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De link tussen Holland en Amerika is al eeu-
wen oud. Ruim 400 jaar geleden vertrok het 
eerste schip vanuit de haven van Amsterdam 
naar het Amerikaanse gebied dat later de Ne-
derlandse kolonie Nieuw-Nederland zou zijn, 
tot de Engelse overname in 1664. Tegenwoordig 
vertelt menig Hollander, vaak met enige trots, 
aan onwetende buitenlanders dat New York eerst 
Nieuw-Amsterdam was. Halverwege de 19de 
eeuw, na de totstandkoming van de Verenigde 
Staten, kwam grootschalige emigratie naar Ame-
rika op gang, en vanuit Nederland verliep deze 
vanaf 1873 grotendeels via de nieuw opgerichte 
Holland-Amerika Lijn in Rotterdam. Deze 19de-
eeuwse migranten trokken veelal naar de staat 
Michigan, waar een van de eerste dorpjes die de 
nieuwkomers stichtten, de naam Holland kreeg. 
Tegenwoordig kan men zich in dit plaatsje – dat 
de bijnaam Tulip City draagt – geheel onderdom-
pelen in het ‘Hollandse’ erfgoed. Het jaarlijkse 
hoogtepunt is het tulpenfestival in mei met als 
mission statement: ‘To celebrate Holland’s tulips, 
Dutch heritage and community’.1 Deze nadruk-
kelijke verwijzing naar Holland suggereert dat 
deze migratiestroom een Hollands fenomeen 
was. Maar hoe Hollands waren de betrekkingen 
en migratie tussen Nederland en Amerika vanaf 
de 17de eeuw eigenlijk? En in welke mate was er 
ook sprake van verkeer de andere kant op? Na 
de Tweede Wereldoorlog werd de Amerikaanse 
invloed op de Hollandse samenleving, onder 
andere door het Marshallplan voor de wederop-
bouw, immers steeds groter. 

In dit themanummer gaan we dieper in op 
de manier waarop de ontwikkeling van Holland 
en de Verenigde Staten door elkaar werden be-
invloed. Wij bevinden ons hiermee natuurlijk 

niet op geheel onbekend terrein. Dankzij on-
derzoek van historici over bijvoorbeeld de na-
oorlogse diplomatieke en economische banden 
tussen Amerika en Nederland of het belang van 
de Holland-Amerika Lijn voor de trans-Atlanti-
sche migratie hebben wij een redelijk beeld van 
de Amerikaans-Nederlandse geschiedenis in het 
algemeen. We weten echter betrekkelijk weinig 
over de regionale aspecten van de wederzijdse 
betrekkingen en de lokale impact van migratie 
van en naar de Verenigde Staten. Dit mag als op-
merkelijk worden beschouwd, omdat  historici 
juist hebben aangetoond dat voor migranten 
regionale afkomst over het algemeen juist erg 
belangrijk is en blijft. Denk maar aan de ‘Itali-
aanse’ gemeenschap in een staat als New Jersey. 
Om dit gemis aan de kaak te stellen, wijdt de re-
dactie van Holland Historisch Tijdschrift dit num-
mer juist aan de lokale aspecten van Holland in 
Amerika en Amerika in Holland. 

Het nummer opent met een interview met 
Amerika-expert Hans Krabbendam, die zijn 
licht laat schijnen op de emigratie naar Ame-
rika. Hij vertelt dat de Hollandse bestuurlijke 
en kerkelijke invloed het grootst was in de 17de-
eeuwse kolonie Nieuw-Nederland. Suze Zijlstra 
gaat in het tweede artikel dieper in op deze 
periode. In haar artikel onderzoekt zij in hoe-
verre Amster damse bestuurders invloed hebben 
gehad op ont wikkelingen in de kolonie Nieuw-
Nederland, het relatieve succes en ten slotte de 
overname door de Engelsen. In de Uithoek in 
het Hol land Bloc staat de 18de eeuw centraal. 
Dienke Hondius laat aan de hand van Fort Crailo 
in voor malig Nieuw-Nederland, zien hoe de 
Holland se (slavernij)geschiedenis tegenwoordig 
nog is terug te vinden in het Amerikaanse erf-

Redactioneel | Hollanders in Amerika, 

  Amerikanen in Holland
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 | Hollanders in Amerika, Amerikanen in Holland

goed. Jeannette Kamp gaat in het Topstuk in op 
de belangrijke plaats die Leiden inneemt in de 
na tio nale geschiedenis van de Verenigde Staten, 
want vanuit die stad vertrokken de pilgrim fathers. 
Voor menig Amerikaan behoorden deze Engelse 
pu riteinen tot de grondleggers van de nationale 
Ame rikaanse identiteit.

In de 17de eeuw werd de Nederlandstalige ko-
lonie in Noord-Amerika sterk door Hollanders 
gedomineerd. In de nederzettingen die Neder-
landers in de 19de eeuw stichtten, was dat een 

stuk minder het geval. Zo vertelt Krabbendam in 
het interview dat in de tweede migratiestroom, 
die halverwege de 19de eeuw begon, Hollan-
ders ondervertegenwoordigd waren. Friezen, 
Groningers en Zeeuwen waren de voornaamste 
emigranten. George Harinck beschrijft in zijn 
column dan ook hoe ‘on-Hollands’ het plaatsje 
Holland in Michigan eigenlijk is. Krabbendam 
betoogt dat de Rotterdamse Holland-Amerika 
Lijn – waarvan Irene Jacobs in haar beeldessay 
mooi materiaal laat zien – deze ondervertegen-

Affiche van de American Week 
in Holland. Nederlandse 
fotogravure Mij. Leiden, 1920. 
Collectie Erfgoed Leiden en 
Omstreken.
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‘vrouwenclubs’ om invulling te geven aan hun 
verblijf in Den Haag. Smit laat zien hoe zij zich 
op een typisch Amerikaanse manier inzetten 
voor Hollandse, en later internationale goede 
doelen. 

Kortom, dit themanummer behandelt de 
lange geschiedenis van Holland in Amerika en 
Amerika in Holland. Het laat zien hoe belangrijk 
het is om het regionale aspect van deze geschie-
denis in het oog te houden om een beter begrip 
van de eeuwenlange relatie tussen beide gebie-
den te krijgen. 

Karin Lurvink en Jeannette Kamp

woordiging van migratie vanuit Holland juist 
(onbewust) stimuleerde.

Tot slot is er in dit nummer ook aandacht 
voor de 20ste eeuw. Vanaf het einde van de 19de 
eeuw vestigden steeds meer Amerikanen zich in 
Nederland, vooral in Holland. Hier waren im-
mers de grote hoofdkantoren van bedrijven en 
ambassades gevestigd. Aniek Smit richt zich in 
haar artikel op de impact van Amerikaanse ex-
pats in Den Haag. De ambassademedewerkers 
en andere expats kwamen vaak, samen met hun 
gezin, maar voor een beperkte tijd naar Neder-
land. Hun echtgenotes organiseerden zich in 
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Hoe ‘Hollands’ was de Nederlandse emigratie 
naar Amerika?

Ik vind het heel goed dat jullie deze regio-
nale geschiedenis een keer aan de orde stellen. 
Er zijn drie periodes van Nederlandse emigratie 
naar Amerika te onderscheiden, die worden ge-
kenmerkt door verschillende patronen en met 
verschillende gewestelijke inbreng. De eerste 
periode was de 17de eeuw, toen Nieuw-Neder-
land een kolonie van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden was. Nieuw-Nederland 

was een handelskolonie en geen vestigingskolo-
nie; het aantal immigranten was laag. 

De meerderheid van de bevolking in Nieuw-
Amsterdam was afkomstig uit de gewesten Hol-
land, Gelderland en Utrecht, maar de regionale 
afkomst van de immigranten was van secundair 
belang. In deze periode ging het daarom niet zo-
zeer om invloed van een groot aantal Hollandse 
migranten, maar om bestuurlijke invloed. Hol-

Hollands Amerika
Een interview met expert Hans Krabbendam

Hans Krabbendam was ruim 25 jaar verbonden aan het Roosevelt Study 
Center (sinds eind 2017 het Roosevelt Institute for American Studies geheten) 
in Middelburg. Na een studie Amerikaanse geschiedenis in Leiden en aan 
Kent State University in Ohio werkte hij als promovendus om vervolgens als 
postdoc, senior onderzoeker en adjunct-directeur verder onderzoek te 
verrichten naar de geschiedenis van Nederlandse emigratie naar Amerika. 
Dankzij publicaties als Vrijheid in het verschiet. Nederlandse emigratie naar 
Amerika 1840-1940 (2006) en een aantal thematische bundels kan hij dé 
expert van deze geschiedenis worden genoemd. Sinds 2017 is hij directeur 
van het Katholiek Documentatie Centrum aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, maar dit betekent niet dat hij de Nederlands-Amerikaanse ge-
schiedenis naast zich heeft neergelegd. Hij is in deze rol namelijk onder 
meer betrokken bij een onderzoeksproject naar missieactiviteiten van 
Brabantse priesters onder de inheemse bevolking van de Verenigde Staten. 
Holland. Historisch Tijdschrift reisde af naar Nijmegen om Hans Krabben-
dam te interviewen over de geschiedenis van Hollandse emigratie naar de 
Verenigde Staten. 

Karin Lurvink
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landse bestuurders, zowel de burgelijke als de 
kerkelijke, hebben het structurele framework 
van de handelskolonie Nieuw-Nederland neer-
gezet. Dit is goed te zien aan de datum, 2 febru-
ari, waarop Nieuw-Amsterdam zich in 1653 een 
bestuurlijke eenheid mocht noemen, oftewel 
‘stadsrechten’ kreeg. Op dezelfde datum werden 
de nieuwe burgemeesters van Amsterdam geko-
zen. Verder is de Hollandse invloed zichtbaar in 
de inrichting van de samenleving en de bekle-
ding van sleutelposities.

Via contacten met Amsterdamse bestuurders 
van Nieuw-Nederland zette de classis Amsterdam 
de kerkelijke structuur op in de handelskolonie. 
De classis was een Hollands gremium dat de op-
leiding van predikanten, ziekentroosters en do-
centen verzorgde. Tot en met 1773, dus ruim een 
eeuw nadat de Britten de kolonie hadden over-
genomen, bleef deze classis het aanspreekpunt 
voor gelovigen en bewaakte zij de religieuze 
standaarden. Hier is dus een stuk blijvend Hol-
landse invloed zichtbaar. De predikanten zelf 
kwamen overigens vanuit de gehele  Republiek
(en daarbuiten) en niet alleen uit Holland.’

Zag de kerkelijke structuur in de handelskolo-
nie er anders, ‘Hollandser’, uit doordat de classis 
Amsterdam zo’n machtige positie had?

Het zou kunnen dat de kerkelijke structuur 
er anders uitzag door de dominantie van de clas-
sis Amsterdam. Hiervoor moet je onderzoeken 
of deze classis op een andere manier functio-
neerde dan andere classes. Ik denk dat de in-
vloed indirect was, omdat er Amsterdamse be-
langen werden behartigd. Als de handelskolonie 
de verantwoordelijkheid van een andere classis 
was geweest, had de kolonie misschien een meer 
regionale of anti-Hollandse instelling gehad. De 
Zeeuwse Staten bijvoorbeeld beschouwden Hol-
land als concurrent.

Wanneer was de tweede migratieperiode en hoe 
Hollands was deze?

De tweede migratieperiode was die van het 
begin van de massa-emigratie vanaf 1845 tot de 

jaren 1920. In deze periode waren de emigranten 
uit Holland ondervertegenwoordigd. Dit blijkt 
uit het onderzoek van Robert Swierenga, die de 
geografische oorsprong van de circa 65.000 Ne-
derlandse emigranten naar de Verenigde Staten 
tussen 1835 en 1880 heeft onderzocht. Hij laat 
zien dat 20% van de emigranten uit Noord- en 
Zuid-Holland kwamen, terwijl zij 34% van de 
totale Nederlandse bevolking uitmaakten. Dus 
dat is bijna de helft minder dan wat je op ba-
sis van de Nederlandse bevolkingssamenstelling 
zou verwachten. Het Hollandse percentage was 
lager dan de provincies Zeeland en Gelderland: 
22% van de emigranten kwam uit Zeeland en 
20% uit Gelderland, terwijl zij repectievelijk 5% 
en 12% van de totale bevolking uitmaakten. Dus 
blijkbaar was er iets aan de hand waardoor Hol-
landers vanaf 1845 niet massaal naar Amerika 
trokken. In de eerste emigratieperiode liep Am-
sterdam voorop bij de vorming van de kolonie 
Nieuw-Nederland, maar het liep achteraan bij de 
vorming van de kolonies in het Middenwesten 
van Amerika, waar de Nederlandse emigranten 
van de tweede emigratieperiode zich voorname-
lijk vestigden. 

Waarom trokken Hollanders vanaf 1845 niet 
massaal naar Amerika?

Het initiatief voor emigratie naar Amerika 
kwam niet uit de steden, maar uit de religi-
euze kleine plattelandsgebieden buiten Hol-
land, zoals Zeeland, Overijssel en Utrecht. Nadat 
een groep orthodoxe protestanten zich in 1834 
hadden afgescheiden van de Hervormde Kerk 
en er een economische crisis was uitgebroken, 
zochten veel afgescheidenen naar een plek waar 
ze vrij waren om hun religieuze en maatschap-
pelijke idealen te verwezenlijken. De Neder-
landse koloniën boden die ruimte niet, omdat 
ze daar gebonden waren aan de Nederlandse 
beperkingen. Amerika bood allerlei nieuwe mo-
gelijkheden, met als voornaamste trekpleisters 
goedkoop land en hoge lonen. Daar zochten 
de afgescheidenen aansluiting bij de Reformed 
Church, die orthodoxer was dan de Hervormde 
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kerk in Nederland in die tijd en blij was met 
deze emigranten, omdat die haar in staat stelden 
om in het westen van het land te groeien. Slag-
vaardige predikanten organiseerden groepsge-
wijze migratie van soms honderden landverhui-
zers. Hollanders hadden meer internationale 
en lokale alternatieven dan inwoners uit andere 
provincies. Het was namelijk niet zo dat Hollan-
ders helemaal niet emigreerden, maar, zeker de 
Noord-Hollanders, vertrokken vaker naar de Ne-
derlandse koloniën Zuid-Afrika en Nederlands-
Indië. Hier konden ze werk vinden in de handel, 
het bestuur of als hoger personeel op plantages. 
Lokale alternatieven werden gecreeërd door de 
Hollandse economie, die dynamischer was dan 
die in de andere provincies en veel gevarieerder. 
Bij een crisis in één sector konden Hollanders 
uitwijken naar andere sectoren, want de regio-
nale werkgelegenheid was in de Hollandse ste-
delijke gebieden groter en gevarieerder, over-
zeese migratie was riskanter. 

Zie je dan ook dat de Hollanders die wel naar 
Amerika vertrokken, met name agrariërs of 
landarbeiders waren?

Dat gold meer voor Zuid-Holland, dan voor 
Noord-Holland. Dit onderscheid maakt het 

lastig om algemene uitspraken te doen over 
Hollandse emigratie naar Amerika. Het Zuid-
Hollandse emigratiepatroon lijkt veel meer op 
het Zeeuwse. Het grootste gedeelte van deze 
emigranten was afkomstig uit de Zuid-Hol-
landse eilanden, zoals Goeree-Overfl akkee en 
de Hoekse Waard. Dit kwam door het instorten 
van de lokale landbouw en het gebrek aan alter-
natieve arbeidsmogelijkheden en opleiding. De 
middelen om in het eigen levensonderhoud te 
voorzien waren niet toereikend voor de grote 
gezinnen. Noord-Hollandse emigranten kwa-
men voornamelijk van de Waddeneilanden, die 
toen nog onderdeel waren van Noord-Holland, 
of uit Amsterdam. In de periode 1890-1920 was 
Amsterdam dominanter aanwezig in de emi-
grantencijfers, maar toen ging het om stedelijke 
individuele arbeidsmigratie in plaats van migra-
tie van groepen landbouwers. Holland haalde 
dan ook de achterstand in aantallen emigran-
ten in. Opmerkelijk is de overtegenwoordiging 
van Joodse emigranten (20%) van de Noord-
Hollandse landverhuizers. Joden werden geto-
lereerd in Nederland, maar ze trokken naar de 
oostelijke steden in de Verenigde Staten omdat 
ze daar meer rechten en kans op werk hadden. 
Daarnaast waren het voornamelijk jonge alleen-

Kaart 1  Vestigingsplaatsen van Nederlanders in Nieuw-Nederland en de Verenigde Staten. 
Jaap Fokkema (Vrije Universiteit).
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staande avonturiers in plaats van agrarische ge-
zinnen die vertrokken. 

Qua welstand verschilden Noord- en Zuid-
Hollandse emigranten eveneens. Noord-Hol-
landse emigranten waren gemiddeld rijker. Tot 
1880 behoorde een kwart van de Noord-Hollan-
ders tot de vermogenden; een kwart was arm. 
Zuid-Hollandse emigranten waren juist voor-
namelijk arm. Langzamerhand veranderde dit. 
Na 1880 waren Noord-Hollandse emigranten af-
komstig uit de middengroep. Van de Zuid-Hol-
landse emigranten was na 1880 de meerderheid 
juist rijk. Dus van een Hollands patroon kun je 
ook hier niet spreken. 

Op welke vlakken is de tweede migratiestroom 
naar Amerika wel Hollands te noemen?

Op nationaal niveau was er geen sprake van 
een Hollands karakter, maar op lokaal niveau 
wel. Net als emigranten uit de andere provincies, 
vestigden Hollanders zich vaak bij elkaar (kaart 
1). Dit kwam doordat emigratie werd gestuurd 
door (familie)contacten in de vestigingsplaats. 
Veel Zuid-Hollanders kwamen daarom terecht 
in Paterson, New Jersey, dat dichtbij New York 
ligt, vanwege de werkgelegenheid in de textiel-
industrie (afbeelding 1). Zij verruilden dus een 
agrarische omgeving voor een stedelijke, indus-
triële omgeving, en dat was voor de Hollanders 
uniek. Daarnaast vestigden ze zich vooral in Pel-

la, Iowa en Noordeloos, Michigan en het tuin-
bouwdorp South Holland in de periferie van 
Chicago (afbeelding 2). Noord-Hollanders con-
centreerden zich in het noorden van New Jersey, 
in de omgeving van de plaatsen Noord Holland 
en Kalamazoo in Michigan (afbeelding 3), en in 
Roseland bij Chicago. 

In de 19de eeuw was Amerika inmiddels een 
zelfstandige republiek geworden. Emigranten 
konden veel minder een stempel drukken op 
bestuursstructeren, zoals Hollanders in Nieuw-
Amsterdam hadden kunnen doen. Afstamming 
van het Nederlandse patriciaat was niets waard 
in 19de-eeuws Amerika; ook zij voegden zich in 
de Amerikaanse bestuursstructuur, die veel de-
mocratischer was dan in Nederland. 

De Holland-Amerika Lijn (HAL) klinkt als een 
Hollandse onderneming, maar hoe Hollands 
was het? 

Hoewel de meeste Nederlandse emigranten 
niet afkomstig waren uit Holland, wordt met het 
veelvuldige gebruik van de naam ‘Holland’, zoals 
bij de HAL, inderdaad steeds weer de aandacht 
op Holland gevestigd. De schepen van de HAL 
vertrokken vooral vanuit Rotterdam, maar dit is 
altijd de Nederlandse emigratiehaven bij uitstek 
geweest, ook al voordat de HAL werd opgericht 
in 1873. De HAL was meer een Rotterdams dan 
een Hollands bedrijf en richtte zich niet specifiek 
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op migratie vanuit Holland. Het bedrijf vestigde 
agentschappen op plekken met een bestaande 
migrantenmarkt en die lagen grotendeels bui-
ten Holland, in het hele land en in heel Europa. 
Hierdoor nam migratie uit deze plekken juist 
toe; het was een zichzelf versterkend proces. Op 
plaatsen waar altijd al weinig emigranten van-
daan kwamen, werden geen agentschappen ge-
plaatst, omdat die te weinig rendement oplever-
den. Je zou dus de stelling kunnen verdedigen 
dat de HAL de relatieve positie van Holland als 
aanvoerprovincie van emigranten verzwakte. 

De HAL sloot aan op het Europese spoorweg-
netwerk en stimuleerde, in concurrentie met an-
dere maatschappijen, de emigratie vanuit Oost- 
en Zuid-Europa via West-Europese havens. Vaak 
was maar 10 tot 20% van de passagiers aan boord 
van HAL-schepen Nederlands. Het overige deel 
bestond voornamelijk uit Polen, Russen, Oos-
tenrijkers en Duitsers. 

Wanneer vond de derde migratiestroom plaats 
en hoe Hollands was deze?

Tijdens de naoorlogse emigratie in de pe-
riode 1948-1962 was bijna de helft van de bijna 
400.000 emigranten afkomstig uit de provincies 
Noord- en Zuid-Holland, maar de hoofdstroom 
emigreerde toen niet meer hoofdzakelijk naar 
de Verenigde Staten, maar bijvoorbeeld naar 
Australië. 

De meeste Nederlandse emigranten die naar 
Amerika vertrokken, waren dus afkomstig uit 
andere, meer agrarische provincies dan Holland. 
Heeft dit het Nederlandse stereotiepe agrarische 
beeld van klompen, tulpen en windmolens be-
invloed, zoals dat in Amerikaanse plaatsen met 
Nederlandse wortels tegenwoordig wordt ‘ge-
vierd’? Hoe Hollands is dit stereotiepe beeld?

De pr-waarde van ‘Holland’ is voornamelijk 
op gang gekomen door de Holland mania rond 
1890. Dit was een overdreven belangstelling voor 
de Nederlandse schilderkunst in een tijdperk 
van industrialisatie waarin burgerlijke, Republi-
keinse, kapitalistische waarden in de Verenigde 
Staten onder druk kwamen te staan. Ze grepen 
terug op Nederland, want daar zouden deze pre-
industriële waarden, zoals afgebeeld in 17de-
eeuwse Hollandse kunstwerken, nog te vinden 
zijn. Deze kunst werd razend populair en stimu-
leerde ook de belangstelling voor de geschiede-
nis van Nederland. Tijdens de Holland mania 

Afb. 1  Textielfabriek in Paterson, New Jersey, waar veel 
arbeiders van de Zuid-Hollandse eilanden werkten, 
1910-1930. Collectie Calvin College, Grand Rapids 
(Michigan).

Afb. 2  Postkantoor van South Holland, 1910-1930. Col-
lectie Calvin College, Grand Rapids (Michigan).

Afb. 3  Tuinders op een selderijkwekerij in Kalamazoo, 
Michigan, 1910-1930. Calvin College, Grand Rapids 
(Michigan).
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waren Amerikanen zeker gefascineerd door 
elementen uit de Nederlandse Gouden Eeuw en 
de Nederlandse Republiek, die werd gezien als 
voorloper van de Amerikaanse, of in elk geval als 
verwante ziel met ondernemingszin, durf, moed 
en moderniteit. Maar zij hadden voornamelijk 
interesse voor schilderijen die het actuele, agra-
rische Nederland lieten zien, waaronder bijvoor-
beeld Volendam als vissersplaats. Er was geen 
interesse voor moderne Hollandse bouwwerken, 
het Noordzeekanaal of sluizen. 

Molens en tulpen zijn daarnaast ook typisch 
Hollandse producten, die deze provincies op de 
kaart zetten. De molendichtheid in Holland was 

het grootste. Hollandse bloembollenkwekers 
kregen te maken met Amerikaanse importres-
tricties in de jaren dertig. De oplossing voor de 
Nederlandse bollenboeren was om deze bedrijfs-
tak vanuit Noord-Holland in de VS te versterken, 
vooral in Lynden in de staat Washington. Zo ont-
stond er een bloeiende ‘Hollandse’ bedrijfstak 
van professionele bloembolkwekerijen. 

De crisis van de jaren dertig van de 20ste 
eeuw ontmoedigde emigratie, ook vanuit Ne-
derland. De migranten van de derde generatie 
gingen op zoek naar hun Nederlandse wortels. 
Ze zochten naar overdraagbare symbolen en or-
ganiseerden de eerste zogenaamde Hollandse 
Tulip Festivals. De Tulip Festivals waren geen 
uitingen van de Nederlandse cultuur uit die tijd, 
maar een Amerikaans marketingproduct, die 
de lokale middenstand een stevige commerci-
ele impuls gaven.. Toen dit een succes bleek in 
Michigan, namen successievelijk vijftien andere 
Amerikaanse gemeenschappen met Nederland-
se wortels dit idee over. Een voorbeeld is het 
plaatsje Little Chute, in Winsconsin, dat circa 
tien jaar geleden een Hollandse molen heeft la-
ten bouwen. 

De plaatsen die deze ‘nieuwe’ Nederlandse 
tradities vieren, zijn allemaal klein en hebben 
een provinciale uitstraling; bij deze festiviteiten 
wordt nadruk gelegd op het agrarische stereo-
type van Holland of Nederland. Dit contras-
teert met de Hollandse moderniteit die Russell 
Shorto benadrukt in zijn boeken over Nieuw-
Nederland en Amsterdam als meest mondaine 
en liberale stad. 

Je hebt zelf Hollandse gemeenschappen in 
Ame rika bezocht. Wat was jouw indruk van het 
belang van een regionaal Hollandse afkomst?

Ik ben weinig mensen tegengekomen die 
zich beriepen op hun Hollandse achtergrond in 
de zin van provinciale identiteit. Bij Hollandse 
afstammelingen is de provinciale identiteit 
zwak. Woonplaats is belangrijker dan provincie. 
Ik heb een aantal mensen ontmoet die vertelden 
dat ze uit ‘Amsterdam’, ‘Volendam’ of ‘Den Haag’ 

Afb. 4  Kaft van Mary Mapes Dodges Hans Brinker or the 
silver skates een van de bekendste voorbeelden 
van hoe de Holland Mania tot uiting kwam in de 
populaire cultuur. Editie van 1924 met  illustraties 
door Louis Rhead. 
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kwamen, maar nooit uit ‘Holland’. Bij Zeeuwse 
afstammelingen daarentegen is provinciale 
identiteit erg belangrijk. Zij kwamen met bus-
ladingen naar Zeeland om hun ‘geboortegrond’ 
te bezoeken. Hetzelfde geldt voor Friesland. In 
Ommen, Overijssel, is een klein museum in-
gericht over Amerikaanse emigratie, omdat die 
daar begon. Dit vind je bij Noord- en Zuid-Hol-
landers niet, omdat zij veel meer gewend waren 
om namens de natie te spreken in plaats van in 
concurrentie met de natie, zoals de Limburgers 
en Zeeuwen deden. 

Welke relevante onderzoeksvragen zie je op dit 
gebied?

Ik denk dat het belangrijk is om opnieuw na 
te denken over nationale en regionale identiteit 
en hun relatie in het kader van de ontwikkeling 
van transnationale contacten – welke al dan niet 
in stand zijn gehouden met betrekking tot reli-
gie en streeksverwantschap. Ik heb zelf een ver-
klaring gegeven voor de zwakke transnationale 
contacten tussen de Nederlandse emigranten in 
de VS en hun geboorteland, maar de vraag staat 
nog open of dit voor elk deel van Nederland 
even sterk geldt. Dankzij seriële digitale bestan-

den kunnen informatienetwerken gereconstru-
eerd worden. In het Utrechtse onderzoekspro-
ject America as a Reference Culture for Europe wordt 
onderzocht hoe allerlei discussies die in Ame-
rika speelden, zoals medicijngebruik, gezond-
heid, roken en het armoedevraagstuk, in Europa 
werden geïnterpreteerd, toegepast en veranderd. 
Maar andersom kan dit ook worden onderzocht. 
In hoeverre was Nederland in de negentiende 
eeuw nog een referentiecultuur voor de Ameri-
kanen van Nederlandse afkomst, en voor welke 
categorie onderwerpen? Er zijn zes Nederlandse 
immigrantenkranten uit Amerikaanse regio’s 
gedigitaliseerd en opgenomen in de kranten-
database Delpher. Daarmee zijn deze nieuws-
stromen te traceren. Welk soort informatie werd 
aan wie overgebracht? Ging dat om nationale 
of regionale, wellicht Hollandse, informatie? 
Plaatsnamen kunnen zichtbaar maken waar het 
nieuws over ging, wat de informatiedichtheid 
was en waar het nieuws uit Nederland vandaan 
kwam. Had bijvoorbeeld, het Oosten, de krant 
uit het Zuid-Hollandse bolwerk Paterson, New 
Jersey, veel meer aandacht voor nieuws uit Zuid-
Holland dan de Sheboygan Nieuwsbode uit Wis-
consin?

Afb. 5 Een uitsnede van de Sheboygan Nieuwsbode, 1849. www.delpher.nl 
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Ten slotte: heb je tips voor onze lezers met Hol-
lands-Amerikaanse familieleden, die op zoek 
zijn naar informatie over de migratie? 

‘Lezers die op zoek zijn naar emigranten uit 
de periode 1835-1880, kunnen terecht bij de pas-
sagiers-, landverhuizers- en volkstellinglijsten 
die door Robert Swierenga zijn samengesteld. 
Instellingen als het Van Raalte Institute in Hol-
land, Michigan, en de bibliotheek van het Roose-
velt Institute for American Studies in Middel-
burg bevatten veel relevante documenten. De 
oudere overzichtswerken van Jacob van Hinte en 
Henry Lucas zijn nog steeds relevante bronnen 
met gedetailleerde informatie over Amerikaanse 
gemeenschappen. 

Verder lezen en zelf onderzoek doen
Leon van den Broeke, Hans Krabbendam & Dirk 

Mouw eds., Transatlantic pieties. Dutch clergy in colo-
nial America (Grand Rapids 2012).

Michael J. Douma, How Dutch Americans stayed Dutch. 
An historical perspective on ethnic identities (Amster-
dam 2014).

Jacob van Hinte, Nederlanders in Amerika: een studie over 
landverhuizers en volkplanters in de 19e en 20ste eeuw in 
de Vereenigde Staten van Amerika (Groningen 1928).

Hans Krabbendam, Vrijheid in het verschiet. Nederlandse 
emigratie naar Amerika 1840-1940 (Hilversum 2006).

Henry S. Lucas, Netherlanders in America: Dutch Im-
migration to the United States and Canada, 1789-1950 
(Ann Arbor 1955).

Russell Shorto, The island at the center of the world. The 
epic story of Dutch Manhattan and the forgotten colony 
that shaped America (New York 2004).

Annette Stott, Holland mania. The unknown Dutch period 
in American art & culture (Woodstock 1998).

Robert P. Swierenga, Faith and family. Dutch immigra-
tion and settlement in the United States, 1820-1920 (New 
York 2000).

www.delpher.nl
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Toen de Halve Maen met Henry Hudson in 1609 
uit Amsterdam vertrok om voor de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC) een westelijke 
route naar Azië te vinden, zal men niet vermoed 
hebben dat dit zou leiden tot meer dan een halve 
eeuw Nederlandse handel met, en uiteindelijk 
de bezetting van een stuk van de Amerikaanse 
Oostkust. De Europese verkenning van het deel 
van Amerika rond het eiland Manhattan in 1609 
leidde al snel tot de uitrusting van meer Hol-

landse schepen. Lutherse kooplieden in Amster-
dam richtten de Van Tweenhuysen Compagnie 
op, en al snel ondervond deze concurrentie van 
een andere Amsterdamse compagnie – de Hans 
Claesz. Compagnie.1

Nadat twee andere compagnieën volgden –
één uit Hoorn en één gefinancierd door Amster-
damse kooplui en de Amsterdamse Admiraliteit - 
smeedden de vier compagnieën plannen voor 
de oprichting van een gezamenlijke compagnie. 

Holland en Nieuw-
Nederland
Handel, kolonisatie en oorlog met beperkte 
middelen*

In de vroege 17de eeuw werd de Nederlandse handel in het gebied rond 
Manhattan geïnitieerd door kooplieden uit Holland. Vervolgens werd hier de 
West-Indische Compagnie (WIC)-kolonie gevestigd, die werd bestuurd door 
bewindhebbers in Amsterdam. Maar de kolonisatie was zeker niet enkel een 
Hollandse zaak. Dit artikel gaat in op de geschiedenis van Nieuw-Nederland. 
Het laat aan de ene kant zien hoe de kolonie afhankelijk was van niet-Neder-
landse kolonisten en de inheemse bevolking. Aan de andere kant toont het 
hoe het lot van de kolonie bepaald werd door de bewindhebbers in Amster-
dam. De gebrekkige investering vanuit de Nederlandse Republiek heeft bij de 
ontwikkeling van de kolonie een grote rol gespeeld. Juist door de beperkte 
materiële middelen waren interetnische netwerken van groot belang voor het 
voortbestaan van de kolonie. Uiteindelijk investeerde de WIC echter dermate 
weinig dat de kolonie niet de middelen had om de aanval van de Engelsen in 
1664 te weerstaan.

Suze Zijlstra
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Het initiatief tot verdere handel met dit gebied 
werd gebundeld, en vanaf begin 1615 werd deze 
enige tijd gevoerd door de gezamenlijke Nieuw-
Nederland Compagnie, die dus ondanks de 
naam van de nieuwe compagnie met name een 
Hollandse aangelegenheid was. Hoewel enkele 
jaren later Zeeland ook naar Noord-Amerika 
zou varen, tonen de initiële Amsterdamse en 
Hoornse activiteiten dat de vroege geschiede-
nis van deze Europese kolonie niet los te zien is 
van het gewest Holland.2 Niet toevallig werd de 
eerste stad van de Noord-Amerikaanse kolonie 
Nieuw-Amsterdam genoemd. Die Amsterdamse 
band bleef belangrijk. In 1660 verdedigde gou-
verneur Stuyvesant dat de ‘Nederlanders’ meer 
recht hadden op het gebied dan de Engelsen. 
Hij stelde dat ‘Hendrick Hudson’ het gebied had 
gevonden in dienst van de VOC en dat al in 1610 
‘Amsterdamsche Coopluijden’ weer een schip 
naar de ‘noort revier’ (Hudson River) zonden.3 

Na afloop van het Twaalfjarig Bestand in 1621 
werd de West-Indische Compagnie (WIC) opge-
richt. De Compagnie was ingedeeld in kamers. 
De kamer Amsterdam had het grootste aandeel: 
vier negende deel. Zeeland volgde met twee ne-
gende deel en de andere drie kamers hadden elk 
één negende deel. De handel naar Noord-Ameri-
ka, die voornamelijk het verkrijgen van beverpel-
zen tot doel had, viel onder het nieuwe octrooi. 
De kamer Amsterdam kreeg het beheer van de 
kolonie Nieuw-Nederland onder zich, aangezien 
de handel naar Nieuw-Nederland al voorname-
lijk vanuit deze stad had plaatsgevonden. Op 
vergelijkbare wijze kreeg de kamer Zeeland de 
handel op de kust van Guyana onder zich. Pas 
nadat de WIC het gebied in handen kreeg, zou 
Nieuw-Nederland echt een vestigingskolonie 
worden.4

Historicus Jaap Jacobs heeft in zijn diepgaan-
de studie van Nieuw-Nederland nadruk gelegd 

Afb. 1 ‘Nieuw Amsterdam ofte Nue New Iorx opt’ t.Eylant Man’ Gezicht op Nieuw Amster-
dam, Johannes Vingboons 1665. Collectie: Nationaal Archief.
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op het Nederlandse karakter van de maatschap-
pij. De manier waarop de samenleving onder de 
kolonisten was ingericht, de wetgeving en de 
religie, waren allemaal gebaseerd op het voor-
beeld van de Nederlandse Republiek.5 Door het 
eerdergenoemde grote aandeel van Holland in 
de WIC en het bestuur van Nieuw-Nederland 
zal de Hollandse invloed wat betreft cultuur en 
Hollandse handelsnetwerken groot zijn geweest. 
Maar de Hollandse invloed was niet onbeperkt. 

Lang niet alleen Hollanders
Ondanks de eerdere contacten kwam de kolo-
nisatie van Nieuw-Nederland pas onder het be-
stuur van de WIC in de jaren 1620 voorzichtig 
op gang. De WIC stuurde vanaf 1624 kolonisten 
naar Nieuw-Nederland en in 1625 bouwde de 
Compagnie een fort op het eiland Manhattan. 
Het bestuur in de kolonie zelf kwam in han-
den van de door de WIC aangestelde directeur-
generaal en een koloniale raad, al moesten zij 
altijd verslag uitbrengen aan de bewindhebbers 
in de Republiek en moesten ze de plannen van 
deze bewindhebbers zo goed mogelijk uitvoe-
ren. In de praktijk kon er natuurlijk lang niet 
altijd snel genoeg advies worden ingewonnen 
en kwamen beslissingen vaak op de schouders 
van de directeur-generaal en zijn raad in de ko-

lonie zelf neer. Het was de bedoeling om Nieuw-
Nederland met kolonisten te bevolken, maar de 
migratie verliep niet zo snel als de WIC had ge-
hoopt. Pas in de jaren 1650 groeide de bevolking 
aanzienlijk. In 1664 telde Nieuw-Nederland zo’n 
9000 kolonisten.6

De handel met Nieuw-Nederland was klein 
in verhouding met de andere activiteiten van de 
WIC. Met de verovering van een deel van Brazi-
lië in 1630 oriënteerde de aandacht van de Com-
pagnie zich met name zuidwaarts. Waar er zo’n 
50 tot 60 soldaten in Nieuw-Nederland gesta-
tioneerd werden, had Brazilië rond 1648 alleen 
al een troepenmacht van 6000 man. Veel van de 
middelen van de WIC werden in deze nieuwe 
suikerkolonie gestoken, in de hoop dat met het 
behoud en de opbouw van deze kolonie de echte 
grote winsten zouden worden behaald.7 Met het 
oog op Brazilië was er relatief weinig aandacht 
voor Nieuw-Nederland. Ook na het verlies van 
de suikerkolonie in 1654, en mede dankzij de 
prijzige strijd die daar was gevoerd, waren de 
mogelijkheden van de WIC om in Nieuw-Neder-
land te investeren beperkt. 

De kolonie was in verschillende opzichten 
afhankelijk van buitenlanders. De WIC had 
–  net als de VOC – veel werknemers die niet 
 oorspronkelijk uit de Nederlandse Republiek 

Afb. 2  Detail van de kaart Totius Neobelgii nova et accuratissima tabula, Hugo Allardt ca. 1674. 
Collectie: Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam, LL.04779gk.
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kwamen. Sommige van hen bleven na hun 
diensttijd in Nieuw-Nederland wonen en vorm-
den zo een welkome aanvulling op de hoeveel-
heid migranten uit de Republiek zelf. Zeker in 
tijden van oorlog was het voor de WIC-kolonie 
van groot belang dat ze ook konden rekenen 
op andere Europeanen. Toen de Nieuw-Neder-
landers in 1660 de militaire expeditie tegen de 
inheemse bewoners bij de Esopusrivier aan het 
plannen waren, waren ze van plan minstens 
honderd soldaten te rekruteren in Virginia of 
New England, ongeacht hun afkomst.8

De groei van Nieuw-Nederland was dan ook 
niet mogelijk zonder de instroom van een diver-
se groep migranten. Zo wisten Duitsers, Scan-
dinaviërs, Fransen en religieuze minderheden, 
waaronder veel Joden, hun weg naar de kolonie 
te vinden.9 Daarnaast hebben vooral Engelse 
migranten een grote rol gespeeld in de kolo-
nie. Ze woonden in de stad Nieuw-Amsterdam, 
en waren daarnaast vooral te vinden in eigen 
dorpen op het ‘Lange Eiland’ Long Island. Dit 

zorgde ervoor dat de bestuurlijke taal in dit ge-
bied al lang voor de overname door de Engelsen 
niet exclusief Nederlands was: beslissingen die 
betrekking hadden op de Engelse dorpen in de 
kolonie werden in het Engels aan de inwoners 
gecommuniceerd.10 

Niet alleen binnen Nieuw-Nederland waren 
Engelse contacten van belang. Er vond een le-
vendige handel plaats tussen de Nederlandse 
kolonie en de omliggende Engelse koloniën. 
Met name de tabak uit Virginia, ten zuiden van 
Nieuw-Nederland, vond gretig aftrek. Tabak uit 
Virginia werd via Nieuw-Nederlandse hande-
laars naar Amsterdam vervoerd, waar de vraag 
groot was. Ook gedurende de Eerste Engels-
Nederlandse Oorlog (1652-54) ging dergelijke 
handel illegaal door. Daarnaast diende Nieuw-
Nederland als een welkome stop voor Engelse 
schepen die van het zuidelijke Virginia naar het 
noordelijke New England op weg waren.11 Deze 
handel breidde de mogelijkheden van de kleine 
kolonie enorm uit. In Nieuw-Nederland werd 

Afb. 3  Afbeelding van Mahakuase-
indianen, een van de inheemse 
bevolkingsgroepen in Nieuw-
Nederland. Uitsnede uit Be-
schrijvinghe van Virginia, Nieuw 
Nederland, Nieuw Engelandt, en 
d’Eylanden Bermudes, Berbados, 
en S. Christoffel […] (Amster-
dam 1651). Collectie: John 
Carter Brown Library. Digitaal 
beschikbaar via: www.archive.
org. 

Afb. 4  Voorblad van Adriaen van 
der Doncks Beschryvinge van 
Nieuw-Nederlandt (Amsterdam 
1655). Collectie: World Digital 
Library. https://www.wdl.org.
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beperkt tabak verbouwd, maar juist daarom 
maakte men graag gebruik van de goed ontwik-
kelde tabakscultuur van de naburige Engelsen.

Het belang dat Nieuw-Nederland hechtte aan 
deze internationale handel werd tevens dui-
delijk door de mensen die werden aangesteld 
door de gouverneur en zijn raad. In 1656 werd 
een ‘maeckelaer’ benoemd die zowel Engels als 
Nederlands kon spreken, om contacten met de 
handelaars te onderhouden.12 Nieuw-Nederland 
had klerken in dienst die beide talen konden 
spreken en in 1660 was een van deze klerken 
zelfs Engels.13 In 1661 verzocht Salomon le Chair 
de gouverneur en raad van Nieuw-Nederland 
hem aan te stellen als notaris, aangezien die 
positie vrijgekomen was. Hij verklaarde dat hij 
Engels had leren spreken en schrijven, zodat hij 
‘so wel de Engelsche als Duijtse natie sal connen 
dienen’.14

De Engelse contacten waren ook op een an-
dere manier van belang in tijden van oorlog. 
Tijdens de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog 
(1652-1654) informeerde een Engelse inwoner 
van Nieuw-Nederland, die ook regelmatig in 
New England te vinden was, het bestuur dat de 
Engelsen een aanval aan het plannen waren op 
de Nederlandse kolonie.15 Op vergelijkbare wijze 
lichtte een Engelse voormalige WIC-soldaat in 
1661 het koloniale bestuur in. Hij had brieven 
gekregen uit Boston en Londen. Ze bevatten de 
plannen van de Engelse koning voor de verove-
ring van Nieuw-Nederland door de hertog van 
York.16 Hoewel dergelijke waarschuwingen uit-
eindelijk niet de overname van de kolonie in 
1664 hebben voorkomen, laat het zien dat het 
internationale informatienetwerk goed werkte 
en dat Engelse inwoners van de kolonie bereid 
waren om een bijdrage te leveren aan de verde-
diging van Nieuw-Nederland.

Lokale netwerken en conflicten
Het leven van de kolonisten in Nieuw-Neder-
land stond niet op zichzelf, maar was sterk af-
hankelijk van de netwerken die zij ontwikkelden 
met de oorspronkelijke bevolking. De pelshan-
del met de inheemse bevolking stond centraal 
bij de ontwikkeling van de Europees-inheemse 
handelsnetwerken. Daarnaast betekende het on-
derhouden van goede relaties met de plaatselijke 
bevolking ook dat de kolonisten gebruik konden 
maken van kennis over lokaal beschikbaar voed-
sel, zoals maïs en pompoen. Zo vertelde Adriaan 
van der Donck, die in de jaren 1640 naar Nieuw-
Nederland migreerde, in zijn beschrijving van 
het land (gepubliceerd in 1655) hoe ze door de 
inheemse bevolking een nieuwe pompoensoort 
leerden kennen, die lokaal makkelijk en in over-
vloed groeide. Niet alle Nieuw-Nederlanders 
aten het met evenveel smaak, maar het was een 
goede aanvulling op het dieet (afbeelding 4).17 

Naarmate de kolonie groeide, groeide ook de 
wens om meer voedsel te verkrijgen van de oor-
spronkelijke bevolking, maar dit leidde tot een 
dramatische verslechtering van de verhoudin-
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gen. In 1639 besloot het bestuur van de kolonie 
om van de Munsees in de nabije omgeving te 
eisen dat ze jaarlijks een bepaalde hoeveelheid 
voedsel of andere goederen af moesten staan. 
Het bestuur redeneerde dat de kolonie verdedi-
gingswerken hadden gebouwd waar de omwo-
nende Munsees ook profijt van hadden, en dat 
het dus tijd werd dat ze ook een bijdrage aan 
Nieuw-Nederland zouden leveren. Het zal voor 
de Munsees niet duidelijk zijn geweest hoe zij 
van de verdedigingswerken, die bedoeld waren 
om de kolonie zelf te beschermen, ooit profijt 
zouden hebben. Vanzelfsprekend riep deze eis 
weerstand bij hen op. Zij zagen het als uitbuiting 
in plaats van een gelijkwaardige handelsrelatie. 
Het leidde tot een gruwelijk gewapend conflict, 
dat bekendstaat als de ‘Oorlog van Kieft’, ge-
noemd naar de Amsterdamse gouverneur van 
de kolonie. De troepen van de kolonisten vielen 
met grof geweld inheemse dorpen aan. Onge-
compliceerd was dit overigens niet: de Nieuw-
Nederlandse troepenmacht bestond uit mensen 
die uit verschillende delen van de wereld af-
komstig waren. Engelsen en soms ook inheemse 
mensen maakten deel uit van de militaire macht 
die tegen de oorspronkelijke bevolking werd in-
gezet.18

Het was de eerste van verschillende oorlogen 
met de inheemse bevolking, waarbij Europese 
kolonisten niet altijd op directe steun uit de Ne-
derlandse Republiek konden rekenen. Juist om-
dat zij hierdoor slechts over beperkte materiële 
middelen beschikten, was de informatie die zij 
verkregen van hun lokale contacten van cruci-
aal belang. Dit wordt duidelijk aan de hand van 
een voorbeeld van de oorlog die de kolonisten in 
de vroege jaren 1660 voerden met de bevolking 
rond de Esopusrivier, om het gebied van Nieuw-
Nederland uit te kunnen breiden. Via contacten 
met de inheemse bevolking werd informatie 
verkregen over mogelijke aanvallen. Zo werd de 
huisvrouw van kolonist Machiel Jansen ‘door 
een wilt gewaerschout’ dat ‘eenige natien van 
wil den souden tsamen gespannen sijn, omme 
nog eenige Duijtse gevangenen te becomen’.19 

Op basis van dergelijke informatie kon bepaald 
wor den waar de beperkte troepen werden inge-
zet en konden mensen extra waakzaam zijn. 

Amsterdam en Nieuw-Amsterdam in tijden van 
oorlogsdreiging
Hoewel de kolonisten uitgebreide netwerken
had den ontwikkeld die hen van nuttige inlich-
tingen konden voorzien, had de kolonie slechts 
weinig concrete middelen om zich extra te wa-
penen tegen mogelijke aanvallen. Dit laat de 
beperkte ruimte van de regering van Nieuw-
Nederland zien: op basis van verstrekte in-
lichtingen bestond de wens weliswaar om de 
ver dediging van de kolonie te versterken, maar 
voor de uitvoering hiervan was het afhankelijk 
van beschikbare middelen en de inbreng van de 
eigen inwoners. Rond 1643 waren er slechts 50 
tot 60 soldaten die in dienst waren van de WIC 
in Nieuw Amsterdam gestationeerd. Hoewel 
ge bruikgemaakt kon worden van Engelse sol-
daten en enkele inheemse bondgenoten, moest 
ook dit ge financierd worden. Al eerder had een 
oorlogssi tuatie met de inheemse bevolking la-
ten zien dat hier de nodige logistieke problemen 
bij kwamen kijken: er moest aan de bestuurders 
in Amsterdam worden gevraagd om aanvullende 
mid delen om de kolonie te verdedigen, en dit 
kost te tijd.20 

De inbreng van de WIC in Amsterdam – of 
het gebrek daaraan – was hier dus wel degelijk 
van belang. Op momenten dat de situatie in 
Nieuw-Nederland penibel werd en het bestuur 
meer hulp uit de Republiek nodig dacht te heb-
ben, stuurde een gouverneur als Stuyvesant in 
1659 via verschillende omwegen, ‘soo over Niew 
Engelant, als Virginia’, brieven naar de bewind-
hebbers in Amsterdam om te vragen om extra 
‘secours’. Zo dacht hij in 1659 minstens 60 sol-
daten extra nodig te hebben om de eerder ge-
noemde situatie in de Esopus onder controle te 
krijgen.21 Intern was dit niet op te lossen. Het 
bestuur van de kolonie had via openbare oproe-
pen geprobeerd de inwoners van de kolonie te 
mobiliseren, zodat de troepenmacht die tegen 
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de Esopus zou optrekken, kon worden uitge-
breid. De inwoners van Nieuw-Nederland waren 
hier echter maar moeizaam toe te bewegen: ze 
voelden zich slechts verplicht ‘hun eijgen plaets 
te defenderen’.22 Uiteindelijk bleek dat de oor-
spronkelijke Esopusbevolking, met tussenkomst 
van de hoofden van andere stammen, bereid 
was te onderhandelen over een wapenstilstand, 
waardoor op dat specifieke moment de extra 
troepenmacht niet meer nodig was. Desondanks 
laat het goed zien dat de kolonie lang niet altijd 
op eigen inwoners kon rekenen in oorlogssitu-
aties, en dat juist op dat vlak de inbreng van de 
WIC vanuit Holland van groot belang was.

In de praktijk bleek het moeilijk om de heren 
in Amsterdam ertoe te bewegen daadwerkelijk 

troepen te sturen op het moment dat de drei-
ging toenam. In de vroege jaren 1660 zagen de 
gouverneur en zijn raad in de kolonie dat een 
betere verdediging tegen een mogelijke invasie 
door de Engelsen urgent werd. Al in 1662 kreeg 
het bestuur van Nieuw-Nederland namelijk ‘da-
gelijcx’ berichten dat er oorlog werd verwacht 
tussen Engeland en de Nederlandse Republiek. 
Ze kregen daarbij berichten over een dreiging 
vanuit Long Island, waar veel Engelse inwoners 
van de kolonie woonden, maar wat daarnaast 
zorg baarde was ‘oock een absolute pretentie op 
de geheele nieu nederlandtsche provintie’ door 
de Engelsen: de bestuurders in de kolonie waren 
bang dat de Engelsen Nieuw-Nederland geheel 
zouden overnemen. Stuyvesant schreef hierover 

Afb. 5  Gezicht op het West-Indisch Pakhuis te Amsterdam. Gravure door Jan Veenhuysen, 
1665. Collectie: Rijksmuseum Amsterdam. 
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naar de bewindhebbers in Amsterdam. De be-
windhebbers hadden echter het idee dat het al-
lemaal zo’n vaart niet liep. Gesprekken met En-
geland gingen weliswaar langzaam, ‘maer echter 
en connnen voor alsnoch niet inbeelden dat tot 
repture uijtbarsten sal’. Ze raadden Stuyvesant 
aan een ‘oog int seijl [te] houden’, om ervoor te 
zorgen dat er geen land door de Engelsen werd 
ingenomen, maar dit ging niet gepaard met con-
crete toezeggingen wat betreft de versterking 
van de troepenmacht in Nieuw-Nederland.23 

Stuyvesant en zijn raad hadden de dreiging 
echter goed ingeschat. Een hele tijd was de aan-
wezigheid van Engelsen op Long Island, dat tot 
Nieuw-Nederland behoorde, relatief goed ver-
lopen. Maar op de lange termijn bleken de ver-
houdingen niet goed genoeg om dit deel van de 
kolonie goed onder controle te houden: uitein-
delijk verzwakte de controle van Nieuw-Neder-
land over dit gebied aanzienlijk in de jaren 1663 
en 1664. Begin 1664, lang voor de Engelse vloot 
zou arriveren, verklaarden bijvoorbeeld de En-
gelse inwoners van het door Engelsen bewoonde 
dorp Middelburg al hun trouw aan de Engelse 
koning.24 Met meer middelen was het wellicht 
beter mogelijk geweest om hier strenger tegen 
op te treden.

Het bleek de aanloop naar de gehele verove-
ring van de kolonie, ook al kwam de concrete 
dreiging voor de gehele kolonie (zoals al eerder 
was bericht) door een Engelse vloot. Ook in 1664 
waren kolonisten weliswaar bereid voor hun ei-
gen directe belangen op te komen, maar ze wil-
den hun leven niet wagen om de kolonie te ver-
dedigen. Voor grotere interimperiale conflicten 
was een troepenmacht uit Europa nodig, maar 
hier heeft de WIC niet voldoende actie onder-

nomen. Het gevolg was dat de kolonie zonder 
daadwerkelijke strijd werd overgedragen aan de 
Engelsen in 1664. De gouverneur heeft nog wel 
pogingen gedaan om de Nieuw-Nederlandse Eu-
ropese inwoners zo ver te krijgen de wapens op 
te nemen, maar dit bleek niet succesvol. Nieuw-
Nederland had op dat moment niet genoeg mi-
litaire kracht om de aanval af te slaan.25

Conclusie
De ontwikkeling van Nieuw-Nederland kan niet 
los worden gezien van Holland. Het aandeel dat 
Holland door de WIC had in de kolonisatie van 
Nieuw-Nederland was in bestuurlijk opzicht 
groot, en ook de handel met de kolonie verliep 
veelal via de Hollandse havens. Maar de groei 
van de relatief kleine kolonie met beperkte mid-
delen kan ook niet los worden gezien van de 
positie van Nieuw-Nederland binnen een breder 
netwerk: de contacten met de inheemse bevol-
king, de andere Europeanen die in de kolonie 
woonden en de contacten met andere Ameri-
kaanse koloniën droegen alle bij aan de groei 
van de kolonie. 

De mogelijkheden van de WIC, met name 
vormgegeven door de beslissingen van de WIC-
bestuurders in Amsterdam, kwamen niet altijd 
overeen met de wensen van de bewoners in 
Nieuw-Nederland. Waar men in Nieuw-Neder-
land zich meer bewust was van de noodzaak de 
verdediging van de kolonie te versterken, was 
Amsterdam terughoudend in het toezeggen van 
extra troepen. De Amsterdamse bestuurders 
wilden weliswaar dat Nieuw-Nederland een Ne-
derlandse kolonie bleef, maar de prijs om deze 
Nederlandse controle over het gebied te verde-
digen bleek de WIC uiteindelijk te hoog.
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In januari 1954 wist een bijzondere gaste van 
de Amerikaanse vrouwenclub in Den Haag on-
bedoeld een klein volksoproer te veroorzaken. 
Het ging hier om de wereldberoemde actrice 
Audrey Hepburn die enkele liefdadigheidsacties 
ten gunste van de Bond van Militaire Oorlogs-
slachtoffers kwam ondersteunen. Bij een hand-
tekeningenactie van modehuis Gerzon in het 
centrum werd zij volgens de kranten bijna on-

der de voet gelopen door ‘geëxalteerde’ filmfans. 
Heel anders ging het er aan toe tijdens de koffie-
tafel die de Amerikaanse vrouwenclub later die 
dag organiseerde in de Haagse Dierentuin. Daar 
gedroegen de genodigden, die elk tien gulden 
doneerden, zich keurig en mochten geen foto’s 
worden gemaakt. Uiteindelijk leverde deze actie 
genoeg geld op om in Doorn een tehuis voor in-
valide militairen op te richten en zag de Ameri-

‘Our small Marshall-plan’
Het liefdadigheidswerk van de Amerikaanse 
vrouwenclub in Den Haag tussen 1945 en 
1990*

Wie denkt aan migratie en de Verenigde Staten in de jaren vijftig zal in eerste 
instantie de grote aantallen Nederlandse emigranten voor zich zien die de 
oceaan overstaken op zoek naar een beter leven. Er reisden echter ook 
kleinere aantallen Amerikanen de andere richting uit, in het bijzonder hoog-
geschoolde arbeidskrachten die Nederland bij de wederopbouw en moderni-
sering van de economie moesten helpen. Veel van hen kwamen in het 
diplomatieke centrum Den Haag terecht en brachten hun gezinsleden mee. 
Het was dan ook in deze stad dat een actieve American Women’s Club (AWC) 
tal van liefdadigheidsactiviteiten organiseerde om de band tussen deze 
Amerikaanse nieuwkomers en de Haagse bevolking te versterken. In dit 
artikel wordt in lijn met de historische studies van Nora Faires en Nancy 
Green over de Amerikaanse vrouwenclubs van Calgary en Parijs gekeken naar 
de rol die dit liefdadigheidswerk bij de lokale integratie van Amerikaanse 
expatvrouwen in de stad speelde. Wat onthulde de keuze van goede doelen 
over hun positie als Amerikanen, vrouwen en migranten en waren zij eigen-
lijk een soort informele ambassadrices?

Aniek X. Smit
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kaanse vrouwenclub één van haar belangrijkste 
doelstellingen bereikt: het bijdragen aan de we-
deropbouw van hun gastland.1 

Het liefdadigheidswerk van de Amerikaanse 
vrouwenclub was in zekere zin niets nieuws. Al 
bij de oprichting in 1930 was in de statuten op-
genomen dat de club behalve een sociale functie 
ook een maatschappelijke taak had. Men moest 
zich inzetten voor andere Amerikaanse vrouwen 
die in Nederland woonden én de vriendschap 
tussen vrouwen overal ter wereld bevorderen.2 
Dit kreeg onder meer vorm in de organisatie 
van high teas en bazaars waarvan de opbrengst 
ten goede kwam aan Haagse en Scheveningse 
ziekenhuizen. De sterke groei van het leden-
aantal in de naoorlogse periode en de actuali-
teit van een door oorlogsgeweld getekende stad, 
maakten echter dat dit liefdadigheidswerk begin 

jaren vijftig op veel grotere schaal plaatsvond. 
Wanneer we de AWC in internationaal perspec-
tief plaatsen, blijkt de lokale betrokkenheid van 
expatvrouwen bij hun nieuwe woonomgeving 
niet voorbehouden aan de Haagse afdeling. Zo 
schrijft Nancy Green in haar studie over de Ame-
rikaanse ‘kolonie’ in Parijs in het Interbellum, 
dat het liefdadigheidswerk vaak een aanleiding 
vormde om bepaalde praktijken en zienswijzen 
te introduceren bij de Franse bevolking, waar-
onder dat van de maatschappelijk betrokken 
‘energetic, efficient, and independent American 
female.’3 Aangezien de meeste leden met zaken-
lieden getrouwd waren, was het aanhalen van 
de Amerikaans-Franse vriendschapsband een 
‘foot-in-the-door’ voor buitenlandse handel. 
Ook Nora Faires bestrijdt in haar studie van de 
American Women’s Club van Calgary het beeld 

Afb. 1  Audrey Hepburn bij de modeshow 
ten bate van de Gezamenlijke 
Militaire Fondsen, in oktober 1954 
in het Amsterdamse filiaal van de 
firma Gerzon. In januari van het-
zelfde jaar was zij uitgenodigd voor 
een lunch en werd eerder onder 
de voet gelopen bij een handte-
keningenactie van Gerzon in Den 
Haag. Fotograaf: Wim van Rossem, 
Anefo. Collectie: Nationaal Archief. 
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van deze vrouwenclubs als zijnde apolitiek. Juist 
door hun ogenschijnlijk ongevaarlijke ‘gendered 
Americanism’ waren zij in staat samen te werken 
met andere lokale organisaties en zo hun stem-
pel op de beeldvorming over het thuisland te 
drukken.4 Zeker in de naoorlogse periode werd 
die rol van ‘informele ambassadrices’ in het ka-
der van het Amerikaanse militaire en economi-
sche expansiepolitiek sterk aangemoedigd van-
uit werkgevers.5

Hoewel het liefdadigheidswerk van de vrou-
wenclubs dus niet los te zien is van de politiek-
economische belangen van de ‘mannenwereld’, 
wijzen deze en andere auteurs ook op de beteke-
nis die de activiteiten voor de vrouwen zelf had-
den. Zo bood het liefdadigheidswerk hun een 
‘veilige’ vorm van vrijetijdsbesteding die paste 
bij hun gegoede sociale positie en rol als huis-
vrouw.6 De antropologische studies van Anne 
Meike Fechter en Heather Hindman over Ame-
rikaanse en internationale vrouwenclubs in Ja-

karta en Nepal, stellen zelfs dat het hier om een 
vorm van ‘empowerement’ ging en liefdadig-
heidswerk als ‘coping strategy’. Zij baseren zich 
daarbij op een nieuwe generatie van veelal hoog-
opgeleide expatvrouwen die een loopbaan in het 
thuisland tijdelijk had stopgezet om hun man 
te vergezellen naar het buitenland. Voor hen be-
tekende de migratie-ervaring immers vaak een 
tijdelijk verlies van status en het terugvallen in 
een traditioneel rolpatroon.7 Ongeacht het tijd-
vak en de uitgangspositie van expatvrouwen, 
kon het liefdadigheidswerk dus ook een mid-
del zijn voor de vrouwen om zich meer op hun 
plek te voelen en zich verder te ontwikkelen. Het 
feit dat hun club vaak naar hetzelfde model ope-
reerde als Amerikaanse vrouwenclubs op andere 
buitenlandposten, droeg alleen nog maar verder 
bij aan het thuisgevoel.

In dit artikel bekijken we welke rol het lief-
dadigheidswerk voor de Amerikaanse expat-
vrouwen in naoorlogs Den Haag had en hoe zij 

Afb. 2  Eerste steenlegging voor de nieu-
we Engelse en Amerikaanse Epis-
copale kerk (o.a. mogelijk gemaakt 
door de inzamelacties van de AWC) 
aan de Riouwstraat te Den Haag, 
door Prinses Alice, gravin Van 
Athlone. Foto: van Duinen/Anefo. 
Collectie: Nationaal Archief.
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hiermee hun band met de stad vormgaven. Zien 
wij ook hier verschillen tussen generaties van 
expatvrouwen? Door naar de Philanthropy Reports 
uit het clubarchief, het clubblad Going Dutch 
en krantenverslagen voor de periode 1950-1990 
te kijken, wordt gereconstrueerd welke goede 
doelen vooral de aandacht van de Amerikaanse 
expatvrouwen kregen en waar discussie over 
ontstond. In hoeverre betrof het liefdadigheids-
werk, net als in de studies van Faires en Green, 
een verlengstuk van de diplomatieke missie of 
handelden de vrouwen vooral uit eigenbelang?

Lokale liefdadigheid in de jaren vijftig en zestig
Direct na de Tweede Wereldoorlog lag de na-
druk in het liefdadigheidswerk van de AWC op 
het ondersteunen van lokale goede doelen. Zo 
startten de leden toen de club haar deuren weer 
opende in 1948 een brievenactie waarin zij ver-
schillende Amerikaanse bedrijven vroegen om 
spullen en geld te doneren voor hun zwaar ge-
troffen gastland.8 Gezien de gelijktijdige betrok-
kenheid van hun mannen bij de wederopbouw 
van Nederland in het kader van de Marshallhulp, 
is het niet moeilijk te bedenken waar de expat-
vrouwen hun inspiratie voor deze actie vandaan 
haalden. Daarnaast zetten zij zich in voor de lo-
kale expatgemeenschap, zoals met een geldinza-
meling voor het herstel van de ‘eigen’ English and 
American Anglican and Episcopal Church die bij het 
bombardement op het Bezuidenhout in maart 
1945 verwoest was. Hiervoor werd samengewerkt 
met de British Women’s Club of The Hague en kon-
den uiteindelijk enkele duizenden guldens wor-
den opgehaald.9 Het feit dat het ledenaantal van 
de Amerikaanse vrouwenclub in nog geen tien 
jaar tijd steeg van 200 naar 300, maakte dat der-
gelijke hoge bedragen bijeen konden worden 
gebracht. Kijken we meer op de lange termijn 
naar de goede doelen waar de Amerikaanse ex-
patvrouwen zich in de jaren vijftig en zestig voor 
inzetten, dan valt op dat het meeste geld naar 
Nederlandse en Haagse doelen ging. Men was 
vooral begaan met het lot van armen en zieken 
en de focus lag daarbij in het bijzonder op vrou-

wen en kinderen. Terugkerende doelen waren 
het Bronovo ziekenhuis, het Sophia Instituut 
voor kinderen met tuberculose, revalidatiecen-
tra, buurthuizen en studiefondsen.10 

Ondanks dat de geboden materiële of finan-
ciële hulp zoveel mogelijk aansloot op de noden 
van de organisaties in kwestie, wisten de club-
leden via hun acties ook een bepaald beeld van 
de Verenigde Staten en de Amerikaanse vrouw 
neer te zetten. Zo doneerde de AWC in 1957 een 
televisietoestel aan buurthuis ‘Het Anker’ aan de 
Noordwal en gingen de leden het jaar daarop 
paaseieren schilderen met de kinderen onder 
het genot van Amerikaanse hotdogs en hambur-
gers.11 Voor het Julianakinderziekenhuis werd 
in 1958 het enorme bedrag van 6500 gulden op-
gehaald voor de aanschaf van twee couveuses: 
‘uit dankbaarheid voor de gastvrijheid, die het 
Nederlandse volk zijn Amerikaanse gasten ver-
leent’.12 Een jaar later ging ambassadeursvrouw 
en erevoorzitter van de AWC, mevrouw Young, 
in het ziekenhuis langs om te bekijken hoe de 
couveuses in gebruik waren genomen. Samen 
met de andere leden kreeg zij naast een rond-
leiding door het ziekenhuis ook gedetailleerde 
uitleg over hoe er binnen het ziekenhuis gebruik 
werd gemaakt van speltherapie om langdurig 
zieke kinderen te ondersteunen.13 Daarmee werd 
het beeld neergezet van de Amerikaanse expat-
vrouw als intelligent en begaan met het lot van 
minderbedeelden. Het idee dat de Nederlanders 
ook konden delen in de Amerikaanse welvaart 
en moderniteit komt uit deze twee voorbeelden 
tevens naar voren.

Hoewel de Amerikaanse vrouwen in de aan-
dacht voor sociaal zwakkeren niet afweken van 
de Britse vrouwenclub of de Nederlandse Ver-
eniging van Huisvrouwen, leken zij toch een 
bepaald Amerikaans stempel op hun liefdadig-
heidsactiviteiten te drukken.14 Zo werd er jaar-
lijks geld ingezameld om een Nederlands meisje 
met een studiebeurs een jaar aan een Ameri-
kaanse universiteit te laten studeren. Zoals het 
clubblad vermeldde, was het belangrijk dat zij 
vervolgens terugkeerde om haar kennis en er-
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varing in dienst te stellen van het Nederlandse 
zorgstelsel.15 Dat de Amerikaanse overheid ge-
lijktijdig een grootschalig beurzenprogramma 
voor buitenlandse uitwisselingsstudenten ont-
wikkelde – het Fulbright-program – en ook studie-
reizen voor professionals organiseerde, zal geen 
toeval zijn geweest.16 Dit paste binnen de Koude 
Oorlogspolitiek, waarbij gepoogd werd de Ame-
rikaanse denkwijzen zoveel mogelijk te versprei-
den.17 Daarnaast vormden nationale feestdagen 
vaak een aanleiding om geld in te zamelen en 
tegelijk een Amerikaanse traditie met de Neder-
landse en andere buitenlandse genodigden te de-
len, zoals de picknicks op 4 juli (Independence Day).

De meeste fundraisings vonden plaats op pres-
tigieuze locaties in Den Haag en omgeving, zo-
als het Kurhaus, wat ervoor zorgde dat de leden 
met hun liefdadigheidswerk zelf ook het nodige 

aanzien verwierven. Tevens was het een gelegen-
heid voor de Amerikaanse bedrijven waar hun 
mannen werkten om zich te profileren, zoals 
tijdens een loterij in 1961 waarbij tickets voor 
de Holland-Amerika Lijn en een overnachting 
in het Hilton-hotel werden verloot.18 Ook Ame-
rikaanse en Nederlandse hoogwaardigheids-
bekleders werden voor deze gelegenheden uit-
genodigd en zij spraken met lovende woorden 
over de inspanningen van de expatvrouwen. Zo 
noemde een Amerikaanse ambassadesecretaris 
in 1955 hun ‘vele sociale en liefdadige activitei-
ten, waarin zich de beste Amerikaanse tradities 
weerspiegelen’ een werkelijke bijdrage ‘voor de 
uitvoering van de Amerikaanse buitenlandse 
politiek’.19 De Haagse burgemeester Marijnen 
prees de Amerikaanse vrouwen in 1970 omdat zij 
als vreemdelingen geen passive onlookers bleven: 

Afb. 3  In 1957 doneerde de Amerikaanse vrouwenclub een televisietoestel aan buurthuis 
‘Het Anker’ in Den Haag. Op de foto staan pr-medewerkster mevr. Waterreus en vice-
voorzitster mevr. Kirchofer. Haagsche Courant (12 juli 1957) 3. Gemeentarchief Den 
Haag.

Holland 2018-2_binnenwerk.indb   121 29-05-18   11:54



122  

Nearly a hundred nationalities live here, 
study and work in this town […] but not 
many have collectively left such an impact 
on The Hague as The American Women’s 
Club. […] The involvement of 500 enthusi-
astic home-makers can never be overrated.20

Het belang van dit ideaalbeeld van de Ame-
rikaanse expatvrouw als een goede overzeese 
burger én immigrante binnen het liefdadig-
heidswerk en de berichtgeving daarover, mag 
niet onderschat worden. Zoals studies van Ame-
rikaanse diplomatenvrouwen en military wives 
laten zien, kon juist deze vrouwelijke en ‘zachte’ 
invulling van de diplomatieke betrekkingen 
doorslaggevend zijn. Dit kweekte bij de bevol-
king immers de good will voor andere – door 
mannen aangevoerde – politieke, militaire en 
economische missies.21

Een internationale aanpak in de jaren zeventig, 
tachtig en negentig
In de jaren zeventig, tachtig en negentig bleef 
het Philanthropy Committee van de AWC een groot 
aantal lokale goede doelen ondersteunen die 
zich met vrouwen en kinderen bezighielden. 
Voorbeelden hiervan zijn schenkingen van en-
kele duizenden guldens aan het lokale Blijf-van-
mijn-lijfhuis, het Tehuis voor Spastische Kinde-
ren aan de Regentesselaan,22 en ‘Teen Challenge 
The Hague’ – een door een Amerikaanse missi-
onaris opgezette verslavingskliniek voor jonge-
ren.23 Er werd daarnaast echter ook steeds meer 
geld ingezameld voor internationale hulpfond-
sen en organisaties die zich inzetten voor de 
expatgemeenschap zelf. Enerzijds had deze ver-
andering te maken met de sterk verbeterde eco-
nomische situatie in Nederland; de hulp aan een 
‘welvarend land’ met ‘goed gesubsidieerde zor-
ginstellingen’, moest, zoals de clubleden het zelf 
in een verslag in 1972 omschreven, vooral als een 
‘extra’ moest worden gezien.24 Anderzijds waren 
de leden steeds meer begaan met de toestand in 
de wereld en hadden zij ook ambities die verder 
reikten dan integratie of participatie in de Ne-

derlandse samenleving. Waar de meeste cluble-
den in de jaren vijftig en zestig getrouwd waren 
met diplomaten, hoge militairen en directeuren 
van oliemaatschappijen of door hun huwelijk 
met een Nederlandse man voor langere tijd in 
Den Haag verbleven, had de nieuwe generatie 
clubleden een diverser profiel. Zij waren over 
het algemeen jonger, hoger opgeleid, brachten 
kinderen mee en hadden, ondanks hun beperkte 
buitenlandervaring, vaak nog geen idee wanneer 
zij naar Amerika zouden terugkeren.25 Zij wa-
ren bovendien met velen, want het ledenaantal 
schommelde tot midden jaren negentig tussen 
de 400 en 500.

Het feit dat het liefdadigheidswerk voor de 
nieuwe generatie expatvrouwen niet uitsluitend 
een sociale plicht was die paste bij hun bevoor-
rechte positie, maar ook van betekenis was voor 
hun persoonlijke ontwikkeling, werd ook door 
de Nederlandse media opgepikt. Zo schreef Het 
Vaderland in 1970 dat deze ‘jonge en energieke 
vrouwen’ thuis in veel gevallen ‘wel een of ander 
baantje’ hadden en dus een mogelijkheid zoch-
ten om nuttig en sociaal bezig te zijn.26 De AWC 
schonk nu ook geld aan internationaal opere-
rende fondsen zoals de Mission to the Seafarers 
en SOS Kinderdorpen. De laatste organisatie 
vroeg in het bijzonder steun voor een weder-
opbouwproject in Saigon, zij het zonder enige 
verwijzing naar de Amerikaanse rol in de Viet-
namoorlog.27 Daarnaast werd er samengewerkt 
met de Federation of American Women’s Clubs 
Overseas (FAWCO) om internationale hulpacties 
te ondersteunen. Waar in 1953 nog een groot-
schalige inzameling voor de slachtoffers van de 
Nederlandse watersnoodramp was gehouden – 
later het ‘small Marshall-plan’ genoemd – kwam 
men in 1988 met het FAWCO-Disaster Relief 
Fund in actie voor aardbevingsslachtoffers in 
Nepal.28 Ook ging er nu veel geld naar de eigen 
expatorganisaties zoals de American Boy en Girl 
Scouts, de American Baseball Federation in Was-
senaar, de American Community Council en de 
jeugdclub van de Amerikaanse school in Sche-
veningen, The Hole.29 Deze organisaties bekom-

Holland 2018-2_binnenwerk.indb   122 29-05-18   11:54



Aniek X. Smit | ‘Our small Marshall-plan’

123  

merden zich om het lot van de sterk gegroeide 
expatgemeenschap, waarvan het welzijn niet lan-
ger onder de verantwoordelijkheid van één grote 
werkgever of instelling viel.30

De uitbreiding van de lijst van lokale goede 
doelen met internationale fondsen en expat-
instituties was geenszins vanzelfsprekend. Net 
als overigens binnen de Britse vrouwenclub en 
het in 1986 opgerichte Internationale Women’s 
Contact (IWC) leidde dit tot discussie tussen de 
verschillende generaties van expatvrouwen.31 Bij 
de AWC kwam dit vooral tot uiting toen in 1984 
werd geopperd om een eigen clubhuis aan de 
Nieuwe Duinweg te kopen. Het bleek hierdoor 
noodzakelijk dat andere goede doelen dat jaar 
minder geld ontvingen, dat de ledencontributie 
omhoog ging en dat de statuten gewijzigd wer-
den om het bestuur meer bewegingsvrijheid te 
geven.32 Na een spannende stemming in de le-
denraad kon er uiteindelijk tot de koop worden 
overgegaan. Het pand werd door de vrijwillige 
inzet van de clubleden en met materiële steun 
van Amerikaanse en internationale werkgevers 
zoals Mobil, Heineken en Braun opgeknapt 
en ingericht.33 Zoals de toenmalige voorzitster, 

 Georgia Regnault, in een brief aan de leden 
stelde zou het nieuwe clubhuis zelfs een ‘elec-
trifying effect’ hebben op de vele clubactiviteiten 
en het liefdadigheidswerk: 

In any case, we would not only be passing 
out checks to others, we would also think a 
bit about our own well-being […] it should 
be possible to have the best of two worlds.34

Dat zij een juiste inschatting maakte, blijkt uit 
feit dat de AWC in de daaropvolgende jaren op-
nieuw grote bedragen aan lokale, internationale 
en expatorganisaties schonk.35

Hoewel er vanaf de jaren tachtig en negentig 
niet langer zo expliciet als voorheen werd gewe-
zen op het Amerikaanse karakter van de clubbij-
dragen, deden via het liefdadigheidswerk soms 
wel Amerikaanse initiatieven hun intrede in 
Nederland. Zo was de AWC erg begaan met het 
lot van borstkankerpatiënten, een ziekte waar-
door ook enkele van de leden werden getroffen, 
en zij zetten zich daarom in voor het oprichten 
van een Nederlandse tak van de Amerikaanse 
stichting Pink Ribbon en het onder de aandacht 

Afb. 4  Liefdadigheidsbal in het Kurhaus. Haagsche Courant (7 mei 1962) 5. Gemeentar-
chief Den Haag. 
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brengen van de internationale Breast Cancer 
Awareness Month.36

De keuze om met het liefdadigheidswerk aan 
te sluiten op vergelijkbare initiatieven uit het 
thuisland, internationaal en door zusterclubs 
wereldwijd, laat zien dat de Amerikaanse expat-
vrouwen hun blik hadden verruimd. Niet langer 
ondersteunden zij met hun liefdadigheidswerk 
alleen de Amerikaanse politiek en economische 
missie van hun werkende mannen, zij waren 
hier ook bezig een eigen netwerk en loopbaan 
uit te bouwen. Deze bevindingen sluiten aan bij 
studies over hedendaagse expats die wijzen op 
een verdere internationalisering en standaardi-
sering van de activiteiten van expatorganisaties 
wereldwijd. Volgens antropologische studies 
fungeert de lokale context daarbij vooral als een 
decor voor activiteiten die de expats zelf het ge-
voel geven meer ‘geworteld’ te zijn, maar eigen-
lijk vooral bijdragen aan het ontwikkelen van 
hun kosmopolitische identiteit.37

Besluit
In het liefdadigheidswerk van de Amerikaanse 
expatvrouwen in naoorlogs Den Haag was, net 
als overigens voor de Amerikaanse Marshall-
hulp aan Nederland gold, sprake van een wel-
begrepen eigenbelang. Terwijl de expatvrouwen 
het lot van de Haagse bevolking verbeterden, 
konden zij ook de beeldvorming over Amerika-
nen én hun zelfbeeld positief beïnvloeden. Het 
liefdadigheidswerk bevorderde daarbij wel hun 

lokale betrokkenheid, maar had geen echte in-
tegratie tot doel. Dat de expatgemeenschap zelf 
op termijn ook een belangrijke vragende par-
tij van de liefdadigheid van de AWC werd, was 
een nieuwe ontwikkeling die zich in dit tijdvak 
voordeed. Het blijkt dan ook belangrijk om lief-
dadigheidswerk in zijn historische context te 
bestuderen en daarbij ook de keuze van goede 
doelen niet als betekenisloos te zien.

Door de Amerikaanse expatvrouwen niet uit-
sluitend als elites of vrouwen-van te zien, maar 
ook als migranten te bestuderen, krijgen we 
meer inzicht in de redenen voor de verschuiven-
de focus van lokale naar internationale goede 
doelen binnen de AWC vanaf de jaren zeventig. 
Dat zij zich niet langer alleen bekommerden om 
hun Nederlandse omgeving, maar ook begaan 
waren met het lot van de eigen gemeenschap, 
viel samen met het veranderende profiel van de 
leden. Zij waren niet langer uitsluitend afkom-
stig uit de elite, hadden een hoog opleidings-
niveau en gingen veelal een reizend bestaan 
tegemoet. Het liefdadigheidswerk bood hun de 
mogelijkheid om bij gebrek aan een volwaardig 
lokaal of overzees politiek burgerschap, toch een 
maatschappelijke rol te spelen. Zoals het club-
blad in 1983 vermeldde, was geen project voor 
deze Amerikaanse expatvrouwen te groot: ‘how 
many generous, talented women there are wit-
hin our club. Writers! Lawyers! Nurses! Compu-
ter Operators! We’ve got them.’ 38
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In Holland staat een huis. Om precies te zijn op 
de hoek van de Beschuitsteeg en de Nieuwstraat 
in Leiden, tegenover de Hooglandse kerk. Het 
huis valt op door haar oude steen, scheve muren 
en kleine deur en ramen, waarmee het scherp af-
steekt bij de rest van de gebouwen in de omge-
ving. Maar wat heeft dit huis – dat ca. 1365-70 
gebouwd is en het oudste nog bestaande huis in 
Leiden is – te maken met de banden tussen Hol-
land en Amerika? En welke rol speelt dit huis als 
we het hebben over de ‘Hollandse’ identiteit in 
Amerika? In eerste instantie helemaal niets. Tot 
aan de reformatie deed het huis dienst als pries-
terwoning, waarna het in gebruik werd genomen 
als woonhuis en werd opgedeeld in verschillende 
kleinere appartementen. De stad kon deze extra 
woonruimte goed gebruiken. Leiden groeide in 
deze periode namelijk explosief door de komst 
van verschillende geloofsvluchtelingen uit heel 
Europa die in het open en tolerante Holland een 
nieuw heenkomen zochten.

En dan blijkt dat het huis toch van alles te ma-
ken heeft met de Hollandse identiteit in Amerika. 
Het huisvest namelijk het Leiden American Pilgrim 
Museum. In 1607 vestigde zich – na een kort ver-
blijf in Amsterdam – een klein groepje Engel-
se separatisten in de stad. Net als vele anderen, 
voelden zij zich aangetrokken tot Holland door de 
mogelijkheid om in relatieve vrijheid hun eigen 
geloof te belijden. In 1620 verliet een deel van dit 
groepje de stad weer om met de beroemde May-
flower de Atlantische Oceaan over te steken en 

zich daar als een van de eerste groepen kolonisten 
te vestigen. Deze groep, die uiteindelijk bekend 
is komen te staan als de Pilgrim Fathers, is van ui-
termate groot belang geweest voor de vorming 
van de (hedendaagse) Amerikaanse identiteit. Zo 
werd Thanksgiving, een belangrijke Amerikaanse 
feestdag, door hen geïntroduceerd. De pelgrims 
worden door vele gezien als de oer-Amerikanen bij 
uitstek. Het kunnen aantonen een afstammeling 
van pelgrims te zijn verleent dan ook veel presti-
ge. Een aantal Amerikaanse presidenten, zoals De 
Bush-familie en Barack Obama, heeft voorouders 
die voor hun vertrek naar Amerika in Leiden heb-
ben gewoond.

In het oude middeleeuwse Hollandse huis be-
licht het Leiden American Pilgrim Museum het da-
gelijks leven van de separatisten in Leiden en hoe 
vormend deze periode is geweest. Het museum 
beslaat niet meer dan twee kleine vertrekken en is 
maar op beperkte tijden geopend. Van buiten is 
het ook nauwelijks zichtbaar: een uithangbord of 
vlag ontbreekt. Al bij binnenkomst wordt duide-
lijk dat de Hollandse tolerantie van centraal belang 
geweest is. In plaats van een kassa maken ze in het 
museum gebruik van een collectebus uit de Waal-
se kerk. In de stad kwamen de pelgrims in contact 
met andere geloofsvluchtelingen, met name uit de 
Zuidelijke Nederlanden. Sommige van deze vluch-
telingen volgden de pelgrims naar Amerika. Een 
van hen was Phillippe de Lannoy, voorouder van 
de latere presidenten Franklin Delano Roosevelt 
en Ulysses S. Grant. De ruimte van het museum 

Verborgen Amerikaans erfgoed in een 
Hollandse stad 

Jeannette Kamp

TOPSTUK
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is ingericht als een 17de-eeuws woonhuis om de 
bezoeker te laten ervaren hoe het leven voor de 
pelgrims in Leiden moet zijn geweest. Wat vooral 
wordt benadrukt is de beperkte ruimte die ze had-
den. Tafels stonden het grootste gedeelte van de 
tijd ingeklapt tegen de muur en om die reden 
werd vooral de onderkant rijkelijk versierd. Een 
van de hoogtepunten van de collectie is een origi-
nele sok uit de zeventiende eeuw, die bij restaura-
tiewerkzaamheden aan de bedstede werd terug-
gevonden. 

Hoe vormend zijn de jaren in Leiden geweest 
voor de Pilgrim Fathers? Brachten ze iets Hollands 
mee naar Amerika? Een voorbeeld is het civiele 
huwelijk dat ze in de koloniën introduceerden. Dit 
was rechtstreeks gebaseerd op het Hollandse hu-

welijksrecht. Daarnaast speelde de Leidse univer-
siteit als centrum voor theologische debatten een 
cruciale rol in de vorming van de opvattingen van 
de pelgrims over religieuze vrijheid. En zelfs het 
oer-Amerikaanse Thanksgiving heeft volgens his-
torici belangrijke Hollandse wortels. De pelgrims 
zouden zich bij de vormgeving van het oogst-
feest onder andere hebben laten inspireren door 
de jaarlijkse viering van het Leids ontzet op drie 
oktober waar ze in hun tijd in Leiden getuige van 
waren geweest. Uiteindelijk besloten de pelgrims 
de stad, die zij omschreven als een ‘fair & bewti-
full citie, and of a sweete situation’ toch te verla-
ten om hun kinderen niet al te veel te laten ver-
hollandsen. Holland-Amerika met mate dus.1

Leiden American Pilgrim 
Museum, hoek Nieuwstraat 
en Beschuitsteeg. Leiden 2017. 
Foto: Jeannette Kamp. 

Holland 2018-2_binnenwerk.indb   127 29-05-18   11:54



Europeanen emigreerden in 

de 19de en begin 20ste eeuw 

massaal naar Amerika, op zoek 

naar een betere toekomst en 

op de vlucht voor armoede 

of vervolging. Veel van deze 

landverhuizers verlieten het 

Europese continent via de havens 

van Rotterdam en Amsterdam. 

De Nederlandsch-Amerikaansche 

Stoomvaart Maatschappij (NASM), 

later bekend als de Holland-

Amerika Lijn (HAL), speelde bij 

deze emigratie een grote rol. 

In dit beeldessay volgen we de 

landverhuizers door de tijd heen, 

op hun lange reis van Holland 

naar het nieuwe thuisland, 

Amerika. Waar kwamen de 

landverhuizers vandaan, met 

hoeveel waren zij en welke rol 

speelden Holland en de Holland-

Amerika Lijn in deze emigratie?1

Landverhuizer Hendrik Hospers uit Hoogblokland 
(Zuid-Holland), net zeventien jaar oud, vertrok 
in april 1847 met het fregat Maasstroom (afbeel-
ding 1). Hij reisde vanuit Rotterdam via het Kanaal 
door Voorne naar Hellevoetsluis, waar het zeilschip 
moest wachten op gunstig weer om de grote over-
steek te maken. Vanuit Hellevoetsluis schreef hij 
nog een brief aan het thuisfront, waaruit blijkt dat 
hij in een groep reisde: ‘de oude juffrouw Over-
kamp is de koorts kwijt en alle kinderen zijn wel’.2 

Beeldessay

De Holland-
Amerika Lijn en 
het vervoer van 
landverhuizers

Irene B. Jacobs
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Hospers was een van de duizenden christelijke 
landverhuizers die in de jaren 1840 de oversteek 
waagden, weg van armoede en werkloosheid en 
op de vlucht voor geloofsvervolging. Via Rotter-
dam vertrokken jaarlijks zo’n 2000 Nederlandse 
en 9500 buitenlandse landverhuizers naar Noord-
Amerika, veelal Duitsers.3 Relatief gezien was dat 
een laag aantal. Dat kwam door de lange verbin-

Afb. 1  Het fregat Maasstroom. Aquarel door Jacob 
Spin, 1838. Collectie Maritiem Museum Rot-
terdam, objectnummer P1669.
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ding tussen Rotterdam en zee, de abominabe-
le reputatie van de Rotterdamse logementhou-
ders en de ouderwetse Nederlandse wetgeving, 
die de doortocht en het vervoer van landverhui-
zers slecht regelde. Dat was in het buitenland, in 
steden als Bremen, Liverpool en Marseille, veel 
beter.

In de jaren 1870 verbeterde de positie van Rot-
terdam als emigratiehaven echter sterk, vooral
dankzij de aanleg van de Nieuwe Waterweg in 

1872. Deze zorgde voor een korte, ongehinderde 
vaarweg van Rotterdam naar zee. Het schip Rot-
terdam (afbeelding 2) maakte er meteen dank-
baar gebruik van. Op 15 oktober 1872 vertrok dit 
stoomschip met tien kajuitspassagiers en zestig 
landverhuizers vanuit Rotterdam naar New York. 
Het was het eerste schip van Plate, Reuchlin & Co. 
(1871), de eerste rederij die een stoomlijndienst be-
gon tussen Rotterdam en Amerika. De Rotterdam 
en Maas voeren samen een maandelijkse dienst 
op New York. De lijndienst was direct een succes 
en het aantal van twee schepen bleek dan ook niet 
voldoende te zijn. De rederij werd in 1873 omge-
zet in de Nederlandsch-Amerikaansche Stoom-
vaart Maatschappij en breidde zijn vloot snel uit.4 
Dankzij de Nieuwe Waterweg werd emigratie van-
uit Holland steeds makkelijker en maakten steeds 
meer mensen gebruik van deze mogelijkheid.

Afb. 2  Affiche uitgegeven in opdracht van Plate, 
Reuchlin & Co. of de NASM, 1872-1873. Collec-
tie Maritiem Museum Rotterdam, objectnum-
mer P443.

Afb. 3  Affiche uitgegeven door de NASM, 1882-1883. 
Collectie Maritiem Museum Rotterdam, object-
nummer P2698.
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Afb. 4  IJzeren scheepskist van landverhuizer 
Flürscheim, eind 19de eeuw. Collectie 
Maritiem Museum Rotterdam, object-
nummer M2087.

Afb. 5  Landverhuizers onderweg naar het 
Maasstation te Rotterdam, 1911. Col-
lectie Maritiem Museum Rotterdam, 
objectnummer F7539.
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Afb. 4  IJzeren scheepskist van landverhuizer 

Afb. 5  Landverhuizers onderweg naar het 
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Het succes van de NASM bij het vervoer van 
Nederlandse en andere Europese landverhuizers 
was ook te danken aan haar actieve wervingsbe-
leid. Zo gaf een NASM-affiche uit het begin van de 
jaren 1880 Duitstalige landverhuizers in spé veel 
informatie over de bestemming, de schepen en de 
Hollandse vertrekhavens (afbeelding 3). De Hol-
land-Amerika Lijn (in 1896 werd deze naam toege-
voegd) vervoerde tussen 1873 en 1900 maar liefst 
450.000 landverhuizers van Holland naar Amerika,5 
zowel vanuit Rotterdam als vanuit Amsterdam. In 
die laatstgenoemde stad had de Koninklijke Ne-
derlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM) in 
1881 een dienst op Amerika geopend, die in 1882 

door de NASM werd overgenomen. In deze perio-
de kwamen de meeste landverhuizers uit Rusland 
en andere Oost-Europese landen. Onder hen wa-
ren nogal wat joden die probeerden te ontkomen 
aan geloofsvervolging en antisemitisme.

Eén van die kleine half miljoen landverhuizers 
was de heer Flürscheim, die aan het eind van de 
19de eeuw in Rotterdam aan boord van een HAL-
schip stapte. Hij had één koffer bij zich: deze bij-
zondere scheepskist (afbeelding 4). De kist is ver-
deeld in twee compartimenten. Als hij de kist op 
zijn lange kant zette, kon deze Duitse landverhui-
zer een groot compartiment openen waar hij kle-
ding en andere persoonlijke bezittingen opborg. 

Beeldessay | De Holland-Amerika Lijn en het vervoer van landverhuizers
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Stond de kist op de smalle kant, dan opende zich 
een compartiment met een emaillen waskom. 
Een dergelijke persoonlijke luxe konden niet alle 
landverhuizers zich permitteren, zeker niet de 
Russische en andere Oost-Europese landverhui-
zers die vanwege armoede en geloofsvervolging 
hun land ontvluchtten.

In deze tijd verzorgde de HAL desgewenst 
meer dan alleen de scheepsreis: reizigers konden 
bij de HAL ook de treinreis naar Holland boeken 
én de trein in de Verenigde Staten. Goedkoop was 
de scheepsreis niet: in 1906 kostte deze ongeveer 
95 gulden per persoon (ruim 1100 euro).6 In 1921 
was de prijs van een derdeklasticket zelfs geste-
gen naar 330 gulden (ruim 3500 euro).7

Alle landverhuizers van buiten Holland kwa-
men per trein aan: in Rotterdam bij het Beurssta-

tion of het Maasstation (afbeelding 5). Daar wer-
den ze opgevangen door beambten van de NASM 
of van de Commissie van Toezigt op den Doortogt 
en het Vervoer van Landverhuizers. Die brachten 
de landverhuizers naar logementen, gelegen in 
het havengebied achter de Boompjes. De reputa-
tie van de logementhouders, die in de jaren 1840 
slecht was, verbeterde in de loop der tijd. Toch werd 
de rol van de logementen kleiner, toen de NASM 
in 1893 een eigen landverhuizershotel opende.

Het landverhuizershotel aan de Wilhelmina-
kade (afbeelding 6) was een imposant gebouw op 
de Kop van Zuid, een gebied dat volop in ontwik-
keling was. Van binnen was het ‘hotel’ echter een 
eenvoudig onderkomen met grote slaapzalen, 
waar de landverhuizers verbleven tot hun schip 
vertrok. Het landverhuizershotel was wel een stap 

Afb. 6  Landverhuizershotel van de NASM aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Collectie 
Stadsarchief Rotterdam, nummer 4100_1993-1505.

134  

Holland 2018-2_binnenwerk.indb   134 29-05-18   11:54



Beeldessay | De Holland-Amerika Lijn en het vervoer van landverhuizers

voorwaarts: het was schoner dan de logementen 
en lag dicht bij de vertrekkade. In het landverhui-
zershotel waren ontsmettings- en ontluizingsin-
richtingen aanwezig, om besmettelijke ziektes te 
voorkomen.

Op de dag van vertrek was het op de Wilhelmi-
nakade een drukte van belang (afbeelding 7) . Zo-
dra alle passagiers en alle lading aan boord waren, 
vertrok het schip naar Amerika, een reis van on-
geveer elf dagen. Alle landverhuizers sliepen tus-
sendeks: een donkere en slecht geventileerde plek 
die primitief was ingericht met kooien. De hoogte 
was niet meer dan 1,53 meter. Voor elke honderd 
tussendekpassagiers was één ‘reukloos gemak’ 
aanwezig, een toilet.8 De maaltijden werd door de 
NASM verzorgd. ’s Ochtends kreeg men brood 
met boter en koffie, driemaal per week ook gort 

met stroop. ’s Middags werd een simpele warme 
maaltijd geserveerd en ’s avonds brood en boter 
met haring of kaas.9 

Tussen 1880 en 1925 vertrok bijna een miljoen 
landverhuizers via Rotterdam van Europa naar 
Amerika: 20% van het totaal. Veel van hen von-
den de betere toekomst waar ze naar op zoek wa-
ren gegaan, maar anderen keerden terug. Amerika 
had hen niet geboden wat ze zochten. De HAL 
vervoerde het leeuwendeel van deze emigranten, 
zowel naar Amerika als terug naar Holland. Het 
zorgde ervoor dat de rederij floreerde en bekend-
heid kreeg. Bekendheid, die zij na het inzakken 
van de massa-emigratie eind jaren 1920 dankbaar 
gebruikte bij haar nieuwe focus: passagiers- en 
cruisevaart.

Afb. 7  Het vertrek aan de Wilhelminakade. Collectie Maritiem Museum Rotterdam, object-
nummer F51387.
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Holland in Amerika
Toen Albertus van Raalte als leider van een van 
de eerste 19de-eeuwse Nederlandse emigranten-
groepen in 1847 een nederzetting stichtte in de 
Verenigde Staten, noemde hij die plaats Holland. 
Van Raalte was geboren in Overijssel en sinds hij 
in 1835 predikant was geworden, werkte hij vooral 
in die provincie en in Gelderland. De meer dan 
honderd emigranten die eind 1846 met hem de 
Atlantische Oceaan overstaken, hadden niet in 
de eerste plaats een regionale binding met Van 
Raalte, maar een religieuze. Zij waren orthodoxe 
protestanten (gereformeerden) afkomstig uit heel 

COLUMN
George Harinck

Nederland die net als Van Raalte midden jaren 
dertig uit de Nederlandse Hervormde Kerk waren 
getreden en eigen, afgescheiden kerken hadden 
gesticht. Waarom kozen zij er dan toch voor om 
deze plek aan de oostkust van Lake Michigan naar 
Holland te vernoemen? Misschien omdat Ameri-
kanen hen ‘Hollanders’ noemden. De naam Hol-
land duidt in elk geval niet op de provincie, daar-
voor was hun herkomst te uiteenlopend, maar lijkt 
als pars pro toto te zijn bedoeld voor Nederland.

Dit wil niet zeggen dat regionale verschillen er 
niet toe deden onder de Nederlandse emigranten 

 Illustratie Maarten Streefl and
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naar de Verenigde Staten. Emigrantengroepen die 
later het voorbeeld van Van Raalte volgden en zich 
ook vestigden in de buurt van Holland, gaven hun 
nederzettingen namen als Zeeland, Groningen, 
Drenthe, Vriesland, naar de herkomst van hun lei-
der en vaak ook van zijn migrantengroep. Het ver-
schil tussen deze groepen was zichtbaar (kleding) 
en hoorbaar (dialect). Maar het bewuste streven 
Amerikanen te worden had al snel een gelijkscha-
kelende werking: de taal werd Engels of in elk ge-
val verengelst en de klederdracht werd verruild 
voor de algemene Amerikaanse dracht.

Hoe Hollands waren zij dan nog na een paar 
decennia? Hoewel de amerikanisering van deze 
migranten vlot verliep (ze werden Amerikaan-
se staatsburgers en hun zonen vochten met de 
noordelijken mee in de Amerikaanse Burgeroor-
log), rees wel de vraag welke plaats hun regionale 
Nederlandse afkomst in hun bestaan zou kunnen 
hebben. Het oude vaderland als geheel werd niet 
vergeten. Toen in 1898 koningin Wilhelmina inge-
huldigd werd, bewoog dat de Nederlands-Ameri-
kaanse harten. De Nederlandse politicus Abraham 
Kuyper, die op het moment van de inhuldiging in 
Amerika verbleef, heeft bij hen menige dronk op 

de jonge koningin uitgebracht en er redevoerin-
gen gehouden onder haar portret. 

Kuyper hechtte er aan dat zij een band met 
hun moederland behielden. Maar hoe? Door 
Groninger of Zeeuw te blijven, Nederlands te 
spreken en zich afzijdig te houden van de Ame-
rikaanse samenleving? Nee, zei Kuyper, word 
Amerikaan en spreek vooral Engels. Wel bond hij 
de Nederlandse Amerikanen op het hart Engels-
talige boeken te schrijven over de Nederlandse 
geschiedenis en in het onderwijs plaats in te rui-
men voor de Nederlandse cultuur en geschiede-
nis. Hij leerde hen op zijn lezingentournee ook 
een nieuw volkslied: het Wilhelmus. Dat drukte 
voor hem de Nederlandse identiteit precies uit: 
afhankelijk van God, en strijdend voor geestelijke 
vrijheid. De migranten moesten in Amerika niet 
verknocht blijven aan grondgebied of taal, maar 
alleen aan de geestelijke goederen die de Neder-
landse cultuur had voortgebracht. Het plaatsje 
Holland in Amerika heeft dan ook vrij weinig re-
latie met de identiteit van een van de provincie(s) 
in Nederland. Desondanks is het veelzeggend dat 
het naam is van een belangrijke Nederlandse ne-
derzetting in Amerika.
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Hieronder treft u de titels die online besproken worden. Ga voor de volledige tekst naar www.tijdschriftholland.nl

In Het korte, bewogen leven van Willem Gabriel Vervloet vertelt Willem van den Berg het ver-
haal van de onbekende Haagse uitgever uit de 19de eeuw. Willem Vervloet (1807-1847) 
begon zijn boekhandel in 1827 en maakte vooral naam als importeur en uitgever van con-
trefaçons, Belgische nadrukken van Franse uitgaven. De uitgever werd geteisterd door 
rechtszaken, aangespannen door collega-uitgevers en familie, en werd veroordeeld tot 

acht jaar gevangenisstraf, die hij doorbracht in de Blokhuispoortgevangenis in Leeuwarden. Dat Van 
den Berg een 19de-eeuwse Haagse uitgever uit de vergetelheid heeft willen halen is te prijzen, maar zijn 
boek was een stuk beter geworden als er een zorgvuldige tekst- en beeldredactie had plaatsgevonden en 
als de bronnen kernachtiger waren weergegeven. Van den Berg brengt in zijn boek alle documenten sa-
men die iets zeggen over het leven van deze Haagse uitgever, maar zet Vervloet groter en belangrijker 
neer dan hij was.

Door nieuws in de pers eenzijdig of in het geheel niet te belichten – ‘framing’ genaamd – 
kan de politieke besluitvorming via de publieke opinie worden beïnvloed. Nu is dat geen 
nieuw fenomeen; voor de opkomst van radio, televisie en digitale media werden mensen 
al beïnvloed door kranten en vlugschriften. Toch doen historici pas recent onderzoek naar 

hoe die beïnvloeding plaatsvond. Michiel van Groesen is een van hen en publiceert daarover. Amsterdam’s 
Atlantic is het resultaat van zijn onderzoek naar de voornamelijk Amsterdamse berichtgeving over de op-
komst, bloei en ondergang van Nederlands-Brazilië, een kolonie die van 1630 tot 1654 in handen was van 
de West-Indische Compagnie (WIC). De focus op Amsterdam is logisch aangezien de stad destijds het 
nieuwscentrum van Europa was. Met name in de discussie of vrijhandel op Brazilië moest worden toege-
staan of niet mengde de machtigste stad van de Republiek zich sterk, met behulp van een doordachte me-
diastrategie.

Kring 71: de NSB in het Westland van Philip van den Berg is een voorbeeld van geschied-
schrijving op ‘microniveau’, een aanpak die de laatste jaren meer en meer aandacht krijgt. 
Vanuit de aanname dat ‘iedere baksteen in de muur bijdraagt aan het geheel’ stelt deze 
manier van werken historici (en lezers) in staat om op basis van details tot een beter begrip 
te komen van het grotere geheel. De focus ligt in dit geval op de geschiedenis van de NSB 
in het Westland. Het is een onderwerp waarop nog steeds een taboe berust, zo laat Van 

Signalementen

Erik Geleijns bespreekt

Willem van den Berg, Het korte, bewogen leven van Willem Gabriel Vervloet 
(Haags uitgever. Een drieluik (Verloren, Hilversum, 2016, 166 p., ill., ISBN 

9789087046057, prijs € 19,–)

Henk den Heijer bespreekt

Michiel van Groesen, Amsterdam’s Atlantic. Print Culture and the Making of 
Dutch Brazil (University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2017, ill., 266 p., 

ISBN 9780812248661, € 46,35)

Willem Huberts bespreekt

Philip van den Berg, Kring 71: de NSB in het Westland (Stichting Regionaal 

Geschiedkundig Onderzoek (SRGO), Maasland, 2017, € 24,90)
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den Berg weten. De auteur heeft een paar honderd CABR-dossiers uitgeplozen en daardoor weten we nu 
hoe de NSB en haar leden in het Westland opereerden. Het boek is daarmee rijk aan details, maar levert 
niet direct een dieper inzicht op in de rol van de NSB als drager van een politieke ideologie voorafgaande 
aan en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van den Berg geeft twee zinvolle aanbevelingen voor verder on-
derzoek, waaronder het opstellen van een databank ten behoeve van het sociaal-maatschappelijk profiel 
van NSB-leden. 

Erfgoed gaat over ons allemaal. De Gids van joods erfgoed in Nederland legt de nadruk wel-
iswaar op Amsterdam, maar vrijwel iedere Nederlander vindt in deze caleidoscopische Gids 
iets dat dichtbij de eigen woonplaats getuigt van de bloeiende, boeiende en dramatische 
geschiedenis van Joden in ons land. De auteurs getuigen van een grote, brede kennis over joods Neder-
land. Door dit allemaal op te schrijven bewijzen zij de Nederlandse bevolking, van alle gezindten, een gro-
te dienst. Deze Gids is een inleiding, een naslagwerk en een zeer handige gids voor diegenen die op zoek 
zijn naar joods erfgoed, maar het is bovenal een magistraal boek. De beide auteurs van de Gids van joods 
erfgoed in Nederland, Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno, hebben een indrukwekkende prestatie geleverd.

Op maandag 7 mei 1945 had een menigte van uitbundige feestvierders zich verzameld 
op het Amsterdamse Damplein om de geallieerde bevrijders te verwelkomen. ’s Middags 
sloeg de sfeer om, toen Duitse militairen de menigte vanuit de Grote Club met mitrail-
leurs onder vuur nam. Het boek Drama op de Dam vormt een verslag van die zoektocht en 
een eerbetoon aan de slachtoffers die daarbij vielen. Ludmilla van Santen schrijft over de 
resultaten van het persoonsonderzoek dat de ‘Stichting Memorial voor Damslachtoffers 7 mei 1945’ ver-
richtte. Verder bevat het boek bijdragen van Norbert-Jan Nuij, Ad van Liempt, Annemarie de Wildt, en 
Else Flim. Helaas zijn de auteurs er niet in geslaagd om de verschillende bijdragen tot een eenheid te 
smeden. Evengoed weten zij door de vele persoonlijke details en perspectieven die worden besproken, 
goed duidelijk te maken welke enorme impact de gebeurtenissen die dag hebben gehad op het grote 
aantal betrokkenen.

De titel laat weinig aan de verbeelding over: dit is een boek over de Van Breestraat in Am-
sterdam. Vernoemd naar de componist en dirigent Johannes van Bree (1801-1857), ge-
legen in de negentiende-eeuwse elitebuurt, en met het Concertgebouw letterlijk om de 

Pieter ter Keurs bespreekt

Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno, Gids van joods erfgoed in Nederland (Bas 

Lubberhuizen, i.s.m. Joods Historisch Museum, Amsterdam, 2016, 496 p., ill., 

ISBN 9789059374508, € 39,99)

Wouter Linmans bespreekt

Ludmilla van Santen en Norbert-Jan Nuij, Drama op de Dam. 7 mei 1945 

(Stichting Memorial voor Damslachto�ers 7 mei 1945, Drukkerij Roelofs, 

Enschede, 2017, 216 p., ill., ISBN 9789090302416, € 24,95)

Anne Petterson bespreekt

Rudolf Dekker, De Van Breestraat in Amsterdam 1900-2000. Van Mata 

Hari tot Pistolen Paul (Panchaud; Amsterdam 2017, ill., 164 p., ISBN 

9789082077995, € 17,50)
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hoek, is dit een van de chicste straten van onze hoofdstad. Het boek is zeer prettig geschreven, met veel 
oog voor detail. We beginnen bij de aanleg van de wijk eind negentiende eeuw, volgen de eerste ‘mo-
dernisering’ van de straat, maken de Tweede Wereldoorlog mee, en zien vanaf 1985 het herstel van de 
ietwat vervallen straat. De nadruk ligt vooral op de bewoners van de straat, van wie de beruchte crimi-
neel Paul Wilking (alias ‘Pistolen Paul’) en spionne Margaretha Zelle (‘Mata Hari’) de bekendsten zijn.

Eind vorig jaar verschenen twee regionale historisch-geografische atlassen. De Atlas 
van de Schie bestrijkt het gebied in de driehoek Delft-Rotterdam-Schiedam, waarin vier 
Schieën lopen: behalve de Delftse, ook vanaf Overschie de Rotterdamse, Delfhavense en 
de Schiedamse Schie. Atlas van het Westland gaat over de driehoek Den Haag-Hoek van 
Holland-Maassluis, waar in de afgelopen anderhalve eeuw een glazen stad van kassen tot 
ontwikkeling kwam. Behalve uit oude en nieuwe kaarten, staan er tal van (lucht)foto’s in, 
plus uitgebreide toelichtende teksten. Voor mensen die in een van beide driehoeken wo-
nen of gewoond hebben, en dus emotionele banden met het gebied onderhouden, zijn 
het begerenswaardige atlassen.

LOS SIGNALEMENT (niet op website)

Vera Funke, ‘Dát is nu handel, meisjelief!’ Verlovingsbrieven van de Amster-

damse boekhandelaar en uitgever George Lodewijk Funke (1836-1885) (Verlo-

ren, Hilversum, 2017, 351 p., ill., ISBN 9789087046507, € 35,–)

door Anne Petterson

George Lodewijk Funke (1836-1885) start in januari 1863 in Amsterdam een boekhandel 
en uitgeverij. Hij groeide uit tot een succesvol uitgever en is vooral bekend als oprichter 
van Het Nieuws van den Dag, lange tijd de grootste krant van Nederland. In Dát is nu han-
del, meisjelief! bundelt Vera Funke de wekelijkse brieven die haar overgrootvader tussen 
1862 en 1865 schreef aan zijn verloofde, de Haarlemse Marie de Koning. Het boek bestaat 
uit twee delen: een algemene introductie op het leven van Funke en een volledige uitgave van de ver-
lovingsbrieven zelf. Het boek geeft daarmee een fraai inkijkje in het 19de-eeuwse Amsterdam en vooral 
in de sociale verhoudingen en dating-praktijken van die tijd: ‘Zou het U mogelijk zijn, mij b.v. op eene 
wandeling hier in den omtrek te ontmoeten, waar wij dan, al was ’t slechts voor een half uur van tijd tot 
tijd, konden zamenkomen?’

Ben de Pater bespreekt

Jaap Evert Abrahamse, Ad van der Zee & Menne Kosian, Atlas van de Schie. 

2500 jaar werken aan land en water (Thoth, Bussum, 2016, 201 p., ill., ISBN 

9789068687194, € 39,90)

Marcel IJsselstijn & Yvonne van Mil, Atlas van het Westland. 10.000 jaar 

ruimtelijke ontwikkeling (Thoth, Bussum, 2016, 223 p., ill., ISBN 978906868 

7200, € 34,50) 
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 p. 126  Topstuk | Verborgen Amerikaans erfgoed in een Hollandse stad
1  Voor meer informatie over de Leidse Pilgrim Fathers zie: 
 J. Kardux en E. van de Bilt, Newcomers in an old city. The American Pilgrims in Leiden 1609-1620 (3r editie: Leiden 2007).
 J.D.  Bangs, Strangers and pilgrims, travellers and sojourners. Leiden and the foundations of Plymouth Plantation (Plymouth MA 

2009). 
 www.leidenamericanpilgrimmuseum.org

 p. 128  Beeldessay | De Holland-Amerika Lijn en het vervoer van landverhuizers
1  Voor het verhaal van de landverhuizers ben ik veel dank verschuldigd aan het werk van Cees Zevenbergen, Toen zij uit 

Rotterdam vertrokken. Emigratie via Rotterdam door de eeuwen heen (Rotterdam 2001 (tweede herziene druk)).
2  Brief van Hendrik Hospers d.d. 17 april 1847, collectie Stadsarchief Rotterdam, in: Zevenbergen, Toen zij uit Rotterdam 

vertrokken, 34.
3  Zevenbergen, Toen zij uit Rotterdam vertrokken, 29.
4  Ibidem, 41-43.
5  Ibidem, 67.
6  Ibidem, 79.
7  Ibidem, 98.
8  Ibidem, 49.
9  Reglement voor den passagiers- en provianddienst (1887) 50. Collectie Maritiem Museum Rotterdam, objectnummer DB6037.

 p. 144  Uithoek | Fort Crailo in Amerika en het Gooi – Een multifocale geschiedenis
1  Meer informatie: https://parks.ny.gov/historic-sites/30/fees-rates.aspx. Verder lezen: D. Hondius, N. Jouwe, D. Stam en J. 

Tosch, Dutch New York Histories / Verhalen van Nederlands New York: Connecting African, Native American and Slavery Heritage. 
Tweetalige gids. LM Publishers, Volendam 2017. 
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Vlakbij de hoofdstad van de staat New York, Al-
bany, ligt langs de Hudson rivier Fort Crailo. Wie 
het nu bezoekt, vindt een huis van baksteen. Het 
is in 1707 gebouwd door Hendrick Van Rensse-
laer, kleinzoon van de Amsterdammer Kiliaen 
van Rensselaer, de eerste patroon van de kolonie 
Nieuw-Nederland. Het huidige New York City 
was toen Nieuw-Amsterdam en de hoofdstad, Al-
bany, heette destijds Beverwijck. 

Crailo is een van de vele prestigieuze huizen die 
door Nederlanders in Amerika is gebouwd. ‘Fort’ 
verwijst naar de eerste versterkingen aan de Hud-
son; het huidige gebouw is geen fort, maar ver-
keert nog wel grotendeels in de oorspronkelijke 
staat. Na de periode van Nederlands bestuur bleef 
Fort Crailo bekend als Nederlands erfgoed, en 
ook nu laat het de bezoeker daarvan iets ervaren.

In de antieke keuken in de kelder hebben lan-
ge tijd tot slaaf gemaakten gewerkt. Dit atten-
deert op het weinig bekende en nauwelijks onder-
zochte feit dat ook Hollanders en hun nazaten in 
Noord-Amerika slaven hielden, zij het niet zozeer 
op plantages, maar kleinschaliger, op boerderij-
en en in de huishouding. Niet voor niets is Fort 
Crailo ook opgenomen in de nieuwe Black Heri-
tage Tour door de staat New York. De tour biedt 
zicht op historische verbanden aan weerszijden 
van de Atlantische Oceaan en nog verder, tot in 
Azië. Fort Crailo is vernoemd naar de toenmalige 

buitenplaats Crailo in het Hollandse Gooi. Het was 
bezit van de familie Van Rensselaer. Op deze plek 
staat tegenwoordig nog een villa met de naam 
‘Oud-Crailo’, en is nu het het kantoor van media-
persoonlijkheid Linda de Mol.

In Nederlands New York waren de West-Indi-
sche Compagnie, Nederlandse families en Ne-
derlandse kerken slaveneigenaren en betrokken 
bij de handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen. De 
VOC was opdrachtgever van Henry Hudson, en uit 
VOC-gebieden zoals Madagascar werden tot slaaf 
gemaakten naar Nieuw-Nederland gebracht. De 
Nederlanders waren pioniers in de nieuwe kolonie 
en experimenteerden met arbeid. Dat deden ze te-
gelijkertijd ook in Batavia, op de Molukse eilanden 
Banda en Run, en in de Kaapkolonie. In 2017 was 
in Fort Crailo de tentoonstelling A Dishonorable 
Trade te zien over de Nederlandse slavenhandel. 
De staat New York beheert meer historische loca-
ties die een verband met Nederland hebben. His-
toricus en erfgoedexpert Cordell Reaves adviseerde 
het Mapping Slavery project van de Vrije Universi-
teit, dat onlangs het boek Dutch New York Histories 
/ Verhalen van Nederlands New York publiceerde.1

Fort Crailo in 
Amerika en het Gooi 
– Een multifocale 
geschiedenis
Dieneke Hondius

UITHOEK

Culinair historicus Lavada Nahon in de oorspronkelijke keuken van Fort 
Crailo tijdens het jaarlijkse pinksterfestival, 22 april 2017 (lavadanahon.
wordpress.com). Foto: Crailo State Historic Site, New York State Office 
of Parks, Recreation and Historic Preservation (nysparks.com).
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