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Herinneringen 
door  

Garry Fleuren 
 

  Bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van onze emigratie 
 naar Canada in 1957 schreven we allemaal onze persoonlijke memoires 
 over de eerste jaren in ons nieuwe vaderland. Over familieleden die de 
 afgelopen jaren dichtbij ons stonden, ook die dragen er aan bij met hun 
 eigen herinneringen aan feesten en evenementen of over andere 
 familieleden, speciaal ook over opa en oma.  
 Omdat ik de oudste ben van de vijf geëmigreerde kinderen en degene 
 ben met de meeste herinneringen die verder in de tijd teruggaan - ook 
 over mijn eerste kinderjaren in Nederland - suggereerde mijn zus Mary 
 dat ik dan ook maar het meeste moest schrijven… 
  In het belang van de jongere generatie nu en van de toekomstige 
 generaties is het een “goede zaak” om onze herinneringen op papier te
 zetten voordat deze voorgoed verloren gaan. 
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Limburg, Nederland 
rond de vijftiger jaren 

 
 Onze kleine gepachte boerderij, een paar kilometers buiten de 
bebouwde kom van Bergen L. was een gemengd bedrijf van zes koeien, wat 
jong vee, twaalf varkens en een paar honderd leghennen. Het anderhalf 
steens gebouw was er een van het type alles onder één dak. Het stalgedeelte 
was afgescheiden van het woongedeelte door een soort hal van gemetselde 
stenen muren. Deze woonvorm was erg gebruikelijk destijds op het 
platteland van Europa. 
 Alle kinderen zijn in dat huis geboren, allemaal met hulp van een 
vroedvrouw, behalve Martin. De barensweeën begonnen toen moeder nog op 
het land aan het aardappels rapen was, korte tijd later werd Martin geboren. 
 Het woongedeelte bestond uit een keuken, een woonkamer, een 
ouderslaapkamer, een slaapkamer boven de kelder en een zolder. Een 
gedeelte van de zolder was ingericht als slaapkamer voor mijn broer Martin 
en mij. Later kwam daar mijn broer Peter bij. Op een ander gedeelte van de 
zolder waren waslijnen gespannen om kruiden te drogen en als het regende 
de was binnen te kunnen drogen. Ook werden er appelschijfjes op die zolder 
gedroogd. Een van de andere slaapkamers was boven de kelder gebouwd als 
een z.g. opkamer. Ik kan me nog goed herinneren dat mijn moeder het 
broodmes sleep op de drempel van de kelder. De slaapkamer van mijn 
ouders was tegenover de paardenstal welke aan de andere kant van de weg 
lag. Ik herinner me hoe de wind door het openstaande raam floot. Als we 
moeder vroegen waar dat geluid vandaan kwam dat zei ze: “Jan Windjes”. 
 Door de voordeur kwam je meteen in de keuken binnen, dat was het 
centrale punt in huis waar alle dagelijkse gezinsactiviteiten plaatsvonden. 
Daar gingen we ook in bad in een wasteil die op de vloer stond. Kort voor de 
emigratie naar Canada kregen we een nieuw fornuis, het leek op zoiets als 
een gasgestookte warmhoudplaat. Het gas zat in een tank onder de 
aanrecht. 
 Een kolengestookte haard, de enige verwarming in het hele huis, 
stond in de woonkamer. Onze keuken had een rood met grijs gekleurde 
stenen tegelvloer en meerdere deuren gingen van hieruit naar de andere 
ruimtes in het huis. Een trap ging vanuit de keuken naar de opkamer boven 
de kelder en eentje naar de zolder. Een deur gaf toegang tot de hal die de 
afscheiding vormde tussen het woon- en het stalgedeelte. In die hal was een 
aanrecht en een hand-waterpomp. Dit was ook de ruimte die werd gebruikt 
voor de opslag van vlees en allerlei soorten worst nadat er een varken was 
geslacht en uitgebeend. Omdat er geen koelkast was hing dit allemaal aan 
het plafond te drogen. Ik kan me die dingen nog allemaal goed voor de geest 
halen zoals die daar aan de haken hingen. Andere vleesproducten werden 
voor de winter in potten bewaard op schappen in de kelder. Hoofdkaas was 
geen kaas maar een geleiachtig vlees dat gemaakt werd van vlees van de kop 
van het varken. Er werd (bijna) niets weggegooid. Dit houd ook in dat de 
darmen, binnenstebuiten gedraaid en uiteraard goed schoongemaakt, 
gebruikt werden voor het worst maken.  
 De kelder was ook toegankelijk via een deur en trap vanuit die hal. 
Aan het eind van die hal waren meerdere deuren. Eentje ging er naar de 
koeien- en varkensstal. Een andere deur ging naar de ruimte waar we onze 
fietsen stalden. De wc was ook in de hal bij de achteringang vlak bij de 
gierkelder. 
 Het kippenhok was een apart gebouw en de hennen hadden het naar 
hun zin in een aparte binnenren. Een ander gebouw, aan de voorkant open, 
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stond naast het kippenhok. Hier werden allerlei boerderijbenodigdheden 
bewaard en het brandhout dat werd gebruikt om een reusachtige ketel te 
verwarmen. Deze ketel werd gebruikt om water te verwarmen voor de was, 
ons bad in de teil, om aardappels te koken voor de varkens en ik denk dat 
het ook werd gebruikt om het varken te wassen bij de slacht. 
  Bij onze boerderij hadden we ook een groentetuin met aardappels, 
uien, prei, boerenkool etc. We hadden ook wat fruit, zoals abrikozen, peren 
en verschillende soorten kersen. Ik bewaar goede herinneringen aan de z.g. 
“spekkersen” een grote donker rode vlezige kers met rode en crème 
kleurschakering. Er was ook een notenboom achter de boerderij waar we 
inklommen. (Jaren geleden, in 1972, heb ik met Karin deze plek nog bezocht 
en het was een enorm grote boom geworden). 
Vlakbij stond nog een stenen gebouw waar de huisbaas woonde en onze 
Bruino, ons paard zijn stal had en waar de kar en een nieuwe vierwielige 
wagen stond. 
 Ik herinner me een prachtig aspergeveld van een van mijn ooms, Piet 
Frenken. Hij was getrouwd met tante Anna, een zus van mijn moeder, na 
verloop van tijd hadden ze een groot gezin van elf kinderen. Voor hen bracht 
asperges, m.n. de witte asperges was erg gevraagd in Duitsland, een goed 
inkomen. Ik herinner me erg goed dat ik tussen de rijen aspergeplanten liep, 
rijen die leken op aarden wallen die allemaal mooi glad en erg strak waren 
gemaakt. De reden daarvan is dat op deze manier goed zichtbaar is dat er 
kleine barstjes in de aarden wal komen als de aspergewortel omhoog komt. 
De aspergesteker kan dan goed zien waar hij de plant moet uitgraven om te 
zien waar hij de plant moet afsteken. Dit voorkomt dat de asperges groen 
wordt als hij te veel boven de grond uitkomt. 
 Door de korte en relatief milde winters in Holland, kunnen wortelen, 
bieten, koolraap en aardappelen vrij gemakkelijk in kuilen in de grond en 
afgedekt met stro en aarde worden opgeslagen. De zo opgeslagen oogst werd 
naar huis gehaald als deze nodig waren. Sommige weilanden lagen dicht bij 
huis tussen de boerderij en de sloot terwijl andere velden aan de ander kant 
van de Rijksweg lagen. Deze Rijksweg was de hoofdverbinding tussen Venlo 
en Nijmegen. Ons adres was Rijksweg 36, Bergen L. Andere velden lagen 
verder weg afgescheiden van de boerderij, of in de “ontginning” (terug winnen 
van land dat nog ruw en niet bewerkt was), bijna tegen de Duitse grens aan. 
Op een ander veld was een grote plek waar alleen onkruid groeide omdat 
daar een vliegtuig was neergestort tijdens de oorlog. Daadwerkelijk lagen alle 
velden erg ver weg van de boerderij, en net zo als de boerderij zelf was alles 
gepacht. De gemeente verpachte ook grond aan de boeren. Wij hadden zelf 
geen grond in eigendom. 
 Het hooien was vergeleken met nu een grote klus. Het gras werd 
gemaaid en nadat het was gedroogd werd het op een houten driepoot, 
waarop ook weer dwarsliggers lagen (z.g. ruiters), opgetast. Op deze manier 
werd het hooi van de vochtige grond weggehouden en de hoop bleef 
nagenoeg droog. 
Hooi werd op deze manier bewaard totdat er tijd was om het naar de schuur 
te transporteren om het op te slaan als wintervoer voor de veestapel.   
 We zaaiden verschillende soorten graan, o.a. haver, tarwe en gerst. Op 
dezelfde manier als hooien kostte ook dit oogsten heel veel handwerk. De 
korenschoven werden voorzichtig opgetast en opgebouwd tot een z.g. mijt, 
het leek wel op een ronde tent. De bundels koren werden op deze manier 
bewaard tot dat de dorsmachine naar de boerderij kwam om het koren te 
dorsen. De dorsmachine was van een loonwerker die van boerderij naar 
boerderij trok om zijn werk te doen. (Op onze eigen boerderij hadden we een 
stoommachine die de dorsmolen aandreef). Ik herinner mij de aandrijfriem 
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van de dorsmachine en de grote hoop kaf aan de achterkant van de 
machine. Soms werden kleine hoeveelheden op de vloer van de schuur 
uitgespreid en op de ouderwetse manier gedorst met de dorsvlegel. Het graan 
werd in jute zakken gedaan en aan de molenaar verkocht. Ook werd er wat 
overgehouden als veevoer voor de veestapel in de winter. 
 Al het transport, hooi of graan of het brengen van mest naar het land, 
werd gedaan met het paard en de tweewielige kar. De door een paard 
getrokken kar was er een met hoge houten wielen, typisch voor die tijd.  Wij 
hadden geen eigen auto en gingen we ergens naar toe dan gingen we of te 
voet of per fiets of met het openbaar vervoer, de tram, bus of trein. 
Natuurlijk hoefde je nooit ver te gaan in zo’n klein land als Nederland. 
 Er waren altijd genoeg klusjes voor boerenkinderen te doen, zelfs op 
jonge leeftijd. Ik herinner me dat ik de kippen in de gaten moest houden en 
het schoonmaken van het kippenhok, of het helpen op het land. Ik moest het 
paard sturen terwijl mijn vader de machine bediende die het gemaaide graan 
in bundels bij elkaar raapte om het te binden. Als we een zwad hadden 
gemaaid ging hij mijn moeder helpen met het binden van de schoven die dan 
op een hoopje rechtop bij elkaar werden gezet. Mijn taak was het dan om 
Bruino naar het andere eind van de akker te brengen voor de volgende 
maaibeurt. Ook moest ik het paard sturen (iets dat niet altijd even recht 
ging) als mijn vader graan zaaide. Een ander klusje was het verspreiden van 
de grote paardenkeutels die her en der in de wei lagen. Al deze klusjes 
werden gedaan op klompen. Klompen waren erg comfortabel en erg 
goedkoop. Toen mijn ouders jong waren, werden klompen in de winter met 
een vulling van hooi gedragen voor de isolatie. Leren schoenen droegen we 
alleen als we naar school of naar de kerk gingen. Na school droegen we altijd 
klompen rondom het huis. De grond in Nederland is meestal zand en 
klompen gaan dan ook veel langer mee dan op de gravel achtige grond hier. 
Bovendien, nadat de grond is opgedroogd is het erg gemakkelijk om de aarde 
weer van de klompen af te kloppen tegen een deurpost of tegen elkaar te 
tikken. 
 We verbouwden ook suikerbieten, iets wat hier bijna niet voorkomt. In 
Canada komt de meeste suiker van suikerriet terwijl in Europa de meeste 
suiker van bieten wordt gemaakt. We verbouwden er wat voor ons zelf en 
maakten er stroop van, maar het meeste werd verkocht. De bietentoppen 
werden naar huis gebracht en opgeslagen in een silo put in de grond en in 
de winter gebruikt als kuilvoer voor het vee. Bij het vullen van de silo werden 
er planken rondom gezet zodat de hele oogst er in kon. Als er dan alles in zat 
werden de planken weer weggehaald en bedekt met stro en aarde tot aan het 
voederen in de winter. Dit kan ik me nog goed herinneren omdat ik er een 
keer in ben gevallen en bekneld raakte, maar ik kan me niet herinneren wie 
mij er weer uit heeft gehaald! 
 Toen ik in 1953 vijf jaar werd ben ik naar de kleuterschool gegaan, 
maar van dat jaar kan ik me weinig herinneren. Het eerste jaar van de lagere 
school was in de eerste klas en dat was ook het jaar dat ik de eerste Heilige 
communie heb gedaan, een heel groot feest in die tijd. Onze school was in 
het dorpje Bergen op slechts een paar kilometer van onze boerderij. Elke dag 
maakte ik de trip heen en weer op de fiets en ook in de middagpauze gingen 
we heen en weer naar huis voor de lunch. Ik heb toen een nieuwe blauwe 
fiets gekregen en ik kan me de naam Vulcaan op de stang nog goed 
herinneren. Ik mocht de fiets niet mee naar school nemen maar moest hem 
stallen achter de kruidenierswinkel. Mijn ouders kenden de kruidenier 
omdat zij daar de etenswaren kochten en dachten dat de fiets daar veiliger 
stond dan op school. De winkel was niet ver van de school en deze school 
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was alleen voor jongens. De meisjesschool was in een andere straat in het 
dorp. 
 We zaten allemaal twee aan twee op een houten bank en in het 
tafelblad zat een rond gat waar een inktpot in paste. Toentertijd waren er 
geen ballpoints en ik leerde schrijven met een houder en een kroontjespen 
die je dan in de inktpot doopte. De vulpen -waar de inkt in een reservoirtje in 
zat- was alleen voor de volwassenen en veel gemakkelijker in het gebruik. 
Naast schrijven leerden we ook lezen, grammatica en spellen en natuurlijk 
ook rekenen en catechismus. Thuis hadden we leien om met een griffel op te 
schrijven maar op school hadden we moderne schoolborden.  
(Wat een verschil met vandaag de dag - in een periode van 50 jaar, een halve 
eeuw - van kroontjespen en inktpot naar nu ik deze memoires schrijf op een 
computer, en stuur en ontvang e-mailtjes met bijlagen en speur naar de 
Fleuren familiestamboom op het internet:  
http://members.chello.nl/e.fleuren/genealogie/fleuren/stam01/frame-e.htm 

 (Met verwijzing naar de familiestamboom, moet ik de complimenten  maken aan 
 Eric Fleuren uit Nijmegen die fantastische werk heeft gedaan, niet alleen 
 onderzoek maar ook de genealogische informatie van de Fleuren familie, die 
 vijf eeuwen terug gaat, bij elkaar heeft gebracht).  
  
 Een neef van mijn vader, Marinus Weijers uit Nijmegen, in bezit van 
een auto, kwam regelmatig op bezoek. Als hij dan bij ons op bezoek was 
kreeg mijn vader rijles van Marinus op een achteraf weggetje achter de 
boerderij. Als ik dan aan hem denk herinner ik me ook de kermissen. We 
keken allemaal erg uit naar de jaarlijkse kermistijd, vergelijkbaar met wat 
nu onze fair is (een grote tentoonstelling in de herfst). Je kon er ritjes maken 
in de draaimolen, er waren allerhande traktaties, plezier maken en spelletjes 
doen, mooie tijden maar er was geen tentoonstelling of expositie. Ieder dorp – 
hoe klein ook- had zijn eigen kermis, meestal voor enkele dagen. 
Verschillende keren nam Marinus ons mee naar de Nijmeegse kermis. Wat 
een feest, een reisje met de auto naar de grote stad! De kermis in de grote 
stad was een hele beleving vooral voor de kinderen van het platteland, met 
zijn mooie verlichting en live muziek. Het geluid van het draaiorgel (een klein 
verplaatsbaar muziekmachientje), de muziek, het gelach en de opwinding… 
dat was nog eens wat voor de kinderen die van de boerderij kwamen! Maar 
een bezoekje aan de Papegas was altijd een plezier niet alleen met de kermis, 
maar ook om zijn grote aquarium te bekijken. Ik vond de vissen heel erg 
fascinerend. 
 In het zuidelijk deel van Nederland, dat hoofdzakelijk katholiek was, 
waren de meeste feestdagen van katholieke oorsprong. Kerstmis en Pasen 
waren katholieke feestdagen en hadden hun eigen traditionele gebruiken. 
Carnaval, in het begin van de lente, veertig dagen vastentijd voor Pasen was 
een groot feest. Kerstmis was een echt religieus feest, er werden geen 
cadeaus uitgewisseld. Die cadeaus werden gegeven op 5 december, het St. 
Nicolaas feest, als Sinterklaas de presentjes kwam brengen. Als 6 december 
een doordeweekse dag was moesten we toch naar school. Een andere traditie 
was dat als je verjaardag op een schooldag viel, je dan je klasgenootjes op 
snoep trakteerde.  
 Ondanks het feit dat veel mensen de windmolens associëren met een 
typisch Nederlands imago, stonden er in Noord Limburg niet zoveel. Dit 
komt waarschijnlijk omdat dit gedeelte van het land een beetje heuvelachtig 
is en voor een groot gedeelte bos was. Er zijn er een paar die echt opvallen 
zoals “De Witte Molen” in Schaijk en eentje vlakbij Heijen die werden 
gebruikt voor het malen van graan. Ik denk dat de meeste molens op 
plekken stonden die open en vlak waren omdat de wind daar meer kracht 



	   6	  

had. Soms werden de molens ook gebruikt voor het zagen van hout, alhoewel 
ik die alleen maar in een museum heb gezien. Denk daarbij ook aan het feit 
dat het grootste gedeelte van Nederland laagland is en sommige gedeeltes, de 
z.g. polders, zelfs onder zeeniveau liggen, daar werden de meeste molens 
gebruikt voor het wegpompen van water over de dijken. Een grote z.g. 
Archimedes schroef brengt het water op een hoger niveau, over de dijk. 
 Een ander traditioneel imago van Nederland is de tulp. Alhoewel 
bloemencultuur ook nu in onze streek steeds meer voorkomt, komen ze toch 
in het bijzonder van die streken in het westen van Nederland en dan vooral 
van de vlakke polders. De bloemen zelf worden meestal afgesneden en veelal 
weggegooid zodat de bollen groter konden groeien. In het voorjaar zagen we 
dan de rijkelijk gedecoreerde auto’s voorbijrijden die terug kwamen van de 
bloembollenvelden.  
 

Emigratie naar Canada, 1957 
 

Reden voor vertrek 
 
 In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog emigreerden duizenden 
Nederlanders. Onze beslissing om naar Canada te emigreren was een 
optelsom van verschillende factoren. De grootste reden was, dat er in de 
vijftiger jaren weinig of geen toekomst was in een door de oorlog verscheurd 
land. Wij waren een gezin van zeven personen en onze ouders moesten hard 
werken op een kleine gepachte boerderij. Moeder heeft altijd gezegd dat de 
hoofdreden was “wij doen het voor jullie” en ze bedoelde dan haar kinderen. 
Zij hoopten dat er meer mogelijkheden waren en een betere toekomst in een 
nieuw land. Ik was toen negen jaren oud. 
 Zonder twijfel was ook het politieke klimaat in Europa een goede 
reden om te besluiten te emigreren. De dreiging van het communisme en de 
“koude oorlog” betekenden onzekerheid en spanning. In het begin van de 
vijftiger jaren waren de Hongaarse opstand en het “IJzeren gordijn” de 
oorzaak van aanzienlijke nervositeit en zorg. Het grootste gedeelte van Oost 
Europa viel onder communistische bezetting en niemand kon zeggen hoe ver 
zich dat zou verspreiden. De Nederlandse regering was ook erg bezorgd over 
de dreigende overbevolking in een door de oorlog verscheurd Holland en 
moedigde een emigratie sterk aan, en was bereid een eenmalige betaling te 
doen bij vertrek naar het buitenland. Vandaar dat we kosteloos konden 
vertrekken met het hele gezin met al onze persoonlijke bezittingen en 
meubels. Dit ging allemaal in een reusachtige krat, een soort van kleine 
container van ± 2 x 2 x 2 meter.  
Hoewel de regering het niet toestond dat emigranten guldens of andere geld 
uit het land meenamen, werd er toch nog wel wat gesmokkeld. Het geld dat 
we beurden door de verkoop van boerderij-gereedschappen en voorraden 
werd gebruikt voor de aankoop van kleding en mogelijk nuttige 
huishoudelijke artikelen die we mee konden nemen. (Mijn tante had ons 
reeds gewaarschuwd dat de winters in Canada erg streng konden zijn, veel 
kouder dan in Nederland). Dus werd er geïnvesteerd in warm ondergoed en 
warme kleding. 
 De Canadese regering moedigde de Nederlanders, als ook andere 
Europese inwoners aan, naar hun land te komen en beloofde hen dat ze snel 
zouden worden opgenomen in de Canadese gemeenschap en konden helpen 
met het opbouwen van hun land. Het bestuur van het departement van St. 
Francis Xavier die de eigenaar was van de Mount Cameron boerderij en het 
bisdom van Antigonish – op dat moment was John R. MacDonald bisschop – 
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werkten op hetzelfde moment actief samen onder katholieke Nederlandse 
boeren om naar het platteland van Antigonish te komen om de niet bezette 
boerderijen te gaan bewonen en het tij te keren in de plattelandsontvolking. 
Veel van deze boerderijen begonnen te vervallen en de landerijen werden 
overwoekerd met onkruid en wildgroei en er was geen veeteelt.  
 Emigranten zouden jarenlang hard, erg hard moeten werken om te 
komen tot een winstgevende onderneming. Als ik er nu over nadenk dan 
moeten degenen die ons, de emigranten, overhaalden om hun lege en 
verwaarloosde boerderijen te komen bewerken gedacht hebben dat wij 
konden toveren om deze boerderijen weer productief te maken. De meeste 
van die boerderijen waren onbeduidend of niet goed onderhouden en waren 
economisch gezien niet meer winstgevend. Veel mensen hadden het 
platteland verlaten en werkten in fabrieken, (aanvankelijk om het effect van 
de oorlog te ondersteunen), in zaken of in de industrie, hadden ervaren wat 
het was om een geregeld salaris te ontvangen en verwierpen het idee om nog 
een boerenbestaan op te bouwen. 
 Wij hadden de aanmoedigingen van mijn vaders zus, Marie en haar 
echtgenoot Hendrick Reijnen ter hand genomen. Zij waren kort na hun 
trouwen geëmigreerd en waren klaarblijkelijk erg tevreden met hun 
verhuizing naar Canada. In brieven naar “huis”  werd hun land erg 
aanbevolen met betere mogelijkheden. Op een gegeven moment maakten 
enkele mensen waaronder pater J.A. Gillis, de boekhouder van de boerderij 
van het STFX departement-bestuur samen een trip naar Nederland, ik 
veronderstel met een korte en krachtige presentatie om maar te emigreren.  
 Mijn oom en tante waren oorspronkelijk naar Ontario gegaan, maar 
om het voor ons gemakkelijker te maken te integreren in de Canadese 
gemeenschap kwamen zij naar Antigonish, Nova Scotia om voor meerdere 
jaren op de Mount Cameron te werken, hier werd ook hun tweede dochter 
Maria geboren. Maar de zeelucht beviel mijn oom echter niet zo goed en zo 
besloten zij om weer terug te gaan naar Ontario waar het klimaat beter was 
voor zijn gezondheid. 

 
Klaar om te vertrekken 

 
 De tijd voor we vertrokken uit Nederland was nogal opwindend voor 
een negenjarige. Er werd veel gesproken over ons nieuwe vaderland met 
familie en schoolvrienden. En we keken verwachtingsvol toe als onze ouders 
Engelse les kregen van onze plaatselijk onderwijzer, mijnheer van Well. Wij 
keken door de Engelse boeken en bekeken hoe de dingen in Canada werden 
gedaan. Afbeeldingen zoals ploegen met een bulldozer, of het aftappen van 
een esdoorn om er suiker van te maken, maakten dingen zo anders 
“daarginds”, als dat we gewend waren op een kleine boerderij met een oud 
paard om suikerbieten, graan en andere gewassen te oogsten. Mijn vader 
werkte voor onze buurman Verhoeven, om te leren een tractor te bedienen 
voordat hij emigreerde. Dit was zeker een nuttige vaardigheid als je dat kon 
omdat op de boerderij op Mount Cameron alles met tractoren werd gedaan. 
Voorafgaand aan het verlaten van mijn geboorteplaats, bleef ik enkele dagen 
bij deze buurman nadat de container was ingepakt. ’s Avonds speelden we 
dammen en ik kan me nog goed voor de geest halen hoe ik werd verslagen 
door hun zoons. Ons laatste verblijf was bij grootvader, opa Fleuren, in 
Herpen. 
 Zo maakten we ook een familie-uitje naar Den Haag om alle 
formaliteiten en medische onderzoeken, die nodig waren voor de emigratie te 
doen. Blijkbaar moesten alle emigranten in goede gezondheid zijn anders 
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werd je terug gestuurd. Mijn zus Mary had besloten om niet te praten 
gedurende deze procedures en veroorzaakte een aanzienlijke consternatie en 
angst dat we geen toestemming zouden krijgen om te kunnen vertrekken, 
door te doen alsof ze – zo veronderstel ik – een geestelijk gebrek zou hebben. 
Maar alles verliep even soepel en we kregen permissie om te vertrekken. 
Zoals ik al vermeldde, onze laatste dagen in Nederland brachten we door op 
de boerderij van opa Fleuren in Herpen. Dat was een plaats die ik goed 
kende, omdat ik er al vaker mooie tijden had doorgebracht, ook al voordat 
tante Marie was geëmigreerd. Gedurende deze laatste dagen in Nederland 
kwamen verschillende familieleden en buren langs om afscheid te nemen, 
mensen die we waarschijnlijk nooit meer zouden zien. In feite is het ook zo 
dat we veel neven en nichten gedurende meer dan vijftig jaar niet hebben 
gezien. Op de dag van vertrek gingen we met paard en een gele wagen naar 
Ravenstein, een stadje niet ver van de boerderij en van daaruit werden we 
met een auto naar Rotterdam gebracht en vanuit die haven zijn we 
vertrokken. Gedurende deze laatste dagen was ik op een avond in het donker 
boven en vond daar een kistje met zand en heb toen uitgevonden dat een 
kattenbak niet geschikt is als kinderspeelplek.  
 Emigratie was in die dagen een traumatische onderneming, er was 
geen kans om terug te keren en mogelijk zag je je familie en vrienden nooit 
meer. De opkomst van vliegreizen heeft dat godzijdank helemaal veranderd. 
Maar er waren toch ook wel weer verschillende manieren om nog contact te 
hebben met je oude vaderland. Een daarvan was de telefoon, al was het in 
die dagen moeilijk om Atlantisch te telefoneren zonder bemoeienis van een 
telefooncentrale. Het was ook duur, daarom moesten gesprekken kort zijn en 
to the point. Het sturen van brieven en kaarten was de meest gebruikte 
manier van communiceren, maar het nieuws was dan wel oud, het was 
enkele weken onderweg voordat het arriveerde. In gevallen van extreme 
urgentie kon je een telegram sturen vanuit een postkantoor. Eenmaal aan de 
andere kant van de oceaan verheugden we ons ten slotte altijd op contact 
met de familie.  
 

De reis over de Atlantische oceaan 
 
Onze trans-Atlantische reis op de S.S. Maasdam - een emigratieschip van de 
Holland-America lijn was om meerdere reden gedenkwaardig. Het was eind 
mei en prachtig lenteweer en zonnige dagen waren de vooruitzichten voor 
een gezellige reis. Ik kan me heel goed het onbeschrijflijke licht van de 
ondergaande zon herinneren en hoe het water van de oceaan fantastisch 
groen was. Iets dat je absoluut nooit vergeet! Ik kan nog steeds de opwinding 
en de beroering voelen. Mensen schreeuwden het uit van alle opwinding als 
ze weer eens walvissen en andere vissen hadden gezien, zelf heb ik er nooit 
een gespot. De eerste dagen hadden we stops in Le Havre en Southampton. 
Trudy, die op het moment van onze reis anderhalf was, heeft aan boord van 
het schip leren lopen. Dit is ook toe te schrijven aan een erg fijne, rustige 
probleemloze overtocht. 
 Hoewel we reisden in de toeristenklasse waren onze accommodaties, 
de service en de maaltijden erg goed, vergelijkbaar - denk ik -  met de 
huidige cruiseschip ervaringen. Ook onvergetelijk waren de wonderbaarlijke 
maaltijden aan boord. Wat een indrukwekkend assortiment aan voedsel en 
er was meer dan genoeg. Meerdere gerechten werden door ons niet eens 
gebruikt en dan die geweldige service. Kruiers in hun witte jackets 
wandelden over het dek en voor het eten werden we geroepen door hun 
muziek op xylofoons. Bananen en sinaasappelen waren er meer dan genoeg 
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en echte traktaties voor ons. We deelden onze tafel met een gezin dat 
verhuisde naar Ontario en we hebben nog een tijdje contact met hun 
gehouden. Op zondag werd de bioscoop omgebouwd en werden er de 
kerkdiensten gehouden. Gelukkig was ik nooit zeeziek en zover ik me kan 
herinneren niemand van ons gezin. Het enige negatieve ding aan de reis was 
een angstaanjagend moment toen er een deur in de scheepswand werd 
geopend en ik alleen maar water zag aan het uiteinde van een doorgang – 
waarschijnlijk - bedoeld voor het uithangen van het gangpad. Ik werd meer 
den eens wakker met het idee dat ik door die opening in de diepte van de 
blauwe zee zou verdwijnen. 
 

Pier 21 Halifax, Nova Scotia 
 

 Op de zonnige morgen van de eerste juni gingen we aan land bij Pier 
21 in Halifax na een rustige en plezierige reis over de Noord Atlantische Zee. 
Alles bij elkaar waren we negen dagen onderweg en ik weet heel zeker dat 
mijn ouders blij waren dat, na alle formaliteiten en papierwerk voor de hele 
emigratieprocedure, alles nu achter de rug was. Ik heb geen herinneringen 
aan die handelingen. Wel herinner ik me het welkom en alle begroetingen 
van de Grijze Nonnen - Zusters van Barmhartigheid -  ik denk dat het in de 
haven was. Er werden veel verschillende talen gesproken en er werd veel 
gastvrijheid en hulp aangeboden aan de nieuwkomers. Ik kan me de eerste 
ervaring met cornflakes levendig herinneren. Ik had deze ook nog nooit 
gezien en wist niet wat er mee te doen. Ze werden geserveerd in een soort 
kleine doosjes waar je dan melk bij kon doen. 
 Tante Marie en pater J.A. Gillis kwamen ons begroeten. Moeder 
verwonderde zich erover dat tante Marie op deze eerste juni nog een 
winterjas droeg. Het was de eerste keer dat ze zich verwonderde over iets in 
dit nieuwe land, wat zou ons nog allemaal overkomen.  
 Moeder, Maria en Trudy vertrokken samen met mijn tante in de 
zwarte VW kever van Father Gillis naar Antigonish, ondertussen reisden 
mijn vader, Martin, Peter en ik met de Arcadia lijnbus. De VW haalde de bus 
al snel in. Toentertijd was de bushalte bij het Brigadoon restaurant en de 
bus parkeerde op de parkeerplaats bij het gebouw achter de Main Street. Ik 
kan me duidelijk een vieze streep op die bus herinneren, omdat ik ziek was 
geworden had ik overgegeven door een van de busraampjes. Dat kwam door 
die cornflakes! Nadat ik alles op had gaf iemand mij een kotszak, te laat, ik 
had het allemaal keurig over de zijkant van de bus verspreid! 
 

 
Mount Cameron 

Antigonish, Nova Scotia 
 

 We arriveerden op Mount Cameron op zaterdag de eerste juni 1957, 
vroeg in de avond en we trokken in een klein huisje dat voor ons was 
gereserveerd, het “witte huis”. Uit dit huisje was pas kort geleden het gezin 
Corsten vertrokken omdat zij naar een nieuwe boerderij verhuisden op 
Harbour Center. Enkele dagen nadat we waren aangekomen werd de grote 
kist/krat met onze bezittingen gebracht. Volgens mij kwam die per trein, 
mogelijk met een dieseltrein omdat de stoomtreinen in die tijd werden 
vervangen. Op maandag ging ik al naar school. Het was voor een negenjarig 
kind een hele ervaring om ondergedompeld te worden in een nieuwe school 
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met nieuwe leerlingen en waar de taal compleet vreemd was, dat was erg 
traumatisch. En het was mijn eerste ritje met de schoolbus. 
 Er waren al meer Nederlandse emigranten naar Antigonish gegaan 
daarom waren we niet compleet geïsoleerd, maar in het gezelschap van  
landgenoten. 
 Mount Cameron was een groot gemengd bedrijf boerderij met in die 
dagen een hele kudde Ayrshire melkvee. Er was ook een varkenshouder met 
zeugen en mestvarkens en er was een groot leghennenproject dat o.a. de 
universiteit van eieren voorzag. Het was een klusje voor de jongens om na 
schooltijd de eieren te rapen en schoon te maken. Er waren meerdere 
Nederlandse mensen, de meeste jongemannen, aan mijn oom en tante 
toegevoegd om te werken op de boerderij. In het hoofdgebouw op Mt. 
Cameron woonde iedereen behalve wij. Er was ook een kapel met een 
priester.  Nadat fr. Van de Ven er was, waren Martin en ik misdienaar en 
dienden elke dag voor dat je naar school ging. We dienden overigens ook 
voor andere priesters. 
 Nieuwe dingen leren was een interessante uitdaging en we moesten 
ons aanpassen aan nieuwe gewoontes. Bijvoorbeeld om op zondag wat 
formeler gekleed te gaan, niet alleen naar de kerk maar ook bij familie uitjes. 
Als we dan al wat uittrokken en in hemd en stropdas langs het strand 
wandelden vielen we altijd wel op tussen de anderen in badkleding. Ik 
herinner me dat sommige mensen lachten om mijn schoenen – leren 
sandalen – zij dachten dat het meisjesschoenen waren. Blijkbaar was die 
trend nog niet tot daar doorgedrongen. In oktober beleefden we onze eerste 
Halloween, een gebruik waar we in Nederland nog nooit van hadden 
gehoord. Iets anders dat opviel hoe weinig fietsen er hier waren en meestal 
werden die dan door kinderen gebruikt voor recreatie of voor sport. Maar je 
moet dan ook stilstaan bij de afstanden en de heuvels hier. De winters 
waren veel strenger en duurden veel langer dan in Nederland en daardoor is 
de groeiperiode ook veel korter. Ik zie nog de reusachtige sneeuwheuvels die 
hoger waren dan de ramen in de schoolbus. Soms waren langs de weg naar 
Bethany en Mt. Cameron de sneeuwbulten net zo hoog als de 
telefoondraden. 
 Emigratie was een uitdaging, wennen aan nieuw eten en het gebrek 
aan familie. Onbekend was voor ons gesmolten kaas, notenkaas (totaal 
verschillend met pindakaas in Nederland), zacht wit brood en veel minder 
groentesoorten, dat alles maakte het soms wat moeilijk. We misten vooral de 
traktaties die we zo graag terug wilden uit ons oude vaderland. Alhoewel, 
soms kwam er een pakje met de boot met juist die traktaties. Nadat we al 
een paar jaar hier waren kwam er een Nederlander, hij heette William 
Kreffer, die zijn rondje maakte met zijn auto - ik dacht een Ford - naar de 
geëmigreerde families. De auto was helemaal volgeladen met allerlei typische 
dingen uit Nederland, zoals zoethout, pepermunt, chocolade hagelslag, 
beschuit, peperkoek, leverpastei in blik het was altijd weer een hele 
gebeurtenis.  
 Moeder bestelde groentezaden bij een Nederlandse firma in Ontario 
die ook Europese en Nederlandse zaden in zijn assortiment had. Tot op de 
dag van vandaag bestellen moeder en wij nog steeds zaden van William Dam. 
 Honderden Nederlandse families zijn ondertussen naar Nova Scotia 
geëmigreerd en de eerste Nederlandse Dag werd gehouden op de Bethany 
boerderij precies tegenover de weg naar Mt. Cameron. Als kind wisten we dat 
het een volwassenen bijeenkomst was, wij hoorden er niet bij. Enkele jaren 
daarna werd de Nederlandse Dag gehouden op camp Don Bosco in Lismore 
in Pictou Co. Het leek een eindeloze rit in onze eerste auto, een Ford 4 deurs 
sedan uit 1951. Dat waren grote zomerse ontmoetingen voor iedereen zowel 
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de jongere als de oudere emigranten, een jaarlijkse bijeenkomst voor hen in 
soortgelijke omstandigheden. De bijeenkomst was in een grote hal waar alle 
activiteiten werden georganiseerd en met een H. Mis. Die werd voorgegaan 
door pater Van de Ven, een Nederlandse priester die de Nederlandse 
emigranten had binnengehaald. Nadien kon je zwemmen en naar het strand 
bij de redelijk steile klif. Daar was ook het zaklopen, touwtrekken en een 
heel assortiment van buitenspelen. Iedereen bracht zijn eigen picknick lunch 
mee. ’s Avonds kon je er dansen en een mogelijkheid om elkaar beter te leren 
kennen en het gaf de ouders de gelegenheid om met elkaar om te gaan 
zonder dat er op de kinderen gepast moest worden, deze speelden met 
elkaar. Naar mijn idee was dit voor veel Nederlandse mensen een fijne 
jaarlijks terugkerende gebeurtenis.  
 Onze eerste auto, die naar huis moest worden gesleept, werd op de 
boerderij weer gerepareerd en moest worden aangetrokken in een paar 
rondjes rondom de schuur voordat hij startte. In eerste instantie werd hij 
thuis aangetrokken, soms werd er zo druk gepraat dat men niet merkte dat 
het touw kapot werd getrokken en moest men weer terug de auto ophalen. 
Deze auto zorgde er wel voor dat we het land konden ontdekken en onze 
Nederlandse familie konden bezoeken. Voor die tijd gingen we niet veel weg, 
soms met de taxi en dan was het meestal naar de kerk. We hebben deze auto 
gehad totdat we naar Upper South River verhuisden, toen werden de beide 
achterportieren dicht gelast om te voorkomen dat we er uit zouden vallen. 
Toen we nog op Mt. Cameron woonden kwam mijn vader met een fabuleus 
idee, moeder moest leren autorijden. Die eerste rit was meteen haar laatste! 
De wielen stonden naar rechts gedraaid richting het tuinhek en het weiland. 
Ik denk dat het hek de auto tegenhield anders was hij op de hoofdweg 
terecht gekomen. We hebben allemaal hartelijk moeten lachen om moeders’ 
uitstapje.  
 Het hebben van een auto was ook geweldig toen mijn opa ons in 1959 
kwam bezoeken. Opa was toen al 79 toen hij met het vliegtuig naar Halifax 
kwam en hij was waarschijnlijk de eerste Fleuren die met het vliegtuig 
reisde. Wij toerden met hem zover als we maar konden komen op Cape 
Breton en om de familie Van den Hoogen te bezoeken in de buurt van 
Mabou. De Van den Hoogen’s kwamen uit hetzelfde dorp als opa en waren 
ook nog verre verwant met moeders familie. Op onze Cape Breton toer 
stopten we regelmatig om foto’s te maken van de nieuwe en pas recent 
geopende dam: Canso Causeway. Ik herinner me een wandeling met opa 
naar de stad om hem de winkels te laten zien. We waren in Sears en 
MacIntosh wat aan het rond kijken toen opa plotseling was verdwenen. Tot 
mijn grote ontsteltenis was hij de andere kant op gewandeld zonder dat ik 
dat wist. Ik schrok er geweldig van, “er wandelt een oudere man in zijn 
eentje over straat die ook nog eens geen woord Engels spreekt”. Korte tijd 
later vond ik hem weer terug op het trottoir in de Main Street. 
 Wij woonden bijna vier jaar op Mt. Cameron totdat het in 1960 werd 
verkocht. Het veeteeltbedrijf werd geveild en de veestapel en alles dat erbij 
hoorde werd ook verkocht. Vervolgens moesten we een nieuwe woonplek 
vinden en mijn vader moest nieuw werk zien te vinden. 
Een tijd lang woonden we een eindje verder van de stad af in de z.g. 
“Antigonish Landing”. Het kleine huis in “de Landing” was ook een deel van 
de Mt. Cameron eigendommen. De jaren die volgden waren waarschijnlijk de 
moeilijkste tijden voor ons. Het geregelde en regelmatige werk was weg en er 
waren enkele armoedige maanden terwijl mijn vader werk zocht en uitkeek 
naar een geschikte boerderij om te kopen. Die kerstmis was kalkoenen 
plukken het enige werk.  
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 Om de jongens bezig te houden leenden of huurden we een schuur 
van de familie Bekkers zo konden we wat kippen houden en eieren verkopen. 
Elke dag na school liep ik naar de boerderij van Bekkers om eieren te rapen 
en bracht ze naar huis om schoon te maken en te schouwen. Schouwen is 
een manier om met speciaal licht de eieren te belichten zodat je kon zien of 
er bloedplekjes aanwezig waren. Elke vrijdagnacht werd de auto volgeladen 
en vertrokken we naar de stad om eerst de eieren af te leveren en om daarna 
levensmiddelen te kopen. Ik zal nooit vergeten hoe ik de vaardigheid van 
bieden en laten heb geleerd. Een lager bod accepteren kwam niet bij je op. 
Dit hebben we jarenlang volgehouden ook toen we in Black Avon bij 
Heatherton woonden en later in Upper South River.  
 Toen we op “de Landing” woonden hebben we kennis gemaakt met de 
familie Tommy Young, een MicMac familie die een huis hadden aan de 
haven. Eigenlijk gebeurde dit door een toeval. Toen we de buurt verkenden 
had ik een portemonnee gevonden die van een van de Young’s dochters was, 
en ontmoeten zo die familie toen ik de verloren portemonnee terugbracht. De 
vader had een kleine werkplaats waar hij bijlen en ander gereedschap 
maakte om hout te bewerken. Vroeger had hij ook hockey sticks gemaakt. 
(Die uit één stuk waren gemaakt).  
 Op een mooie winterse dag ontmoeten we een man uit Inuit die hier 
op bezoek was. We hadden geschaatst op het ijs in de “landing” en lieten 
hem onze schaatsen zien, de eerste die hij ooit had gezien. Omdat mijn vader 
toen in de bouw werkte en zocht naar een geschikte boerderij om te kopen, 
woonden we toen in een leeggekomen huis in Black Avon. Dit huis was van 
een andere Nederlandse emigrant, Joseph Berkvens. We woonden daar 
ongeveer een jaar voordat we ons definitief vestigden in Upper South River. 
De tijd in Black Avon was een mooie tijd voor mij. Ik was dertien en bracht 
de meeste vrije tijd door op de boerderij van de familie Berkvens en wij 
hadden nog steeds heel wat legkippen. Daar heb ik ook tractor rijden geleerd 
en het rijden op een half-tons-truck. Ik reed naar Heatherton om de 
melkbussen weg te brengen die dan daar weer werden opgehaald door de 
Teasdale melkwagen die ze weg bracht naar de zuivelfabriek in Sydney. In de 
zomer maaide ik het gras en schudde het hooi met de tractor, verspreidde 
mest, en bewerkte het land met de cultivator en schijveneg. Omdat ik alleen 
op achteraf weggetjes reed en de hoofdwegen vermeed, bracht ik ook 
boomstammen naar de zagerij in Afton. Ik reed eigenlijk alleen op dat soort 
wegen. Al die dingen deed ik toen ik dertien, veertien was. Eigenlijk best wel 
eng als ik er nu aan terug denk.  
 Ik heb me vaak afgevraagd hoe het zou zijn geweest als we niet waren 
geëmigreerd. Nederland is tenslotte ook compleet hersteld van alle 
oorlogsgeweld en een modern en welvarend land geworden, en het lijkt dat al 
onze achtergebleven familieleden het allemaal erg goed hebben. Hoe dan ook, 
niemand in onze familie heeft er ooit spijt van gehad.  
Ondanks de uitdagingen waarmee we werden geconfronteerd, zeker in de 
eerste jaren, hebben we ons goed aangepast aan de Canadese levensstijl. We 
hebben veel goede vrienden, we waarderen de verschillende meningen en 
tegenstellingen binnen de grenzen van een klein land. Er zijn minder 
restricties en in principe kijkt de regering ook niet over je schouders mee. 
Het lijkt er op dat het leven in Nederland meer gestructureerd en geregeld is. 
 
 Het leren van een nieuwe taal was waarschijnlijk het moeilijkste te 
overwinnen ding voor mijn ouders. Het leven op een boerderij bracht hen ook 
niet al te veel in contact met Engels sprekenden, het resultaat was dat ze het 
meeste van de nieuwe taal hebben geleerd van hun kinderen.  
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Goed beschouwd prijs ik me gelukkig dat we thuis altijd veel Nederlands 
hebben gesproken. Dit heeft er toe geleid dat ik vandaag de dag nog 
Nederlands spreek. Het is altijd een voordeel om meer dan één taal te 
spreken. 
 
  Het was interessant om wat herinneringen van meer dan 50 jaar 
 op te schrijven. Ik heb flink in mijn geheugen moeten graven en goed 
 moeten nadenken wat ik allemaal mee hebt gemaakt toen ik als kind 
 emigreerde.  
  Voor zover ik het heb ondervonden heeft niemand van ons het 
 ooit betreurd in Canada te zijn, ik in elk geval niet. Mijn moeder heeft
 nooit enige vorm van heimwee gehad naar het “oude vaderland”, dat 
 kan ik van mijn vader niet zeggen. 
  We hebben een land verlaten waar de cultuur en ideeën zeer 
 verschillend waren van onze nieuwe land, maar we hebben geprobeerd 
 er het beste van te maken door deze te mixen.    
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