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EMIGRANTEN

De economische situatie in de jaren �8��-�860, ontstaan door mis-
lukte oogsten, is de reden dat tienduizenden Nederlanders hun land 
verlaten en hun heil zoeken in met name de Verenigde Staten. Ook 
emigreren relatief veel leden van de kerken, die later gereformeerd 
zullen gaan heten. Het leven wordt hen door de overheid op allerlei 
manieren zuur gemaakt, dus willen ze in een nieuw land een nieuwe 
toekomst opbouwen. 

De tienduizenden Nederlanders die hun vaderland verlaten, zijn 
met afkomstig uit Zeeland,Overijssel enGelderland. Alleen al uit 
Zeeuws-Vlaanderen zou het gaan om zo’n ��.000 emigranten. In de 
wetenschap dat Zeeland in �8�0 ongeveer �60.000 inwoners telt, is 
dat een ongelofelijk aantal. Het is dan ook opvallend dat van de fami-
lie van Alten slechts � gezinnen in deze periode emigreren. De familie 
is kennelijk erg honkvast.

Bijna al deze emigranten vertrekken naar de Verenigde Staten en 
wel naar die jonge staten waar gemakkelijk land te krijgen is ofwel 
naar staten waar nog een Nederlandse kern uit de koloniale tijd is te 
vinden. De volgende staten ontvangen de meeste Nederlandse emi-
granten: Holland, Michigan en Pelle, Iowa.

Het zijn niet de plaatsen waar onze emigranten naar toe zijn ge-
gaan.

De eerste emigrant is Dirk van Alten, die met vrouw en kind  in 
�889 uit Krabbendijke weggaat. Hij is van christelijk gereformeerde 
huize en geeft als emigratiereden op: verbetering van positie. Op dat 
moment is het hoogtepunt va de emigratie uit Zeeland al voorbij. 
Zij vertrekken vanaf  Antwerpen met het schip Noordland en komen 
op �7 juni �889 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 re-
gistratiekaarten zijn bewaard gebleven en hier volgt die van zoon 
Cornelius uit �9�7:
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Op �� april �908 emigreert Pieter van Alten (�886) naar Canada. 
Hij gaat alleen en verlaat Canada reeds  in september van dat jaar, 
wanneer hij de grens oversteekt van Calgary naar Pembina in Noord-
Dakota (USA). Alleen is maar alleen en hij keert in �9�� terug naar 
Terneuzen, waar hij trouwt met Pieternella Marsilje. Op � mei �9�� 
emigreert ook Pieternella naar de Verenigde Staten. De reis gaat 
naar Sheboygan in Michigan. Zij krijgen kinderen en bij het overlijden 
van hun dochter Marie op �� juni �00� verschijnt een necrologie in 
het nieuwsblad The Morning Sentinel uit Waterville, Me, Us waaruit 
het volgende is ontleend:

Marie is geboren op �0 augustus �9�� in Grand Rapids, Michigan, 
het �e levende kind van de Nederlandse immigranten Pieter en Pie-
ternella van Alten, die in �908 naar de Verenigde Staten emigreer-
den.

Haar jeugd brengt zij door op een kleine boerderij in de buitenge-
bied van Grand Rapids. In �9�9, 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 �9�� ontmoet 
zij een jonge chemisch ingenieur, Richard Bateman, die op � juni 
�9�� haar echtgenoot wordt. Vogelstudie en verkenning van de on-
gerepte natuur zijn interesses die gedurende hun �9 huwelijksjaren 
in stand blijven. 
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Marie en Richard en hun gezin, dat weldra vier zonen telt ¹ leien 
het zwervend 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, Penn-
sylvania; Wayland, Massachusetts en Lindsay, Ontario. Op elk van 
deze locaties sticht Marie een geregeld, geriefelijk en druk huishou-
den met groente en bloementuin; het type huishouden prettig voor 
dier en mens met een magneetwerking op buurtkinderen. Misschien 
is het huis in Wayland wel dat met het meeste  geluk, een huis met 
een grote afgeschermde 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 
kinderboeken schrijft en illustreert. Later maakt zij verhalen, veelal 
gebaseerd op natuurobservaties 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 
tijdschrift dat alle schepselen eert’.

Op 18 juli 1914 emigreert een broer van Pieter, Daniël van Alten op 22 
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jarige leeftijd eveneens naar  Sheboygan. Bijna acht jaar later trouwt hij 
met Anna Zuidema en zij krijgen twee zonen. Inmiddels zijn ook deze 
gepensioneerd. Beiden hebben ons terzijde gestaan bij het verzamelen 
van onze gegevens. 

Bekend zijn ook de volgende emigranten:

Catharina van Alten 
en Joos Tollenaar

Verenigde Staten tussen 1872/75

Anna Maria van Alten 
en Kees Berghoef

Verenigde Staten na WO II

Cornelis van Alten en 
Wilhelmina Hendrika 
Lindhout 

Canada na WO II

Abraham van Alten en 
Lily Audier

Zuid-Afrika na WO II

Piet van Alten 
en Leentje van 
Wingerden

Australië onbekend

Zo breidt de familie zich ook gestaag buiten de landsgrenzen uit. Mag 
het nu nog niet zo eenvoudig zijn ze te volgen, de vooruitzichten zijn 
goed. Alleen sluipt ook in de genealogie de commercie binnen. Voor 
informatie moet in toenemende mate worden betaald. De gevolgen 
hiervan kunnen echter worden beperkt door de hobby in een collectief te 
beoefenen.  


