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ffiffi f . Gerlacus van den Elsen in 19OO kolonisten in Noord-

lro fl ï i i",, fi "' iil":";:fr ,ii 1"::il""1*ïitïïï"ï::'iïf
Anerikarr. Hij ontÍnoet er vele Brabanders en ook Genertenaren
en over hen schrijft hij onderneer: rttet veet plezier spreken
ze nog over de kennissen in het rroude landrr, maar voor geen
geld ter wereld gingen zij terug. Gewoonlijk noenen zij het
rroudlandrr, een wever van Genert, die gO jaar oud is en hier
van zijn renten leeft, noende het ttarÍn landrt (1).

Over de ernigratie van Gemertenaren naar rrhet beloofdê landrl
van de negentiende eeuw is tot dusver nog nooit geschreven.
Zo verwonderlijk is dat in feite ook niet als nen weet dat
er nauwelijks bronnen zijn aan te wijzen waar men de namen
van de personen die ernigreerden zonaar af kan lezen. Er is
echter een uitzondering voor de periode van 1848 tot 18?7.De
minister van Binnenlandse Zaken gaf aan de gouverneurs in de
provinciê per nissive van 21 decenber 7B4Z namelijk de op-
dracht om vanaf dat jaar jaaxlijks een [Staat der Landver-
huizers naar Noord-Anerika of andere overzeese gewestenrr in
te dienen. En in die staten moesten de emigranten per plaats
en met nane worden genoend terwijl ook gegevens als beroep,
leeftijd, godsdienst, maatschappel i jke klasse, eventueel ne-
detrekkende rrou!Íen, kinderen en dienstboden, reden van ver-
trek en vermoedelijke bestemming, rtrorden verneld (2). Na 182?
worden deze gegevens opgenoinen in de ttBijclragen tot de alge-
mene sratistiek van de Nederlandse Bevolkingn, echter alleen
de aantallen, leeftijden, bestemrning en motieven. De originele
liisten blijken te zijn vernietigd. Voor wat betreft rle peri-
ode 1848-1877 kan dus een exacte lijst worden aangelegd uit
de voorhanden archivalia. En die periocle is bovendien voor
de emigranten vanuit onze contreien naar Noord-Anerika onge-
thrijfetd de belangrijkste geweest, want de trek vanuit het
katholieke Zuiden van Nederland is pas op gang gekornen tegen
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het eind van de veertiger jaren in de vorige eêuw. De econo-
nische crisis van die jcen trof zowel landtrour.r' als industrie
en het is niet verwonderlijk dat het Gemertse weversoproer
van februari 1849 ook juist in die periode valt. In de ÍCa-
tholieke Nederlandsche Stenrnenrt, een zeer strijdbaar tijd-
schrift onder redactie van Le Sage Ten Broek verscheen op ?
noveÍnber 1846 een oproep van een cornnissie uit Nijmegen waar-
in adspirant-lantlverhuizers r*erden uitgenodigd zich te melden
bij rrde comnissie ter bevordering van geregelde landverhui-
zing van Nederlantl,sche Catholyken mtr Noord-Anerika. Ook het
dan pas opgerichte dagblad De Tijd schenkt aandacht aan deze
zaak en net name de daar in vervatte herhaalde oproep in de
zomer van 1847 door de Doninicanerpater Van den Broek on hen
naar zijn missiegebied te volgen is voor de trek vanuit onze
regio Yan belang geweest.
Pater Van den Broek had sinds 1834 gewerkt onder dê indianen
en de eêrste blanke bewoners in het gebied van Green Bay in
Wisconsin. En zottra Europese enigranten het uitgestrekte ge-
bied van die staat gingen binnenstromen liep hij rnet plannen
rond om een katholieke Nederlandse kolonie in het gebied van
Fox-River (een rivier ter breedte van de Maas) te vestigen.
Even weer in Nederland sch.rêef hij zijn bekende rReize naar
Noord-Amerikart waarin hij onderwerpen aansneed als reis- en
andere kosten, welk land het voordeligst was on te bewonen,
en hij beval zijn werkje aan als vooral rrdienstig voor Roons-
Katholieke landverhuizers. 1br dezê brochurewas ook .in Oost-
Brabant grote belangstelling. ïn het Dagblatl De Tijd werd de
streek van pater van den Broek aangeprezen: het land kostte
tlrie gulrten per acre (4O4? vierkante rneter ) en er konden wel
4OO gezinnen plaats vinden en een bloeiende kolonie stichten
met nogelijk een klooster en een seninarie. Het gevolg was
dat in 1848 drie schepen naar de Verenigde Staten voeren. En
het eerste schip dat in naart 1848 uitvoer had BO ernigranten
aan boord, allen Oost-Brabanders afkornstig uit Uden, Volkel,
Cuyk, Grave en Boekel (3).
Deze lruittochtrr zal ook in Genert niet onbesproken zijn ge-
bleven en het wekt dan ook nauwelijks verwondering dat toen
twee jaar Later zich opnieuw een grote groep opÍnaahte voor
de grote oversteek dat er toen ook S Genertse gêzinnen (rnet
in totaal 33 personen) neegingen. Opnieuw stond deze groep
onder leiding van geestelijken, en nu van personen uit eigen
ongêving en we1 twêe lcruisheren van Uden en de kapelaan van
Boekel (G. v.d. Heuvel, geboortig van Uden) (4).
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Deze groepsgewijze emigratie had tot gevolg dat er in l{iscon-
sin eên aantal nederzettingen ontstonden net een sterk Oost-
Brabantse inslag. De Udense kruisheren tra'egen als pa-rochie
toegewezen Hollandtown later Holland genoeÍnd en hun parochi-
anen waren vrijwel uitsluitend Nederlanders en meer bepaald
Oost-Brabanders. De Boekelse kapelaan v.d. Heuvel stierf al
kort na aankomst in Green Bay ên kort daarop namen de Udense
kruisheren ook tlie parochie waar (n.b. ook pastoor v.d.Broek
overleed in 1851). Tot omstreeks 1857 bliift er een vrij gro-
te trek naar het nieuwe land. Van de 79 Gemertse ernigranten
in de periode 7A4A-78?? vertrekken er maar liefst 73 in de

.jaren 18m t/n 7a54. Dat de plaats van bestemming ook inder-
daad Wisconsin en dan meer speciaal het gebied rond Green-
Bay betrof is slechts voor 22 personen zo expliciet aangege-
ven. In de staat van landverhuizers volstontl men veelal met

als plaats van besteÍntning op te geven rrNoord-Amer ikarr' Het
is wàIhaast zeker dat ook de anderen naar deze regio verhuis-
den. Vrijwel alle Gemertenaren geven als reden van vertrek:
rrom beter Íniddel van bestaan te vindenr'. Zelfls de welgestelde
Henclrik Corstens, tlie in 1853 vertrêkt geeft als reden: rruit-
zigt op beter bestaantr. Met uitzondering van de farnilie Cor-
stens (welgestelden) zijn aIIe emigranten aangeduid als zgn'
rrningegoedenrr. Behoeftigen daaronder waren er in ieder geval
niet. Het is wellicht interessant te weten dat de reis vanaf
Rotterdan naax New York in die dagen gemidtletd 35 gulclen los.t-
te en daarenboven 21 gulden aan proviantl. En voor cle veelal
grote gezinnen uas dat toch een vrij kostbare onalerneÍningt
terwijl de reis in de lege vrachtschepen verre van conforta-
bel zat zijn geweest.
In het gebierl waar de meeste Oost-Brabanders zich hadden ge-
vestigd wertl in 1856 ook het eerste kruisherenklooster ge-
sticht. Maax na een aantal iaren zou deze vestiging toch op-
gegeven Ínoeten worden mede o.i.v. de uitgebroken Amerikaanse
burgeroorlog, waardoor geen nieuwe krachten uit Europa kwa-
men, terwijl er uit de gemeenschap van eÍnigranten geen animo
voor het klooster bleek te bestaan.
Toen ile AmerikaaÍrse burgeroorlog volop aan de gang was ver-
trok er nog é6n Genertenaar naar het westen. Het rvas de 40:
jarige r'ïijgezel Johannes Grassens, die ging rroÍn êen bestaan
te zoeken'r. Vdf jaren nadat men in Arnerika de strijdbijl had

begraven vertrok er in 1870 nog het gezin van Josephus van
den Elsen vanuit Gemert naar Noord-Amerikat waarlrrce het totaal
van Genertenaren in tle periode van 1848-787? kwaÍn op 78 per-



sonen. De enige emigrant ttie zich niet in Noord_Amerika ves_tigde was zekere Henricus van den Elsen, die in 1g7O zichnoenende trkatoenfabr ikant fi naar. Zuid_Áme;ika trok.
Van de trek naar Noord_Ámerika na 1gZ6 is tot op heden voorwat betreft de GeÍnertenaren nog naar bitter weinig bekend enjuist in_de tachtiger jaren van de vorige u.,l"rio", de land_bouwcrisis op zlin hoogtepunt h,as zijn ei *.." i,"t"rr, ook uitGenert, naar Noord-AÍnerika vertrokká.r. f,rl oot vL aie t"eedegolf kwarnen er velen in het gebied van Green nay terectrt. Zovertrok in 1881 het gezin van Henatrik van zeelaná naar LittleChuter.gelegen langs de Fox River, Ínet de tran ongeveer eenuur rijden van Green Bay. En Liitre Chute hras 6En van aieplaatsen die bijna geheel uit Noord_Brabanders bestonrt. Inde rrrwintig Brieven uit Amerikarr van Gerracus van aen Ersenwordt zelfs nelding gemaakt van Íde schut van Littte Chuter,Brabantser kan het haast niet: rrln de vastenavonddagen werdvan 

-pijnhout een vogel gemaakt die boven aan een stok of boom
hrer d vastgemaakt. Die den vogel afschoot was koning, moest
,d:1 lrac_tegTen- en kreeg een zilve"en hart of plaat wetke hijbij feestelijkheden op zijn borst moest drageir,r.
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