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H E L S E R E I S N A A R Amerika
reportage

door Ray Simoen

A

Miljoenen Europeanen
emigreerden eind 19de
eeuw naar Amerika.
Onder hen rond 6.000
Limburgers. Na een
dagenlange reis per
trein en doorwaakte
nachten op de kades
van Antwerpen moch-
ten ze aan boord. Op
weg naar het beloofde
land, waar gauwdieven,
indianen en muggen
op hen wachtten.

A lles wat ze kon-
den dragen,
namen ze mee.
De familie van
Cleef uit Gutte-

coven sleepte zelfs de oude fa-
milie-koffiemolen mee. Een
echtpaar uit Midden-Limburg
zeulde een 80-jarige vader mee.
En een gezin uit Born ging met
al zijn tien kinderen op pad
naar het beloofde land, Ameri-
ka.
De lokroep was na 1860 steeds
heftiger gaan klinken door toe-
doen van ronselaars als de Duit-
se reder Straus. „Hij reisde rond
met de boodschap dat door de
Home Stead Act emigranten
gratis grond kregen. Maar
Straus, die zelf al veel grond
had ingepalmd, zei er niet bij
dat die wet al een jaar van
kracht was. Veel grond was al
weg,” zegt Irma Lommen. Zij
houdt zich al meer dan 20 jaar
bezig met de ‘Limburgse emi-
gratie’ naar Amerika. Hoeveel
Limburgers naar Amerika ver-
huisden in de 19de eeuw is
moeilijk te zeggen. „Ik schat on-
geveer 5.000 tot 6.000. Maar
veel documentatie is onvolledig
of ontbreekt.”
Drie periodes van ‘Limburgse
Amerika emigratie’ onder-
scheidt de Sittardse. Van
1855-1860 trekken vooral
Noord-Limburgse vrijgezellen
weg. „Uit de zucht naar avon-
tuur. Om een gevangenisstraf
te ontlopen of om een beter be-
staan op te bouwen.” De grote
piek valt tussen 1860 en 1863.
„Vooral Limburgers ten zuiden
van Roermond.” In 1870 neemt
de Zuid-Limburgse emigratie af
en maken weer meer
Noord-Limburgse gezinnen de
oversteek. „Zij wilden allemaal
een beter bestaan voor hun kin-
deren. Een schamel stukje
grond bij Horst verdelen onder

tien kinderen gaat niet.” Eén
ding hadden de Limburgers
met de miljoenen andere emi-
granten gemeen: de hoop op
een beter leven. ,,Wie het goed
had in Limburg, ging niet. En
wie niks had, kon niet weg. Je
moest enkele bezittingen heb-
ben om te verkopen zodat je de
reis kon betalen.” Vooral tussen
1855 tot 1872 was de reis naar
Amerika een hel. „Met heel
hun hebben en houden trok-
ken ze eerst naar Maastricht,
dan per trein naar Luik. Van-
daar naar Antwerpen. En dan
wachten, vaak drie tot vier da-
gen, totdat de boot vertrok. On-
beschut veelal. Een hotel was te
duur. Pas na 1873 toen reder
Red Star Line (zie kader) dichte
loodsen bouwde, kwam er ver-
betering.” Op de kades was het

een gekrioel van gelukszoekers
uit andere landen van Europa.
,,Naast Antwerpen waren ook
Marseille, Napels, Bremen,
Hamburg en Liverpool havens
vanwaar men naar Amerika
reisde. Veel Noord-Limburgers
vertrokken ook uit Rotterdam.”
Ronselaar-reder Straus liet zijn
Nederlandse passagiers ook wel
in Vlissingen aan boord gaan.
Zo omzeilde hij de medische
keuring in Antwerpen. Maar bij
aankomst in Amerika, eerst in
het oude fort Castle Garden, la-
ter na 1892 op Ellis Island, wer-
den sommigen alsnog terugge-
stuurd omdat ze niet door de
keuring kwamen. Vóór 1873
ging de reis vooral per zeil-
vrachtschip. „Vanuit Amerika
vervoerden die goederen naar
Europa. Daar werden in de lege

ruimen kooien gebouwd en die
werden volgestopt met passa-
giers. Er waren vaak meer passa-
giers dan slaapplekken.” Ook
waren veel Limburgers nooit
op zee geweest. Sommigen
overleefden de overtocht niet.
Of leden schipbreuk, zoals
Peter Josef Schaps in 1865. ,,Met
drie families uit de Selfkant had
hij zich ingescheept op het zeil-
schip William Nelson. Op volle
zee brak brand uit. Van de 537
passagiers werden er 100 gered.
Peter was de enige overlevende
van de Selfkant-families. Aan
land gezet in Frankrijk waagde
hij met geld, dat hij van de
scheepvaartmaatschappij had
gekregen, opnieuw de over-
steek. In Amerika kocht de
18-jarige Schaps 160 acres in
Minnesota, ging in Canada En-

gels en Frans studeren aan de
universiteit en werd eigenaar
van een aantal graansilo’s en
-molens voordat hij op 62-jari-
ge leeftijd stierf.”
Na 1873 neemt de emigratie uit
Europa een hoge vlucht.
,,Stoomboten vervangen de zeil-
schepen. Er komen aparte ruim-
tes voor jongedames, en aparte
dekken: de armen onder, de rij-
ken boven. ,,Red Star Line
bouwt overdekte loodsen in de
Antwerpse haven, waar de emi-
granten gekeurd, ontluisd en
gedoucht werden. Vóór 1873
werden ze enkel in de ogen ge-
keken en in de wangen gekne-
pen.” Daarna werd alles anders,
strenger. Het nieuwe museum
vertelt het verhaal van een
meisje dat twee keer terugge-
stuurd werd vanwege een oog-

kwaal. De aankomst in Ameri-
ka was allesbehalve goudkleu-
rig. Afgezien van de chaos op
de kades, waren er verschillen-
de ‘plagen’. „‘Hulpvaardig’ ka-
depersoneel ging er nogal eens
met de spullen van de emigran-
ten vandoor.” Ook moesten
veel mannen direct het leger in
om mee te vechten in de bur-
geroorlog. ,,Zij hadden zich in
Nederland al tot Amerikaan la-
ten naturaliseren. Bij aankomst
werden ze als nieuwbakken
staatsburger meteen doorge-
stuurd naar het leger om in de
burgeroorlog mee te vechten.”
Noord-Limburgers trokken
naar Wisconsin, Illinois en Io-
wa. Zuid-Limburgers naar Min-
nesota, Montana en Noord- en
Zuid-Dakota. ,,In Minnesota
hadden ze meer last van de in-
dianen en muggen dan van de
burgeroorlog.” Maar hard was
het bestaan overal. ,,Mannen
die niet konden aarden, gingen
drinken in de kroeg. Bij thuis-
komst kregen ze ruzie. Er vie-
len klappen. Vaak ging men
dan uit elkaar. Veel Limburgse
vrouwen hebben weinig ple-
zier beleefd aan hun reis naar
Amerika. Zij zijn van heimwee
gestorven op de prairies van
Minnesota en Iowa.”
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www.emigratielimburg.nl
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Antwerpen opent belevingsmuseum over emigratie naar Amerika
De historische loodsen van
de Red Star Line rederij in
Antwerpen zijn veranderd
in een belevingsmuseum.
Hier wordt het verhaal ver-
teld van de twee miljoen
Europeanen die tussen 1873
en 1934 met de oceaansto-
mers van de Red Star Line
op zoek gingen naar een
nieuw leven in Amerika en

Canada. Verspreid over twee
verdiepingen zijn er ‘acht
thematische omgevingen’
ingericht: een reisbureau in
Warschau, een treincoupé,
de stad Antwerpen, het Red
Star Line gebouw, het dek
van een oceaanreus, het le-
ven aan boord van het schip,
de aankomst op Ellis Island
en de nieuwe toekomst in

de VS. Authentieke getuige-
nissen, beelden en persoon-
lijke objecten creëren de
sfeer van de reis zoals die
door de gemiddelde Europe-
se landverhuizer aan het be-
gin van de twintigste eeuw
werd beleefd.
Bij het verlaten van de ten-
toonstelling worden de
bezoekers uitgenodigd om

de uitkijktoren te beklim-
men.
De toren weerspiegelt de
ervaring en emotie van de
reizigers die vanaf de boeg
van een schip uitkeken naar
een nieuwe toekomst.

Red Star Line Museum,
Montevideostraat 3
2000 Antwerpen
www.redstarline.be




