en Pieter
Stokvis aandacht geweest voor deze groep.25 Deze Nederlandse aandacht is vaak meer
wetenschappelijk gekleurd, waarbij de migratie in een bredere context wordt geplaatst.
Daarnaast zijn er nog enkele regionale onderzoeken, die de migratie plaatsen binnen regionale
historische ontwikkelingen.26

In de gehele geschiedschrijving over het onderwerp is te zien dat er vooral aandacht
voor het onderwerp is na herdenkingen ter gelegenheid van het zoveel jaar bestaan van een
kolonie of een gebeurtenis die verbonden was aan de migratie, zoals de Afscheiding. Daarbij
richt deze aandacht zich vooral op het godsdienstig aspect, hoewel de laatste jaren de
relevantie van godsdienst steeds meer gebagatelliseerd wordt. Tenslotte is in vrijwel alle
onderzoeken vooral aandacht geweest voor hoe het de Nederlanders verging aan de andere
kant van de oceaan.
Materialen en methodes
Het eigen onderzoek is beperkt gebleven tot de bronnen die in Nederland aanwezig
zijn. Hierdoor is veel interessant bronnenmateriaal helaas niet bereikbaar geweest. Nadat de

katholieken naar Noord-Amerika in vergelijkend perspectief (1947-1963) (2010). Krabbendam richt zich vooral
op de negentiende eeuw, Enne Koops kijkt met name naar de periode na de Tweede Wereldoorlog.
24
Henry Beets, Life and times of Jannes van de Luyster: founder of Zeeland, Michigan (Zeeland 1949). Anna
Kremer Keppel, The immigration and early history of the people of Zeeland, Ottawa County, Michigan in 1847
(Zeeland 1922).
25
H. Krabbendam, ‘Van Zeeland naar Zeeland: de ontwikkeling van het dorp Zeeland in Michigan, 1847-1860’ in
Nehalennia (1997), afl. 114, p. 31-46. R.P. Swierenga, ‘From Zeeland to Zeeland in 1847” op:
www.swierenga.com
26
F.J. de Kok, Gij alleen de eer. 150 jaar Gereformeerde Gemeente te Borssele (Borssele 2010). J.A. Klompe,
‘Jannes van de Luyster’ in Zeeuws tijdschrift vol. 31 (1981), 54-57. J. Wesseling, De afscheiding van 1834 in
Zeeland. Deel 1 De Bevelanden en Zeeuws Vlaanderen (Barneveld 1987).
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emigranten uit Borssele zijn vertrokken, is de afgescheiden gemeente in Borssele te klein om
als zelfstandige kerk voort te blijven bestaan. Om de opheffing van de gemeente van Borssele
te bespreken en regelen werd door de kerkenraad van Nieuwdorp een vergadering gehouden
op 14 april 1847. In de kerkenraadsnotulen van deze vergadering wordt verrassend
geconstateerd dat er geen enkele aantekening aanwezig was uit de begintijd van meer dan 10
jaar. “Zoo dat er geen Notulen zijn overgebragt; ook was er geen ordentlijk doop- en
lidmatenboek noch van de ontvangst en uitgaaf der gemeente.”27 Wat er precies met het
kerkelijk archief, uit deze voor dit onderzoek zo interessante periode, is gebeurt blijft onzeker.
Of deze is meegenomen naar Amerika of deze is nooit bijgehouden. Het laatste lijkt
onwaarschijnlijk gezien de nauwkeurigheid van de leiders van deze afgescheiden gemeente.
Verdere interessante bronnen die de landverhuizers meegenomen hebben of achteraf zijn
verschenen bevinden zich grotendeels in Calvin College te Grand Rapids. Voor een meer
uitgebreid bronnenonderzoek zou een bezoek aan deze archieven zeker aan te raden zijn.

In het eigen onderzoek is vooral gebruik gemaakt van de archieven die wel voor
handen zijn, namelijk de gemeentelijke archieven van Borsele en Goes. In deze archieven
bevinden zich de kerkelijke notulen van de hervormde kerk, bij Goes ook van de afgescheiden
gemeente. In Goes is er een speciaal archief gewijd aan Cornelis van der Meulen. Hierin
bevinden zich onder andere juridische stukken met betrekking tot de vervolging en
rechtszaken van vervolgde afgescheidenen. Verder is vooral gebruik gemaakt van
gedigitaliseerde Zeeuwse kranten, zoals Krantenbank Zeeland. Hierin was het een en ander
terug te vinden over de berichten in de pers met betrekking tot de landverhuizing.
Tenslotte is een beroep gedaan op het archiefonderzoek van voorgangers. Zo heeft
Pieter Stokvis de Memories van Jannes van de Luijster, zijn dagelijkse aantekeningen tot
1845, gepubliceerd.28 Ook het voorwoord van het reglement van de Zeeuwse vereniging is
overgenomen uit de literatuur. Voor verdere beeldvorming over de opinievorming in deze
periode is gekeken naar de publicaties van leiders van de emigratie, zoals A.C. van Raalte en
H.P. Scholte, deze hebben de emigratie veelal ingekleurd en gestimuleerd.
Het statische onderzoek kent zo zijn tekortkomingen en is nooit helemaal volledig.29
Swierenga zijn berekeningen zijn waarschijnlijk het meest nauwkeurig, hij
27

J. Wesseling, De Afscheiding van 1834 in Zeeland. Deel 1, 69.
Stokvis, P.R.D., ‘De “Memories” van Jannes van de Luyster 1829-1845’ in: Archief. Mededelingen van het
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Middelburg 1980).
29
J.H.F Schwartz, ‘Onderzoek naar Zeeuwse emigranten. Een overzicht van de belangrijkste bronnen.’ In:
Zeeuwse emigratie naar Amerika 1840-1920 Nehalennia., 57. 29 Stokvis, Nederland emigratieland (2011),
28
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vergeleek de Nederlandse staten van landverhuizers met de in Amerika bewaarde
scheepspassagierslijsten en kwam daarbij tot een aantal van 90.000 landverhuizers in de
periode 1840-1880, onder dit aantal bevonden zich zo’n 14.000 Zeeuwen. De Zeeuwen
maakten zowel absoluut als relatief een groot deel uit van de emigratie in deze periode.30
Verdeling van landverhuizers naar provincies in 1847
Provincie

Aantal landverhuizers Aantal inwoners per
in 1847 a)
1 januari 1847 b)

Aantal in %

Noord-Brabant
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Zeeland
Utrecht
Friesland
Overijssel
Groningen
Drenthe
Limburg
Nederland totaal

116
1509
895
197
969
193
378
639
200
222
4
5.322

0,3
4
1,6
0,4
6
1,2
1,5
3
1
2,7
0
1,7

Bron 1

403.698
373.383
566.257
468.006
159.443
154.537
247.467
212.538
190.719
82.667
203.508
3.062.223

Pieter Stokvis, De Nederlandse trek naar Amerika 1846-1847 (Leiden 1977), 5.

Ruim een kwart van het totale aantal Zeeuwse emigranten kwam uit Zuid-Beveland.31
Emigranten uit Zeeland per regio, 1839-1918

West Zeeuws-Vlaanderen
Zuid-Beveland
Schouwen-Duiveland
Walcheren
Oost Zeeuws-Vlaanderen
Noord-Beveland
Tholen/St. Philipsland
Totaal

1839-1858
%
2399 35,2
1172 17,2
1858 27,2
556
8,2
574
8,4
134
2,0
126
1,8
6819

1859-1879
%
3257 47,5
1019 14,9
1457 21,2
314
4,6
143
2,1
211
3,1
456
6,6
6857

1880-1900
%
3350
28,7
4084
34,7
1083
9,3
687
5,9
670
5,7
1136
9,7
651
5,6
11.661

1901-1918
%
3095 43,5
2002 28,1
329
4,6
661
9,3
775
10,9
171
2,4
82
1,2
7115

Totaal 1839-1918
%
12101
37,3
8277
25,5
4727
14,6
2218
6,8
2162
6,7
1652
5,1
1315
4,1
32.452

Bron 2: Verslag van den toestand der provincie Zeeland door Gedeputeerde Staten uitgebragt aan de Provinciale Staten,
1839-1918 uit: ‘Zeeuwse emigratie naar Amerika 1840-1920’ in: Nehalennia (Middelburg 6 september 1997), afl. 114.

25. Meer uitgebreide informatie over de berekeningen van het aantal migranten zijn onder andere te vinden in
R.P. Swierenga,, Faith and family, Part IV Statistics and Sources, 293-327; P. Stokvis, ‘Dutch international
migration 1815-1910’ in R.P. Swierenga red., The Dutch in America. Immigration, settlement and cultural
change (New Brunswick, N.J. 1985) 43-63. R.P. Swierenga, ‘Dutch’ in S. Thernstrom ed., Harvard
Encyclopedia of American ethnic groups (Cambridge, Massachusetts 1980), 284-295.
30
P.R.D. Stokvis, ‘Zeeuwen naar Amerika 1840-1914. Patronen, personen en motieven’ in Zeeuwse emigratie
naar Amerika 1840-1920 Nehalennia.,7.
31
A.L. Kort, Geen cent te veel: armoede en armenzorg op Zuid-Beveland (Hilversum 2001), 34.

11

1. Een uitzichtloos bestaan
“In augustus het begin is er ontdekt beginnen worden een sterfte in de aardappelen te
velde die in geen jaaren algemeen zoo mooij en geel stonden en beloofden veel. Maar
de Heere bragte er een algemeen oordeel over en zij storven en wierden
onbruijkbaar.(…) Dat heeft veroorzaakt een groote armoede onder de arme stand en
men wist nouwelijks om haare behoefte te voorzien. En de arme onder het oordeel
verharten meenden nu vrijheid te hebben om aan den roof te vallen, zoodat op
verscheidene plaatsen en personen daar al wat van geleden hebben. Maar de Heere
heeft het tot geen doorbreken toegelaten. De hooge magt van regeringe heeft eenige
die haar schuldig gemaakt hebben, gevangen gezet. De gemeenten ben gelast van de
overheid om haar arme te onderhouwen. Het gebeurt is gewilligt en de Heere heeft zijn
oordeelen gemengd met barmhartigheden: de winter is een lente geweest, zoodat de
arme heel de winter gewerkt hebben.”32

Dit citaat uit de Memories van Jannes van de Luijster toont een weerslag van de
verschillende problemen en rampspoeden die het Zuid-Bevelandse platteland teisterden ten
midden van de negentiende eeuw. Misoogsten, ziekten, godsdienstige achterstelling,
werkloosheid en overbevolking, deze werden allen als oorzaken aangedragen voor de drang
om het vaderland te verlaten. Elke overweging om tot emigratie over te gaan, komt voort uit
een zekere ontevredenheid met de situatie in het land van herkomst en een verwachting op
verbetering van deze omstandigheden op een nieuwe locatie. In dit eerste hoofdstuk zal vooral
gekeken worden naar de sociale, economische en politieke omstandigheden op het ZuidBevelandse platteland die de emigratiedrift gevoed kunnen hebben. In hoeverre hebben deze
omstandigheden de migratie van de Zeeuwse afgescheidenen beïnvloed?

1.1.

Economisch

“Verbetering van stand en bestaan” staat in de landverhuizerstaten bij vrijwel alle emigranten
aangetekend als belangrijkste motief voor vertrek. Een belangrijke noot hierbij is echter dat
deze niet geheel overeenkomt met de werkelijkheid, omdat de redenen van vertrek niet door
de landverhuizers zelf werden opgegeven, maar door de betreffende ambtenaar achteraf werd
32

Pieter Stokvis heeft de Memoires van Jannes van de Luijster in 1980 gepubliceerd in een Zeeuws
wetenschappelijke blad. Het materiaal voor de publicatie had hij verzameld tijdens een studiereis naar de VS.
Het gaat hier om het eerste deel van Jannes van de Luijster zijn dagboek, uit de periode dat hij woonachtig was
in Borssele. Pieter Stokvis, ‘De “Memories” van Jannes van de Luyster 1829-1845’ in Archief. Mededelingen van
het koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (1980), 17-18.
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genoteerd. De werkelijke reden voor de landverhuizing uit de landverhuizersstaten opmaken
lukt dus niet helemaal. Ondanks deze kritische aantekening is er sprake van slechte
economische omstandigheden ten midden van de negentiende eeuw. In alle publicaties met
betrekking tot de rechtvaardiging voor de emigratie worden deze aangehaald. Zo schrijven
Van Raalte en Brummelkamp in hun verdediging van de landverhuizing:

“Of is het onwaar, dat dat de door hooge staatsschulden veroorzaakte lasten menige
tak van nijverheid, kultuur en handel onderdrukken; en terwijl zij sommige rijk en
dubbel bezoldigde ambtenaren de schatten nog dagelijks doen toevloeijen, benaauwen
zij niet het van werk en brood verstoken volk?”33

Naast de hoge staatsschuld met de toenemende belastingdruk op de gewone bevolking,
noemen zij de politieke impasse, de hoge werkloosheid en bevolkingsdruk, de overdreven en
vernederende armenzorg, het tekort aan voedsel door misoogsten en het gebrek aan
ondernemingsgeest onder de bevolking.34 Het zijn precies deze zaken die telkens terugkeren
in de rechtvaardiging voor de landverhuizing midden negentiende eeuw.

Op economisch gebied waren omstreeks het midden van de negentiende eeuw veel
zorgen. De hoge belastingen in de vorm van accijnzen deden de lasten voor de gewone
burgers sterk toenemen.35 Vooral de accijns op malen, slachten en turf was een doorn in het
oog voor velen. In de plattelandsgebieden was de belastingbeambte een gehate man, die altijd
precies scheen te weten wanneer een dagarbeider in het diepst geheim zijn varken slachtte.
Daarnaast was er ergernis over de verstrekkende overheidsreguleringen. Zo moest men voor
veel zaken vergunningen hebben. Een plattelandstimmerman moest bijvoorbeeld niet alleen
een vergunning voor timmerman betalen, maar ook voor wagenmaker, wielmaker en
stoelmaker.36

Behalve de hoge belastingen ontbrak het Nederland aan een moderne,
gemechaniseerde industrie. Nederland was voornamelijk nog een agrarisch-commerciële

33.

A. Brummelkamp en A.C. Van Raalte, Landverhuizing of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel
naar Noord-Amerika en niet naar Java? (Amsterdam 1846), 6.
34
Ibidem
35
Pieter Stokvis, De Nederlandse trek naar Amerika 1846-1847 (Leiden 1977), 19.
36
Jacob van Hinte, Netherlanders in America (Groningen 1928), 84.
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samenleving.37 Deels kwam dit door het gebrek aan natuurlijke hulpbronnen,
transportmogelijkheden en goedkope energie, maar deze omstandigheden konden wel
gecreëerd of veranderd worden. Tijdsgenoten merkten op dat er nog veel schatten in het
vaderland ongebruikt waren, waaronder de mogelijkheden op de Zuiderzee, Friese wadden en
Lauwerzee. Jacob van Hinte spreekt van een tijdsgeest, die zich kenmerkte door gebrek aan
initiatief, ondernemerschap en ontwikkeling. Een uitzondering vormde koning Willem I. Hij
probeerde de handel en industrie actief te stimuleren door onder andere de bouw van een beter
transportnetwerk van spoorwegen en kanalen. De oprichting van de Nederlandse
Handelsmaatschapij was echter alleen mogelijk nadat de koning zijn eigen fortuin garant had
gesteld.38

Ook de Zeeuwse economie was vrij traditioneel en mogelijkheden voor economische
groei werden beperkt door de decentrale ligging, de eenzijdige afhankelijkheid van landbouw
en een gebrek aan kapitaalmiddelen.39 Op Zuid-Beveland was Goes de belangrijkste stad en
het centrum voor het omringende platteland. Zuid-Beveland bestond verder uit veel kleine
plattelandsgemeenten met een bevolking die varieerde van een paar honderd tot een paar
duizend inwoners. Het meeste werk was beschikbaar in de landbouw en dan vooral de
akkerbouw. De arbeiders verdienden bovengemiddelde lonen, maar waren daar ook bijna
helemaal van afhankelijk. Slechts weinig mensen verdienden geld in andere gebieden of het
moest in de kleinschalige nijverheid zijn die sterk verbonden was met de plaatselijke
landbouw.40 Anders dan in andere provincies waren er weinig mogelijkheden om aan
bijverdiensten te komen in andere sectoren.

Bepaalde bedrijfstakken waren oververtegenwoordigd onder de emigrerende
beroepsbevolking. Zoals uit de statistieken valt op te maken, waren de meeste landverhuizers
landbouwers, timmerlieden, kleermakers of (fabrieks-) arbeiders.41 Zeeland kende veel grote
boerenbedrijven met dagloners. Slechts een derde deel van de plattelandsbevolking had in
Zeeland voor het hele jaar vast werk. Een vooruitzicht op een stijging op de maatschappelijke
ladder ontbrak, terwijl de dreiging om in armoede weg te zakken steeds groter werd. De
situatie van de arbeiders was sterk verbonden met de economische situatie van de boeren. Zelf
37

Pieter Stokvis, De Nederlandse trek naar Amerika, 9.
Jacob van Hinte, Netherlanders in America, 81.
39
J.L. Krabbendam, ‘Van Zeeland naar Zeeland’ in Nehalennia (1997), afl. 114, p. 31.
40
A.L. Kort, Geen cent te veel, p. 28-29.
41
Zie appendix I
38
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hadden de boeren financieel nog weinig te lijden, ze konden enige compensatie krijgen in de
hoge prijzen. Om de stijgende pachtprijzen te compenseren bezuinigden de boeren vooral op
het loon van hun arbeiders en huurden ze veel tijdelijke arbeiders in om kosten uit te sparen.42

Met name de aardappelziekte van 1845 toonde zijn weerslag in de economie en
welstand van de bevolking. De aardappelziekte was een schimmelziekte die, vermoedelijk
met een scheepslading vogelmest vanuit Zuid-Amerika, in augustus 1845 onder meer in
Europa terecht was gekomen en twee jaar lang de aardappeloogst teisterde.43 Vooral de lager
gelegen kleigebieden werden getroffen, omdat daar de voor de ziekte vatbaardere
consumptieaardappelsoorten geteeld werden. De oogsten van 1845 en 1846 waren niet
voldoende om de landelijke behoefte te dekken. Aardappelen vormden toen het belangrijkste
volksvoedsel, waardoor de ziekte voor veel voedselgebrek zorgde. Ook de graanoogst van
1846 viel tegen, als gevolg van droogte, ziekte en muizenplagen. De algemene schaarste deed
de prijzen voor rijst, graan en andere levensmiddelen hoog oplopen.44 Prijsstijgingen troffen
de minderbedeelde kleine ambachtsman en arbeider direct, maar ook de middenstand werd
getroffen door de verminderde koopkracht. Sommigen vervielen zelfs tot plunderingen om in
hun levensonderhoud te kunnen voorzien, zoals ook vermeld wordt in het bovenste citaat van
Jannes van de Luijster. Op het platteland van Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland
patrouilleerden soldaten om in te grijpen als boerderijen dreigden te worden beroofd van hun
voorraden voedsel. Het aantal veroordelingen voor bedelarij waren, in de twee jaren dat de
aardappelziekte rondwaarde, even hoog als het totaal aantal veroordelingen in de twee
decennia daarvoor.45 Hoewel de landelijke overheid maatregelen ondernam om de impact van
de aardappelziekte onder controle te houden, werden er weinig extra initiatieven genomen om
de nood te lenigen, behalve het importeren van maïs, waarvoor het klimaat echter ongeschikt
was. Boven op dit alles kwam de strenge winter van 1846-1847 die de aanvoer deed
stagneren, waardoor de hoge prijzen extra lang aanhielden, mede ook door speculatieve
voorraadvorming.46
De misoogsten werden door sommigen gezien als een straf van God, zo ook Jannes
die de aardappelziekte beschrijft als een oordeel van God. Het tijdschrift De Reformatie, een
tijdschrift van de Christelijk Gereformeerde Kerk, waarvan ds. H.P. Scholte de
42

J.L. Krabbendam, ‘Van Zeeland naar Zeeland’ in Nehalennia, 31.
Ibidem, 32.
44
Stokvis, De Nederlandse trek naar Amerika, 11.
45
Krabbendam, ‘Van Zeeland naar Zeeland’, 32.
46
Hans Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 25.
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hoofdredacteur was, wijdt er in 1845 een artikel aan onder de titel De aardappelen-ziekte in
verband tot de tekenen des tijds. Een citaat uit dit artikel toont hoe men Gods hand in de
ziekte zag:
“Raadplegen wij nu de Heilige Schriften, dan zien wij daarin voorspeld, dat de tijden,
die de laatste dagen vooraf gaan, gekenmerkt zullen zijn door velerlei teekenen,
waaronder ook behooren hongersnoden, pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene
plaatsen. (…) Dewijl nu de door den Heere opgenoemde teekenen van de laatste tijden
in onze dagen meer en meer zich vertoonen, zoo is voor ons, in verband daarmeede de
tegenwoordige aardappelenziekte een merkwaardig verschijnsel en kunnen wij de
gedachte niet onderdrukken, dat daaruit meerdere ellende zal voortvloeijen in de
maatschappij.”47

De ontwikkelingen in de economie en dan voor Zeeland vooral het agrarisch bedrijf
hadden een diepgaande invloed op de economische en sociale structuur binnen de
landbouwgebieden. De aandacht voor emigratie was vooral sterk als een kleine agrarische
ondernemer, landarbeider, ambachtsman of werkman afhankelijk was van wisselingen in de
oogstomvang of te lijden had onder prijsstijgingen die daar het gevolg van waren.48

1.2.

Demografisch
Naast de achterstallige economie was er ook sprake van een grote bevolkingsgroei.

Zeeland kende in de eerste helft van de negentiende eeuw de hoogste geboortecijfers van
Nederland. De precieze redenen hiervoor zijn niet bekend, maar het wordt toegeschreven aan
twee factoren: het weinig voorkomen van borstvoeding en de relatief lage huwelijksleeftijd.49
Vergeleken met de rest van Nederland kende Zeeland tevens de hoogste sterftecijfers en
kindersterfte, wat erop duidde dat veel bewoners in slechte hygiënische omstandigheden
leefden.50 Daarbovenop nam de weerstand van de arbeiders af door de misoogsten en strenge
winters die een voedseltekort veroorzaakten, hierdoor werden ze sneller vastbaar voor cholera
en andere besmettelijke ziekten.
47

Geciteerd door F.J. de Kok in Gij alleen de eer. 150 jaar Gereformeerde Gemeente te Borssele (Borssele
2010), 53.
48
Stokvis, De Nederlandse trek naar Amerika, 12.
49
A.L. Kort, Geen cent teveel, 31.
50
Krabbendam, ‘Van Zeeland naar Zeeland’, 31.
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Tenslotte werd het gebrek aan ondernemingsgezindheid en gemakzucht gestimuleerd
door een overdaad aan liefdadigheidsverenigingen. Liefdadigheid was een groot goed onder
de Nederlanders. In 1818 werd de Liefdadigheidsvereniging opgericht door generaal Johannes
van den Bosch en anderen, toen waren er rond de 70.000 behoeftigen. In het midden van de
negentiende eeuw bestonden er al zo’n 3.744 liefdadigheidsinstellingen. Brummelkamp en
Van Raalte schreven in 1846 dat de kosten voor het onderhoud van de armen zo’n 20 miljoen
gulden per jaar kostte. Men realiseerde dat een land niet rijk kon worden door collectes en dat
de grote liefdadigheid teveel “uitgevoerd werd door het hart en te weinig door het verstand.”51
Het aantal Nederlanders waaraan bijstand werd verleend nam eerder toe dan af, waardoor de
kosten voor liefdadigheid grote hoogtes bereikten.52 De belastingdruk werd steeds hoger en in
veel plaatsen overtroffen de uitgaven voor bedeling de inkomsten.53 Dit vormde voor
welgestelden een voorname reden om het land te verlaten. In 1845 klaagde de goed opgeleide
Friese boer, W. Van Peyma, in een van zijn brieven aan zijn vriend Eeckhoff in Leeuwarden
over de “hoge en oneerlijke belastingen voor het onderhoud en de ondersteuning van de
armen, die aanzienlijk waren toegenomen en bleven toenemen.”54 De akkerbouwprovincies
Zeeland en Groningen telden veel behoeftigen en mingegoeden, terwijl het aantal
welgestelden gering was. In 1847 was het landelijk percentage bedeelden zelfs 15%.55 Deze
geldinzameling voor gezonde werkloze mannen stond ook in strijd met de Bijbelse
overtuiging dat een ieder die kon werken voor zijn brood dat ook moest doen.56

Het uitzichtloze bestaan en het onvermogen van de politiek om de problemen die
gepaard gingen met bevolkingsgroei op te lossen stemden vele somber over Nederlands
toekomst.57 Zo blijkt ook uit het voorwoord van het ‘Reglement der Zeeuwsche Vereeniging
ter verhuizing naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika’
“Eindelijk verlangen wij ook verlossing uit een zinkend land, welks bronnen van
welvaart, de Heer zigtbaar toont te stoppen; en wie kan als Christen een goed geweten
behouden, als hij zich en de zijnen blootstelt om eerlang opgeteld te worden, onder
51

Geciteerd door Jacob van Hinte, Netherlanders in America, 83.
M.D. Teenstra, Mentor; de getrouwe leidsman en raadgever voor landverhuizers die naar Noord-Amerika
willen vertrekken (Groningen 1855), 260.
53
Krabbendam, ‘Van Zeeland naar Zeeland’, 32.
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Geciteerd door Van Hinte, Netherlanders in America, 83.
55
A.L. Kort, Geen cent teveel, 30.
56
Krabbendam, ‘Van Zeeland naar Zeeland’, 32.
57 Hans Krabbendam, ‘Emigration as protest? Opinions about the relation between state and church as a factor in
the Dutch emigration movement’ in: Krabbendam en Wagenaar, red., Dutch-American experience, 63.
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den toenemenden stroom van bedelaars? Zoude het dan niet beter zijn, naar de Staten
van Amerika, welke God in Zijne voorzienigheid opent, te reizen, dan overgevoerd te
worden naar de Colonien Veenhuizen of Frederiksoord?”58
De vernedering van de armenzorg moet hier in het bijzonder genoemd worden, daarmee
samenhangend het verlangen om geld te verdienen naar eigen arbeid. Bij de registratie in de
Staten van Landverhuizers werden de emigranten opgedeeld in drie groepen van sociale
status: welgesteld, mingegoed of behoeftig. Deze toekenning moet kritisch bekeken worden,
omdat zij vaak achteraf is vastgesteld door de plaatselijke ambtenaar.59 Behoeftigen bezitten
geen vermogen en zijn soms afhankelijk van de bedeling. Mingegoeden bezitten enig kapitaal,
maar niet meer dan 2000 gulden. De welgestelden hebben een kapitaal boven de 2000
gulden.60 De groep die hier beschreven wordt kende veel die toebehoorden tot de behoeftige
klasse.

58

Deze twee ‘koloniën’ werden door de Maatschappij van Weldadigheid opgericht door de woeste gronden ten
westen van Vledder te ontginnen, hier kon de verpauperde bevolking uit de grote steden dan een bestaan vinden.
Het citaat is afkomstig uit het voorwoord van het Reglement der Zeeuwsche Vereeniging ter verhuizing naar De
Verenigde Staten van Noord-Amerika. (Goes 1847). Het voorwoord is terug te vinden in Appendix II.
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2. Godsdienstig verval
“En gelijk daarginds in Nederland de Kerk bestond voor den Staat en die Kerk aan
den Staat het leven schonk; en gelijk daarginds het kerkelijke en maatschappelijke
steeds hand in hand gingen en de kerkelijke vraagstukken steeds den loop der
maatschappelijke dingen beheerschten – zoo ligt ook hier een kerkelijke crisis aan den
wortel der emigratie beweging; zoo verbonden zich ook hier ’34 en ’47
onafscheidelijk aan elkander en werden de geestelijke leiders der landverhuizing, als
van zelfs, de leiders en baanbrekers op maatschappelijk gebied.”61
De afgescheidenen maakten voor 24% deel uit van alle emigranten voor 1849, bijna de
helft (48%) van alle afgescheiden emigranten vertrokken in de jaren 1840. Meer dan de helft
uitte een wens voor ‘religieuze vrijheid’ toen ze zich lieten registreren om te emigreren.
Religie leek in de eerste golf (1846-1857) de belangrijkste rol te spelen.62 De positie van de
Afgescheidenen was van dusdanig belang, dat het relevant is deze wat verder onder de loep te
nemen. De vraag is vooral: welke druk ervoeren de emigranten op godsdienstig gebied die de
beslissing tot emigratie over te gaan beïnvloed kan hebben?
Periodes van emigratie
1831-1857

1858-1868

Religie

Aantal

Hervormd

12.180

(47%)

32 11.617 (66%)

Afgescheiden

7.569

(29%)

56 1.915

Katholiek

4.635

(18%)

Joods

321

Protestants

534

Totaal

25.885

1869-1880
%

Totale aantal

31 13.813 (68%)

37

37.610 (59%)

(11%)

17 3.072

(15%)

27

12.556 (20%)

43 3.261

(19%)

31 2.823

(14%)

26

11.367 (18%)

(1%)

55 130

(1%)

22 129

(1%)

22

580

(1%)

(2%)

32 568

(3%)

35 539

(3%)

33

1638

(3%)

%

Aantal

%

Aantal

17.491

63.751

Overgenomen uit: R.P. Swierenga, For Faith and family, 156.

2.1 . De Afscheiding van 1834
In de eerste grondwet van 1814 bepaalde artikel 133, dat “de christelijke
gereformeerde religie die van de soeverein was.’ Dit artikel werd echter verwijderd in 1815
toen het overwegend rooms-katholieke België deel werd van het Koninkrijk der Nederlanden.
Toch bleef de Nederlands Hervormde Kerk lang de enige erkende protestantse kerk in de
61
62
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Nederlanden. De nieuwe koning Willem I mengde zich actief in de religieuze zaken binnen
het koninkrijk. Hij gaf opdracht regels op te stellen om het bestuur van de Nederlandse
Hervormde Kerk te regelen. Deze Algemene Regelingen voor het bestuur van de Hervormde
Kerk werden op 7 januari 1816 bij koninklijk besluit goedgekeurd. Hiermee werd de oude
Dordtse kerkorde afgeschaft en verloren de plaatselijke gemeentes hun zelfstandigheid. De
gemeenten kwamen onder synodaal oppertoezicht als onderdeel van Willems
centralisatiepolitiek. De Synode had echter geen bevoegdheid tot leertucht, waardoor de
opkomende vrijzinnigheid onbelemmerd ingang vond. Veel orthodoxe protestanten vonden
deze directe inmenging in hun kerkelijke zaken een inbreuk op hun godsdienstvrijheid. Na
1816 volgde nog meer overheidsregelingen die het kerkelijk leven beïnvloeden. Het
onderwijzen en toetsen van dominees bijvoorbeeld kwam ook onder staatstoezicht.

Aan de theologische faculteit in Leiden weerstond een groep studenten deze
overheidsregelingen. Ze vonden hun leider in Hendrik Pieter Scholte. Ook na hun afstuderen
hield de groep contact met elkaar en zetten ze hun weerstand voort. Onder de studenten
bevonden zich de toekomstige leiders van de emigranten zoals Albertus Christiaan van Raalte
en Anthonie van Brummelkamp. De bevindelijke achterban in de Hervormde Kerk had veel
weerzin tegen de van overheidswege opgelegde liberale vernieuwingen binnen de kerk. Zo
wilden men de oude gereformeerde leer en het gezag van de Formulieren van Eenigheid, zoals
vastgesteld op de Dordtse Synode van 1618/19, behouden. Ook keerde men zich tegen de
invloed van de verlichtingsgeest en het ruime aanbod van genade in de Hervormde leer.
Dominee Scholte vergeleek de Hervormde kerk met de paapse rooms-katholieke kerk, die
afgedwaald was van de ware leer. Er bestond tevens een sterke weerstand tegen de verplichte
nieuwe Evangelische gezangenbundel van 1806, deze toonde zich zelfs in het weggooien en
verbranden van de gezangenboeken.63 De strijd tegen de opgelegde hervorming van de kerk
en voor het recht om orthodox te blijven, bereikte een hoogtepunt in 1834. Dat jaar scheidde
dominee Hendrick de Cock, samen met zijn gemeente in Ulrum in Groningen, zich af van de
Nederlandse Hervormde Kerk. In een plechtige bijeenkomst tekende men de Aktes van
Afscheiding en Wederkeer. Hun voorbeeld werd gevolgd door vele anderen waaronder Van
Raalte, Scholte en Budding.
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Het grootste gedeelte van de inwoners van het dorp Borssele behoorden tot de
Hervormde Kerk, die deel uitmaakte van de ring Borssele binnen de classis Goes. Deze telde
in 1836 ruim 690 leden, waarvan 265 belijdend lid waren. De hervormde dominee J.A. Arnosi
ging in 1833 met emiraat en het beroep op een nieuwe dominee bracht enkele spanningen met
zich mee. Het conflict werd uiteindelijk opgelost, maar de diepere oorzaken waren daarmee
nog niet verdwenen. De hervormde broeders hadden o.a. in een brief aan de classicale
vergadering hun ontevredenheid laten blijken over enkele conservatieve, rechtzinnige
sympathisanten binnen de gemeente, waaronder Van de Luijster. Uiteindelijk komt als nieuwe
hervormde dominee J.P.Burgerhoudt in 1834 naar Borssele. Van de Luijster is dan inmiddels
al afgetreden als ouderling. Daar blijft het echter niet bij, de Afscheiding van 1834 begint ook
in Zuid-Beveland zijn uitwerking te vertonen. Uit de notulen van de hervormde kerkenraad
wordt duidelijk dat er in 1836 ook in Borssele tekenen aanwezig waren die wijzen op een
aankomende Afscheiding. Op 3 januari wordt genoteerd dat sommige lidmaten de
kerkdiensten niet meer bijwoonden onder het voorwendsel ‘dat de ware Hervormde leer ons
niet meer zoude geleerd worden.’

In de vergadering van 29 april 1836 wordt melding gedaan van een opzegging van het
lidmaatschap door Maria Steketee, die verklaarde zich aan te willen sluiten bij hen ‘die zij
ware Gereformeerden noemt’.64 De kerkenraad antwoordde haar dat haar naam zou worden
geschrapt, haar de beschuldiging van afwijking van de zuivere Bijbelleer overeenkomstig de
formulieren van de Hervormde Kerk te vergeven, naar het voorbeeld van Jezus de Zaligmaker
die nooit terugschold, als hij uitgescholden werd, en dat ze de overige uitdrukkingen voor
haar rekening laten en de komende zondag haar ‘afval’ zouden mededelen.65 Later komen er
steeds meer brieven binnen van leden die zich af willen scheiden. Deze brieven worden op
een soortgelijke manier als die van Maria Steketee afgehandeld. Zo ook de brief van Jannes
van de Luijster. In zijn Memories schrijft Jannes van de Luijster:

“Den 30 april ik en de vrouwe afgescheijen van Hervormd Kerkgenootschap. Zondag
den 1 Meije [is dit] van de predikstoel de gemeente bekend gemaakt.”66

Ook in de kerkenraadsnotulen is deze afscheiding terug te vinden:
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“NB: Van J. v. de Luijster, Dina Naeije en P Boon zijn ontvangen brieven van den
zelfden inhoud als die van M Steketee; en met de tevens eersten gehandelt als met M
Steketee voornoemd. De kennisgeving van den laatsten, welke de gemeente verlaten
heeft, voor notificatie aangenomen.”67
Opvallend is dat deze brief van Jannis van de Luijster slechts in een NB vermeld
wordt, als een terzijde bericht, terwijl hij toch menige jaren een belangrijke functie heeft
vervuld binnen de kerk als toonaangevend ouderling. Na zijn afscheiding heeft Van de Luijser
contact gezocht met ds. Budding van Biggekerke.
De organisatie van een afgescheiden gemeente in Borssele begon op vrijdag 9
september 1836 toen dominee Budding een kleine bijeenkomst van afgevaardigden bijeen had
geroepen om alvast een kerkenraad te kiezen voor een op te richten gecombineerde
afgescheiden gemeente, waarbij zich dan afgescheidenen uit Borssele, ’s-Heerenhoek en
Heinkenszand konden aansluiten. Jannes van de Luijster werd tijdens deze bijeenkomst
verkozen tot ouderling en Jan Steketee (aannemer) tot diaken in Borssele. Op zondag 11
september 1836 kwam dominee Budding voor het eerst in de schuur van de welgestelde boer
Jannes van de Luijster aan de rand van Borssele preken.68 In deze dienst werden de
ouderlingen en diakenen bevestigd en ook een kindje van Van de Luijster gedoopt. Ondanks
de regen en wind waren er wel 300 a 400 mensen aanwezig, de belangstelling was groot en
een nieuwe kerkelijke gemeente was geboren.69 De afgescheiden bijeenkomsten werden vaak
in boerenschuren georganiseerd en daar waren verschillende redenen voor. Allereerst de
ruimte die het bood, vaak bevonden deze schuren zich op een wat meer afgelegen plek buiten
het dorp waar men minder last had van bemoeizuchtige dorpsgenoten of ambtenaren.
Daarnaast hadden boeren vaak al enige ervaring met leidinggeven door de beschikbaarstelling
van vergaderruimte en hun initiatief in het beleggen van bijeenkomsten.

Koning Willem I wilde ook op godsdienstig gebied de eenheid in zijn rijk bewaken en
probeerde de afgescheidenen terug te dwingen in de Hervormde Kerk, mede op verzoek van
de Hervormde Synode. Dit werd gedaan door een speciale interpretatie van de grondwet, die
bepaalde dat de godsdienstvrijheid zoals beschreven in de grondwet van 1814, alleen gold
67 Notulen
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voor reeds bestaande denominaties. Hiermee werd de vrijheid van openbare
godsdienstoefening aan de afgescheidenen ontzegd. De overheid ging over tot strafrechtelijke
vervolgingen van de afgescheidenen. Deze vervolgingen vonden plaats op grond van een
bepaling uit de door Napoleon ingevoerde Code Pénal, waarin artikel 291 het verbood om
samenkomsten te houden van meer dan 20 personen zonder overheidstoestemming.70
Hierdoor werden de godsdienstige bijeenkomsten van de Afgescheidenen onwettig. De leiders
en aanwezigen van zo’n bijeenkomst konden gearresteerd worden of hoge boetes opgelegd
krijgen, een ander veel voorkomend drukmiddel was de gedwongen inkwartiering van
soldaten, zonder vergoeding van de onkosten. In de regionale archieven zijn de boetes en
juridische vervolging nog terug te vinden. Er was een constante dreiging van ordeverstoring
van kerkdiensten en het moeten betalen van boetes door predikanten en kerkenraadsleden.

“(…) Cornelis van der Meulen, wonende te Middelharnis. Ten einde te worden
gehoord wegens het leiden en besturen eener Godsdienstige bijeenkomst van meer dan
twintig personen, de 21ste juni 1840, waartoe J. van de Luijster, landman te Borselen
een deel zijner woning heeft afgestaan, zonder tot een en ander de vereischte
authoristie te hebben gevraagd of bekomen, geconstateerd bij Procesverbaal van den
Heer Burgemeester der Gemeente Borselen.”71
Dit stuk handelt over een rechtszaak m.b.t. een proces-verbaal na de getuigenis van
veldwachter Adriaanse dat er een ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomst is gehouden op
21 juni 1840. Deze wordt bestraft met een geldboete van 100 gulden per persoon, waarbij ook
nog eens de kosten van de rechtszaak komen van 6,29½ gulden. Dit is tevens het laatste
bekende proces-verbaal dat is opgemaakt.72

Vanuit hervormd standpunt werd er weinig zorg getoond binnen de classis over de
afgescheiden leden.73 Alhoewel de eigen leden onder het kerkelijk toezicht goed in de gaten
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werden gehouden, zo blijkt ook uit een citaat van de notulen van de hervormde
kerkvergadering in het jaar 1837 over de ondervraging van lidmaat Gilles Dok:

“ G. Dok binnenstaande wordt hem bij monde van de predikant gevraagd 1. Of hij des
zondags in plaats van de openbare godsdienst bij te wonen, zich naar de vergaderingen
in van separatisten begaf? Deze vraag beantwoordde hij toestemmend. 2. Of hij met de
zoodanigen instemde welke van mening waren dat ons kerkgenootschap niets dan
dwaling en de leer bij ons verkondigd valsch was? Ook deze vraag werd toestemmend
beantwoord. 3. Of hij over deze zijne handelswijze en gevoelens geen berouw had en
voornemens was de openbare godsdienstoefeningen met de gemeente wederom
naarstig bij te wonen? Hierop werd door Gilles Dok geantwoord: dat hij meende den
goeden weg te bewandelen en te wenschen bij het gevoelde door hem thans gekoesterd
te blijven volharden.”74
De Hervormde Kerk raakte zo leden kwijt aan de godsdienstbijeenkomsten van de
afgescheidenen, soms door opzegging van het lidmaatschap andere keren door de afwezigheid
van leden tijdens de eigen kerkdiensten. Dat de Hervormde kerk niet actief middelen verzon
om de afgescheidenen in het dorp tegen te werken, blijkt onder andere uit de notulen van een
buitengewone vergadering die maandag 9 mei gehouden werd, waarbij tevens alle leden
aanwezig waren. De vergadering werd gehouden naar aanleiding van ‘de zaak der
Afscheiding’, namelijk een bepaling van de algemene synode van de Hervormde Kerk van 14
juli 1836 over de zaak van de afscheiding, ook wel de zaak van A. Brummelkamp genoemd.
In artikel 5 concludeert de kerkenraad:

“De kerkenraad in overweging nemende naar aanleiding van het in voorgaand Artikel
gemelde besluit van de Algemeene Synode en daarvan B5, of er ook middelen te
bedenken waren tegen de dwaelende afgescheidenen teregt te brengen, heeft stellig
verklaard van oordeel te zijn, dat men zich (…) van zoodanige middelen geen
gewenschten rade belooven, te meer daar er geen geschikte middelen ter harer kennis
gekomen waren.”
Vanaf 1836 werd koninklijke erkenning mogelijk, maar dan moest een plaatselijke
gemeente wel afzien van de naam ‘gereformeerd’ en van elke claim op rechten en bezittingen
van de oude gereformeerde kerk. Onder voorwaarden konden de christelijk afgescheidenen
dus vrijheid van godsdienst krijgen en zo worden vrijgesteld van vervolging door de overheid.
H.P. Scholte ging hier met zijn Utrechtse gemeente het eerst toe over en werd op 14 februari
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1839 bij Koninklijk Besluit erkend als eerste Christelijke Afgescheiden Gemeente.75 Een
nieuw probleem stak echter de kop op, namelijk de onderlinge twisten over onder meer de
kerkorde en de acceptatie van officiële erkenning door de overheid. De afgescheidenen
raakten verdeeld in verschillende groepen. In 1837 werd tijdens een Afgescheiden Synode de
Utrechtse kerkorde opgesteld, die enigszins afweek van de Dordtse kerkorde van 1816.

Een gedeelte van de gemeentes vroeg vanaf 1838 om overheidserkenning aan en hield
vast aan de nieuwe kerkorde, dit waren de Christelijk Afgescheiden Gemeenten. Andere
gemeenten weigerden erkenning voor godsdienstvrijheid aan te vragen en noemden zichzelf
de Gereformeerde Kerken onder het kruis, ze wilden ook onder de naam ‘gereformeerd’
erkend worden. Tevens voelden zij zich sterk verbonden aan de oude vertrouwde Dordtse
kerkorde en bevindelijke oefenaars wiens positie door de nieuwe kerkorde ondergraven
werden. Een derde groep bestond uit volgelingen van ds. Budding, waartoe ook Borssele
behoorde. Deze gemeenten vroegen aanvankelijk geen vrijheid aan en onderscheidden zich
door het gebruik van de oude psalmberijming van Datheen.76

Ook met ds. Budding ontstond een breuk en namens zeven gemeenten, waaronder
Borssele, werd tijdens de provinciale vergadering van 1839 besloten ds. Budding te
ontslaan.77 Zo werd en na hem Scholte de raadgevende figuur voor de afgescheiden kerken in
Zeeland. Scholte oefende ook veel invloed uit in de provincies Utrecht, Zuid-Holland, NoordBrabant en Beneden-Gelderland. Het duurde niet lang of ook Scholte werd geschorst op de
Nationale Synode die in december 1840 plaats vond. Op deze synode waren ‘zijn’ provincies
niet aanwezig. Scholte weigerde namelijk de Dordtse kerkenorde te accepteren. Het toont
hoezeer ook de afgescheiden kerken onderling verdeeld waren. Ondanks de verdrukking van
overheidszijde en de gezamenlijke afscheiding van de Hervormde Kerk bleven ze onderling
conflicten houden. De Zeeuwse afgescheiden kerken wilden Scholte niet afvallen.78 In de
periode 1841 tot 1849 bleven de Zeeuwen daarom buiten het landelijke kerkverband. Ondanks
Cornelis van der Meulen zijn streven om de eenheid en aansluiting bij het nationale verband
te herstellen.79 Een vereniging met het landelijk verband hield echter in dat men de Dordtse
kerkenorde zou accepteren en het besluit van de Amsterdamse synode van 1840 zou
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aanvaarden, waaronder de schorsing van Scholte.80 Hier waren de Zeeuwse gemeenten nog
niet aan toe.

Uiteindelijk zouden pas in 1869 de Christelijk Afgescheidenen en Kruisgezinden zich
weer herenigen in de Christelijk Gereformeerde Kerk. De Zeeuwse gemeentes zouden daarbij
ook weer terugkeren in het landelijk kerkverband op grond van de Dordtse kerkenorde.
Dominee Cornelis van der Meulen keerde hiervoor tijdelijk terug uit Amerika om deze
heugelijke gebeurtenis mee te maken. Over deze verdeeldheid in eigen kring werd door de
afgescheiden emigranten wel ongenoegen getoond, maar het isolement werd niet als
argument aangevoerd om het vertrek te rechtvaardigen.

2.2. Godsdienstvervolging
Op financieel gebied was de situatie zwaar voor de afgescheidenen, hoewel ze qua
welvaart niet sterk afweken van andere landverhuizers, maar de financiële lasten drukten wel
zwaarder op hen. De opbouw van een eigen kerkelijk leven zonder subsidie van
overheidswege kostte hoge financiële offers. De Afscheiding was vooral in Zeeland toch een
beweging van gewone mensen. De bouw en inrichting van eigen kerken, het aanvankelijk
betalen van boetes en proceskosten voor illegale kerkdiensten en het onderhouden van
predikanten kostte aardig wat geld. Kerkenraadsvergaderingen besteden daarnaast veel tijd
aan plannen om de armen te helpen, veelal werd hulp in natura geboden. De diaconie en
enkele predikanten financierden vaak kleine projecten in de huisnijverheid en betaalde het
schoolgeld voor kinderen. De middelen waren echter beperkt om iedereen te kunnen helpen,
vooral omdat verbetering voorlopig uitbleef. Aanvankelijk hadden veel afgescheidenen de
neiging om de opgelegde boetes niet te betalen, vooral ds. Budding was fel tegen betaling en
belandde daardoor geregeld in de gevangenis. Justitie dreigde bij het niet betalen van de
boetes het geld te innen door een openbare verkoop van eigendommen, waarna velen
uiteindelijk toch overstag gingen. Zo ook Van de Luijster:

“Ik ben laaste staande gebleven in veel benouwdheid tot den Heere roepende, die mij
voorkwam om den harden zoowel te gehoorsamen, als den zagten, en nog dit: Jesus
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ontweek het. Daaruijt verstaande dat de Heeere ons in ’t algemeen nog niet riep in
gevangenhuis of een ganse reuwiene.”81

Het geld voor de boetes werd zo nodig gezamenlijk als gemeente opgebracht. Behalve
de strafrechtelijke vervolging van overheidswege werden de afgescheidenen ook op
maatschappelijk gebied tegengewerkt. Ze vormden op straat menigmaal een mikpunt van spot
en afkeer, er vond discriminatie plaats op de werkplek, waar ze geweigerd of ontslagen
werden en op sommige plaatsen werden ze ook geboycot. De sociale en industriële vervolging
bleef dus voortduren, ook al was de juridische vervolging voorbij.82 Zo wist Albert Huizinga
zich in een terugblik op zijn jeugd in het oude vaderland nog te herinneren. Hij vertelde hoe
hij als jongen bespot en uitgescholden werd op straat, vanwege de godsdienst van zijn ouders.
Als anekdote noemt hij hoe hij eens in het water viel en de voorbijgangers hem aan zijn lot
overlieten en in het voorbijgaan zelfs nog uitscholden voor ‘vervloekte Coksiaan’.83 Publieke
vervolging bleef ook voortduren. Bedrijven werden geboycot, de afgescheiden inwoners
werden uitgescholden en op meerdere manieren werd hen het leven moeilijk gemaakt. Het
bleef een verachte minderheid.84
Deze verdrukking om de godsdienst wordt geregeld aangehaald door de leiders van de
landverhuizing om de emigratie te rechtvaardigen. Krabbendam en anderen tonen echter in
recente onderzoeken aan dat het een misverstand is dat de emigrerende afgescheidenen
wegvluchten voor vervolgingen. Vanaf het jaar 1841 vroegen veel afgescheiden gemeenten
officiële erkenning aan bij de overheid, waardoor de ontruiming van illegale kerkgebouwen,
gevangenisstraffen en inkwartiering tot het verleden behoorden. Zo schrijft Jannes van de
Luijster in zijn dagboek over het jaar 1841:
“Den 11 juli ds. Van der Meulen in de schuure gepredikt en avondmaal gehouden, een
groote schare ook van Terneusen en Breskens en Groe- de. Den 14 july onse
erkenninge als gemeente te Borssele van den koning ontfangen tot bescherming om
vrij onse godsdienst openbaar uijt te oefenen.” 85
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Na het aftreden van koning Willem I (1840) namen de vervolgingen grotendeels af en
deze kwamen zelfs tot een gehele stop met de nieuwe grondwet van 1848. De jaren van
onderdrukking waren wel een aantasting geweest van het vertrouwen in de overheid door het
orthodoxe kerkvolk. Ook na 1841 werden geregeld nog boetes uitgedeeld aan afgescheidenen
voor het bijeenkomen zonder toestemming.86 Op 28 november 1840 trad de nieuwe koning
Willem II aan. Hij schafte de statuten af waaronder de vervolgingen plaatsvonden en deed
concessies die onafhankelijke kerkorganisaties van de Afgescheidenen toestonden, onder
voorwaarde dat ze zichzelf al het recht op kerkelijke eigendom en subsidie van de staat
zouden ontzeggen. Zijn aantreden betekende niet een onmiddellijk einde aan de
strafrechtelijke vervolgingen, zo blijkt uit de archieven van Cornelis van der Meulen in het
gemeentearchief van Goes. Op 4 juni 1842 staat nog genoteerd:

“Ontvangen van den Heer Cornelis van der Meulen te Goes de som van Twee en
veertig gulden een en veertig cents, voor proceskosten, waarin zijn Ed. bij arrest van
het Provinciaal geregtshof van Hollant de dato 3 december 1840 is gecondemneert, ten
zake van het houde van ongeoorloofde bijeenkomst.”87

De vervolging en bespotting maakte dat de afgescheidenen een sterke band
ontwikkelden als gemeente. Een voorbeeld hiervan toont wellicht diaken Van Loon. Deze
werd in de vergadering van 9 september 1836 als diaken uit Heinkenszand aangesteld.
Tegelijkertijd was hij echter ook deurwachter, waardoor hij zich in een moeilijke positie
bevond. Op een gegeven moment kwam het dan ook tot een conflict toen hij opdracht kreeg
zilveren haken in beslag te nemen bij een familie in Nieuwdorp, die een boete voor het
bijwonen van een bijeenkomst niet wilde betalen. Van Loon weigerde zijn opdracht uit te
voeren en werd ontslagen.88
Veelvuldig werd als reden voor emigratie aangevoerd dat men in eigen land geen
vrijheid van geweten had. Bij dit alles werd geregeld kritiek van buitenaf getoond dat
afgescheidenen het conflict op zochten door niet om erkenning te vragen. Zo schreef een
anonieme schrijver in de Goessche Courant van 25 januari 1847:
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“Er bestaan hier te lande geene vervolgingen om de godsdienst. Het beletten van
bijeenkomsten van meer dan 20, moge al of niet het uitvloeisel zijn van Fransche
overweldiging, vast gaat het, dat de afgescheidenen, die daarin volharden, vervreemd
zijn van den geest des christendoms en der eerste Christengemeenten. Op hun aanzoek
kunnen ze erkend worden, zoodra ze willen, maar zij schijnen twist en gerucht te
verkiezen boven vrede. Onder den schijn van godsdienstvrijheid, willen zij zelven
heerschappij voeren over de consciëntien hunner mede-ingezetenen.”89
Hoewel de Zeeuwse groep eerst nog weerstand bood tegen de gerechtelijke vervolging
en dan met name ds. Budding, bleek eerder al dat Jannes van de Luijster zich uiteindelijk bij
het betalen van de boetes neerlegt en het als Gods wil en beproeving ziet. In een processtuk
van de Arrondissementsrechtbank te Goes met betrekking tot een kerkdienst gehouden in de
schuur van Van de Luijster op 21 juni 1840 worden Cornelis van der Meulen en Jan Steketee
aangeklaagd voor het leiden en besturen van een onwettige godsdienstige bijeenkomst en
Jannes van de Luijster vanwege het beschikbaar stellen van een deel van zijn woning voor
deze ongeoorloofde bijeenkomst. In hun verdediging erkennen alle beklaagden dat zij deze
bijeenkomst inderdaad hebben gehouden. Jan Steketee voert echter aan dat zij inderdaad geen
toestemming tot het houden van deze vergadering hebben gehad, maar dat hij meende
daarvoor geen toestemming nodig te hebben, omdat de grondwet hun hier vrijheid toe gaf.90
De grondwet wordt hier dus nog boven de politiek van Willem I gesteld. Ten diepste vond
men dat erkenning vragen aan de overheid, waarbij de kerk dus ondergeschikt was aan de
staat, te ver ging, maar weerstand mocht echter niet baten. Ook Van Raalte en Brummelkamp
kaarten in hun pamflet aan dat zij geen erkenning willen vragen voor hun gemeente:
“Welke regering zal straffeloos zich verstouten, de vorming van eene gemeente van
Christus van hare goed- of afkeuring afhankelijk te maken?! Die overheersching van
de Kerk van Christus, onder den schijn van veiligheidsmaatregelen zal krenking van
Jezus rechten bevonden worden, wanneer Gods Zoon zal richten en de kluisters Zijner
gemeente verbreken.”91
Als Bijbelse tegenwerpingen die ook geregeld door critici werden gebruikt, zijn
teksten als Spreuken 28:1 “De goddelozen vlieden, waar geen vervolger is, maar elk
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rechtvaardige is moedig, als een jonge leeuw.” Tevens Romeinen 13: 1: “Ieder mens moet
zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan”
Voor zichzelf waren de landverhuizers echter ten diepste overtuigd dat God Amerika
als uitweg bood en wist men deze ook te rechtvaardigen met Bijbelse onderbouwingen, zo is
ook terug te vinden in het reglement:
“Ten tweede verlangen wij verlossing uit knellende banden in het Kerkelijke, wij
kunnen niet beantwoorden aan de woorden van den Heere Jezus “Gaat henen door de
gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen” zonder blootgesteld te worden
aan vervolging der wereldlijke magten, en dan zegt Jezus: “Als zij u in de eene plaats
vervolgen, vliedt in de andere.”92
De invloed van religie is van niet te onderschatten belang. Sterke religieuze gevoelens
verklaren de verspreidheid van de migratiekoorts over het gehele land, dus verder strekkend
dan de regionale omstandigheden. Ook hielp het om psychologische barrières of sterke
verbondenheid met het vaderland te overwinnen. Van Raalte en Brummelkamp verwoordden
het in de brochure ‘Landverhuizing, of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel
naar Noord-Amerika en niet naar Java?’ als volgt:

“Landgenooten! Zijn uw oogen misschien nog gesloten voor het nakend kwaad;
sluimert gij nog op den rand van den gapenden afgrond? (…) God geve, dat het
vertrek van vele duizenden der besten onzer landgenooten naar Noord-Amerika, (de
besten zijn immers, die het naauwst aan God en hun geweten verbonden zijn!) dat
thans aanvangt, de oogen van ons Gouvernement en van de aanzienlijken des lands
opene, opdat men onze Koloniën toegankelijk make voor menschen, die derwaarts
verhuizen willen, door de waarborg te geven van volkomene vrijheid: vrijheid in het
godsdienstige, en deze zoowel met betrekking tot de school als tot de kerk.”93

De verwantschap aan God en het geweten wordt hier benadrukt als een eigenschap van
‘de besten’, men hoopt dat het vertrek van deze groep de overheid wat toegeeflijker zal maken
in het gunnen van godsdienstvrijheid in de koloniën en zo de mogelijkheid te creëren
daarheen te migreren.
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Hoewel men in staat was erkenning voor het kerkgenootschap aan te vragen bij de
overheid, moest er nog steeds aan enkel voorwaarden worden voldaan. Het financieel
ondersteunen van de gemeente en de armen was een zware last. Bovendien was er nog niet de
mogelijkheid voor bijzonder onderwijs, naar invulling van eigen overtuigingen. Ook dit
vormde een belangrijke reden voor vertrek, zo blijkt ook uit een van de argumenten uit het
Reglement:

“Boven dat kunnen Christenouders het voor God niet verantwoorden dat zij buiten de
gelegenheid zijn hunne kinderen te laten onderwijzen, naar hunne Godsdienstige
overtuiging (…)”94
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3. De Amerikaanse droom
“Wie schetst ons, wat gij worden zult, wat nieuwe toekomst u gaat blinken, als reeds
Euroop in ’t graf zal zinken, schoon de oude wereld onderga, o jong en schoon
Amerika.” 95
De reeds vertrokken emigranten schilderden in hun brieven Amerika af als een
belastingparadijs, een economisch eldorado. Het aanbod aan arbeid was nog schaars en
daarom goed betaald, er was goedkoop land in overvloed en de belastingen waren gering.
Verder waren er weinig armen en bedeling, waardoor ook geen armengeld betaald hoefde te
worden. De levenswijze was er relatief goed. Tevens kwam er ook veel kritiek en minachting
over de ambities van de landverhuizers en de verwachtingen die zij koesterden over Amerika.
Al met al hebben deze beeldvormingen en vooruitzichten ook zo hun invloed gehad op de
landverhuizers die de onderneming besloten aan te gaan.
Hoe heeft de beeldvorming over Amerika de keuze tot landverhuizing beïnvloed?

3.1. Het beloofde land
Goedkoop land, goedbetaald werk en godsdienstvrijheid trokken miljoenen
immigranten, vooral toen de vervoers- en communicatiemogelijkheden na 1840 sterk
verbeterden en de Verenigde Staten enorme gebieden in het westen van het continent aan zijn
territorium toevoegde. Voor allerlei groepen in Europa die spanning of erger geweld,
ondervonden in hun relatie met de overheid, was de godsdienstvrijheid in Amerika een
wenkend perspectief, maar meer nog was deze bestemming interessant voor landlozen met
ambitie en vakmensen zonder kansen om hogerop te komen in de oude wereld. De
economische motor was volgens Krabbendam het sterkste in de emigratiebeweging.96
De mogelijkheid door eigen arbeid geld te verdienen stond in hoog aanzien
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“De stoffelijke ellende is zoo groot geworden, dat de armen zeer logisch redeneren:
“daar wij het hier niet kunnen, hopen wij daar van den arbeid te kunnen bestaan; gaan
wij daar ten verderve, goed! Beter niet geleefd, dan zoo geleefd!”97

Spoorwegmaatschappijen en andere transportbedrijven adverteerden hun grond en
diensten via hun agenten in Europa. Het immigrantenverkeer bood een winstgevende
bedrijfstak. Het vervoer van grote aantallen personen van Europa naar Amerika bevorderde de
handelsstroom tussen de continenten. Ook vulden landverhuizers de leegte bij gebrek aan
Europese retourlading voor de schepen die met bulkgoederen, als graan, tabak en katoen uit
Amerika vertrokken en vaak in ballast terugkeerden.

De Vlissingse Courant bericht dat twee brieven van dominee van Raalte uit NoordAmerika geschreven zijn aan de bevolking in Nederland. De krant doet een opmerkelijk
bericht over de invloed van deze lectuur op de beslissing tot emigratie over te gaan.

“De alom verspreide copien zijn reeds van zulk eenen uitgebreiden invloed geweest,
dat de begeerte om het land te verlaten, waarlijk reeds groot genoeg, nog als met
vernieuwde kracht ontwaakt is.(…) Het laat zich aanzien, dat de berigten, welken deze
mannen van daar naar hunne provincie verzenden zullen, den Zeeuw zoo nabij de zee
en zoo bekend met dit element, spoedig zullen opwekken om bij grootere massaas van
hier te gaan.”98

Dergelijke berichten met aanprijzingen en veelbelovende vooruitzichten in Amerika,
hadden zo zeker hun uitwerking op het volk. Belangrijk om in het achterhoofd te houden is
echter dat zeker niet alle arbeiders de beschikking hadden over lectuur en een enkeling deze
ook niet kon lezen. Onderstaande grafiek toont echter dat de alfabetiseringsgraad vrij hoog
was. Wel is deze niet evenredig verspreid over de bevolking. Zo is het aantal geletterden
onder de plattelandsbevolking lager.
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In hoeverre het gewone volk de pamfletten, artikelen, brieven en andere publicaties
over de landverhuizing zelf konden lezen is daarom de vraag. Wel is zeker dat ze zich binnen
een bepaalde ideeënwereld bevonden. Een ideeënwereld die grotendeels beïnvloed werd door
de preken zondags in de kerk.99

Een ideologisch thema dat elke keer terugkwam in de visie van Amerika was de
tegenstelling tussen het verdorven en verdoemde Europa versus het veelbelovende,
uitverkoren Amerika. Er werd een vergelijking gemaakt met het uitverkoren volk Israël, dat
zoals in de Exodus beschreven, door Gods hand uit het verdrukkende Egypte was uitgeleid
naar het beloofde land Kanaän. Behalve een religieuze betekenis was hierin ook een idee
verborgen over de betekenis van de geschiedenis, namelijk het idee dat de beschaving zich in
westelijke richting ontwikkelde. In de achttiende eeuw werd de idealisering van de Nieuwe
Wereld als de vervulling van de geschiedenis met name door de Romantiek versterkt.
Amerika werd de spiegel van Europa waar de geschiedenis ten einde zou komen, omdat het
zijn voleinding daar zal bereiken.100 Dit is echter een hoger ideaal dat voor de gewone
emigranten minder bepalend zal zijn geweest.
99
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In bijna alle argumenten voor en tegen de migratie komen Bijbelse verwijzingen terug.
De beschuldiging luidde vaak dat de migranten in werkelijkheid uit waren op materieel gewin
onder een sluier van vroomheid. Zelf verdedigen de landverhuizers zichzelf hiertegen. Zo is in
het voorwoord van het reglement van de Zeeuwse vereniging terug te vinden:

“Denkt echter niet dat wij in den waan verkeeren van daar een land te zullen
aantreffen, waar de vloek niet op zal rusten, welke de Heer uitgesproken heeft op
onzen Stamvader Adam. Neen, wij gelooven ook dáár ellende te zullen ondervinden,
doch wij zoeken hier op aarde geen paradijs maar een land, waar het geweten niet
gebonden wordt.”101

Hierin toont men een besef dat de nieuwe wereld ook niet perfect of smetteloos zal
zijn, maar wel iets te bieden heeft wat in de eigen omgeving ontbreekt en waar zo aan gehecht
wordt: ‘vrijheid van geweten’, namelijk de vrijheid om zonder voorwaarden en met steun van
de overheid eigen kerken en onderwijs op te richten.

Met name liberale kranten, zoals de Goessche Courant, waren kritisch over de
verbetering om godsdienstige redenen:

‘Wij zeggen (…) dat de drijvers in deze eene groote verantwoordelijkheid op zich
laden, en wij gelooven insgelijks dat, ook al werd ons in den beginnen het
Gereformeerde Hernhut aan de Mississippi als een aartsvaderlijk paradijs geschilderd,
dat de Winterswijksche boer niet spoedig in een ‘Amerikaansch-Nederlandschen engel
herschapen zal zijn.’102

3.2. Van patriot tot ‘landverrader’
In de vorige hoofdstukken stonden vooral de push-factoren achter de migratie centraal.
Belangrijk is op te merken dat ondanks de vaak als ellendig geziene situatie in het vaderland,
wel degelijk patriottisme hoog in het vaandel stond bij de landverhuizers. De leus ‘God, de
101
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Nederlanden en het huis van Oranje’ zou men niet zomaar loslaten.103 De keuze het vaderland
te verlaten was zeker geen gemakkelijke. Daarom ook de vraag van veel critici waarom men
de talenten niet tot bevordering van het eigen land gebruikte in plaats van weg te vluchtten
naar een vreemde bestemming. Waarom koos men er bijvoorbeeld niet voor naar de
Nederlandse koloniën te gaan? In een kritisch stuk over de landverhuizing in de Zierikzeesche
Courant van 24 november 1846 schrijft een anonieme schrijver:

“Nederland heeft koloniën, en wel van zoodanige uitgestrektheid, dat duizenden en
duizenden daarheen jaarlijks zouden kunnen afvloeijen, en gedurende een groot aantal
jaren, zonder dat aldaar overbevolking te vreezen ware. Niettegenstaande Nederland in
het bezit is van uitgestrekte koloniën, zien wij tot nog toe, helaas onze meeste
landverhuizers, zich naar Noord-Amerika wenden, en daardoor raken deze, zonder
noodzakelijkheid voor het vaderland geheel verloren. Zij konden daarentegen strekken
tot uitbreiding van de welvaart, tot bevestiging van de kracht van het vaderland, dat,
wij zijn des verzekerd, dierbaar is mede aan hen, die het vaderland gaan verlaten,
zonder de hoop het ooit weder te zien, zonder met hetzelve in eenige betrekking te
blijven.”104
Vanaf het eerste begin hebben de voorgangers van de grote migratiebeweging
halverwege de negentiende eeuw deze mogelijkheid zeker ook onderzocht. Allereerst ging de
interesse naar Java. Deze bestemming was om meerdere redenen aantrekkelijk voor hen. Ze
konden daar hun Nederlandse burgerschap behouden, daarnaast was over Java meer bekend
dan de VS en Van Raalte had zich reeds goed geïnformeerd over het klimaat en de agrarische
voordelen die Oost-Indië zoal te bieden had. Tevens was de gedachte aantrekkelijk om de
kolonie te gebruiken als uitgangspunt voor zendingspogingen onder de plaatselijke
‘heidenen’. De reden dat deze plannen mislukt zijn ligt bij de belemmering van
overheidswege. In hun brochure geven Van Raalte en Brummelkamp de reden:

“(…)en de Oost? Niet dan met een schreijend hart, neen! Maar, omdat het zoo is,
verklaren wij voor God en geheel het volk, dat, gelijk het voor den Christen
hoogstmoeilijk wordt in het Vaderland te blijven, het vertrek naar de Oost, het vertrek
naar Java, dat paradijs der aarde, de parel aan Neerlands kroon, hoezeer hij er ook naar
mocht verlangen, den Nederlander onmogelijk gemaakt is. Ja, de Oost is voor den
Christen, voor den Nederlander in het algemeen zelfs, gesloten, en aan Kolonisatie
derwaarts valt niet te denken!”105
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De melancholie spreekt er sterk uit. Men probeerde van de overheid een belofte voor
religieuze vrijheid of financiële hulp te krijgen als men naar Nederlands-Indië zou vertrekken,
maar deze werden afgewezen. Het overheidsbeleid dat in Nederland zo nadelig was voor hun
godsdienst, strekte zich dus ook uit tot de koloniën die onder Nederlands bewind stonden.106
De voorkeur ging daarom al snel naar Amerika, het progressieve en nieuwe werelddeel
dat volgens de berichten zoveel te bieden heeft.

3.3. Verheerlijking en verguizing
Ook in gedichten kwam de verheerlijking en verguizing van Amerika naar voren. Met
name de liederen van Isaac Da Costa waren erg geliefd bij het orthodoxe volksdeel en boden
veel emigranten troost, zoals ook ds. Van der Meulen onthulde.107 Da Costa stond als een van
de leiders van het Réveil, de christelijke romantische opwekkingsbeweging die veel invloed
had op de conservatieve afgescheidenen, dicht bij de emigranten. In 1847 gaf Da Costa een
lang politiek gedicht uit onder de titel Wachter, wat is er van den nacht? Een lied bij de
uitgangen van 1847.108 Het was een onderzoek naar de internationale situatie en een politiek
commentaar. Zijn visie van Amerika was niet zonder kritiek, maar tegelijkertijd ook weer
enthousiast.109 Ook in zijn gedichten komt Amerika weer als het beloofde en verlossende land
naar voren, zoals blijkt uit de citaten hieronder.

“Daarheen! Van waar het eerst die versche klank van ‘vrij’
Euroop doordaverde. Daar heen! Wie lucht en leven
Behoeft; wie boven stof en maatschappij wil zweven,
….
Hetzij om overvloed en schat. Rukt uit de pinnen
Der Europeesche tent, wie God en vrijheid minnen!
De vrijheid van de kerk, de vrijheid van den staat,
Der pen, der pers, des wils, naar ieders lust of baat.”110
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cht?&hl=nl&sa=X&ei=iNKQUajUJo6S0AWIuoCwAQ&ved=0CDQQ6AEwAA
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In zijn gedichten noemde Da Costa echter ook de keerzijde van de vrijheid in
Amerika: de lynchwetten, de spanning over de slavernij en het individualisme.

“Maar naast die vrijheid, ---hier, de lynchwet (de inquisitie
Dier wereld), daar, de kreet van: dood aan de Abolitie!
En, naast dien volkswil en haar meesterenden blik,
In stelsel en praktijk de heerschappy van ’t Ik, ….
De driften, ook aldaar als in Europa gistend,
Het schepsel ook aldaar met zijn Formeerder twistend!...”111
Een kritische kanttekening zet hij bij de motieven van de landverhuizers. Was het uit
goede bedoeling en het streven naar vrijheid en waarheid dat men migreerde of speelde
hebzucht en verlangen de belangrijkste rol? Meerderen vreesden dat de landverhuizing een
uiting was van de wens snel rijk te worden.112 In de betere kringen werd de massale emigratie
echter ook gezien als waarschuwing, een verschijnsel dat de misstanden in het land aan de
kaak stelde.

Amerika bood iets waar veel Nederlanders in deze periode naar smachten. De ruimte
om door eigen arbeid eigendom te verwerven, iets wat in het vaderland nog veelal ongekend
was voor de lagere klassen.113 Deze beloning van eigen arbeid komt geregeld terug in de
aanprijzing voor Amerika. Zo schreef dominee Cornelis van der Meulen in een van zijn
brieven aan zijn ‘geliefde’ vrienden in Nederland: “Ook is het een land van overvloed: in het
zweet zijns aangezicht kan men zijn brood verdienen.”114 Op het gebied van economisch
gewin gaven tegenstanders wel vaak hun erkenning, maar tegelijkertijd wees men ook op het
belang van wetten en belastingen. Een rapport van de Maatschapij tot Nut van ’t Algemeen
concludeerde als volgt:

“De zucht tot landverhuizing toch, ook buiten ons vaderland, …. is te algemeen, dan
dat men aan gemakkelijk weg te nemen oorzaken kan denken, het is eene ontwaakte
zucht voor eene vrijheid, van welke men ruimer belooning van den arbeid verwacht, of
liever, die den arbeider de geheele opbrengst zijner vlijt zou laten genieten, zonder dat
111
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hem een goed deel daarvan door belastingen en hooge huren en pachten zal worden
ontnomen; maar hij die zoo redeneert, vergeet vaak daarentegen in rekening te brengen
het goede, hetwelk eene beschaafde, welgeordende maatschappij aan de andere zijde
aan hare burgers oplevert.”115

Da Costa vroeg zich in voorgaande verzen ook af of de Amerikaanse vrijheid niet al te
gemakkelijk over zou gaan in wetteloosheid? Hierbij noemt hij de lynchings, de vijandigheid
tegenover het abolitionisme en de verstrekkende individualisering van de Amerikaanse
samenleving. Amerika leek geregeerd door passie en wanorde, wat voor hem een
opstandigheid betekende tegen de orde van de Schepper, zoals blijkt uit het laatste vers
hierboven. Een veel getoond bezwaar tegen de landverhuizing was dat men naar een land trok
waar slavernij toegestaan werd en de immigrant zelf ook slaven kon bezitten. Om dit
probleem te omzeilen vestigden afgescheiden leiders zich vooral in staten zonder slavernij.116

Vanaf de vroegste verheerlijking van de Nieuwe Wereld kwam ook gelijk al het
pessimisme op. De verslagen van de diplomatieke vertegenwoordigers in Washington waren
er vol van en de jaren ’30 en ’40 van de negentiende eeuw gingen samen met kritiek van veel
reizigers, die diep teleurgesteld waren in het land van vrijheid en gelijkheid. Was die
aantrekkelijke vrijheid in werkelijkheid niet zoiets als wetteloosheid en was de gelijkheid niet
meer dan een vulgair gevaar voor alle culturele waarden?117 Door de vrijheid was er
tegelijkertijd sprake van een religieuze veelzijdigheid, hier werd door de afgescheiden leiders
echter al voldoende rekening mee gehouden. Het vertrek als groep en het stichten van een
kolonie met eigen instellingen zorgden dat de assimilatie langzaam verliep en lange tijd
vastgehouden werd aan de gewoontes uit de oude wereld.118

Hoewel Da Costa aangeeft dat in Amerika net zo goed de zonde welig tiert en enkele
voorbeelden daarvan aan de kaak stelt, rond hij zijn gedicht af met een positieve verwachting
van Amerika waar het zaad van de godsdienst welig kan groeien. Hierin legt hij ook een
belangrijke rol weg voor de Nederlandse landverhuizers. Zij zouden betrokken worden in een
grote historische beweging.
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“Volhard, America! In ’t brengen van de stem
Des Redders aan de doon in ’t droef Jerusalem,
En voorts, van pool tot pool, van ’t Westen tot het Oosten,
Om hoogten te vertreen en needrigen te troosten.”119

In het voorwoord van het Reglement der Zeeuwsche Vereeniging ter verhuizing naar
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika reageerde men op de kritiek die men kreeg reeds in
de eerste alinea:
“Gij ziet dus dat ook hier de zaak tot rijpheid is gekomen, en wij ons niet hebben laten
afschrikken door de lasterlijke aanvallen van sommige Zeeuwsche dagbladschrijvers,
neen, integendeel worden wij te meer daardoor overtuigd, dat die zaak ook in dezen
des Heeren werk is; omdat de vijanden der waarheid dezelve uit vijandschap
bestrijden.”
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4. Leiders en volgelingen
“Als er wat grootsch, moeilijks, hoogst nuttigs tot stand moet komen, dan verwekt Hij
ook groote mannen; mannen van geloof, moed en volharding; vol Gods en
menschenkennis; mannen die aanpakken, die leiden, die besturen, dragen, verdragen;
mannen die door lof niet worden verleid, door miskenning niet afgeschrikt, door
beschimping niet versaagd, door schijnbare mislukking niet ontmoedigd worden.
Zulke mannen waren Mozes, Luther, Willem I, de Pelgrim vaders, Van Raalte, Van
der Meulen, Van de Luyster en anderen.”120

Dit is slechts een van de lofredes die de emigrantenleiders en stichters van Zeeland worden
toegedicht. Cornelis van der Meulen en Van de Luijster worden veelal geprezen Wie waren
deze mannen? Waaraan danken zij hun bewondering? Zou het karakter van deze mannen
medebepalend geweest kunnen zijn voor de beslissing tot emigratie over te gaan? Daarnaast is
een laatste element van belang, namelijk de organisatie van de emigratie.
Deze paragraaf staat dan ook de vraag centraal: In hoeverre heeft de rol van de leiders van de
emigratie en de organisatie van de reis een bepalende rol gespeeld in de beslissing tot
emigratie over te gaan?

4.1. Organisatie
In de winter van 1845-1846 besloten de leiders van de Afgescheidenen christelijke
emigratieverenigingen op te richten om te zorgen dat de emigranten niet verdeeld raakten en
om de emigratie in goede banen te leiden. Samenwerken zou de meeste kans op succes
opleveren, hiervoor kon gebruik gemaakt worden van de relatief nieuwe organisatievorm van
een vereniging.

De predikanten Van Raalte en Brummelkamp liepen voorop en stichtten in Arnhem op
15 april 1846 de ‘Vereeniging van Christenen voor de Hollandsche Volksverhuizing naar de
Vereenigde Staten in Noord Amerika’. In augustus 1846 had Scholte zijn ontwerp voor de
120
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‘Vereeniging ter verhuizing naar de Vereenigde Staten’ klaar, die op kerstavond officieel
bekrachtigd werd. Op 1 februari 1847 volgden onze groep Zeeuwen het voorbeeld met de
oprichting van de ‘Zeeuwsche Vereeniging ter verhuizing naar de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika’. Er werd zorgvuldig nagedacht over het doel en de middelen. Het doel was
om die zaken gemeenschappelijk te regelen die individuele landverhuizers moeilijk konden
voorzien, zoals het boeken van een reis, het kiezen van een vestigingsplek, de aankoop van
land en het treffen van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een kerk, een school, wegen
en een arts.121
Het lidmaatschap van de verenigingen was bestemd voor volwassen mannen boven de
20 jaar die een gulden (een gemiddeld dagloon) konden inleggen. Het Zeeuwse reglement
sloot allen uit die ‘schuldig staan aan zedeloosheid en een ergerlijk gedrag of die dwalingen
koesteren, welke de leer der Zaligheid betreffen.’ Belangstellingen moesten er blijk van geven
dat ze ‘zich aan des Heeren woord willen onderwerpen opdat er langs dien weg een
christelijke regeering aanwezig kunne zijn’.122 Dit alles ter waarborging van het Nederlandse
gereformeerde karakter van de kolonisatie. Deze voorwaarden zijn ook terug te vinden in een
oproep in de plaatselijke krant om zich aan te sluiten bij de vereniging:

“Wij verlangen tot dat einde opgave van hunnen namen, woonplaats, ouderdom en
beroep; tevens bewijzen van zedelijk gedrag en dat men de leer der Geref. Kerk is
toegedaan,…”123
Hiermee lijkt de toelating van leden beperkt tot de afgescheiden kerk, maar deze grens
was niet heel strikt. In de Staten van Landverhuizers is ook één hervormde emigrant te
ontdekken, namelijk Pieter Koole.124
De Zeeuwse vereniging onderscheidde zich doordat deze zichzelf organiseerde als een
losse kerkelijke gemeente en een eigen predikant beriep. Tevens was de vereniging de meest
democratische van de drie en werden maatregelen genomen om weduwen en wezen te
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beschermen en het stemrecht van onvermogenden te garanderen, terwijl Scholte bepaalde:
‘die geheel voor rekening van anderen medegaan, hebben geen beslissende stem.’125
Na de oprichtingsvergadering van 1 februari 1847 in de consistoriekamer van de kerk
in Goes kwam men op 12 februari en 2 maart nogmaals bijeen. De volwassen mannelijke
leden van de vereniging droegen de leiding op aan een bestuur van zes man, maar in
werkelijkheid was het de vermogende Jannes van de Luijster die de overtocht van behoeftige
leden en later de collectieve landaankoop financierde.126 De voorzitter en spil van de
vereniging was dan ook Van de Luijster, herder van de gemeente was Van der Meulen. Aan
nieuwe leden werd een reglement van 29 artikelen voorgelegd, waaronder ook een apologie
om de emigratie te rechtvaardigen. In het voorwoord worden vijf redenen genoemd als
belangrijkste drijfveren tot vertrek:
1. De toenemende verwerping van het evangelie in Nederland,
2. De kerkelijke onvrijheid in godsdienstoefening en prediking,
3. De belastingen mede tot onderhouden van ‘eene massa van valsche godsdienstleeraars,’
4. Het ontbreken van christelijk onderwijs,
5. Het verlangen naar ‘verlossing uit een zinkend land welks bronnen van welvaart de Heer
zigtbaar toont te stoppen.’

Landverhuizing was geen vlucht voor Gods oordelen, maar een door God gegeven
uitweg waarvoor begrip werd gevraagd van broeders die deze vrijheid niet gevoelden.127 Ze
waren tot de conclusie gekomen dat emigratie de juiste keuze was. De omstandigheden in
school en kerk schokte hen, omdat ze leraren moesten ondersteunen die volgens hen de valse
doctrine onderwezen en dominees die het tegenovergestelde van hun overtuigingen preekten.
Zulke overwegingen bewogen hen om een beroep voor hulp te doen op iedereen die hetzelfde
geloof deelde, om de armen bij te staan die in ellende leefden. De kranten in Zeeland vielen
dit emigratie project aan maar Van de Luijster en zijn volgelingen besloten hun plannen te
publiceren.128
In zijn particulier rekenboek hield Jannes van de Luijster inkomsten en uitgaven bij.
De overtocht voor volwassenen werd op 42,50 gulden geschat, voor kinderen op 36 gulden,
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de totale kosten voor vracht en spijs op 100 gulden per persoon. Voor een gezelschap van 77
mingegoeden en behoeftigen wiens overtocht uit Antwerpen op de Kroonprins van Hanover
door Van de Luijster geleid en gefinancierd werd, betaalde hij 5806,70 gulden aan proviand.
Met vooruitziende blik had hij ook honderd Engelse bijbels en leesboeken gekocht. Bij
vertrek was (hoofdzakelijk door Van de Luijster zelf) het respectabele bedrag van 32.122,50
gulden tot financiering van reis en landaankoop in de verenigingskas gestort. Van de Luijster
verkocht zijn boerderij voor ruim 66.000 gulden en betaalde de overtocht naar Amerika voor
zijn familie en 77 behoeftige afgescheidenen.129 Hij had zelfs de schulden voldaan van
degenen die in Nederland nog iets te betalen hadden. Hij schijnt gezegd te hebben: ‘Kinderen,
wij mogen niet heengaan als bankroetiers. Die nog wat te betalen heeft, moet het mij opgeven,
en ik zal de schuld voldoen.’130

De kerkelijke gemeente was in deze periode een schuilplaats in tijden van stormen,
een begunstiger van liefdadigheid, een werkgever en het centrum van het sociale en culturele
leven. Vooral in de Nieuwe Wereld vervulde de kerk deze rol en werd deze nog gretiger
omarmd dan in de oude wereld. De religieuze gemeentes en hun leiders speelden ook cruciale
rollen in de beslissing om te emigreren en het bepalen van de uiteindelijke bestemming.
Kerken richtten verenigingen ter bevordering van de immigratie op, geestelijke en leken
leiders bevorderden deze en namen er deel aan en kerkelijke gemeentes creëerden een
ondersteunende emotionele en psychologische omgeving in de plaats van herkomst en plaats
van bestemming. Het religieuze geloof gaf stabiliteit en hielp spanningen op te lossen door het
gemeenschappelijke gevoel van verlies, ontworteling en sociale ontwrichting die veel
immigranten ervoeren. De kerk bood een sociaal vangnet, vooral in een omgeving die wat
vijandig gezind was tegenover de afgescheidenen.

In totaal vertrokken er in de periode 1846-1849 98 zielen, waarvan voornamelijk
afgescheidenen. Dit had als gevolg dat de afgescheiden gemeente van Borssele niet langer als
zelfstandige kerk kon blijven bestaan. De ongeveer 7 gezinnen die overbleven moesten zich
volgens de provinciale vergadering bij de gemeente van Nieuwdorp voegen. Aanvankelijk
zou een reden daarvoor ook gezocht kunnen worden in het wegvallen van de sterke
leidinggevende figuren op het dorp, zoals Jannes en Cornelis, daarmee viel namelijk ook de
organisatie en financiering voor een groot deel weg. Jannes had zijn boerderij verkocht en de
129
130

R.P. Swierenga, Faith and family, 86.
D. Versteeg, De pelgrim-vaders van het Westen (Grand Rapids 1886), 51.

44

schuur viel daarmee weg als plek voor godsdienstige bijeenkomsten. Echter bij Koninklijk
Besluit van 16 november 1845 was de gemeente gemachtigd om openbare eredienst uit te
oefenen in een gebouw gelegen binnen Borssele.131 Desondanks moet het voor de ca. 35 leden
die overbleven moeilijk zijn geweest de gemeente op eigen dorp financieel in stand te houden,
ook waren er bezwaren van dominee Steketee uit Nieuwdorp dat hij teveel moest reizen en er
te weinig opkomst was bij de preken in Borssele. Zodoende werd de gemeente tijdelijk bij
Nieuwdorp gevoegd.

Hoewel de meeste immigranten hun land verlieten in de hoop op economische
verbetering, maakten religieuze instellingen het vertrek mogelijk, leiden ze nieuwkomers naar
specifieke bestemmingen en vormden ze hun assimilatie in de nieuwe omgeving. Religie
vormde het zelfbewustzijn en het centrale punt in het leven van de meeste landverhuizers, met
name de kerk. Religieuze verbondenheid heeft volgens huidig onderzoek het gehele
hervestigingsproces aanzienlijk beïnvloed, het speelde een belangrijke rol in de beslissing te
emigreren, bepaalde de richting van de emigrantenstroom en de aanpassing in het nieuwe
land.132 Ondanks de kritiek vergemakkelijkten de verenigingen de reis aanzienlijk, zowel
financieel als psychologisch.

4.2. Cornelis van der Meulen
Cornelis van der Meulen (1800-1876) was van oorsprong een aannemer uit Middelharnis,
maar werd in 1838 door Scholte in Utrecht tot predikant opgeleid. Van 1839 tot 1841 ging hij
voor in de gemeente van Middelharnis. In het voorjaar van 1841 waren de twaalf in Zeeland
bestaande Afgescheiden gemeenten in Goes bijeengekomen om een nieuwe herder en leraar te
beroepen, de keuze viel op ds. C. van der Meulen. Hij nam het beroep aan en deed op 13 juni
zijn intrede. Vanuit zijn standplaats in Goes zou hij meerdere Zeeuwse gemeenten bedienen.

Van der Meulen was een geliefde predikant. Een getuigenis van een oud-leerling zegt:
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“De zondagen waren dagen van verlustiging. Uit Zuid-Beveland kwam men van alle
zijden om van de lippen van ds. Van der Meulen het Woord Gods te hooren, vol ernst
en teederheid; en velen werden tot den Heere bekeerd. We leerden hem in deze dagen
kennen als een man vol moed en volharding, die beslist sprak en handelde.”133

Zijn werk als predikant voor de afgescheiden gemeenten in Zeeland leverde hem al
snel de bijnaam ‘Apostel van Zeeland’ op. Dominee A. Zwemer zou hem deze bijnaam
gegeven hebben, vanwege Van der Meulen zijn leiding en verdere opbouw van de gemeenten.
Dat de gemeenten groeiden onder de leiding van Van der Meulen blijkt wel uit het feit dat in
Goes het kerkgebouw moest worden vergroot.134 Zijn preken werden veelvuldig bezocht. Zo
schrijft Jannes in zijn dagboek over het jaar 1840:

“Zondag den 21 juny ds. van der Meulen bij ons gepredikt, mooij weer, wel 500 tot
600 menschen met veel stichting en indruk geëindigd 's avonds om 9 uuren.”135

Ook werd hij door de Zeeuwse leden van de vereniging bijna tegen zijn wil beroepen
als geestelijk leider van de gemeente om met hen mee te trekken.136 Toen zich in 1846 het
rumoer verspreidde dat Van Raalte voorstelde om de behoeftige Hollanders naar beschikbare
ruimtes in Amerika te brengen waar religieuze vrede en economische voorspoed hun lot zou
zijn, aarzelde de dominee nog. Als geestelijk leider van de Zeeuwse afgescheidenen heeft hij
uiteindelijk toch deze belangrijke beslissing gemaakt.137

In 1846 sprak hij zich nog uit tegen landverhuizing. Onder de titel Verneder u dan
onder de krachtige Hand Gods schreef hij, op last van de Provinciale Kerkvergadering van 7
januari 1846 te Goes, een opwekking tot het houden van een algemene dank-, vast- en
bededag op 25 februari van dat jaar. De redenen om tot deze dag op te wekken waren de
toestand van het vaderland in het algemeen en die van de kerk in het bijzonder (niet alleen de
situatie van de Afgescheidenen, maar ook die van de Hervormde Kerk) en de betrekking die
gevoeld werd op al Gods kinderen.138 Daarnaast was het gebed volgens hem het beste middel
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om eenheid te bewerken en te bevorderen. Over de landverhuizing schreef hij in het
bijzonder:

“Dat de Heere Zijne kinderen beware om het Land hunner geboorte niet te verlaten en
naar vreemde gewesten heen te gaan uit wereldsgezindheid, om ruimer bestaan te
vinden, onder voorwendsel: “wij kunnen dan met eerbaarheid door handenarbeid ons
brood verdienen en dit kunnen wij in ons vaderland niet meer.” Dat de Heere vooral
Zijne kinderen beware voor moedeloosheid, om alzoo zulke stappen te doen; dat de
Heere zijn opregte kinderen meer in het geloof versterke, en doe zien op de beloften
Gods. Dat de van God met middelen gezegenden daar niet aan overgegeven worden,
om in den tegenwoordigen nood het Land te verlaten, maar hun een hart te schenken
om van nu af met hunne goederen den Heere te dienen, opdat zij geen oorzaak zijn, dat
de sieraden der Kerk worden weggenomen, namelijk de armen, maar dat er in de
tegenwoordigen nood ruime inzamelingen worden gedaan, wetende dat die spaarzaam
zaait, ook spaarzaam zal maaijen, en die in zegeningen zaait, ook in zegeningen zal
maaijen, maar dat het door daden mag openbaar worden, dat wij in de gemeenschap
der heiligen bidden: Geef ons heden ons dagelijksch brood.” 139

Toch veranderde dominee van der Meulen uiteindelijk van gedachten, mede onder
invloed van het voorbeeld van zijn leermeester Scholte en zijn medestander in kerkelijke
zaken Van Raalte. Later in 1872 sprak hij hierover en zei: “Op een moment in Arnhem
weerstond ik dominee Van Raalte’s meningen over emigratie, waarop hij reageerde: “Je kunt
de emigratie niet stoppen net als je de Rijn nooit kan stoppen.” Snel werd dit ook mijn
mening.”140

Het volk daarentegen, was niet zo aarzelend over de migratie, zoals Van der Meulen
observeerde:

“Ons volk was sterk bewogen. Overal spraken ze over Amerika. Ze lezen de Bijbel, ze
leerden dat emigratie niet alleen toegestaan was, maar dat het zelfs Gods bedoeling,
139
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plan en gebod was om vruchtbaar te zijn en te vermeerderen over de aarde. Ze gingen
de geschiedenis van Gods kerk hier op aarde na. We leerden dat deze kerk zijn koers
net zo sterk had gevolgd als de zon, en dat de Almachtige in deze tijd klaar was om
waar te maken voor de westelijke landen wat Hij hen beloofd had. Naar deze landen
waren we klaar te emigreren, om onze families met ons te nemen waar de Heer zijn
waarheid zou laten bloeien, en opvolgende generaties Zijn werk zouden prijzen.”141

Mogelijk gaf een bezoek aan Borssele de doorslag. Begin 1847, het was een Paas- of
Pinkstermaandag zou Van der Meulen weer een keer in deze plaats voorgaan. Hij zag hiernaar
uit, want in zijn eigen gemeente Goes werd volop gesproken over de emigratie naar Amerika,
hij hoopte even bevrijd te zijn van de emigratie perikelen. In Borssele gearriveerd, deelde
echter ook de rijke boer Van der Luijster hem mee, dat hij overgebogen was om naar NoordAmerika te gaan.142 Zijn zoon deelt in een boek ter nagedachtenis aan zijn vader het volgende
mee:
“Het was op een feestdag, Paas- of Pinkstermaandag, één van die dagen die of tot
godsdienst of tot vermaken worden gebruikt. Het volk hield zich op de marktplaats
bezig met allerlei volksspelen en slechts een gering aantal kwam om de verkondiging
des Evangeliums, die anders schaars was in die dagen, aan te horen. Zij gaven de
voorkeur aan koekhakken en andere dergelijke vermaken boven de openbare
godsdienstoefening. Daarover was vader getroffen als over een blijk van de
lichtzinnigheid en onverschilligheid omtrent de waarheid, waarin een groot gedeelte
van Nederlands volk verzonken lag.”143

Daarnaast viel het hem op, dat zoals de zon van het oosten naar het westen gaat, de
gang van het Evangelie in de loop der tijden dezelfde richting had genomen. Zijn aandacht
werd daarom nu meer naar Amerika, als westelijk werelddeel, getrokken.

“Hij geloofde dat de bemoeienissen van God zich over dit laat gevonden werelddeel
zouden uitstreken en begon er over na te denken, wat hij tot nog toe niet gedaan had,
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of het niet in het beste belang ook van zijn nageslacht was om het in Amerika over te
planten.”144

Uit een brief die van der Meulen op 8 oktober 1847 vanuit Michigan schreef schemert
zijn motief door: ‘Als een bijzondere weldaad leven wij tot op heden in vrede en weten niets
van die nietige twisten die men in Nederland had.’145 Cornelis van der Meulen had menigmaal
zijn ontevredenheid getoond over de onderlinge kerkelijke verdeeldheid en probeerde zoveel
mogelijk naar eenheid en vrede te streven tijdens de synode en andere vergaderingen.

Krabbendam schrijft in zijn artikel Cornelis van der Meulen. Founder or follower dat
Cornelis van der Meulen meer was dan een eenvoudige volgeling.146 Hij was een sterk
geestelijk leider, een geliefde predikant die dicht bij zijn volk stond. Toen van der Meulen
aldus overtuigd was van de noodzaak ook over te gaan tot de emigratie naar Noord-Amerika,
hield hij op Nieuwjaarsdag 1847 een overtuigende preek in de schuur van Van de Luijster, om
met hem mee te gaan. Deze preek deed ook het hart van de ouderling smelten.147

Op geestelijk gebied oefende Van der Meulen zijn grootste invloed uit. Zijn taak was
het om het oog van de emigranten gericht te houden op God en door alle materiele tegenslag
moed in te rapen. De kracht van preken in de harde pioniersdagen is iets waar we vandaag de
dag misschien nog weinig bij kunnen voorstellen. Op zondag werd het volk hoop gegeven
door de toekomst bij God, daar werd de moed weer gesterkt om de dagelijkse werkelijkheid te
doorstaan en te overwinnen met God. Gods Woord werd gezien als een levend.148 Zo getuigd
ook Huibert Keppel tijdens een 60-jarig jubileum van de kolonie in Michigan. Tijdens het
jubileum is hij de oudste inwoner van het dorp Zeeland en zelf in 1848 aangekomen. Hij duidt
op de samenkomsten en preken en ‘hartversterking’ op de dag des Heeren in het nederige
kerkje. De zondagen zag hij als ontlasting en moedgevend.149
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Behalve geestelijk leiderschap vervulde Cornelis ook een belangrijke rol op
maatschappelijk gebied. Sterk leiderschap was vereist om leden te verwerven voor de
vereniging en de migratie te rechtvaardigen naar buitenstaanders.

4.3. Jannes van de Luijster
“Hij liet andere rijken ’s werelds geneugten najagen, zelf leefde hij gaarne met het
arme verdrukte volk van God, verkiezende liever met het volk van God kwalijk
behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de
versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn, dan de schatten van Egypte,
want hij zag op de vergelding des loons.”150

Vanaf het eerste bestaan van de afgescheiden gemeente was Jannes van de Luijster al
een toonaangevende figuur in deze ontwikkeling. Al op jonge leeftijd was Jannes actief
betrokken bij het kerkelijk leven in zijn omgeving, zo was hij scriba en voorzittend ouderling
van de raad die een nieuwe dominee zou beroepen in de Hervormde kerk. Tijdens dit beroep
kwam het tot onenigheid over de gang van zaken, namelijk tussen de gemachtigden van de
plaatselijke ambachtsheer (collator) en o.a. ouderling Jannes van de Luijster over de
beroeping van een dominee. In een brief geschreven aan het classicaal bestuur werd door de
gemachtigden afgegeven op Jannes als voorzittende ouderling in de beroeping van een nieuwe
dominee. Hij zou in de vergaderingen de boventoon voeren, overdreven
godsdienstovertuigingen hebben, onverstandig ijveren voor zogenaamde rechtzinnigheid en
het niet verdienen lid van de kerkenraad te zijn, omdat hij de evangelische gezangen weigerde
mee te zingen en de kerkelijke wetten niet wou handhaven, hoewel deze verplicht waren.151
Het conflict werd uiteindelijk opgelost, maar de diepere oorzaken waren daarmee nog niet
verdwenen. De hervormde broeders hadden o.a. in de brief hun ontevredenheid laten blijken
over enkele conservatieve, rechtzinnige sympathisanten binnen de gemeente, waaronder
Jannes. Al snel werd hij het plaatselijke hoofd van degenen die ontevreden waren over de
gang van zaken in de Hervormde kerk. Zijn huis stelde hij volgens getuigenissen open voor de
allerarmsten, omdat hij onder zijn collega’s weinig of geen gehoor vond voor zijn
denkbeelden.152
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In één van de dagboeken van Van de Luijster lezen we:

“En ook in die zaak van Amerika gaf de Heere mij een gezicht van Zijne oordeelen,
die reeds drukten en nog dreigden, en bepaalde mij bij de woorden van Paulus tot de
Joden: Nademaal gij het Evangelie verwerpt, zoo keeren wij ons tot de Heidenen.
Hetwelk dadelijk bevestigd is; zoodat de Heere Zijn zegen en Geest van de Joden
wegnam en de Heidenen namen dat woord aan en zoo was de val der Joden de
zaligheid der Heidenen. Alzoo ook in Nederland. Ja in Europa, daar het Evangelie zoo
vele eeuwen geschenen heeft maar ook van de massa verworpen die tot een zorgeloos
en goddeloos leven zijn overgevallen. Alleen is er een klein overblijfsel naar de
verkiezing der genade dat nog bij de zuivere waarheid naar Gods woord blijft. Zoo
werd dan mijn hart overgebogen als dat van mijne vrouw die mede genade in des
Heeren oogen gevonden heeft voor de eeuwigheid, als ook de harten onzer vier nog in
huis zijnde kinderen en van alles losgemaakt om de verlossing aan te nemen en om
den weg die de Heere voor ons opent alles te verlaten en naar Noord-Amerika op te
trekken.’153
Jannes van de Luijster besluit bij de jaarwisseling van 1846/47 de grote stap te wagen.
Zijn voornemen om te emigreren heeft grote invloed op zijn omgeving en velen willen onder
zijn leiding meereizen. Behalve zijn vrouw staan ook al zijn kinderen achter zijn besluit. Later
schreef hij als reden voor zijn besluit tot landverhuizing dat deze door Gods was ingegeven:

“Maar nadat Nederlands volk algemeen en de overheid bijzonder des Heeren wetten
en inzettingen verlaten hebben, zoo zond Hij de oordeelen van een drukkinge des
lands en eene drukken duurte van alle levensmiddelen, zoodat niemand in den
burgerstand met vrouw en kinderen meer bestaan kon; zoodat er velen tot den Heere
uit ellende beginnen te roepen en de Heere begint het geroep te hooren tot verlossing.
Ik heb die wondere wegen Gods in het openbaren van die weg naar Noord-Amerika
opgemerkt.”154

Mogelijk stond de beslissing van Van de Luijster ook onder invloed van ds. Van
Raalte. Zijn tweede zoon Jan van de Luijster studeerde voor dominee in Arnhem waar hij
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154

Van Hinte, Netherlanders in America, 137.
Stokvis, De Nederlandse trek naar Amerika, 71.

51

door de heer van Veenhuizen en de dominees van Raalte en Brummelkamp in de nieuwe leer
onderwezen werd. Nadat deze eerste twee emigreerden kon Jan niet veel meer studeren.155
Daarnaast ontmoette Jannes op zijn boerderij regelmatig ds. Scholte, die veel invloed had op
de Zeeuwen. Hij onderhield nauwe contacten met zowel Van Raalte als Scholte. De boerderij
van Jannes was een centrale ontmoetingsplek voor de Afgescheidenen in Zeeland.156

Op 21 juni 1856 zou Jannis van de Luijster aan zijn vriend Abraham de Muynck in
Borssele schrijven dat hij Gods voorzienigheid zag in de ontwikkelingen in Amerika,
waardoor veel gelukzoekers bekeerd werden.
“Nu zijn mijn gedachten en inzien niet anders als [bij het] oprichten [van ons dorp in
1847] van Kerk en Staat in dit werelddeel. Daar al tekens genoeg van te zien zijn die
het opmerken: de Heere ontdekt het Goud in Kalvorm (Californie), dat duijzenden lokt
en meest van geringste slag, Spanjaars, Hieren (Ieren) een hardnekkig afgodis volk.
Daar nu Gods Woord hier over de 100 talen vertaal is en aan al de volken met Kragt
verzonden word, zoo mankeren zij ook niet onder die vreemde volken te Kalvorm, het
Evangelie te verspreijden en te verkondigen. En na de Berigten wordt het van veele
aangenomen.”157
Eerder werd al duidelijk dat hij de financiële kracht was achter de onderneming.
Geregeld nam hij boetes voor zijn rekening. In het particuliere rekenboek hield hij inkomsten
en uitgaven nauwkeurig bij. Hij verkocht zijn boerderij voor ca. 66.000 gulden en betaalde de
overtocht voor tien families die geen garantie konden geven voor terugbetaling, behalve dan
een geschreven belofte dat wanneer de Heer erin zou voorzien, ze de schuld terug zouden
betalen.158 Ook betaalde hij voor het onderhoud op land en zee en voorzag hen van kleren. In
Michigan bleef Van de Luijster de geldkraan.159 Van de Luijster kocht van de staat Michigan
1680 hectare land voor 5000 dollar. Ook bood hij elke familie die de overtocht had gemaakt
20 hectare land voor de aankoopprijs en kosten, deze kon van hem gekocht worden en in 20
jaar terugbetaald worden. De koper werd land gegeven en hij gaf er een hypotheek op,
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waarbinnen ook de kosten voor het transport uit de Nederlanden vielen, zodat de hypotheek
tien of vijftien keer zo hoog was dan de kosten voor het land.

Met vallen en opstaan is de kolonie tot ontwikkeling gekomen en van de Luijster heeft
hier zijn gehele vermogen in gestoken. Ook op moreel en godsdienstig gebied heeft hij
gehandeld naar vermogen en leiding gegeven als hij daartoe in staat was. Volgens oude
getuigen en kennissen hebben ze hem nooit horen klagen dan over de eigen zwakheid en het
eigen verdorven hart. Een zeer vroom man die worstelde met zijn tekortkomingen en alle
ijdelheid als zonde wou vermijden, wat ook blijkt uit het feit dat hij nooit op de foto wilde
gaan. In zijn dagboek komt deze nederigheid terug en ook dat hij in alles Gods wil probeert te
betrachten. Natuurlijk zullen we nooit weten in hoeverre hij echt de christelijke weldoener
was, zoals hij vereerd wordt. Een beeld van hoe Van de Luijster was is ook geschetst door
Jacob den Herder:

“Van de Luijster bezat als landman een veelzijdig welontwikkeld verstand, en hij had
in zijn jeugd een goede opvoeding genoten. Maar, zijn lust en streven was bovenal om
de vrucht en de kracht der waarheid gedurig en bij vernieuwing aan zijn hart te mogen
genieten. En waarin hij boven velen uitmuntte, was zijn christelijke menslievendheid.
Zijn huis stond in Nederland altijd open voor allen –en in het bijzonder voor de
arbeiders in ’s Heeren wijngaard- die een schuilplaats behoefden, en jarenlang werd
zijn huis en schuur steeds als kerk tot godsdienstoefening gebruikt, tot er later een kerk
gebouwd werd. Hij beoefende de les van Paulus betreffende ouderlingen: ‘gaarne
herbergzaam’. Zijn vrome handel en wandel maakte hem voor oud en jong steeds zijn
bediening als ouderling dubbel waardig, en al was hij ook, naar de mening van
sommigen, wat eng in zijn opvattingen der waarheid, toch was hij ook ruim genoeg
om, waar hij bij verschil van gevoelens ook oprechte godsvrucht zag doorstralen
dezulken de hartelijke broederhand te drukken. Ook was en bleef hij onder al de
woelige kerkelijke verwikkelingen en onenigheden een trouwe voorstander der
Gereformeerde Kerk, leer, en dienst der vaderen, en een biddend onderzoeker der
waarheid, en een ernstig voorbidder voor land en volk, en der gemeente Gods, die hem
zo dierbaar was.”160
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Conclusie
In dit onderzoek is geprobeerd een duidelijker beeld te krijgen van de besluitvorming van de
groep Zeeuswse afgescheidenen. Met name is hier aandacht geweest voor het religieuze
aspect. In hoeverre bepaalde religie de beslissing van een groep landverhuizers uit Borssele
in 1847 om te emigreren naar Noord-Amerika?
De omstandigheden in Nederland waren halverwege de negentiende eeuw alles
behalve rooskleurig. Economisch bevond het land zich op een dieptepunt door hoge
staatsschulden en misoogsten, dit reflecteerde zich in hoge belastingen, voedseltekorten en
werkloosheid. Hoewel deze omstandigheden zwaar waren is het iets van alle tijden.
Halverwege de negentiende eeuw kwamen er echter andere alternatieven om de hoek kijken,
namelijk de mogelijkheid tot emigratie. Amerika was volop in ontwikkeling er klonken
veelbelovende berichten over een land waar vrijheid zou heersen en de mogelijkheden
oneindig leken.
In zijn centralisatiepolitiek was koning Willem I weinig tolerant voor andere
godsdienstige groeperingen dan de door de staat gesteunde Nederlands Hervormde Kerk. In
publicaties ter rechtvaardiging van de emigratie wordt veelvuldig verwezen naar deze
godsdienstige verdrukking. Critici wijzen er echter op dat daar na 1841 geen sprake meer was
door de mogelijkheid om erkenning aan te vragen bij de overheid. Echter deze erkenning
geschiedde nog wel onder zekere voorwaarden, ook had men nog niet de mogelijkheid om
eigen onderwijs in te richten. Tegelijkertijd bleef de maatschappelijke vervolging langer
voortduren.
Ten diepste was de overtuiging gegroeid dat het vaderland steeds meer op Sodom ging
lijken en dat Amerika het beloofde Kanaän was. Gods wil werd vervlochten in de beslissing
tot emigratie over te gaan. Tegenstanders wijzen er geregeld op dat de landverhuizers een
vrome sluier gebruiken, terwijl ze in feite uit zijn op materieel gewin. Echter die zekerheid
was niet geboden, zo stak Jannes van de Luijster bijna geheel zijn kapitaal in de onderneming
zonder enige zekerheid van winst. Er was een sterkere kracht aan het werk die de
afgescheidenen naar Amerika dreef. De diepe overtuiging dat het Gods opening was uit hun
zorgen.
Toen de Zeeuwse vereniging voor alle gereformeerden voorzag in een georganiseerde
reis leek de stap nog kleiner te worden. De draagkracht van de vereniging om ook voor de
behoeftigen in de reis te voorzien, zal hier wellicht aan bijgedragen hebben. Bijna alle leden
van de afgescheiden gemeente in het dorp trokken mee naar de overkant. Ook moeten de
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leiders Cornelis van der Meulen en Jannes van de Luijster niet onderschat worden. Beiden
genoten veel aanzien in het dorp, de een vooral op godsdienstig gebied, de ander op
maatschappelijk gebied. Door de gezamenlijke geschiedenis van ‘vervolging’ had men als
afgescheiden dorpsgemeente tevens een sterke band gesmeed.
Tenslotte is belangrijk om te wijzen op het afgenomen nationalisme. Hoewel de leus
God, vaderland en Oranje onscheidbaar leek, was het vertrouwen in de overheid aanzienlijk
afgenomen. Ook het feit dat de migratie over het gehele land verspreid was en niet perse
afhankelijk leek te zijn van de regionale omstandigheden.
Aan hand van deze case-study zou ik daarom voorlopig willen concluderen dat het
godsdienstige aspect een allesbepalende rol heeft gespeeld in de migratie. Andere aspecten
hebben hier ook aan bijgedragen, maar het was vooral die hogere geestdrift die de migranten
naar de Nieuwe Wereld dreef. Die andere aspecten zijn namelijk van alle tijden en plaatsen,
maar in deze periode was sterk een overtuiging ontwikkeld en gecreëerd van Amerika als het
beloofde land, een goddelijke oplossing voor de wereldse problemen. Met beschikking over
meer bronnen zou nog veel interessant onderzoek gedaan kunnen worden en beter inzicht
verkregen worden in de persoonlijke motieven van de landverhuizers.
De laatste kerkdienst voor het vertrek zouden de landverhuizers gezamenlijk in de
schuur van Jannes van de Luijster psalm 77:8 gezongen hebben:
Heilig zijn, o God, Uw wegen;
Niemand spreek' Uw hoogheid tegen;
Wie, wie is een God als Gij,
Groot van macht en heerschappij?
Ja, Gij zijt die God, die d' oren,
Wondren doet op wondren horen;
Gij hebt Uwen roem alom
Groot gemaakt bij 't heidendom.
Ruim 150 jaar later zouden de kinderen van de gereformeerde basisschool dezelfde psalm
zingen bij het bezoek van een groep Amerikanen aan het dorp Borssele. De psalm toont als
afsluiting het volkomen vertrouwen op de kracht van God, de overtuiging dat het Gods wil is
dat zij hun weg naar Noord-Amerika zouden gaan.161
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Appendixes
Appendix I: Staten van landverhuizers 1839-1900 Zeeuws Archief Middelburg,
GA810/1

1847

Naam

Beroep

Leef
tijd

Gezindheid

Welgest
eld

Borssele

V/d
Luijster,
Jannes
Steketee,
Jan
Dok, Gilles

Landbouwer

58

Christelijk
afgescheiden

Aannemer

44

Arbeider

43

Arbeider

38

Arbeider

41

Christelijk
afgescheiden
Christelijk
afgescheiden
Christelijk
afgescheiden
Christelijk
afgescheiden

Jonkheer,
Johannis
Steketee,
Jacob

Meergego
ed

Behoeftig

Vrouw

Kindere
n

Bestemmin
g

Ja

1

5

Noord
Amerika

Ja

1

9

ja

1

6

ja

1

6

ja

1

den
Arbeider
51
Christelijk
ja
1
4
Herder,
afgescheiden
Christiaan
Boonman,
Arbeider
44
Christelijk
ja
1
1
Cornelis
afgescheiden
Verburg,
Kleermaker
36
Christelijk
ja
1
2
Marinus
afgescheiden
Walhout,
Arbeidster
51
Christelijk
ja
7
Maria.
afgescheiden
Weduwe
van P. van
Laare
Hoek van
Kleermaker
42
Christelijk
ja
1
3
Dijke,
afgescheiden
Mart.
Rademake Schoenmaker
40
Christelijk
ja
r, Jan
afgescheiden
Koole,
Boerenknecht 30
Hervormd
ja
Pieter
59
Naaije,
Bakker
57
Christelijk
ja
1
4
Izaak
afgescheiden
Reden tot vertrek: Godsdienstijver, daaruit voortvloeiende zicht tot verandering en daarstelling van een op zich zelve staande gemeente,
levens gepaard met groote verwachting op rijkdom of verbetering van bestaan.

Appendix II ‘Voorwoord’ uit het: Reglement der Zeeuwsche Vereeniging ter verhuizing
naar De Verenigde Staten van Noord-Amerika (Goes 1847). Overgenomen uit F.J. de
Kok, Gij alleen de eer. 150 jaar Gereformeerde Gemeente te Borssele (Borssele 2010)

Aan den lezer!
Hiernevens wordt U ter hand gesteld, een Reglement der Zeeuwsche Vereeniging, ter
Landverhuizing naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
Gij ziet dus dat ook hier de zaak tot rijpheid is gekomen, en wij ons niet hebben laten
afschrikken door de lasterlijke aanvallen van sommige Zeeuwsche dagbladschrijvers, neen,
integendeel worden wij te meer daardoor overtuigd, dat die zaak ook in dezen des Heeren
werk is; omdat de vijanden der waarheid dezelve uit vijandschap bestrijden. Het heeft ons dan
ook niet afgeschrikt onze handeling voor het publiek bloot te leggen. Doch ons doel is tevens,
om het ter overweging aan te bieden aan de geloovigen, opdat zij in staat gesteld worden
mede behulpzaam te zijn en vele verarmden te redden uit eene meer en meer toenemende
ellende, zonder echter over de gewetens van onze medebroeders te willen heerschen, zoo
roepen wij hun toe: Ziet op Gods regering! Sluit uwe oogen niet toe voor de uitgemagerden
van de honger! Stopt uwe ooren niet voor hunne jammerklachten! Ziet op Neerlands volk en
deszelfs afval van God, het verwerpen van het Evangelie, waarin Christus als onze eenige
gerechtigheid wordt voorgesteld voor eenen verlorenen zondaar!
Wordt overtuigd dat de Natie de Gereformeerde leer veracht, en weggevoerd wordt met den
stroom welke haar toeroept: “Vrede, Vrede, geen gevaar!” Broeders! Wij verwachten ook van
sommigen tegenspraak, of wij vrijheid hebben om zoo vele armen achter te laten, doch wij
bieden ons aan deze allen, ook de weduwen en weezen mede te nemen, maakt U alzoo maar
los van eenig aardsch vermogen, om hun den overtogt te bekostigen.
Doch dit is ook niet genoeg, gij zult van ons willen weten welke onze drijfveer is, welke de
drangredenen zijn voor ons vertrek. In de eerste plaats zien wij in al de wisselende eeuwen
Gods regering met al die landen en volken, welke, begunstigd met het licht van het Evangelie
hetzelve verworpen hebben, zoo als Azië, Afrika en het grootste gedeelte van Europa, wij
gelooven dat God regtvaardig is in het straffen der zonde. Nederland nu heeft zich schuldig
gemaakt aan dezelfde zonde, welke in die landen en onder die volken gepleegd zijn. Ten
tweede verlangen wij verlossing uit knellende banden in het Kerkelijke, wij kunnen niet
beantwoorden aan de woorden van den Heere Jezus “Gaat henen door de gehele wereld,
predikt het Evangelie allen creaturen” zonder blootgesteld te worden aan vervolging der
wereldlijke magten, en dan zegt Jezus: “Als zij u in de eene plaats vervolgen, vliedt in de
andere.” Daarenboven grieft het ons, dat wij eene massa van valsche godsdienst-leeraars, met
al hun toebehooren moeten helpen onderhouden, en alzoo daadzakelijk medewerken.
Boven dat kunnen Christenouders het voor God niet verantwoorden dat zij buiten de
gelegenheid zijn hunne kinderen te laten onderwijzen, naar hunne Godsdienstige overtuiging;
ja elk opregt hart siddert, wanneer het den eed moet afleggen bij den doop van zijn zaad;
omdat zij zonder tegenspraak valschelijk zweren. Eindelijk verlangen wij ook verlossing uit
een zinkend land, welks bronnen van welvaart, de Heer zigtbaar toont te stoppen; en wie kan
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als Christen een goed geweten behouden, als hij zich en de zijnen blootstel t om eerlang
opgeteld te worden, onder den toenemenden stroom van bedelaars? Zoude het dan niet beter
zijn, naar de Staten van Amerika, welke God in Zijne voorzienigheid opent, te reizen, dan
overgevoerd te worden naar de Colonien Veenhuizen of Frederiksoord?
Denkt echter niet dat wij in den waan verkeeren van daar een land te zullen aantreffen, waar
de vloek niet op zal rusten, welke de Heer uitgesproken heeft op onzen Stamvader Adam.
Neen, wij gelooven ook dáár ellende te zullen ondervinden, doch wij zoeken hier op aarde
geen paradijs maar een land, waar het geweten niet gebonden wordt.
Velen echter zullen denken: wij mogen de oordeelen niet ontvlugten; wij moeten opmerken
dat er onderscheid bestaat, of de Heer ons martelaren maakt, of dat wij ons zelven tot het
martelaarschap begeven. Meent evenwel niet dat wij ons boven alles verheven wanen. De
heer weet welke beproevingen wij te gemoet gaan! Neen, uit overtuiging handelen wij, en
roepen daarom uwen raad en bijstand in en uwe Broederlijke aanmerkingen en gebeden voor
den troon der Genade. Wij kunnen nu niet meer dan uwe hulp inroepen; het hart overtuigen is
Gods werk; kunt gij even zoo met een goed geweten blijven als wij gaan, het is wel; wij geven
ons met een vrij geweten aan de beproevingen over; doch scheiden wij als broeders, voor
elkander biddende. Zien wij elkander dan niet meer, dan hopen wij toch van elkander te
hooren; en eens komen wij dan weder te zamen, doch in geen vreemdelingsland, maar
beerven, naar Gods belofte, eenen nieuwen Hemel en eene nieuwe Aarde, waar geen
scheiden, twisten, zuchten en weenen meer zijn zal. Dit is toch ons regte vaderland; de Heer
verzamele ons daar, waar wij beter dan nu zullen begrijpen de eeuwige wijsheid, door welke
wij geleid zijn en waar wij, in vereeniging met alle gezaligden, Hem zullen toebrengen: lof,
eer, aanbidding en dankzegging, Amen.
Goes, 1 February 1847
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