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1. Inleiding
1 

 

Oktober 2018. Aan Wealth Street in Grand Rapids wordt een pand te koop aangeboden. De 

voorgevel van het gebouw, geheel opgetrokken uit baksteen, heeft vier pilaren. Samen met de 

statige entree doet het vermoeden dat het eigendom moet zijn geweest van een 

kapitaalkrachtige eigenaar. Het pand heeft een naam: Helmus Bros. Het is gebouwd in 1960 in 

opdracht van de nakomelingen van de broers Seitze en Thomas Helmus. Seitze en Thomas 

hadden een eigen bedrijf, een zogenaamde Moving and Storing Company. Het was niet het 

eerste pand dat het bedrijf liet bouwen in Grand Rapids. Een necrologie in een plaatselijke 

krant, geschreven na de dood van Thomas in 1937, biedt meer inzicht.
2
 Thomas, geboren als 

Tede Helmus in het Groningse Zuidhorn op 24 januari 1870, was de zoon van een dagloner. 

Hij was samen met zijn ouders en broertje Seitze in 1879 aangekomen in de Verenigde Staten. 

Het gezin vestigde zich in Grand Rapids, Michigan, waar de vader kort na aankomst overleed. 

Thomas, nu kostwinner van het gezin, verdiende als loopjongen geld om het gezin te 

onderhouden. Thomas lijkt een ondernemende jongen te zijn geweest die van huis uit werd 

aangemoedigd om een zekere mate ondernemingszin in de praktijk te brengen: zijn moeder 

kocht met geleend geld een paard en wagen voor haar zoon om een eigen vervoersbedrijfje te 

beginnen. Het paard stierf, evenals het paard dat daarna werd gekocht. Met het derde paard 

had Thomas meer succes. Het krantenartikel meldt dat hij reeds in 1884 – op veertienjarige 

leeftijd! – een pand kocht om zijn bedrijfje te beginnen dat hij samen met zijn jongere broertje 

wist uit te bouwen tot een succesvol vervoersbedrijf. Thomas stierf uiteindelijk op 29 juni 

1937 als een welvarend zakenman. Hij had The American Dream waargemaakt. 
 

De socioloog Pélissier, leider van een onderzoek naar de motieven van migranten, 

concludeert dat de kansen op een baan vergroot worden door de wens om te vertrekken in daden 

om te zetten.
3
 Mensen als de ouders van Tede uit de provincie Groningen hadden op een zeker 

moment alle reden om de provincie en het land te verlaten. De tweede helft van de negentiende 
 
 
 

 
1
 Speciale dank gaat uit naar R.F.J. Paping van de afdeling Economisch-Sociale Geschiedenis van de 

Rijksuniversiteit Groningen voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de cohorten voor dit onderzoek. 
Cohorten uit deze database zijn in eerdere publicaties gebruikt, onder andere voor: R.F.J. Paping, "Gezinnen en 
cohorten: arbeidsstrategieën in een marktgerichte agrarische economie: de Groningse kleigebieden 1830-1920", 
in Levensloop en levenslot: arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en twintigste eeuw, 
Groningen/Wageningen: 1999, 16-87; en G.A. Collenteur en Richard F.J. Paping, "Age at first marriage in 
eighteenth and nineteenth-century Russia and the Netherlands : tradition or economic and social circumstances," 
in P. Kooij and R.F.J. Paping, Where the twain meet again: new results of the Dutch Russian project on regional 
development 1780-1917 (Groningen etc.: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut: 2004), 147-167. 
2 “Immigrant boy’s success noted in mover’s death”, Grand Rapids Herald, 30 juni 1937.

  

3 J.-P. Pélissier, D. Rébaudo, I. Maas en M.H.D. van Leeuwen, “Migration and endogamy according to social 
class: France, 1803-1986”, in International review of social history 50 (2005), 219-246.
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eeuw kende een aantal ontwikkelingen op het gebied van lonen en prijzen die het economisch 

perspectief voor mensen op het Groninger platteland bedreigden of geheel wegnamen.
4
 

Redenen voor de toename van migratie naar de Verenigde Staten zouden volgens de historici 

Jan en Leo Lucassen gezocht kunnen worden in de grote bevolkingsgroei in Nederland wat 

leidde tot een gebrek aan werkgelegenheid en de hoop op opwaartse sociale mobiliteit in het 

nieuwe continent.
5
 Uitgaande van deze redenen lijken de overwegingen van een migrant om 

zijn of haar thuisland al dan niet te verlaten economisch van aard. Hij of zij vertrok omdat er 

weinig of geen toekomstperspectief was in het gebied waar hij of zij woonachtig was. Het is 

echter maar de vraag of migranten die afreisden naar, in dit geval, de Verenigde Staten, 

slaagden in hun opzet een betere economische, maar ook een sociale positie te verwerven én 

of deze migranten succesvoller waren dan diegenen die achterbleven in het Groninger 

kleigebied. Veel van deze migranten waren dagloners. Hun vaardigheden werden in de rest 

van Nederland niet gevraagd. Een keuze om naar het buitenland te verhuizen leek om die 

reden logisch, te meer omdat door brieven vanuit Amerika van familie en bekenden die 

inmiddels in de Verenigde Staten woonden alsook door speciaal daartoe aangestelde agenten 

die in Nederland voorlichting gaven een beter bestaan werd geschetst in het nieuwe land.
6 

 
Vanuit verschillende Europese landen – bijvoorbeeld Ierland, Polen, Duitsland en Italië 

 

– vertrokken er in de negentiende eeuw migranten naar de Verenigde Staten. Ook vanuit 

Nederland migreerden vanaf 1846, het jaar dat de Afgescheiden predikant Van Raalte met een 

aantal volgelingen afreisde naar de Verenigde Staten, vooral mensen vanuit de provincies 

Friesland, Zeeland en Groningen. Vóór 1846 waren er weliswaar verschillende migranten naar de 

Verenigde Staten vertrokken, maar daarna kwam de migratiestroom vanuit Nederland echt op 

gang. In bepaalde gevallen ging het om religieuze redenen, in andere gevallen was het een 
 

gevolg van het gebrek aan economisch perspectief in Nederland.
7 

 

Migratie is een onderwerp waarbinnen de sociaaleconomische geschiedenis veel 

onderzoek naar is gedaan. Historica Leslie Page Moch publiceerde in 1992 haar onderzoek 

naar migrerende Europeanen vanaf 1650 tot heden.
8
 Alhoewel de aandacht voor vertrekkende 

 
 
 
 
4
  P. Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910: een kwalitatieve en 

kwantitatieve analyse (Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouwuniversiteit, 1991), 282-285.  
5 Jan Lucassen and Leo Lucassen, “From mobility transition to comparative global migration history,” Journal 
of Global History 6 (2011): 306.

  

6 L.P. Moch, Moving Europeans: migration in Western Europe since 1650 (Bloomington: Indiana University 
Press, 1992), 154-155.

  

7 R.P. Swierenga, The Dutch in America. Immigration, settlement and cultural change (New Brunswick, N.J.: 
Rutgers University Press, 1985) 1-2.

  

8 Moch, Moving Europeans, 154-155.
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Nederlanders naar de Verenigde Staten in haar werk minimaal is – ze besteedt vooral 

aandacht aan de Republiek als eindbestemming voor bijvoorbeeld Duitse migranten –, is het 

voor dit onderzoek een zeer waardevol werk gebleken, omdat ze beschrijft hoe verschillende 

grote migratiestromen naar de Verenigde Staten op gang kwamen in de jaren dertig en veertig 

van de negentiende eeuw. 
 

Wat betreft het onderzoek naar Nederlandse emigranten mag de naam van Robert P. 

Swierenga niet ontbreken. Swierenga is een kleinkind van migranten die eind negentiende 

eeuw besloten naar de Verenigde Staten te verhuizen. Swierenga (1935) werd geboren en 

groeide op in Chicago. Hij ging naar Grand Rapids in Michigan om daar aan Calvin College 

te studeren. Niet geheel toevallig waren zowel Chicago als Grand Rapids de belangrijkste 

bestemmingen voor migranten uit de database die gebruikt zijn voor dit onderzoek. Swierenga 

deed veel onderzoek naar migranten die vanuit Nederland naar de Verenigde Staten waren 

vertrokken. Hij legde een statistische basis voor het onderzoek naar deze specifieke 

migratiestroom en publiceerde daarover onder meer in Faith and family.
9
 Hij gebruikte onder 

meer landverhuizerslijsten en passagierslijsten om goed zicht te krijgen op de 

Amerikagangers. In het werk betoogt hij onder ander andere dat migranten een helder doel 

voor ogen hadden wat betreft hun eindbestemming. Deze kennis over de eindbestemming 

wijst op contacten tussen het land van herkomst, Nederland, en het land van bestemming, de 

Verenigde Staten, en dan met name het Middenwesten, the Midwest. 
 

Swierenga heeft vele werken op zijn naam staan over (nakomelingen van) de Nederlanders 

in de Verenigde Staten. Zo schreef hij een boek over de Nederlandse gemeenschap in één van de 

grootste steden in de Verenigde Staten in Dutch Chicago. A history of the Hollanders in the Windy 

City.
10

 De stad, gelegen in de staat Illinois, was samen met Grand Rapids in de staat Michigan de 

grootste stedelijke magneet voor de migranten die in deze studie zijn onderzocht. Beide steden 

kenden een concentratie van Groningers in hun eigen wijk, in beide steden de Groninger Hoek 

genoemd. In dit werk van Swierenga wordt duidelijk dat de Nederlandse migranten weliswaar hun 

land hadden verlaten, maar desalniettemin overzee een eigen gemeenschap vormden in deze snel 

groeiende stad aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Swierenga 

laat niet na in zijn werken te benadrukken dat de kerk in het leven van de migranten in 

bijvoorbeeld Chicago een niet te onderschatten rol 
 
 
 

 
9 Robert P. Swierenga, Faith and family. Dutch immigration and settlement in the United States, 1820-1920 
(New York/Londen: Holmes and Meier, 2000).

  

10 Robert P. Swierenga, Dutch Chicago. A history of the Hollanders in the windy city (Grand Rapids, Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co., 2002).
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speelde. Ze was de spin in het web en hielp aangekomen migranten met hun eerste stappen in 

het nieuwe land en bood een netwerk in de nieuwe omgeving.
11 

 
In Nederland publiceerde de historicus Stokvis over de Nederlandse migratiestromen 

naar de Verenigde Staten in De Nederlandse trek naar Amerika, 1846-1847, waarmee hij in 

de titel al duidelijk maakt wanneer de grote trek op gang kwam.
12

 Hans Krabbendam 

beschrijft in Vrijheid in het verschiet. Nederlandse emigratie naar Amerika 1840-1940 de 

verschillende Nederlands-Amerikaanse netwerken die ontstonden in de negentiende eeuw die 

ertoe bijdroegen dat migranten in staat bleken hun bestaan in de Verenigde Staten vorm te 

geven.
13

 Andere door Krabbendam genoemde aspecten zijn onder andere taal en onderwijs, 

(wederom) de kerk als cement van de migrantengemeenschappen, contacten tussen 

migrantengemeenschappen in de Verenigde Staten en migrantengemeenschappen die contact 

hadden met Nederland en tenslotte werk en welvaart van de in de Verenigde Staten 

aangekomen migranten. 
 

Over migratie vanuit Nederland op regionaal niveau zijn verschillende publicaties 

verschenen. De historicus Ger de Leeuw schreef over de Drentse landverhuizers.
14

 Relevant voor 

dit onderzoek is het werk van Annemieke Galema, die onderzocht hoe migranten, afkomstig uit de 

Friese kleigebieden, contact onderhielden met Friesland en het beeld dat deze migranten schiepen 

voor hen die achterbleven.
15

 Onderzoek naar specifiek Groninger migranten op de schaal zoals 

Galema heeft gedaan over Friese migranten die naar Amerika vertrokken is er helaas nog niet. 

Riemke Westerholt en Jurjen van der Pol publiceerden een kort artikel in het Historisch Jaarboek 

Groningen over migranten die vanuit Stedum en Uithuizen naar de Verenigde Staten 

vertrokken.
16

 Onderzoek naar migratie van Groningers over kortere afstanden is gedaan door Pim 

Kooij. Hij onderzocht hoe migrantenstromen vanuit de provincie Groningen naar de stad 

Groningen verliepen.
17

 Dit onderzoek is relevant, omdat het laat zien wat de aantrekkingskracht 

van de stad Groningen was in een tijd van agrarische crisis in de 
 
 

 
11 Swierenga, Dutch Chicago, 5.

  
12 P.R.D. Stokvis, De Nederlandse trek naar Amerika 1846-1847 (Leiden: Universitaire Pers Leiden, 1977).

  

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

  

14 Ger de Leeuw, Wij, eenvoudige Drentse lui: landverhuizers uit Drenthe die in de jaren 1846-1872 in Amerika 
een nieuw bestaan opbouwden (Beilen: Uitgeverij Drenthe, 2006).

  

15 Annemieke Galema, Frisians to America, 1880-1914: With the baggage of the fatherland (Groningen: 
REGIO-PRojekt Uitgevers, 1996).

  

16 Riemke Westerholt en Jurjen van de Pol, "Van Groningen naar Groningen, over de Atlantische Oceaan: 
landverhuizing vanuit de provincie Groningen naar Noord-Amerika, 1847-1900" in Historisch Jaarboek 
Groningen 2004, 52-62.

  

17 P. Kooij, Groningen, 1870-1914: sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal centrum 
(Assen: Van Gorkum, 1987).
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kleigebieden van de provincie. De historici Richard Paping en Jacek Pawlowski onderzochten 

sociale mobiliteit in en migratiepatronen naar stedelijke gebieden vanuit het Groninger 

kleigebied.
18

 Tenslotte onderzocht Richard Paping migratiestrategieën van Groninger 

gezinnen.
19

 Hij onderscheidt twee verschillende economische redenen voor migratie. 

Allereerst een zucht naar verbetering voor gezinnen op de korte termijn. Dit was een min of 

meer gedwongen keuze om neerwaartse sociale mobiliteit te voorkomen. De tweede reden 

was een minder gedwongen keuze. Migranten hadden elders betere vooruitzichten. Deze 

keuze was meer gericht op de langere termijn en vaak ingegeven door (de hoop op) opwaartse 

sociale mobiliteit.
20

 Dit laatste element van de migrantencultuur raakt de kern van deze case 

study: sociale mobiliteit van migranten of, met andere woorden, waren migranten in staat hun 

economische positie in de Verenigde Staten te verbeteren? 
 

Of de hoop op verbetering bewaarheid werd is in verschillende studies bekeken. De 

historicus Gordon Kirk onderzocht de invloed tussen sociale mobiliteit en migratie op de 

beroepsstructuur in Holland, Michigan.
21

 De reeds genoemde Swierenga onderzocht de sociale 

mobiliteit van Nederlandse migranten in Grand Rapids, Holland en Pella in de Verenigde Staten 

vergeleken met beroepen die de migranten opgaven in het vertrekregister dat werd opgesteld bij 

vertrek uit de gemeente in Nederland.
22

 Hij komt tot de conclusie dat in alle drie de genoemde 

plaatsen migranten weliswaar niet direct na aankomst in staat waren hun economische positie te 

verbeteren, maar dat na twee decennia de economische positie van de migranten minimaal 

gelijkwaardig was aan die in Nederland vóór vertrek. Een groot deel van de migranten was in staat 

geweest de economische positie te verbeteren. De studies over opwaartse dan wel neerwaartse 

sociale mobiliteit richtten zich echter slechts op de bestemmingen in de Verenigde Staten en op 

intragenerationele mobiliteit, oftewel op de mobiliteit van migranten binnen hun eigen leven. Van 

intergenerationele mobiliteit is in geen van deze studies echter sprake: nergens wordt beschouwd 

in hoeverre de migranten ten opzichte 
 
 
 

 
18 Richard Paping en Jacek Pawlowski, “Succes or failure in the city? Social mobility and rural-urban 
migration in nineteenth- and early-twentieth-century Groningen, the Netherlands” in Historical life course 
studies 6, no. 1 (2018): 69–94.

  

19 R.F.J. Paping, "Gezinnen en cohorten: arbeidsstrategieën in een marktgerichte agrarische economie: 
de Groningse kleigebieden 1830-1920", in Levensloop en levenslot : arbeidsstrategieën van gezinnen in 
de negentiende en twintigste eeuw, ed. Jan Kok et al (Groningen/Wageningen: 1999), 16-87.

 

20 Paping, "Gezinnen en cohorten”, 18-19.
  

21 Gordon W. Kirk, en Carolyn Tyirin Kirk, "Migration, mobility and the transformation of the occupational 
structure in an immigrant community: Holland, Michigan, 1850-80" in Journal of Social History 7.2 
(1974), 142-164.

  

22 Robert P. Swierenga, “International labor migration in the 19
th

 Century: the Dutch example.” Paper, 

presented at 7
th

 International Economic Congress (Edinburgh, 1978).
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van hun ouders zijn geklommen dan wel gedaald op de maatschappelijke ladder. Deze studie 

probeert deze leemte te vullen door zowel de migranten op intra- als intergenerationeel niveau 

te onderzoeken en daarnaast te vergelijken met de achterblijvers die bleven wonen in het 

Groninger kleigebied. 
 

Dit onderzoek wil een antwoord verschaffen op de vraag: In hoeverre en waarom 

slaagden migranten, geboren in de Groninger kleigebieden, die tussen 1850 en 1920 naar de 

Verenigde Staten verhuisden, er in hun sociale status te verbeteren tussen 1850 en 1940? 

Eerder onderzoek heeft zich gericht op de mogelijkheden of redenen om te vertrekken – de 

pushfactoren – die migranten hadden in het vertrekgebied van de migranten óf de 

mogelijkheden die het gebied van aankomst kon bieden, de pullfactoren. Dit onderzoek 

onderscheidt zich doordat het zich richt op beide. De migranten worden dus gevolgd vanaf 

hun geboorteregio tot en met de plek van aankomst. 
 

Om antwoorden te verkrijgen op bovenstaande vragen is gebruik gemaakt van een deel 

van de gegevens uit de Database integrale geschiedenis Economisch Sociale geschiedenis 

Rijksuniversiteit Groningen. Deze database bevat gegevens van 3240 personen, geboren in 

negen verschillende gemeenten in het Groninger kleigebied in drie verschillende cohorten: 

1830, 1850 en 1870. Aanwezige gegevens zijn bijvoorbeeld de migratiegeschiedenis van 

personen die in het Groninger kleigebied bleven of verhuisden naar elders in Nederland. Van 

alle personen is terug te vinden welke beroepen zij en hun ouders uitoefenden. Door de 

beroepen te stratificeren was het mogelijk vast te stellen of personen gedurende hun leven 

stegen, daalden of gelijk bleven op de sociale ladder. Het was op deze manier ook mogelijk 

de sociale status van de persoon af te meten aan de sociale status van de ouders. In hoofdstuk 

3 worden zowel de bronnen als de methode van stratificatie en onderzoek nader uiteengezet. 
 

De indeling van dit onderzoek is als volgt: nadat in hoofdstuk 2 de relevante theorie 

betreffende migratie en sociale mobiliteit is uiteengezet, in hoofdstuk 3 de Groninger migratie 

naar de Verenigde Staten in de tweede helft van de negentiende eeuw in globaal en nationaal 

perspectief is geplaatst en in hoofdstuk 4 de bronnen en de methode zijn verantwoord, wordt 

in de hoofdstukken 5 tot en met 10 een antwoord gegeven op zes verschillende deelvragen. 
 
1. Van welke pushfactoren was er sprake in het Groninger kleigebied gedurende de tweede 

helft van de negentiende eeuw? 
 
2. Welke pullfactoren uit de Verenigde Staten oefenden aantrekkingskracht uit op migranten 

geboren in het Groninger kleigebied? 
 
3. Welke hindernissen moesten de migranten vanuit het Groninger kleigebied overwinnen 

om zich te kunnen vestigen in de Verenigde Staten? 
 

9 



4. Welke sociale positie bekleedden migranten in de Verenigde Staten? 
 
5. Naar welk soort gebieden – stad of platteland – verhuisden Groninger migranten en welke 

invloed had deze specifieke bestemming op het al dan niet verbeteren van hun sociale 

status? 
 
6. Waren migranten geboren in de Groninger kleigebieden succesvoller dan de achterblijvers 

op intergenerationeel niveau? 
 
7. In hoeverre speelden leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling en periode van vertrek een rol 

voor migranten in het al dan niet succesvol verbeteren van hun sociale status op intra- en 

intergenerationeel niveau? 
 
Ieder hoofdstuk geeft antwoord op één deelvraag, met uitzondering van hoofdstuk 6, waar de 

deelvragen 2 en 3 beide worden behandeld. 
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2. Theorie: migratie en sociale mobiliteit 
 

Dit onderzoek richt zich op de sociale mobiliteit van migranten met als bestemming de 

Verenigde Staten die geboren zijn in het Groninger kleigebied. Voor een goede analyse van 

de gegevens is het van belang in te gaan op zowel de migratietheorie als de theorie rond 

sociale mobiliteit. 

 
 

2.1 Migratietheorie 
 

In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de eerste migratiestudies gepubliceerd, 

waarvan Laws of migration van de onderzoeker E.G. Ravenstein één van de belangrijkste was.
23

 

Na onderzoek van gegevens uit volkstellingen in Groot-Brittannië, stelde Ravenstein elf wetten 
 
– of generalisaties – op die volgens hem algemeen golden voor migratiestromen. Niet iedere wet 

van Ravenstein is relevant voor dit onderzoek dat migratie over een lange afstand en over 

landsgrenzen heen belicht. Een aantal echter wel en deze worden hieronder kort besproken. De 

derde wet van Ravenstein stelt dat migratie over een grotere afstand meestal in de richting van 

grote industrie- of handelssteden gaat. Dit zou betekenen dat de migranten vanuit het Groninger 

kleigebied vertrokken naar stedelijke gebieden in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten 

maakten, zoals we zullen zien in hoofdstuk 6, een grote industriële en economische groei door in 

de tweede helft van de negentiende eeuw. De vraag is of migranten vanuit het Groninger 

kleigebied inderdaad verhuisden naar urbane gebieden, of dat ze zich vestigden in gebieden met 

een agrarische economie zoals het Groninger kleigebied. De zesde wet van Ravenstein stelt dat 

vrouwen binnen de landsgrenzen meer migreren dan mannen, terwijl juist mannen in de 

meerderheid zijn wanneer de reis over de landsgrenzen voert. Een mogelijke oorzaak is dat 

vrouwen naar hun huwelijkspartner verhuizen om met hem samen te wonen. De vrouw verhuisde 

naar haar aanstaande. Deze wet wekt de verwachting dat mannen oververtegenwoordigd zouden 

zijn in de aantallen migranten die naar de Verenigde Staten verhuisden. Ravensteins zevende wet 

heeft een relatie met de zesde wet, namelijk in die zin dat hij stelt dat de meeste migranten 

volwassenen zijn en dat gezinnen zelden migreerden over provincie- of gemeentegrenzen. 

Overeenkomstig deze wet zouden individuen in de meerderheid zijn in de aantallen migranten die 

zich in de Verenigde Staten vestigden. Een belangrijke wet van Ravenstein tenslotte, de elfde en 

daarmee zijn laatste, is de aanname dat de 
 
 
 
 
 
 
 
23 Ernst Georg Ravenstein, The laws of migration (New York: Arno Press, 1976).
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belangrijkste oorzaken van migratie economisch van aard zijn.
24

 Dit zou met andere woorden 

betekenen dat, alhoewel er meerdere oorzaken aan een vertrek uit een bepaald gebied ten 

grondslag zouden kunnen liggen, een doorslaggevende factor het (gebrek aan) economisch 

perspectief zou zijn. Dit onderzoek richt zich op de sociale mobiliteit van migranten en deze 

wordt gemeten aan de hand van hun beroep – of dat van hun echtgenoot en kent in die zin een 

economische insteek. Daarmee is deze aanname relevant voor de rest van dit onderzoek. 

Andere oorzaken zijn evenwel niet uit te sluiten, zoals we zullen zien bij de mensen die 

vertrokken uit het Groninger kleigebied. 
 

Waarom kozen en kiezen mensen er voor om te vertrekken naar een andere plek? Wat zijn 

de redenen voor vertrek en, daarnaast, waarom zouden migranten vertrekken naar een specifieke 

plek? De sociologe Dorothy Thomas onderzocht Zweedse migranten die vertrokken naar de 

Verenigde Staten. Zij gebruikte in haar onderzoek voor het eerst de termen pushfactoren en 

pullfactoren om de elementen in een samenleving te omschrijven die mensen ertoe bewegen te 

vertrekken uit en naar een bepaalde plaats.
25

 Pushfactoren zijn factoren die mensen ertoe doen 

besluiten het huidige woongebied te verlaten, die hen er in feite uitduwen. Alhoewel deze 

pushfactoren economisch van aard kunnen zijn, zoals verminderde werkgelegenheid, kan ook 

gedacht worden aan een factor als vervolging vanwege een godsdienst. Pullfactoren zijn factoren 

die een aantrekkingskracht hebben op mensen van buitenaf. Een toename in handel en industrie 

zou bijvoorbeeld een aantrekkende werking op migranten kunnen hebben, omdat dit het 

perspectief op werkgelegenheid en dus een goede economische positie belooft. Ook pullfactoren 

zijn niet louter van economische aard. Om het voorbeeld van de godsdienst om te zetten naar een 

pullfactor, zou dit kunnen betekenen dat een land dat godsdienstvrijheid belooft, 

aantrekkingskracht uitoefent op mensen die in hun eigen land worden vervolgd. 
 

Everett S. Lee vatte de factoren die een rol spelen voor de migrant in zijn keuze om te 

vertrekken uiteindelijk samen in vier punten.
26

 Naast de push- en pullfactoren onderscheidt 

Lee persoonlijke factoren van de migrant. Zijn of haar plaats in de life cycle bijvoorbeeld. 

Jonge personen zijn eerder geneigd te migreren dan oudere. Het besluit om te migreren kan 

samenhangen met een ingrijpende gebeurtenis die de migrant heeft meegemaakt, zoals het 

sterven van zijn of haar echtgenoot. In de vierde plaats onderscheidt Lee intervening 
 
 
 

 
24 Ravenstein, The laws of migration. De wetten zijn in het Nederlands onder andere beschreven in: Pim Kooij, 
Groningen 1870-1914. Sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal centrum (Assen: Van 
Gorkum), 79-82.

  

25 Dorothy Swaine Thomas, Social and economic aspects of Swedish population movements, 1750-1933 (New 
York etc.: Macmillan, 1941).

  

26 Everett S. Lee, “A theory of migration”, in Demography 3/1 (1966), 47-57.
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obstacles.
27

 Hij doelt hiermee op de hindernissen die er tussen de plaats van vertrek en de 

plaats van aankomst liggen en die, afhankelijk van de individuele migrant, van invloed 

kunnen zijn op het besluit om al dan niet te vertrekken. Voorbeelden van de intervening 

obstacles die Lee noemt zijn de afstand, eventuele fysieke barrières die overwonnen moeten 

worden (in het geval van de migratie vanuit Groningen naar de Verenigde Staten vormde de 

Atlantische Oceaan zo’n barrière), de aanwezige kennis over de plaats van bestemming, de 

kosten van de reis en migratiewetten van zowel de plaats van vertrek als de plaats van 

aankomst die de migrant zou kunnen weerhouden om te vertrekken.
28 

 
Tenslotte wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van het concept kettingmigratie. Dit 

betekent dat er zowel op de plaats van vertrek als op de plaats van vestiging sprake is van 

netwerken van familieleden, vrienden of bekenden.
29

 In het gebied van vertrek worden 

personen van informatie voorzien door de mensen die inmiddels zijn gemigreerd. Op de plaats 

van aankomst worden migranten opgevangen door oud-landgenoten die de migranten helpen 

een bestaan op te bouwen in de nieuwe plaats van vestiging. Een andere vorm van 

kettingmigratie is het vooruitsturen van de kostwinner of een zoon binnen het gezin, die de 

kosten voor de overtocht voor de rest van het gezin in het land van bestemming bij elkaar 

verdient. Het gezin reist de kostwinner na verloop van tijd achterna. 

 

 

2.2 Sociale mobiliteit 
 

In welke mate de keuzes die een persoon maakt beïnvloed worden door de maatschappij, is 

onderwerp van sociologisch debat. Wat bepaalt iemands status en in welke mate kan deze status 

verbeteren of verslechteren? In dit kader is de theorie van de Franse socioloog Bourdieu relevant. 

Bourdieu muntte het concept habitus. Habitus wordt door Bourdieu gedefinieerd als ‘a system of 

durable, transposable dispositions, structured structures predisposed to function as structuring 

structures, that is, as principles which generate and organise practices and representations.’
30

 Het 

is, kortom, de notie van een actor over zijn rol en de rol van de ander in zijn leefomgeving. Deze 

positie is weliswaar duurzaam, maar ze is tegelijkertijd voortdurend onderhevig aan 

veranderingen als gevolg van de ervaringen van een actor die de rol van deze 
 
 
 
 
 

 
27 Lee, “Theory of migration”, 49-50.

  
28 Ibidem, 50-52.

  
29 Hein de Haas,  “Migration and development: a theoretical perspective”, in The international migration review

  

44 (2010/1), 20-22. 
30 P. Bourdieu en Richard Nice, The logic of practice (Cambridge: Polity Press, 1990), 53.
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actor veranderen.
31

 Het gedrag van actoren wordt derhalve veroorzaakt door keuzes waarvan 

de actoren vermoeden dat dit een gewenste uitkomst zal hebben voor hun positie. Het sociaal 

construct waarbinnen de actor zijn keuzes maakt en zijn posities probeert te verbeteren wordt 

door Bourdieu een veld (field) genoemd. Binnen dit veld wordt de positie van de actor 

bepaald door competitie en conflict met andere actoren. Hun gedrag en hun keuzes worden 

bepaald door hun eerdere ervaringen, de heersende machtsverhoudingen die voor de actor van 

belang zijn en tenslotte de middelen die ze tot hun beschikking hebben binnen het veld. 
 

Deze middelen definieert Bourdieu als kapitaal. Alhoewel zijn theorie wat betreft kapitaal 

niet alleen toepasbaar is op migratie, is ze wel degelijk een middel om de keuzes van 

migranten te verklaren. Een implicatie van Bourdieu’s theorie is dat vergroting van in ieder 

geval drie soorten kapitaal nodig is om de positie in de maatschappij te verbeteren en een 

zekere mate van macht en status te verwerven. In de eerste plaats het economische kapitaal. 

Dit kapitaal betreft de materiële middelen en het financiële kapitaal dat de actor tot zijn 

beschikking heeft. De economische achtergrond van de migrant speelt vanzelfsprekend een 

grote rol in het geval van het economisch kapitaal. Een arme dagloner met een groot gezin zal 

weinig economisch kapitaal meebrengen naar de nieuwe plaats van bestemming, terwijl een 

persoon met een hogere status wellicht meer economisch kapitaal meebrengt. De vraag rijst 

dan in hoeverre de arme dagloner aan nieuw economisch kapitaal zal kunnen komen. 
 

In de tweede plaats onderscheidt Bourdieu sociaal kapitaal: het netwerk en de connecties 

van een actor binnen het veld. Het sociaal kapitaal van een migrant verdwijnt wanneer hij of 

zij besluit zich aan de andere kant van de Atlantische Oceaan te vestigen, tenzij er zich aan de 

andere kant een ander netwerk oftewel sociaal kapitaal bevindt. In dit licht is kettingmigratie 

een goed voorbeeld van het enigszins behouden van sociaal kapitaal op het nieuwe continent. 

De migrant kan gebruik maken van zijn sociaal kapitaal dat zich op de plaats van bestemming 

bevindt. 
 

In de derde plaats onderscheidt Bourdieu cultureel kapitaal: de kennis en de vaardigheden 

die een actor kan gebruiken binnen het veld. Bourdieu beziet cultureel kapitaal in een breder 

perspectief. Hij benadrukt dat de kennis en vaardigheden niet alleen refereren aan het beroep 

dat de actor uitoefent, maar dat deze eveneens meer vertellen over de status van de actor, zijn 

cultureel bewustzijn en zijn smaak. 
 
 
 
 
 

 
31 P. Bourdieu en L. Wacquant, “The purpose of reflexive society (the Chicago workshop)”, in Bourdieu, P. en

  

Wacquant, L., An invitation to reflexive sociology, Cambridge, Polity Press: 61-215. 
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Binnen het cultureel kapitaal onderscheidt Bourdieu drie verschillende soorten: embodied 

cultureel kapitaal wat daadwerkelijk door de actor kan worden geconsumeerd wanneer deze 

de bedoeling begrijpt. 
32

 Dit begrip kan pas over lange tijd verworven worden. Onder 

belichaamd cultureel kapitaal schaart Bourdieu onder andere muziek, religie en het begrijpen - 

‘verstaan’ - van kunstwerken. In de tweede plaats kent Bourdieu objectified cultureel kapitaal. 

Deze objecten zoals boeken en wetenschappelijke instrumenten kunnen alleen gebruikt 

worden als de actor beschikt over een zekere mate van cultureel vermogen om deze objecten 

te gebruiken. In de derde plaats ziet Bourdieu institutionalised cultureel kapitaal. Dit kapitaal 

wordt verworven aan instellingen als scholen, universiteiten en bedrijven. Dit kapitaal is terug 

te vinden in de opleiding en het beroep van de actor. De vraag is in welke mate een migrant in 

staat was zijn opleiding en vaardigheden, opgedaan in het Groninger kleigebied, elders te 

gebruiken. Was de opleiding of waren de vaardigheden van de migrant van waarde op de 

nieuwe plaats van bestemming? De vraag die daarmee gepaard gaat is daarnaast of de 

vaardigheden van de migrant al dan niet van waarde waren in een veld meer dichterbij de 

plaats van de geboorte van de migrant. Op deze manier wordt het begrip veld, dat door 

Bourdieu niet zozeer een geografische plaats inneemt binnen zijn theorie, in dit geval van 

fysiek-geografisch waarde wanneer een migrant besluit het veld in Groningen te verruilen 

voor een nieuw veld in de Verenigde Staten. 
 

Tenslotte, in lijn met het cultureel kapitaal van Bourdieu, wordt de (vergroting van de) status 

van de actor, de intragenerationele sociale mobiliteit, niet alleen bepaald door zijn eigen kennis en 

vaardigheden, maar is de status van de ouders van de actor ook van belang voor de plaats van de 

actor in het veld, de mobiliteit tussen generaties, de intergenerationele sociale mobiliteit. De 

sociologen Duncan en Blau stellen dat de baan en de opleiding van de ouders samen met het 

onderwijs van het kind en dat wat het kind zelf heeft bereikt van invloed zijn op de baan van het 

kind.
33

 In dat opzicht is het de vraag welke invloed de keuze om te migreren naar de Verenigde 

Staten heeft gehad op de intergenerationele sociale mobiliteit van de migrant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Jean Hillier en Emma Rooksby. Habitus: a sense of place (England: Ashgate, 2005), 24.

  
33 Peter B. Blau en Otis Dudley Duncan, The American occupational structure (New York: Wiley, 1967).
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3. Het brede perspectief: Europese migratie naar de Verenigde Staten 
 

De Verenigde Staten vormden een natie die volop in ontwikkeling was in de negentiende 

eeuw. De dertien koloniën die zich in de achttiende eeuw hadden afgescheiden van Engeland, 

waren sindsdien geografisch gericht op expansie naar het westen en leken volop 

mogelijkheden te bieden aan personen die geen uitdaging uit de weg gingen hun leven te 

verbeteren. Dit onderzoek richt zich op migranten die in de tweede helft van de negentiende 

eeuw vanuit het Groninger kleigebied naar de Verenigde Staten verhuisden. Dit hoofdstuk 

beziet deze migratiegolf in een breder perspectief door allereerst de Europese migratie in de 

tweede helft van de negentiende eeuw te beschouwen en daarna de migratie vanuit Nederland 

naar de Verenigde Staten 

 
 

3.1 Europese migratie naar Amerika 
 

De Groninger migranten waren zeker niet de eersten die de overtocht maakten naar Amerika. 

De historica Leslie Page Moch spreekt in dit geval van een voortzetting van een trend van 

Europese migratie die reeds was ingezet in de achttiende eeuw: ongeveer anderhalf miljoen 

Britten waren in de achttiende eeuw reeds naar de Britse kolonie – en vanaf 1776 de 

Verenigde Staten – verhuisd, alsmede zeker 125.000 Duitse kolonisten en 17.000 Britse 

soldaten die na de Amerikaanse Revolutie in het land bleven wonen. Bovendien vestigden 

zich vanaf 1800 tot 1840 jaarlijks zo’n dertig- tot veertigduizend migranten vanuit Europa op 

het westelijk halfrond als gevolg van de Napoleontische oorlogen, economische problemen en 

misoogsten op het Europese continent.
34 

 
Vanaf 1840 begon de daadwerkelijke massamigratie naar de Verenigde Staten. Vanuit 

Europees perspectief verspreidde de stroom zich vanuit het noordwesten van Europa naar het 

zuidoosten.
35

 De eerste grote groep waren migranten afkomstig uit Ierland. Ierland kende in de 

jaren veertig van de negentiende eeuw opeenvolgende mislukte aardappeloogsten. Tussen 1840 en 

1890 ontvluchtten meer dan drie miljoen Ieren hun land om naar de Verenigde Staten te 

vertrekken.
36

 Zij vestigden zich langs de oostkust van de Verenigde Staten in steden als New 

York en Boston. Het aantal migranten uit Engeland dat naar de Verenigde Staten vertrok was – 

zeker in de jaren veertig, vijftig en zestig van de negentiende eeuw – niet zo hoog als het aantal 

Ierse migranten. Rond de 200.000 Engelse migranten vertrokken tot 1870 per decennium 
 
 
 

 
34 Moch, Moving Europeans, 147.

  
35 Ibidem, 148.

  
36 Ibidem, 148.
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overzee naar de Verenigde Staten, waarna het aantal steeg naar meer dan 640.000 per tiental jaren. 

Tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 zou dit cijfer hoog blijven. Naast de Ieren 

en de Engelsen was het aantal Duitse migranten enorm: bijna 435.000 in de jaren veertig, meer 

dan 950.000 in de jaren vijftig en in de jaren tachtig meer dan anderhalf miljoen migranten. De 

Duitse stroom droogde enigszins op toen het land vanaf de jaren negentig dusdanig 

industrialiseerde dat er voldoende werk voorhanden was om de groeiende bevolking te 

bedienen.
37

 Vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw migreerden er groepen vanuit 

gebieden in Oost-Europa: Russen - met name joden die vluchtten voor pogroms – en Polen uit 

Rusland, Oostenrijk-Hongarije en het oosten van het Duitse Rijk. Vanuit Zuid-Europa migreerden 

in dezelfde periode Italianen, Spanjaarden en Portugezen naar Noord-Amerika. Bij de migranten 

uit deze landen moet echter opgemerkt worden dat het grootste gedeelte van de migranten uit de 

Zuid-Europese landen opteerde voor een vertrek naar Zuid-Amerika. Al met al is te stellen dat de 

migratiestroom van Europa naar de Verenigde Staten in het noordwesten begon met de migratie 

uit Angelsaksische en Scandinavische landen en dat deze gaandeweg naar het zuidoosten 

opschoof via Duitsland en Polen naar Italië en de Balkan-regio. 
 

Een belangrijk verschil tussen de migranten uit de verschillende landen was de mate 

van terugkeer. Waar Zwitsers, Nederlanders, Scandinaviërs en Duitsers zich na aankomst in 

Amerika definitief vestigden, keerden Italianen en migranten uit de Balkan-regio, nadat ze 

voldoende hadden verdiend, vaak terug naar hun eigen land.
38

 In die zin was er sprake van 

seizoenmigratie, die er evenwel later veelvuldig toe leidde dat deze tijdelijke migranten zich 

alsnog definitief vestigden in de Verenigde Staten. 
 

De reden voor de toename van het aantal migranten dat van Europa naar de Verenigde 

Staten reisde moet volgens Page Moch gezocht worden in economische hoek: ‘(…) most 

Europeans crossed the ocean to improve their, and their children’s level of living.’
39

 Een snel 

stijgend bevolkingsaantal in de Europese landen zorgde voor krapte op de arbeidsmarkt in Europa. 

Regio’s waar landbouw het belangrijkste middel van bestaan was en die gevoelig waren voor 

prijsdalingen van landbouwproducten als gevolg van crises kenden de grootste uittocht aan 

migranten. Gebieden met een mix van bevolkingsgroei, armoede en een migratietraditie – zoals de 

Duitse gebieden grenzend aan de Republiek en later het Koninkrijk der Nederlanden waar veel 

seizoenmigratie had plaats gevonden naar landbouwgebieden in het buurland – 
 
 
 
 
 
37 Ibidem, 148.

  
38 Swierenga, Faith and family, 5.

  
39 Moch, Moving Europeans, 149, 154-155.
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bleken in de negentiende eeuw gebieden waar bovengemiddeld veel migranten vandaan 

vertrokken. 
 

Sommige Europese overheden hielpen migranten wanneer zij naar de Verenigde 

Staten wilden verhuizen: Groot-Brittannië steunde emigratieprogramma’s, evenals enkele 

Duitse staten en Denemarken.
40

 In de meeste gevallen echter moesten migranten hun eigen 

weg zoeken met hulp van vrienden en familie die wellicht eerder de oversteek hadden 

gewaagd en inmiddels gevestigd waren in Amerika.
41

 Swierenga noemt hier het begrip 

kettingmigratie tegenover impersonal migration, waarbij de laatste wijst op hulp voor de 

migrant van plaatselijke agenten die hen wegwijs maakten in het vinden van informatie over 

de reis en de vestiging in de Nieuwe Wereld.
42 

 
Veel migranten vertrokken naar Noord-Amerika, waar voldoende werk, land en 

voedsel voorhanden was. Moch wijst echter ook op andere motieven voor migranten om naar 

Amerika te vertrekken. Politieke motieven bleken voor Duitse liberalen en Poolse 

nationalisten voldoende reden voor vertrek. Godsdienst was voor dissenters uit Scandinavië, 

Duitsland en Nederland een reden om hun heil elders in de wereld te zoeken.
43

 Zij 

concludeert echter, samen met Swierenga, dat de migratiestroom vanuit Europa naar Amerika 

er een was die vooral te typeren was als labor migration en dat het een global labor force was 

die vertrok naar de Verenigde Staten.
44

 In die zin volgt ze daarmee Ravenstein, wiens elfde 

wet stelt dat de belangrijkste oorzaken van migratie economisch van aard zijn. 

 
 

3.2 Nederlandse migratie naar Amerika 
 

Volgens Swierenga kent de geschiedenis drie golven van migratie van Nederland naar de 

Verenigde Staten. De eerste betreft de golf in de zeventiende eeuw, waarbij de migratie vooral 

gericht was op Nieuw-Amsterdam en haar directe omgeving. De tweede golf betreft die van de 

free migration van de negentiende eeuw waarbij tussen 1820 en 1914 ongeveer 200.000 

migranten naar de Verenigde Staten vertrokken.
45

 Tenslotte onderscheidt Swierenga een derde 

golf, de planned migration van na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de Nederlandse overheid 
 
 
 
40 Moch, Moving Europeans, 155.

  
41 Swierenga, Faith and family, 4.

  

42 Ibidem, 4-5.
  

43 Moch, Moving Europeans, 149-150.
  

44 Ibidem, 149; Swierenga, Faith and family, 57.
  

45 Swierenga, Faith and family, 6.
 

 
Swierenga noemt de 200.000 personen allen ‘Dutch peasants and rural artisans’. Het is enigszins onduidelijk of 
hij hier de totale migratiestroom bedoelt, of slechts de armere personen die vertrokken uit landbouwgebieden in 
Nederland. Krabbendam (Vrijheid in het verschiet, 23) schrijft dat tussen 1820 en 1920 in totaal 220.000 
migranten naar Amerika vertrokken. 
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actief meehielp om migranten te laten verhuizen naar landen overzee, waaronder de 

Verenigde Staten.
46 

 
De negentiende-eeuwse migratiestroom, die Swierenga dus al laat beginnen in 1820, 

kwam in de jaren veertig van de negentiende eeuw echt goed op gang. Daarvoor waren er 

weliswaar een aantal mensen vertrokken naar de Verenigde Staten, maar nog niet in grote 

aantallen. Zij schreven over de omstandigheden waarin ze het land aantroffen. Hans 

Krabbendam noemt Gijsbert Karel van Hoogendorp en Carel baron de Vos van Steenwijk, 

twee welgestelde jongelingen, als voorbeeld van mannen die de nog jonge natie in 1784 

bezochten. Alhoewel ze tevreden vaststelden dat er weinig tot geen verschil bestond tussen de 

Europese en de Amerikaanse elite, hadden ze toch een aantal aanmerkingen op de sociale 

structuur van het nieuwe land: het standsverschil in de Verenigde Staten kwam niet zozeer tot 

stand door afkomst, maar was gebaseerd op welvaart. Gelukkig werd volgens hen de invloed 

van het gewone volk ingeperkt door de nieuwe federale structuur.
47

 De mannen keerden na 

hun bezoek terug naar de Republiek. 
 

Landverhuizing was gedurende die periode niet een daad waarbij migranten op de 

zegen van de achterblijvers konden rekenen. Ger de Leeuw schrijft dat landverhuizing vóór de 

tweede helft van de negentiende eeuw ‘geassocieerd werd met misdadigers, landlopers, die 

men het liefst naar verre landen deporteert en waar men met verachting op neerziet of 

waarmee men hooguit medelijden kan hebben.’
48

 Hij baseert zich hierbij op een brochure die 

twee predikanten, A.C. van Raalte en A. Brummelkamp, in 1846 schreven. Zij hadden het 

plan opgevat een kolonie te beginnen in Noord-Amerika en maakten hun beweegredenen 

daarvoor duidelijk in dit schrijven.
49

 Ze schrijven dat het beeld van de landverhuizer als een 

soort deserteur is veranderd en dat ze met pijn in het hart hun plannen om te vertrekken 

ontvouwen. Het negatieve beeld was vanaf 1820 al positiever geworden, toen de eerste 

migranten, op zoek naar land en naar nieuwe mogelijkheden om een bestaan op te bouwen, 

naar Amerika trokken om hun dromen waar te maken.
50

 De vrijheid waarover Van 

Hogendorp en De Vos van Steenwijk eerder schreven, maar ook brieven die de pioniers van 

de jaren twintig en dertig van de negentiende eeuw naar hun families in Nederland stuurden, 

zorgden voor een alternatief voor mensen die in Nederland weinig toekomstperspectief zagen. 
 
 

 
46 Ibidem, 6.

  
47 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 21-22.

  
48 De Leeuw, Wij, eenvoudige Drentse lui, 35.

  

49 A. Brummelkamp en A.C. van Raalte, Landverhuizing, of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en 
wel naar Noord-Amerika en niet naar Java? (Amsterdam: Hoogkamer en Compagnie, 1846), 2.

 

50 Swierenga, Faith and family, 6.
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Negentiende-eeuwse migranten waren voor een groot deel afkomstig uit Zeeland, 

Noord-Friesland en Noord-Groningen. De reden om te vertrekken was, zoals in veel Europese 

landen, economische malaise op landbouwgebied en een lage levensstandaard. Arbeiders 

zonder perspectief in Nederland vertrokken – met hun gezinnen, maar ook individueel, 

waarna ze later hun gezin lieten overkomen – naar de Verenigde Staten. 
 

Alhoewel dit kan worden gezien als het belangrijkste motief van migranten om te 

vertrekken naar de Verenigde Staten, was ook godsdienst en godsdienstvrijheid voor 

migranten een reden om te migreren. Swierenga noemt Rooms-Katholieken, die hij 

beschouwt als een onderdrukte minderheid in Nederland, en Afgescheidenen, Calvinistische 

dissenters die zich hadden afgescheiden van de Nederlands-Hervormde Kerk, als migranten 

met religieuze motieven. Swierenga merkt op dat godsdienstige motieven ervoor zorgden dat, 

tot de Burgeroorlog in de Verenigde Staten tussen 1861 en 1865, personen vaak in 

congregations oftewel geloofsgroepen afreisden naar Amerika. Na de Burgeroorlog signaleert 

hij dat groepen veelal uit families bestaan.
51

 Dit wijst er op dat de religieuze motieven meer 

naar de achtergrond verschoven na de Amerikaanse Burgeroorlog en dat economische 

motieven voor Nederlanders een steeds grotere plaats innamen. 
 

De kosten voor de overtocht daalden gedurende de negentiende eeuw waarmee deze 

intervening obstacle minder van belang werd voor personen uit lagere sociale klassen. Zij keken 

op een andere manier naar de mogelijkheden die de Amerikaanse samenleving bood. Goedkopere 

verbindingen overzee zorgden er volgens Krabbendam voor dat in 1845, éénenvijftig jaar na het 

bezoek van Van Hogendorp en De Vos van Steenwijk, de Nederlandse immigrant Alexander 

Hartgerink vaststelde dat het in Amerika ontbrak aan adel en dat er bovendien sprake was van een 

zekere vrijheid en gelijkheid. De brief waarin Hartgerink dit schreef werd afgedrukt in de 

brochure die Van Raalte en Brummelkamp lieten drukken en diende, samen met twee andere 

gepubliceerde brieven in dezelfde brochure als extra middel om toekomstige migranten te 

overtuigen met de predikanten in zee te gaan.
52

 Hartgerinks brief is een voorbeeld van de 

informatievoorziening vanuit de Verenigde Staten naar Nederland die van wezenlijk belang was 

voor mensen om te besluiten te vertrekken. In haar onderzoek naar migratie van Friezen uit het 

Friese kleigebied geeft Annemieke Galema een verklaring voor de informatie waarmee migranten 

hun keuze maakten om te vertrekken: ‘Many potential emigrants relied on personal information of 

family and acquaintances who already had made the overseas 
 
 
 
 
51 Ibidem, 6.

  
52 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 22; Brummelkamp en Van Raalte, Landverhuizing, 47-53.
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move’.
53

 Reeds in Amerika wonende verwanten of bekenden konden informatie verstrekken 

over het nieuwe land en in de tweede plaats werden in een aantal gevallen oudste zonen of 

kostwinners vooruit gestuurd naar Amerika. Zij zorgden voor informatie en in sommige 

gevallen voor geld voor de overtocht van de rest van het gezin. 
 

Een belangrijk verschil tussen migranten uit Nederland en migranten uit andere 

Europese landen is het patroon waarlangs deze migratie verliep. Swierenga wijst bijvoorbeeld 

op Scandinaviërs die vanaf het platteland eerst verhuisden naar stedelijk gebied om daar te 

werken om zodoende voldoende geld voor de overtocht te sparen. De overtocht bracht hen 

naar een Amerikaanse stad – in het geval van Scandinaviërs: Chicago – waar wederom een 

baan werd gezocht om te sparen voor de aankoop van een stuk grond om een boerderij op te 

starten. Waar de helft van de Europeanen een soortgelijke route bewandelde, was dat voor de 

Nederlandse migranten slechts een derde. Nederlanders vertrokken vaker vanaf hun 

woonplaats direct naar de Verenigde Staten waar ze zich vestigden op de plaats van 

bestemming en daar vervolgens een bestaan opbouwden.
54

 Hans Krabbendam spreekt van een 

immigrantennetwerk dat vanaf ongeveer 1850 ontstond en in zestig jaar uitgroeide tot een 

groot systeem, beginnend in de kolonies Holland en Zeeland in Michigan, en van waaruit 

nieuwe plaatsen van vestiging ontstonden. Tussen deze vestigingen liepen denkbeeldige lijnen 

waarlangs Nederlandse migranten zich bewogen.
55

 Dit zorgde ervoor dat migranten, alhoewel 

ze nu overzee woonden, ver weg van hun eigen land, desalniettemin een netwerk konden 

opbouwen in hun nieuwe woonplaats en dat bovendien dit netwerk gaandeweg de gehele 

Verenigde Staten omspande. Het sociaal kapitaal van Nederlandse migranten bleef daarmee 

enigszins behouden op de nieuwe plaats van bestemming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
53 Galema, Frisians to America, 93.

  
54 Swierenga, Faith and family, 5.

  
55 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 69.
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4. Verantwoording werkwijze 
 

4.1 Sociale classificatie en sociale mobiliteit 
 

Om conclusies te kunnen trekken over onder andere de economische aspecten van de 

migranten die geboren waren in het Groninger kleigebied en daar bleven wonen of besloten te 

vertrekken naar elders in Nederland of de oversteek te wagen naar de Verenigde Staten, 

moeten ze ingedeeld worden in verschillende groepen. Voor dit onderzoek is als basis gebruik 

gemaakt van de stratificatiemethode van Marco van Leeuwen en Ineke Maas, HISCLASS. 
56

 

HISCLASS bestaat uit twaalf class labels waarmee het eenvoudiger wordt personen op hun 

beroep in te delen. Tabel 1 laat zien welke verschillende groepen worden onderscheiden. De 

eerste scheiding wordt gemaakt tussen beroepen waarbij fysieke arbeid wordt verricht en 

beroepen waarbij dit niet het geval is. Groep 6 tot en met 12 zijn groepen waarbij fysieke 

arbeid werd verricht. Hieruit blijkt dat deze lager wordt ingeschaald dan niet-fysieke 

beroepen, de groepen 1 tot en met 5. Daarna worden er door de makers van HISCLASS vier 

gradaties in vereiste vaardigheden onderscheiden: hoog, gemiddeld, laag of afwezig. Tenslotte 

vindt er een laatste scheiding plaats in de mate van supervisie die uitoefenaars van het beroep 

hadden ten opzichte van lager personeel. 
  

Klassenummer Klasse label 
  

1 Higher managers 
  

2 Higher professionals 
  

3 Lower managers 
  

4 Lower professionals; clerical and sales personnel 
  

5 Lower clerical and sales personnel 
  

6 Foremen 
  

7 Medium skilled workers 
  

8 Farmers and fisherman 
  

9 Lower skilled workers 
  

10 Lower skilled farm workers 
 

11 Unskilled workers 
 

12 Unskilled farm workers   
Tabel 1: De HISCLASS stratificatie. 

 

Alhoewel HISCLASS over het algemeen een goede manier van werken biedt om 

beroepen te classificeren, herbergt het wat betreft de situatie in het Groninger kleigebied enkele 

problemen in zich. Sociaaleconomisch historicus Paping suggereert dat de stratificatie zoals 
 
 

 
56 Marco H.D. van Leeuwen en Ineke Maas, HISCLASS. A historical international social class scheme (Leuven: 
Leuven University Press, 2011).
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weergegeven in HISCLASS beter gebruikt kan worden voor stedelijke gebieden, dan voor 

landelijke gebieden zoals het Groninger kleigebied.
57

 Boeren bijvoorbeeld zijn als behorende 

onder groep 8, relatief laag ingeschaald in het classificatieschema. Zij moesten echter veel 

geld investeren om een bedrijf te kopen én te onderhouden. Dit betekent dat alleen al de 

hoeveelheid kapitaal die nodig was als boer in het kleigebied een hogere plaats in het schema 

rechtvaardigt. Een ander voorbeeld, dat Paping noemt in een artikel dat hij schreef met Jacek 

Pawlowski over migratiepatronen vanuit het Groninger kleigebied naar stedelijke gebieden, 

zijn molenaars als pelmolenaars, zaagmulders en oliemolenaars. Zij worden door deze 

onderzoekers in een hogere groep geplaatst omdat zij een investering hadden moeten doen om 

een dure molen te laten bouwen.
58 

 
Ondanks de bezwaren is er toch voor gekozen HISCLASS als basis te gebruiken, omdat 

het een manier is om beroepsgroepen in zowel landelijke gebieden als stedelijke gebieden naast 

elkaar te classificeren. Voor een goede en reële stratificatie zijn er echter aanpassingen nodig. 

Paping en Pawlowski opperen een andere indeling die beter aansluit bij de beroepsstructuur in het 

Groninger kleigebied.
59

 Het schema gebaseerd op deze vernieuwingen is weergegeven in tabel 2. 

Er zijn echter een aantal wijzigingen aangebracht. Het aantal groepen is verkleind tot zeven in 

plaats van twaalf. Groep A bestaat uit de elite: hooggeschoold, leidinggevend en vermogend. 

Groep B is een aparte groep voor boeren in het Groninger kleigebied. In het Groninger kleigebied 

worden boeren hiertoe gerekend, maar zodra migranten de oversteek maakten, valt deze groep 

weg. Geschoolde beroepen waar weinig lichamelijke arbeid wordt gevraagd maken deel uit van 

groep C. Groep D kent eveneens geschoolde beroepen, maar hiertoe worden lichamelijk 

zwaardere beroepen zoals smid, timmerman en wagenmaker gerekend. Boeren in de Verenigde 

Staten, tuinders en vissers vormen samen groep E. Laaggeschoolde arbeiders als knechten maken 

deel uit van groep F en tenslotte zijn ongeschoolde arbeiders en laaggeschoolde landarbeiders in 

groep G geplaatst. 
 

Om HISCLASS te kunnen gebruiken als classificatieschema moest aan ieder persoon een 

beroep gekoppeld worden. Voor de mannen in het schema was dit geen probleem. Vrouwen 

oefenden doorgaans beroepen uit totdat ze in het huwelijk traden, tenzij de omstandigheden 

binnen het gezin waar ze opgroeiden dusdanig goed waren, dat ze geen geld hoefden te verdienen. 

Ook in de Verenigde Staten werkten vrouwen na hun huwelijk zelden tot nooit 
 
 
 
57 R.F.J. Paping, “Taxes, property size, occupations and social structure: the case of the 18th- and 19th-century 
northern Dutch countryside”, in Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis/ Revue Belge de histoire 
contemporaine 40.1-2 (2010), 225.

  

58 Paping en Pawlowski, “Succes or failure in the city?”, 76.
  

59 Ibidem, 75-77.
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buitenshuis, maar thuis. 
60

 In de meeste gevallen staan vrouwen echter zonder beroep 

geregistreerd. Alleen wanneer het beroep van vrouwen niet te achterhalen was, is het beroep 

van het gezinshoofd – vaak de echtgenoot – aangehouden. Hoe de beroepen zijn ingedeeld op 

detailniveau tenslotte is zichtbaar gemaakt door deze als bijlage toe te voegen. De stratificatie 

van beroepen van zowel mannen als vrouwen in het Groninger kleigebied zijn vermeld in 

bijlage 1. De indeling van de beroepen in de Verenigde Staten is weergegeven in bijlage 2. 
 

Nieuwe sociale klasse Hisclass groepen  

A 1+2 Hogere managers en professionals 

   

B 8 (gedeeltelijk) Boeren (alleen Groningen: regulier 

  en groot) 

C 3+4+5 Lagere managers en professionals 

   

D 6+7 Voormannen en geschoolde 
  arbeidskrachten 

E 8 (gedeeltelijk)+10 (gedeeltelijk) Kleine boeren, tuinders en vissers 

   

F 9 Laaggeschoolde arbeidskrachten 

   

G 10 (gedeeltelijk)+11+12 Ongeschoolde arbeiders en 

  landbouwarbeiders  
Tabel 2: De nieuwe indeling van de HISCLASS-groepen zoals voorgesteld door Paping en Pawlowski 
en gebruikt in dit onderzoek. 

 

4.2 Data 
 

De data is afkomstig van de Database integrale geschiedenis Economisch Sociale 

Geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen. Dit project is gestart in 1987 en heeft getracht de 

geschiedenis van de kleigebieden in Noord-Groningen en de zuidelijke zandstreek in Noord-

Brabant integraal te beschrijven. Hierbij is aandacht geweest voor demografische, 

economische, sociale, culturele, religieuze en politieke aspecten van de geschiedenis en de 

onderlinge relaties tussen deze aspecten. Het project is gebouwd op vier pijlers: 

cohortanalyses, structuuranalyses, krantenanalyses en analyses van gemeenterekeningen.
61

 

Voor deze scriptie is gebruik gemaakt van de cohortanalyses. 
 

De Database Integrale Geschiedenis bevat drie cohorten – 1830, 1850 en 1870 – van 

negen gemeenten in het Groninger kleigebied. Ieder cohort bevat de eerste honderdtwintig 

mensen die geboren zijn in de gemeente in het respectievelijke jaar van het cohort. Niet alle 

negen gemeenten zijn gebruikt voor dit onderzoek. De in het Oldambt liggende gemeenten 

Winschoten en Beerta zijn buiten dit onderzoek gehouden omdat zij dichtbij de Duitse grens 

liggen en zodoende veel migratie richting Duitsland kenden in de tweede helft van de 
 
 

 
60 Swierenga, Dutch Chicago, 5.

  
61 P. Kooij, ‘Introduction. The integral history project’, in: Kooij ed. Where the twain meet, 1-6.
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negentiende eeuw. Dit zorgde ervoor dat potentiële migranten voor andere keuzes werden gesteld 

dan de migranten uit de overige zes gemeenten. Appingedam is als stadje eveneens buiten het 

onderzoek gelaten, omdat ze een andere opbouw en structuur had vergeleken met het platteland 

waarvan de overige zes gemeenten deel uitmaakten. De onderzochte cohorten komen uit de 

gemeenten Bedum, Hoogkerk, Leens, Stedum, Uithuizen en Zuidhorn. Een tweede keuze die is 

gemaakt betreft het schrappen van het cohort 1830. Eerder onderzoek wees uit dat migranten uit 

het cohort 1830 moeilijk bleken terug te vinden in de Verenigde Staten. Uiteindelijk blijven er 

daarom 1440 personen over die deel uitmaken van dit onderzoek. 
 
  1850   1870  

Gemeente 
      

Blijvers Vertrekkers Migranten Blijvers Vertrekkers Migranten 

  naar elders VS   VS 
       

Bedum 75 42 3 65 42 13 
       

Hoogkerk 51 60 9 47 68 5 
       

Leens 80 19 21 64 35 21 
       

Stedum 82 18 20 61 22 37 
       

Uithuizen 57 36 27 57 22 41 
       

Zuidhorn 54 53 13 49 62 9 
       

Totaal 399 228 93 343 251 126 
       

Tabel 3: De verschillende cohorten per gemeente, uitgesplitst naar blijvers, vertrekkers en migranten VS. 
 

De aantallen per gemeente per jaar zijn weergegeven in tabel 3, de totale aantallen zijn 

weergegeven in tabel 4. Opgeteld betekent dit dat er in totaal 742 personen hun gehele leven in 

het kleigebied woonachtig bleven, 479 personen besloten om te vertrekken naar een andere 

woonplaats in Nederland of elders in de wereld en 219 personen besloten om te migreren naar de 

Verenigde Staten. De cijfers moeten echter worden aangepast. Het is gebleken dat binnen met 

name de eerste twee groepen veel personen minderjarig, dus vóór hun achttiende levensjaar zijn 

overleden. Binnen de groep blijvers betreft dit een zeer grote groep, namelijk 392 personen. 

Binnen de groep vertrekkers betreft het 50 personen. Van de migranten die naar de Verenigde 

Staten vertrokken is met zekerheid te zeggen dat 3 personen minderjarig zijn overleden. 

Zuigelingen- en kindersterfte was in het Groninger kleigebied geen uitzondering. Paping schrijft 

dat de hoge sterfte in sommige perioden in de negentiende eeuw vaak toegeschreven kan worden 

aan malaria-epidemieën die heersten in de regio, soms in combinatie met agrarische crises die de 

bevolking al hadden verzwakt.
62

 Natuurlijk waren niet alleen zuigelingen en 

 
 

 
62 R.F.J. Paping, Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, 
arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860 (Groningen: Nederlands Agronomisch-Historisch 
Instituut), 57.
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kinderen hiervan het slachtoffer, maar het geeft ten dele een verklaring voor de hoge sterfte onder 

deze groep. Deze jong overledenen zijn niet meegenomen in het onderzoek omdat zij nog geen 

geregistreerd beroep uitoefenden of uitgeoefend hadden op het moment dat ze overleden. 

 Blijvers Vertrekkers naar Migranten VS Totaal 

  elders   
     

Bedum 140 84 16 240 
     

Hoogkerk 98 128 14 240 
     

Leens 144 54 42 240 
     

Stedum 143 40 57 240 
     

Uithuizen 114 58 68 240 
     

Zuidhorn 103 115 22 240 
     

Totaal 742 479 219 1440 
     

Percentage 52% 33% 15% 100% 
     

Tabel 4: De totale aantallen per gemeente, uitgesplitst naar blijvers, vertrekkers en migranten VS. 

 

Het is soms niet bekend wat er gebeurd is met de persoon nadat hij of zij werd 

geboren. Een persoon kon vanwege schulden zijn gevlucht en bewust onvindbaar zijn 

gebleven voor schuldeisers. In sommige gevallen betreft het deserteurs of personen die 

probeerden te ontkomen aan de dienstplicht. Door het gebrek aan informatie blijft het echter 

gissen waarom van deze personen (nagenoeg) geen sporen meer zijn terug te vinden. Dit gaat 

weliswaar om enkele personen, maar ook deze zijn, wegens gebrek aan bruikbare informatie, 

buiten de onderzoeksgegevens gehouden. 
 

Tenslotte is ook de groep onderzochte migranten eveneens kleiner dan het aantal 

migranten aanwezig in het cohort. Van deze personen is weliswaar bekend dat ze zijn 

gemigreerd naar de Verenigde Staten, maar sommige zijn niet teruggevonden in de 

censusgegevens van de Verenigde Staten. Dit kan verschillende oorzaken hebben. 
 

De eerste oorzaak is van natuurlijke aard. Een migrant kon sterven tijdens de 

overtocht. Een persoon werd dan wel als migrant aangemeld bij de burgerlijke stand in 

Nederland, maar kwam nooit in de Verenigde Staten aan. Als tweede reden kunnen personen 

zijn aangekomen in de Verenigde Staten, maar is de registratie daarvan niet terug te vinden. 

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een migrant aankwam in de Verenigde Staten in 1885 maar 

stierf vóór de eerstvolgende census in 1890. Censusgegevens bieden dan geen uitkomst. 

Wanneer eveneens een overlijdenscertificaat ontbreekt, zijn de benodigde gegevens van deze 

persoon helaas niet terug te vinden. 
 

Migranten bleken daarnaast in een aantal gevallen niet traceerbaar. De gegevens van 

meisjes en jonge vrouwen bleken moeilijk terug te vinden in de censusgegevens wanneer er 
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geen beschikking was over de huwelijksakte in de Verenigde Staten. Een getrouwde vrouw in de 

Verenigde Staten nam de naam van haar echtgenoot aan en haar meisjesnaam werd ‘verengelst’. 

Het was moeilijk deze vrouwen terug te vinden in de beschikbare gegevens. Ook bleken namen 

van migranten niet uniek. In de loop der jaren zijn verschillende Huizinga’s, Wiersema’s en 

Wierenga’s naar de Verenigde Staten vertrokken. Het was in sommige gevallen niet met 

zekerheid te zeggen of de betreffende persoon bijvoorbeeld daadwerkelijk de migrant was die was 

geboren in Zuidhorn in 1850. Wanneer die zekerheid er niet was, werd deze migrant buiten de 

onderzoeksgegevens gehouden. Tenslotte bleken namen moeilijk te vinden in de digitale 

gegevens wegens een gebrek aan nauwkeurigheid. Een naam als Huizinga werd op verschillende 

manieren door de Amerikaanse schrijvers vermeld: Huizinge, Huisinga, Husinga of Huizenga zijn 

slechts enkele voorbeelden van de manier waarop deze werden geschreven. Digitale 

transcriptiefouten zorgden ervoor dat personen in een aantal gevallen niet terug te vinden waren in 

de gegevens. Personen waarover geen gegevens in de Verenigde Staten konden worden gevonden, 

zijn uiteindelijk alle buiten de gegevens gehouden. 
 

Nadat de jong overleden personen en de niet traceerbare personen uit de cohorten zijn 

gehaald, blijven er 931 personen over. Tabel 5 geeft de aantallen aan voor die 931 verschillende 

personen zoals ze gebruikt zijn voor dit onderzoek. Het blijkt dat de groep personen die in het 

Groninger kleigebied bleven wonen met meer dan de helft is geslonken en er nog 350 personen 

zijn overgebleven. Het is daarmee de tweede groep. De grootste groep is nu die van de personen 

die besloten te vertrekken naar een bestemming buiten het Groninger kleigebied. Het feit dat deze 

groep überhaupt zo groot is, heeft ook te maken met het vertrekoverschot waar het Groninger 

kleigebied in de tweede helft van de negentiende eeuw mee te maken kreeg.
63

 De cohorten van de 

gemeenten Hoogkerk en Zuidhorn en in mindere mate die van Bedum besloten het vaakst te 

vertrekken uit het Groninger kleigebied naar een bestemming elders in Nederland. Een reden 

hiervoor kan de aanwezigheid van de stad Groningen zijn geweest. Alle drie de gemeenten lagen 

relatief dichtbij de stad. Redenen om het Groninger kleigebied te verlaten worden in hoofdstuk 5 

behandeld. Tenslotte is de kleinste groep die van de migranten die naar de Verenigde Staten 

vertrokken. De cohorten van Stedum en Uithuizen kenden het grootste aantal migranten. Deze 

gemeenten lagen noordelijker in het Groninger kleigebied. De groep migranten naar de Verenigde 

Staten is relatief klein. Desalniettemin kunnen er aan de hand van de gegevens van deze 

migranten enkele conclusies kunnen worden getrokken wat betreft hun sociale mobiliteit, zoals zal 

blijken uit dit onderzoek. 
 
 

 
63 Paping, "Gezinnen en cohorten”, 29.
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 Blijvers Vertrekkers naar Migranten VS Totaal 

  elders   
     

Bedum 74 81 11 166 
     

Hoogkerk 38 106 9 153 
     

Leens 76 47 28 151 
     

Stedum 65 37 40 142 
     

Uithuizen 53 51 46 150 
     

Zuidhorn 44 107 18 169 
     

Totaal 350 429 152 931 
     

Percentage van 

47% 90% 69% 65% 
totaal aantal     

Tabel 5: De aantallen per gemeente, uitgesplitst naar blijvers, vertrekkers en migranten VS.  
Dit zijn de getallen na aftrek van de jong overledenen en de niet traceerbare personen.. 

 

De database bevatte veel gegevens van personen uit de groep blijvers en de groep 

vertrekkers naar Nederland. Over de groep migranten die naar de Verenigde Staten vertrokken 

was echter weinig bekend nadat ze de oversteek naar de Verenigde Staten hadden gemaakt. Het 

achterhalen van deze gegevens maakte een belangrijk deel uit van dit onderzoek. Allereerst zijn de 

censusgegevens, gegevens van de burgerlijke stand en, indien beschikbaar, passagierslijsten van 

boten die migranten over de Atlantische Oceaan vervoerden onderzocht. Deze zijn online te 

vinden op verschillende websites die ook de mogelijkheid bieden tot stamboomonderzoek.
64

 

Enerzijds bleek dit een voordeel, omdat censusgegevens van één persoon soms al bij elkaar 

gezocht waren door een afstammeling van die migrant. Anderzijds bleken afstammelingen niet 

altijd de juiste gegevens bij elkaar te hebben gezocht. Was de migrant niet te vinden, dan werd aan 

de hand van de gegevens van zijn of haar ouders of andere familieleden, die via de website 

www.allegroningers.nl te vinden waren, gepoogd de migrant via een omweg te vinden. 
 

In de censusgegevens, die van overheidswege iedere tien jaar werden opgesteld en via 

de websites tot het jaar 1940 waren te raadplegen, zijn verschillende bruikbare gegevens 

opgenomen. Allereerst de naam van de persoon en zijn of haar eventuele echtgenoot en 

kinderen. Eveneens zijn het adres en het beroep terug te vinden in deze documenten. In een 

aantal gevallen werd tevens vermeld wat de etniciteit van de migrant was en wanneer de 

migrant zich in de Verenigde Staten had gevestigd. Een nadeel van deze documenten, zeker 

die van voor 1880, is dat ze niet altijd accuraat waren als het op jaartallen aankomt. Gegevens 

moesten dus altijd gecontroleerd worden voordat ze werden gebruikt voor dit onderzoek. 
 
 
 
 

 

64 www.ancestry.com en https://familysearch.org/. 

Beide websites zijn op verschillende momenten geraadpleegd tussen 1 maart 2018 en 1 maart 2019. 
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In de gegevens van de Amerikaanse burgerlijke stand waren geboortes, huwelijken en 

overlijdens van de migranten te traceren. In sommige gevallen werd daarbij het beroep van de 

migrant of – in het geval van een vrouw – haar echtgenoot vermeld. Op passagierslijsten was 

te zien wanneer de migrant Amerika binnenkwam en in welke samenstelling hij of zij reisde. 

Nadat de goede gegevens waren gevonden, zijn ze in een database gezet. 
 

Doordat in dit onderzoek gebruik werd gemaakt van een afwijkende stratificatie, 

moesten alle beroepen, ook die van de groep blijvers en de groep vertrekkers naar een 

bestemming elders, opnieuw worden ingedeeld. Hetzelfde gold voor de beroepen van de 

ouders van deze personen. Tenslotte is onderzocht in hoeverre personen opwaartse of 

neerwaartse sociale mobiliteit ervoeren en gekoppeld aan andere gegevens, zoals de plaats 

van bestemming, de sekse, de periode van vertrek en de gezinssamenstelling. 
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5. Pushfactoren in het Groninger kleigebied 
 

De personen die deel uitmaken van dit onderzoek zijn alle afkomstig uit één van de zes 

gemeenten in het Groninger kleigebied. Op kaart 1 zijn deze gemeenten geel gearceerd. Het 

Groninger kleigebied is op de kaart omlijnd met een dikke lijn. Het betreft het noorden van de 

provincie, het noordwesten en het noordoosten. In dit gebied deden zich gedurende de 

negentiende eeuw een aantal ontwikkelingen voor die ervoor zorgden dat het aantrekkelijk 

werd voor bepaalde sociale groepen om het gebied te verlaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kaart 1: Het Groninger kleigebied met daarin de gemeenten Bedum (B), Hoogkerk (H), Leens (L), 
Stedum(S), Uithuizen (U) en Zuidhorn (Z) in het geel aangegeven. 

 

Het Groninger kleigebied was een op landbouw georiënteerd gebied. Boeren namen de 

belangrijkste plaats in in de economie. Groninger landbouwers in het kleigebied produceerden niet 

slechts voor de lokale markt, maar verkochten hun producten ook en vooral op de internationale 

markt.
65

 De akkerbouwers op de Groninger klei hadden allerhande personeel nodig om het bedrijf 

draaiende te houden. De boeren verschaften werk aan zowel inwonend personeel als dienstmeisjes 

en boerenknechten als aan losse arbeiders en arbeidsters die in tijden van drukke werkzaamheden 

op het boerenbedrijf werden ingehuurd. De boerenknechten en het inwonend personeel werkten 

vaak met contracten van twaalf maanden. Na deze periode werd 
 
 

 
65 Paping, Voor een handvol stuivers, 22-23.
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al dan niet besloten het contract opnieuw voor een jaar te verlengen. Werd het contract niet 

verlengd, dan verhuisde het inwonend personeel naar een ander boerenbedrijf waarmee een 

nieuw contract was afgesloten.
66

 Het is niet moeilijk voor te stellen dat een goede oogst niet 

alleen voor de boer voordelig was, maar dat ook meiden, knechten en arbeiders een goed 

perspectief hadden op werk, hetzij via een jaarcontract, hetzij als losse arbeider. 
 

Naast het bieden van werkgelegenheid op de bedrijven zelf, was de Groninger boer op 

een andere manier van economisch belang. De winkeliers en ambachtslieden in verschillende 

Groninger dorpen hadden eveneens profijt van de aanwezigheid van de grote 

akkerbouwbedrijven op de klei.
67

 Boeren kochten levensmiddelen en producten in 

plaatselijke winkels, evenals de vele knechten en arbeiders die op de boerenbedrijven 

werkzaam waren. Timmerlieden, smeden en wagenmakers voerden reparaties uit, bouwden of 

verbouwden de boerderij en leverden nieuw materieel dat gebruikt moest worden op de 

boerderij. Het is dus niet overdreven om te stellen dat de boer en zijn bedrijf de spil waren in 

de economie van het Groninger kleigebied. 
 

De belangrijke positie van de boerenbedrijven en de landbouw zorgde, naast een 

toegenomen welvaart bij de groep van boeren, echter ook voor het vertrek van veel personen 

gedurende het tweede gedeelte van de negentiende eeuw. Welke redenen kunnen daarvoor 

gevonden worden? Allereerst was het voor niet-boeren moeilijk om toegang te krijgen tot de 

boerenstand in het Groninger kleigebied. De hoge grondprijzen als gevolg van de hoge 

opbrengsten die de landerijen beloofden, zorgden ervoor dat alleen personen met veel 

startkapitaal land konden kopen. Dit waren niet de arbeiders en knechten die het land 

bewerkten. De kans om de kwaliteiten die opgedaan waren tijdens het werken op de grote 

boerenbedrijven op een eigen stuk grond in de praktijk te brengen was vrijwel nul. Het 

beklemrecht zorgde er bovendien voor dat landerijen niet gesplitst konden worden.
68

 Doordat 

percelen daardoor alleen in grote stukken aangeboden werden, waren de gronden, die tóch al 

duur waren, voor een dagloner of een boerenknecht niet te betalen. Het leek op die manier 

nagenoeg onmogelijk om op te klimmen op de sociale ladder. Door dit gebrek aan perspectief 

sociaal hoger op de maatschappelijke ladder te geraken, was dit een belangrijk motief het 

Groninger kleigebied te verlaten. 
 
 
 
 
 

 
66

 John van Zuthem, “Leven van loon”, in M.G.J. Duijvendak, Doeko Bosscher en J.C.L. de Vries eds., 
Geschiedenis van Groningen, deel III Nieuwste tijd – Heden (Zwolle: Waanders 2009), 81-82. 
67 Paping, Voor een handvol stuivers, 22.
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Een tweede oorzaak ligt in het karakter van de Groninger landbouweconomie. De 

akkerbouwers van het Groninger kleigebied produceerden vooral voor de internationale markt. 

Wanneer er prijsschommelingen plaatsvonden op wereldschaal, merkte de Groninger boer dat 

direct in zijn portemonnee. De invloed van deze fluctuaties hield echter niet op bij de Groninger 

boer. Dagloners waren afhankelijk van het beschikbare werk op de vaak grote boerenbedrijven. 

Minder werk op een boerderij betekende een vermindering van de werkgelegenheid in het gebied 

in het algemeen. Naast dagloners hadden ook ambachtslieden direct te maken met globale 

problemen die de Groninger boeren troffen. Smeden en wagenmakers waren toeleveranciers voor 

machines waar de in toenemende mate mechaniserende boeren gebruik van maakten. Wanneer er 

minder vraag was naar de producten van deze ambachtslieden, betekende dit dat ook hun 

inkomsten afnamen. Schoenmakers en kleermakers waren weliswaar voor hun afzet niet alleen 

afhankelijk van de Groninger boer, maar wanneer de rest van de bevolking in de regio minder te 

besteden had als gevolg van prijsschommelingen die de boeren troffen, nam de vraag naar hun 

goederen eveneens af. 
 

Gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw vonden er wereldwijd 

gebeurtenissen plaats die direct invloed hadden op de situatie in het Groninger kleigebied. 

Eind jaren veertig mislukten op grote schaal de aardappeloogsten. Groninger boeren voeren 

hier wel bij. Mislukte aardappeloogsten zorgden namelijk wereldwijd voor stijgende 

graanprijzen, een alternatief voor de aardappel. Het duurdere graan zorgde voor hogere 

inkomsten voor de boeren en de lonen van de arbeiders stegen mee. De historicus Stokvis 

wijst op de sociale selectiviteit van deze gebeurtenis. Waar de boeren tevreden waren met de 

gestegen prijzen voor hun gewassen, kwamen ambachtslieden in de problemen. De vraag naar 

hun producten bleef gelijk, terwijl ze meer moesten betalen voor hun brood.
69 

 
De prijs van graan normaliseerde enigszins aan het begin van de vijftiger jaren, maar 

halverwege de jaren vijftig stegen de graanprijzen opnieuw als gevolg van de Krimoorlog. De 

graantoevoer vanuit Rusland verminderde. De boeren profiteerden wederom. In tegenstelling tot 

de crisis als gevolg van de mislukte aardappeloogst stegen de lonen van de arbeiders echter niet 

voldoende mee. Als gevolg daarvan verslechterde de economische positie van de arbeider.
70

 

Hadden de twee voorgaande prijsstijgingen goed uitgepakt voor de boeren, de grote Agrarische 

Depressie die begon in de jaren tachtig trof uiteindelijk ook hen. Vanuit de Verenigde Staten 

werden overschotten op de Europese markt gedumpt. Graanprijzen kelderden 
 
 
 

 
69 P.R.D. Stokvis, De Nederlandse trek naar Amerika 1846-1847 (Leiden: Universitaire Pers Leiden, 1977), 11.
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razendsnel en dit trof de gehele landbouweconomie van het Groninger kleigebied.
71

 

Prijsschommelingen en de Agrarische Depressie zorgden er uiteindelijk voor dat 

verschillende economische groepen steeds minder economisch perspectief hadden in het 

gebied, een reden om uit het gebied te vertrekken op zoek naar een beter bestaan. 
 

De historicus Priester wijst op een derde pushfactor die personen deed besluiten te 

vertrekken. Gedurende het laatste kwart van de negentiende eeuw deden verschillende 

technologische vernieuwingen hun intrede op de boerderijen in het Groninger kleigebied. 

Landbouwmachines vervingen voor een deel het werk van arbeiders, die voorheen voor een 

heel jaar op een boerderij werk voorhanden hadden. Boeren zagen zich als gevolg van dit 

tekort aan werk voor arbeiders niet langer genoodzaakt arbeiders voor een jaar op de boerderij 

aan te nemen, maar namen arbeiders voor een kortere periode aan. Arbeiders hadden tijdens 

de zomermaanden voldoende werk op de akkers en tijdens de oogsttijd was hun aanwezigheid 

ook meer dan gewenst. Het kwam er echter op neer dat arbeiders tijdens de wintermaanden 

doorgaans zonder werk kwamen te zitten.
72

 Deze ontwikkeling betekende voor arbeiders en 

dagloners dat ze minder geld verdienden en ze genoodzaakt waren een alternatief te zoeken 

om voldoende middelen binnen te krijgen om het hele jaar door voor henzelf en hun eventuele 

gezin te kunnen zorgen. 
 

De vierde en de belangrijkste economische reden in de tweede helft van de negentiende 

eeuw om uit het kleigebied te vertrekken was de snelle bevolkingsgroei. Nederland had in 1850 

ongeveer drie miljoen inwoners. Dit was in 1900 opgelopen tot vijf miljoen.
73

 Toegegeven, dit 

was een nationaal probleem en beperkte zich niet tot het Groninger kleigebied, maar het had wel 

degelijk invloed op de werkgelegenheid in het gebied. In tabel 6 worden de bevolkingsaantallen in 

het Groninger kleigebied weergegeven in vergelijking met de rest van de provincie Groningen. 

Alhoewel het bevolkingsaantal in het kleigebied groeide, was het in vergelijking met de rest van 

de provincie het gebied waar het aantal het minst snel toenam.
74 

 
De voornaamste reden voor de relatief trage bevolkingsgroei was het vertrekoverschot 

zoals weergegeven in tabel 7.
75

 Met name na 1880 nam de emigratie snel toe. Het aantal 

beschikbare banen in het Groninger kleigebied vermeerderde namelijk niet in dezelfde mate als 

het groeiende bevolkingsaantal. Arbeiders en dagloners waren steeds minder goed in staat werk 
 
 

 
71 Ibidem, 33.

  
72 Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen, 161-162.

  

73 R.A.M. Aerts, Land Van Kleine Gebaren : Een Politieke Geschiedenis Van Nederland 1780-2012 
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te vinden in het Groninger kleigebied. Naast de andere factoren was dat een belangrijke reden 

om het gebied te verlaten.
76 

 
 Kleigebieden Totaal provincie Groningen 
   

1829 70.628 157.504 
   

1849 85.781 188.446 
   

1879 109.967 253.246 
   

1899 118.997 299.602 
   

1920 131.645 365.586 
   

Tabel 6: Bevolkingsaantallen in de Groninger kleigebieden en de provincie Groningen per 31 december. 
 
 

 

 Kleigebieden Totaal provincie Groningen 
   

1830-1839 0,8 0,8 
   

1840-1849 0,6 1,6 
   

1850-1859 2,4 0,1 
   

1860-1869 4,9 2,7 
   

1870-1879 4,4 1,4 
   

1880-1889 12,6 7,1 
   

1890-1899 10,7 5,4 
   

1900-1909 10,6 6,6 
   

1910-1920 7,6 3,5 
   

Tabel 7: Gemiddelde jaarlijkse vertrekoverschotten (per 1000 inwoners), 1830-1920. 

 

Economische redenen speelden de belangrijkste rol om te vertrekken, maar voor een 

bepaalde groep was er ook een belangrijke godsdienstige reden. In 1834 had de predikant De 

Cock zich in Ulrum, niet ver van Leens, afgescheiden van de Nederlands-Hervormde kerk, de 

leidende kerk in Nederland. Verschillende mensen volgden zijn voorbeeld en de groep werd 

bekend als de Afgescheidenen. Deze groep voelde zich niet vrij om hun godsdienst uit te oefenen 

in de provincie Groningen en in de rest van Nederland.
77

 Dit gevoel van onvrijheid was niet 

zonder reden. Met een beroep op de Napoleontische wetten liet de overheid bijeenkomsten van 

meer dan twintig personen verbieden en personen die deel uitmaakten van deze bijeenkomsten 

gerechtelijk vervolgen. De afgescheiden predikanten Van Raalte en Brummelkamp ageerden in 

een brochure tegen deze gang van zaken.
78

 Beide predikanten zagen 
 
 
 
 
76 Onder andere P.R.D. Stokvis, “Dutch international migration 1815-1910” in R.P. Swieringa, The Dutch in America. 
Immigration, settlement, and cultural change (New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1985) 43-47 en 
Hans Knippenberg en Ben de Pater, De eenwording van Nederland (Nijmegen: Sun, 2002), 84-87.
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in de Verenigde Staten meer toekomstperspectief voor de afgescheiden christenen, waar meer 

vrijheid was om het ‘ware’ geloof te belijden. 
 

Samenvattend kan gesteld worden dat hoge grondprijzen, prijsschommelingen en de 

Agrarische Depressie, verslechterde arbeidscontracten, verminderde werkgelegenheid als gevolg 

van bevolkingsgroei en tenslotte het gevoel van godsdienstige onvrijheid met name van invloed 

moeten zijn geweest voor personen uit verschillende sociale klassen. De vraag is uit welke sociale 

klassen de personen kwamen die besloten naar de Verenigde Staten te migreren. 
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6. De Verenigde Staten: pullfactoren en obstakels 
 

Henry Lucas maakt in zijn werk Netherlanders in America gewag van een zekere Klaas 

Janszoon Beukma, een weduwnaar die in 1835 vanuit het Groningse Zuurdijk, gelegen in de 

gemeente Leens in het Groninger kleigebied, met drie zonen en een dochter vertrok naar de 

Verenigde Staten. Beukma, een grote boer die volgens Lucas vanwege politieke redenen 

Nederland verliet, vestigde zich na enig onderzoek in Lafayette in de Amerikaanse staat 

Indiana waar hij zich toelegde op akkerbouw.
79

 Overigens schrijft Paping dat de motieven 

van dezelfde Beukma niet louter politiek waren, maar dat verslechterde financiële 

omstandigheden in de Groninger landbouw hem dwongen zijn boerderij te verkopen.
80

 Het 

uiteindelijke doel van Beukma was volgens Lucas om een Nederlandse enclave te stichten in 

de buurt van zijn boerderij. Middels brieven probeerde de boer vrienden en kennissen in 

Groningen ertoe te bewegen zich eveneens in Indiana te vestigen. Alhoewel er wel degelijk 

enkele Nederlandse families uiteindelijk kozen voor de nederzetting van Beukma, bleef deze 

Nederlandse colony relatief klein vergeleken bij de Nederlandse migrantenkernen die vanaf 

1847 in Michigan zouden ontstaan.
81 

 
Voor personen uit alle geledingen van de maatschappij in het Groninger kleigebied was er op 

een zeker moment een reden te vertrekken. Klaas Beukma en zijn gezin maakten deel uit van een 

kleine groep migranten die vroeg vertrok vergeleken met de periode waarin de meeste migranten 

naar de Verenigde Staten zich in Amerika vestigden. De vraag is welke pullfactoren ervoor 

zorgden dat migranten uit het Groninger kleigebied vertrokken naar Amerika. Wat verwachtten ze 

daar te vinden? Dit hoofdstuk richt zich met name op het noordelijke deel van de Verenigde 

Staten. De reden hiervoor is dat Groningers zich met name in dat deel van de Verenigde Staten 

vestigden zoals kaart 3 in hoofdstuk 8 laat zien. Groningers verhuisden vooral naar de staten 

Michigan en Illinois en in mindere mate naar Ohio, Wisconsin, Indiana, Minnesota, Iowa en naar 

de staat New York. Ze kwamen via deze laatstgenoemde staat de Verenigde Staten binnen om 

vervolgens door te trekken naar elders. Daarnaast worden in dit hoofdstuk de hindernissen 

beschreven die migranten moesten overwinnen om zich uiteindelijk in de Verenigde Staten te 

kunnen vestigen. Wat stond hen in de weg om de oversteek te maken? 

 
 

6.1 Pullfactoren  
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(Ann Arbor: University of Michigan Press, 1955), 34-38.
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De Verenigde Staten was rond 1850 volop in ontwikkeling. De dertien staten die zich in de 

achttiende eeuw onafhankelijk hadden verklaard van de Engelse kroon voerden een beleid dat 

op uitbreiding naar het westen gericht was. Amerikanen van de oostkust vestigden zich vanaf 

het begin van de negentiende eeuw in het gebied bekend onder de naam North-Western 

Territory, dat de huidige Amerikaanse staten Ohio, Wisconsin, Michigan, Indiana, Illinois en 

oostelijk Minnesota besloeg. Het gebied was na de onafhankelijkheidsoorlog uit het bezit van 

de dertien koloniën samengevoegd met als doel er in de toekomst zelfstandige staten van te 

kunnen maken. Daartoe moesten overigens eerst de aldaar levende Indianen verjaagd 

worden.
82

 Waren het eerst bont- en pelshandelaren die het gebied introkken, al snel kochten 

kolonisten land aan en maakten het geschikt voor landbouw. Er bleven echter veel gebieden 

over die als te moerassig en te gevaarlijk werden beschouwd om direct in cultuur te brengen. 
 

Naast de uitbreiding van het grondgebied van de Verenigde Staten was er een tweede 

ontwikkeling gaande in de Verenigde Staten in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het 

land industrialiseerde in snel tempo. Het is moeilijk vast te stellen wanneer die industrialisatie 

begon, maar volgens de Amerikaanse historicus Steven Hahn is het in ieder geval duidelijk 

dat er tussen 1860 en 1900 een verschuiving plaatsvond in de Amerikaanse economie.
83

 Lag 

de nadruk in de industrie rond 1860 op het maken van consumptiegoederen en was er weinig 

sprake van arbeidsdeling, rond 1900 was de industrie met name gericht op kapitaalgoederen 

als ijzer, petroleum en rubber. Het werk van ambachtslieden werd verplaatst naar fabrieken en 

het aantal mensen dat werkzaam was in de industrie verveelvoudigde. Dit betekende een groei 

van (het aantal) steden. Hahn noemt onder andere Chicago in Illinois en Buffalo in New York 

als steden die enorme groei kenden, maar er waren ook kleinere steden die uitgroeiden tot 

productiesteden zoals Milwaukee in Wisconsin en Grand Rapids in Michigan.
84

 Fabrieken in 

die steden hadden menskracht nodig om te werken in de fabrieken en nieuwkomers werden 

daarom met open armen ontvangen. 
 

Gegeven bovenstaande omstandigheden, de uitbreiding van de Verenigde Staten en de 

snelle industrialisatie, is het niet moeilijk een aantal aantrekkelijke factoren voor Groninger 

migranten te onderscheiden. Een eerste pullfactor was de beschikbare hoeveelheid land voor 
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relatief lage prijzen.
85

 Zeker na de invoering van de Homestead Act in 1862, die 

gezinshoofden en individuen de mogelijkheid gaven een stuk land te bewerken, waarna ze dit 

stuk land na vijf jaar als hun eigen land mochten beschouwen.
86

 Deze wet had een grote 

aanzuigende werking op migranten, maar in de praktijk bleek dat met name de 

spoorwegmaatschappijen en speculanten profiteerden van de wet en zodoende eenvoudig en 

goedkoop aan de beste stukken grond konden komen.
87

 Op het niveau van verschillende 

staten was de situatie vóór 1862 echter al aantrekkelijk voor migranten. Toen migranten 

halverwege de negentiende eeuw naar Michigan kwamen om zich daar als groep te vestigen, 

konden ze relatief goedkoop land aankopen, soms meer dan zes keer goedkoper dan in 

Nederland.
88

 Daartegenover stond dat migranten de grond zelf moesten ontginnen en geschikt 

maken voor de landbouw. In de Verenigde Staten was de mechanisatiegraad echter hoog. 

Voor migranten met een zekere kennis van de landbouw zoals boerenknechten en 

landarbeiders was dit een belangrijke pullfactor, aangezien zij nu in staat waren zelf een 

bedrijf te beginnen en op termijn gebruik te maken van landbouwmachines in Amerika. 
 

Een tweede pullfactor voor migranten was de vrijwel zekere garantie op een baan. In hun 

brochure uit 1846 wijzen Brummelkamp en Van Raalte op de grote hoeveelheid werk die 

beschikbaar zou zijn in de Verenigde Staten.
89

 Enkele decennia later was er voldoende werk 

voorhanden in de verschillende fabrieken in stedelijke gebieden als Grand Rapids, Michigan, en 

Chicago, Illinois, waar zich veel Nederlandse migranten vestigden. Kennis van de taal was niet 

noodzakelijk, al scheelde het soms een dollar per dag wanneer een migrant de Engelse taal 

machtig was.
90

 Daarnaast was scholing, en dus cultureel kapitaal, niet noodzakelijk voor 

migranten om aan de slag te gaan in de fabriek. Een opleiding of opgedane kennis in het 

Groninger kleigebied bleek, zeker in de stad, van weinig waarde. Hard werken was een deugd, 

scholing ontving de fabrieksarbeider in de praktijk. Krabbendam wijst op ongeschoolde migranten 

uit zowel Zeeland als Groningen die in de meubelindustrie in Grand Rapids werkzaam waren. 

Langzaam daalde het aandeel ongeschoolde arbeiders ten teken dat zij in de fabriek de scholing 

ontvingen die nodig was stoelen, tafels, kasten en kabinetten te maken.
91

 In die zin werd het 

cultureel kapitaal van de migrant vergroot door in de fabrieken aan de slag te 
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gaan. De Verenigde Staten bleek wat betreft de werkgelegenheid en de mogelijkheden met 

name voor ongeschoolde arbeiders een bestemming die te verkiezen was boven de 

Nederlandse arbeidsmarkt, waar deze groep minder kans had op een baan die voldoende op 

zou brengen om in levensonderhoud te voorzien. 
 

Een derde factor hing nauw samen met de aanwezigheid van werk: de lonen waren relatief 

hoog in de Amerikaanse fabrieken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Groot-Brittannië, waar 

arbeiders vrijwel geen andere keus hadden dan in de fabrieken voor een karig loon aan de slag 

te gaan, hadden Amerikaanse arbeiders de mogelijkheid van de frontier outlet. Zij konden 

altijd verder westwaarts trekken wanneer ze de lonen als te laag beoordeelden.
92

 Deze relatief 

hoge lonen konden migranten vervolgens gebruiken om een stuk (goedkope) grond te kopen 

en hun economisch kapitaal uit te bouwen. 
 

De vierde pullfactor brengt in feite de drie voorgaande factoren bij elkaar. De grote kans 

op opwaartse sociale mobiliteit. De kans op een verbetering van de sociale status was in de 

gebieden naar verwachting groot volgens de historica Annemieke Galema. Zij onderzocht de 

migratie vanuit het Friese kleigebied naar de Verenigde Staten.
93

 De kans op opwaartse 

sociale mobiliteit was in het Friese kleigebied, een gebied dat veel overeenkomsten kent met 

het Groninger kleigebied, klein. Amerika was in die zin voor de migranten, zowel uit 

Friesland als Groningen, het beloofde land. De historicus Kirk stelt dat opwaartse mobiliteit 

zeer goed mogelijk was voor een migrant, al maakt hij wel een voorbehoud. Economische 

omstandigheden waren natuurlijk van wezenlijk belang om te stijgen op de sociale ladder, 

evenals vaardigheden en ambitie. Bovendien bleek het jaar van vertrek bepalend: vóór 1870 

was de kans op stijging groter vanwege lage grondprijzen, terwijl na 1870 de kans op daling 

kleiner was omdat arbeidskracht meer waarde had.
94

 Ook Swierenga noemt een factor van 

belang, namelijk de plaats van vestiging. Uit zijn vergelijking van de sociale mobiliteit van 

migranten tussen Pella, Holland en Grand Rapids concludeert hij dat ook de plaats van 

vestiging van belang was. Migranten in een productiestad als Grand Rapids hadden een 

grotere kans op opwaartse sociale mobiliteit dan wanneer ze zich vestigden in Holland of 

Pella, die meer op de landbouw waren gericht.
95 

 
 
 
92 Willis en Primack, An economic history of the United States, 130-131.

 
 
Willis en Primack verwijzen hier naar de Habakkuk thesis die stelt dat snelle technologische vernieuwing in de 
Verenigde Staten (vergeleken met Groot-Brittannië) veroorzaakt werd door de hoge lonen in de Amerikaanse 
industrie. De hoge kosten op arbeid noopten industriëlen om door middel van technologische vernieuwing te 
besparen op de factor arbeid. 
93 Galema, Frisians to America, 107-108.

  
94 Gordon Kirk, verkregen via Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 203.

  

95 Swierenga, “International labor migration in the 19
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Een vijfde pullfactor was de vrijheid die migranten zochten. Deze pullfactor bleek met 

name belangrijk voor migranten die kort voor of aan het begin van de jaren vijftig van de 

negentiende eeuw naar de Verenigde Staten vertrokken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 

brochure die de predikanten Van Raalte en Brummelkamp uitgaven.
96

 Zij wijzen op de 

vrijheid die kolonisten in Amerika zouden genieten voor de uitoefening van hun godsdienst en 

het opzetten van scholen die ze op hun eigen, godvruchtige manier zouden kunnen 

inrichten.
97

 In de Verenigde Staten was, in vergelijking met Nederland, rond 1850 sprake van 

een grotere mate van godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid. De factor vrijheid lijkt echter 

inferieur aan de vier voorgaande, economische factoren. De daadwerkelijke 

aantrekkingskracht van de Verenigde Staten lijkt vooral economisch te zijn geweest. 
 

Met name de eerste vier pullfactoren waren aantrekkelijk voor personen uit de laagste 

statusgroep van ongeschoolde arbeiders. Wanneer zij de overtocht konden betalen en een plek 

hadden gevonden om te wonen, was het eenvoudig om werk te vinden in één van de aanwezige 

fabrieken. Economisch kapitaal vergaren, een probleem in de Groninger kleigebieden, bleek in de 

Verenigde Staten veel eenvoudiger. Hoge lonen zorgden ervoor dat ze al snel enige financiële 

middelen hadden om bijvoorbeeld een huisje te kopen, of een boerderijtje te beginnen nabij de 

stad. Cultureel kapitaal in de vorm van een opleiding om het werk uit te voeren bleek van weinig 

waarde. Hooguit de taal bleek in sommige gevallen een reden om een lager loon uitgekeerd te 

krijgen. Dit laatste maakte het onaantrekkelijker voor personen uit hogere statusgroepen om te 

migreren naar de Verenigde Staten. Hun cultureel kapitaal, met zorg opgebouwd in Nederland 

door middel van scholing, bleek in Amerika veel minder van belang. 
 

Er waren tenslotte evenwel ook momenten dat de Verenigde Staten minder of zelfs geen 

aantrekkingskracht had op de migranten in Nederland. Tussen 1861 en 1865 werd in de 

Verenigde Staten een bloedige Burgeroorlog uitgevochten. In de migratiecijfers is die oorlog 

terug te vinden: Nederlanders stelden hun vertrek naar de Verenigde Staten uit tot na die 

oorlog. Tussen 1865 en 1873 was er sprake van een piek in het aantal Nederlandse migranten 

dat naar de Verenigde Staten vertrok.
98

 Een tweede dip in de migratieaantallen is na 1874 

waarneembaar. Een economische crisis in de Verenigde Staten die begon in 1873 als gevolg 

van speculatie luidde een bank run en een periode van economische depressie in.
99

 Wederom 
 
 
 

 
96 Brummelkamp en Van Raalte, Landverhuizing.

  
97 Ibidem, 16.

  
98 Swierenga, Faith and family, 28.

  

99 Willis en Primack, An economic history of the United States, 259. De speculatie betrof volgens Willis en Primack 
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ving er in 1875 - kort na de start van deze crisis – een periode aan waarin een daling in de 

migratieaantallen was te zien. Vanaf 1880, het jaar van het begin van de Agrarische 

Depressie, nam het aantal migranten weer toe. Het feit dat de migranten ondanks de globale 

landbouwcrisis naar de Verenigde Staten migreerden, laat zien dat de pushfactoren in het 

Groninger kleigebied sterk waren. Tegen het einde van de negentiende eeuw waren het echter 

niet zozeer de pushfactoren die de migranten dwongen te vertrekken, maar speelden 

pullfactoren vanuit de Verenigde Staten een grotere rol.
100

 De Amerikaanse economie, die in 

tegenstelling tot die van het Groninger kleigebied niet slechts op landbouw was gebaseerd, 

bood voldoende perspectief voor migranten om de oversteek te wagen. 

 

 

6.2 Obstakels 
 

De aantrekkingskracht voor de Verenigde Staten was groot, maar de vraag is hoe hoog de 

hindernissen, de intervening obstacles waren voor migranten om uiteindelijk te besluiten de 

oversteek te maken. Allereerst de kennis over het land van bestemming. Potentiële migranten 

wisten op verschillende manieren informatie te verkrijgen over de Verenigde Staten. Een eerste 

bron van informatie vormde de brieven die vanuit de Verenigde Staten werden verstuurd. 

Migranten die reeds in de Verenigde Staten woonden, stelden de achterblijvers in Nederland op de 

hoogte van de grote voordelen van Amerika waarover in de zogenaamde spekbrieven werd 

bericht. Deze beschreven voordelen waren vooral economisch van aard.
101

 Deze brieven van 

migranten in Amerika aan het thuisfront werden zo genoemd omdat ze verwezen naar het spek dat 

volgens veel briefschrijvers in grote mate aanwezig was en iedere dag werd gegeten. Naast deze 

brieven werden artikelen in Amerika geschreven en gepubliceerd in Nederlandse kranten waarin 

hoog werd opgegeven over de mogelijkheden in de Verenigde Staten. Tenslotte werden 

Groningers door aangestelde agenten geïnformeerd en geadviseerd over een reis overzee en over 

wat de Verenigde Staten te bieden had.
102

 Gesteld kan worden dat migranten relatief goed 

beslagen ten ijs kwamen, wanneer ze moesten beslissen over het maken van een oversteek. 
 

Wat betreft wetgeving stond migranten weinig tot niets in de weg. Het was voor een migrant 

eenvoudig de juiste papieren te verkrijgen bij de Nederlandse overheidsinstellingen.
103

 Van 

Amerikaanse zijde werd de migratie naar het land in de tweede helft van de negentiende eeuw 
 
 
 
 
gebieden waar nog niets kon worden verdiend. Het optimisme in de voorgaande jaren verdween, de 
aandelenmarkt stortte in en de paniek sloeg over naar de banken. 
100 Paping, “Gezinnen en cohorten”, 74.

  
101 Galema, Frisians to America, 106-107.

  
102 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 58-59.

  

103 Ibidem, 57.
 

 

41 



sterk aangemoedigd, gezien de grote behoefte aan arbeidskrachten was dat alleszins 

begrijpelijk. 
 

De kosten voor de overtocht daalden gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw. 

Van Raalte en Brummelkamp schreven hun brochure om migranten warm te maken voor een 

door hen geleide overtocht naar de Verenigde Staten en om van vermogende personen, die de 

overtocht niet van plan waren te maken, giften los te krijgen om de overtocht voor 

mingegoeden mogelijk te maken.
104

 De overtocht duurde lang – vijf weken – en was relatief 

onveilig – één procent van de migranten overleefde de oversteek niet. De overgang van 

zeilschepen naar stoomschepen gaandeweg de negentiende eeuw maakte de overtocht niet 

zozeer goedkoper, maar wel korter en bovendien veiliger.
105

 Het probleem van de kosten 

werd door potentiële migranten ondervangen door middel van kettingmigratie: het 

gezinshoofd of de oudste zoon werd soms vooruitgestuurd naar de Verenigde Staten om op 

die manier de kosten van de overtocht voor de rest van gezin te kunnen betalen. 
 

Bovendien ontwikkelden er zich gebieden in met name Michigan en Illinois waar 

Nederlanders zich in grote aantallen vestigden. Swierenga noemt dit het zelf-genererend effect 

van emigrantensteden: groeikernen waar Nederlandse migranten zich niet als volledig 

onbekenden instortten, maar waar netwerken bestonden die migranten verder hielpen.
106

 Nog 

vóór 1850 werd de nederzetting Holland in Michigan gesticht en in korte tijd werd deze 

verrijkt met omliggende migrantengemeenschappen met namen als Zeeland, Vriesland, 

Groningen, Graafschap en Drente. De nederzetting in Holland bleek op de langere termijn een 

eerste belangrijke aanzet voor migranten om, alhoewel ze waren gemigreerd naar een ver 

land, desalniettemin te midden van Nederlanders te kunnen wonen, te werken en ter kerke te 

gaan. Iedere migrantengemeenschap in Michigan had een kerk, die niet alleen diende als een 

plek van zondagse samenkomsten, maar ook als een spil in het migrantennetwerk. De taal was 

Nederlands, de liederen waren bekend evenals de gemeenschap. Zo waren er in Chicago 

verenigingen rond de kerk actief als Hulp in Nood en Vriendschap en Trouw die Nederlandse 

migranten die waren getroffen door ziekte financieel bijstonden.
107 

 
Het nabijgelegen Grand Rapids en het iets verder gelegen Chicago speelden hierin een 

grote rol.
108

 Groningers die kozen voor de oversteek zouden zich in grote mate vestigen in of 

in de nabijheid van deze migrantenkernen. Het sociaal kapitaal dat migranten hadden moeten 
 

 
104 Brummelkamp en Van Raalte, Landverhuizing, 2.

  
105 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 62.
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achterlaten in het Groninger kleigebied bleek hiermee niet te zijn verdwenen. De reeds eerder 

genoemde Groninger Hoek in zowel Grand Rapids als Chicago zijn voorbeelden van 

concentraties van migranten met een Groningse achtergrond. Al met al kan geconcludeerd 

worden dat de hindernissen waar de migrant zich voor geplaatst zag laag waren en, zeker in 

tijden van economische crisis, niet onoverkomelijk waren. 
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7. De sociale afkomst van migranten in de Verenigde Staten 
 

De 152 migranten uit dit onderzoek die vertrokken naar de Verenigde Staten waren uit 

verschillende sociale groepen afkomstig. Tabel 8 laat zien uit welke groepen de personen 

afkomstig zijn. Wanneer de migrant van het vrouwelijk geslacht was en er geen beroep 

achterhaald kon worden, is het beroep van de kostwinner – doorgaans de vader of de 

echtgenoot – gebruikt. 

 Sociale startpositie VS 

 N=152 

A – Elite 0 
  

B – Boeren Groninger kleigebied 3 
  

C – Lagere managers 11 
  

D – Opzichters; nijverheid; geschoolde arbeiders 18 
  

E – Kleine boeren en boeren Verenigde Staten 7 
  

F – Knechten en laaggeschoolde arbeiders 4 
  

G – Dagloners; ongeschoolde arbeiders; boerenknechten 57 
   

Tabel 8: De sociale startpositie van migranten in de Verenigde Staten per statusgroep (%).  
Voor de sociale positie is de laatst genoten sociale positie in het Groninger kleigebied gekozen. Wanneer deze 

niet te traceren was, is de eerst bekende sociale positie van de migrant in de Verenigde Staten aangehouden. 
Bijlage 3 geeft de absolute aantallen per groep. 

 

Een aantal zaken valt op. Allereerst het grote aandeel van de laagste sociale groep van 

ongeschoolde arbeiders en landarbeiders als dagloners en boerenknechten (G). Meer dan de 

helft van migranten was afkomstig uit deze groep. Klaarblijkelijk was het voor personen uit 

deze groep aantrekkelijker om naar de Verenigde Staten te verhuizen dan naar een 

bestemming elders in het kleigebied of naar een plek elders in Nederland. Hun cultureel 

kapitaal werd niet gevraagd op de Nederlandse markt, want de vraag naar hun vaardigheden 

was laag in de rest van Nederland. Een tweede element dat uitleg behoeft is de relatief grote 

groep van voormannen en geschoolde arbeiders als wagenmaker, timmerman of grofsmid. 

Met ruim 18 procent van het totaal aantal personen vormden zij de tweede groep die vertrok 

naar de Verenigde Staten. Zij hadden weliswaar vaardigheden die elders in Nederland 

eveneens bruikbaar zouden zijn, maar zij verkozen desalniettemin een vertrek naar de 

Verenigde Staten. Een periode van crisis zou ertoe hebben kunnen leiden dat het voor 

personen uit deze groep moeilijk was ondanks hun vaardigheden werk te vinden in 

Nederland. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat deze personen inmiddels familieleden 

of bekenden in de Verenigde Staten kenden die hen hadden geschreven over het economisch 

perspectief dat vanaf de andere kant van de Atlantische Oceaan lonkte. Het volledig 

ontbreken van personen uit de elite en het kleine aandeel personen uit de groep grote en 

gemiddelde boeren en de groep lagere managers laat zien dat het vertrek naar Amerika voor 

meer welgestelde personen een keuze was die minder snel gemaakt werd, 44 



wellicht omdat vaardigheden van deze groep elders in Nederland bruikbaar waren. Zij hadden 

in dat opzicht veel cultureel kapitaal te verliezen dat ze in Nederland hadden vergaard. 

Krabbendam schrijft dat brochures voor migranten stelselmatig kantoorpersoneel als klerken 

ontmoedigden om naar de Verenigde Staten te komen.
109

 Met name de taal zou een obstakel 

zijn om werk op hetzelfde statusniveau te kunnen uitoefenen in de Verenigde Staten. 

 Hoogst bereikte status VS 

 N=152 

A – Elite 12 
  

B – Boeren Groninger kleigebied 0 
  

C – Lagere managers 23 
  

D – Opzichters; nijverheid; geschoolde arbeiders 31 
  

E – Kleine boeren en boeren Verenigde Staten 22 
  

F – Knechten en laaggeschoolde arbeiders 0 
  

G – Dagloners; ongeschoolde arbeiders; boerenknechten 12 
  

Tabel 9: De hoogst bereikte positie van migranten in de Verenigde Staten (%).  
Bijlage 3 geeft de absolute aantallen per groep. 

 

Tabel 9 laat de hoogst bereikte sociale positie van migranten in de Verenigde Staten zien. 

Niet alle migranten slaagden erin opwaartse sociale mobiliteit te bewerkstelligen: zij bleven gelijk 

of daalden in status. Een verhuizing naar de Verenigde Staten betekende niet alleen dat er nieuwe 

kansen werden geboden, maar het bracht, zeker voor personen uit hogere statusgroepen, risico’s 

met zich mee. De laagste statusgroep is dus nog steeds aanwezig, maar is veel kleiner vergeleken 

met de positie van migranten bij aankomst: iets meer dan één op de tien personen maakte deel uit 

van de laagste arbeidersklasse in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de posities van 

migranten bij aankomst in de Verenigde Staten is hier wel degelijk sprake van personen die deel 

uitmaken van de elite. De personen zijn bijvoorbeeld opgeklommen tot aannemer van publieke 

werken, makelaar met een eigen bedrijf, bankier of fabriekseigenaar. Door de wijziging ten 

opzichte van de positie van boeren, die, gezien de nieuwe omgeving in de Verenigde Staten allen 

geplaatst zijn in de groep boeren in de Verenigde Staten, groep E, ontbreekt de groep B boeren in 

dit overzicht. Bijna een kwart van de migranten bevond zich in de groep lagere managers. Deze 

groep bestond uit winkeliers als slagers met een eigen winkel, kruideniers en juweliers. In Grand 

Rapids waren een aantal grote meubelfabrieken aanwezig. Migranten die in deze fabrieken aan de 

slag gingen als kastenmaker (cabinet maker) of zich in deze fabrieken bezighielden met het 

afwerken van meubilair (furniture finishers), waarbij ze zekere vaardigheden moesten bezitten om 

de werkzaamheden 
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uit te voeren, zijn ingedeeld in de groep D waar de nijverheid deel van uitmaakt. Deze groep 

is met ruim dertig procent de grootste groep. Bakkers en slagers zonder winkel en stukadoors 

(plasterers) maakten eveneens deel uit van deze groep. Het verlangen om boer te worden in 

Amerika werd door een aantal personen uit groep E waar gemaakt. Ruim een vijfde maakte 

deel uit van deze groep, waarbij ook tuinmannen en hoveniers ingedeeld zijn. Groep F, waarin 

knechten waren te vinden, ontbreekt in dit overzicht. Dit kan te maken hebben met de keuze 

die is gemaakt voor dit overzicht om slechts de hoogste positie weer te geven. Wanneer 

migranten op een gegeven moment voldoende scholing hadden opgedaan, zochten ze daarbij 

een beroep waarbij ze die scholing in praktijk konden brengen. Twaalf procent slaagde er 

tenslotte niet in een hogere positie op de sociale ladder te verkrijgen. Zij werkten als arbeider 

of werkman bij boeren of hadden een niet gedefinieerd beroep waarbij louter de term laborer 

volstond. 

Achteruit Gelijk Vooruit 
   

9 28 63 
   

Tabel 10: Intragenerationele sociale mobiliteit migranten Verenigde Staten (%).  
Bijlage 4 geeft de absolute aantallen per groep. 

 

Nu laten de overzichten in tabel 8 en 9 slechts het algemene beeld zien van de gehele 

groep. De vraag is of de sociale positie waarmee migranten vertrokken vanuit Nederland, van 

belang was voor het welslagen van hun onderneming om op te klimmen in de samenleving. Was 

het, met andere woorden, eenvoudig om in de Amerikaanse gemeenschap eenzelfde of zelfs een 

hogere sociale positie te bezetten? Allereerst het algemene beeld wat betreft sociale mobiliteit. Dit 

is weergegeven in tabel 10. Ruim drie op de vijf migranten wist hoger op de sociale ladder te 

klimmen, terwijl slechts negen procent daalde. Verreweg de grootste groep steeg, maar dat lijkt, 

gezien de instroom van migranten uit de laagste groep, niet verwonderlijk. De migranten uit de 

laagste statusgroep met arbeiders en dagloners stegen in de meeste gevallen en konden in het 

slechtste geval hun positie slechts behouden. Tabel 11 laat zien hoe het was gesteld met de voor- 

dan wel achteruitgang of het behoud van de sociale positie per groep. 
 

De gegevens laten zien dat personen met een hogere status zoals hoge en lagere 

managers en professionals en boeren grote kans liepen dat zij in zouden boeten op hun status. 

In de Verenigde Staten oefenden zij een beroep uit dat lager ingeschaald werd dan hun beroep 

in Groningen. Bij boeren was de kans op neerwaartse sociale mobiliteit het grootst. Alle 

(kinderen en echtgenotes van) voormalige boeren uit dit onderzoek kenden een lagere positie 

in de Verenigde Staten. Hierbij moet aangetekend worden dat het in driekwart van de gevallen 

gaat om boeren die in de Verenigde Staten eveneens een boerenbedrijf startten en omwille van 
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de migratie naar de Verenigde Staten lager ingeschaald werden in het overzicht. De groep 

lagere managers en professionals, zoals schippers, logementhouders en winkeliers kende in 

bijna de helft van de gevallen eveneens neerwaartse sociale mobiliteit, twee op de vijf 

personen wist de sociale status te behouden en slechts één op de tien kende opwaartse sociale 

mobiliteit. Er is bij geen van de migranten in groep E, de kleine boeren, tuinders en vissers, en 

groep F en G, de laag- of ongeschoolde arbeiders, sprake van neerwaartse sociale mobiliteit. 

De knechten uit dit onderzoek kenden daarentegen allen opwaartse sociale mobiliteit. 

Groep Achteruit Gelijk Vooruit 
    

A – Elite 0 0 0 
N=0    

B – Boeren Gr. kleigebied 100 0 0 
N=4    

C – Lagere managers 47 41 12 
N=17    

D – Opzichters en nijverheid 7 50 43 
N=28    

E – Kleine boeren 0 64 36 
N=11    

F – Knechten 0 0 100 
N=6    

G – Arbeiders en dagloners 0 16 84 
N=86     
Tabel 11: Intragenerationele sociale mobiliteit migranten Verenigde Staten per statusgroep, 
vergelijking tussen het beroep in Groningen met het beroep in de Verenigde Staten (%). Bijlage 4 geeft 
de absolute aantallen per groep. 

 

De belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden uit deze gegevens is allereerst 

dat migranten uit de arbeidersklasse in de meerderheid waren onder de groep migranten uit dit 

onderzoek. Voor hen waren er enerzijds weinig mogelijkheden op de Nederlandse 

arbeidsmarkt, terwijl de Verenigde Staten juist voor deze groep veel perspectief bood, terwijl 

de offers die deze groep moest brengen relatief laag waren. Een tweede conclusie is dat 

migranten met een lage status als dagloner en landarbeider die vertrokken naar de Verenigde 

Staten, een minimaal gelijkwaardige status kenden in de Verenigde Staten en vaak in staat 

waren hun status te verhogen. Boeren, schippers en winkeliers – migranten uit de 

statusgroepen B en C – kenden echter in de meeste gevallen neerwaartse sociale mobiliteit. 
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8. De invloed van bestemmingen op de sociale positie van migranten 
 

De bestemmingen van de migranten uit de onderzochte cohorten zijn weergegeven in kaart 2. 

Uit deze kaart blijkt dat de migranten zich vrijwel allen vestigden in het noorden van de 

Verenigde Staten. Vier op de vijf migranten vestigden zich in Illinois of Michigan. Alle 

migranten die hun eerste woonplaats in Illinois vonden, vestigden zich in de county Cook, het 

gebied waar ook de stad Chicago onder ressorteert. Migranten die in de staat Michigan 

woonden, leefden meer verspreid over de staat, maar ze woonden wel allen op het 

zuidwestelijke schiereiland. Kaart 3 geeft uitsluitsel over de county waar zij zich vestigden. 

De vraag is welke mogelijkheden de verschillende bestemmingen boden en in hoeverre 

migranten in staat bleken opwaartse sociale mobiliteit te bewerkstelligen. Allereerst wordt 

daarbij gekeken naar de staat Michigan en de verschillende county’s waar migranten gingen 

wonen. Daaropvolgend de county Cook in Illinois met daarbinnen Chicago en tenslotte de 

verschillende andere gebieden waar het resterende kwart van de migranten zich vestigde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart 2: De Amerikaanse staten waar migranten uit het Groninger kleigebied zich voor het eerst vestigden. 

Bijlage 5 geeft de absolute aantallen per staat. 
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Kaart 3: De eerste bestemmingen van migranten in Michigan per county. 

Bijlage 5 geeft de absolute aantallen per county. 

 

8.1 Michigan 
 

Verreweg de meeste migranten vestigden zich in de staat Michigan. Tabel 12 geeft een 

overzicht waar de migranten zich vestigden en of zij al dan niet in staat waren hun sociale 

positie te verhogen, of deze gelijk bleef, of dat de migrant daalde qua status. 

 N= Omlaag % Gelijk % Omhoog % Stedelijk of 

     landelijk 

Allegan 1 0 0 100 Landelijk 
      

Grand Traverse 1 0 0 100 Landelijk 
      

Kalamazoo 9 11 22 67 Stedelijk 
      

Kent 43 2 24 74 Stedelijk 
      

Misssaukee 1 0 100 0 Landelijk 
      

Muskegon 17 5 24 71 Stedelijk 
      

Ottawa 20 10 55 35 Stedelijk/ 

     Landelijk 

Michigan Totaal 92 6 30 64  
      

Tabel 12: Intragenerationele sociale mobiliteit migranten per eerste bestemming Michigan.  
Bijlage 5 geeft de absolute aantallen per county. 

 

De migranten die vertrokken naar Michigan kenden in bijna twee derde van alle gevallen 

opwaartse sociale mobiliteit. Grietje Broekema, die zich vestigde in Allegan, bestierde eerst 

samen met haar echtgenoot een boerderij, maar haar man werd in 1920 beheerder van een 

machinewinkel. Jakob Kampenga klom op van vertegenwoordiger in dry foods naar eigenaar van 

een kledingwinkel. Hij moest daarvoor wel verhuizen van de eerste bestemming Grand 
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Traverse naar de county Genesee in oostelijk Michigan. Jelle van der Heide werd en bleef 

boer in Missaukee. Grietje, Jakob en Jelle vestigden zich op plaatsen in Michigan waar 

weliswaar enkele Nederlanders woonden, maar binnen dit onderzoek zijn zij de enigen in hun 

eerste plaats van bestemming. De county’s Kalamazoo, Kent, Muskegon en Ottawa kenden 

veel meer migranten uit dit onderzoek. 
 

Ottawa was de county waarbinnen de plaats Holland en haar omliggende nederzettingen 

zich bevonden. De eerste vestigingsplaats van dominee Van Raalte en zijn volgelingen was echter 

niet de enige plek waar migranten uit dit onderzoek zich vestigden. Twintig personen vestigden 

zich in Ottawa met, aangaande hun sociale mobiliteit, wisselend succes. Zes personen vestigden 

zich in Holland. Daarnaast waren plaatsen in trek als Grand Haven, een havenstad meer noordelijk 

gelegen in de county, en Georgetown, dat gelegen was tussen Holland en Grand Rapids. Meer dan 

de helft van de migranten bleef in status gelijk. Soms had dat een wrange oorzaak. Trientje 

Dijkhuizen trouwde op 15 november 1873 met de arbeider John Meyer, maar ze overleed vóór 

1875. Pieter Korhorn bleef zijn hele werkzame leven arbeider en klom niet op de 

maatschappelijke ladder. Er waren echter ook succesverhalen. Hindrikje Postema migreerde begin 

jaren tachtig met haar man Peter Bol naar de Verenigde Staten. Peter, die werkzaam was geweest 

als schippersknecht in het Groninger kleigebied, wist in Ottawa een stukje grond te bemachtigen 

en werd boer. Of de zaken na verloop van tijd minder gingen is niet met zekerheid te zeggen. 

Peter en Hindrikje zegden in ieder geval de boerderij vaarwel en Peter werd timmerman. Een 

keuze voor een dorp of stad in de buurt van Holland bleek in een aantal gevallen een goede optie, 

zoals Grand Haven, waar de eerder genoemde Hindrikje en Peter zich vestigden. Alhoewel 

Holland en de omliggende dorpen in de county zich ontwikkelden tot centra waar meer 

bedrijvigheid was dan alleen de landbouw, bleken de Nederlandse migrantenkernen in Ottawa 

geen garantie voor opwaartse sociale mobiliteit. Dit kwam ook omdat rond 1880 alle goede grond 

rondom Holland was verkocht en migranten moeilijker hun droom van een eigen stukje grond met 

een boerderij waar konden maken.
110

 Stedelijke gebieden bleken meestentijds meer kansen te 

bieden aan migranten. De belangrijkste plaats in Michigan voor migranten uit Groningen bleek 

Grand Rapids. 
 

Grand Rapids was in 1833 gesticht als stad aan de rivier de Grand en was gelegen in 

de county Kent. Ze kende vóór 1850 al een kleine Nederlandse gemeenschap, voornamelijk 

bestaande uit migranten van Zeeuwse afkomst. Volgens Krabbendam was de stad ‘een 

toevluchtsoord voor Dutch-Americans die het om welke reden dan ook in “de Kolonie” 
 
 

 
110 Ibidem, Vrijheid in het verschiet, 81, 192.
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(Holland) niet konden vinden.’
111

 Tussen 1875 en 1893 nam het aantal migranten, hetzij 

direct uit Nederland, hetzij indirect uit de kolonie Holland, dusdanig toe, dat de Dutch 

Reformed Church, één van de twee calvinistische kerkgenootschappen in Grand Rapids zich 

genoodzaakt zag binnen achttien jaar twintig nieuwe kerken te laten bouwen in de stad.
112

 

Afgaande op de cijfers in tabel 7 blijkt dat de stad, samen met het nabijgelegen Wyoming, ook 

erg in trek was bij migranten uit Groningen. De stad kende een bloeiende meubelindustrie die 

behoefte had aan arbeidskrachten. Een overzicht van fabrieken in de stad uit 1888 laat zien dat 

er 28 meubelfabrieken in de stad waren te vinden die samen 4662 mensen in dienst hadden. 

Daarnaast kende de stad onder andere een borstelfabriek met 115 medewerkers, 7 brouwerijen 

en 29 sigarenfabrieken. Samen hadden al deze fabrieken volgens de lijst meer dan elfduizend 

mensen in dienst en was het totaal aan geïnvesteerd vermogen van al deze fabrieken ruim 

vijftien miljoen dollar.
113

 Naast fabrieken kende Grand Rapids ook gipsmijnen, waar 

migranten emplooi konden vinden. Het gips werd vanuit de mijnen naar molens gebracht waar 

het werd verwerkt tot grondstof voor de bouw.
114

 De meeste migranten met een Nederlandse 

afkomst waren echter in de meubelfabrieken te vinden. Krabbendam wijst op de relatief hoge 

lonen in de meubelindustrie, waar Nederlandse migranten met kennis en ervaring als 

timmerman of houtbewerker uitstekend aan de slag konden, maar waar ook ongeschoolde 

arbeiders een baan konden vinden. 
 

De grote Nederlandse gemeenschap vormde een collectief in de stad. Dit leverde niet 

alleen voordelen op. Bij een uitbraak van pokken in 1905 was het aantal slachtoffers onder de 

Nederlanders het hoogst, omdat er binnen de gemeenschap uit religieuze overtuiging niet werd 

gevaccineerd. Ondanks maatregelen van de City Council bleven de migranten en hun 

nakomelingen halsstarrig weigeren. Uiteindelijk stopte de epidemie zonder dat de Nederlandse 

gemeenschap toe had moeten geven.
115

 In Grand Rapids kreeg de Nederlandse gemeenschap ook 

te maken met groepen met een andere migratieachtergrond. In de stad leefde ook een grote Poolse 

gemeenschap. Leefden beide groepen rond 1860 volledig langs elkaar heen en was er zelfs sprake 

van vijandigheden, gaandeweg verbeterde de relatie tussen de twee groepen en 
 
 
 
 

 
111 Ibidem, 88.
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naarmate de tijd verstreek ontstond er wederzijds respect en werd er zelfs onderling 

getrouwd.
116 

 
De mogelijkheden die de stad Grand Rapids bood zijn goed terug te vinden in de 

cijfers wat betreft sociale mobiliteit. Bijna driekwart van de migranten kende in de stad 

opwaartse sociale mobiliteit. Pieter van der Veen wist op te klimmen naar de elite door een 

eigen bedrijf in bestrating te beginnen. Stijntje Slager was in Groningen dienstmeid toen zij 

en haar man vertrokken naar de Verenigde Staten waar hij begon als dagloner. Binnen enkele 

decennia had hij zich opgewerkt tot eigenaar van een constructiebedrijf. De stad had 

voldoende werk voor de nieuwe migranten. Migranten hadden bovendien een groot netwerk 

door de reeds aanwezige migranten, die elkaar hielpen in tijden van nood.
117

 Voor migranten 

met de wens een boerderij te beginnen was er plaats aan de randen van de stad. Aan de 

buitengrenzen konden migranten die overdag werkzaam waren in de fabrieken in de stad 

akkers aankopen en een akkerbouwbedrijf beginnen. Doordat de afstanden naar het centrum 

van de stad relatief kort waren, was het mogelijk deze twee beroepen te combineren.
118 

 
Kalamazoo lag ten zuiden van Kent aan de doorgaande spoorlijn naar Chicago en had 

daardoor een goede verbinding met die stad. Kalamazoo werd omringd door moerassen die 

gaandeweg werden ontgonnen door Nederlandse migranten. Specifiek Groninger migranten 

ontgonnen de landerijen ten noorden van de stad om er daarna akkerbouw op te beginnen.
119

 

Twee Groninger migranten uit dit onderzoek startten een selderij farm: Pieter Harmens en Jakob 

Ritzema. De aanwezigheid van de steden in de buurt betekende een afzetmarkt voor deze boeren. 

Een grote werkgever in Kalamazoo was de steenfabriek van Veneklasen Brick Company – 

gesticht door een Zeeuwse migrant – die in 1903 voor een deel werd overgenomen door Zeeland 

Brick Company.
120

 Vanuit Kalamazoo werden bakstenen geleverd in de wijde omgeving tot aan 

Chicago toe. Naast Veneklasen waren er meer steenfabrieken te vinden in de stad. Ze boden werk 

aan nieuwe migranten, zo ook aan de echtgenoot van Berendina Jansen en aan Berend Veenhuis 

die als brick maker werkten in de fabriek. Kalamazoo’s unieke ligging zorgde er wellicht voor dat 

migranten voldoende kans zagen zich sociaal gezien te verbeteren. Daarnaast kende ze een sterke 

Nederlandse gemeenschap. De county had – evenals Grand 
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Rapids, maar dan op kleinere schaal – voldoende mogelijkheden voor migranten die ofwel 

een baan zochten in een fabriek, of een akkerbouwbedrijf wilden beginnen. 
 

De stad Muskegon vervulde diezelfde rol ten noorden van Ottawa en Kent. Het kende 

een haven waar hout werd aangevoerd voor de vele zaagmolens die er te vinden waren. Henry 

Lucas stelt dat Muskegon snel groeide, mede als gevolg van een constante stroom Groningers 

die vanuit Nederland, aangemoedigd door brieven van vrienden en bekenden, de overtocht 

maakten en zich in Muskegon in de gelijknamige county vestigden.
121

 Bernardus Kuis kwam 

op driejarige leeftijd met zijn ouders naar Muskegon. Uiteindelijk werd hij voorman op een 

zaagmolen in Muskegon. De echtgenoot van Grietje Bouwkamp was als arbeider eveneens 

werkzaam op een zaagmolen in Muskegon. Ook in Muskegon werden landen ontgonnen om 

er vervolgens akkerbouwbedrijven op te beginnen. Kornelis Werkman uit Uithuizen en 

Hendrik Dijkhuis uit de gemeente Leens slaagden er beide in om een boerderijtje te beginnen. 

De producten werden vervolgens verkocht in de nabijgelegen stad of geëxporteerd naar steden 

als Chicago en in sommige gevallen naar New York.
122

 De opwaartse sociale mobiliteit was 

in Muskegon hoog: zeven op de tien migranten uit dit onderzoek slaagde er in om zijn of haar 

status in Muskegon te verhogen. 

 

 

8.2 Chicago 
 

Chicago is de hoofdstad van de staat Illinois. De stad lag aan Lake Michigan, was gemakkelijk te 

bereiken en de toegankelijkheid over het spoor nam na de Amerikaanse Burgeroorlog nog meer 

toe doordat het toen een spoorwegknooppunt werd. Sinds 1839 woonden er Nederlanders in 

Chicago, in 1870 waren dat er tweeduizend. Na 1880 nam dit toe tot rond de éénentwintigduizend 

mensen met Nederlandse wortels. De stad kende een enclave Groningers aan de westkant van de 

stad.
123

 In de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw kende dit gedeelte van Chicago 

een stabiele stroom migranten vanuit de provincie Groningen. De aantrekkingskracht van de stad 

en in het bijzonder de Groninger Hoek werd mede bepaald door de aanwezigheid van de uit het 

Groningse Middelstum afkomstige predikant Bernardus de Bey. De Bey was beroepen door de 

First Reformed Church in de stad Chicago en kwam in 1868 over naar de gemeente. Hij schreef 

onder meer artikelen in de Nieuwe Provinciale Groninger Courant, waarin hij migranten 

aanmoedigde om naar de stad te komen.
124 
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 N= Omlaag % Gelijk % Omhoog % Stedelijk of 

     Landelijk 

Chicago 33 6 18 76 Stedelijk 
      

Tabel 13: Intragenerationele sociale mobiliteit migranten per eerste bestemming Chicago.  
Bijlage 5 geeft de absolute aantallen per staat 

 

In de onderzochte cohorten komen we 33 personen tegen die naar Chicago 

geëmigreerd zijn. Chicago kende naast de vuilnisophaaldiensten en de mogelijkheid 

akkerbouwbedrijfjes te beginnen een keur aan fabrieken. Loodfabrieken, meubelfabrieken en 

verffabrieken zijn drie soorten industrie waar Groningers uit dit onderzoek aan de slag 

gingen. Daarnaast waren er in de nijverheid werkzaamheden als smid en timmerman. De 

mogelijkheden van Chicago leken eindeloos. Groningers die vertrokken naar Chicago kenden 

een hoge mate van opwaartse intragenerationele sociale mobiliteit. De personen die daalden, 

daalden ‘slechts’ één trede op de sociale ladder. De 61-jarige Itje Bouwkamp was getrouwd 

geweest met een kramer in het Groninger kleigebied. Ze vertrok als weduwe naar de 

Verenigde Staten, samen met haar zeven kinderen. Alhoewel ze zelf niet meer aan het werk 

kon en ging, werd ze onderhouden door één van haar zoons, die een baan vond als schilder. 
 

Chicago is bij uitstek de stad van de succesverhalen zoals is te zien aan tabel 13: meer 

dan driekwart van de personen die zich vestigden in Chigago kende opwaartse sociale 

mobiliteit. De Uithuizer migrant Klaas Boelkens verhuisde met zijn ouders, die dagloners 

waren in het Groninger kleigebied, naar Chicago. Uiteindelijk bezat hij zijn eigen 

kruidenierswinkel in de stad. Gerrit Slager was succesvol. Hij begon in Chicago rond 1900 als 

teamster (voerman) en runde in 1940 zijn eigen handel had in auto-onderdelen. 
 

Onder de Groningers in Chicago waren over het algemeen relatief veel voermannen en 

vuilnisophalers te vinden. De Groninger migranten waren armer dan andere Nederlandse 

migranten– ook in dit onderzoek zijn er slechts drie personen uit de statusgroep lagere 

managers, drieëntwintig personen kwamen uit de laagste drie sociale groepen. Ze werkten 

vaak als kleine zelfstandigen die zich met paard en wagen specialiseerden in vrachtvervoer of 

vuilnisophaler.
125

 Evenals in de stedelijke gebieden in Michigan startten Groninger migranten 

ook rond Chicago kleine akkerbouwbedrijfjes met producten die in de stad verkocht konden 

worden. 

 

 

8.3 Andere staten en gebieden  
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Tabel 14 geeft een overzicht van de stedelijke en landelijke gebieden en de mate van sociale 

mobiliteit die in deze gebieden door de Groninger migranten werd bewerkstelligd. De 

aantallen zijn echter dusdanig klein dat het moeilijk is hier conclusies uit te trekken. Afgaande 

op de county’s in Michigan en de stad Chicago, lijkt het mogelijk te suggereren dat migranten 

die naar een stedelijk gebied migreerden meer opwaartse sociale mobiliteit ervoeren dan 

migranten die naar landelijke gebieden trokken. 

 N= Omlaag % Gelijk % Omhoog % 
     

Landelijk 15 20 27 53 
     

Stedelijk 12 25 33 42 
     

Totaal 27 22 30 48 
      

Tabel 14: Sociale mobiliteit migranten per eerste bestemming met uitzondering van Michigan en Illinois op 
landelijk en stedelijk niveau.  
Bijlage 5 geeft de absolute aantallen per staat 

 

De migranten die naar andere gebieden dan de kerngebieden in Michigan en Illinois 

vertrokken, kenden in bijna de helft van de gevallen opwaartse sociale mobiliteit. In stedelijke 

gebieden waren migranten echter iets minder succesvol dan in landelijke gebieden. Daarnaast 

was het percentage succesvolle migranten beduidend minder groot dan in de kernen in 

Michigan en Illinois. In Iowa bijvoorbeeld was het aantal migranten dat opwaartse sociale 

mobiliteit ervoer even groot als het aantal dat neerwaartse sociale mobiliteit kende. De staat 

Iowa heeft bovendien een unicum in dit onderzoek: Jan Kooima, die in 1898 was aangekomen 

en een periode als boer had gewerkt, keerde in 1923 terug naar Nederland. De waarschijnlijke 

oorzaak voor zijn terugkeer lijkt niet zozeer economisch: in 1923 scheidde Jan Kooima van 

zijn vrouw. Hij is daarmee de enige retourmigrant in dit onderzoek. Hoe het Jan economisch 

gezien is vergaan in Nederland na zijn terugkeer valt buiten de kaders van dit onderzoek. Vast 

staat dat Jan als boer in Iowa land bezat die duur verkocht kon worden. Wellicht heeft hij de 

grond goed kunnen verkopen. Krabbendam wijst bijvoorbeeld op de dure grondprijzen in de 

staat die boeren in feite op een achterstand zetten.
126 
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9. Vergelijking tussen migranten en achterblijvers: Intergenerationeel 
 

Machiel van der Veen deed op 21 september 1850 in het gemeentehuis van Stedum aangifte 

van de geboorte van zijn zoon Reinder. Machiel liet er bij vermelden dat hij het beroep van 

ijzersmid uitoefende. Zoon Reinder groeide op en leerde waarschijnlijk het vak van zijn 

vader. Hij trouwde en verhuisde naar de gemeente Delfzijl. Toen Reinder op 8 april 1893 in 

het gemeentehuis van Delfzijl zelf aangifte deed van de geboorte van zijn zoon Barthlomeus 

Tjark Wabbe werd ook Reinders beroep vermeld: ijzersmid. Reinder had zijn positie in de het 

Groninger kleigebied behouden, alhoewel hij daar een kleine afstand voor had moeten 

verhuizen. 
 

Op 13 december 1870 werd Derk Veldhuis geboren in Hoogkerk. Zijn vader was 

timmerman. Derk bleef tot 1891 bij zijn ouders wonen, waarna hij verhuisde naar Haren. Na een 

jaar vestigde Derk zich in de stad Groningen. Na omzwervingen via onder meer Sappemeer, het 

Drentse Emmen, het Gelders Haaften en Rotterdam in Zuid-Holland, streek Derk in 1911 

wederom neer in de stad Groningen. Derk was inmiddels bouwkundige. Hij bleef in Groningen 

wonen tot zijn dood in 1945. Hij was in zijn leven gestegen op de sociale ladder. Was zijn vader 

timmerman, Derk was opgeklommen van bouwkundig opzichter naar bouwkundige. 
 

Freerk Wiersema werd op 31 januari 1850 in de Groningse gemeente Uithuizen 

geboren. Zijn vader was dagloner. Freerk werkte in de provincie Groningen als 

winkelbediende, maar vertrok in 1874 naar de Verenigde Staten en vestigde zich in Chicago. 

In 1891 richtte Freerk, die zijn naam in de Verenigde Staten wijzigde in Frederick, samen met 

een partner de Wiersema Bank op en wist veel in Chicago wonende Nederlanders te 

overtuigen hun spaargeld bij zijn bank onder te brengen.
127

 Op 12 juni 1905 stierf Freerk, 

vijfenvijftig jaar oud, als bankier. In vergelijking met zijn vader had Freerk enorme stappen 

gezet op de sociale ladder. Om dat te bereiken had hij een belangrijke keuze moeten maken. 

Hij besloot in 1874 te migreren naar de Verenigde Staten. 
 

De korte beschrijvingen over Reinder van der Veen, Derk Veldhuis en Freerk Wiersema 

laten zien op welke manier zij keuzes maakten in hun leven, maar bovenal welke gevolgen deze 

keuzes hadden voor hun maatschappelijke positie vergeleken met die van hun vader. De 

vergelijking van de sociale positie met die van de ouders kennen we als intergenerationele sociale 

mobiliteit. In dit hoofdstuk wordt die mobiliteit onderscheiden voor drie groepen. De eerste groep 

is de groep blijvers. Reinder van der Veen wordt ook tot deze groep gerekend. De personen van 

deze groep bleven hun hele leven onafgebroken in het Groninger kleigebied 
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wonen. Derk Veldhuis maakt deel uit van de tweede groep, de vertrekkers naar Nederland en 

elders. Zij vertrokken op een bepaald punt in hun leven uit het Groninger kleigebied naar een 

bestemming elders in Nederland of naar het buitenland, met uitzondering van de Verenigde 

Staten. Tenslotte waren er de vertrekkers naar de Verenigde Staten waarvan Freerk Wiersema 

een exponent was. Het doel van dit hoofdstuk is de intergenerationele sociale mobiliteit van 

de genoemde groepen te vergelijken en verklaringen te vinden voor de verschillen tussen de 

groepen. Om een goed beeld te krijgen van de verschillende groepen wordt echter eerst de 

vertegenwoordiging per groep nader beschouwd in tabel 11 en tabel 12. 

 A B C D E F G 

Totaal  Elite Boeren Lagere Opzichters Kleine Knech- Ar- 
   managers Nijverheid boeren ten beiders  

Blijvers 

0,6 20,9 12 17,1 1,1 1,7 46,6 100 N=350 
        

         

Vertrekkers 

3,3 17 18,6 21,9 2,3 5,6 31,3 100 Nederland en elders 
        

N=429         

Vertrekkers 

0 6,6 10,5 15,8 0,7 1,3 65,1 100 Verenigde Staten 
        

N=152         

Tabel 15: Ouders – Vertegenwoordiging statusgroepen per vestigingsgroep (%). 

Bijlage 6 geeft de absolute aantallen per groep. 

 

Tabel 15 laat de vertegenwoordiging per vestigingsgroep zien, dus hoe de 

vestigingsgroep was opgebouwd. Ruim een vijfde van de blijvers behoorde tot de groep 

boeren en samen met de elite en de lagere managers – waartoe eveneens schippers, winkeliers 

en logementhouders behoorden – maakten zij ruim een derde uit van alle personen uit het 

onderzoek die in dit gebied bleven. Bijna de helft van de personen die in het gebied bleven 

was afkomstig uit de laagste statusgroep. Er bleef ofwel tijdens en na verschillende crises, 

voor deze personen voldoende economisch perspectief om in het Groninger kleigebied te 

blijven wonen, óf deze personen wilden weg, maar hadden de mogelijkheden niet zich elders 

te vestigen. Bij de vertrekkers valt op dat bijna twee op de vijf personen afkomstig was uit een 

familie van één van de hoogste drie statusgroepen. Eén op de vijf was afkomstig uit een 

familie waarbij het gezinshoofd opzichter was of werkzaam in de nijverheid en nog geen 

derde van de personen kwam uit de laagste statusgroep. Personen afkomstig uit de families 

van de laatstgenoemde groep maakten het grootste deel uit van de groep die vertrok naar de 

Verenigde Staten. Verhoudingsgewijs vertrokken er dus veel kinderen van arbeiders naar de 

overkant van de Atlantische Oceaan. 
 

Tabel 16 laat zien hoe de verschillende statusgroepen waren opgebouwd en welk 

aandeel ieder vestigingsgroep had in iedere statusgroep. Alhoewel de groep blijvers in dit 

onderzoek kleiner is dan de groep die bestaat uit personen die hun heil elders zochten in 57 



Nederland of elders, is het aandeel boeren even groot. In de meeste gevallen bleven personen 

afkomstig uit boerenfamilies in het Groninger kleigebied woonachtig. In dit onderzoek heeft 

de groep migranten het kleinste aandeel met 152 personen. Dat is zestien procent van het 

totale aantal personen dat is onderzocht. Desalniettemin valt op dat maar liefst een kwart van 

alle personen die afkomstig was uit de laagste statusgroep ervoor koos om te migreren naar de 

Verenigde Staten. 

 A B C D E F G 

 Elite Boeren Lagere Opzichters Kleine Knech- Ar- 

   managers Nijverheid boeren ten beiders 

 N=16 N=156 N=138 N=178 N=15 N=32 N=396 

Blijvers 

12,5 46,8 30,4 33,7 26,7 18,8 41,2 N=350 
       

        

Vertrekkers 

87,5 46,8 58,0 52,8 66,7 75,0 33,8 Nederland en elders 
       

N=429        

Vertrekkers 

0 6,4 11,6 13,5 6,7 6,2 25,0 Verenigde Staten 
       

N=152        

Totaal        

N=931 100 100 100 100 100 100 100 

        
Tabel 16: Ouders – Vertegenwoordiging vestigingsgroep per statusgroep (%). 

Bijlage 6 geeft de absolute aantallen per groep. 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat wanneer personen uit families gerekend tot de 

hogere statusgroepen – elite, boeren en lagere managers – ervoor kozen om te verhuizen, zij 

bij voorkeur naar een bestemming elders in Nederland trokken. Bij personen uit de fysieke 

beroepen, kleine boeren en knechten is het beeld meer diffuus. Personen uit de laagste groep 

kozen relatief vaak – in een kwart van de onderzochte gevallen – voor een overtocht naar de 

Verenigde Staten. 

 Achteruit Gelijk Vooruit 
    

Blijvers    

N=350 16,0 62,6 21,4 

    

Vertrekkers    

Nederland en elders 26,1 38,5 35,4 

N=429    

Vertrekkers    

Verenigde Staten 17,7 17,7 64,6 

N=152    

Tabel 17: Intergenerationele sociale mobiliteit per groep (%).  
Bijlage 7 geeft de absolute aantallen per groep. 

 

Tabel 17 laat de intergenerationele sociale mobiliteit zien van de drie groepen. In deze 

tabel is te zien of de personen daalden, gelijk bleven of stegen ten opzichte van de status van – 
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in verreweg de meeste gevallen – de vader van het gezin. In bijlage 3 is te zien hoeveel 

stappen de personen daalden of stegen ten opzichte van het gezinshoofd. 
 

Van de groep blijvers bleef meer dan de helft van de personen een gelijke status houden 

ten opzichte van de ouders. Dit was knap, zeker gezien de crisis die in de tweede helft van de 

negentiende eeuw woedde in het Groninger kleigebied en haar weerslag had op het economisch 

perspectief van de werkzame lieden. Tegelijk wijst dit er op dat personen die een bepaalde mate 

van zekerheid hadden voor wat betreft hun beroep, in het Groninger kleigebied woonachtig 

bleven. Alhoewel het niet onmogelijk bleek om opwaartse mobiliteit te bewerkstelligen – ruim 

een vijfde van de blijvers wist te stijgen op de sociale ladder – was opwaartse sociale mobiliteit 

voor de meeste personen op de Groninger klei niet weggelegd. De meeste personen die stijgende 

intergenerationele sociale mobiliteit wisten te bewerkstelligen, waren afkomstig uit de laagste 

statusgroep. Henderik van Dam beleefde de American Dream op de Groninger klei. Zijn vader 

was werkzaam als dagloner. Henderik werd uiteindelijk mosterdfabrikant. Ondanks de lage kans 

op een eigen stuk land met een boerderij, wisten acht personen er in te slagen landbouwer te 

worden op het Groninger kleigebied terwijl ze afkomstig waren uit de arbeidersklasse. De meeste 

kans op opwaartse sociale mobiliteit hadden personen uit deze groep door winkelier, schipper of 

kastelein te worden. Tenslotte daalden er iets meer personen dan dat er stegen. Gezien de 

landbouwcrisis in het Groninger kleigebied is het niet verwonderlijk dat personen daalden op de 

maatschappelijke ladder. Een keuze voor een ander woongebied met meer economisch perspectief 

was in deze gevallen een aantrekkelijke optie. 
 

Een mogelijkheid was om zich elders in Nederland te vestigen. Elders in Nederland is in 

dit geval een ruim begrip. Boerenknechten en landarbeiders konden ervoor kiezen in de agrarische 

sector werkzaam te blijven door zich te vestigen in een ander agrarisch gebied dat wellicht minder 

op de wereldmarkt georiënteerd was en daarnaast met minder kapitaal te betreden. Personen 

werkzaam in de nijverheid konden kiezen voor een meer urbane omgeving zoals de stad 

Groningen of steden die meer in het westen van het land gelegen waren, of voor een oostelijke 

route richting het snel industrialiserende Duitsland. De elite kon de wegen naar de stad Groningen 

of andere steden in Nederland eveneens bewandelen. Een enkeling belandde in Nederlands-Indië. 

De kans op welslagen bleek echter niet evident. Tabel 16 laat zien dat de kans op opwaartse, 

gelijkblijvende of neerwaartse intergenerationele sociale mobiliteit min of meer gelijk was. De 

oorzaak voor het relatief grote aandeel van personen met neerwaartse sociale mobiliteit zou 

tweeledig kunnen zijn. Allereerst het relatief grote aandeel van personen uit hogere statusgroepen 

dat naar elders in Nederland vertrok. De kans dat zij neerwaartse sociale mobiliteit zouden ervaren 

was groter dan personen uit lagere statusgroepen. De tweede 
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reden zou te maken kunnen hebben met het feit dat een gebrek aan economisch perspectief 

ertoe leidde dat personen ervoor kozen om te vertrekken uit het Groninger kleigebied. 

Pogingen om elders een bestaan op te bouwen zouden weliswaar geslaagd kunnen zijn, maar 

wellicht ten koste van de status die men eerder had genoten in het Groninger kleigebied. Daar 

komt bij dat de neergang van personen die besloten te vertrekken, misschien al was ingezet in 

het Groninger kleigebied. 
 

Tenslotte de status van de migranten die naar de Verenigde Staten vertrokken. Zij kenden 

van de drie onderzochte groepen verreweg de hoogste mate van opwaartse intergenerationele 

sociale mobiliteit. De kansen die Amerika hen bood, werd door bijna twee derde van de migranten 

benut. Vanzelfsprekend waren er onder deze migranten ook dalers. Dit werd niet altijd 

veroorzaakt door een vertrek naar de Verenigde Staten. Hindrik Weringa, afkomstig uit een 

landbouwersgezin, en Klaas Nanninga, zoon van een winkelier, vertrokken naar de Verenigde 

Staten met als status die van boerenknecht. In de Verenigde Staten slaagden ze er beide in boer te 

worden, maar de status van farmer in de Verenigde Staten was lager dan de status van landbouwer 

en die van winkelier in het Groninger kleigebied. Dit betekende dat zij relatief gezien daalden op 

de sociale ladder. Een verklaring voor het hoge aantal personen dat een stijging kende kan niet 

slechts worden gezocht in de vrijheid en de mogelijkheden die het nieuwe land de migranten 

bood. Het hoge aantal personen dat afkomstig was uit gezinnen behorend tot de arbeidersklasse 

betekent dat deze personen niet verder konden dalen op de maatschappelijke ladder. In het 

slechtste geval bleef de status van deze personen gelijk. Hun blik was wat betreft de sociale 

mobiliteit dus al snel omhoog gericht. 
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10. Samenstelling van de migranten 
 

10.1 Leeftijd 
 

In 1871 kwam Jakob Kampinga aan in de county Grand Traverse in de Amerikaanse staat 

Michigan. Hij was geboren in de Groningse gemeente Uithuizen als zoon van een dagloner. 

Jakob was bij aankomst één jaar oud. Zesenveertig jaar later maakte Pieter Willem Zeilenga 

de overtocht vanuit Nederland naar de Verenigde Staten. Hij was geboren in Leens en 

vestigde zich, evenals de ouders van Jakob Kampinga, in Michigan. Pieter Willem vestigde 

zich in de county Ottawa. Hij was zesenzestig jaar oud. Jakob is de jongste migrant die in dit 

onderzoek is meegenomen, Pieter Willem is de oudste. De leeftijden van alle migranten in dit 

onderzoek zijn weergegeven in figuur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 1: De leeftijd van migranten bij vertrek naar de Verenigde Staten (absoluut). 

De aantallen zijn in bijlage 11 weergegeven. 

 

De grafiek laat zien welke leeftijd de migranten hadden toen ze vertrokken vanuit 

Nederland. Een aantal zaken vallen op. Allereerst het grote aantal 23-jarigen dat naar de 

Verenigde Staten migreerde, namelijk 23 mannen en vrouwen. Wanneer de leeftijdsgroep 23-

jarigen breder wordt getrokken tot de leeftijdscategorie 18 tot en met 29 jaar, blijkt dat deze 

categorie ruim 44 procent van het totaal aantal migranten beslaat. Een derde opvallende zaak 

is het grote aantal kinderen tot 18 jaar dat de oversteek maakte naar de Verenigde Staten, 29 

procent van het totaal aantal migranten. Tenslotte vertrok bijna een kwart van de migranten op 
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een leeftijd van tussen de 30 en 45 jaar oud. De cijfers wijken enigszins af van het totale beeld 

dat Swierenga schetst. Hij wijst op het feit dat in de totale Nederlandse migratie tussen 1820 

en 1880 naar de Verenigde Staten, de leeftijdsgroepen 20-24 en 25-29 jaar de stroom 

domineerden, in lijn met eerdere Scandinavische onderzoeken.
128

 De leeftijd van de 

migranten uit dit onderzoek kent echter een piek in de groep 20-24 jaar, maar daartegenover 

zijn er slechts weinig migranten uit de groep 25-29 jaar. Een reden hiervoor lijkt de keuze in 

dit onderzoek voor bepaalde cohorten: jaren waarin bepaalde personen zijn geboren. Het jaar 

van vertrek en de invloed daarvan op het succes van de migranten wordt besproken in 11.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 2: Intergenerationele sociale mobiliteit migranten naar leeftijd (absoluut). 

De aantallen zijn in bijlage 11 weergegeven. 

 

De vraag is welke rol leeftijd kan hebben gehad op de mogelijke stijging, daling of 

gelijkblijvende sociale status van de migranten vergeleken met hun ouders. In figuur 2 is de 

intergenerationele sociale mobiliteit weergegeven naar de leeftijd van vertrek. In figuur 3 de 

intragenerationele sociale mobiliteit per leeftijd. Op intergenerationeel niveau waren er meer 

migranten die neerwaartse sociale mobiliteit ervoeren dan op intragenerationeel niveau. De 

reden hiervoor moet wellicht gezocht worden in het feit dat migranten als gevolg van 

economische problemen in het Groninger kleigebied naar elders moesten verhuizen. Zij 
 
 
 

 
128 Swierenga, Faith and family, 52.
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vertrokken kortom al met een achterstand uit het Groninger kleigebied. Op intragenerationeel 

niveau was er in meer gevallen sprake van opwaartse sociale mobiliteit. De migranten bleken 

binnen hun eigen leven wel degelijk in staat hun eigen sociale positie te verbeteren, in 

sommige gevallen zelfs op latere leeftijd. Heddelina Wierenga migreerde op vijftigjarige 

leeftijd naar de staat Montana met haar man die arbeider was in het Groninger kleigebied. Het 

gezin van Heddelina, die zich in de Verenigde Staten Lena liet noemen en teruggevonden 

werd met de achternaam Smit, wist een boerderijtje te starten en klom op die manier op de 

sociale ladder. Harm Triezenberg was dagloner in Nederland en migreerde op dezelfde 

leeftijd als Heddelina naar de Verenigde Staten. Hij vond werk op een papiermolen in 

Kalamazoo, Michigan, en zette aldus een kleine stap opwaarts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 3: Intragenerationele sociale mobiliteit migranten naar leeftijd (absoluut). 

De aantallen zijn in bijlage 12 weergegeven 

 

Het meest in het oog springende van figuur 3 is echter de hoge mate van opwaartse sociale 

mobiliteit die 23-jarigen kenden. Zij bleven in het slechtste geval gelijk wat betreft hun status – 

vier personen – maar kenden in de meeste gevallen – negentien personen – een verbeterde situatie 

wat betreft hun baan in de Verenigde Staten. Beene Pastoor vertrok als boerenknecht, maar vond 

in Grand Rapids al snel werk als peddler. Uiteindelijk werkte hij als vleeshandelaar in dezelfde 

stad. Bouke Tiemersma, Robert in de Verenigde Staten, werkte zich op van arbeider in een 

fabriek in Chicago die witte steenkool produceerde tot voorman in een 
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loodfabriek. Het aardige is dat Bouke op deze manier binnen het productieproces van lood 

bleef, aangezien witte steenkool specifiek werd gebruikt voor de productie van lood. 
 

Het is aan de hand van deze gegevens moeilijk te zeggen welke leeftijd van vertrek de 

meeste kansen bood voor de migrant. Vanuit Groningen waren het doorgaans de personen tot 

veertig jaar die de meeste kansen zagen in de Verenigde Staten en in staat waren de overtocht 

te maken. Desalniettemin waren er verschillende redenen om aan te nemen dat met name 

jongere personen meer kansen hadden op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Zij hadden 

meer tijd en gelegenheid cultureel kapitaal op te bouwen. Jonge kinderen gingen naar school 

en leerden daar hoe ze konden functioneren in de Amerikaanse maatschappij. Tieners en 

vroege twintigers waren, wellicht in hogere mate dan oudere migranten, in de gelegenheid 

hun cultureel kapitaal te vergroten door zich de taal eigen te maken en binnen fabrieken of 

andere bedrijven de vereiste kennis op te doen en zich bovendien aan te passen aan de 

Amerikaanse economie. Hans Krabbendam wijst bijvoorbeeld op taalproblemen die 

migranten konden ondervinden.
129 

 
Wanneer een migrant zich op (zeer) jonge leeftijd vestigde in de Verenigde Staten, 

was het eenvoudiger de Engelse taal machtig te worden, zodat deze barrière geslecht kon 

worden. Een belangrijkere reden die het aantrekkelijk maakte om relatief jong te vertrekken 

was de hoge mechanisatiegraad die de Amerikaanse economie kende. Jonge ongeschoolde 

migranten konden makkelijker de vaardigheden opdoen om te functioneren in een 

meubelfabriek in Grand Rapids.
130

 Dit bleek zelfs voor fysiek geschoolde migranten als 

timmerlieden, die ook bestekken moesten maken, en glazenmakers, die zich moesten 

bekwamen in het vervaardigen van kozijnen. Uiteraard moesten deze ambachtslieden ook 

leren werken met de Amerikaanse maten en gebruikten Amerikanen goedkopere materialen 

dan migranten in hun thuisland gewend waren te gebruiken.
131

 Een vertrek op jongere leeftijd 

betekende kortom dat een migrant meer tijd had om zich de vaardigheden die nodig waren 

voor de Amerikaanse markt eigen te maken. 

 

 

10.2 Gender/sekse 
 

Op 20 mei 1873 kwam Grietje Bomers aan in Grand Rapids. Grietje was in 1850 geboren in 

de gemeente Leens als Grietje de Vlieg. Ze was in de provincie Groningen getrouwd met Jan 
 
 

 
129 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, 201. Krabbendam richt zich in dit gedeelte op de ‘witte boorden’: hoger 
geschoolde migranten die werden ontmoedigd naar de Verenigde Staten te komen, maar stipt desalniettemin het taalprobleem 
aan als barrière voor migranten om een baan op kantoor te verkrijgen.

  

130 Ibidem, 195.
  

131 Krabbendam, 95.
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Bomers. Haar schoonouders vertrokken, behalve met Grietje en Jan, met hun overige vier 

kinderen Gerrit, Abel, Geert en Anna. Grietje nam in de Verenigde Staten de naam Maggie aan. 

Zeventien jaar na haar aankomst in de stad stierf ze aldaar, nog geen veertig jaar oud. Grietje is 

één van de vierenzeventig vrouwen uit dit onderzoek die naar de Verenigde Staten verhuisde. 

 Blijvers Vertrekkers naar Migranten VS Totaal 

  elders   

 N=350 N=429 N=152 N=931 

Mannen 52,6 48 51,3 50,3 
     

Vrouwen 47,4 52 48,7 49,7 
     

Tabel 18: Aandeel mannen en vrouwen in de drie verschillende groepen (%).  
Bijlage 8 geeft de absolute aantallen per groep. 

 

Tabel 18 laat de verdeling van mannen en vrouwen over dit onderzoek zien. Het 

aantal mannen heeft licht de overhand: 468 mannen tegenover 463 vrouwen. Het is opvallend 

en ook niet eenvoudig te verklaren waarom vrouwen ondervertegenwoordigd zijn bij de 

blijvers en de vertrekkers naar de Verenigde Staten, terwijl zij juist bij de vertrekkers naar 

bestemmingen in Nederland en elders oververtegenwoordigd zijn. Verklaringen hiervoor zijn 

op basis van deze steekproef moeilijk te geven. Gegeven de aantallen zijn de verschillen vrij 

gering. Over het verschil in migratie tussen mannen en vrouwen concludeert Pim Kooij in zijn 

onderzoek naar migratie naar de stad Groningen tussen 1870 en 1914 op basis van Provinciale 

verslagen dat er ‘geen spectaculair verschil’ was in de migratie tussen mannen en 

vrouwen.
132

 Sterker nog, hij ziet een oververtegenwoordiging van mannen in migratie naar 

het buitenland.
133

 Swierenga wijst op de meerderheid van mannen in de meest dominante 

leeftijdsgroepen onder de migranten: in de leeftijdsgroepen die de meeste migranten leverden 

in Swierenga’s onderzoek, 20-24 jaar en 25-29 jaar, zijn de meeste migranten van het 

mannelijk geslacht. In dit onderzoek domineren mannen eveneens de groep 20-24 jaar: er 

vertrokken zeventwintig mannen tegenover eenentwintig vrouwen. De leeftijdsgroep 25-29 

jaar ontbreekt echter vrijwel geheel in dit onderzoek. In deze periode vertrokken drie mannen 

naar de Verenigde Staten. Daartegenover vertrok slechts één vrouw, Grietje de Boer uit 

Zuidhorn. Zij migreerde op vijfentwintigjarige leeftijd. Een bevredigend antwoord voor het 

relatief grote aandeel van vrouwen in dit onderzoek ten opzichte van de algemene 

migratiestroom van Nederland naar de Verenigde Staten is echter niet te geven. 
 

Tabel 19 en 20 laten de sociale mobiliteit van de migranten zien, uitgesplitst naar 

geslacht. Tabel 19 laat de intergenerationele sociale mobiliteit zien. Wat betreft de opwaartse 
 
 
 
 
132 Kooij, Groningen 1970-1914 (Assen: Van Gorcum 1987), 96.

  

133 Ibidem, 96-97.
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mobiliteit waren vrouwen en mannen nagenoeg even succesvol. Mannen kenden meer 

achteruitgang in sociale positie ten opzichte van vrouwen. Tabel 20 laat de intragenerationele 

sociale mobiliteit zien van mannen en vrouwen. Vrouwen bleven in grotere mate gelijk in 

status, terwijl mannen meer op- en neerwaartse sociale mobiliteit kenden. 

 Achteruit Gelijk Vooruit 
    

Man 21 15 64 

N=78    

Vrouw 15 20 65 

N=74    

Totaal 18 18 64 

N=152    

Tabel 19: Intergenerationele sociale mobiliteit migranten VS naar sekse (%).  

Bijlage 9 geeft de absolute aantallen per groep.   

    

 Achteruit Gelijk Vooruit 
    

Man 10 23 67 

N=78    

Vrouw 8 32 60 

N=74    

Totaal 9 28 63 

N=152    

Tabel 20: Intragenerationele sociale mobiliteitmigranten VS  naar sekse (%).  
Bijlage 9 geeft de absolute aantallen per groep. 

 

Nederlandse vrouwen die naar de Verenigde Staten migreerden werkten vaak niet 

buitenshuis, maar thuis. Swierenga noemt dit een typisch verschijnsel voor Nederlandse 

migranten.
134

 De status van vrouwen is om die reden in de meeste gevallen bepaald aan de 

hand van de status van de man. Stierf de man, dan nog deed de vrouw in de meeste gevallen 

het huishouden en werd vaak een inwonende zoon of schoonzoon de kostwinner. Dit zou 

invloed gehad kunnen hebben op met name de intragenerationele sociale mobiliteit. Stierf de 

echtgenoot namelijk vroegtijdig terwijl hij in de bloei van zijn leven was, dan ging de status in 

dit onderzoek over naar de zoon die wellicht aan het begin van een carrière stond. In 

navolging van Kooij en Swierenga is het ook voor dit onderzoek van belang te kijken naar de 

huwelijkse staat en de gezinssamenstelling van de migranten. 

 

 

10.3 Gezinssamenstelling 
 

De ongehuwde Dieuwertje Hazekamp kwam in 1893 aan in Muskegon, Michigan. Ze was 

geboren in Leens in 1870. Hoe de overtocht vanuit Groningen was verlopen, is helaas niet te 

achterhalen. Feit is dat ze de overtocht vanuit het Groninger kleigebied maakte zonder haar 

moeder en zus, die in het Groninger kleigebied waren achtergebleven. Evenmin is bekend welk 
 

 
134 Swierenga, Dutch Chicago, 5.
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werk Dieuwertje uitvoerde na haar aankomst. Wél dat ze haar naam spoedig veranderde in 

Dena, een naam die eenvoudiger was uit te spreken in een Amerikaanse omgeving. Op 3 

oktober 1896 trouwde Dena met Pieter Ennes Zuidema in hetzelfde Muskegon in het bijzijn 

van haar zuster en moeder. Zij waren er in 1895 in geslaagd de oversteek te maken. Al eerder 

bleek dat de leeftijd waarop Dieuwertje de oversteek maakte niet uniek was voor de 

migranten uit dit onderzoek. Dit hoofdstuk gaat echter in op een ander aspect van haar leven: 

de gezinssamenstelling van de migranten die vertrokken naar de Verenigde Staten. Tabel 21 

laat het aandeel zien van de gezinssamenstelling. 
 

De grootste groep blijkt de groep ongehuwde migranten ouder dan achttien jaar. Van 

deze groep was zestig procent man en veertig procent van het vrouwelijk geslacht. Deze 

groep ongehuwden kan worden gezien als de voorpost van familie die later de eenlingen 

achterna reisde, zoals in het geval van Dieuwertje. Bijna een tiende van de migranten vertrok 

weliswaar als getrouwd persoon, maar had (nog) geen kinderen. De groep ongehuwde 

migranten jonger dan achttien jaar reisde doorgaans met één of meer ouders. De grens van 

achttien jaar is in het gehele onderzoek aangehouden als de scheiding tussen kind en 

volwassene. Gehuwde migranten met kinderen maakten bijna een kwart uit van het totale 

aantal migranten. In driekwart van de gehuwde migranten met kinderen betrof het personen 

ouder dan vijfendertig jaar. 

Ongehuwd, jonger dan 18 29 
  

Ongehuwd, ouder dan 18 37 
  

Gehuwd, geen kinderen 9 
  

Gehuwd, kinderen 23 
  

Weduwnaar/weduwe 2 
  

Tabel 21: Huwelijkse staat migranten (%).  

Bijlage 10 geeft de absolute aantallen per groep.  

 

De cijfers laten een tweetal opvallende zaken zien. Allereerst bevestigen ze Swierenga’s 

uitkomsten dat de migratie vanuit Nederland een familieaangelegenheid was. Migranten 

vertrokken in ruim drie van de vijf gevallen in familieverband en deze cijfers laten zien dat die 

families ook bestonden uit oudere personen die meer dan vijftien jaar werkzaam waren geweest in 

het Groninger kleigebied. In de tweede plaats is er het hoge aantal vrouwen dat alleen reisde: zij 

maakten ruim veertien procent uit van het totaal aantal migranten. Van een aantal vrouwen is 

aantoonbaar dat zij naar een huwelijk toe reisden aangezien ze binnen twee jaar na vertrek in 
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het huwelijk traden. Zo trouwde Elizabeth Pauwels binnen een jaar na haar aankomst in 1891 

met Haije Postma in Grand Rapids. 
 

Tabel 22 en 23 laten de inter- en intragenerationele sociale mobiliteit van de migranten 

zien, uitgesplitst naar de gezinssamenstelling en huwelijkse staat bij aankomst. Ten opzichte 

van het totaal aantal migranten zijn de personen die alleen aankwamen in de Verenigde Staten 

gemiddeld minder succesvol. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat hun vertrek een 

beslissing was op de korte termijn die ze noodgedwongen moesten maken. De sprong naar de 

Verenigde Staten bleek letterlijk een sprong in het diepe. 

 Achteruit Gelijk Vooruit 
    

Ongehuwd, jonger dan 18 11 14 75 
N=44    

Ongehuwd, ouder dan 18 25 25 50 
N=56    

Gehuwd, geen kinderen 14 0 86 
N=14    

Gehuwd, kinderen 17 20 63 
N=35    

Weduwnaar/weduwe 0 0 100 
N=3    

Totaal 

18 18 64 
N=152    

Tabel 22: Intergenerationele sociale mobiliteit naar gezinssamenstelling (%).  

Bijlage 10 geeft de absolute aantallen per groep.   

    

 Achteruit Gelijk Vooruit 
    

Ongehuwd, jonger dan 18 2 32 66 
N=44    

Ongehuwd, ouder dan 18 9 34 57 
N=56    

Gehuwd, geen kinderen 7 7 86 
N=14    

Gehuwd, kinderen 20 23 57 
N=35    

Weduwnaar/weduwe 0 0 100 
N=3    

Totaal 

9 28 63 
N=152    

Tabel 23: Intragenerationele sociale mobiliteit naar gezinssamenstelling (%).  
Bijlage 10 geeft de absolute aantallen per groep. 

 

Succesvolle groepen waren er ook. In beide gevallen blijkt dat personen die voor hun 

achttiende jaar naar de Verenigde Staten migreerden gemiddeld succesvoller bleken dan de hele 

groep migranten. Uiteraard heeft dit te maken met de leeftijd vanaf wanneer zij participeerden in 

de Amerikaanse samenleving. Zij hadden de tijd zich aan te passen aan de veranderde 

omstandigheden in de nieuwe omgeving. Ze vormden echter niet de meest succesvolle groep. Dit 

bleken de pas gehuwde personen. In zesentachtig procent van de gevallen ervoeren deze personen 

opwaartse sociale mobiliteit. De verklaring hiervoor is dat ze wellicht in staat waren 
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zich volledig te richten op hun nieuwe omgeving doordat ze (nog) geen zorg hoefden te 

besteden aan kinderen. Klaas Nanninga vertrok bijvoorbeeld in 1873 op drieëntwintigjarige 

leeftijd met zijn vrouw. Kinderen hadden ze nog niet. In 1900 was hij boer in Ottawa, 

Michigan, en hadden hij en zijn vrouw zeven kinderen volgens de censusgegevens. Een 

verklaring zou kunnen zijn dat zij de mogelijkheid hadden een weloverwogen besluit te 

nemen over hun vertrek naar de Verenigde Staten. Er was lang over nagedacht en wellicht 

waren er al contacten in de Verenigde Staten. Bovendien had het een voordeel om als man en 

vrouw, elkaar ondersteunend, zonder de zorg om het lot van reeds geboren kinderen te 

besluiten om in de Verenigde Staten te gaan wonen. Toen eenmaal het besluit was genomen 

en de jonggehuwden zich hadden gevestigd in de Verenigde Staten, durfden de twee zich over 

te geven aan het krijgen van kinderen. Al met al heeft dit kunnen leiden tot een meer 

succesvol vervolg voor deze migranten. 

 
 

10.4 Periode van vertrek 
 

Figuur 4 laat het jaartal van vertrek van de onderzochte migranten zien. De grijze lijn laat het 

totale aantal migranten zien. De oranje lijn laat alle migranten zien met uitzondering van de 

laagste statusgroep. De blauwe lijn laat de migranten zien uit de statusgroep G, de groep met 

de ongeschoolde arbeiders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 4:Migratie per jaar van vertrek (absolute aantallen): Totaal en uitgesplitst in de laagste statusgroep 
en de andere statusgroepen. 

De aantallen per jaar zijn in bijlage 13 weergegeven 
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De drie lijnen tonen aan dat de migratie vanuit de Groninger kleigebieden twee pieken 

kende. Deze worden ten dele bepaald door de cohortjaren waar in dit onderzoek gebruik van is 

gemaakt. De personen uit cohort 1850 waren in 1868 volwassen, die van het cohort 1870 waren 

dat in 1888. Desalniettemin zijn er conclusies te trekken uit de pieken die waar te nemen zijn. De 

eerste, korte piek viel tussen 1872 en 1874. In die jaren vertrok zestien procent van het totale 

aantal migranten en zelfs twintig procent van het aantal ongeschoolde arbeiders uit dit onderzoek. 

Elf procent van de rest vertrok in deze drie jaren. Dit laat zien dat in deze periode met name 

ongeschoolde arbeiders meer vertrokken op zoek naar een goedbetaalde baan en wellicht 

goedkoop land, kortom een beter bestaan in de Verenigde Staten. De piek is korter en begint later 

dan de landelijke trend. Ze heeft alles te maken met een aantrekkende pull vanuit de Verenigde 

Staten waar de Burgeroorlog was afgelopen en het optimisme over de economie was toegenomen. 

De reden voor de latere piek zou een uitgesteld besluit kunnen zijn om te vertrekken. Migranten 

hadden wellicht lang nagedacht alvorens te besluiten om te migreren naar de Verenigde Staten. De 

tweede piek werd veroorzaakt door de Agrarische Depressie die het Groninger kleigebied 

teisterde. De periode lag tussen 1880 en 1893. In deze periode vertrok vijfenvijftig procent van het 

totaal aantal migranten: zevenvijftig procent van de ongeschoolde arbeiders en drieënvijftig 

procent van de andere migranten. De percentages van beide groepen liggen dicht bij elkaar, wat 

betekent dat deze crisis de hele bevolking trof en migranten uit alle geledingen ertoe deed 

besluiten te vertrekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5: Intergenerationele sociale mobiliteit migranten per jaar van vertrek (absoluut). 

De absolute aantallen zijn in bijlage 14 weergegeven. 
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Figuur 5 laat de intergenerationele sociale mobiliteit van de migranten zien per jaar dat 

ze vertrokken. Op het eerste gezicht lijkt er weinig verband tussen het jaar van vertrek en de 

mate van intergenerationele sociale mobiliteit die de migrant in staat was te bewerkstelligen. 

Wanneer de eerder genoemde pieken nader worden bekeken zoals in tabel 24 zijn er echter 

wel conclusies te trekken. 

 Achteruit Gelijk Vooruit 
    

1872-1874 8 25 67 
N=24    

1880-1893 13 19 68 
N=84    

Totaal 

18 18 64 
N=152    

Tabel 24: Intergenerationele sociale mobiliteit naar jaar van vertrek (%).  

De absolute aantallen zijn in bijlage 14 weergegeven.    
 

Alhoewel de aantallen erg klein zijn, zijn er een aantal interessante trends zichtbaar. De 

migranten die vertrokken tijdens de eerste piek in de jaren zeventig van de negentiende eeuw 

kenden in twee derde van de gevallen opwaartse sociale mobiliteit. De migranten die vertrokken 

tijdens de Agrarische Depressie zelfs nog iets meer. Beide groepen zijn wat dat betreft 

succesvoller dan gemiddeld. Een verschil zit in de neerwaartse sociale mobiliteit. De migranten 

die vertrokken tussen 1872 en 1874 kenden in slechts acht procent van de gevallen neerwaartse 

sociale mobiliteit, terwijl migranten die tijdens de crisis vertrokken bijna het dubbele percentage 

aan neerwaartse sociale mobiliteit kende. Dit onderschrijft de stelling van Paping die stelt dat 

gezinnen die niet gedwongen waren te vertrekken en dus een weloverwogen besluit hadden 

kunnen nemen, beter voorbereid de arbeidsmarkt van de Verenigde Staten betraden. Migranten 

die tijdens de crisis vertrokken waren min of meer gedwongen door de economische 

omstandigheden om een andere woonplaats te zoeken.
135

 Zij moesten een korte-termijn-

beslissing nemen wat ervoor zorgde dat ze, eenmaal aangekomen in de Verenigde Staten, alle 

arbeid moesten aangrijpen die voorhanden kwam. Deze omstandigheden zorgden ervoor dat ze 

een grotere kans hadden op neerwaartse sociale mobiliteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
135 Paping, "Gezinnen en cohorten”, 18-19.
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11. Conclusie 
 

De motieven die de ouders van Tede Helmus hadden om naar de Verenigde Staten te verhuizen 

zijn nooit op schrift gesteld. Dat geldt voor de motieven en de andere ervaringen van de meeste 

migranten die besloten te migreren. We kunnen slechts gissen naar individuele redenen. Met het 

gebruik van gegevens uit de burgerlijke stand en belastinggegevens is het mogelijk een deel van 

de motieven te reconstrueren voor de groep migranten. De Hollandse migranten kwamen 

voornamelijk uit specifieke gebieden in Nederland, waaronder het Groninger kleigebied. 
 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidde “In hoeverre en waarom slaagden migranten, 

geboren in de Groninger kleigebieden, die tussen 1850 en 1920 naar de Verenigde Staten 

verhuisden, er in hun sociale status te verbeteren tussen 1850 en 1940?” De belangrijkste 

conclusie uit dit onderzoek is dat trekkers naar de Verenigde Staten veel succesvoller waren 

dan de blijvers in het Groninger kleigebied of de personen die hun heil elders in Nederland 

zochten. Blijvers waren in staat op intergenerationeel niveau in bijna twee derde van de 

gevallen hun intergenerationele status te behouden. Vertrekkers naar bestemmingen elders 

waren weliswaar in meer gevallen in staat opwaartse intergenerationele sociale mobiliteit te 

bewerkstelligen, ze kenden eveneens meer neerwaartse mobiliteit. Migranten daarentegen 

kenden in bijna twee derde van de gevallen opwaartse intergenerationele sociale mobiliteit. 
 

Oorzaken liggen zowel in het gebied van vertrek als het land van bestemming. Het 

Groninger kleigebied was in de tweede helft van de negentiende eeuw een gebied met een 

vertrekoverschot. De belangrijkste oorzaak van de wens van personen om te vertrekken was de 

landbouweconomie in het gebied. Door dure landbouwgrond, prijsschommelingen en crises en 

verminderde werkgelegenheid zagen personen zich genoodzaakt om te vertrekken. Personen met 

cultureel kapitaal in de vorm van een opleiding kozen de meeste gevallen voor een andere plaats 

in Nederland om dit kapitaal in te zetten. Voor personen uit de arbeidersklasse bleek dit geen 

oplossing. Hun culturele kapitaal konden zij niet benutten in Nederland. Migratie naar de 

Verenigde Staten bleek voor personen uit alle statusgroepen een alternatief. Er was goedkoop 

grond te verkrijgen en de industrialisatie zorgde voor voldoende banen met hoge lonen. 

Gaandeweg de negentiende eeuw werden de intervening obstacles lager. Er waren geen 

migratiewetten die de reis in de weg stonden, de reis werd goedkoper, korter en veiliger en de 

kennis over het gebied nam toe door brieven, krantenartikelen en agenten. 
 

Het risico op neerwaartse sociale mobiliteit dat personen uit de hogere statusgroepen 

liepen was relatief hoog. Zij konden hun cultureel kapitaal niet effectief inzetten in een snel 

industrialiserende samenleving die letterlijk een taal sprak die zij niet altijd machtig waren. 
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Voor personen uit de arbeidersklasse bleek het land echter grote kansen te bieden. Zij 

beschikten over weinig tot geen cultureel kapitaal dat ze dus ook niet of bijna niet konden 

verliezen. Ze konden aan de slag bij boeren op het platteland, maar bovenal aan het werk in 

fabrieken in steden tegen hoge lonen. Op deze manier bouwden ze economisch kapitaal op dat 

ze konden gebruiken om zelf een boerderijtje te beginnen of om een huisje te kopen in de 

stad. Wanneer migranten kozen voor hetzij de stedelijke kernen Grand Rapids in Michigan of 

Chicago in Illinois, dan was de kans op behoud en profijt van het sociaal kapitaal groter. De 

migrant kon zelfs een deel van zijn cultureel kapitaal behouden, doordat hij zich in zijn 

moedertaal kon uitdrukken en daarmee wellicht versneld vaardigheden aan kon leren in 

fabrieken. De trek naar voornamelijk stedelijke gebieden bevestigt tenslotte de derde wet van 

Ravenstein die stelt dat migratie over langere afstand doorgaans naar stedelijke gebieden ging. 
 

Het lijkt een vreemde paradox, dat veel migranten die afkomstig waren uit een landelijk 

agrarisch gebied in de provincie Groningen, uiteindelijk belandden in stedelijke gebieden als 

Grand Rapids, Chicago en Muskegon, aldus Swierenga.
136

 Ze waren desalniettemin succesvol. 

Een aantal kenmerken lijken daarbij doorslaggevend te zijn geweest. Jonge migranten tot dertig 

jaar vormden de grote meerderheid van de personen uit dit onderzoek. Ze kenden in de meeste 

gevallen opwaartse sociale mobiliteit op intragenerationeel en intergenerationeel niveau. 

Ravensteins zesde wet bleek van toepassing op de migratie uit het Groninger kleigebied: Mannen 

waren in dit onderzoek iets in de meerderheid en bleken iets succesvoller op intragenerationeel 

gebied. Vrouwen reisden – evenals mannen – zowel alleen als in familieverband naar de 

Verenigde Staten. Van alle gezinssamenstellingen bleken de jonge gezinnen zonder kinderen de 

meest succesvolle op intergenerationeel gebied. Tenslotte heeft dit onderzoek aangetoond dat 

migranten die vertrokken in een economisch meer gunstige tijd, waarin weloverwogen 

beslissingen konden worden genomen, minder kans hadden op neerwaartse intergenerationele 

sociale mobiliteit. Een keuze om te migreren als gevolg van een acute crisis bleek een groot risico 

op statusverlies met zich mee te brengen. 
 

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn duidelijk. Vergeleken met andere 

personen waren migranten naar de Verenigde Staten het meest succesvol. Van die groep 

hadden bovendien personen uit de arbeidersklasse de meeste kans op succes. Wellicht dat 

toekomstig onderzoek, waarbij een grotere groep migranten vergeleken kan worden met 

andere groepen in het gebied van geboorte, deze conclusie kan ondersteunen. 
 
 
 
 

 
136 Swierenga, Faith and family, 98.

 

 

73 



Bijlagen 
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Bijlage 1: Beroepen per groep – Groninger kleigebied 
 
Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F Groep G 

Higher Farmers: Lower managers and professionals Foremen and skilled workers Small farmers, Lower-skilled Unskilled 

managers and Ordinary and   gardeners and workers workers and 

professionals large   fishermen  farm workers  
 
Aannemer 

 
Aannemer 

Publieke Werken 

 
Advocaat 

 
Architect 

 
Arts 

 
Bouwkundige 

 
Burgemeester 

 
Dokter 

 
Fabrikant  
Scheeps-  
artikelen 

Fabrikant in wol 

Geneesheer 

Ingenieur 

Journalist 

Kantonrechter 

Medisch Dokter 

Moeder-Overste 

Mosterd- 

 
fabrikant 

Postdirecteur 

Predikant 

 
Raadsheer 

Gerechtshof 

 
Rentenier 

 
Sigarenfabrikant 

 
Tandarts 

 
Veearts 

 
Vlas-fabrikant 

 
Akkerbouwer 
 
Landbouwer 

 
Adj. Commies  
Ministerie 

Financiën 
 
Agent 
 
Agent  
Voorschotbank 
 
Ambtenaar  
Openbaar 

Ministerie 
 
Assistent 

Posterijen 
 
Assuradeur 
 
Bedrijfsleider 

Likeurstokerij 
 
Beëdigd Klerk 
 
Bode 
 
Boekhouder 
 
Boekverkoper 
 
Boekverkoperse 
 
Brievengaarder 
 
Caféhouder 
 
Colporteur 
 
Commies 
 
Commissionair 
 
Deurwaarder 
 
Drankhandelaar 
 
Fuselier 
 
Gemeentesecreta 
ris 
 
Gezelschaps-  
juffrouw 
 
Griffier  
Provinciaal 

Gerechtshof 
 
Grutter 
 
Handelaar 
 
Handelsagent 
 
Handelsreiziger 
 
Herbergier 
 
Hoofd der  
School 
 
Hoofd  
onderhoud 

stadsspoorlijn 
 
Hoofd- 

onderwijzer 
 
Houthandelaar 
 
Houtkoper 
 
Huismeester 
 
Hulp-  
onderwijzer 
 
Inlandse kramer 
 
Inspecteur 

directe  
belastingen 
 
Kantoor-  
bediende 

 
Kastelein 
 
Klerk 
 
Koopman 
 
Korenmolenaar 
 
Korenschipper 
 
Kramer 
 
Kruidenier 
 
Kruidenierster 
 
Ladingmeester 
Papierfabriek 
 
Logement- 

houder 
 
Makelaar 
 
Manufacturier 
 
Medisch student 
 
Melkrijder 
 
Melkventer 
 
Milicien 
 
Militair 
 
Molenaar 
 
Notarisklerk 
 
Oliemolenaar 
 
Onderwijzer 
 
Onderwijzer  
Middelbare 

School 
 
Onderwijzeres 
 
Ontvanger 
der registratie 
 
Opzichter 
Rijkswaterstaat 
 
Paarden-  
handelaar 
 
Pelmolenaar 
 
Politieagent 
 
Rijksambtenaar 
 
Rijkscommies 
 
Rijksklerk 
 
Rijkstelegraaf-
besteller 
 
Rijkstelegrafist 
 
Rijkstolgaarder 
 
Rijks- 

veldwachter 
 
Rijmeester 
 
Roggemolenaar 
 
Schipper 
 
Scheeps-  
bevrachter 
 
Schoolhoofd 
 
Schoolmeester 
 
Secretaris 

 
 

Sergeant Bakker 

Sigaren- Barbier 

handelaar 
Beeldhouwer  

Spoorweg- 

Beestesnijder beambte 

Stationschef Behanger 

Stoomboot- Blikslager 

kapitein 
Borstelmaker  

Tapper 
Brandmeester  

Tolmeester 
Broodbakker  

Tolpachter 
Brouwer  

Treinpost- 

Conducteur beambte 
 

Uitdrager Electrical 

Machinist  

Trekschipper 
Glazenmaker  

Turfschipper 
Goederen-  

Veehandelaar besteller 

Veldwachter Goudsmid 

Venter Grofsmid 

Venter in Haltechef 

manufacturen 
Horlogemaker  

Verzekerings- 

Hotelbediende agent 
 

Vrachtrijder Huisschilder 
 

Vrachtschipper Jachtopziener 
 

Waterklerk Kalkbrander 
 

Wijnhandelaar Kapper 
 

Winkelier Karreman 
 

Winkeliersche Kelner 
 

Zaagmolenaar Ketelboer 
 

Zaakwaarnemer Kleermaker 
 

Zeekapitein Koekbakker 
 

 Koetsier 

 Koperslager 

 Kuiper 

 Leerlooier 

 Loodgieter 

 Machinist 

 Machinist 

 Oliemolen 

 Marinier 

 Metselaar 

 Meubelmaker 

 Modiste 

 Molenmaker 

 Mutsmaker 

 Naaister 

 Opzichter 

 Pettenmaker 

 Ploegbaas 

 Postbode 

 
Rietdekker Koemelker 
 
Scheepsbouwer Kweker 
 
Scheeps- Landgebruiker 

timmerman 
Tuinder 

Scheeps- 
gezagvoerder Tuinier 
 
Schilder Tuinman 
 
Schoenmaker Veehouder 
 
Schuitevaarder Visser 

 
Sigarenmaker 
 
Slager 
 
Smid 
 
Spekslager 
 
Spoorlichter 
 
Steenhouwer 
 
Stoelen-  
matmaker 
 
Strohoedenmaker 
 
Stucadoor 
 
Timmerman 
 
Touwslager 
 
Uurwerkmaker 
 
Verver/verfster 
 
Vleeshouwer 
 
Voerman 
 
Wagenaar 
 
Wagenmaker 
 
Watermolenaar 
 
Watermulder 
 
Werkmeester  
gevangenis 
 
Wever 
 
Zadelmaker 
 
Zeepzieder 
 
Zilversmid 

 
 

Bakkersknecht Akkerbouwers- 

Bediende 
meid 

 

Blaauwververs- 
Arbeider 

 

knecht Arbeidster 

Brugwachter Bedeelde 

Fabrieksarbeider Bode 

Kalbranders- Boerenknecht 

knecht 
Boerenmeid  

Klapmeester 
Dagloner  

Klaptrekker 
Daglonersche  

Kleermakers- 
Dienstbode knecht 

Kleermakers- Dienstknecht 

leerling 
Dienstmeid  

Kuipersknecht 
Dienstmeisje  

Loopknecht 
Huishoudster  

Matroos 
Knecht  

Meesterknecht 
Korenwerker  

Molenmakers- 

Landbouwers- knecht 
knecht  

Molenaars- 

Meid knecht 
 

Olieslagers- Polderbewerker 
 

knecht 
Reinigings-  

Opperman arbeider 
 

Pelmolenaars- Veehoeder 
 

knecht 
Veldarbeider  

Scheepsjager 
Vlaswerker  

Scheepstimmer- 

Werkbode 
mansknecht  

Schippersknecht 
Werkman 

 

Schoenmakers- Werkvrouw 
 

knecht  

Schoenmakers-  
leerling  

Slagersknecht  

Smidsknecht  

Spoorweg-  
arbeider  

Timmermans-  
knecht  

Timmermans-  
leerling  

Verversknecht  

Vleeshouwers-  
knecht  

Voermans-  
knecht  

Wagenmakers-  
knecht  

Wegwerker  
Provincie  

Wijnkopers-  
knecht  

Winkelbediende  

Wolkammers-  
knecht  

Zaagmolenaars-  
knecht  
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Bijlage 2: Beroepen per groep – Verenigde Staten 
 
Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F Groep G 

Higher Farmers: Lower managers and Foremen and skilled workers Small farmers, Lower-skilled Unskilled 

managers and Ordinary and professionals  gardeners and workers workers and 

professionals large   fishermen  farm workers  
 
Banker 

 
Contractor  
Cartage 

 
Contractor  
Cement 

 
Contractor City 

 
Contractor  
Excavating 

 
Contractor  
Mason Cement 

 
Contractor  
Paving Streets 

 
Contractor  
Street Paving 

 
Electrician  
Business  
Employer 

 
Elevator  
Operator 

 
Manager Coal  
Office 

 
Manufacturer  
Carver  
Employer 

 
Manufacturer  
Furniture 

 
Moving and  
storing  
company 

 
Paving  
Contractor 

 
Proprietor  
clothing store 

 
Proprietor  
Groceries  
Employer 

 
Proprietor  
Grocery Store 

 
Realster Own  
Business 

 
Retail Grocer  
Merchant  
Employer 

 
Auto Supplier  
Own Store 

 
Bookkeeper 

 
Broker  
Vegetables  
Market 

 
Carpenter Own  
Shop 

 
Captain 

 
Checker 

 
Coal Dealer 

 
Coal Traveler 

 
Dealer in dry  
goods 

 
Dealer Grain  
Store 

 
Driving Team 

 
Engineer Mill 

 
Express Driver 

 
Furniture  
Moving and  
Storage 

 
Grocer Grocery  
Store 

 
Hardware  
Merchant 

 
Hotel Keeper 

 
Huckster 

 
Huckster  
Produce  
Wagon 

 
Inspector  
Refrigerator  
Co. 

 
Jeweler 

 
Jeweler Own  
Shop 

 
Keeper Shoe  
store 

 
Klerk 

 
Liquor Dealer 

 
Meat Dealer 

 
Meat Market  
Store 

 
Merchant Coal 

 
Merchant  
Retail Clothing 

 
Office Coal  
Dealer 

 
Operator Steam  
Roller 

 
Peddler 

 
Peddler Fruit 

and vegetables 

 
Peddler meat 

 
Peddler  
Vegetables 

 
Plumbing  
Retail  
Plumbing Shop 

 
Produce Dealer 

 
Retail  
Merchant 

 
Salesman 

 
Salesman  
Bissist Co. 

 
Salesman  
Clothing 

 
Salesman Dry 

Foods 

 
Salesman  
Retail Tear 

 
Seeds store 

 
Shoemaker  
own shop 

 
Stationary  
Engineer 

 
Stock Keeper 

Grocery 

Market 

 
Stock Keeper 

Office 

 
Straw Peddler 

 
Supervisor  
Insurance  
Company 

 
Teamster 

 
Watchmaker 

 
Wood Peddler 

 
Baker 

 
Belt Sander  
Furniture  
Factory 

 
Blacksmith 

 
Blacksmith  
Paint Works 

 
Butcher 

 
Butcher Meat 

Market 

 
Cabinet Maker 

 
Cabinet Maker 

Desk Factory 

 
Cabinet Maker 

Table Factory 

 
Carpenter 

 
Carpenter  
Building 

 
Carpenter  
House 

 
Carriage  
Blacksmith 

 
Cutter  
Furniture 

 
Dairyman 

 
Decorator  
Home 

 
Dress maker 

 
Electrician 

 
Electrician 

Wiring Wage 

Earner 

 
Foreman 

 
Foreman Coal 

Company 

 
Foreman 

Desk Factory 

 
Foreman  
Furniture  
Factory 

 
Foreman Level 

yard 

 
Foreman Oil 

cloth mill 

 
Foreman Saw 

mill 

 
Foreman  
Whole Lead  
Works 

 
Furniture  
finisher 

 
 

House Sander 

carpenter Furniture 

Janitor Church 
Factory 

 

Janitor 
Shaper Hand 

Furniture Shop 
Cemetery  

Janitor Dry 
Stone Mason 

 

Goods Store Shipping Clerk 

Janitor Shoemaker 

Machine shop 
Stock Cutter  

Machine hand Furniture 

Furniture Factory 

Factory 
Stock Cutter /  

Machine Hand Pitter / 

Furniture Shop Furniture 

Machine Hand 
Factory 

 

Machine Shop Tending 

Machinist 
Machine Beam 

Co. 
 

Machinist 

Wagon maker 
Hand Car shop  

Machinist 
Wood carver 

 

Motor Works  

Mason  

Mason  
Concrete  

Construction  

Miner Copper  
Mine  

Night  
Watchman  

Factory  

Painter  

Painter House  

Paint Maker  

Paper Hanger  

Piano Maker  

Plaster  
Buildings  

Plumber  

Plumber  
Heating  

Polisher  

Polisher Henter  
Co.  

 
Farmer 

 
Gardener 

 
Milkman Dairy 

 
Sodding Lawns 

 
Truck Farm 

 
Box Maker Oil 

Cloth Factory 

 
Brick Maker 

Factory 

 
Cement Block 

Maker Block 

Factory 

 
Clerk Bakery 

 
Factory laborer 

 
Grinding 

 
Laborer  
Bunswick 

 
Laborer Car  
Shops 
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Bijlage 3: Startpositie en hoogst bereikte positie migranten in de Verenigde Staten 
 

 Sociale startpositie VS Hoogst bereikte status VS 

   

A – Elite 0 19 
   

B – Boeren Groninger kleigebied 4 0 
   

C – Lagere managers 17 35 
   

D – Opzichters; nijverheid; geschoolde arbeiders 28 47 
   

E – Kleine boeren en boeren Verenigde Staten 11 33 
   

F – Knechten en laaggeschoolde arbeiders 6 0 
   

G – Dagloners; ongeschoolde arbeiders; boerenknechten 86 18 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijlage 4: Intragenerationele sociale mobiliteit migranten Verenigde Staten 
 

Groep Achteruit Gelijk Vooruit 
    

A – Elite 0 0 0 
    

B – Boeren Gr. kleigebied 4 0 0 
    

C – Lagere managers 8 7 2 
    

D – Opzichters en nijverheid 2 14 12 
    

E – Kleine boeren 0 7 4 
    

F – Knechten 0 0 6 
    

G – Arbeiders en dagloners 0 14 72 
    

Totaal 14 42 96 
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Bijlage 5: Intragenerationele sociale mobiliteit per plaats van bestemming in de VS 
 

 Omlaag Gelijk Omhoog Totaal Stedelijk of 

     landelijk 

Michigan Totaal 5 38 59 92 - 
      

Allegan 0 0 1 1 Landelijk 
      

Grand Traverse 0 0 1 1 Landelijk 
      

Kalamazoo 1 2 6 9 Stedelijk 
      

Kent 1 10 32 43 Stedelijk 
      

Misssaukee 0 1 0 1 Landelijk 
      

Muskegon 1 4 12 17 Stedelijk 
      

Ottawa 2 11 7 20 Stedelijk/ 

     Landelijk 

      
Illinois   Chicago 2 6 25 33 Stedelijk 

      

      
Californië 0 1 0 1 Stedelijk 

      

Idaho 0 1 0 1 Landelijk 
      

Indiana 0 1 0 1 Stedelijk 
      

Iowa 2 1 2 5 Landelijk 
      

Massachusetts 1 0 0 1 Stedelijk 
      

Minnesota 0 1 0 1 Landelijk 
      

Montana 1 0 2 3 Landelijk 
      

New Jersey 3 0 1 4 Stedelijk 
      

New York 0 2 1 3 Stedelijk 
      

Ohio 0 0 2 2 Landelijk/Stedelijk 
      

South Dakota 0 0 1 1 Landelijk 
      

Utah 0 0 1 1 Stedelijk 
      

Wisconsin 0 1 2 3 Landelijk 
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Bijlage 6: Statusgroep beroep ouders van blijvers, vertrekkers NL en migranten VS 
 
 A B C D E F G 

Totaal  Elite Boeren Lagere Opzichters Kleine Knech- Ar- 
   managers Nijverheid boeren ten beiders  

Blijvers 2 73 42 60 4 6 163 350 
         

Vertrekkers 14 73 80 94 10 24 134 429 
Nederland en elders         

Vertrekkers 0 10 16 24 1 2 99 152 
Verenigde Staten         

Totaal 16 156 138 178 15 32 296 931 
 

         

 
 

Bijlage 7: Intergenerationele sociale mobiliteit per groep   

 Blijvers Vertrekkers Vertrekkers 

  Nederland en elders Verenigde Staten 

    

-6 0 1 0 
    

-5 3 4 0 
    

-4 9 10 2 
    

-3 18 23 6 
    

-2 6 32 5 
    

-1 20 42 14 
    

0 219 165 27 
    

1 23 52 9 
    

2 10 21 20 
    

3 11 45 34 
    

4 24 28 20 
    

5 5 5 0 
    

6 2 1 15 
    

Totaal 350 429 152 
     

 

Bijlage 8: Aandeel mannen en vrouwen in de drie verschillende groepen 
 

 Blijvers Vertrekkers naar Migranten VS Totaal 

  elders   

    N=931 

Mannen 184 206 78 468 
     

Vrouwen 166 223 74 463 
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Bijlage 9: Intergenerationele en intragenerationele sociale mobiliteit naar sekse  
 

  Intergenerationeel  
      

 Achteruit  Gelijk  Vooruit 
      

Man 16  12  50 
      

Vrouw 11  15  48 

      
Totaal 27  27  98 

      

 
Intragenerationeel 

 

Achteruit Gelijk Vooruit 
   

8 18 52 
   

6 24 44 

   
14 42 96 

   
 
 
 
 
 

 

Bijlage 10: Intergenerationele en intragenerationele sociale mobiliteit naar huwelijkse staat  
 

 Intergenerationeel 
    

 Achteruit Gelijk Vooruit 
    

Ongehuwd, jonger dan 18 5 6 33 
    

Ongehuwd, ouder dan 18 14 14 28 
    

Gehuwd, geen kinderen 2 0 12 
    

Gehuwd, kinderen 6 7 22 
    

Weduwnaar/weduwe 0 0 3 
    

Totaal 27 27 98 
    

 
Intragenerationeel   

Achteruit Gelijk Vooruit 
 

1 14 29 
 

5 19 32 
 

1 1 12 
 

7 8 20 
 

0 0 3 
 

14 42 96  
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Bijlage 11: Intergenerationele sociale mobiliteit migranten Verenigde Staten 
 

 

Leef- Daling Gelijk Stijging Totaal 

tijd     
     

1 0 0 1 1 
     

2 2 1 3 6 
     

3 0 0 3 3 
     

4 0 1 2 3 
     

5 0 0 1 1 
     

6 0 0 1 1 
     

7 0 0 0 0 
     

8 0 0 0 0 
     

9 0 0 0 0 
     

10 1 1 2 4 
     

11 0 2 3 5 
     

12 0 1 4 5 
     

13 0 0 2 2 
     

14 0 0 3 3 
     

15 0 0 4 4 
     

16 1 0 1 2 
     

17 1 0 3 4 
     

18 2 2 1 5 
     

19 1 0 5 6 
     

20 1 0 5 6 
     

21 0 1 5 6 
     

22 1 3 4 8 
     

23 3 6 14 23 
     

24 0 2 3 5 
     

25 0 0 1 1 
     

26 0 0 0 0 
     

27 1 0 0 1 
     

28 2 0 0 2 
     

29 0 0 0 0 
     

30 0 0 3 3 
     

31 1 1 1 3 
     

32 2 1 1 4 
     

33 1 0 2 3 
     

 

 
 

Leef- Daling Gelijk Stijging Totaal 

tijd     
     

34 0 0 2 2 
     

35 1 0 1 2 
     

36 0 0 2 2 
     

37 0 1 1 2 
     

38 0 0 2 2 
     

39 0 0 1 1 
     

40 1 1 2 4 
     

41 0 0 1 1 
     

42 1 0 4 5 
     

43 1 0 0 1 
     

44 1 0 0 1 
     

45 1 0 0 1 
     

46 0 0 0 0 
     

47 0 0 0 0 
     

48 0 0 0 0 
     

49 0 0 0 0 
     

50 0 1 2 3 
     

51 0 0 0 0 
     

52 0 0 0 0 
     

53 0 0 1 1 
     

54 0 1 0 1 
     

55 0 0 0 0 
     

56 0 0 0 0 
     

57 0 0 1 1 
     

58 0 0 0 0 
     

59 0 0 0 0 
     

60 0 0 0 0 
     

61 0 1 0 1 
     

62 0 0 0 0 
     

63 0 0 0 0 
     

64 0 0 0 0 
     

65 0 0 0 0 
     

66 0 0 1 1 
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Bijlage 12: Intragenerationele sociale mobiliteit migranten Verenigde Staten 
 

 

Leef- Daling Gelijk Stijging Totaal 

tijd     
     

1 0 0 1 1 
     

2 1 3 2 6 
     

3 0 0 3 3 
     

4 0 2 1 3 
     

5 0 0 1 1 
     

6 0 1 0 1 
     

7 0 0 0 0 
     

8 0 0 0 0 
     

9 0 0 0 0 
     

10 0 1 3 4 
     

11 0 2 3 5 
     

12 0 2 3 5 
     

13 0 0 2 2 
     

14 0 0 3 3 
     

15 0 0 4 4 
     

16 0 1 1 2 
     

17 0 2 2 4 
     

18 1 3 1 5 
     

19 1 0 5 6 
     

20 1 2 3 6 
     

21 0 1 5 6 
     

22 1 5 2 8 
     

23 0 4 19 23 
     

24 0 1 4 5 
     

25 0 0 1 1 
     

26 0 0 0 0 
     

27 0 0 1 1 
     

28 1 1 0 2 
     

29 0 0 0 0 
     

30 0 1 2 3 
     

31 0 2 1 3 
     

32 1 2 1 4 
     

33 1 0 2 3 
     

 

 
 

Leef- Daling Gelijk Stijging Totaal 

tijd     
     

34 0 0 2 2 
     

35 0 0 2 2 
     

36 0 1 1 2 
     

37 0 1 1 2 
     

38 1 1 0 2 
     

39 0 0 1 1 
     

40 0 1 3 4 
     

41 0 0 1 1 
     

42 0 0 5 5 
     

43 1 0 0 1 
     

44 1 0 0 1 
     

45 1 0 0 1 
     

46 0 0 0 0 
     

47 0 0 0 0 
     

48 0 0 0 0 
     

49 0 0 0 0 
     

50 1 0 2 3 
     

51 0 0 0 0 
     

52 0 0 0 0 
     

53 0 0 1 1 
     

54 0 1 0 1 
     

55 0 0 0 0 
     

56 0 0 0 0 
     

57 0 0 1 1 
     

58 0 0 0 0 
     

59 0 0 0 0 
     

60 0 0 0 0 
     

61 1 0 0 1 
     

62 0 0 0 0 
     

63 0 0 0 0 
     

64 0 0 0 0 
     

65 0 0 0 0 
     

66 0 1 0 1 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

82 



Bijlage 13: Migratie per jaar van vertrek 
 

Totaal en uitgesplitst in de laagste statusgroep en de andere statusgroepen. 
 

Jaar Statusgroep Statusgroep Totaal 

 A-F G  
    

1850 0 0 0 
    

1851 0 0 0 
    

1852 1 0 1 
    

1853 0 0 0 
    

1854 3 0 3 
    

1855 0 1 1 
    

1856 1 0 1 
    

1857 0 0 0 
    

1858 0 0 0 
    

1859 0 0 0 
    

1860 0 0 0 
    

1861 0 0 0 
    

1862 0 0 0 
    

1863 0 1 1 
    

1864 0 1 1 
    

1865 0 1 1 
    

1866 0 0 0 
    

1867 1 0 1 
    

1868 1 2 3 
    

1869 0 1 1 
    

1870 1 0 1 
    

1871 0 1 1 
    

1872 5 3 8 
    

1873 1 11 12 
    

1874 1 3 4 
    

1875 0 0 0 
    

1876 0 0 0 
    

1877 0 0 0 
    

1878 0 0 0 
    

1879 0 0 0 
    

1880 2 4 6 
    

1881 6 2 8 
    

1882 3 5 8 
    

1883 2 2 4 
    

1884 2 1 3 
    

1885 1 3 4 
    

 
 

Jaar Statusgroep Statusgroep Totaal 

 A-F G  
    

1886 1 1 2 
    

1887 2 3 5 
    

1888 3 1 4 
    

1889 2 3 5 
    

1890 3 3 6 
    

1891 0 6 6 
    

1892 2 6 8 
    

1893 6 9 15 
    

1894 2 0 2 
    

1895 2 0 2 
    

1896 0 0 0 
    

1897 0 1 1 
    

1898 2 0 2 
    

1899 0 0 0 
    

1900 1 1 2 
    

1901 0 0 0 
    

1902 1 0 1 
    

1903 0 1 1 
    

1904 1 1 2 
    

1905 0 1 1 
    

1906 2 0 2 
    

1907 1 0 1 
    

1908 0 0 0 
    

1909 0 1 1 
    

1910 1 2 3 
    

1911 1 1 2 
    

1912 0 2 2 
    

1913 0 0 0 
    

1914 0 0 0 
    

1915 0 0 0 
    

1916 1 0 1 
    

1917 0 0 0 
    

1918 0 0 0 
    

1919 0 0 0 
    

1920 1 1 2 
    

Totaal 66 86 152 
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Bijlage 14: Intergenerationele sociale mobiliteit migranten per jaar van vertrek 
 

Jaar Daling Gelijk Stijging Totaal 
     

1850 0 0 0 0 
     

1851 0 0 0 0 
     

1852 1 0 0 1 
     

1853 0 0 0 0 
     

1854 0 0 3 3 
     

1855 1 0 0 1 
     

1856 1 0 0 1 
     

1857 0 0 0 0 
     

1858 0 0 0 0 
     

1859 0 0 0 0 
     

1860 0 0 0 0 
     

1861 0 0 0 0 
     

1862 0 0 0 0 
     

1863 1 0 0 1 
     

1864 0 0 1 1 
     

1865 0 0 1 1 
     

1866 0 0 0 0 
     

1867 0 0 1 1 
     

1868 2 0 1 3 
     

1869 0 0 1 1 
     

1870 1 0 0 1 
     

1871 0 0 1 1 
     

1872 0 1 7 8 
     

1873 4 2 6 12 
     

1874 0 1 3 4 
     

1875 0 0 0 0 
     

1876 0 0 0 0 
     

1877 0 0 0 0 
     

1878 0 0 0 0 
     

1879 0 0 0 0 
     

1880 0 0 6 6 
     

1881 0 0 8 8 
     

1882 0 0 8 8 
     

1883 0 0 4 4 
     

1884 2 0 1 3 
     

1885 0 3 1 4 
     

 
 

Jaar Daling Gelijk Stijging Totaal 
     

1886 0 1 1 2 
     

1887 2 1 2 5 
     

1888 0 2 2 4 
     

1889 0 1 4 5 
     

1890 2 0 4 6 
     

1891 2 3 1 6 
     

1892 0 2 6 8 
     

1893 3 3 9 15 
     

1894 0 0 2 2 
     

1895 0 1 1 2 
     

1896 0 0 0 0 
     

1897 0 0 1 1 
     

1898 1 0 1 0 
     

1899 0 0 0 0 
     

1900 0 1 1 2 
     

1901 0 0 0 0 
     

1902 0 1 0 1 
     

1903 0 0 1 1 
     

1904 0 2 0 2 
     

1905 1 0 0 1 
     

1906 0 0 2 2 
     

1907 0 0 1 1 
     

1908 0 0 0 0 
     

1909 1 0 0 1 
     

1910 0 0 3 3 
     

1911 0 0 2 2 
     

1912 0 1 1 2 
     

1913 0 0 0 0 
     

1914 0 0 0 0 
     

1915 0 0 0 0 
     

1916 1 0 0 1 
     

1917 0 0 0 0 
     

1918 0 0 0 0 
     

1919 0 0 0 0 
     

1920 1 1 0 2 
     

Totaal 27 27 98 152 
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twintigste eeuw, Groningen/Wageningen: 1999: 16-87. 

 

Paping, R.F.J., "Taxes, property size, occupations and social structure: the case of the 18th-
and 19th-century northern Dutch countryside." Belgisch tijdschrift voor nieuwste 
geschiedenis/ Revue Belge de histoire contemporaine 40.1-2 (2010): 215-248. 

 

Paping, Richard, en Jacek Pawlowski, “Succes or failure in the city? Social mobility 
and rural-urban migration in nineteenth- and early-twentieth-century Groningen, the 
Netherlands.” Historical life course studies 6/1 (2018): 69–94. 

 

Pélissier, J.-P., D. Rébaudo, I. Maas en M.H.D. van Leeuwen, “Migration and endogamy 
according to social class: France, 1803-1986”. International review of social history 50 
(2005), 219-246. 

 

Priester, P., De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910: een  
kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Wageningen: Afdeling Agrarische 
Geschiedenis, Landbouwuniversiteit, 1991. 

 

Ravenstein, Ernst Georg, The laws of migration. New York: Arno Press, 1976. 

 

Stokvis, P.R.D., De Nederlandse trek naar Amerika 1846-1847. Leiden: Universitaire Pers 
Leiden, 1977. 
 

Swierenga, Robert P.,“International labor migration in the 19
th

 Century: the Dutch 

example.” Paper, presented at 7
th

 International Economic Congress, Edinburgh, 1978. 
 

Swierenga, Robert P., The Dutch in America : immigration, settlement, and cultural change. 

New Brunswick: Rutgers University Press, 1985. 

 

Swierenga, Robert P., For food and faith: Dutch immigration to Western Michigan, 1846-  
1960. Holland: Holland Museum, 2000. 

 

Swierenga, Robert P., Dutch Chicago. A history of Hollanders in the Windy City. 
Grand Rapids/Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 2002. 

 

Thomas, Dorothy Swaine, Social and economic aspects of Swedish population 
movements, 1750-1933. New York etc.: Macmillan, 1941. 
 
 
 
 

 

88 



Westerholt, Riemke, en Jurjen van de Pol, "Van Groningen naar Groningen, over de 
Atlantische Oceaan: landverhuizing vanuit de provincie Groningen naar Noord-
Amerika, 1847-1900". Historisch Jaarboek Groningen 2004, 52-62. 

 

Willis, James F., en Martin L. Primack, An economic history of the United States. 
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

89 


