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Het is 58 jaar geleden dat zij met man en vijf kinderen naar Canada emigreerde. Wie is zij? Zij is 

Marie Fleuren-Hofmans, op 11 juni 1915 geboren in Beers, Noord Brabant. Toen ze dertien was is 
ze met haar moeder en twee zussen verhuisd naar wat nu de Holshaeg heet in Aijen. Haar vader 
was toen al overleden.  

Moeder Hofmans hertrouwde met Van den Hoogen en zo kreeg Marie nog een zusje en drie broers. 
Harry trouwde met Wilmy Daemen en verhuisde naar Sevenum, Riek trouwde met Wim 

Theunissen in Vortum-Mullem, Jan trouwde met Mientje Valckx en bleef uiteindelijk op de 
boerderij wonen en Piet bouwde daarnaast op de Holshaeg een nieuwe boerderij en trouwde met 
Dora de Rijk. Marie trouwde met Wim Fleuren en zij pachten de boerderij aan de Rijksweg 36 in 

Bergen. Haar zus Anna trouwde met Piet Frenken en zij gingen in Bergen wonen. Zus Tina 
trouwde met Harry Frederix en ging in Heijen wonen.  

Marie en Wim hadden het niet breed op hun keuterijtje, zes koeien, wat jongvee, twaalf varkens 
en een paar honderd kippen en dat was het. In een land dat duidelijk in opbouw was na de 
Tweede Wereldoorlog, waar heel hard gewerkt moest worden op een kleine gepachte boerderij. De 

hoofdreden om te emigreren naar Canada was, "wij doen het voor jullie" en daarmee bedoelde 
tante Marie dan haar kinderen Garry, Martin, Mary, Peter en Trudy.  

Het politieke klimaat in Europa, de dreiging van het communisme en de koude oorlog zorgden 
ook voor nervositeit. De Hongaarse opstand en het "IJzeren Gordijn" baarden ook zorgen. En de 

Nederlandse regering moedigde emigratie sterk aan. Wim's zus en haar man waren al enkele jaren daarvoor naar Canada vertrokken 

en in brieven naar "huis" werd hun nieuwe land erg aanbevolen met betere mogelijkheden.  
Emigratie was in die dagen een traumatische ervaring er was nauwelijks kans om terug te keren. De reis met de S.S. Maasdam, een 

emigratieschip van de Holland-Amerika lijn, was om meerdere reden gedenkwaardig. Het onbeschrijflijke licht van de ondergaande 
zon en de fantastische groene kleur van het water van de oceaan. Het was een zeer rustige vaart en niemand werd zeeziek. (De 
jongste van het gezin leerde lopen op het schip). Na negen dagen varen kwamen ze op 1 juni 1957 aan land bij Pier 21 in Halifax 

waar ze allerhartelijkst welkom werden geheten.  
Enkele dagen later werd de container met bezittingen gebracht en konden ze inrichten in een voorlopig huisje. Zo was er ook een 

kapel waar de oudste twee zoons al snel misdienaar werden. Na verloop van tijd kregen ze hun eigen boerderij. Aan veel dingen 
moesten ze erg wennen, zoals de winters die veel strenger waren en veel langer duren dan in Nederland waardoor de groeiperiode ook 
veel korter is. Opgewaaide sneeuwheuvels die soms wel tot aan de telefoondraden langs de weg reikten.  

In feite is het zo dat ze veel neven en nichten gedurende meer dan vijftig jaar niet hebben gezien. Er waren toch wel verschillende 
manieren om contact te houden met het oude vaderland. Een daarvan was de telefoon, zonder telefooncentrale onmogelijk en het was 

ook erg duur. 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. (In juni 2013 was er een reünie van de families Hofmans en Van den Hoogen in Well waarbij 
bijna alle neven en nichten aanwezig waren, ook vier van de vijf uit Canada). 

 



 
 

Emigratie was een uitdaging, wennen aan nieuw eten en het gebrek aan familie. Na 
verloop van tijd konden ze echter ook typische Nederlandse producten zoals bv. 

pindakaas en stroopwafels kopen. Zo konden ze na een tijdje ook Nederlandse zaden 
bestellen voor de moestuin iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen.  
Vaak hebben ze zich afgevraagd hoe het zou zijn geweest als ze niet waren geëmigreerd. 

Hoe dan ook, niemand in de familie heeft ooit spijt gehad van de oversteek. Ondanks de 
uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd, zeker in de eerste jaren, hebben ze zich 

goed aangepast aan de Canadese levensstijl. Het leren van een nieuwe taal was voor de 
ouders waarschijnlijk nog wel het moeilijkst, het meeste van de taal hebben ze geleerd 
van de kinderen.  

Goedbeschouwd prijst Garry zich gelukkig dat er thuis altijd toch nog wel veel 
Nederlands werd gesproken, dat heeft er toe geleid dat hij vandaag de dag nog Nederlands spreekt. Ze hebben een land verlaten waar 

de cultuur en ideeën zeer verschillend zijn van het nieuwe land, maar ze hebben geprobeerd er het beste van te maken door deze te 
mixen. 
 

 


