
 1 

Zeeland en Amerika: Vier eeuwen wisselwerking   
Hans Krabbendam 
 
In het 2009 herdachten Nederland en de Verenigde Staten dat ze vierhonderd jaar eerder voor het eerst 
een officiële relatie met elkaar aangingen. Er zijn ook wel andere data te bedenken, zoals 1614 als de 
naam Nieuw Nederland voor het eerst in een officieel document wordt genoemd, of 1624 als de eerste 
kolonisten uit de lage landen in de nieuwe wereld aankomen. Maar zonder de eigengereide actie van 
kapitein Henry Hudson, die in 1609 de aandacht vestigde op de gunstige vooruitzichten van de baai bij 
Manhattan was de vestiging van Nieuw Nederland er wellicht helemaal niet gekomen.  
De herdenking werd enthousiast uitgevoerd en ondersteund door erfgoedorganisaties in New York en 
New Jersey die de gelegenheid aangrepen om het Nederlandse (im)materiële erfgoed in de 
schijnwerpers van Amerika te zetten, bedrijven die hun transatlantische zaken wilden behartigen en de 
nationale overheden van Nederland en Amerika die hun gemeenschappelijke waarden en doelen 
expliciet wilden maken.  
Amerika is aantrekkelijk genoeg om ook regionale aandacht te generen. Zo benutte de provincie 
Friesland de herdenking om een delegatie naar New York te sturen en een boek met beroemde Friezen 
in Amerika uit te brengen. Ook in Zeeland werden in 2009 diverse initiatieven gelanceerd om te 
illustreren dat dit gezamenlijke verleden op regionaal niveau zijn sporen heeft nagelaten. Dit 
themanummer is daar een uitvloeisel van. Het past in de toenemende internationalisering van de 
regio’s om aandacht te hebben voor de aanknopingspunten met de wereldgeschiedenis. Zeeland heeft 
met de aanwezigheid van de actuele betekenis van het erfgoed van de Roosevelts via de uitreiking van 
de Four Freedoms Awards, het onderzoeksinstituut Roosevelt Study Center en de onderwijsinstelling 
de Roosevelt Academy in de afgelopen drie decennia een sterk inhoudelijke band opgebouwd. Maar 
vanaf het prille begin van de relatie waren het vooral economische belangen die de relatie in stand 
hielden. Elders in dit nummer beschrijft Victor van Enthoven hoe Zeeuwse schepen de eerste slaven in 
Amerika brachten en analyseert Willem van den Broeke met welke strategieën Amerikaanse 
multinationals in Zeeland hun bedrijf opbouwden.  
De vraag die in dit artikel centraal staat is of de band met Amerika helemaal door de handel, of breder 
geformuleerd door economische motieven, werd gekarakteriseerd of dat er ook andere, politieke, 
demografische en culturele factoren waren die de banden tussen Zeeland en Amerika hebben 
opgebouwd. Ik kan geen compleet overzicht geven van de rijke relatie tussen beide gebieden, maar een 
trend is wel zichtbaar: naarmate Amerika aan omvang en invloed wint, verbreedt de relatie zich van 
economische naar culturele uitwisseling. Vaak hangt dat af van particuliere belangen en van de 
politieke speelruimte, die Zeeland nadat het van gewest provincie werd, steeds meer verloor. De 
persoonlijke relaties worden steeds makkelijker en belangrijker. 
 
De Zeeuwse betrokkenheid bij het Amerikaanse continent begon al in de zestiende eeuw, maar pas in 
de zeventiende eeuw zetten de eerste Zeeuwen voet aan wal in de Nieuwe Wereld. Handel, meestal 
indirect met  Nieuw-Amsterdam nam het grootste deel van de betrekkingen voor zijn rekening. Toen 
de onafhankelijkheidsstrijd van de Verenigde Staten in 1776 begon, bleef dat in Zeeland niet 
onopgemerkt. De meest intensieve periode van contact lag tussen 1845 en 1920 toen tienduizenden 
emigranten de provincie verlieten om zich in Amerika te vestigen.  
 
Zeeuwse betrokkenheid bij de exploratie van Amerika  
De eerste Zeeuw die persoonlijk belang kreeg met het Amerikaanse continent was Adolf van 
Bourgondië, heer van Veere. Hij had Karel V in 1517 begeleid naar Spanje en kreeg drie jaar later als 
dank het eiland Cozumel voor de Mexicaanse kust bij Yucatán cadeau. Het duurde even voordat hij 
zijn cadeautje kon bekijken. Pas in 1527 had hij de middelen om twee galjoenen uit Veere uit te rusten 
om  het eiland te bezoeken. Inmiddels was het politieke tij gekeerd en was de steun aan het Spaanse 
hof voor deze onderneming, die mogelijk tot kolonisatie zou leiden, omgeslagen. De schepen keerden 
terug uit Spanje zonder het bezit aanschouwd te hebben. ‘Amerika’ bleef nog een tijd lang een verre 
belofte.1  
 
Zeeuwse kooplieden hadden aanvankelijk meer belangstelling voor de handel op Indië dan op de 
West, maar kregen in de zeventiende eeuw ook de smaak van het Noord-Atlantisch en Caribisch 
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gebied te pakken. Al in 1599 vroeg de Middelburgse burgemeester Adriaen ten Haeff geld aan de 
Staten van Zeeland om een ontdekkingsreis naar Amerika uit te rusten.  
In april 1609 zond de Verenigde Oost-Indische Compagnie de Engelse kapitein Henry Hudson met de 
Halve Maen op een reis om via de noordelijke ijszee een doorgang naar Azië te vinden. Deze poging 
was al een paar keer eerder ondernomen, onder andere door Willem Barentsz die in 1596 gedwongen 
was om te overwinteren op Nova Zembla. De Zeeuwen waren niet onverdeeld positief over de VOC, 
omdat ze zich dan aan vaste regels moesten houden. Anderen vonden de onderneming te riskant. 
Maar Hudson vertrok, probeerde het via de pool, waar hij op ondoordringbaar ijs stuitte. Gedwongen 
door zijn bemanning koerste hij naar het zuiden langs de Amerikaanse oostkust. De geleerden van die 
tijd dachten dat de aarde veel kleiner was en dat Noord-Amerika maar een smalle landstrook was 
waarachter de Stille Oceaan een verbinding met Azië op zou leveren. 
Hudson voer begin september de rivier op die later zijn naam zou dragen en zag dat dit een prachtige 
natuurlijke haven was, vlakbij het eiland Manhattan. Nadat hij merkte dat de rivier niet de doorgang 
tot Azië, bood keerde hij terug naar Europa, werd door de Engelsen aangehouden, maar wist met zijn 
verslag de bewindvoerders van de VOC in Amsterdam te bereiken. De berichten over de prachtige 
natuurlijke haven die hij had gevonden, de vruchtbare grond en de handelsmogelijkheden in dit deel 
van de Nieuwe Wereld -- vooral de handel in beverbont -- overtuigden individuele reders en kapiteins 
om hun geluk hier te beproeven. Deze handelaren bouwden in 1614 een eerste fort (Nassau) bij 
Albany en trokken de eerste kolonisten, die ze ‘coloniërs’ noemden, aan.  
Nadat de kolonisten daar verzeild waren geraakt in de strijd tussen indianenstammen, trokken ze zich 
terug op het eiland Manhattan, waar in 1625 de nederzetting Nieuw Amsterdam gesticht werd. De 
eerste kolonisten werden door de West-Indische Compagnie (WIC opgericht in 1621) overgebracht en 
ontvingen twee maanden gratis eten, gratis land en het recht om met de indianen handel te drijven. De 
WIC was zakelijk gezien geen succes, maar dankzij de coördinatie en het gezag dat ze van de Staten-
Generaal en de stad Amsterdam ontving kon ze sturing geven aan een nieuw stuk Nederland op 
Amerikaanse bodem.  
Relatief weinig Zeeuwen vestigden zich in Nieuw Amsterdam. Naar schatting maar 2 procent van de 
zeer gemengde bevolking kwam uit Zeeland. Waarschijnlijk omdat er genoeg werk was in deze 
provincie. Eén van deze Zeeuwse families die al vroeg in Nieuw Amsterdam woonden, bestond uit 
Claes en Jannetje Maertensz. van ’t Rosevelt. Ze kregen in 1658 een zoon Nikolaas wiens twee zonen 
Johannes (1689-1750) en Jacobus (1692-1776), ieder de stamvader van een belangrijke tak werden: de 
Oyster Bay en de Hyde Park Roosevelts. Zij waren afkomstig van een boerderij onder de rook van het 
Zeeuwse dorp Oud-Vossemeer die ‘het Roosevelt’ heette. De bewoners sierden zich met deze 
veldnaam.2 
 
Bemoeienis met Nieuw-Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw 
In de rechtstreekse contacten met Zeeland stelde Zuid-Amerika het noorden in de schaduw. De 
kolonies Essequebo en Demerary op de zogenaamde Wilde Kust waar nu Guyana ligt waren tot 1771 
exclusief het domein van Zeeuwse handelaren en plantagehouders. De Zeeuwse betrokkenheid bij 
deze regio leidde tot handel tussen deze koloniën en Noord-Amerika, waar de dichtstbijzijnde 
afzetmarkt voor hout, melasse en rum was. Ook de slavenhandel bracht Zeeuwen, vooral in de 
achttiende eeuw in contact met het Noordelijke deel van Amerika (zie het artikel van Victor 
Enthoven). 
Maar het eerste exportproduct dat Zeeland aan Amerika verbond was tabak. Rond 1610 werd er in 
Veere geëxperimenteerd met de teelt van tabak, een vroege aanwijzing van de opkomende populariteit 
van het genotsmiddel in Nederland. Blijkbaar gebeurde dit professioneel want nadat in 1625 Nieuw 
Amsterdam gesticht was en in 1630 grote particuliere landerijen (patroonschappen) toegestaan waren, 
werden tabakstelers uit Veere aangenomen om dit product ook in de Nederlandse kolonie te 
verbouwen. In 1631 nam grootgrondbezitter Killiaen van Rensselaer Marijn Adriaensz van Veere in 
dienst om op zijn landgoed aan de Hudsonrivier een tabaksplantage op te zetten. Deze onderneming 
werd geen succes, niet alleen omdat klimaat en grondsoort niet het beste was voor de tabaksteelt, maar 
te meer omdat Marijn in 1643 een aanslag op de directeur Willem Kieft in Nieuw Amsterdam pleegde. 
In ieder geval herinnerde de veldnaam ‘Tabakland’ in Veere tot 1724 aan de tijd dat tabak een product 
was dat beide streken met elkaar verbond.  
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Tabak bleef een verbindingslijn tussen Zeeland en Amerika. Middelburg was de eerste invoerhaven 
voor tabak uit Virginia in de Republiek. Schotse handelaren met  belangen in plantages in de 
Amerikaanse staat Zuid Carolina voerden handel met Veere. In die staat liggen zelfs twee 
tabaksplantages met de naam ‘Campvere’ (de oude naam voor Veere) en ‘Middelburg’. De stichter 
van de plantage ‘Middelburg’ was Benjamin Simons die in 1672 in de buurt van La Rochelle werd 
geboren. Nadat hij beide ouders had verloren, vluchtte hij op dertienjarige leeftijd met zijn oom en 
tante naar Middelburg en Veere, waar zijn oom Josias DuPre dominee werd. Van daar trok hij zoals 
meer Franse protestanten naar Carolina, waar in 1697 zijn naam voor het eerst werd opgetekend in 
Amerikaanse documenten.3 Dus in de zeventiende eeuw waren economische activiteiten steeds de 
prikkel tot initiatieven die Zeeland met het Noord-Amerikaanse continent verbonden, al was dat geen 
systematisch contact. 
 
Politiek en geloof 
Politiek gezien vond de belangrijkste gebeurtenis in 1673 plaats met een spectaculaire rol van de 
Zeeuw Cornelis Evertsen de Jongste (1642-1706). Deze zoon van een Vlissingse admiraal die al op 
tienjarige leeftijd naar zee ging en daar het grootste deel van zijn leven doorbracht was in 1665 door 
de Engelsen gevangen genomen omdat hij als kaper actief was, maar werd goed behandeld. Na zijn 
uitwisseling maakte hij snel carrière. In 1672 trok hij met drie Zeeuwse schepen erop uit om Franse en 
Engelse bezittingen in de West te veroveren en schepen te kapen. Tegen het directe belang van 
Zeeland in trok hij samen met een Amsterdams eskader erop uit en heroverde hij in 1673 New York 
dat in 1664 door de laatste gouverneur Petrus Stuyvesant aan een Brits eskader was overgegeven. Hij 
herdoopte de stad Nieuw Oranje, waarmee de exclusieve relatie met het gewest Holland verdween, en 
hervormde het bestuur. Veertien maanden later gaf de Republiek de kolonie terug aan Engeland in ruil 
voor Suriname. Thuisgekomen kreeg Keesje de Duivel, zoals hij bekend stond, van de hoogste 
politieke bazen van Zeeland een reprimande omdat hij het landsbelang boven het provinciaal belang 
had gesteld en te weinig voor het gewest had buitgemaakt.4 
Langer dan de inbreng van deze admiraal lieten enkele Zeeuwse predikanten hun sporen na in de 
Nederlandse gemeenschap in de Nieuwe wereld, vooral in het aanwakkeren van het piëtisme, de 
stroming die de klemtoon in het geloof legde op de christelijke levensstijl als uiting van ware bekering 
en niet op kerkelijke afspraken. Nadat dominee Jacobus Koelman (1631-1695) van Sluis in 1674 was 
afgezet vanwege zijn kritiek op de slappe houding van de staat, kreeg hij in 1682 een beroep van de 
Nederlandse inwoners van Nieuwer Amstel, een kleine kolonie aan de monding van de Zuidrivier (de 
Delaware)  die de waarde van deze piëtistische predikant die bovendien veel schreef en boeken uit het 
Engels vertaalde, inzagen. Hij bedankte voor de eer, maar zijn leerling Guiliam Bertholf (1656-1726) 
maakte de oversteek wel samen met een aantal inwoners van Sluis en vestigde zich in 1683 in New 
Jersey. Deze lekenprediker keerde in 1694 terug naar Walcheren om zich daar te laten ondervragen en 
kon daarna als officiële predikant in de streek rond New York aan de slag. Dat deed hij dertig jaar 
lang. Zijn verdienste was dat hij de klemtoon verschoof van kennis over de geloofsleer naar 
geloofservaring.5 
Deze trend werd later in de achttiende eeuw voortgezet door een andere ‘Zeeuw’, in feite een Schotse 
immigrant, Archibald Laidlie (1727-1779) wiens eerste gemeente de Schotse kerk van Vlissingen was, 
waar hij tussen 1759 en 1763 stond om aansluitend een vooraanstaande positie in de Amerikaanse 
kerk in te nemen. In 1763 werd hij door de Reformed Protestant Dutch Church in New York beroepen 
als haar eerste Engelstalige predikant. Hij ontplooide zich als een gevierd kanselredenaar en zorgde 
ervoor dat een meer praktische samenvatting van de calvinistische geloofsleer, de Heidelbergse 
Catechismus in de versie van A. Hellenbroek in een Engelse vertaling het leerboek voor de jeugd 
werd. Zo zorgde hij voor de overgang in de kerktaal van het Nederlands naar het Engels, waardoor hij 
de jonge generatie net op tijd bond aan de ‘Dutch Church’ voordat ze niets meer van de diensten 
konden begrijpen. Binnen de kerk had het Nederlands dus honderd jaar stand gehouden, ook al viel de 
stad onder Engels bestuur. Op het politieke terrein steunde hij voluit de Amerikaanse revolutie, die 
ook in Zeeland niet onopgemerkt bleef.6  
 
De reactie van Zeeland op de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten in 1776 
Een mengeling van politieke en commerciële belangstelling voor Amerika deed zich voor ten tijde van 
de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. In 1775 barstte de belangstelling voor Amerika in de 
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Nederlandse media goed los, aangewakkerd door de politieke strijd tussen orangisten en patriotten. De 
sympathie van de bevolking in de Nederlandse Republiek lag grotendeels bij de opstandelingen. De  
jonge Vlissingse student Jacobus Bellamy (1757-1786) dacht er zelfs over om zichzelf als vrijwilliger 
te melden voor het leger van George Washington in 1777, maar bedacht zich en dichtte in plaats 
daarvan een eerbetoon aan de man: 
 
Geen gloriezuil is uwer grootheid waar: 
De Vrijheid van America, 
’t Geluk uw’s volks, op regt en moed gebouwd, 
Dit is uw gloriezuil!7 
 
Ook de kooplieden in Vlissingen en Middelburg lieten zich meevoeren op de golf van optimisme die 
verwachtte dat de Amerikanen hun handen vol hadden aan het ontginnen van het land en geen tijd 
hadden voor het inrichten van fabrieken, zodat er een mooie afzetmarkt voor bijv. textiel zou ontstaan. 
De Amerikaanse gezant John Adams had die verwachtingen doorgegeven aan kooplieden in de 
Hollandse steden die hun Statenvergaderingen bedolven onder verzoekschriften om snel een handels- 
en vriendschapsverdrag met de VS te sluiten. Ook Zeeuwse handelaren deelden in de euforische 
stemming. Vlissingse kooplieden verwoordden hun verwachting in een verzoek aan de Staten op 11 
maart 1782: ‘… dat geen land ter weereld meerder belang kan hebben in een verband van Commercie 
met de Ingezeetene van Noord-America, dan deze Republicq.’8 De Vlissingers hielden rekening met 
een snelle erkenning door Engeland van de onafhankelijkheid van Amerika waardoor de 
handelsbetrekkingen tussen beide landen weer hersteld zouden worden. Daarom drongen ze erop aan 
bij de Staten dat de Republiek zo snel mogelijk een handelsverdrag met Amerika moest sluiten mits ze 
anders achter het net zou vissen. De druk nam toe omdat Zeeland ernstige verliezen leed in de Vierde 
Engelse oorlog (1780-1784) en handel met Amerika deze verliezen zou kunnen compenseren. De 
Middelburgse kooplieden ondersteunden het verzoek van harte.9 
Sommige Zeeuwse bestuurders deelden het enthousiasme van de kooplieden en lieten zich door de 
democratische ontwikkelingen in Amerika inspireren om het politieke bestel in de Republiek te 
hervormen. Anderen wilden daar niet van weten. De Zeeuwse raadpensionaris Laurens van de Spiegel, 
die de pro-Engelse stadhouder Willem V steunde, volgde een strikt juridische redenering en betoogde 
dat hoewel Nederland in oorlog was met Engeland, dit niet vanzelf betekende dat Amerika dus gelijk 
had. Als Nederland zijn lot aan Amerika verbinden zou dat mogelijk een vredesluiting met Engeland 
in de weg staan. Wat de handel betrof zag hij geen voordelen in handel met Amerika. Nog afgezien 
van het ontbreken van voldoende schepen om de handel met Amerika te beschermen, bood Amerika 
geen goederen die Europa niet kon leveren. Andere Europese landen lagen dichterbij Amerika en 
hadden dus een kostenvoordeel. Bovendien vielen politieke sympathieën gelijk weg als Nederlandse 
producten te duur bleken. Hij wilde, net als de Zeeuwse Staten, zolang mogelijk neutraal blijven 
omdat de Republiek een oorlog met Engeland niet kon winnen.10  
De stemming in het land, vooral in Amsterdam en in Friesland, was echter pro-Amerikaans en de 
Amerikaanse gezant John Adams wist een netwerk van sympathisanten op te bouwen en de publieke 
opinie te bewerken in zijn voordeel. Een goed voorbeeld van de pro-Amerikaanse stemming in het 
land, volgt hier een citaat van doopsgezinde predikant Francis Adrian van der Kemp in zijn 
biddagpreek op 27 februari 1782: ‘America kan ons leeren, hoe de verbastering van het volkscharakter 
tegen te gaen, het bederf der zeden te stuiten, de omkooping te weeren, de zaeden der dwinglandij te 
verstikken, en de zieltogende vrijheid in gezondheid te herstellen. America is door het Wezen aller 
wezens verordend, om Neerlands laetste boetprediker te wezen. America is verordend, om de leemten 
van Neerlands volk te heelen, indien het derzelver voetstappen wil drukken; indien het zich wil 
bekeeren en leven’.11 Deze stemming leidde op 19 april 1782 tot het besluit van de Staten Generaal in 
Den Haag om John Adams als Amerikaanse gezant te aanvaarden. Daarmee erkenden ze ook zijn 
onafhankelijke natie, waarmee op 8 oktober 1782 een Tractaat van Vriendschap en Commercie werd 
gesloten. Zeeland stemde met beide zaken in. 
Dat Amerika onder kooplieden populair was blijkt ondermeer uit de naam van een Vlissingse herberg 
De Americaansche vlag. Die herberg lag in de Palingstraat midden in de bedrijvige havenwijk van 
Vlissingen. Ook toen dit pand allang weer een gewoon woonhuis werd, bleef de naam tot zeker 1822 
bewaard.12 
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Belangstelling voor het Nederlands erfgoed in Amerika in de negentiende eeuw begint in Zeeland 
Ook al weerhielden de handelsbelangen de Zeeuwen van al te groot enthousiasme voor de jonge 
Republiek, de regenten in Zeeland bekeken het proces van politieke vernieuwingen in Amerika en de 
groei van de democratie met belangstelling en benutten hun kennis om de historische banden tussen 
Nederland en Amerika op te diepen. 
De persoon die aan het eind van de Nederlandse en het begin van de Amerikaanse Republiek de meest 
gevarieerde Amerikaanse contacten was Nicolaas Cornelis Lambrechtsen (1752-1823). Hij was 
bevriend met de Zeeuwse elite, zoals Lampsius en Van der Perre, en vooraanstaande Nederlandse 
patriotten zoals Joan Derk Van de Capellen tot den Pol, Rogier Gerard van Polanen (die getrouwd was 
met een nicht van Lambrechtsen) en Francis Adrian van der Kemp, die in 1788 naar Amerika 
emigreerde.  
De gematigde patriot Lambrechtsen was als tweede pensionaris van de stad Vlissingen aan een 
indrukwekkende loopbaan begonnen en bekleedde tal van provinciale functies (belastingontvanger, 
opziener van allerlei onderwijs en zorginstellingen), waardoor hij een gerespecteerd burger was, al 
maakte hem dat ook kwetsbaar tijdens politieke omwentelingen. In 1787 verhuisde hij naar 
Middelburg toen hij als pensionaris van Vlissingen was ontslagen en was bedreigd. Die verhuizing 
onderbrak, maar beëindigde zijn carrière niet. Zijn ambteloze periode benutte hij om aanvullingen te 
leveren aan Jan Wagenaars standaardwerk, Vaderlandsche Historie. Daarna leidde zijn advieswerk 
voor de afwikkeling van de zaken van de opgeheven West en Oost-Indische compagnieën hem de 
archieven in. In 1801 werd hij “Commissaris van de Americaanschen Raad te Middelburg,” voor een 
tractement van f 3000 per jaar. Deze voorloper van het ministerie van koloniën behartigde de belangen 
van de handel op de West Indische kolonies. Ook in zijn onmiddellijke omgeving onderhield hij 
persoonlijke contacten met mensen die belangen in en kennis over de Verenigde Staten hadden. Zijn 
buurman aan de Rouaanse Kaai in Middelburg, Rogier G. van Polanen, zou van 1796 tot 1802 als 
minister-resident de Bataafsche Republiek in Amerika dienen. En in december 1813 had hij samen 
met andere Zeeuwse notabelen, waaronder Jhr. Mr. M.E.C. Versluys, (1752-1825) agent der 
Verenigde Staten van America te Middelburg, als gijzelaar van de Franse autoriteiten vastgezeten om 
te garanderen dat de Franse garnizoenen genoeg te eten kregen en de belastingen werden betaald.13 
Lambrechtsen raakte steeds meer aan de geschiedenis verslingerd. In het voorwoord tot het eerste 
Nederlandse historische overzicht over Nieuw Nederland biechtte hij op: ‘Zoo dikwijls ik mij de 
luisterrijke tijdvakken onzer Vaderlandsche geschiedenis voor den geest stel, of mij herinner de 
heldendaden der Voorouderen, kan ik mij niet ontveinzen door derzelver overdenking zoo zeer 
bekoord te worden, dat zij mijne geheele ziel als ’t ware inneemt en mijne nieuwsgierigheid en 
weetlust op eene betooverende wijze gaande houdt’.14 Zijn onderzoek was dus een bron van troost in 
de donkere tijd van de Franse overheersing.  
Hij maakte tussen 1813 en 1815 zijn concept klaar dat  hij voorlegde aan tal van deskundigen in den 
lande. Hij was inmiddels corresponderend lid van de historische vereniging in New York geworden en 
had zo aanvullend bronnenmateriaal uit New York verkregen.15 Onder de bescheidenheid waarmee hij 
zijn werk in druk liet verschijnen, zat gepaste trots verscholen, want hij bestemde deze verhandeling 
over Nieuw Nederland tot het belangrijkste geschenk voor het jubilerende Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, dat in 1817 vijftig jaar bestond. Lambrechtsen had het Genootschap sinds 1800 
voorgezeten en zou tot zijn dood in 1823 president blijven. Hij schreef in zijn memoires dat dit 
jubileum de mooiste dag van zijn leven was. Het boek Korte beschrijving van Nieuw Nederland 
(1818) werd later in Amerika door zijn vriend Francis van der Kemp vertaald en uitgegeven en zou 
een eeuw lang de belangrijkste Nederlandse bron voor de geschiedenis van Nieuw Nederland blijven.  
 
Emigratie naar Amerika in de negentiende en twintigste eeuw 
Het demografische aspect van de relatie tussen de Provincie Zeeland en de Verenigde Staten 
domineerde de eeuw tussen 1845 en 1960 en is al eerder in dit tijdschrift met twee themanummers, een 
artikelenreeks en publicaties in verwante bladen goed gedocumenteerd.16 De kern van deze relatie is 
dat de internationale migratie, naast de interne migratie in Nederland en de trek naar de buurlanden, 
bijgedragen heeft aan de trage groei van de Zeeuwse bevolking, die achterbleef bij de rest van het 
land. Emigratie was natuurlijk geen oorzaak, maar een gevolg van de demografische druk, het 
probleem om binnen de provinciegrenzen de bevolkingsaanwas op te vangen. De buitenlandse 
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migratiecijfers onthulden dit fenomeen omdat de timing, de omvang en de zichtbaarheid van het 
vertrek de demografische trends op de politieke agenda zetten. In 1847 schrok de Provincie van de 
eerste groepsmigratie uit de provincie. In het voorjaar vertrokken 457 personen op drie schepen naar 
Noord-Amerika. De  gouverneur constateerde dat deze uittocht een verlies voor de provincie was en 
dat de overheid eigenlijk iets zou moeten ondernemen om deze mensen voor het koninkrijk te 
behouden. Ook in de jaren daarna observeerde de gouverneur dat de emigratie de bevolking deed 
afnemen. 
Dat hij bezorgd was kwam vooral door de omslag, omdat voor het eerst na de Franse tijd een ruim 
vertrekoverschot zichtbaar werd. Op elke duizend inwoners vertrokken er vier meer dan er 
binnenkwamen. Dat getal ging nog verder omhoog tussen 1870 en 1890 van de negentiende eeuw naar 
bijna 10 op de duizend. Sommige dorpen zoals Borssele en Yerseke verloren twintig procent van hun 
bevolking. Deze trend van trage groei zette zich in de twintigste eeuw voort. Nederland groeide van 5 
naar 15 miljoen tussen 1900 en 2000, dus een verdrievoudiging, Zeeland van 217.000 naar 370.000, 
nog geen verdubbeling. Zeeland had, samen met Drenthe, het laagste groeicijfer van alle provincies. 
 
Emigratie is stemmen met de voeten. Het is een helder signaal dat mensen de toekomst in het eigen 
land somber inzien. En in zowel halverwege de negentiende als in het midden van de twintigste eeuw 
waren de vooruitzichten donker. Tot 1840 was Nederland een immigratieland geweest dat vooral 
Duitsers aantrok op zoek naar (seizoens)werk of een baan had in van de scheepvaart. In de 
negentiende eeuw verschoof de migratiebalans. Het platteland kon de bevolkingsgroei niet opvangen 
en industrialisering liet nog op zich wachten.   
Negentig procent van de emigranten trok naar Amerika, waar land goedkoop en arbeid goedbetaald 
werd, de rest naar Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Nederlands-Indië. Zeeland voerde de rangorde van 
emigratieprovincies aan. 32.000, ongeveer zestien procent van alle Nederlandse emigranten kwam uit 
deze provincie, terwijl Zeeland maar een aandeel van 4 procent in de Nederlandse bevolking had. De 
emigratie was niet gelijkelijk over de provincie verdeeld. Tot aan de Eerste Wereldoorlog lag het 
zwaartepunt van de emigratie in Zeeuws-Vlaanderen. Van de ruim zevenduizend Zeeuwen die tussen 
1900 en 1910 naar Amerika trokken kwamen er bijna vierduizend uit Zeeuws-Vlaanderen.  
In de negentiende eeuw ontstond er in Zeeland, misschien wel sterker dan in enige andere provincie, 
een emigratiecultuur. De combinatie van contacten, verhalen en netwerken hielden een cultuur in 
stand, die emigratie als reële optie aanbood. Als de toekomst er somber uitzag, lagen er kansen om 
opnieuw te beginnen.  
Dankzij Zeeuwse gemeenschappen in Michigan en Iowa lagen er verbindingslijnen gereed om zonder 
al te veel problemen naar de overkant te gaan. Vooral in het dorp Zeeland, in de stad Grand Rapids, in 
Kalamazoo, alledrie in Michigan, maar ook aan weer een overkant, dit keer van het Michiganmeer in 
Oostburg en Cedar Grove, en zelfs in New Jersey en Long Island bij New York ontstonden Zeeuwse 
gemeenschappen vanaf het  midden van de negentiende eeuw. De kerkelijke afscheiding van de 
Hervormde Kerk leverde capabele leiders, die een hechte vrij homogene groep met gedeelde idealen 
naar nieuwe gebieden begeleidden en stabiele gemeenschappen vormden.  
Hoewel aanvankelijk religieuze idealen de vorm bepaalden van de Nederlandse kolonies in Amerika, 
was het daarna steeds de economie die de emigratiegolven aanwakkerde. De landbouwcrisis, 
mechanisatie, gebrek aan innovatie lieten steeds de stroom weer aanzwellen.  
Eenzijdige afhankelijkheid van de landbouw en ook nog daarbinnen van één product (vaak graan) 
zonder dat er goede alternatieven waren zoals industrie, maakte de Zeeuwse economie kwetsbaar. Pas 
aan het eind van de negentiende eeuw ontstond nieuwe werkgelegenheid bijvoorbeeld bij scheepswerf 
de Schelde in Vlissingen, maar genoeg was dat niet om de groeiende bevolking werk te bieden.  
In 1952 berekende Elseviers Weekblad dat als alle Zeeuwen die tussen 1880 en 1950 vertrokken 
waren, in de provincie waren gebleven, de bevolking 465.000 personen zou hebben geteld, 200.000 
meer dan in 1950 was geteld. Dit was vooral een gevolg van de binnenlandse verhuizing naar Noord- 
en Zuid-Holland en later Brabant, niet van de buitenlandse emigratie. De bevolkingsprognose van 
1950 schatte dat Zeeland vijftien jaar later 276.000 inwoners zou tellen, maar in dat jaar stond de teller 
op tienduizend hoger.17 
In 1950 had men begrijpelijkerwijs de gevolgen van emigratie voor de bevolkingsomvang overschat. 
Tussen 1948 en 1962 vertrokken 400.000 landgenoten overzee, op een bevolking van 10 miljoen. Dit 
keer 36 procent naar Canada, 29 procent naar Australië en 19 procent naar Amerika. De Zeeuwen die 
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vertrokken hadden een sterke voorkeur voor Canada, maar het meest opmerkelijk was dat het aantal zo 
gering was. Slechts 5.000 Zeeuwen vertrokken er in die periode. Van topscorer 16 procent werd 
Zeeland hekkensluiter, naar net 1 procent. Het kleine aandeel van de Zeeuwen kwam doordat de 
emigratiebereidheid voor het buitenland al was afgeroomd toen het hoogtepunt zich in 1952 
aandiende. Ook de watersnoodramp van 1953 leidde niet tot een emigratiegolf. Als de Zeeuwen niet 
terugkeerden, bleven ze in andere delen van het land wonen.18 Het resultaat van de eerdere 
emigratiestromen was dat er op diverse plaatsen gemeenschappen ontstonden die de band met de 
streek van oorsprong levend hielden.  
 
Slot 
De geschiedenis van de interactie tussen de provincie Zeeland en het Noord-Amerikaanse continent is 
in dit artikel in grote stappen doorlopen. Natuurlijk zijn er tal van aanvullende voorbeelden te vinden 
die het beeld nuanceren. Het maritieme karakter van de Zeeuwse economie en de daaruit 
voortvloeiende belangen in het Caribische gebied hebben in de zeventiende en achttiende eeuw de 
Zeeuwse regio met Amerika verbonden. Aan het eind van de achttiende eeuw speelden 
handelsargumenten een voorname rol in de discussie over de erkenning van de jonge Verenigde 
Staten. In de tweede helft van de negentiende eeuw was het verschil in economische ontwikkeling 
tussen de Verenigde Staten en Zeeland (en vele andere regio’s in Europa) groot en zichtbaar genoeg 
om een emigratiegolf op gang te brengen, die bijdroeg aan een cultuur van emigratie.  
Dus de economische aspecten waren van groot belang voor de betrekkingen tussen Zeeland en 
Amerika, vanaf het begin tot vandaag. Maar ze vormden niet de enige band: kerkelijke, culturele en 
demografische factoren voegden zich bij de economische, verrijkten en verbreden het contact, dat in 
de loop der eeuwen steeds intensiever is geworden. De herontdekking van de Nederlandse 
geschiedenis in Noord-Amerika was een mooi Zeeuws initiatief dat bijna een eeuw lang de 
voornaamste publicatie over dit onderwerp was. Zoals het herdenkingsjaar 2009 aantoonde, zijn de 
charme en de troost van een heroïek verleden nog springlevend.  
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