
Over de ‘emigratiekoorts’ na 

de Tweede Wereldoorlog is 

veel geschreven en gefilmd. 

Maar dat betrof meestal de 

landelijke of provinciale  

situatie of één familie. Ook is 

voldoende bekend over de rol 

van de kerken. Maar hoe ging 

dat nu in een middelgrote 

stad? Het Amersfoortse ver-

haal kan deze leemte vullen. 
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dat ze goed 
terechtkomen.’

Gereformeerde emigranten en kerkelijke 
zorg in Amersfoort 1945-1967

Brochure van de Christian Reformed Church, ca. 1949. 
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van ging grofweg maar eenderde naar de Neder-
landse koloniën.11 Bij nieuwe gebieden als 
Noord-Amerika was doorgaans sprake van ketting-
migratie, dus naar een bekend adres. Bovendien 
werden rond 1910 kinderen vooruit gestuurd, maar 
ook dan slaagde de een beter dan de ander.12 Op de 
expositie Thuis in twee werelden waren originele 
voorwerpen te zien die zorgvuldig zijn bewaard door 
afstammelingen. Verrassend is dat de gemeenteraad 
van Amersfoort eenmaal een krediet van ƒ2.000 
verleende voor emigranten naar Canada.13

Bij toeval kwam bij het onderzoek een aantal 
gereformeerde emigranten tevoorschijn in 1935-
1939. Toen vertrokken twintig Amersfoorters, waar-
van zeventien in gezinsverband en achttien naar 
Zuid-Afrika. Eén man ging naar Indië, één vrouw 
naar België. Twee vaders waren al 44 en 39 jaar; van 
de vier vrouwen waren er drie moeder; er waren elf 
kinderen. 

Al in 1935 was kunstschilder Evert Kroes (44) 
met zijn vrouw en drie kinderen van 4-12 jaar naar 
Zuid-Afrika vertrokken. Zij kwamen na dertig jaar op 
bezoek in Amersfoort en verklaarden dat zij hier niet 
meer wilden wonen: ‘Zij zijn van het land gaan houd-
en, zij voelen zich er thuis.’ Het bevriende gezin 
Fennema volgde het met gemengde gevoelens; 
dochter Ans: ‘Ze zijn van armoe gegaan. Mijn vader 
zei toen dat hij ook wel wilde emigreren, maar 
moeder wees dat af. Toen ik achttien was vroeg zoon 
Kroes of ik verkering met hem wilde, maar ik ging 
toen al met Folkert Fennema. Ik ben een huismus en 
Folkert heeft maar één keer gezegd: ‘Ik ga emigre-
ren’. Hij had toen ruzie met pa in de bakkerij gehad 
en kwam boos thuis.14 Lang niet iedereen was dus 
onder de indruk van die mooie verhalen.

aard van het bronnenmateriaal is het onderzoek 
beperkt tot de gereformeerde kerk; de kleinere 
groepen vrijgemaakten, christelijk gereformeerden 
en gereformeerde gemeente komen dus niet aan 
bod. Dan kijken we naar de rol van de Gerefor-
meerde Kerken bij de voorlichting en bemiddeling, 
in het bijzonder de kerk van Amersfoort. Ten derde 
worden de vertrekkers statistisch bestudeerd, maar 
ook hoe de onderlinge relaties waren. Tenslotte 
wordt het emigratieproces doorgelopen, waarbij 
opnieuw de rol van de gereformeerde kerk naar 
voren komt.

Voor sommige gereformeerden waren kerkelijke 
problemen juist een extra reden om uit Nederland 
weg te gaan, al is dat door degenen die de auteur 
ondervroeg maar éénmaal genoemd. De Vrijmaking, 
een kerkscheuring die in Amersfoort pas plaatsvond 
in de zomer van 1945, was inderdaad een trauma-
tische ervaring.9 Anne Bajema’s zoon: ‘Dad’s church 
in Amersfoort was severely impacted’. De meeste 
Soesterkwartierders en hun Westerkerk gingen mee 
met de Vrijmaking, maar de Bajema’s niet.10 

Vooroorlogse emigratie
De emigratiekoorts is duidelijk aangewakkerd door 
de brieven van oudere emigranten, ook in Amers-
foort. Maar over die Amersfoortse emigratie was 
niets bekend voordat de auteur hier onderzoek naar 
deed. Hieruit bleek dat de stad niet echt opviel door 
vertrekkers. De Afscheiding van gereformeerden die 
vanaf 1847 veel emigranten uit agrarische provincies 
naar Amerika opleverde had geen weerklank in 
Amersfoort en zelfs niet in Bunschoten. Ook daarna 
groeide het maar langzaam: van gemiddeld acht per 
jaar rond 1895 naar 51 in 1913 en 125 rond 1930. Daar-

leiding maakten dan andere groepen. Landelijk 
gezien waren ze oververtegenwoordigd onder de 
emigranten.5 Het ging om aanzienlijke aantallen: in 
1948 emigreerden 3.621 Nederlanders van verschil-
lende gereformeerde kerkgenootschappen en in 
1950 was dit al opgelopen tot 4.240; dat was een 
kwart van alle emigranten.6 

Hervormden en katholieken vroegen emigran-
ten eenvoudigweg om in het nieuwe land een 
zusterkerk te zoeken. Katholieke kerken vond je 
overal en dankzij het Latijn kon je de mis meteen 
volgen. Hervormden verwezen naar de Presbyte-
riaanse Kerk, omdat die ook calvinistisch was. De 
Nederlandse Hervormde Kerk keek dus zelf niet buit-
en de landsgrenzen.7 Maar gereformeerden maakten 
het zich minder makkelijk. Ze wilden graag zeker 
weten dat hun leden overzee een ware kerk vonden, 
getrouw aan Schrift en belijdenis. Die vond je niet 
zo snel, dus bleven zij contact houden. Koops 
spreekt in dit verband ook van een gereformeerde 
emigratiecul tuur : contacten door vroegere emi-
gratie, de sterke band als geloofsgenoten, de goede 
onderlinge organisatie van de emigratie en het zelf-
beeld van kerk en land versterkten elkaar. In gerefor-
meerde kring werd emigratie al vóór de oorlog 
gezien als een opdracht van God om het evangelie 
te verbreiden, naast economische argumenten als 
werkloosheid en overbevolking.8 

In dit artikel komt eerst de gereformeerde emi-
gratie voor en vlak na de oorlog aan bod. Door de 

‘Ik wilde terug naar het burgerlijk leven en ons gezin 
had meer ruimte nodig, what was not available in 
Nederland.’1 Dat dacht Teun Kempkes, monteur bij 
de luchtmacht in Soesterberg, in 1961. Na de oorlog 
duurde het jaren eer Nederland er weer bovenop 
kwam. Veel mensen zagen daarom geen toekomst, 
vooral jongeren. Maar ook de regering zag vertrek 
als een oplossing voor boerenzoons die geen land 
vonden, voor jonge stellen die bij de ouders inwoon-
den, of voor gedemobiliseerde soldaten die hun 
draai niet meer konden vinden. Ook waren er 
mensen die uit Indië terugkwamen of de Koude 
Oorlog wilden ontwijken. De regering gaf daarom 
reissubsidies en stelde voorlichters aan. En in veel 
kerken werd de voorkeur gegeven aan emigratie 
boven geboortebeperking. Rond 1960 noemde drie-
kwart van de Nederlandse emigranten economische 
motieven en eenderde de positieve berichten van 
relaties. Een ander belangrijk aspect: de houding van 
de vrouw was essentieel en zij kwam vaak met het 
idee. Zo vertrokken 574.896 Nederlanders in de 
jaren 1946-1969.2 

De provincie Utrecht viel in de emigratiestatis-
tieken niet op: de 6% van de vertrekkers kwamen 
overeen met het Stichtse aandeel in de Nederlandse 
bevolking.3 Over de Amersfoortse emigratie na de 
oorlog bleek uitzonderlijk veel te vinden in het 
archief van de gereformeerde kerk; dit ontdekte de 
auteur tijdens de inventarisatie.4 Dat is niet zo gek, 
omdat gereformeerden veel meer werk van de bege-
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CEC heeft 90% van de gereformeerden bemiddeld, 
ook van de kleinere kerken. Opvallend genoeg had-
den de classis (regionale vergadering) Amersfoort en 
de particuliere synode Utrecht al in 1939 een voorstel 
gesteund voor aparte deputaten Emigratie.22 

Algemeen Kerkelijk Bureau
De secretaris van de deputaten Emigratie was 
Gerard Laernoes, de directeur van het onderbezette 
Algemeen Kerkelijk Bureau (AKB) in Utrecht. In 
1954 maakte hij zelf een oriëntatiereis naar Canada. 
Voor de emigranten had hij twee dames vrijgemaakt: 
‘Wij kregen daar ontzettend veel werk mee, want 
van alle vertrekkende gereformeerden moesten wij 
bericht van vertrek naar het buitenland doorgeven 
en dat waren er duizenden!’23 Het archief van de 
gereformeerde kerk van Amersfoort zit vol met 
circulaires waarin de kerkenraden werden aange-
spoord actief te zijn rond emigratie. Bovenal moest 
men het AKB persoons- en reisgegevens sturen, die 
deze zou doorgeven aan de Canadese kerk in de 
buurt, om hen te bezoeken. De Amersfoortse kerk 
gaf de emigratiegegevens vanaf het begin in 1949 op 
voorbeeldige wijze door aan het landelijke bureau, 
die ze sorteerde voor de contacten overzee. Ook 
stuurde Amersfoort jaaropgaven met emigranten, 
voor de zekerheid zelfs tweemaal. Er is zelfs een 
apart dossier met emigratiecirculaires.24 

Veel andere kerken moesten juist gemaand 
worden beter hun best te doen: ‘U wilt toch ook dat 
ze goed terechtkomen.’ Ze moesten zorgen voor 
actuele adressen van emigranten: ‘Broeders, dit gaat 
niet om een administratieve fraaiïgheid, maar om 
het heil van mensenzielen.’ De drie gereformeerde 
predikanten die in 1950 meevoeren naar Australië 
ontdekten dat er 264 gereformeerden waren, terwijl 
er maar 40 op de lijst stonden. Men wist zelfs niet 
welke soldaten rechtstreeks vanuit Indonesië gin-
gen. In januari-oktober 1951 vertrokken er 596 gere-
formeerden, terwijl deputaten maar 275 namen 

Al deze mensen waren opvallend jong. Alleen 
een echtpaar dat in 1947 naar Indië ging was ouder 
dan 35 jaar; zij waren de eersten die in februari 1946 
van daar uit naar Amersfoort waren gekomen. 

Voorlichting van de Gereformeer-
de Kerken20

Al vóór de oorlog waren er vanuit de kerken bemid-
delingsbureaus ontstaan om de emigranten te 
ondersteunen bij voorbereiding, reis en nieuwe 
start. Hiermee wilde men de algemene voorlichting 
van de overheid aanvullen; de Nederlandse Emi-
gratie Dienst van de overheid kwam er pas in 1952. 
De Gereformeerde Emigratie Vereeniging (GEV, 
1927) was in 1938 verbreed tot de Christelijke Emi-
gratie Centrale (CEC), maar deze had nog steeds een 
flink gereformeerd stempel. De gereformeerden 
waren de grootste bemiddelaar en het best georga-
niseerd, ook omdat zij de actieve medewerking 
kregen van de zusterkerk in de VS en Canada, de 
Christian Reformed Church (CRC).21 

Eind jaren veertig groeide de emigratie uit tot 
een ware koorts: eenderde wilde weg. Daarbij ver-
trokken veel mensen zonder zich voldoende reken-
schap te hebben gegeven van de gevolgen, zowel 
materieel als geestelijk. Zo hadden ze vaak geen 
geld, kwamen ze soms niet door de verplichte 
medische keuring en spraken ze meestal nauwelijks 
Engels. Dit was aanleiding voor de gereformeerde 
deputaten (landelijke commissie) Zeevarenden om 
zich ook over hen te gaan ontfermen. Men richtte 
een onofficiële voorlichtingscommissie hiervoor op, 
die eind 1949 werd omgezet in deputaten voor de 
Emigratie. Taken waren advies aan kerkenraden, het 
detacheren van predikanten aan boord van emigra-
tieschepen en contacten met elke emigrant en met 
de buitenlandse zusterkerken. De spil in deze depu-
taten waren CEC-voormannen Taeke Cnossen en 
Abraham Warnaar, die 37 jaar de leiding hadden en 
geregeld overzee gingen kijken. Met succes, want de 

In oktober 1945 ging Johan van Gelder (28) naar 
een oliebedrijf op Curaçao; een jaar later kwam hij 
op verlof en nam zijn vrouw en kind mee. Ze kregen 
nog twee kinderen en kwamen elke drie jaar vier 
maanden op verlof. Zij hielden hier hun huis in 
Amersfoort aan: Randenbroekerweg 49, later Bor-
neoplein 10. Wijselijk gaf de kerk hen een reisattes-
tatie, maar in feite waren zij wel emigranten.18 Vijf 
andere vrouwen gingen in 1945-1947 met hun man 
naar Indië of zij volgden hem; drie vrouwen gingen 
alleen naar een buurland in Europa.

Echte emigranten komen we pas eind 1946 
tegen: een man naar de VS en een vrouw naar Cana-
da. In 1947 volgden nog twee vrouwen, beiden alleen; 
voor een huwelijk overzee is geen aanwijzing gevon-
den. Mogelijk voeren zij mee op het eerste emi-
grantenschip ss Waterman, dat op 17 juni naar Cana-
da vertrok.19

Gering aantal vertrekkers 
1945-1947

Wie vlak na de bevrijding wél weg wilde, ontdekte al 
snel dat het moeilijk was om een passagiersschip te 
vinden. Deze waren immers gevorderd voor troe-
penverplaatsingen en ook de beperking van de uit-
voer van geld was een stevige hinderpaal. Voor 
Amersfoort als geheel zijn geen vertrekstatistieken 
over de drie eerste naoorlogse jaren. De aantallen 
gereformeerden zijn ook te klein om in de statistieken 
te verwerken. Het waren respectievelijk 8, 13 en 15 
gereformeerde personen, samen 36. Het waren 23 
mannen, 13 vrouwen en twee kinderen; bruiden van 
Canadese soldaten zijn daarbij niet aangetroffen. 
Bovendien gingen de meesten (27) naar Indië. Al in 
1945 gingen jongens voor hun opleiding naar het 
Verenigd Koninkrijk, maar hun vertrek werd pas 
gesignaleerd toen ze een jaar later naar Indië gingen. 
Het werkelijke aantal vertrekkers is dus hoger  
geweest. Slechts drie van hen werden al in het eerste 
jaar genoteerd en bij twee stond vermeld dat ze een 
reisattestatie (getuigschrift) hadden gekregen; ze 
zouden dus binnen afzienbare tijd terugkomen.15 De 
derde was Johan Rijper; hij was pas achttien jaar en 
zou twee jaar later doorgaan naar Indië.16 

In 1945 vertrokken de eerste twee Amersfoort-
ers naar Indië (met militaire attestatie, dus een rei-
sattest voor een soldaat), in 1946 acht en in 1947 
twaalf. Veel jongens waren daar als dienstplichtige 
heen gestuurd; in 1948 waren dat er in totaal min-
stens 29. De gereformeerde kerk volgde hen met 
veel belangstelling en stuurde post, geluidsopna-
men en kerstpakketten. Dat werd gewaardeerd; één 
man die uit de tropen was teruggekeerd dankte in 
1951 voor het ‘verbluffende’ medeleven dat hij uit 
Amersfoort had ondervonden.17

Brochure van de Christian Reformed Church, ca. 1949. 
Collectie auteur.
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Het AKB ondersteunde de deputaten ook vanaf  
het begin met andere administratieve taken en de 
praktische voorlichting. Al in mei 1949 stuurde men 
enkele exemplaren op van een Nederlandstalige 
folder met adressen van de zusterkerken in Canada 
(waarschijnlijk de afgebeelde). In december ver-
scheen een stencil over aanbevolen kerken in Aus-
tralië en Nieuw-Zeeland en toen in 1953 een folder 
volgde met de Nederlandse kerken aldaar bestelde 
Amersfoort er meteen tien. Tien jaar later vond 
ieder kerklid een folder over deze kerken in zijn kerk-
blad.29

CEC
Voor de praktische kant zorgde de CEC. Als iemand 
zich daar rechtstreeks aanmeldde berichtte men dit 
aan de plaatselijke kerk. Omdat veel emigranten 
alleen ‘gereformeerd’ noteerden moest het AKB 
soms bij de plaatselijke kerk informeren of iemand 
echt van de Gereformeerde Kerken was.30 

Ook de CEC was actief met voorlichting; zo 
organiseerde men in 1949 een eerste Canada-dag. 
Cnossen kwam drie jaar later naar sociëteit Amicitia 
in Amersfoort, terwijl ook films te zien waren. Toen 
bleek de CEC een contactadres in Amersfoort te 
hebben: L. van Aalderen, Leusderweg 277. Hij was 
onderwijzer aan de christelijke ULO. Ook attend-
eerde de CEC zelf op de geestelijke aspecten van 
emigratie. In het Amersfoortse kerkblad stond onder 
de kop Emigratie: ‘Hierover is ongetwijfeld eerlijke 
voorlichting nodig.’31 Dat men dit benadrukte in een 
tijd van emigratiekoorts onderstreept de integriteit; 
dat was elders wel eens anders. Van de katholieke 
landbouwonderwijzer Jan Willemsen in Hoogland 
wist iedereen dat hij de emigratie te mooi voorstel-
de.32 Ook de vrijgemaakte emigratievereniging was 
actief; deze hield in 1950 haar jaarvergadering in de 
Amersfoortse Zuidsingelkerk, met een lezing over 
Canada.33

Toch moesten veel kerkenraden nog jarenlang 
aangespoord worden om hun emigranten alleen 
naar de CEC te sturen. ‘We moeten alles doen om te 
voorkomen, dat er leden of doopleden “zoek raken”, 
zoals helaas in het verleden maar al te vaak is ges-
chied.’ De waarschuwing moest nog vele malen 
herhaald worden, bijna woordelijk.34 

Expats, soldaten en reizigers
Veel emigranten werden uitgezonden door hun 
bedrijf, zoals eerder bleek. Uit de bronnen is dat lang 
niet altijd op te maken. In 1949 ging een ingenieur 
naar Curaçao; zijn vrouw en de tweeling volgden 
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hadden. Nog in 1957 klaagden de kerken overzee 
(maar ook in Europa) over de gebrekkige en onjuiste 
voorlichting door de plaatselijke kerken in Neder-
land, ‘waardoor talloos velen voor het gereformeerd 
kerkelijk leven verloren gaan’. Daarom werd nog 
eens een korte handleiding voor de procedure rond-
gestuurd.25

De kerkkeuze was voor de emigrant zelf niet het 
eerste waar hij aan dacht, want die had zijn energie 
nodig voor toestemming voor immigratie, de reis, 
werk en huis. Ook waren er heel wat emigranten die 
hun reis als een makkelijke methode zagen om onder 
de knellende banden van de kerk uit te komen. Zij 
meden de verzuilde bemiddelings bureaus juist, 
deden geen moeite om een attestatie op te vragen 
en zochten geen nieuwe kerk, of kozen er één die 
lichter was en hen dus meer vrijliet. Een van de ge-
noemde boordpredikanten van 1950 realiseerde zich 

al dat mensen zich schuilhielden voor hem. Bij de kerk 
bestond er weinig begrip voor. Tegelijk moet echter 
gemeld worden dat ook de Nederlandse overheid 
kerkafval als negatief bestempelde.26

Begin 1949 werden de kerken er ook aan herin-
nerd de emigrant een attestatie mee te geven. Al vrij 
snel verscheen een tweetalige versie, omdat de 
kerken in Nederland er teveel taalfouten mee maak-
ten, terwijl ook duidelijk werd gemaakt dat het géén 
vrijgemaakt lid betrof.27 Het waren voorgedrukte 
dubbele kaarten, waarvan de kerk overzee de helft 
kon terugsturen. Maar omdat er ook kaarten terugk-
wamen met namen die in Utrecht nog niet bekend 
waren, waren er dus kerken in gebreke gebleven met 
hun informatie. Later vroegen zij om het attest vooral 
aan de emigrant zelf mee te geven; men was mogelijk 
bang dat men anders geen adres had om het naar te 
versturen.28 

Het AKB ondersteunde de deputaten ook vanaf 

Attestatie voor Bandoeng, het eerste tweetalige attest 
(onder) en een dubbele kaart met retourstrook (C9-10-1951, 
7-2-1952, 24-9-1963).

Immigratie naar Canada: naar welke kerk? door Rev E. 
Halsema, 1949 (GKA 124).

‘U  wilt  toch ook dat ze goed terechtkomen . ’   4 8
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35 C 5-1-1951 en 11-10-1952.   36 Vraaggesprek met broer 
Gerard Monkhorst 25-2-2015.   37 Zij kwamen in 1960 op 
verlof naar Amersfoort, waarbij zij belijdenis deed en hun 
baby gedoopt werd (GKA 1427).   38 B 20-6-1959,28-7-1961.   
39 Bureau Onderzoek en Statistiek gemeente Amersfoort.   
40 Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland 1950 208. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen 
om te veronderstellen dat het met de 1818 vrijgemaakten 
(die ik niet heb geteld) anders was.   41 Raven, Emigratie-
koorts, a.w., 16. Wel moet worden bedacht dat de landelijke 
cijfers alle gereformeerden zijn geteld en niet alleen de 
Gereformeerde Kerken. Ook had Amersfoort destijds maar 
50.000 inwoners; het cijfer van 1952 is dan ook vanaf 1996 
vrijwel elk jaar overtroffen, met 992 in 2006 als topper. In 
1952 ging 1,1% van de Amersfoortse bevolking, in 2006 maar 
0,7%; de stad had toen bijna driemaal zoveel inwoners.   42 
Koops 193, 346, 366; Herman Ganzevoort, A bittersweet land: 
the Dutch experience in Canada, 1890-1980 [Toronto 1988] 
112; Elich en Blauw 19-20; Obdeijn en Schrover 216.   

meerden per jaar en in 1945-1947 twaalf. Dat werden er vervol-
gens veel meer. Bij de gereformeerden die bij toeval werden 
ontdekt in 1968-1978 daalde het gemiddelde weer naar vijf. 

Aantallen emigranten uit Amersfoort 1948-1967

                       gemiddeld             totaal

gereformeerden allen gereformeerden allen

1948-1952 25 420 125 1682*
1953-1957 29 400 146 1598*
1958-1962 21  105
1963-1967 11  57
   433

* De totaalcijfers beslaan alleen 1949-1956.

Aantallen emigranten uit Amersfoort, 
gereformeerden en totaal 1948-1967
  gereformeerden  allen39

1948  23  
1949  19    
    404
1950  14    
    306
1951  15  412
1952  52    
    560
1953  51    
    457
1954  20    
    430
1955  28  331
1956  26    
    380
1957  24
1958  25
1959  13
1960  19
1961  16
1962  22
1963  7
1964  3
1965  17
1966  14
1967  15

hem een jaar later (ze zijn natuurlijk als gezin 
geteld). Daarna verhuisden ze naar Venezuela en 
kwamen eind 1956 terug voor verlof. Ook zij hielden 
hun huis in Amersfoort aan.35 Ook zendelingen en 
ontwikkelingswerkers kunnen worden beschouwd 
als expats.

Mensen die al eens in het buitenland hadden 
gewoond kwamen makkelijker tot emigratie ver 
weg. Zo was een verpleegster eerst naar het  
Verenigd Koninkrijk gegaan en een jaar later naar 
Nieuw-Zeeland.

Kinderen bleven nogal eens achter in Nederland, 
waarschijnlijk voor school. Zo bleven hier drie van 
een echtpaar dat in 1948 terug ging naar Indië. De 
kinderen van de ingenieur in Venezuela bleven in 
1956 hier achter en zendeling Cornelis Geuze deed 
dat in 1965 met enkele oudere zoons.

Veel Indiëgangers besloten vaak tot emigratie. 
Na de soevereiniteitsoverdracht kwamen ze terug, 
maar velen konden moeilijk hun draai vinden in het 
thuisland. Ze waren te vrijgevochten (ook door de 

oorlog) en konden geen werk en huis vinden. Daar-
om bood de regering hen vrije overtocht naar een 
immigratieland aan, als ze binnen het jaar vertrok-
ken. Jan van der Horst (23) bijvoorbeeld ging in 1950 
naar Australië. Anderen gingen zelfs rechtstreeks: 
Greet Monkhorst (25) was in 1948 als verpleegster 
naar Indië gegaan en daar getrouwd. Vandaar gingen 
zij datzelfde jaar naar Australië.36 Een ander ging na 
zijn Indiëjaren met echtgenote naar Abidjan (Ivo-
orkust).37 

Geregeld bleek dat vertrekkers alleen voor korte 
tijd op reis waren gegaaan; zij zijn dan ook niet mee-
geteld. Sommige ouders gingen op bezoek bij hun 
geëmigreerde kinderen. Twee anderen gingen voor 
opleidingen naar de VS.38 De kerk gaf hen een reis-
attest en zette dat eventueel om in een definitief 
attest. 

Aantallen
Zoals gemeld vertrokken in 1935-1938 voor zover 
bekend gemiddeld zeker vijf Amersfoortse gerefor-
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In 1950 waren er in Amersfoort 2.725 gerefor-
meerden op 58.050 inwoners, dus 4,7%.40 Onder 
de emigranten waren zij 4,5%, dus was hier geen 
sprake van oververtegenwoordiging, zoals die 
hierboven voor gereformeerden uit heel Neder-
land is gesignaleerd. Uit de grafiek is af te lezen 
dat de jaren 1952 en ‘53 enorme uitschieters 
gaven, van 52 en 51 man. Op de gehele Amers-
foortse emigratie vormden de gereformeerden in 
de eerste vijf jaar 6% en in de tweede 8%. Daar-
mee bleef het wel substantieel lager dan op 
nationaal niveau, waar dit twee- tot viermaal zo 
hoog lag.41 

Ook landelijk gezien daalde de emigratie 
vanaf 1953 gestaag. Dat werd nog veel sterker in 
de jaren zestig, omdat het economisch herstel 
doorzette en er zelfs tekorten aan werknemers 
ontstonden. De regering stopte dan ook in 1962 
het actieve emigratiebeleid. Een andere factor 
was de economische crisis in Australië.42

Gezinnen en alleengaanden
De meeste emigranten gingen als groep. De 
echtparen met kinderen vormden de hoofdmoot 
en er waren ook veel pas getrouwden. In de jaren 
1935-1938 waren zoals gemeld bijna allen in  
gezinsverband vertrokken, maar na de bevrijding 
waren het vooral eenlingen geweest. 

‘U  wilt  toch ook dat ze goed terechtkomen . ’   50
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we land, waardoor de kans op desillusie groter 
werd.48 

Van Amersfoort zijn veel voorbeelden gevonden 
van kettingmigratie. Zo werd een gezin door het 
Immigration Committee van de Canadese zuster-
kerk geplaatst werd bij een andere Nederlander (zie 
afb. p. 64).49 Geregeld gingen verschillende families 
naar dezelfde stad in Canada, maar dat is onvoldo-
ende bewijs dat ze elkaar volgden. Dat was er wel als 
ze naar mensen met dezelfde achternaam gingen. 
Nog concreter was een familierelatie. Zo ging een 
jongeman naar Canada en zeven jaar later zijn zus; 
een echtpaar ging er ook heen en een jaar later volg-
de de broer van de vrouw naar dezelfde stad. 

Ook Henny Ruiter-van Nijkerk uit Amersfoort 
wist goed waar ze heen ging. In 1956 was de familie 
Gijs Veenendaal-Ruiter uit Leusden naar het Cana-
dese prairiedorp Carman (Manitoba) gegaan. Vier 
jaar later volgde het gezin Ruiter, een broer van de 
vrouw. ‘Toen ik hoorde dat zoon Gijs ging emigreren 
ben ik hem gaan uitzwaaien. We schreven elkaar en 
hebben we ons verloofd onder de Onze-Lieve-Vrou-
wetoren, waarna we in 1967 trouwden in de Gracht-
kerk ertegenover.’50 

Sommige ouders volgden kun kinderen. Zo ging 
het gezin Lambrechts dat hierna nog aan bod komt 
een jaar na de zoon naar Zuid-Afrika. Een echtpaar 
ging met een kind naar hun zoon in Australië. Een 
bejaarde man volgde zijn dochter in Canada. Jan 
Budding ging naar zijn dochter Janny omdat de bak-

kerij aan de Leusderweg niet goed liep.51 
Interessant is dat rond 1978 nog een gerefor-

meerde groep van ca. 25 man met onderlinge fami-
lieverbanden vanuit Amersfoort en randgemeenten 
naar Canada is verhuisd. Het waren allemaal veerti-
gers met hun kinderen en ondernemers met een 
eigen bedrijf.52

Geregeld gingen kinderen uit één gezin verschil-
lende kanten op; Margje/Marge Bajema (27) ging in 
1952 naar haar verloofde in Canada. Haar broer Anne 
Bajema (26) verloor in 1954 zijn baan bij vleesfabriek 
Noack en wilde zijn zus achterna, maar hij werd 
afgekeurd en zo werd het Nieuw-Zeeland, op advies 
van vrienden. Zijn verloofde uit Friesland en broer 
Willem volgden een jaar later; Willem ontliep ook de 
dienstplicht.53 Een andere man ging naar Australië 
en twee jaar later zijn zus naar Canada; een andere 
man volgde evenmin zijn broer naar Australië en 
ging met zijn vrouw naar Canada. Cornelis de Vries 
(25) was naar Australië gegaan, maar het ouderlijk 
gezin Age de Vries (met tien kinderen) ging twee 
jaar later naar Canada. Zij volgden hun dochter Jan-
tje (31), die dat jaar kennelijk meer succes had 
geboekt. Vrouwen konden dus ook kwartiermaak-
ster zijn.

Kort vóór en ná de oorlog waren de mannen in 
de meerderheid, maar dat sloeg om in 1953, waarna 
het percentage vrouwen steeds verder steeg.54

48 Obdeijn en Schrover 207; Elich en Blauw 27, 52.   49 GKA 
124, 1-11-1949.   50 Telefonisch vraaggesprek Henny Ruiter-
van Nijkerk, Carman, Manitoba, 25-2-2015.   51 C 24-10-1951; 
vraaggesprek met Gijs/Guy Lokhorst (uit Victoria BC) in 
vliegtuig uit Canada 12-7-2012. Hij is de zwager van een broer 
van Janny Budding.   52 Vraaggesprek met NN, 2-3-2015.    

53 GKA 26-14, 18-10-1952, 11-7-1954 en 26-14a, 14-8-1955.   54 
In de jaren 1968-1975 gingen minstens zeven mannen, negen 
vrouwen, zeven kinderen. De verhoudingen wijzigden dus 
niet meer.   

Groepsvorming onder gereformeerde 
emigranten 1948-1967

Hierbij moet vermeld worden dat ook veel alleen-
gaanden in werkelijkheid met bekenden of naar 
bekenden gingen; vaak was het adres een Neder-
landse naam overzee. Velen trouwden kort vóór de 
emigratie, soms zelfs de dag tevoren; als de partner 
van elders uit Nederland kwam is dit toch als echt-
paar geteld. Maar drie vrouwen trouwden nog in 
Amersfoort met een Nederlander uit Canada, één 
met een man met Engelse naam en één met een 
Duitser; zij zijn als alleengaande geteld. Twee vrou-
wen die in 1958 vertrokken zijn binnen het jaar met 
een Nederlander getrouwd, in Canada en West-Afri-
ka. Een ander stel ging juist als verloofden.43

Veel gezinnen volgden de man later, soms al na 
twee maanden. Een meisje uit Hooglanderveen 
mocht geen verkering met een jongen uit het dorp 
die ook nog wilde emigreren naar Canada. Nadat hij 
alleen was vertrokken reisde zij hem stiekem achter-
na met geld van vrienden.44 

Ook andere soorten groepjes gingen op weg. Zo 
nam een gezin een huisgenote mee.45 Een jongeman 
(20) en zijn zus (18) gingen samen, net als twee ver-
pleegsters; dat gold ook voor twee echtparen waar-
van de vrouwen zussen waren. Twee gezinnen 
woonden maar 75 meter van elkaar in het Soester-
kwartier en gingen in 1958 allebei naar de prairiestad 
Saskatoon in Canada; zij hebben het vertrek 

ongetwijfeld samen gepland: Haaye Wouda (40) uit 
de Seringstraat en een maand later Hendrik van den 
Heuvel (40) uit de Irisstraat.46 

Uit landelijke cijfers blijkt dat rond 1960 75% 
gehuwd vertrok. Opvallend is ook de verschuiving in 
de jaren zestig. Waren in 1962 nog maar drie van de 
22 alleengaand, het volgende jaar waren zij het alle 
zeven. Zo steeg hun aandeel in de emigratie naar 
gemiddeld 39% in de laatste periode. Daarna daalde 
dit weer naar 26%.47

Kettingmigratie
Vaak gingen kennissen elkaar achterna en werd het 
een echte kettingmigratie. Dat gold voor een groot 
deel van de Nederlandse emigranten. Enthousiaste 
brieven hielpen bij het besluit tot emigratie, maar 
veel belangrijker was het dat men kon rekenen op 
opvang door familie of vrienden in het land van 
bestemming. Omdat men vaak tevoren een baan 
moest vinden kon het dan bijna niet anders. Ook 
landelijk was kettingmigratie belangrijk: 52% ging 
rond 1960 naar familie; illustratief is bovendien dat 
tweederde al eens in het buitenland was geweest, 
waarvan 7% in Indonesië en 11% in Duitsland tijdens 
de bezetting. De groepsemigratie is opvallend 
omdat dit in de jaren zeventig juist veel minder 
werd; ook had men minder vaak familie in het nieu-

43 C 7-6-1952.   44 C 29-8-1960; vraaggesprek met NN, 
februari 2015.   45 C 6-5-1953.   46 Navraag in de buurt le-
verde nog geen bevestiging op.   47 Obdeijn en Schrover 

206. In 1968-1978 gingen 17 van de 23 personen in gezinsver-
band.   

 in gezinsverband alleen totaal % gezin

1948-1952 99 26 125 79
1953-1957 118 *27 145 81
1958-1962 **74 25 99 75
1963-1967 34 ***22 56 61

eenheden 86 91 177

* Een vrouw trouwde met een Nederlander uit Canada.
** Eenmaal een broer en zus.
*** Een vrouw trouwde met een Nederlander uit Canada; twee verpleegsters reisden samen.

Geslacht en leeftijd

Volwassenen 1948-1957
 man vrouw totaal % vrouw

1948-1952 41 32 72 44
1953-1957 42 45 87 52
1958-1962 22 35 57 61
1963-1967 16 25 41 61
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Er waren ook enkele extreem jonge emigranten, 
van 16 tot 20 jaar, die steeds alleengaand waren (één 
ging met zijn jongere zus). In 1946 en 1947 waren dat 
er twee van 20 geweest. In de jaren erna was een 
meisje maar zestien jaar en het is niet duidelijk of zij 
in 1957 naar familie reisde; in ieder geval waren er 
geen andere Amersfoortse gereformeerden die toen 

Aan de hand van de Amersfoortse adresboeken 
konden de beroepen van veel gezinshoofden en 
sommige alleengaanden worden achterhaald. De 
beoordeling of werk geschoold was is niet water-
dicht; een winkeljuffrouw kan toch wel scholing 
hebben gehad en een groentenman of ambtenaar 
gemeentereiniging juist niet. Toch is het beeld over 
de hele linie duidelijk: 86% was vermoedelijk ge-
schoold. Bij de mannen waren het veel winkeliers en 
ambachtslieden, bijvoorbeeld bakkers, een metaal-
slijper, een horlogemaker en ook drie militairen. Van 
de 21 vrouwen hadden veertien een medisch beroep, 

Eerder bleek dat er kort vóór de oorlog juist veel 
kinderen vertrokken en meteen erna vrijwel geen. 
Nu keerden de kansen en gingen juist gezinnen weg. 
Blijkens landelijke statistieken gingen gezinnen met 
veel kinderen vrijwel nooit weg.55 Hierin bleek 
Amersfoort een opvallende uitzondering, al waren 
grote gezinnen tot diep in de jaren vijftig normaal in 

Het overgrote deel van de emigranten was jong: pas 
getrouwd of met huwelijksplannen, dan wel jonge 
gezinnen. Dat spoorde met landelijke cijfers.56 De 
leeftijd daalde in de loop der tijd ook; daarmee 
kwam het terug op de Amersfoortse gemiddelden 
van vlak vóór en vlak na de oorlog.57

Het aantal gezinshoofden vanaf 40 jaar bleef 
intussen beperkt, conform landelijke cijfers.58 Er 
waren nu in totaal 23 veertigers (gezinshoofden of 
alleengaanden) te tellen, zeven vijftigers, vijf  

ook naar Canada gingen of dezelfde achternaam 
hadden. De anderen waren 18-20 jaar. De achttienja-
rigen reisden kennelijk ook alleen, naar Australië, 
Frankrijk en Canada, en hadden voor zover bekend 
ook geen contact overzee met dezelfde achternaam.

meest verpleegster. Slechts één man gaf op gepen-
sioneerd te zijn en hij is niet meegeteld. Interessant 
is dat zes mannen ‘topbanen’ hadden en toch emi-
greerden: zij waren ingenieur (expat), advocaat, 
meubelfabrikant, bankdirecteur, arts en bedrijfs-
leider.59

Boeren of -knechten waren er niet bij. Het enige 
boerengezin uit Amersfoort dat ik tegenkwam was 
dat van Klaas van Dasselaar, dat gereformeerd vrijge-
maakt was.60 Alleen de stadse Henny Ruiter wilde 
graag met een boer trouwen; haar zus Ans Fennema: 
‘Het leek haar het einde om op een boerderij te 

59 Uit 1935-1938 kennen we een kunstschilder en een be-
drijfsleider; uit 1945-1947: medewerker/ingenieur oliebedrijf, 
boekhouder, assistent-accountant, stenotypiste. Uit 1968-

1975: bouwkundige, jeugdleider, consulent Evangelische 
Kirche, kinderverzorgster, gepensioneerde vrouw.   60 GKA 
1429, kaartsysteem leden die meegingen met de Vrijmaking.   
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gereformeerde en rooms-katholieke kring. Er zijn 
achttien gezinnen met 4-6 kinderen vertrokken. En 
dan was er nog Age de Vries met zijn tiental dat we 
eerder tegenkwamen. De meesten gingen naar  
Canada: 61 van de 92 kinderen. Het aandeel van de 
kinderen daalde wel in de jaren zestig.

ouderen, in totaal dus 35 op de 177 eenheden. Een 
man (61) vertrok in 1952 met vrouw en drie volwas-
sen kinderen. Van een ander gezin was de vader 68; 
zij gingen naar hun zoon; een man van 74 naar zijn 
dochter, een vrouw van 81 met haar dochter ver-
moedelijk naar haar zoon. De oudste emigrant was 
Hendrik Boerwinkel (85), die in 1949 met zijn vrouw 
ook naar Amerika ging; zijn zoon was dertien jaar 
eerder naar Zuid-Afrika geëmigreerd en misschien 
was die doorgereisd. 

55 Obdeijn en Schrover 206.   56 Rond 1960 was de helft 
van de emigranten jong: 25% 23-32 jaar en evenveel 33-42 jaar 
(Obdeijn en Schrover 206).   57 In de periode 1968-1975 

waren zes mannen gemiddeld 31 jaar (geen gegevens voor 
alleengaanden).   58 In 1960 was 80% jonger dan 45 jaar, in 
1965 zelfs 94% (Elich en Blauw 26-27).   

Kinderen 1948-1967
 kind totaal %

1948-1952 52 124 42
1953-1957 59 145 41
1958-1962 42 99 42
1963-1967 15 56 27

Gemiddelde leeftijden 1948-1967
 gezinshoofd alleengaand

1948-1952 42 30 jaar
1953-1957 38 27
1958-1962 *35 30
1963-1967 34 25

* 36 jaar zonder een man van 20 die met zijn zus reisde.

Opleiding en beroep

Opleiding 1958-1967

mannen ongeschoold geschoold ‘top’ totaal

1948-1952 5 13 2 
1953-1957 1 13 2 
1958-1962 – 5 – 
1963-1967 – 7 2 
 6 38 6 50

vrouwen

1948-1952 1 1
1953-1957 - 4
1958-1962 2 7
1963-1967 1 5
 4 18 - 22

totaal 10 56 6 72

 14% 78% 8% 100%

Jonge alleengaanden 1948-1967

1948-1952 1
1953-1957 5
1958-1962 *5
1963-1967  2
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* Eenmaal broer en zus samen, als twee geteld.



In 1952 zond de gereformeerde kerk van Amersfoort 
ook het echtpaar ds G. Braakman uit naar Indonesië, 
hoewel dit tevoren niet in de stad had gewoond.64 

Als we de cijfers vergelijken met die voor heel 
Nederland, dan zijn er wel afwijkingen. De procentu-
ele emigratie naar Canada was eerst ongeveer gelijk, 
maar bleef bij Amersfoortse gereformeerden flink 
op peil, terwijl die landelijk juist daalde, zowel bij 
gereformeerden als in totaal. De VS was steeds 
minder in trek, ook bij gereformeerden landelijk, 
terwijl het totaal juist steeg tot de immigratie-
beperking van 1962, zelfs tot boven dat van Canada. 
Australië en Nieuw-Zeeland kwamen landelijk 
steeds op ruim eenderde, dus het dubbele van 
Amersfoortse gereformeerden; ook bij gerefor-
meerden landelijk bleven de cijfers achter. Katho-
lieken gingen hier juist graag heen: eenderde ging 

down under. Australië was vooral interessant omdat 
de regering daar minder eisen stelde dan Canada, 
terwijl Nederland de extra bootkosten bijpaste.65 
Het aantal Amersfoorters dat naar Zuid-Amerika 
ging was gering; met name Brazilië en Argentinië 
waren opvallend afwezig, hoewel deze landen vanaf 
1952 ook populair werden.66 In 1954 ging één jonge 
man, in 1965-1975 drie gezinnen met dertien per-
sonen.

In veel statistieken van emigratiestudies is Euro-
pa niet meegerekend, conform de definitie van de 
Emigratiewet 1967.67 Dat is hier wel gedaan om het 
Amersfoortse beeld compleet te maken. Bovendien 
veranderde dit in de jaren zestig. Er reisden veel 
meer mensen naar Europese landen: de helft Duit-
sland, verder vooral Verenigd Koninkrijk en Zwitser-
land. Dit kunnen net als de Indonesiëgangers van de 

 64 B 24-7- en 30-8-1952. Toen Soekarno in 1957 het vertrek 
van de Nederlanders verordonneerde kwamen er velen in 
Amersfoort wonen, ook gereformeerden. Slechts 1% van 
hen ging nog naar de kerk, zodat het Protestants Interkerke-
lijk Comité een eerste van een serie bijeenkomsten voor hen 
organiseerde (B 8-9-1961).   65 Koops 367; Obdeijn en 
Schrover 204.   66 C, deputaten Verstrooide Gereformeer-

den in het Buitenland 28-1-1953; Tom-Eric Krijger, ‘De kerk 
emigreerde mee: de Gereformeerde Kerken in Nederland op 
Argentijnse en Braziliaanse bodem (1889-1962), Historisch 
Tijdschrift GKN 34 (2016) 2-31. Brazilië trok in 1948-1967 in 
totaal 5.665 Nederlanders, Argentinië vermoedelijk minder 
(Obdeijn en Schrover 199).   67 Elich en Blauw 20.   
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wonen.’ In de eerste jaren na de oorlog was Canada 
favoriet; 80% die daarheen ging was van agrarische 
herkomst (en bijna iedereen protestant). De Cana-
dese regering had dan ook een voorkeur voor hen. 
Later waren er nauwelijks agrariërs; ook de Neder-
landse emigranten naar Canada waren dat voor 
tweederde al niet meer vanaf 1950. Bovendien groe-
ide de emigratie naar steden in de VS en Australië. 
66% kwam rond 1960 uit de kleine burgerij. De over-
heid stimuleerde juist werklozen, ongeschoolden, 
maar ook het overschot aan bakkers en kappers. 
Geschoolden en emigranten uit ‘lege’ gebieden 
kregen juist géén subsidie. Amersfoort week hierin 
dus af van het grote beeld. De emigranten kwamen 
ook niet van het platteland, maar vooral uit middel-
grote en kleine steden (zoals Amersfoort dus), zelfs 
eenderde uit middelgrote. In de jaren zeventig ver-
trokken juist mensen met een gemiddeld hogere 
opleiding dan landelijk; met een beroep in de dienst-
verlening, zoals ongehuwde verpleegsters.61

Bestemmingen
In 1948 verscheen het boek van P.J. Risseeuw,  
Landverhuizers. Deze roman over de emigratie van 

Afgescheidenen naar de VS in 1847 werd meteen 
stukgelezen door gereformeerden en wordt nog 
steeds herdrukt. In het Amersfoortse kerkblad stond 
een bespreking: we konden nog wat leren van de 
broeders daar en ‘we gaan ook verlangen om meer 
te weten van het tegenwoordige gereformeerde 
leven in Amerika’.62 Kennelijk was het de recensent 
ook nog niet bekend dat binnen vier maanden twee 
gezinnen met veertien personen naar de VS zouden 
gaan. De twee voorgaande jaren waren zoals gemeld 
vier jonge mensen de oceaan overgestoken. Boven-
dien werd die zomer in Amsterdam de Gerefor-
meerde Oecumenische Synode gehouden, samen 
met zusterkerken in Amerika en Zuid-Afrika. 

Ook daarna vertrokken de meeste emigranten 
vanuit Amersfoort naar Canada en de rest van 
Amerika. In de periode 1948-1957 tweederde. Er was 
toen ook nog veel verkeer naar Indonesië en Neder-
lands-Nieuw-Guinea; Zuid-Afrika, Australië en 
Nieuw-Zeeland trokken ook maar minder. Van 
Zuid-Afrika is bekend dat dit land vooral hervorm-
den aantrok, die zich aansloten bij de blanke  
Afrikaner kerk.63

61 Amersfoortse Courant 28-7-1954; Amelink 16, 38; Ganze-
voort 93; Obdeijn en Schrover 201, 206, 207, 212; Elich en 
Blauw 26, 52.   62 B 17-4-1948.   63 Obdeijn en Schrover 
224-225.  

Bestemmingen 1948-1967

 1948-1952 1953-1957 1958-1962 1963-1967

Europa 5 3 19 17

Canada 51 77 47 19
Verenigde Staten 17 13 6 3
M/Z-Amerika 11 6 - 9
 79 96 53 31

Zuid-Afrika 1 13 8 3
rest Afrika 1 - 3 1
Indonesië en NNG* 21 18 4 -

 1948-1952 1953-1957 1958-1962 1963-1967

Australië 16 12 7 3
Nieuw-Zeeland 2 3 11 1
 125 145 105 56

Percentages 1948-1952 1953-1957 1958-1962 1963-1967
Europa 4 2 18 30
Amerika 64 66 51 55
Afrika, Indonesië 18 22 14 7
Australië, Nieuw-Zeeland 14 10 17 7
 100 100 100 100%

% zonder Europa 1948-1952 1953-1957 1958-1962 1963-1967
Amerika 66 68 62 80
Afrika, Indonesië 19 22 17 20
Australië, Nieuw-Zeeland 15 10 21 20
 100 100 100 100%
* Nederlands-Nieuw-Guinea
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overvallen door dit gezin: ‘Heden vertrekt plotse-
ling’ en diezelfde maand nog eens: ‘Gisteren is 
onverwachts vertrokken’. Ook boer Klaas van Dasse-
laar had maar een week eer zijn vliegtuig zou gaan.73 

Het afscheid
Emigranten hielden in de jaren vijftig een afscheids-
receptie, ook in Amersfoort, al kon dat door het 
inpakken van het meubilair vrij primitief zijn.74 Ver-
trekkers, dus ook emigranten, werden geacht 
afscheid te gaan nemen van hun wijkpredikant. In 
het kerkblad werden voor Indië bestemde soldaten 
daar eens aan herinnerd, maar dit gebeurde maar 
éénmaal en andere reizigers zijn zo nooit aangespro-
ken.75 In andere kerken was het bovendien gewoonte 

73 C 16- en 21-6-, 8 en 19-9-1952; Amelink 17, 27; Amersfoortse 
Courant 28-7-1954.   74 Amersfoortse Courant 28-7-1954. Het 
zendingsechtpaar Roos had er zelfs verschillende met fami-
lie, plus de officiële van de kerk.   

vorige periode vooral expats geweest zijn. Opvallend 
is een concentratie van zendelingen en ontwikkel-
ingswerkers in 1964-1972, naar Suriname, Brazilië, 
Zambia en Rwanda. Vier van de vijf namen een gezin 
mee. Canada was nog steeds het populairste land 
voor emigranten, maar minder; de trek naar Ameri-
ka als geheel daalde van tweederde naar eenderde. 
Australië en Nieuw-Zeeland handhaafden zich, maar 
dit kwam ook door een gezin van zes personen. Het 
verrast dan weer dat Europa vanaf 1968 bijna 
wegviel.68

Voorbereiding
In het gereformeerde archief staat opvallend 

weinig over de voorbereiding van de reis. Dat was 
dus echt de verantwoordelijkheid van de leden zelf. 
Typerend is dat een man die geen geld had voor 
pakkisten dat niet van de kerk kon lenen.69 Dat lag 
natuurlijk anders voor zendelingen, die immers in 
dienst van de landelijke kerk waren.

Al in 1949 waren kerkenraden er op gewezen dat 
bijna nergens christelijke scholen waren. Daarom 
moesten zij hun emigranten vragen om hun kinde-
ren zelf in Schrift en belijdenis te onderwijzen. Daar-
voor kon men het beste een kinderbijbel meenemen 
en een eenvoudige catechismusverklaring (een 
vraag- en antwoordboekje over het geloof). De 
ouders moesten ook voor zichzelf goede christelijke 
lectuur inpakken. Als er zelfs geen goede kerk was 
kon de kerkenraad een prekenbundel meegeven. Het 
landelijke bureau kon dit tegen de pure kosten leve-
ren en het was veel handiger dit nu mee te geven 
dan later na te sturen. Met genoegen zal de kerk van 
Amersfoort daarom twee trouwbijbels voor ƒ18 heb-
ben verkocht.70

De ouders hadden vaak gemengde gevoelens 
over de wilde plannen van een kind, vooral als zij ook 
nog om steun werden gevraagd. Tjepke Fennema 
ging in 1956 naar Canada; zijn zus Ans: ‘Zijn vader 
vond het eigenlijk niks dat Tjepke wild emigreren, 
ook omdat hij geen cent had. Toen hij om zijn erf-
deel vroeg gaf pa hem toch geld.’ Zijn meisje volgde 

een paar jaar later uit Weesp. ‘Omdat ze enig kind 
was vonden haar ouders dat heel moeilijk.’

Soms lukte het de kwartiermaker niet om zijn 
gezin na te laten komen. Een man ging naar 
Nieuw-Guinea, maar zijn vrouw volgde hem uitein-
delijk niet; een ander kwam al na vijf maanden terug 
uit de VS.71 Vaak genoeg hebben emigranten hele-
maal afgezien van de reis. Het meest extreme voor-
beeld was een man van 22 met vrouw en twee kin-
deren. Zij wilden in 1957 naar Canada, maar drie 
maanden later besloten zij alsnog niet te gaan. Ze 
zijn daarna wel in 1959-1960 in Duitsland geweest.

In een tijd zonder internet en bijna zonder tele-
foon werden schrijffouten eenvoudig gemaakt, 
vooral als men wat slordig schreef. Plaatsnamen van 
overzee waren volkomen nieuw voor de meeste 
Nederlanders, die trouwens meestal nauwelijks 
Engels spraken. Sarnia in Ontario en Whangarei in 
Nieuw-Zeeland werden in 1952 verhaspeld tot Sarina 
en Wahangrei. Saskaloon Saskecjouwon was in 
werkelijkheid de stad Saskatoon in de Canadese 
prairieprovincie Saskatchewan. Even raadselachtig 
was dat jaar RRS Kentville NS, waarmee rural route 5 
(een plattelandsadres) in Kentville in de zeeprovin-
cie Nova Scotia bedoeld was. Nog in 1967 werd Car-
man Mantitcha in het kerkblad afgedrukt in plaats 
van Carman in Manitoba. Maar ook Laernoes van het 
landelijk bureau had aanvankelijk grote moeite om 
plaatsnamen op kaarten te vinden.72 

Geregeld kwam het voor dat een gezin het groe-
ne licht kreeg, maar halsoverkop moest vertrekken. 
Soms werd een bootreis afgezegd, zodat een ander 
gezin op de wachtlijst werd overvallen met het 
bericht dat men over drie dagen weg kon. Dat  
gebeurde ook in Amersfoort en de kerk moest op 
stel en sprong meewerken. Zo kreeg een bejaarde 
man nog net zijn attest voor elkaar. Ook ‘zeer onver-
wachts’ vertrok een jong echtpaar. Bij een ander 
gezin kon de kerk het landelijke bureau wél tijdig 
berichten over het vertrek, maar de reis moest 
worden uitgesteld en de vader vertrok alleen met 
reisattest. Vier maanden later werd de kerk alsnog 

68 Van 23 emigranten uit 1968-1978 gingen er slechts twee 
naar Europa, negen naar Canada, zeven naar Zuid-Amerika, 
vier naar Afrika, één naar Australië.   69 GKA 178, notulen 

kerkenraad 24-1- en 6-3-1952.   70 GKA 124, 25-1- en 25-2-
1949; C 28-4-1952.   71 C 29-10-1952; 4-5-1953.   72 Sheeres 
34.   

<  Afscheidskaart voor 
de familie Kempkes en 
op de > valreep, 1961.

‘U  wilt  toch ook dat ze goed terechtkomen . ’   5 8



vol bruidjes naar Nieuw-Zeeland, de Bride Flight, opnieuw 
bekend geworden door de film en roman van Marieke van de 
Poll.   81 Koops 217. Klaas van Dasselaar (vgl. noot 60) die 
met vrouw, tien kinderen en 250 kg koffers naar Canada 
vloog haalde de krant; waarbij werd opgemerkt dat na de 
korte vliegreis nog twee dagen en nachten per treis wacht-
ten en de meubels per boot volgden (Amersfoortse Courant 
28-7-1954).   82 Vraaggesprek Ton Roos, 6-1-2017.    
83 C 28-8- en 4-9-1953.   84 B 29-5--2-10-1954.   

79 B 7- en 14-2-1948.   80 C 28-2- en 25-4-1952. Zo ook het 
katholieke echtpaar Pommer naar Australië in 1953; dat kon 
alleen maar omdat hij zijn salaris als dienstplichtige in Indië 
had kunnen opsparen. Toen dit gezin in 1966 terugkwam 
besloot men juist de boot te nemen om rustig over te scha-
kelen. Nellie van Vulpen, ‘Emigreren naar Australië, een 
spannend avontuur: de familie Pommer uit en thuis 1953-
1966’, De Bewaarsman: tijdschrift van de Historische Kring 
Hoogland 12 (2006) 25-34. In 1953 vloog een wedstrijdtoestel 

zien over 1952. De gewoonte werd mij meegedeeld door de 
gereformeerde ds L. Prinsen, 15-1-2015.   77 C 14- en 21-8-
1952.   78 C 19-1-1952.   

75 B 28-2-1948. Ook verontschuldigde iemand die binnens-
lands verhuisde zich dat hij er niet aan toegekomen was en 
vroeg meteen om zijn attestatie (C 18-12-1953).   76 Nage-

Ds Zijlstra mee aan boord 
Geregeld voeren predikanten mee met de grote 
passagierschepen, om beurten hervormd en gerefor-
meerd. Daarnaast waren er katholieke geestelijken. 
Deze pastorale zorg werd vaak bijzonder gewaar -
deerd, maar bij vliegen was niet meer mogelijk. 

De gereformeerde kerk van Amersfoort ging in 
haar ijver voor de emigratie nog een stuk verder. In 
1953 besloot men ds Dick Zijlstra vrij te stellen voor 
een reis met de Sibajak naar Australië. De regering 
betaalde de reis en deputaten een bescheiden ver-
goeding voor de gewone kosten; extraatjes zou de 
kerk zelf moeten dragen.83

Zo reisde Zijlstra zomer 1954 tachtig dagen mee, 
à la Jules Verne. Zijn gezin bleef natuurlijk thuis. Zijn 
reis werd enthousiast gevolgd in het kerkblad, in 
acht berichten.84 ‘Hier is zoveel verkondiging en 

(klein)kinderen te bezoeken; ze schreef in de 
Amersfoortse kerkbode dat ze al in ‘36 daarheen was 
geweest, maar ongetwijfeld heeft ze toen de boot 
genomen.79 Er zijn verder maar drie voorbeelden van 
vliegen gevonden, in 1952 en ‘53 naar Canada.80 Dat is 
dus veel minder dan de 37% die in 1956 landelijk 
werd gemeten en daarna lang stabiel bleef.81 In de 
jaren zestig werd vliegen normaler, maar ook toen 
vond ik opvallend weinig voorbeelden: slechts vijf. 
Dit komt mede omdat de manier van reizen meestal 
niet is vermeld. 

Ton Roos: ‘Wij waren de eerste mensen van de 
zending die met het vliegtuig naar Brazilië reisden.’82 
Dat was 1972. De bootreis was een tijd vol rust en 
ruim eten, beide ongekende luxe, waar bovendien 
nog Engels geleerd kon worden. Teun/Tom Kemp-
kes: ‘Het was like a vacantie op zee’. 

De gereformeerde kerk van Amersfoort deed 
ook in dit stadium nog veel moeite om jonge emi-
granten te begeleiden. Over pastorale gesprekken 
hebben we geen gegevens, maar toen een gezin 
voor afscheid bij de ouders in Dedemsvaart logeerde 
stuurde de kerk zijn attest daar heen met de wens 
‘De Here zij u in het nieuwe land in alles nabij’ en 
verzocht hem om zijn nieuwe adres in Australië. 
Voor de zekerheid stuurde men het adres van zijn 
ouders vast naar het landelijk bureau.78 

Hartverscheurend was het op weg te gaan en los 
te laten. Henny Ruiter: ‘Een buurjongen zou ons 
naar Schiphol brengen. Hij wachtte op ons, maar 
mijn man Gijs zei: “Laten we wegwezen”, omdat we 
zo opzagen tegen het afscheid voor altijd.’ Haar zus 
Ans Fennema vertelde het anders: ‘Mijn vader was 
dol op Henny, zijn jongste in een gezin met alleen 
dochters. Tragisch was dat de buurman die haar en 
Gijs naar Schiphol zou brengen zo’n haast had. We 
hadden amper tijd om na te wuiven. Dat was hard 
voor mijn ouders, want destijds dacht je nog dat je 
elkaar nooit meer zou zien.’ 

In de jaren vijftig gingen bijna alle emigranten 
nog met de boot op reis. In 1948 was de bejaarde 
vrouw van ds L. van Loon van Scherpenzeel al eens 
per vliegtuig naar Zuid-Afrika gegaan om haar 

dat een emigrant hiervoor naar de kerkenraad ging, 
maar daarvan blijkt niets uit de Amersfoortse notu-
len.76 Een man verontschuldigde zich op de dag dat 
hij met zijn gezin naar Australië vertrok in een brief 
aan de kerk dat hij geen tijd had gevonden voor een 
persoonlijk afscheid en vroeg meteen zijn attestatie 
na te sturen. Hij gaf nu tenminste wel door met welk 
schip hij voer en wanneer het zou aankomen. Men 
was niet onder de indruk en schreef het landelijk 
bureau: ‘Dit is een slofs gezin en heeft bijzondere 
steun nodig.’77
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gepakt en gezakt voor de vliegreis, 1972.

Het eerste huis van de familie Kempkes, Aylmer, Ontario, 1961.



we allen een plaats.’ Wat waren ze blij met de Neder-
landse boeken die de Scherpenzelers hem hadden 
meegegeven. Stuivenberg las enkele voor aan de 
kinderschaar die na het avondeten op tomatenpluk-
tonnetjes bij elkaar schoof, want stoelen waren nog 
niet aangekomen. Hij vroeg het thuisfront om gebed 
voor hen.

De koster werkte als knecht bij een Canadese 
boer. Ze begonnen al aardig in te burgeren en de 
kinderen leerden de taal snel. ‘Ja, Canada is een land 
vol grote mogelijkheden, met toekomst voor ons 
kroost.’ Maar wie emigreren wilde moest zich goed 
bewust zijn dat het niet vanzelf gaat: was het avon-
tuur of roeping? 

Ton Roos had de eerste twee jaar collega’s uit 
Nederland op zijn scholen. Daarna werd het anders: 
‘Omdat wij de enige Nederlanders waren ging de 
integratie vlot, ook omdat we de taal al spraken. De 
kinderen hielpen daar zeker bij!’ 

Het belang van contact
Oud-koster Stuivenberg vertelde dat de Nederlan-
ders onderling het contact probeerden aan te hou-
den. Bij een Nederlandse bruiloft ná het werk kwa-
men zeker 150 gasten. Tijdens een zomervakantie 
reed hij drie dagen rond om verschillende Neder-
landse gezinnen op te zoeken. Hij pleitte er nog voor 
jonge Amersfoorters na hun studie een jaar hier-
heen te sturen: ‘Laat ze gerust maar eens een hard 
jaar meemaken. Dat maakt kerels die dan onbetaal-
baar zijn.’87 Deze visie valt op omdat Nederlandse 
emigranten juist de naam hadden harder te werken 
dan de Canadezen zelf.

Veel emigranten vonden troost in bezoek van of 
aan het thuisfront. Dit was in de jaren vijftig nog 
heel bijzonder. Hierboven werd al een lang bezoek 
aan Zuid-Afrika in 1948 genoemd. Inderdaad bleven 
vooral weduwen geruime tijd: een acht maanden, 
een ander tien maanden waarna zij overleed, de 
derde negentien waardoor zij het huwelijk van een 
andere dochter miste. Een zieke vader slaagde er 
ook in om zijn kinderen te bezoeken.88

Sommigen hadden het geluk dat ze elkaar al na 

korte tijd terugzagen. Ans Fennema over haar zus 
Henny Ruiter: ‘Gelukkig is mijn oudste zus Rie vrij 
snel op bezoek geweest, in de tijd dat het eerste 
kind geboren was. Daarna kwam Henny ook zelf 
terug om de baby te laten zien aan haar ouders. 
Uithuilen deed je niet, ook niet in een brief aan je 
zus; je moest maar flink zijn en ik wist zelf ook niet 
beter.’ Henny beaamt dat: ‘Ik heb nooit geklaagd in 
mijn brieven. Dat wilde ik niet. Ik had alleen heim-
wee als ik een kind kreeg, omdat ik het niet kon laten 
zien aan mijn ouders. Ik was organiste in de kerk, 
maar niet op Oudejaarsavond, want dan kreeg ik 
altijd tranen in de ogen en kon ik de noten niet meer 
zien.’

Vooral zendelingen mochten rekenen op warme 
belangstelling. De al genoemde ds Braakman nam 
na vijftien jaar dienst afscheid en bij die gelegenheid 
werd voorgesteld om enkele malen per jaar terugge-
keerde zendelingen iets te laten vertellen. Onder-
wijzer Cornelis Geuze was pas een jaar in Brazilië 
toen zijn christelijke internaat een Amersfoortse gift 
van ƒ150 kreeg; hij kocht daarvoor een waterreser-
voir voor douches. Datzelfde jaar zamelde de 
Grachtkerk een kerstgift in.89

Het contact met overzee sprak vermoedelijk 
veel Amersfoortse jongeren die bleven wel aan. In 
ieder geval werd er in 1969 een Good Friday Youth 
Service gehouden in de Grachtkerk, waarin de 
bezoekende ds J.D. Gort uit Grand Rapids voor-
ging.90

Aansluiting bij de nieuwe kerk
De gedachte was dat een emigrant snel op zoek zou 
gaan naar een kerk. De Gereformeerde Kerken 
bedoelden daarmee dat emigranten naar de zuster-
kerk moesten gaan, de al genoemde Christian 
Reformed Church (CRC). Deze was tot stand 
gekomen uit de emigratiegolf van Afgescheiden 
Nederlanders naar de VS in 1847.91 Bovendien spande 
de CRC zich enorm in om de nieuwe golf Neder-
landers goed op te vangen, nog meer dan de katho-
lieke kerk.92 De Nederlandse emigranten uit de 17e 
eeuw hadden al de Reformed Church in America 

87 B 16-8-1952, 28-8-1954.   88 B 9-4, 23-4-1965. Een zeer 
vroeg voorbeeld van een vrouw uit Hoogland die in 1896 
haar familie in de VS opzocht: Pommer en Raven (noot 11).   
89 B 23-9, 28-10, 4-11-1966, 20-10-1967.   90 C 4-4-1969. 91 

Scott Hoezee, Grace through every generation: the continu-
ing story of the CRC (Grands Rapids [2006]); One hundred 
years in the New World; the story of the CRC from 1857 to 
1957 (Grand Rapids 1957).   

ger ard r aven  63

getuigen mogelijk.’ Zijn kerkdiensten werden 
bezocht door leden van zeven kerkgenootschappen 
en buitenkerkelijken. Elke avond gaf hij een dagsluit-
ing. ‘Elke morgen vroeg ik God of Hij mij die dag  
de weg wilde wijzen, en ik kan u zeggen dat ik 
be schaamd over zo’n rijke gebedsverhoring mijn 
avondgebed deed.’

Onderweg waren er ook nog avonturen. Zijlstra 
miste de boot in Melbourne en nam daarom de 
trein, die in zeventien uur in Sydney arriveerde. 
‘Sindsdien ben ik in de scherts de verloren herder in 
plaats van het verloren schaap.’ Bij Brisbane helde 
het schip 26˚ over bij windkracht 8. De dienst ging 
door, maar af en toe gleed er iemand van zijn stoel 
en na het Amen ‘ging de pastor met fladderende 
toga en wapperende bijbel tegen de vlakte, schoot 
langs de tafels heen, totdat hij bij bakboord stil lag’. 
Een leukere verrassing was de pavoisering van het 
schip met vlaggen voor zijn verjaardag in Aden, met 
brieven, telegrammen en andere attenties.

Bij aankomst in Rotterdam stonden mevrouw 
Zijlstra en drie gemeenteleden hem op te wachten. 
Natuurlijk moest de held zijn avonturen vertellen op 
een avond met koor.85

Opvang en eerste indrukken
Zoals gemeld gingen veel emigranten naar familie of 
vrienden. Tom Kempkes: ‘We hadden voor Aylmer 
(Ontario) gekozen omdat een zuster van een vriend 
daar woonde en de vriend ging ook naar Canada’. 
Maar ze hadden nog een belangrijke extra reden: de 
plaatselijke zusterkerk zorgde voor ‘de eerste twee 
jobs en ook de eerste twee huizen waar we gewoond 
hebben. We waren opgenomen door een vriendenk-
ring van verschillende kerkleden.’ Op deze rol van de 
kerken komen we nog terug.

Henny Ruiter werd goed opgevangen door de 
familie: ‘We landden in Montreal en namen een 
hotel, zodat we twee dagen konden blijven en de 
Wereldtentoonstelling konden bezoeken. Toen 
vlogen we door naar Winnipeg, Manitoba. De 
ouders van Gijs wachtten ons daar op, 60 km van 
ons stadje Carman. De eerste maand logeerden we 
bij hen en al snel kregen we een klein huisje vlakbij, 
de boerderij waar we nog wonen. De grote ver-

huiskist stond gewoon achter het huis. We werden 
enorm opgevangen door de familie en hielpen mee 
op de boerderij.’ 

Zij vervolgt: ‘Gijs was electricien en bouwer, dus 
dat soort werk deed hij eerst. We begonnen met een 
paar varkens en kochten er land bij. De eerste jaren 
waren moeilijk: drie oogsten gingen verloren door 
achtereenvolgens droogte, regen en hagel. Het was 
hard werken maar we zijn goed geslaagd.’ Haar zus 
Ans Fennema was kritischer: ‘Carman is een dorp 
van niks en je woont overal heel ver vandaan. Ze zijn 
met niks begonnen en zaten op kistjes; toen mijn 
oudste zus Marie bij hen op bezoek kwam schrok er 
ervan dat het zo’n krot was waar ze in woonden. Ze 
hadden alleen een pomp in de tuin voor water. Maar 
ze waren gelukkig samen.’

Slechts enkele malen haalden brieven naar het 
thuisfront de Amersfoortse kerkbode, toen een 
regionaal blad. In 1948 reisde de al genoemde  
predikantsvrouw Van Loon uit Scherpenzeel naar 
Zuid-Afrika. Zij vertelde in vijf afleveringen over het 
land, de kerken en de slordige kaffer-huisbedienden, 
geheel in de mentaliteit van toen. Over emigratie 
echter niets.

In 1952 was er juist wél aandacht voor de ervarin-
gen van koster G. Stuivenberg, die van Scherpenzeel 
naar Canada ging. Zijn verhaal kreeg ook vijf artikel-
en en is de moeite waard om aan te halen, omdat dit 
uit de tijd zelf dateert en het meest informatief is 
over de ervaringen van emigranten.86 Amersfoorters 
heeft men zo nooit aan het woord gelaten, ver-
moedelijk omdat de tekstruimte voor dringender 
zaken nodig was. Onder grote belangstelling van zijn 
kerkvrienden vertrok Stuivenberg voorjaar 1952 naar 
Chatham, Ontario:

‘Met drie gezinnen (samen 21 personen) 
kwamen we in de nacht in een bevroren leeg huisje, 
maar na een uur brandde de kachel met hout, en de 
eerste raad die ik gaf was: “Broeders in den Heer, 
weet je wat we moeten doen? Eerst samen zingen en 
dan allen aan Vader vertellen en Hem danken, dat 
wij gezond mochten overkomen.” De moedelozen 
werden opgebeurd en nu, na enkele weken, hebben 

85 C 1-10-1954.   86 B 5-4, 24-5, 16-8, 8-11-1952, 28-8-1954.   
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meesten zich aansloten bij de CRC. Geen wonder 
dat alleen al in 1954 23 nieuwe kerken nodig waren; 
het aantal groeide in 1946-1966 van 14 naar 170. Bijna 
de helft van de gereformeerden gingen uiteindelijk 
tóch naar een Canadese kerk, ook doordat de CRC 
niet overal aanwezig was en intern verdeeld was.96 
Henny Ruiter: ‘Er was alleen een Nederlandse Chris-
tian Reformed Church in Winnipeg. Daarom was de 
familie Ruiter lid van de Canadian Reformed 
Church, zuster van de Gereformeerde Kerken Vrijge-
maakt. De verschillen in het moederland speelden 
hier niet zo. 

Toch waren er ook nadelen aan de hechte ban-

den van de Nederlandse kerk en school, die de inte-
gratie belemmerden. Canadezen ergerden zich aan 
hun afzijdigheid van de maatschappij en hun superi-
oriteitsgevoel.97 

Getuigschriften
Bij de aanmelding was het attest van groot belang. 
Veel emigranten ontdekten dat pas toen hen er om 
werd gevraagd. Omdat zij de thuiskerk niet hadden 
geïnformeerd moesten zij deze schrijven om het 
alsnog aan te vragen. Het kwam ook voor dat andere 

95 C 25-1-1949; GKA 124, 11-10-1950, dep 24-2-1951.  96 Ame-
link 8; Hoezee 45; Koops 344.   97 Amelink 9; Ganzevoort 
66, 71; Amelink 23.   
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gesticht, maar deze werd als te modern ervaren, 
lees: vrijzinnig; ook door de hervormden, die dan 
ook liever verwezen naar de eveneens calvinistische 
Presbyterian Church. Er werd ook gewaarschuwd dat 
de emigranten toch vooral geen lid moesten worden 
van de United Church of Canada, ‘daar deze overwe-
gend modern is’. Als men naar familie of naar Ameri-
kaanse of Canadese soldaten die men in ‘45 had 
leren kennen ging bleken die vaak naar de United 
Church te gaan. Presbyterianen en Baptisten waren 
een goede tweede keus; ‘anders kunt u beter thuis-
blijven … [voor] huisgodsdienstoefeningen’. 

In Canada waren nog nauwelijks gereformeerde 
kerken, maar die werden nu in hoog tempo gebouwd. 
Kosten nog moeite werden gespaard en om een 
bijdrage uit Nederland werd niet gevraagd. Men had 
hierbij ook wel wat eigenbelang, want door de crisis 
van de jaren dertig waren de leden om werk te vin-
den meer verspreid, terwijl knechten naar de stad 

trokken; daarom begonnen Nederlandse boeren 
actief Nederlandse immigranten te werven. Boven-
dien had de Presbyteriaanse kerk ook belangstelling 
voor de Nederlanders. De CRC had in 1946 een 
Immigration Committee for Canada (een eigen 
deputaatschap) ingesteld waarvan de scriba (secre-
taris) J. van der Vliet was te Trenton, Ontario. Hij 
zorgde voor een centraal kaartsysteem van immi-
granten en probeerde samen met zijn Nederlands 
sprekende field men (plaatselijke immigratie-ad-
viseurs) een gespreid bedje te maken voor de emi-
granten, compleet met kerk, werk en misschien ook 
een huis. Dat werk was essentieel: de Canadese en 
Amerikaanse regeringen eisten dat in ieder geval het 
gezinshoofd zijn baan had geregeld vóór vertrek en 
hierin speelden de Amerikaanse kerken dan ook een 
hoofdrol, ook de RCA en de rooms-katholieke kerk. 
Ideaal was het om mensen onder te brengen bij 
kerkgenoten. Daarom verscheen in 1947 al de eerste 
adreslijst van CRC-kerken; er gingen er meteen 
2.000 naar de CEC. Als er geen kerk in een district 
was zette men een aantal Nederlanders bij elkaar; 
mensen die toch alleen kwamen te wonen werd 
gevraagd toch de attestatie in te leveren bij de kerk 
die het dichtstbij was en elk jaar contact te zoeken.93 
Overigens was het moeilijker voor de field men om 
emigranten per vliegtuig af te halen, omdat men nu 
veel gespreider aankwam.94 

Begin 1949 was al gevraagd alle adressen van 
emigranten naar Canada rechtstreeks naar Van der 
Vliet te sturen. Dat deed de kerk van Amersfoort 
ook trouw. Van der Vliet kreeg zijn adressen verder 
van het Algemeen Kerkelijk Bureau in Utrecht. Jam-
mer was alleen dat hij steeds weer gezinnen ontdek-
te zonder informatie over de kerk, waardoor zij zelfs 
een CRC in eigen woonplaats misliepen en naar een 
Canadese kerk gingen, al moest hij in 1951 vaststellen 
dat er in vier jaar tijd veel was verbeterd.95 

Er zijn in 1948-1962 ruim 44.000 Nederlandse 
gereformeerden naar Canada gegaan, waarvan de 

92 In resp. 1910 en 1912 begonnen de Catholic Association of 
Alberta en de Catholic Women’s League in Edmonton, 
Alberta de opvang van immigranten uit het Verenigd Kon-
inkrijk en Oost-Europa in het westen, zowel gezinnen als 
alleengaand vrouwen. Andere steden volgden. Na 1945 
zorgde de Canadian Catholic Conference voor de opvang 
van vluchtelingen uit Europa. Een subsidie van de pauselijke 

International Catholic Immigration Commission hielp het 
werk van de Catholic Immigration Service en haar voorgang-
er. Terence Fay, A history of Canadian Catholics (Montreal 
enz [2002]) 260-268.   93 Sheeres 28-30, 35.   94 Bijv . GKA 
124, 1-11-1949; Ganzevoort 68-71, 84, 87; Hoezee 44-45; 
Amelink 16, 50; Obdeijn en Schrover 208; Koops 344.   

Van der Vliet plaatste een gezin bij een andere 
Nederlander (GKA 124).

Uit Canada en Australië 
teruggestuurde kaarten 
(C 28-8-1951 en 28-4-
1952).
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Sheeres 34.   106 GKA 124, dep 23-11-1950, 16-2-1951; GKA 178, 
notulen kerkenraad 6-3-1952; B 22-3-1952, 23-8-1958, 5-6-1963; 
C dep 18-5-, 4-6- en 8-7-1953, 1-7-1955.   107 C 20-4- en 24-12-
1951; B 5-4-1952; persoonskaart Jongepier in GKA 1426, 23-1-
1962.  108 B 28-7-1961.   109 C 8-1-1953.   

101 C 19-8-1950; zo ook een verzoek uit de VS: C 17-9-1963.   
102 B 25-3, 1-4, 10-6, 2-12-1950; 9-6-1951; 12-1-26-1- en 5-4-1952, 
28-6-1952, 23-8-1958, 28-7-1961, 16-2-1962, 5-6-1963; het vol-
gende ook naar lezing Kremer (noot 20).   103 Obdeijn en 
Schrover 215, 217 (Aus).   104 B 25-4- en 8-6-1952.   105 

98 Bijv. C 16-1- en 29-4-1952, 6-5-1953.   99 C 28-11-1952.    
100 C 22-8-1951, 10-8-1955, 5-11-1958, 24-9-1963, 5-10-1964, 
24-12-1975.   

jongeman gaf een Nederlandse dominee op als post-
adres en liet zijn attestatie daarheen sturen. De kerk 
kon deze meelevende man aanbevelen: ‘Hij gaat met 
vast vertrouwen op de Here de nieuwe toekomst 
tegemoet’. Hij had zelfs een tientje gegeven voor de 
bouw van de Rehobothkerk in het Soesterkwartier. 
En een gezin dat naar Nieuw-Zeeland ging koos 
echter voor een pinkstergemeente.107 

Veel emigranten waren maar wat blij met de 
opvang door de kerk. ‘Iedere immigrantenfamilie 
wordt hier met vlag en wimpel binnengehaald’: de 
kerkleden zochten naar werk en huis voor de nieu-
welingen.108 De Nederlandse predikanten deden ook 
hier veel. De eerste predikant van de Nederlandse 
kerk in Nieuw-Zeeland, J.W. Deenick, zorgde voor 
een andere baan voor Anne Bajema in Nelson, zodat 
hij weer een kerkelijke gemeenschap had. Anne was 
helemaal alleen gekomen en was begonnen in de 
bosbouw, een baan van twee jaar aangewezen door 
de Nieuw-Zeelandse regering die zijn reis had mee-
betaald. Nu werd het groenten kweken en tuinieren 
bij een kerklid en de kerk hielp het echtpaar ook aan 
een huurwoning (zie p. 68). Anne was vervolgens 
jarenlang actief als ouderling van de Nederlandse 
kerk in Nelson, soms tevens diaken. Zijn oudste 
zoon werd predikant. 

Scholen
In 1949 was er al een Nederlandse christelijke school 
gesticht in Paron (Bourgondië). De emigranten daar 
zijn bekend geworden door Boerin in Frankrijk en 
volgende romans van Wil den Hollander-Bronder. In 
1953 zamelde de gereformeerde kerk van Amers-
foort geld in voor de school.109

Overzee was het heel wat moeilijker om scholen 
te stichten. De kerk van Chatham (Ontario) had in 
1952 al 800 leden en verschillende verenigingen. 
Voor de vele kinderen was er zondagsschool na de 
dienst, maar geen christelijke school. Daarom 
organiseerde men in de zomervakantie een bijbel-

formeerde ogen waren de meeste kerken in Austra-
lië te vrijzinnig; slechts enkele kerken konden wor-
den aanbevolen. Met Nederlandse steun beriep de 
Free Presbyterian Church (FPC) in 1950 twee Neder-
landse predikanten en daarna volgden er meer. Aus-
tralië en Nieuw-Zeeland voerden een beleid dat 
sterker was gericht op snelle integratie dan de 
Amerikaanse landen; de Engelstalige kerken steun-
den dit.103 

Toch konden de Nederlandse emigranten niet 
wennen aan de angelsaksische sfeer in de FPC en 
men keek ook anders tegen moderne problemen 
aan. Daarom werden al in 1951 vanuit Nederland 
verschillende eigen Reformed Churches opgericht in 
de grote steden van Australië en Nieuw-Zeeland. 
Men waarschuwde opnieuw voor de ‘ontzettend 
gevaarlijke omgeving’ van moderne kerken en vroeg 
om de predikanten in Australië eerst te schrijven om 
goede informatie. Een emigrant moest zijn woon-
plaats niet om het geld kiezen, maar als roeping. 
‘Hoe kan men z’n geloof overboord gooien, alsof het 
een peuleschil was.’104 Een complicatie was ook dat 
de predikanten hier het werk van de field men feite-
lijk zelf moesten doen.105

De Nederlandse kerken gaven inderdaad gul in 
collecten en stuurden ook goede lectuur op. De 
gereformeerde kerk van Amersfoort droeg daar 
enthousiast aan bij en gaf een gebruikt avondmaal-
stel mee. In 1963 collecteerde Amersfoort voor kerk-
bouw ter vervanging van de barakken en zaaltjes 
waar de kinderen en nieuwe leden niet meer in pas-
ten; er waren nu 9.000 leden en 36 predikanten in 
Australië en Nieuw-Zeeland.106

Soms ging het toch niet helemaal goed. Een 
jonge militair ging van Indonesië door naar Aus-
tralië. Toen Amersfoort daar het volgende jaar ach-
ter kwam had hij zich al aangesloten bij een Presby-
teriaanse kerk. Nog in 1952 wist een Amersfoortse 
emigrant niet dat er inmiddels Nederlandse kerken 
waren. Maar bij anderen ging het wél goed. Een 

steeds uitten was dat de ontvangende kerk geen 
idee had wat voor vlees men in de kuip had, zelfs bij 
een keurig attest. Veel kerken aarzelden immers om 
iets negatiefs te zeggen, waardoor men dus niet 
gewaarschuwd werd. Daarom vroegen deputaten 
Emigratie om dat juist wél te doen; men moest ook 
met de emigranten zélf over ‘hun geestelijke toe-
komst’ spreken.99 

Amersfoortse voorbeelden illustreren dit pro-
bleem. Eenmaal werd pas na twee jaar bericht dat 
het met een gezin wel goed zat. Een ander echtpaar 
waarvan de relatie al twee jaar slecht was mocht niet 
deelnemen aan het Avondmaal. Ook kon men over-
zee vaak geen contact maken met emigranten van 
wie men wist dat ze kwamen. Zo bleek een verloofd 
stel in Australië onvindbaar. Een gezin daar had 
vanaf het begin ‘één klaagzang en misbaar’ van kri-
tiek op de kerk, kwam vrijwel nooit in de kerk en 
leidde een ‘zeer onchristelijk leven’; vervolgens was 
het geruime tijd ‘zoek’, anders had men het onder 
tucht gesteld. Een jongeman van wie het doopattest 
was nagestuurd bleek acht jaar later niets te maken 
te willen hebben met de nieuwe kerk. Hetzelfde gold 
voor een ander, die wel belijdenis had gedaan maar 
ook het contact met de nieuwe kerk meed. De 
scheiding van zijn ouders leek fataal voor hem. Hij 
raakte aan lagerwal en anderen moesten hem dan 
weer helpen. Daarna trok hij verder zonder een 
adres door te geven. Drie jaar later bleek hij weer in 
Nederland te zitten. Het liep beter af met een jonge-
man die een andere Nederlander ontmoette vlak 
vóór zijn huwelijk met een vrijgemaakt meisje; zij 
werden lid.100

Dat attesten belangrijk waren blijkt ook uit een 
verzoek uit Curaçao waarbij de kerk van Amersfoort 
om bemiddeling gevraagd werd; men vond het wel 
bijzonder dat iemand ‘tot een bewust en vast geloof 
komt. Meestal gaat het andersom.’101

Kerkbouw in Australië
In de Amersfoortse gereformeerde kerkbode ver-
schenen in de jaren vijftig opvallend veel artikelen 
met nieuws over emigratie naar Australië.102 In gere-

kerkleden hierover berichtten. De aanwijzingen voor 
het inleveren waren ook niet altijd even helder; zo 
vroeg het Algemeen Kerkelijk Bureau nog in 1953 
een gezin het attest op te sturen naar het hoofdkan-
toor in Grand Rapids, Michigan. Men kwam echter 
aan in San Francisco, aan de andere kant van de VS.98 

Normaal was dat men dit gewoon ter plaatse 
inleverde en vaak genoeg is het nage stuurd. Als er 
geen CRC was kon men zich als gastlid aansluiten 
bij een andere betrouwbare kerk, maar de attesten 
beter zelf houden. 

Het eerste voorbeeld van een teruggekeerd 
attest in het Amersfoortse archief is pas van 1951. 
Typerend is de pastorale boodschap aan de oude 
kerk: ‘zodat u nu van uw zorg over de betrokkene(n) 
u geheel ontslagen kunt achten’ (p.65). Opvallend 
genoeg kwam deze kaart pas een jaar later in Amers-
foort aan; de reden is onduidelijk. Daarna volgden 
talloze kaarten van de zusterkerken in Canada, de 
VS, Zuid-Afrika en Australië. De overzeese kerken 
hadden ook eigen kaarten (certificates), zoals het 
afgebeelde voorbeeld dat een man ‘has been duly 
received and accepted’. Het aantal terugontvangen 
kaarten is echter beduidend lager dan het aantal 
emigranten(gezinnen).

Een andere klacht die de Canadese kerken 

Bericht van een Amerikaanse kerk over aansluiting  
(C 31-5-1962).
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After a while he went to his sister Marge in Canada 
and from there went back to Amersfoort to be with 
the family for a while. After his marriage there he 
returned to Canada.’ Drie andere gevallen zijn niet 
meegeteld als spijtoptant. Zo kwam een gezin naar 
Amersfoort, vermoedelijk omdat de vader ziek was; 
drie maanden na zijn overlijden vloog men weer 
naar Canada. Een andere vrouw kwam hier ver-
moedelijk om te trouwen en keerde daarna terug 
naar dit land. Opmerkelijk is ook het verhaal van Jan 
van Donkelaar; hij was in 1954 naar Canada gegaan 
met het ouderlijk gezin, maar kwam in 1973 terug. 
Ans Fennema over haar zus: ‘Toen zijn vrouw over-
leed schreef Marie hem en hij vroeg haar naar Cana-
da te komen. Binnen een jaar zijn ze getrouwd, tot 
ergernis van de Canadese familie. Maar Marie wilde 
alleen trouwen als hij terugkwam naar Nederland en 
dat deed hij.’

Gezinnen die terugkwamen konden rekenen op 
trouwe steun van de gereformeerde kerk, ook als zij 
niet zo trouw waren geweest. Een gezin ging in 1955 
naar Australië en de plaatselijke zusterkerk verloor 
het contact. Na drie jaar bleek men terug te zijn in 
Nederland en een jaar later kon de kerk zich verheu-
gen omdat ze zich weer lieten inschrijven.113 

Een ander voorbeeld waar wat meer over bekend 
is betreft het gezin Lambrechts. Loopjongen Cor 
(31) ging 1949 naar Zuid-Afrika. Zes jaar later volgden 
vader Carel met vrouw en dochter. Carel wilde wel 
blijven, maar zijn vrouw verlangde terug naar Neder-
land en moest er ook heen voor operaties. Zijn baas 
(hij was in Amersfoort typograaf geweest) zou hem 
graag houden en bood zelfs loonsverhoging als zijn 
vrouw alleen zou gaan. Maar ze waren vastbesloten 
terug te gaan. Ook dochter Truus, die een plezierige 
baan had op het kantoor van de Holland-Amerikalijn 
in Kaapstad. Cor vroeg de kerk om haar te helpen 
weer werk in Amersfoort te vinden. Hij gaf de reis-
gegevens van de boot door en hun nieuwe adres in 
Amersfoort. De kerk antwoordde dat ze ‘met open 
armen worden ontvangen’.114 Zo was de kerk van 
Amersfoort een baken voor wie vertrok, maar ook 
voor wie terugkeerde. 

Het succes van de blijvers
In de vraaggesprekken is de balans over de emigratie 
opvallend positief. Sjirk Bajema over zijn vader Anne 
in Nieuw-Zeeland: ‘He was very happy and actually 
didn’t even want to return to Holland for a holiday, 
although Mum did convince him on that when he 
retired at 61 ...; he never looked back.’ Natuurlijk ging 
hij niet alleen naar de familie in Nederland, maar ook 
naar zijn zus in Canada. Tom Kempkes ziet het ook 
zo: ‘If you consider 7 getrouwde kinderen, 17 kleinkin-
deren en 3 achterkleinzoons en still in love en in mei 
60 jaar getrouwd: yes, very succesful.’ 

Henny Ruiter: ‘Na twee jaar ging ik voor het 
eerst terug om mijn oudste te laten zien en drie jaar 
later de jongste van de drie. Toch was ik steeds blij 
weer naar Canada terug te gaan. Ik heb er nooit spijt 
van gehad. Ik ben een buitenmens en vind het 
geweldig hier, het open landschap en de luchten.’ 

Conclusie
De door Koops gesignaleerde gereformeerde emi-
gratiecultuur was ook in Amersfoort aanwezig. Ook 
hier versterkten vroegere emigratie, beeldvorming 
en de goede organisatie elkaar. Toch was Amers-
foort geen exacte kopie van het landelijke verhaal. 
De gereformeerden waren hier juist niét oververte-
genwoordigd. Hun Amersfoortse kerk was opvallend 
actief en effectief in voorlichting en begeleiding, ook 
na vertrek. De meesten gingen in gezinsverband en 
veel gezinnen waren kinderrijk. De alleengaande 
emigranten of gezinshoofden hadden vrijwel altijd 
een vakopleiding. Voor vliegen hadden de meesten 
geen geld, ook in de latere jaren. Canada was met 
straatlengte de favoriete bestemming, de VS juist 
veel minder. Het succes van de emigratie blijkt uit 
opvallend weinig spijtoptanten. Voor hen die toch 
terugkwamen stond de kerk echter opnieuw klaar. 
Deze centrale rol is een mooi tijdsbeeld; vanaf de 
jaren zestig sloeg de secularisatie toe en gingen ook 
de gereformeerde kerken zich veel bescheidener 
opstellen, naar buiten én naar de eigen leden.

113 C 19-7-1954 en 5-11-1958; GKA 26-14, 30-1-1955; B 19-9-
1959.   114 C 29-8- en 19-11-1955.

ger ard r aven  6 9

school, waarvoor drie onderwijzers overkwamen uit 
de VS (wat duidt op een activiteit van de CRC). Ook 
hield men een ontspannen gemeentedag in een 
nationaal park, als Nederlanders onder elkaar. Ze 
zaten nu een jaar zonder predikant: ‘Je waardeert 
een dominee op zijn best als je hem missen moet.’ 

Toen in 1961 alle grotere plaatsen in Australië en 
Nieuw-Zeeland kerken hadden, begon men ook hier 
te dromen van christelijke scholen.110 

Weinig spijtoptanten
Uiteindelijk is ruim 30% van de Nederlanders weer 
teruggekomen, meestal al na een beperkt aantal 
jaren.111 De heimwee van vrouwen was daarbij een 
belangrijke factor.112

Was dat in Amersfoort ook zo? Inderdaad kwa-
men de Europa- en Indiëgangers, de expats, meestal 
na enkele jaren terug. De zendelingen en ontwikke-
lingswerkers bleven vaak langer weg; Ton Roos  
bijvoorbeeld kwam na elf jaar terug: ‘Hoofdreden 
was de opleiding en scholing voor de kinderen.’ 

Laten we daarom de blik verleggen naar de 
echte emigranten, 344 personen. Hoewel de  

persoonskaarten van de gereformeerde kerk een 
betrouwbare bron waren voor terugkeer is dit maar 
in zestien gevallen vastgesteld. En daarbij is dan nog 
één man geteld die al in 1946 was gegaan. Vijftien 
van de 344 is maar 4%. Ook als er mensen over het 
hoofd zijn gezien is dat extreem weinig.

Negen daarvan waren alleengaand (zes mannen 
en drie vrouwen), zeven uit twee gezinnen. Drie 
kwamen binnen het jaar terug, zes in 2-4 jaar, vijf in 
5-7 jaar en één na 37 jaar, om de oude dag hier door 
te brengen. Opvallend is dat dertien van hen in de 
jaren 1948-1957 vertrokken waren. De meeste spij t-
optanten kwamen uit Zuid-Afrika (zes), zes uit Aus-
tralië of Nieuw-Zeeland en slechts drie uit 
Noord-Amerika. Met één uit Canada was het favo-
riete land voor de gereformeerden dus bepaald suc-
cesvol.

In twee gevallen was de terugkeer niet definitief; 
ook dat is uit de landelijke literatuur ruimer bekend. 
Een jonge vrouw kwam na vier jaar terug uit Canada, 
maar ging er zes jaar later weer heen; het ouderlijk 
gezin was gebleven. Ook Anne Bajema’s broer Wil-
lem hield het niet vol: ‘Willem was a restless spirit. 

110 B 24-5- en 16-8-1952, 28-8-1954, 28-7-1961, 5-6-1963.    
111 Elich en Blauw 50; van de groep die in 1970 vertrok 
kwam 34% binnen tien jaar terug (p. 52). Ook van hervorm-
de en katholieke emigranten zijn enkele voorbeelden van 
terugkeer bekend: archief Hervormde gemeente Amers-
foort 264, overgekomen leden 6.2.1974 (attestatiekaart van 

Knob Hill United Church, Scarborough, United Church of 
Canada); Van Vulpen, Pommer [Australië], a.w. Een katho-
liek gezin dat wél bleef: Nellie van Vulpen, ‘Bert van Vulpen, 
een Canadese boer uit Hoogland’, idem 9 (2003) 1-6 en 
reactie 42-45.   112 Obdeijn en Schrover 219.   

De bosbouwhut van Anne Bajema in Nelson, Nieuw-Zeeland, 1954; 
Anne Bajema met vrouw en vriend bij zijn eerste auto, 1956.
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