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emiGranten

Ik heb het woord emigranten al staan voordat ik me goed en wel 
realiseer, welke betekenis men zo al aan dit deze term geeft. landver-
huizer, uit vrije wil, vluchteling, uitgewekene, gelukzoeker en ga zo 
maar door. In ieder geval is het zoeken naar betere, veilige en of meer 
onbeperkte    mogelijkheden. de  familieleden verliezen door  emigra-
tie elkaar (nog) sneller uit het oog. daarom hier toch aandacht voor 
dit fenomeen. 

de groep, waarom het gaat is maar klein. het gaat immers om de 
mensen, die de stap hebben gezet. hun nakomelingen zijn, ondanks 
dat ze wellicht een andere taal en gewoonte gaan gebruiken, toch 
weer gewoon familie.

zonder ook maar enige indruk van volledigheid te hebben en te 
willen geven volgt nu maar een begin.

de eersten die, letterlijk, een goed heenkomen hebben gezocht 
zouden de anabaptisten of wederdopers kunnen zijn. deze kerkelijke 
stroming moet ook binnen de ‘van Altens’ volgelingen hebben gehad. 
de wederdopers werden als bedreiging gezien voor de kerk en staat. 
eerder in dit hoofdstuk hadden wij het hier ook over in ‘de familie in 
de noordelijke provincies’, alleen betrof dit geen emigranten.

de eerste, als emigrant aan te merken van Alten treffen we aan op 
een lijst van vreemdelingen in londen uit 1571 nicolas van Alten. zie 
hiervoor pagina 83.

waar hij gebleven is blijft een vraag. hij is later (nog) niet terug-
gevonden en aangenomen is dat hij voorgoed uit de lage landen is 
verdwenen. 

In de 17e eeuw vinden we in Amsterdam, rotterdam etc. wel an-
dere ‘engelandvaarders’ terug, wellicht nakomelingen van andere van 
Altens uit dezelfde tijd, maar nicolas is er niet bij. mogelijk is wilhel-
mus van Alten, die in 1�05 te dordrecht een zoon niclaes krijgt, een 
nakomeling van deze nicolas. In dit laatste geval zou hij, of mogelijk 
zijn zoon dus een remigrant zijn

op 1 augustus 1770 vertrekt jacobus, zoon van johannes van Alten 
en johanna de poorter naar batavia in nederlands oost Indië, waar hij 
“in een bejaarden ouderdom” in 1804 overlijdt. over hem meer  op 
pag. 124 e,v,
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joshua van Alten werd in 1817 in holland geboren. hij is een im-
migrant uit 1850 en komt voor in de volkstelling (census) van 1870 
samen met vrouw en de in de verenigde staten  geboren kinderen. In 
het begin van de 19e eeuw worden er meer van Altens in de omgeving 
van new York vermeld. deze groep is nog niet verder onderzocht. 

een krAntenberIchtje 1)
feest der tachtigers
totale leeftijd van de lunchgasten 1�07 jaar
stroudsburg. penn., september, 15.-de vierde jaarlijkse lunch van 

de vereniging van tachtigers van in monroe county werd vandaag 
gehouden te echo lake. de gastheer was dr c.e. van  Alten. oud 81 
jaar. , er waren twintig leden van de vereniging aanwezig. en de geza-
menlijke leeftijd bedroeg 1�07 jaar. gekozen tot bestuurslid werden: 
voorzitter - h.r. besecker leeftijd 81; vice voorzitter - j. s. williams: 
stroudsburg, leeftijd 84, en veldprediker-dr. van Alten, echo lake. 
leeftijd 81 (87?). 

van deze omstreeks. 183� geboren van Alten is niet bekend, waar 
hij is geboren, maar hij misstaat in dit rijtje niet. 
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In 1889 na de geboorte van hun zoon jan  emigreren dirk van 
Alten, zijn vrouw maria (mary) en zoon jan naar de verenigde staten, 
grand rapids, kent, michigan. hij is van christelijk gereformeerde 
huize en geeft als emigratiereden op: verbetering van positie. op dat 
moment is het hoogtepunt van de emigratie uit zeeland al voorbij.

zij vertrekken vanaf Antwerpen met het schip noordland en komen 
op 27 juni 1889 aan in new York. zij vestigen zich in de staat michi-
gan. In Amerika wordt het gezin uitgebreid met drie zoons en drie 
dochters. bij de diverse registraties wordt de familienaam nogal eens 
anders geschreven en als gevolg daarvan is het nog niet gelukt veel van 
de familie te weten te komen.

de mannelijke emigranten ontlopen weliswaar de eerste en tweede 
wereldoorlog in europa, maar worden wel in Amerika geregistreerd 
ten behoeve van de dienstplicht. de (klad)ontwerpen voor de registra-
tiekaarten zijn bewaard gebleven en hier volgt die van zoon cornelius 
uit 1917: 

de familie is wat uit het oog geraakt.

op 13 april 1908 emigreert pieter van Alten naar Alberta, canada. 
In september van dat jaar trekt hij de grens over naar de verenigde 
staten, en wel naar pembina, north dakota. In 1911 keert hij even 
terug en trouwt op � april 1911 in terneuzen met pieternella marsilje. 
zij krijgen in hun nieuwe vaderland twee zonen en twee dochters. een 
dochter overlijdt kort na de geboorte. van de andere dochter is een is 
een necrologie (2) bekend, waarvan de tekst luidt: 

1. new York times van 1� september 191� 
3. necrologie, onder andere geplaatstin  ‘the morning senti-
nel’ in waterville.
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marie is geboren op 30 augustus 1922 in grand rapids, michigan, 
het 3e levende kind van de nederlandse immigranten pieter en pieter-
nella van Alten, die in 1908 naar de verenigde staten emigreerden.

haar jeugd brengt zij door op een kleine boerderij in de buitenge-
bied van grand rapids. In 1929, tijdens de grote depressie, verliest 
de familie haar boerderij en verhuist naar de stad, waar haar vader 
en  broer john werk vinden in de meubelindustrie. na de middelbare 
school volgt marie een opleiding tot secretaresse. tijdens de tweede 
wereldoorlog werkt ze in de bandenindustrie te Akron, ohio. tijdens 
een door de YmcA georganiseerde vogelspeurtocht in 1944 ontmoet 
zij een jonge chemisch ingenieur, richard bateman, die op 2 juni 1945 
haar echtgenoot wordt. vogelstudie en verkenning van de ongerepte 
natuur zijn interesses die gedurende hun 59 huwelijksjaren in stand 
blijven. 

marie en richard en hun gezin, dat weldra vier zonen telt, leiden 
het zwervende bestaan van de gemiddelde Amerikaan, die zijn lot 
koppelt aan de productieve economie.  zij hebben gewoond in oaks, 
pennsylvania; Akron; berkely, Illinois; fonthill, ontario; erie, pennsyl-
vania; wayland, massachusetts en lindsay, ontario. op elk van deze 
locaties sticht marie een geregeld, geriefelijk en druk huishouden met 
groente en bloementuin; het type huishouden prettig voor dier en 
mens met een magneetwerking op buurkinderen. misschien is het huis 
in wayland wel dat met het meeste  geluk, een huis met een grote af-
geschermde veranda in de bossen, waar het geluid van de hout-lijsters 
en vireo’s (zangvogels) de hele zomer door wordt gehoord.

In elk van deze gemeenschappen zijn marie en richard betrokken, 
ondersteunende leden van hun  kerk. deze betrokkenheid neemt toe 
na hun pensionering in waterboro, waar zij leden worden van de st. 
stephen the martyr episcopal church. Als kerkcoördinator stelt marie 
het wekelijkse kerkbulletin samen, start een maandelijkse nieuwsbrief 
en een afdeling van de ‘dochters van de koning’. In aanvulling hierop 
leest ze zo nu en dan het ochtendgebed tezamen met haar eigen preek. 

marie is een talentvol artiest en schrijfster, die als dertiger veel 
aquarellen van natuurlijke landschappen schildert en als zestiger kinder-
boeken schrijft en illustreert. later maakt zij verhalen, veelal gebaseerd 
op natuur observaties of herinneringen aan haar vroegere leven op de 
boerderij. enkele van deze verhalen, waaronder ‘pokey het varken’, 
‘het m&m syndroom’, ‘laten we nu de vriendelijke mensen prijzen’ 
en ‘wakers over het verleden’ zijn gepubliceerd  in lajoie, ‘het tijd-
schrift dat alle schepselen eert’.
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daniël van Alten, de broer van dirk hiervoor genoemd, emigreert 
op 18 juli 1914 als 22 jarige jongeman naar de verenigde staten. Acht 
jaar later trouwt hij daar Anna zuidema. zij krijgen daar twee zonen 
die beiden later worden benoemd tot hoogleraar.

In 191� emigreert jacob van Aelten, geboren omstreeks 1884 in 
engeland en zijn vrouw  marion,  geboren omstreeks 1888 in holland 
en hun drie zonen naar de verenigde staten. daar krijgen zij nog een 
dochter. het is aannemelijk, dat de voorouders van jacob in de 1�e 
eeuw zijn uitgeweken vanuit  het Antwerpse naar engeland.

cornelis, geboren op 8 september 1909 emigreerde naar canada 
met vrouw en drie kinderen. de reis ging per boot (ms. veendam) 
naar new York en vandaar op 18 juni 1948 per trein naar  fort erie, 
ontario, canada. In canada vestigt de familie zich in sarnia, nog on-
geveer 300 km oostelijker.

cornelis en wilhelmina hendrika lindhout
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een brief van cornelis  van rond 1951:

beste zwager, 

hier is weer een brief van ons. je laatste antwoord hebben we ont-
vangen. hierdoor horen we in canada meer uit  nederland dan toen 
wij er woonden. we zijn allemaal gezond, de kinderen zo erg, dat het  
je oren uitkomt. zonder problemen  overleefden we de winter, dat is 
een zegen. 

persoonlijk haat ik de lange canadese winters, vooral deze laatste 
was wel een erg lang. vorige week was er een enorme sneeuwbui die 
mij verhinderde nog wat  op het land te doen. tegen de middag was 
het over. nu geen verandering en de volgende week hebben we een 
nieuwe maan, maar de oudgedienden voorspellen verandering. januari 
en februari waren mild en daar moeten wij nu voor boeten. Ik hoop 
dat het snel verandert. 

Aan de andere kant van de weg is er 5 hectare grond klaar om te 
worden beplant met suikerbieten. Ik huur dat dat van de boer die mij 
de grond verkocht, waar ons huis staat op staat. mr cole is zijn naam. 

we proberen op deze manier extra geld te verdienen om uit de 
schulden te komen. het is hard werken, maar helpt bij het gewennen. 
de jongens kunnen helpen zodra ze groter zijn. 

onze koe  (misschien weet je het al) hebben we verkocht. het 
had een kalf, die piet nu heeft. Ik ben geen liefhebber van koeien  en 
wanneer je om 3 uur moet opstaan om een koe te melken, dat is niets 
voor mij. Als je geen boerderij hebt en je moet het voeren ( met uit-
zondering van een paar zomermaanden) dan is de winst  klein. zonder 
dat ben ik beter af. 

Ik heb drie ganzen gekocht, daar ben ik gek op en ze komen deze 
week. Ik hoop dat ze eieren leggen. 

Ik ben de buitenkant van het huis aan het schilderen, het is een 
proces van ophouden en weer beginnen, omdat  drie keer per dag het 
weer verandert.

we leven langs de kant van de snelweg, een geasfalteerde weg en 
we zijn er blij mee. het was moeilijk voor de mensen om er, vanwege 
alle regen door te komen. de wegen waren zo slecht, zelfs auto’s en 
tractoren er niet door konden. mensen moesten hun auto’s verlaten en 
4 of 5 mijl lopen, dus niet zo leuk. het was klei en nog meer klei. 

onze kinderen zingen het hoogste lied op het moment, de krant is 
hun gezangboek. 
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de boerderij in canada

de bomen spruiten en als het weer verandert duurt het maar 3 of 
4 dagen voor de bladeren verschijnen. de lente is niet hetzelfde als in 
nederland, het gaat veel sneller. 

de chevrolet rijdt iedere dag heen en weer naar de stad. behalve 
voor het onderhoud zijn er niet veel kosten voor de auto. het is niet 
goed als je moet rijden over onverharde wegen en ze blijven niet heel. 
het is duur, ik wil het niet op  geven. met een auto is ons isolement 
opgeheven en je kunt er een beetje plezier me hebben. nu we dichter 
bij de stad zijn, kost het mij $ 3 tot 4 per week aan benzine, een last 
voor een gezin met kleine kinderen, maar we proberen wel wat voor-
deeltjes te bemachtigen. tot zover onze levensverhalen.

nu iets anders, dat ik al een tijdje wist, maar de volgende maand 
plaats vindt. je moet weten dat d. gray, zijn vrouw en zoon een trip 
naar europa gaan maken. 

d. gray is de man waar ik voor werk. Ik dacht meteen aan jou om 
te vragen dat, wanneer ze aankomen in nederland (indien mogelijk) jij 
ze kunt rond leiden en enkele dingen  in nederland kan laten zien. 

In het kort, mevrouw gray vertrekt naar engeland op 20 mei per 
boot. 

op 11 mei gaat dr.gray naar een een vergadering en tegen de tijd 
dat mevrouw tray in engeland aankomt neemt dr. tray het vliegtuig, 
zodat ze beiden op hetzelfde moment in engeland aankomen. ze zul-
len daar voor een week blijven en dan doorreizen naar het vasteland. 
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door holland-belgië-frankrijk, langs de rijn naar zwitserland. de dr. 
was gedurende de “18” oorlog in n-frankrijk en wil hij het weer zien. 
zij blijven 10 dagen op het vasteland. 

In engeland gaan ze een auto te kopen (een kleine), zodat ze overal 
kunnen reizen, waaronder nederland etc. 

Ik ben zo vrij geweest hen je adres te geven  en vertelde hen dat je 
hen met genoegen zou rondleiden. je weet wat er gebeurt in neder-
land en het zal maar kort zijn, misschien 2 dagen. Ik vertelde hen ook 
je engels perfect is, dus doe het. 

zij sturen je een kaart uit  engeland. zo weet u wat er gebeurt. spe-
ciaal voor dr en mrs gray, doe ons (mij) het plezier, als dat mogelijk 
is. laat hen alles zien, de bloemenveiling in Aalsmeer en margraten. 
denk aan de soldaten.

hun zoon vertrekt uit samia aan boord van de oranje-lijn en zal  
in rotterdam aankomen. toch zal ik u laten weten. eerst heeft hij zijn     
examens af te leggen (studeert voor arts en hij is 21 jaar oud), zijn 
naam is Alex. Ik denk dat zijn verblijf in holland  14 dagen duurt. tot 
zover het nieuws. 

we hadden de mogelijkheid om naar een dominee te luisteren 
oorspronkelijk afkomstig uit holland . hij is al 3 jaar in de verenigde 
staten. hij sprak voor de mannen groep op vrijdagavond en mien was 
daar. ik heb liever de nederlandse kerkdienst. 

Ik weet dat mijn kinderen  steeds meer canadees zullen worden, 
maar ik moet hen daarbij niet helpen . dat zal vanzelf gebeuren. 
hoewel wij dat niet verwachten,  hoop ik dat ze  nederlanders zullen 
blijven. 

er is onrust in de kerk, nederlands, engels. een hand vol oude 
nederlanders wil het engels en de meerderheid van de immigranten 
willen het nederlands. we hebben een pastor zonder tact. Ik zie tot 
een climax komen. Ik ben niet voor vechten, ik geloof dat de neder-
landse taal meer vrucht zal dragen. maar dan ook alles in het neder-
lands, zelfs de zondag school. er is geen reden om een dienst voor 
de candezen te houden. zij gaan nauwelijks nog naar de eigen kerk. 
In ieder geval zullen de resultaten blijken. ofschoon de kerk bij een 
goede voorganger vol is, zingen we maar de oude psalmen. Ik heb een 
slechte tijd met de hymnen van  hier. hoewel we langzaam aan steeds 
meer engels worden. wilt houden het graag nederlands. 

In ieder geval weet je nu iets. 

Is mevrouw hegeman op reis? leuk om haar te ontmoeten wan-
neer het zo ver is, ik hoop het wel. Ik zei tegen  dr. niet te vergeten 
om kaas te eten, de nederlandse. we missen dat. de kaas is goed, de 
smaak niet. 
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nou henk, hartelijke groeten en tot de volgende brief.. 

mckAhAw  (mien, cornelis, ko, Attie, hank, Adriana, willie)

ps. mrs gray rookt als een man, maar innerlijk is ze een goede 
vrouw

Adriana van Alten 
boot

met haar kinderen:
trui, ma, cor, en 
piet

alleen piet is niet 
geëmigreerd.

Achter: wilhelmins hendrika en cornelis en hun kinderen:
vanaf links Attie, john, Adri, hank. jake
voor vanaf links : willie en nellie
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later emigreerden zijn moeder Adriana boot, weduwe van jacobus 
van Alten uit naaldwijk en zijn zusters maatje en geertrui. hiervan 
zijn geen nadere gegevens bekend. 

vanuit dordrecht zochten piet van Alten, samen met leentje en drie 
kinderen in 1952 hun geluk in Australië. het bruidspaar pieter jacobus 
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en lena van wingerden in 1935 en samen met hun kinderen  rond 
1949

neeltje catharina johanna van Alten, geboren op � juli 1940 in 
hulst emigreert op 11 januari 19�1 naar zuid Afrika en trouwt in kaap-
stad met gerrit cordia. haar jongere broer jan, geboren op 9 oktober 
1950 in goes en getrouwd met Ina van de linde volgen hun op 7 mei 
1973.

cornelis van Alten, geboren in Amsterdam op 15 december 1950 
emigreert in 1982? naar de verenigde staten en trouwt op 10 septem-
ber 1983 in trinidad  met doloris maria snell.

michel reinier van Alten gaat naar china en trouwt aldaar op 7 
november 2009 in sjanghai met ji shi (jiny)

eric-jan van Alten, geboren in haarlem op 22 januari 1973 emi-
greert naar de verenigde staten op 31 maart 2010 met zijn vrouw 
Astrid en vier dochters om in Atlanta een tweede vestiging van zijn 
bedrijf te beginnen.   


