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Deel I: Inleiding 

Opzet van de masterscriptie 
 

Wie waren de Belgische emigranten naar Argentinië, waarom vertrokken ze 

naar daar en niet naar Noord‐Amerika zoals de meeste van hun collega’s, en hoe 

zat  de migratiedynamiek  in  elkaar? Het  doel  van deze masterscriptie  is  om de 

Belgische  emigratiestroom  naar  Argentinië  rond  de  eeuwwisseling  in  een 

theoretisch  kader  van  verschillende  migratiemodellen  te  plaatsen.  Ook  wordt 

onderzocht hoe de stroom naar Argentinië verschilde van karakter met de veel 

grootschaliger emigratiestroom naar Noord‐Amerika. 

Emigratie  vindt  steeds  plaats  in  een  bepaalde  historische  context.  De 

toestand van de economie in het thuisland, de structuur van de maatschappij, de 

regelgeving met betrekking tot migratie, de organisaties die de emigranten over 

de  Atlantische  oceaan  leidden;  dit  waren  allemaal  factoren  die  de  emigratie 

vanuit België in een bepaalde richting stuurden. Ook de omstandigheden binnen 

het  land  van  bestemming,  de  structuur  van  de  arbeidsmarkt  en  het  gevoerde 

emigratiebeleid  waren  belangrijke  elementen  die  de  emigratie  soms 

vergemakkelijkten  of  bemoeilijkten  voor  bepaalde  personen,  maar  het  waren 

eveneens elementen die niet te omzeilen waren en hun stempel op de emigratie 

drukten.  Een  schets  van  de  historische  context,  het  migratiebeleid  zowel  in 

België  als  in  Argentinië,  en  een  beknopte  kennismaking met  de  structuur  van 

beide maatschappijen, vind je terug in Deel I. 

Om  er  echter  achter  te  komen  waarom  bepaalde  emigranten  Argentinië 

kozen als bestemming en niet de Verenigde Staten; of hoe deze emigratie precies 

in  zijn  werk  ging,  biedt  Deel  II  een  overzicht  van  verschillende  theoretische 

migratiemodellen  –  volgens  de  indeling  naar  voren  geschoven  door  Douglas 

Massey.  Hier  ga  ik  in  op  de  verschillende  theorieën  die  er  bestaan  over  het 

ontstaan van emigratie, en over hoe deze emigratie zichzelf  in stand hield. Ook 

wordt dieper ingegaan op het fenomeen van retourmigratie. 

Deel  III  biedt  dan  weer  een  overzicht  van  zowel  de  algemene  Belgische 

emigratie  aan het begin van de  twintigste eeuw, als de Belgische emigratie die 

zich  specifiek  naar  Argentinië  dirigeerde.  Als  voornaamste  bron  werden  de 

Venesoenrapporten gebruikt.  Dit zijn interviews die de Emigratiecommissaris in 
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de Haven van Antwerpen op aanvraag van de Minister van Buitenlandse Zaken 

afnam bij de derde klassepassagiers van intercontinentale stoomschepen. In dit 

hoofdstuk wordt niet alleen een algemeen beeld gegeven van de emigratie naar 

Argentinië.  Ook  per  provincie  worden  de  belangrijkste  kenmerken  van  de 

emigratie  opgesomd.  Uiteindelijk  wordt  het  analyseniveau  verkleind  tot  de 

belangrijkste  ‘emigratieclusters’  per  provincie,  dit  zijn  personen  die  door 

herkomst  of  verwantschap  met  elkaar  verbonden  zijn  en  naar  dezelfde 

bestemming afreizen. Op deze manier wordt de sturende kracht van netwerken 

duidelijk aangetoond. 

In de conclusie maak ik eerst de vergelijking op tussen de emigratiestroom 

naar Argentinië en de algemene transatlantische migratie uit België. Dan toets ik 

de  bevonden  resultaten  op  ‘clusterniveau’  aan  de  theorieën  die  besproken 

werden in Deel II. Het resultaat van deze confrontatie is echter geen instemming 

met  of  tegenstelling  aan  de  verschillende  migratiemodellen,  het  is  eerder  een 

evaluatie  van  de  uiteenlopende  factoren  die  door  deze  theorieën  naar  voren 

werden  geschoven  als  ‘beslissend’  voor  de  migratiedynamiek.  Uiteindelijk 

ondersteunen  de  bevonden  resultaten  geen  ‘gesloten’  theoretisch  model  dat 

slechts  één  of  enkele  oorzaken  van  migratie  predikt,  maar  plaatsen  we  de 

emigratie naar Argentinië in een open en dynamisch theoretisch kader, dat elke 

drijfveer  afzonderlijk  evalueert  maar  geen  hiërarchie  onder  deze  factoren 

verdedigt. 
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Situering 
 

De migratiestromen uit Europa naar de Nieuwe Wereld 

 

Wanneer  aan  het  einde  van  de  negentiende  en  aan  het  begin  van  de  20ste 

eeuw een golf van onafhankelijkheidsbewegingen ontstond op het Amerikaanse 

continent, had dit als effect dat de geografische indeling van de wereld grondig 

dooreengeschud werd.  Vanaf  nu waren  de  landen  die  eens  koloniaal  bezit  van 

Europese grootmachten waren geweest, verantwoordelijk voor hun eigen beleid. 

Ze  moesten  er  zelf  voor  zorgen  dat  hun  economie  bleef  draaien,  dat  er  geen 

wetteloosheid  zou  ontstaan  in  de  regio’s,  dat  ze  zich  konden  handhaven  in  de 

nieuwe  politieke  geografie  van  de  wereld.  De  gevestigde  elites  die  in  de 

voorlinies  stonden bij  de onafhankelijkheidsstrijd, waren echter  zeer Europees 

van  instelling,  aangezien  het  bijna  uitsluitend  ging  om  afstammelingen  van 

Europese kolonisten. De oorspronkelijke bevolking van het land werd in de regel 

onderdrukt en uitgeroeid.  

Om de nieuwe Amerikaanse naties op volle toeren te kunnen laten draaien, 

zagen de nieuwe elites zich genoodzaakt om immigranten aan te trekken vanuit 

hun  thuislanden.  Zo  kwam  het  dat  rond  de  helft  van  de  negentiende  eeuw  de 

voornaamste landen op het Amerikaanse continent een beleid van open grenzen 

voerden,  waarbij  ze  actief  immigratie  stimuleerden.  Echter,  hoe  groter  de 

transatlantische emigratiestroom werd in omvang, en hoe langer deze aanhield, 

des  te  meer  werden  de  negatieve  aspecten  van  de  immigratie  zichtbaar.  Het 

profiel van de immigranten was met de tijd gezakt van welvarende zelfstandigen, 

afkomstig uit de middenklasse, naar armere loonarbeiders. Tegen het einde van 

de  negentiende  eeuw waren  de meeste  cultiveerbare  gronden  reeds  verdeeld, 

zodat het erg duur werd voor  immigranten om nog een eigen stukje  land op te 

kopen. Samen met de ontwikkeling van een Arbeiderspartij nam de onrust in de 

steden ook toe, en immigratie werd langzaamaan als iets negatiefs gezien. In de 

landen op het Amerikaanse continent bestond de bevolking bijna uitsluitend uit 

(nakomelingen  van)  emigranten  uit  Europa,  maar  vanaf  het  begin  van  de 

twintigste  eeuw  werden  steeds  verregaandere  pogingen  ondernomen  om  de 
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grenzen  te  sluiten  en  een  halt  toe  te  roepen  aan  de  schijnbaar  onstopbare 

immigratievloed.  Slechts  tijdens  het  interbellum  werden  in  de  verschillende 

naties  wetten  gestemd  die  daadwerkelijk  een  einde  maakten  aan  de  massa‐

emigratie die met pieken en dalen plaats had gehad sinds de tweede helft van de 

negentiende eeuw. 

De Europese migratie groeide van een gemiddelde van 100.000 emigranten 

per  jaar  in de periode 1821‐1850, naar 270.000  tussen 1851 en 1880, en naar 

meer dan 900.000 emigranten tijdens de jaren 1881‐1915. In totaal emigreerden 

er zo’n elf tot twaalf miljoen Europeanen vóór 1880, vergeleken met 32 miljoen 

na  die  datum.  Het  Amerikaanse  continent,  geleid  door  de  Verenigde  Staten 

(62%), Argentinië (9%), Canada (8%) en Brazilië (7%), ontving meer dan 85% 

van de geregistreerde emigratie.1 Op het hoogtepunt van deze  transatlantische 

emigratiebeweging tussen 1900 en 1914 kwamen in de vier grootste havens van 

de  Verenigde  Staten  meer  dan  elf  miljoen  Europese  migranten  aan.  Bijna  één 

derde  van  deze  emigranten  vertrok  vanuit  Italië,  terwijl  Groot‐Brittannië  en 

Duitsland  ongeveer  één  vijfde  van  de  totale  uitstroom  behandelden.  De  grote 

Europese  zeehavens  die  de  migratiestroom  dirigeerden,  waren  Bremen, 

Liverpool,  Hamburg,  Southampton,  Antwerpen,  Genua,  Le  Havre,  Marseille, 

Napels, Rotterdam en Trieste.2 

 

                                                        
1 HOSTE, STÉPHANE EN FISCHER, LEWIS R,  ‘Migration and maritime networks  in the Atlantic Economy: an 

introduction,’  in:  FEYS  (T.),  FISCHER  (L.R),  HOSTE  (S.)  EN  VANFRAECHEM  (S.),  EDS.  Maritime  transport  and 
migration.  The  connections  between  maritime  and  migration  networks,  St.  John’s,  Newfoundland: 
International Maritime Economic History Association (2007), p. 1. 

2 Ibid., p. 1. 
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Argentinië als immigrantenmagneet 

Migranten veranderen de aard van de Argentijnse maatschappij 

 

Argentinië was  na  de  Verenigde  Staten  de  tweede  grootste  ontvanger  van 

Europese  immigranten. Maar wanneer we  kijken  naar  de  relatieve  impact  van 

migratie  op  het  gastland  wordt  duidelijk  dat  deze  emigranten  de  Argentijnse 

maatschappij veel grondiger van karakter veranderden dan het geval was in de 

Verenigde  staten.  Tussen  1901  en  1910  leefden  er  zo’n  1000,  1500  en  3000 

immigranten  per  100.000  inwoners  in  respectievelijk  de  Verenigde  staten, 

Canada en Argentinië.3 De Argentijnse bevolking groeide in een halve eeuw tijd 

aan van een kleine 2.5 miljoen in 1880 tot 12 miljoen in 1930.4  

De migranten die Argentinië als bestemming kozen, kwamen voornamelijk 

uit  de  zuidelijke  regio’s  van  Europa.  Bijna  de  helft  van  de  immigranten  was 

afkomstig uit Italië. Spanje kwam op de tweede plaats met een aandeel van zo’n 

33%. Frankrijk kwam op de derde plaats met amper 4%, gevolgd door Rusland. 

Argentinië had als immigratieland dus te maken met een hoge concentratie aan 

bepaalde etnische groepen. Maar zowel binnen Italië als Spanje was de herkomst 

van  de  migranten  erg  divers  en  ongelijk  verdeeld.  In  tegenstelling  tot  de 

Italiaanse  emigrant  in  de  Verenigde  Staten,  die  overwegend  afkomstig was  uit 

het zuiden van het land, waren meer dan de helft van de Italianen in Argentinië 

afkomstig  uit  de  centrale  of  noordelijke  regio’s.  Gezien  de  grote 

welvaartsverschillen  tussen  het  noorden  en  het  zuiden  van  Italië,  waren  de 

omstandigheden van emigratie en het profiel van de typische emigrant ook erg 

uiteenlopend. 

Echter,  de  immigratiecijfers  tonen  slechts  de  immigratie  en  niet  de  netto‐

migratie.  De  immigratiestroom  naar  de  Nieuwe  Wereld  was  immers  nauw 

verbonden aan de schommelingen in de economische cycli. De meeste perioden 

werden  gekenmerkt  door  een  hoge  emigratie.  Er  bestonden  verscheidene 

                                                        
3 THISTLETHWAITE, FRANK,  ‘Migration from Europe overseas in the nineteenth and twentieth centuries,’ 

in: VECOLI (R.J.) EN SINKE (S.M.), EDS.  A century of European Migrations, 18301930. Urbana (Ill.): University of 
Illinois press (1991), p. 24. 

4 ADELMAN, JEREMY, ‘European migration to Argentina, 1880‐1930,’ in: COHEN, ROBIN, ED. The Cambridge 
survey of world migration. Cambridge: University Press (1995), p. 215. 
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systemen van tijdelijke migratie, vaak aangepast aan de economische situatie in 

het  thuisland.  Het  patroon  van  de  seizoensmigratie,  waar  veel  Italianen  aan 

deelnamen,  doet  denken  aan  de  jaarlijkse  migratie  van  trekvogels.  Daarom 

werden  deze  arbeiders  aangeduid  met  de  term  golondrinas,  wat  zwaluwen 

betekent. Dit komt verder nog uitgebreider aan bod.  

 

Een wetgeving die vriendelijk was voor migranten 

 

Het immigratiebeleid van Argentinië begon eerst en vooral met de uitspraak 

van  staatsman  Juan  Bautista  Alberdí  in  1852:  “gobernar  es  poblar”,  regeren  is 

bevolken5.  De  ongecultiveerde  vruchtbare  binnenlanden  moesten  verdeeld 

worden  onder  een  economisch  actieve  bevolking  die  van  Argentinië  een 

welvarend land moesten maken. 

Gedurende de  eerste driekwart  van de 19de eeuw voerden de Argentijnse 

politici naar deze uitspraak een extreem liberaal open‐deurbeleid. De Grondwet 

van 1853 bevoordeelde nadrukkelijk de Europese immigratie en kende bijna alle 

burgerrechten  toe  aan  buitenlandse  inwoners.6  In  het  eerste  deel  van  de 

grondwet staat in het eerste hoofdstuk, art. 25, de volgende tekst met betrekking 

tot immigranten: 

 

“El  Gobierno  Federal  fomentará  la  inmigración  européa;  y  no  podrá 

restringir,  limitar ni gravar con impuesto la entrada en el territorio argentino de 

los extranjeros que  traigan por objeto  laborar  la  tierra, mejorar  las  industrias,  e 

introducir y enseñar las ciencias y artes.7” 

 

Buitenlanders die wilden meewerken aan de economische ontwikkeling van 

Argentinië konden dus in geen geval de toegang tot het land worden ontzegd – zo 

stond het in de grondwet.  
                                                        
5 Deze uitspraak is terug te vinden in Alberdí’s boek Bases y puntos de partida… (1852): "Bases y puntos de partida 

para la organización política de la República Argentina." Wikisource, La Biblioteca Libre. 5 ago 2008, 17:32 UTC. 10 ago 
2008,  23:11 
<http://es.wikisource.org/w/index.php?title=Bases_y_puntos_de_partida_para_la_organizaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina&oldid=157946>. 

6  Balán  (J.),  ‘The  role  of migration  policies  and  social  networks  in  the  development  of  a migration 
system  in  the  southern  cone,’  in:  Kritz  e.a.,  International  migration  systems:  a  global  approach.  Oxford: 
Clarendon Press (1992), p. 117.  

7 GIUSTINIANI (R.), ‘Fundamentos de la ley,’ in: Giustiniani (R.), Migración, un derecho humano (…), p. 26. 
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In  1876  werd  er  een  eerste  specifieke  immigratiewet  gestemd,  de  ‘Ley 

Avellaneda’. Deze wet  regelde  het  proces  van de massa‐immigratie.  Ze  bevatte 

maatregelen om immigratie aan te  trekken en regelde zowel de selectie van de 

immigrant, de zorg voor de immigranten tijdens de overtocht, als het onthaal op 

Argentijnse bodem en de plaatsing van de immigranten binnen de arbeidsmarkt. 

Deze wet wordt beschouwd als een reactie op de  toen heersende economische 

crisis en de terugval van Europese  immigratie die daaraan verbonden was.8 De 

Ley Avellaneda werd in 1887 en 1889 herzien en herbevestigd. 

Vanaf 1880 werd Argentinië beheerst door voorspoed en politieke rust. Dit 

is  het moment waarop  president  Julio  Argentino  Roca  koos  om  grootscheepse 

openbare werken  uit  te  laten  voeren,  zoals  het  spoorwegnet  uitbreiden  en  de 

haven van Buenos Aires uitbouwen. De combinatie van de economische groei en 

de  nood  aan  goedkope,  bekwame  arbeiders,  zette  de  deuren  open  voor  een 

beleid van artificiële immigratie. Maar de Argentijnse immigratiekoorts komt pas 

echt  op  gang  met  de  initiatieven  van  president  Juárez‐Celman  (1886‐1890). 

Onder  zijn  leiding  zou  Argentinië  actief  de  emigratie  vanuit  Europa  richting 

Buenos Aires trachten te leiden. De wet van 3 november 1887 maakte een som 

van 1 miljoen piasters vrij  voor de  regering om de  reiskosten voor  te  schieten 

van  emigranten  die  zich  naar  Argentinië wensten  te  begeven.  Hiermee  zou  de 

overtocht van 50.000 emigranten betaald worden. De emigranten moesten zich 

ertoe  verbinden  de  voorschotten  aan  de  Argentijnse  regering  terug  te  betalen 

binnen  een  termijn  van  2,5  jaar.  Ook werden  er  in  de  grote  Europese  steden, 

zoals  in  Brussel,  informatiebureaus  opgericht met  de  bedoeling  inlichtingen  te 

verschaffen over emigratie naar de Argentijnse Republiek.9 Een zware financiële 

crisis  trof Argentinië echter  in 1889, en verhoogde immigratie van Europeanen 

kon hiervoor geen oplossing bieden. Carlos Pellegrini (1890‐1892), de opvolger 

van Juárez‐Celman, maakte een einde aan de periode van artificiële  immigratie. 

De immigranten droegen vanaf dan weer zelf de kosten van hun overtocht. 

Pas  in  1902  kwam  er  een  eerste wet  (de  Ley  de  Residencia),  die  een  halt 

toeriep  aan  de  onbegrensde  immigratiestroom.  Dit  naar  aanleiding  van 

                                                        
8 Ibid., p. 28. 
9 VAN BRANDEN, MAGDA. Emigratie en kolonisatie…, p. 181. 
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socialistische en anarchistische aanslagen in de steden. Voor de eerste keer in de 

Argentijnse geschiedenis werd immigratie als een politiek probleem beschouwd. 

Met  de  Ley  de  Residencia  kreeg  de  Uitvoerende  Macht  de  bevoegdheid  om 

buitenlanders aan te houden en het  land uit te zetten.10 In 1910 werd daar een 

wet  van  ‘sociale  bescherming’  aan  toegevoegd,  la  Ley  de  Seguridad  Social,  die 

ervoor  zorgde  dat  anarchisme  en  anarchistische  propaganda  in  Argentinië 

illegaal werden.11 De twee wetten waren er gekomen naar aanleiding van onrust 

in  de  steden,  voornamelijk  binnen  het  proletariaat,  dat  veelal  uit  immigranten 

bestond.  Door  meer  restrictieve  wetten  in  te  voeren,  bestreed  de  Argentijnse 

regering  eerder  de  symptomen  van  de  sociale  onrust  dan  de  structurele 

oorzaken te verhelpen. 

Tegen de Eerste Wereldoorlog was er dus sprake van restrictieve wetgeving 

inzake migrantenbeleid, maar dit hield niet  in dat de Argentijnse maatschappij 

haar grenzen sloot voor migranten. In 1923 werd de Ley de Seguridad Social nog 

eens  verstrengd,  vermoedelijk  naar  aanleiding  van  het  restrictievere 

immigratiebeleid dat de Verenigde Staten op dat moment voerde, waardoor een 

hele  nieuwe  stroom  immigranten  naar  Argentinië  kwam  om  er  hun  geluk  te 

zoeken12. Vanaf eind jaren 1930 werden de voorwaarden voor immigranten wel 

systematisch  fel  verstrengd,  waarschijnlijk  om  de  instroom  van  politieke 

vluchtelingen  (joden  uit  centraal‐Europa  en  Spaanse  republikeinen)  tegen  te 

gaan. 

De  Argentijnse  immigratiepolitiek  evolueerde  dus  van  een  liberaal  open 

deur‐beleid  tijdens de  jaren 1850 naar een eerder restrictieve politiek rond de 

periode van de  twee Wereldoorlogen. Uit de hoger besproken cijfers blijkt wel 

dat  de  instroom  van  immigranten  er  desalniettemin  steeds  hoog  was  in 

vergelijking  met  de  omringende  landen  én  in  vergelijking  met  andere 

traditionele landen van immigratie. Je kan dus wel spreken van een verstrenging 

van het beleid, maar van een echt restrictieve politiek naar de immigranten toe 

was er niet echt sprake.  

                                                        
10 Ibid., pp. 28‐29.  
11 CASTRO (D.), The development and politics of argentine immigration policy, pp. 248‐251. 
12 GIUSTINIANI (R.), ‘Fundamentos de la ley,’ pp. 31‐32. 
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Migratiegolven binnen België 

De plattelandscrisis als drijvende factor 

 

Rond de tweede helft van de negentiende eeuw zat de Belgische  landbouw 

aan het plafond van zijn rendement, terwijl de bevolking maar bleef aangroeien. 

Daarenboven had goedkoop voedsel uit andere continenten zijn weg gevonden 

naar de Europese markt. Dit alles veroorzaakte een diepe structurele crisis van 

de Belgische/Europese landbouw. 

De  landbouw  had  een  maximum  aan  productiviteit  bereikt.  De  Belgische 

landbouwbedrijven  waren  voornamelijk  familiale  ondernemingen  die  aan 

gemengde landbouw deden, waarbij ze akkerbouw en veeteelt combineerden. In 

de tweede helft van de 19de eeuw was de Belgische landbouw geïntensiveerd op 

een  niveau  dat  een  hoger  rendement  quasi  onmogelijk  was  –  tenzij  men 

drastisch zou vernieuwen door mechanisatie of door teelt van nieuwe gewassen. 

In  1880  was  tweederde  van  het  Belgische  grondgebied  landbouwgrond,  was 

36%  van  de  bevolking  tewerkgesteld  in  de  landbouw,  en  zorgden  de 

landbouwopbrengsten voor 24% van het Bruto Nationaal Product.13 Ondanks de 

hoge  industrialisatiegraad  was  de  landbouw  dus  nog  steeds  een  belangrijke 

economische factor in België. 

Tussen 1840 en 1880 vergrootte het  landbouwareaal  in de wereld met ca. 

50%.  Nieuwe  landbouwcentra  ontwikkelden  zich  in  Noord‐  en  Zuid‐Amerika, 

India,  Rusland  en  Australië.  De  gronden  waren  hier  veel  goedkoper  dan  in 

Europa  en men  deed  er  op  grote  schaal  aan  extensieve  landbouw  en  veeteelt. 

Door  de  uitbouw  van  onder  andere  trein‐  en  scheepstransport  bereikten  de 

goedkope  exportproducten  de  Europese  markt.  Het  resultaat  was  dat  de 

landbouwproducten die  in Europa geproduceerd werden,  tussen 1880 en 1895 

een  drastische  prijsdaling  ondergingen.  De  tarwe‐  en  roggeprijs  halveerde;  de 

gerst verloor éénderde van zijn waarde; de prijs van runds‐ en kalfsvlees daalde 

met  15%;  zuivelproducten  haalden  20% minder;  en  de  prijs  van  varkensvlees 

daalde  maar  liefst  met  30%.  Hoewel  ook  de  grondprijzen  daalden  in  waarde, 
                                                        
13CAMERLINCKX, HANNES. De Argentijnse koorts: Belgische emigratie naar Argentinië 18881889. Diss. lic. 

geschiedenis  :  nieuwste  tijden. UGent.  Faculteit  Letteren  en Wijsbegeerte.  Promotor:  Vanhaute,  Eric.  S.l.  : 
s.n., 2004, p. 91. 



  16 

volstond dit niet om de prijsdalingen van het voedsel op te vangen.14 De plotse 

devaluatie  van  de  landbouwproducten  die  op  de  Belgische  markt  werden 

geproduceerd, zorgde ervoor dat vele grotere commerciële graanboeren in deze 

periode  overkop  gingen.  De  tewerkstelling  in  de  landbouw  was  tijdens  de 

crisisperiode geslonken van 36% naar 30%. Waar het aandeel van de landbouw 

in het fysisch product in 1846 71% bedroeg tegenover 29% voor de nijverheid, 

was de situatie in 1913 omgekeerd met een aandeel van 31% voor de landbouw 

en  68% voor  de  nijverheid.15  Volgens Hannes  Camerlinckx  stonden  de  nieuwe 

werklozen  voor  de  keuze  om  ofwel werk  te  zoeken  in  de Waalse  industrie‐  of 

steenkoolbekkens,  ofwel  uit  te  wijken  naar  de  Nieuwe  Wereld,  ofwel  als 

seizoensarbeider – Franschman16 – te gaan werken in de Franse landbouw.17  

In  het  laatste  kwart  van  de  negentiende  eeuw  manifesteert  zich  een 

versnelling  in  de  demografische  groei.  Tegelijkertijd  ontstaat  er  in  België  een 

jongere, mobielere bevolking. Bijlage 6  toont  aan dat  tussen 1866 en 1910 het 

bevolkingscijfer  toenam  van  minder  dan  5  miljoen  inwoners  tot  meer  dan  7 

miljoen  inwoners.  De  bevolkingsgroei  was  in  grote  mate  te  wijten  aan  het 

terugdringen  van  mortaliteitsrisico’s.18  De  economische  crisis,  de  fel 

verbeterende  informatie‐  en  transportnetwerken  en  een  bevolkingsoverschot 

dat  samenging  met  een  verjonging  van  de  bevolking,  schiepen  gunstige 

voorwaarden  voor migratie.  In  België  zou  deze migratiebeweging  overwegend 

intern  zijn  van  karakter.  De  bevolking  evolueerde  immers  niet  op  dezelfde 

manier  in alle  landsdelen.   Na 1880 nam de bevolking aanzienlijk  toe op de as 

Bergen‐Verviers  en  in  de  agglomeraties  rond  Brussel  en  Antwerpen.  Andere 

delen  van  het  land  kenden  in  dezelfde  periode  een  bevolkingsdaling,  zoals 

Waals‐Brabant, Henegouwen en de  regio’s beneden de Waalse  industriële  as.19 

Migraties op korte afstand brachten ongezien veel Belgen in beweging, waardoor 

het  demografische  deficit  gecounterd  werd.  In  de  periode  1832‐1910  trokken 

                                                        
14 Ibid., p. 96. 
15 Ibid., p. 99. 
16 Zie over dit onderwerp: SCHEPENS, LUC. Van vlaschkutser  tot Fransman. Bijdrage tot de geschiedenis 

van de WestVlaamse plattelandsbevolking in de 19de eeuw. Brugge: West‐Vlaams Ekonomisch Studiebureau 
(1973). 

17 CAMERLINCKX, HANNES. De Argentijnse koorts, p. 97. 
18 VANHAUTE, ERIC.  ‘Leven, wonen en werken in onzekere tijden. Patronen van bevolking en arbeid  in 

België  in  de  'lange  negentiende  eeuw.'’  In:  Bijdragen  en  mededelingen  betreffende  de  geschiedenis  der 
Nederlanden, 118, afl. 2 (2003), p. 177. 

19 Ibid., p. 158. 
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325.000 personen weg uit de provincies  Oost‐ en West‐Vlaanderen. Antwerpen 

en  Brabant  trokken  daarentegen  355.000  immigranten  aan.  Ook  Luik  en 

Henegouwen tekenden een overschot op van 120.000 inwoners. Na 1850 nam de 

emigratie  naar  de  Noord‐Franse  industriële  grenssteden  toe.  In  1886  werden 

hier  niet  minder  dan  270.000  Belgische  –  voornamelijk  Vlaamse  –  migranten 

geregistreerd, overwegend met een tijdelijk statuut.20  

In het licht van deze grootschalige interne, veelal tijdelijke volksbewegingen, 

is het belangrijk op te merken dat de omvang van de transatlantische emigratie 

uit  België  eerder  beperkt  was.  Het  is  dan  ook  van  belang  dit  aspect  van  de 

overzeese emigratie niet uit het oog te verliezen. De emigratie naar Amerika kan 

geenszins geïsoleerd worden van de grootschalige interne bewegingen die op dat 

moment plaatsvonden binnen België.  

 

De Belgische overheid en migratie  

 

‘Le gouvernement a pour principes de ne pas  intervenir dans  les affaires qui 

peuvent  être  conduites  par  l’industrie  privée.  Ainsi,  à  l’égard  de  l’émigration,  il 

éclaire, il protège: mais il n’intervient, ni pour l’empêcher, ni pour l’encourager.”21 

 

Emigratie was voor de Belgische regering  tijdens de 19de eeuw eerder een 

non‐issue. Hoewel de toename in het volume van de emigratie tijdens het laatste 

kwart  van  de  19de  eeuw  veel  veranderingen  veroorzaakte  binnen  dit  domein, 

was  er  erg weinig  parlementaire  interesse  voor  het  onderwerp.  Het  Belgische 

overheidsbeleid  werd  gekenmerkt  door  een  laissezfaire‐houding.  Wanneer  er 

dan  toch  een  wet  werd  uitgevaardigd,  zoals  de  grote  wet  van  1876,  was  dit 

eerder gedreven door een verlangen om de haven van Antwerpen concurrentieel 

sterker  op  de  Europese  markt  te  positioneren,  dan  om  de  Belgische  (en 

Europese) emigranten te beschermen.  

 

                                                        
20 Ibid., p. 159. 
21 Citaat van Minister van Buitenlandse Zaken Vilain XIIII in een brief naar de consul te Santos in 1856. 

Uit:  MAESEN,  LINDA. De  regeringsbemoeiing  in  de  organisatie  van  de  emigratie  via  Antwerpen  naar  Latijns
Amerika  (18431913).  Gent  :  s.n.,  1978.  Diss.  lic.  geschiedenis  :  nieuwe  tijden.  RUG.  Faculteit  Letteren  en 
Wijsbegeerte (LW), p. 105. 

 



  18 

De wet van 1876 

 
“J’ai  l’honneur  de  vous  signaler  l’importance  pour  nous  de  prouver  à 

l’évidence  que  le  gouvernement  belge  a  sérieusement  le  désir  de  protéger  les 

passagers  (…),  seul moyen,  selon moi,  de  ramener  le  courant de  l’émigration par 

notre principal port.”22 

 

De wet van 14 december 1876 bepaalde de voorwaarden met betrekking tot 

het  emigrantentransport.  De  nieuwe  wet  werd  voorgesteld  op  basis  van  het 

verslag  van  een  commissie  die  een  vergelijking  had  opgemaakt  tussen  de 

organisatie van het emigrantentransport in Antwerpen en de organisatie hiervan 

in buitenlandse havens (o.a. Bremen, Hamburg en Le Havre).23 De wet bepaalde 

voornamelijk  de  verplichtingen  van  de  emigratieagent  tegenover  de  emigrant. 

Deze agenten hadden er met hun vele misbruiken voor gezorgd dat de haven van 

Antwerpen  een  slechte  reputatie  had  gekregen.24  Hierdoor  was  de 

concurrentiële positie van de Antwerpse haven aangetast. 

Om  de  haven  van  Antwerpen  internationaal  aantrekkelijker  te  maken, 

voerde de Belgische de overheid in de late 19de eeuw een striktere regulering in 

van  de  activiteiten  die  zich  afspeelden  in  de  haven.  De  wet  van  14  december 

1876 op het emigrantentransport  is hier het startschot van. De emigranten die 

gebruik wilden maken van de haven van Antwerpen, kenden vanaf de  late 19de 

eeuw  een  betere  rechtsbescherming.  De  overheid  voerde  ook  een  strengere 

controle in van de activiteiten die plaatsvonden in en rond de haven. Er werden 

verschillende  inspectiediensten  opgericht.25  De meeste  informatie  beschikbaar 

over  het  verloop  van  de  emigratie  via  de  haven  van  Antwerpen,  komt  uit  de 

archieven van deze instellingen. 

                                                        
22 Citaat van Minister van Buitenlandse zaken Jules Vander Stichelen  in 1870. Uit: MAESEN, LINDA. De 

regeringsbemoeiing in de organisatie van de emigratie via Antwerpen naar LatijnsAmerika (18431913). Gent 
: s.n., 1978. Diss. lic. geschiedenis : nieuwe tijden. RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (LW), p. 106. 

23 CAMERLINCKX, HANNES, De Argentijnse koorts : Belgische emigratie naar Argentinië 18881889. Diss. lic. 
geschiedenis  :  nieuwste  tijden. UGent.  Faculteit  Letteren  en Wijsbegeerte.  Promotor:  Vanhaute,  Eric.  S.l.  : 
s.n., 2004, p. 14. 

24 Agenten die emigranten ronselden waren beducht om hun praktijken van oplichterij. Vaak werden 
ze door de  instantie waarvoor ze werkten, betaald per emigrant die ze konden binnenhalen, waardoor er 
hevige  concurrentie  bestond  tussen  de  emigratieagenten  onderling.  Gevallen  van  contractbreuk  of 
oplichterij kwamen frequent voor. 

25  KURGAN‐VAN  HENTENRYCK,  GINETTE,  ‘Belgian  emigration  to  the  United  States  and  other  overseas 
countries at the beginning of the twentieth century,’ uit: KURGAN, G. EN E. SPELKENS, Two Studies on Emigration 
through Antwerp to the New World, Brussel: Center for American Studies (1976), pp. 9‐12. 
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De emigratiediensten binnen de haven 

1. De expertisecommissie 

De oprichting van de expertisecommissie werd verordend in het K.B. van 14 

maart  1843  en  verder  gespecificeerd  door  het  reglement  van  1876.  Deze 

commissie had als taak toezicht te houden op de emigrantenschepen en alles wat 

met  het  emigrantentransport  te  maken  had.  Dit  hield  in  dat  de  commissie  de 

schepen moest  controleren  op  zeewaardigheid  en moest  nagaan  of  de  eet‐  en 

slaapvoorzieningen aanboord zowel kwantitatief als kwalitatief voldeden.26 

 

2. De inspecteur van de emigratiedienst 

De  functie  van  emigratie‐inspecteur  werd  ingevoerd  met  het  K.B.  van  13 

februari  1846.  Hij  stond  onder  de  jurisdictie  van  de  Antwerpse 

provinciegouverneur  en  had  als  taak  de  emigranten  te  beschermen.27 

Emigranten  konden  in  principe  bij  hem  terecht  voor  inlichtingen  of  klachten 

omtrent hun uitwijking. Dan bemiddelde de inspecteur tussen de emigrant en de 

emigratieagenten of logementhouders. 

 

3. De toezichtscommissie 

Deze  commissie werd  door  het  K.B.  van  10 mei  1850  opgericht,  en moest 

erop  toezien dat de expertisecommissie haar  taken naar behoren uitvoerde. Ze 

behandelde ook  geschillen  in  verband met  emigrantentransport.  In  de praktijk 

had deze commissie ook een adviserende rol bij het opstellen van wetgeving. De 

toezichtscommissie  werd  voorgezeten  door  de  Antwerpse 

provinciegouverneur.28 

 

                                                        
26 CAMERLINCKX, HANNES, De Argentijnse koorts., p. 18‐19. 
27 Ibid., p. 19. 
28 Ibid. 
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4. Het emigratiecommissariaat 

Het  K.B.  van  6  juni  1873  verordende  de  oprichting  van  een 

emigratiecommissariaat,  dat  als  taak  had  toe  te  zien  op  de  naleving  van  de 

bestaande  reglementen  en wetten omtrent  emigratie. Aan het hoofd  stond een 

Commissaris  van  de  Emigratiedienst.  Deze  Commissaris werd  aangesteld  door 

de koning, op voorstel van de minister van Buitenlandse Zaken. Hij stond onder 

toezicht  van  de  gouverneur  van  Antwerpen.  Zijn  taak  bestond  erin  de 

emigratiewetten  te  doen  gelden.  “Hij  moest  de  emigranten  bijstaan  en 

beschermen en hen op de hoogte stellen van hun rechten onder de Belgische wet 

of  van  de  rechten  die  gegarandeerd  werden  door  hun  contract.29”  Het 

commissariaat had verder ook nog de opdracht om te zoeken naar middelen om 

de  toestand  van  de  emigranten  te  verbeteren,  echter  zonder  de  commerciële 

belangen van de haven uit het oog te verliezen.  

In  1892  werd  Eugène  Venesoen  aan  het  hoofd  van  de  Dienst  Emigratie 

geplaatst.  Op  verzoek  van  de  minister  van  Buitenlandse  Zaken,  stelde  hij  een 

jaarlijks  rapport  op  over  het  emigratieverkeer  vanuit  Antwerpen  en  over  de 

activiteiten  van  de  Dienst  Emigratie.  Van  augustus  1896  tot  december  1898 

noteerde  Eugène  Venesoen  de  naam  van  de  emigrant,  zijn  serienummer,  de 

bestemming  en  zijn  beroepsstatus.  Vanaf  1899  verandert  de  aanpak  van  de 

Commissaris:  in  een  maandelijks  rapport  aan  zijn  oversten  stuurde  hij 

zorgvuldig geschreven folio’s op met de naam van het schip, de vertrekdatum, de 

haven van bestemming en een gedetailleerde beschrijving van elke emigrant. In 

de  optekeningen  van  de  interviews  vind  je  voor  elke  passagier  de  volgende 

informatie  terug:  serienummer,  achternaam,  voornaam,  laatste  verblijfplaats, 

beroep,  bestemming,  talenkennis,  bedrag  aan  geld  dat meegenomen werd  aan 

boord, namen en beroepen van de personen die de emigrant  in het buitenland 

zal opzoeken en hun relatie met de emigrant. 

De meeste van deze maandelijkse  rapporten en  jaarverslagen zijn  terug  te 

vinden  in de  archieven van het Ministerie  van Buitenlandse Zaken.  Ze  zijn  een 

bijzonder rijke bron omdat ze zo veel gegevens samenbrengen over elke Belg die 

de overtocht naar de Nieuwe Wereld maakte. 

                                                        
29 KURGAN‐VAN HENTENRYCK, ‘Belgian emigration…,’ p. 9. 
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5. De medische dienst 

Deze dienst werd  in het  leven geroepen door het  reglement dat bij de wet 

van 14 december 1876 hoorde. Zij waren er verantwoordelijk voor dat er geen 

emigranten met besmettelijk ziekten mee vertrokken met de stoomschepen. Ook 

moesten  ze  de  medische  voorzieningen  op  elk  schip  keuren.  De  dienst  moest 

erop  toezien  dat  fysiek  onbekwame30  emigranten  niet  mee  aan  boord  gingen, 

aangezien  dezen  door  de  immigratiedienst  van  de  gastlanden  konden worden 

geweigerd en terug op het schip naar België worden gezet.31  

 

6. De controle op de emigrantenlogementen 

Vóór  1905  werd  deze  taak  uitgevoerd  door  de  stad  Antwerpen.  Bij  deze 

controle werd door de  sanitaire dienst  van de  stad Antwerpen nagegaan of de 

logementen  voldeden  aan  de  reglementering  wat  betreft  de  afmetingen,  het 

aantal gasten per logement en de netheid van de kamers.32  

 

De inlichtingenbureaus 

 

In  1855  had  de  toenmalige minister  van  Buitenlandse  Zaken  de  opdracht 

gegeven aan zijn consuls om bij hun officiële rapporten informatie toe te voegen 

over  de  emigratiemogelijkheiden  naar  hun  gastland.  Deze  inlichtingen werden 

gepubliceerd  in  de  Recueil  Consulaire.  In  1884  stelde  het  Ministerie  voor 

Buitenlandse  Zaken  officiële  vragenlijsten  op  en  stuurde  deze  door  naar  de 

consuls. Deze gegevens konden door de geïnteresseerden opgevraagd worden bij 

het  Ministerie  voor  Buitenlandse  Zaken  te  Brussel.  Vanzelfsprekend  waren 

slechts weinig toekomstige emigranten hiervan op de hoogte. Een poging van de 

Minister  in  1887  om  de  informatie  dichter  bij  de  emigranten  te  brengen  door 

inlichtingenbureaus  op  te  richten  in  elke  provincie,  bracht  hier  niet  veel 

                                                        
30 Doven,  stommen, gehandicapten en passagiers met een besmettelijke ziekte werden bijvoorbeeld 

de toegang tot de V.S. geweigerd.  
31 CAMERLINCKX, HANNES, De Argentijnse koorts, p. 22‐23. 
32 Ibid., p. 23. 
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verandering in, aangezien de bureaus amper werden bezocht. Kritische stemmen 

uit  de  periode  opperden  dat  de  regering  klaarblijkelijk  haar  best  deed  om  de 

beschikbare  informatie  in  de  duisternis  te  laten,  aangezien  sommige  consuls 

geen al te positieve verslagen binnenbrachten.33 

Desalniettemin  werden  delen  van  de  verslagen  die  door  de  consuls  naar 

België  gestuurd  was,  gepubliceerd  in  kranten  of  in  het  Bulletin  van  het  Sint‐

Rafaëlsgenootschap. Zo bereikte een selectie van de informatie uiteindelijk toch 

de bevolking.34 

 

Het Sint‐Rafaëlsgenootschap 

 

In 1888 werd het Belgisch Genootschap van de Aartsengel 

Rafaël opgericht, een katholieke liefdadigheidsorganisatie met 

als  doel  het  bijstaan  van  de  Belgische  landverhuizers.  Het 

genootschap was  al  jaren  actief  in  Duitsland  onder  de  naam 

Raphaels  Verein.  Hun  doel  was  dus  om  de  emigranten  te 

beschermen,  dit  deden  ze  voornamelijk  door  de 

scheepvaartmaatschappijen te controleren op het naleven van 

de wetten met betrekking tot emigrantenvervoer, beschikbare 

ruimte per  passagier,  voedingskwaliteit,  hygiëne,  enzovoort.35  Ze  brachten  ook 

een  driemaandelijks  tijdschrift  uit,  waarin  ze  de  kandidaat‐emigranten 

informeerden  over  het  landverhuizen  en  over  de  (wan)toestanden  die  zich 

voordeden  doorheen  het  reistraject,  betrouwbare  informatie  over  de 

verschillende bestemmingen trachtten mee te geven, en brieven van emigranten 

aan het thuisfront publiceerden. 

Alhoewel ze de emigrant bijstonden tijdens hun reis en zelfs bereid waren 

het  hele  emigratietraject mee  voor  te  bereiden, was  de  algemene  houding  van 

                                                        
33 Ibid., p. 25. 
34 FEYS, TORSTEN. The emigration policy of the Belgian government from Belgium to the U.S through the 

port of Antwerp 18421914. Promotor: Vanhaute, Eric   S.l.  : s.n., 2003. 231 p. Diss.  lic. Geschiedenis. UGent. 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, p. 220. 

35  BAUWENS,  G.  Venesoenrapporten  18961899.  Belgische  passagiers,  waaronder  emigranten  naar 
Amerika,  Australië,  Canada,  Nieuw  Zeeland,  ZuidAfrika,  ZuidAmerika  voor  de  jaren  1896    1897    1898  – 
1899. Wilrijk: eigen beheer (2001). 

De  illustratie  is  afkomstig  van  de  website  van  het  Belgium  Roots  Project. 
http://belgium.rootsweb.ancestry.com/soc/bel/so_bel_raphael_00.html, geraadpleegd op 3/08/2009. 
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het genootschap toch eerder afkerig tegenover emigratie. Hun klacht was dat het 

hele migratieproces  erg ongeorganiseerd  verliep,  en dat  er  zo  veel  ruimte was 

voor  actoren  die  op  één  of  andere  manier  de  onwetende  emigranten  zouden 

oplichten. Maar deze heersende regelloosheid zou ook tot resultaat hebben dat 

de  banden  van  de  emigrant  met  het  katholieke  geloof  verwaterden.  De 

emigranten zouden al  snel vervallen  in morele decadentie, en hier verzette het 

katholieke Sint‐Rafaëlsgenootschap zich uiteraard tegen. 

Het  genootschap  werd  gesubsidieerd  door  de  regering,  en  zou  naar 

schatting  jaarlijks  tweehonderd  emigranten  begeleiden  bij  hun  overtocht. 

Daarbovenop informeerde de vereniging nog een duizendtal anderen. 36 

 

Emigratieprojecten naar Zuid‐Amerika 

 

Met  uitzondering  van  enkele  mislukte  kolonisatiepogingen  van  het  jonge 

België  op  het  Amerikaanse  continent  –  de  kolonies  van  Santo  Tomás  in 

Guatemala  en  Santa  Catherina  in  Brazilië  –  heeft  de  Belgische  overheid  zich 

eigenlijk  niet  echt  verdiept  in  de  kolonisatiemogelijkheden  van  de 

transatlantische gebieden. Integendeel, het falen van deze twee ondernemingen 

wordt  gezien  als  een  belangrijke  oorzaak  van  de  laissez  faire‐houding  die  de 

Belgische overheid sindsdien aannam tegenover emigratie.  

Toch waren er zeker initiatieven om de economische mogelijkheden van de 

onbevolkte  maar  toch  vruchtbare  Argentijnse  gronden  te  benutten.  Deze 

initiatieven waren kleinschaliger van aard en vaak opgezet door privé‐personen. 

Het is niet mogelijk om een volledig overzicht te geven van alle projecten die in 

de  vroege  19de  eeuw  werden  ondernomen.  De  grens  tussen  de  spontane 

emigratie  van  ‘pioniers,’  emigratie  in  het  kader  van  een  privé‐onderneming  of 

emigratie  onder  leiding  van  de  Belgische  staat,  is  vaak  onduidelijk.  De 

licentiaatsverhandeling  van  Magda  Van  Branden  biedt  een  overzicht  van  de 

belangrijkste  initiatieven  met  overheidssteun  tussen  1857  en  de  Eerste 

Wereldoorlog. Ik zal haar in haar indeling volgen.  

                                                        
36 FEYS, TORSTEN. The emigration policy of the Belgian government from Belgium to the U.S through the 

port of Antwerp 18421914. Promotor: Vanhaute, Eric   S.l.  : s.n., 2003. 231 p. Diss.  lic. Geschiedenis. UGent. 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, p. 169‐171. 
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De voorfase 

 

Van  Branden maakt  gewag  van  een  beperkte  immigratie  van  Belgen  naar 

Argentinië  voordat  het  land  in  1857  begint  met  het  bijhouden  van  officiële 

immigratiestatistieken. Ze stelt dat het transport via Antwerpen naar Brazilië en 

Buenos Aires pas aanvangt in 1857.37 De emigranten die vóór het midden van de 

negentiende eeuw vertrokken, worden beschouwd als voorbeelden van spontane 

migratie. 

Alhoewel in het jaar 1855 een definitief verbod werd ingevoerd op de door‐

openbare‐besturen‐betaalde uitwijking van armen – wegens problemen die zich 

voordeden met de immigratiedienst van de Verenigde Staten – bleek dit nog niet 

in alle bestuurskringen doorgedrongen te zijn. In juni 1856 werd een project op 

poten  gezet  onder  impuls  van  de  Antwerpse  provinciegouverneur  om  alsnog 

gezonde behoeftigen uit te sturen naar Zuid‐Amerika. In oktober 1856 kwamen 

er  in  Buenos  Aires  twee  emigrantenschepen  uit  Le  Havre  aan  die  zo’n  zestig 

Belgen aan boord hadden. Spijtig genoeg,  zo rapporteerde de consul  in Buenos 

Aires,  waren  de  meeste  van  deze  lieden  ambachtsmannen  die  grote  moeite 

hadden  om  werk  te  vinden.  De  ongecultiveerde  Argentijnse  pampa’s  hadden 

volgens de consul nood aan landbouwers, niet aan ambachtslui.38 

 

De vroege emigratie (1857‐1880) 

 

Tussen 1857 en 1861 werd er een nieuw Argentijns project gelanceerd door 

de  Graaf  van  Berlaymont.  Deze  had  een  concessie  van  meer  dan  700  hectare 

bekomen in de provincie Entre Rios, onder de voorwaarde dat er zich 20 families 

of 100 personen zouden vestigen binnen de achttien maanden. Tussen 1857 en 

1859  zijn  er  daadwerkelijk  een  aantal  Belgische  families  vertrokken  naar  de 

regio, maar toen ze daar aankwamen ontbrak elke vorm van leiding of financiële 

                                                        
37  VAN  BRANDEN,  MAGDA.  Emigratie  en  kolonisatie  van  Belgen  naar  de  la  Platastaten:  Argentinie, 

Paraguay  en  Uruguay  (18571914).  Gent:  RUG,  Faculteit  Letteren  en  Wijsbegeerte,  Vakgroep  Nieuwste 
geschiedenis, promotor: John Everaert (1977), p. 61. 

38 Ibid., pp.  70‐75. 
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hulp. De  families  zijn dan hun  eigen weg  gegaan  in Argentinië  en  van het  hele 

project kwam niets meer in huis. 39 

Vanaf  1862  wordt  door  het  Belgische  consulaat  te  Buenos  Aires  melding 

gemaakt van een clandestiene ronseling van emigranten en Belgische deserteurs 

die uit Europa werden gelokt om bij het Argentijnse leger in dienst te treden. In 

Argentinië aangekomen, stelden de soldaten vast dat de omstandigheden waarin 

ze moesten leven bijzonder hard waren – klachten bestaan er onder andere over 

de  lijfstraffen, de  slechte voeding, het moeten  slapen op de grond en het  leven 

tussen negers en misdadigers – waarop velen onder hen deserteerden en hulp 

zochten bij het Belgische consulaat te Buenos Aires.40 

 

Emigratie in de jaren ‘80 

 

Nadat  in 1864 een poging van de consul  in Buenos Aires om een concessie 

van 1000 vierkante mijl  in de provincie Córdoba  te koloniseren alweer op een 

mislukking uit was  gedraaid,  duurde het  tot 1881 voordat  er  in België  iemand 

met volgend ambitieus initiatief op de proppen kwam. De Oost‐Vlaming Eugeen 

Schepens  organiseerde  een  volksplanting  te  Villaguay  in  de  provincie  Entre 

Rios. Hij  trachtte met  dit  project  een  oplossing  te  bieden  aan  zijn  landgenoten 

voor de heersende landbouwcrisis en het zedelijk verval. De tekst uit een pamflet 

dat hij  in het  arrondissement Oudenaarde verspreidde  tijdens de nazomer van 

1881, luidt:  

 

“In ons België bestaat er tegenwoordig eene landbouwcrisis die velen onder u 
in den grond helpt en zal helpen, eene landbouwcrisis die zich streng doet gevoelen 
en wier einde niemand kan bespeuren!  

De netelige toestand waarin gij verkeert kan oneindig verbeterd worden door 
de volksplanting en door de volksplanting alleen. 

(…) 
Ik wil u verlossen van hooge pachten en lasten om u eigenaars te maken van 

onze  magere  en  uitgeputte  gronden,  om  u  uiterst  vette  en  bijna  onuitputtelijke 
gronden in de plaats te bezorgen.  

Ik wil u verlossen van hooge pachten en lasten om u eigenaars te maken van 
uitgestrekte gronden die gansch onbeduidende lasten dragen! 

                                                        
39 Ibid., p. 77‐91. 
40 Ibid., p. 116. 
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Ik wil u verlossen van het gebrek aan zaailanden, met u te  leiden waar  land 
zonder einde ligt, waar het voor eene beuzeling kan gekocht of voor niets gekregen 
worden! 

Ik  wil  uwe  zonen  en  dochters  verlossen  van  een  gedwongen,  en  dikwijls 
hartverscheurend  of  onteerend  celibaat,  met  hen  te  plaatsen  op  schoone  en 
oneindig  vele  boerderijen  waar  zij  in  weelde  en  gedurig  familiegenot  talrijke 
kinderen kunnen opvoeden, die volwassen zijnde, op hunne beurt allerbest  zullen 
geplaatst worden. 

Ik  wil  het  toekomende  getal  ongelukkigen,  wanhopigen,  krankzinnigen, 
zelfmoorders,  kindermoorders,  dronkaards,  dieven,  zedenaanslagers,  enz., 
verminderen… 

Ik  wil  met  één  woord  den  stoffelijken  en  zedenlijken  toestand  mijner 
landgenoten ten hoogste verbeteren.”41 

 

Schepens was op zoek naar eerlijke Vlaamse  landbouwers die  in Villaguay 

een  boerderij  wilden  oprichten  en  daarnaast  ook  twee  dagen  per  week 

plichtsgetrouw  de  gemeenschapsgronden  zouden  bewerken.  In  augustus  1881 

wordt  melding  gemaakt  van  84  ingeschrevenen  die  eind  oktober  zouden 

vertrekken. In 1882 ontvangt de Minister van Buitenlandse Zaken de informatie 

dat de ‘Colonia Belga’ te Villaguay een oppervlakte heeft van 1,5 mijl2  en dat aan 

elke  familie  zo’n  30  hectare  grond  toekomt.  Aan  het  einde  van  de  jaren  1890 

waren in Villaguay een twintigtal Belgische families gevestigd. Daarnaast leefden 

er ook Italiaanse, Franse, Spaanse en Zwitserse families op het grondgebied.  

Uit  berichten  die  dateren  uit  het  jaar  1921  blijkt  dat  de  meeste  Belgen 

ondertussen teruggekeerd waren naar België. Er leefden toen nog een hondertal 

Belgen  in  en  rond  de  stad  Villaguay.42  Vandaag  heeft  Villaguay  rond  de 

dertigduizend inwoners, waarvan de helft één of meerdere Belgische voorouders 

heeft.43 

In de vroege  jaren 1880 werden eveneens twee minder bekende Belgische 

kolonies gesticht, te Esperanza en te Iriondo en Arteaga in de provincie Santa Fé. 

Van het vijftiental Belgen  in Esperanza  is bekend dat ze hun brood verdienden 

met landbouw, handel en met het brouwen van bier44. 

                                                        
41 Dit pamflet kan  je  terugvinden  in het Archief  van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dossier 

3004, Volksplanting door Eugeen Schepens, Landbouwers van het arrondissement Audenaarde, s.l.n.d. (1889), 
2 p. In: VAN BRANDEN, MAGDA. Emigratie en kolonisatie…, pp. 141‐142. 

42 Ibid., p.  145‐159. 
43  DE  CLERCQ,  HUGO.  Een  nieuw  leven  in  Villaguay:  Vlaamse  pioniers  in  Argentinië.  Pilar,  Argentinië:  

http://vlamingeninargentinie.blogspot.com/2008/03/een‐nieuw‐leven‐in‐villaguay‐vlaamse.html 
(22/03/2008). 

44  DE  GROOF,  BART.  En  los  deltas  de  la  memoria:  Bélgica  y  Argentina  en  los  siglos  XIX  y  XX.  Leuven: 
University Press (1998), p. 15. 
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De  jaren 1888‐1889 staan bekend als de  jaren van de  ‘Argentijnse koorts.’ 

Niet  minder  dan  11.000  Belgische  emigranten  weken  uit  naar  Argentinië, 

gedreven door uiteenlopende factoren, die de stap om de oceaan over te steken 

allemaal  een  beetje  evidenter  maakten.  Ten  eerste  voerde  Argentinië  zelf  een 

intense propaganda om bekwame werkkrachten aan te trekken, liefst van West‐

Europese  oorsprong.  Er was  nood  aan  een  grote  poel  van  arbeiders  om onder 

andere  de  uitbreiding  van  het  spoorwegnet  en  de  uitbouw  van  de  haven  van 

Buenos  Aires  te  kunnen  verwezenlijken.  In  het  binnenland  kon men  de  sterke 

werkkrachten  goed  gebruiken  op  het  veld.    Door  het  uittrekken  van  een  grote 

som om de overtocht van maar liefst 50.000 Europeanen naar de La Plata‐staat 

te  kunnen  voorschieten, werd Argentinië  al  snel  overspoeld  door  een  golf  van 

immigranten.45  Tot  grote  teleurstelling  van  beide  partijen  waren  de  meeste 

inwijkelingen geen arbeiders maar ambachtslieden die een beroep uitoefenden 

waar  weinig  vraag  naar  was  was  in  de  Argentijnse  samenleving.  Hierdoor 

vonden  slechts  enkelingen  een  gepaste  job.  Door  de  omstandigheden  zagen 

ambachtslui  zich  gedwongen  om  zich  te  laten  inhuren  als  dagloners.  Zoals  

Bijlage 5 aangeeft,  liggen de cijfers van terugkerende Belgen in de  jaren van de 

Argentijnse koorts en de jaren die daarop volgden, zeer hoog. 

 

Emigratie in de jaren ‘90 

 

Tijdens de  jaren negentig stabiliseerde de emigratie naar Argentinië. Waar 

er in 1889 nog meer dan 8000 Belgen voet aan wal zetten in Buenos Aires, viel 

dit  cijfer  in  1890  terug  tot  762.  In  1891  werden  slechts  241  emigranten 

geregistreerd. De volgende 20  jaar bleef het  immigratiecijfer schommelen rond 

de  200  immigranten  per  jaar.  De  enorme  terugval wordt  doorgaans  verklaard 

door de economische  recessie die Argentinië  teisterde. De crisis betekende het 

einde van het door de regering gestuurde immigratiebeleid. De krimpende markt 

lag  ook  aan  de  basis  van  de  economische  malaise  waarin  de  Belgische 

immigranten  terechtkwamen.  De  negatieve  berichten  die  België  bereikten, 

                                                        
45 Zie Bijlage 3. 
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zorgden ervoor dat de meeste potentiële emigranten afzagen van hun plan om 

naar Argentinië uit te wijken.46 

Een nieuwe poging om economisch succes te boeken, kwam er in 1890. De 

Naamse  ingenieur  Gustave  André  richtte  een  vennootschap  op,  genaamd  ‘La 

Société  Gustave  André  et  Cie,’  waarmee  hij  een  kolonie  wilde  stichten  te 

Gualeguaychú  in  de  provincie  Entre  Rios.  De  gunstige  ligging  van  de  kolonie, 

dichtbij  Uruguay  en  op  een  afstand  van  40 mijl  van  de  hoofdstad,  zou  ervoor 

zorgen dat alle producten van de kolonie een gemakkelijke afzet zouden vinden. 

Over  het  initiatief  is  verder  weinig  bekend.  Dat  de  kolonie  wel  belangrijk  is 

geweest, blijkt uit een brief van 23 oktober 1921, waarin de Belgische consul in 

Buenos  Aires  aan  Buitenlandse  Zaken  meedeelt  dat  de  Belgen  vroeger  talrijk 

waren in de provincie Entre Rios. Er bestond toen een belangrijke kolonie rond 

de  stad  Gualeguaychú.  Anno  1921  was  deze  kolonie  echter  reeds  volledig 

verdwenen.47 

   

De emigratie van 1900 tot de Eerste Wereldoorlog 

Aanwerving van arbeiders‐glasblazers 

 

In  augustus  1897  stuurt  emigratiecommissaris  Eugène  Venesoen  een 

rapport  naar  de  Minister  van  Buitenlandse  Zaken,  waarin  hij  de  informatie 

meedeelt uit een interview met de heer Lefebvre, wervingsagent  in België voor 

de  Franse  glasblazerij  Fourvel‐Rigolleau  te  Buenos  Aires.  Omdat  de  groep 

glasblazers sterk vertegenwoordigd is in de hieronder geanalyseerde interviews 

met de derde klasse‐emigranten uit Antwerpen, zullen we even dieper ingaan op 

de omstandigheden waarin ze vertrokken.  

 
Om  te  beginnen  werd  het  bedrijf  Rigolleau  gesticht  door  Leon  Fourvel 

Rigolleau in 1882,  in het centrum van Buenos Aires. Het was een van de eerste 

glasfabrieken  actief  in  Argentinië.  In  1906  verhuisden  de  activiteiten  van  de 

fabriek naar Berazategui,  in de buitenwijken van Buenos Aires. Tot  in de  jaren 

                                                        
46 VAN BRANDEN, MAGDA. Emigratie en kolonisatie…, p. 231. 
47 Ibid., p. 239‐242. 
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1950 werd  het  bedrijf  gerund  door  de  familie  Rigolleau.  Sinds  zijn  oprichting, 

groeide  de  fabriek  sterk  in  omvang,  en  tot  op  vandaag  wordt  er  glas 

gefabriceerd.48  

 

Een duidelijk overzicht van de aanwervingsvoorwaarden en de situatie van 

de  arbeiders‐glasblazers  in  Argentinië  is  terug  te  vinden  in  de 

licentiaatsverhandeling van  Magda Van Branden. “Omdat volgens de Argentijnse 

wetten  elke persoon die  voet  zet  op Argentijnse bodem een vrij  burger wordt, 

hebben (…) de heren Rigoleau en Sobrino er alle belang bij om slechts actieve, 

werkzame en sobere personen aan te werven, temeer omdat zij de prijs van de 

overtocht voorschieten (+/‐ 180 fr.) plus een som van 100 fr., om zich kleding te 

kunnen kopen en  te voorzien  in de eerste behoeften.  (…) De arbeider verbindt 

zich voor 2 jaar en wordt betaald voor een bepaalde dagelijkse productie. Wat hij 

meer produceert wordt hem afzonderlijk betaald als toelage. Het dagelijkse werk 

is  zo uitgerekend dat de gewone arbeider  een minimum‐toelage van 30  fr.  per 

maand kan ontvangen. Goede arbeiders kunnen een toelage van 2,50 fr. tot 2,70 

fr.  per  dag  bekomen.  Per  dag  moet  er  10  uur  gewerkt  worden  en  er  is  geen 

nachtwerk. De prijs van de overtocht van Antwerpen naar Buenos Aires wordt 

betaald  door  de  glasblazerij,  maar  wordt  in  gelijke  delen  afgehouden  van  het 

loon van de eerste 6 werkmaanden. Na een opeenvolgende arbeid van 2 jaren in 

de glasblazerij, moet deze aan de arbeiders die wensen te worden gerepatrieerd, 

een  gratis  overtochtbiljet  in  derde  klasse  verschaffen  van  Buenos  Aires  naar 

Antwerpen. De uitbetaling van het  loon gebeurt maandelijks, maar de arbeider 

kan  alle  acht  dagen  een  voorschot  bekomen  voor  zijn  eigen  onderhoud  en  dat 

van  zijn  familie.”49  Van  Branden  stelt  dat  de  arbeiders  in  Buenos  Aires 

gemakkelijk  twee  tot  drie  maal  verdienden  van  wat  hun  Belgische  collega’s 

ontvingen voor hetzelfde werk. Uit een rapport dat dateert uit 1904 blijkt dat er 

in de tussentijd geen klachten waren binnengekomen over het niet uitvoeren van 

                                                        
48 Gegevens over de geschiedenis van de fabriek Rigolleau zijn terug te vinden op de website van het 

bedrijf  zelf:  <http://www.rigolleau.com.ar/la_empresa.htm>;  en  op  en  website  die  de  geschiedenis  van 
Berazategui behandelt: 

 
<http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/buenos_aires/berazategui/Cristaler%EDas%20Rigolleau,%20Ducil
o,%20Zucamor.htm>. 

49 VAN BRANDEN, MAGDA. Emigratie en kolonisatie…, pp. 251‐252. Bron: AMBZ 4380, Venesoen aan B.Z., 
Antwerpen, 10 augustus 1897. 
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verbintenissen. De meeste glasblazers keerden na afloop van hun contract terug 

naar  België  met  wat  spaargeld,  waarmee  ze  dan  opnieuw  emigreerden,  maar 

ditmaal naar de V.S., waar de salarissen hoger lagen. 50  

In  het  jaar  1908  verschenen  in  het  jaarlijks  rapport  van  de 

administratieraad van de Société Philantropique Belge, de eerste klachten over 

glasblazerij Fourvel‐Rigolleau.51 Het kwam erop neer dat de reële waarde van de 

lonen van de arbeiders niet meer volstond om er goed van  te kunnen  leven  in 

Buenos  Aires.  Ze  hadden  ook  geen  werkloosheids‐  of  ziekteverzekering.  Vele 

arbeiders  kwamen  bij  de  Société  Philantropique  aankloppen  om  hulp  of 

repatriëring. 

 

 
Figuur 1: Luchtfoto van de fabriek Rigolleau te Berazategui, 1938.52 

 

                                                        
50 Ibid., p. 253. Bron: AMBZ 4380, Venesoen aan B.Z., Antwerpen, 3 februari 1904. 
51  Ibid., pp. 255‐256. Bron: AMBZ 4830, Extrait du rapport annuel du Conseil d’Administration de  la 

Société Philantropique Belge, Buenos Aires, 25 januari 1908, pp. 5‐6. 
52  Foto  teruggevonden  op  een  website  over  de  geschiedenis  van  Berazategui. 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/buenos_aires/berazategui/imagenes/rigolleau%201938.jpg, 
geraadpleegd 3/08/2009. 
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Deel II: Theoretische modellen van migratie 

Globale  migraties,  een  misvatting  over  de  uniekheid  van  de 
transatlantische migratiegolf 

 

Bij de aanvang van dit hoofdstuk is het niet onbelangrijk erop te wijzen dat 

de  grootschalige  transatlantische  emigratiegolf  geen  historisch  unicum  was. 

Alhoewel  het  bij  uitstek  de  best  gedocumenteerde  en  meest  onderzochte 

emigratiestroom  is  uit  de  geschiedenis,  ontwikkelden  zich  omstreeks  dezelfde 

periode  nog  twee  andere  transnationale  emigratiebewegingen  van  even  groot 

kaliber. Beide golven situeerden zich in de Aziatische regio’s. Het baanbrekende 

artikel  van Adam McKeown dat  de  globale migratiestromen  tussen  1846‐1940 

behandelt,  toont  aan  dat,  terwijl  zo’n  55  miljoen  Europeanen  de  Atlantische 

Oceaan overstaken,  niet minder  dan 48  à  52 miljoen  Indiërs  en  Zuid‐Chinezen 

verhuisden naar Zuidoost‐Azië naar de kusten van de  Indische Oceaan en naar 

de Stille Zuidzee. Circa 50 miljoen inwoners uit Rusland en uit het noordoosten 

van  Azië  trokken  richting  Manchurië,  Siberië,  Centraal  Azië  en  Japan.53  Het  is 

naar  alle  waarschijnlijkheid  te  wijten  aan  de  (onbewuste)  etnocentristische 

ingesteldheid  van  Europese  en  Amerikaanse  wetenschappers  dat  deze  twee 

stromen  nog  zo  weinig  opgenomen  werden  in  studies  die  internationale  

(massa‐)migratie behandelen.  

Iets  beter  gedocumenteerd  zijn  de  bewegingen  van  interne  migratie  die 

plaatsvinden binnen de ontvangende of zendende regio’s. McKeown haalt hierbij 

de massale migratie aan van meer dan 10 miljoen personen die het binnenland 

van  Amerika  doorkruisten  in  de  richting  van  het  westen.  Een  voorbeeld  van 

interne migratie binnen zendende regio’s is de massale plattelandsvlucht binnen 

Europa,  naar  de  steden.  McKeown  duidt  eveneens  op  het  belang  van 

migratiebewegingen  in  streken  waar  lange  afstandssystemen  elkaar  kruisen, 

zoals  in  Afrika  en  het  Midden‐Oosten.  Projecten  als  de  aanleg  van  het  Suez‐

kanaal  hadden  een  grote  aantrekkingskracht  op  arbeiders  uit  de  omringende 

regio’s, terwijl oorlogen die op deze grondgebieden werden uitgevochten talloze 
                                                        
53 MCKEOWN, ADAM.  ‘Global migration,  1846‐1940.’  In:  Journal  of World History,  University  of Hawaiï 

Press, Vol. 15, No. 2 (2004), p. 156. 
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mensen  op  de  vlucht  joegen.  Als  laatste  onderbelichte  migratievorm  haalt 

McKeown de  traditionele handelsnetwerken aan die  zich verspreidden volgens 

diaspora’s. Voorbeelden hiervan zijn de verstrooiing van joodse koopmannen of 

de  Chinese  handelaarsnetwerken  die  Chinese  arbeiders  aan  werk  holpen 

doorheen  Zuidoost‐Azië.  Deze  handelaars  ageerden  op  het  raakvlak  tussen 

uitbreidende industriële ondernemingen en verspreide individuele producenten 

en consumenten rond de wereld.54 

 

Dit  gezegd  zijnde,  probeer  ik  in  dit  deel  een  overzicht  te  geven  van  de 

belangrijkste  theoretische  modellen  die  de  oorzaken  van  historische 

migratiestromen  trachten  bloot  te  leggen.  De  gebruikte  modellen  zijn 

hoofdzakelijk  aangewend  om  er  de  transatlantische  migratiestroom  mee  te 

verklaren – het eurocentrisme komt vaker dan gewenst eens gluren. Een eerste 

reeks  modellen  behandelt  wat  nu  net  de  beslissende  factor  uitmaakte  die  de 

kandidaat‐emigranten  aanzette  tot  daadwerkelijk  emigreren.  Daarna  worden 

enkele theorieën voorgesteld die zich inhouden met de interne dynamiek van de 

migratie, of hoe de migratie zichzelf  in stand houdt. Dan volgt er een overzicht 

van het theoretische aspect van retourmigratie.  

 

In  mijn  indeling  volg  ik  het  overzicht  van  migratiemodellen  dat  onder 

leiding  van  socioloog  Douglas  Massey  circa  vijftien  jaar  geleden  werd 

gepubliceerd in  het tijdschrift Population and Development Review.55 Het artikel 

werd gepubliceerd met de bedoeling om duidelijkheid  te  scheppen omtrent de 

verschillende  perspectieven  die  bestaan  over  de  dynamieken  van  migratie, 

omdat  elk  perspectief  een  verschillend  migratiebeleid  impliceert  –  van  een 

beleid  dat  gericht  is  op  het  wegwerken  van  het  economische  verschil  tussen 

zend‐ en gastland, over een beleid dat aan de erfstructuur zal sleutelen, tot een 

beleid  dat  boven  alles  belang  hecht  aan  de  migratiewetgeving  in  zend‐  of 

gastland. Beleidsmakers moeten zich hier volgens Massey voldoende van bewust 

zijn. 

                                                        
54 Ibid., pp. 160‐164. 
55 MASSEY DOUGLAS S. ET AL. ‘Theories of International Migration: A Review and Appraisal.’ In: Population 

and Development Review, vol. 19, nr. 3, pp. 431‐66 (1993).  
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Bij enkele van de meer relevante modellen ben ik wat dieper ingegaan op de 

mechanismen  die  er  aan  de  orde  zijn.  Aanvullende  literatuur  en  case‐studies 

hebben hierbij geholpen.  
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Hoe internationale emigratie aanvangt 
 

Het neoclassicistisch economisch model – de macro‐theorie 

Volgens  dit  model  wordt  migratie  aangezet  door  verschillen  in  vraag  en 

aanbod van arbeid in kapitaalrijke en kapitaalarme landen. Door migratie neemt 

de  voorraad  arbeiders  in  het  kapitaalarme  land  af  en  stijgen  er  de  lonen;  de 

kapitaalrijke  landen  kennen  een  daling  van  de  lonen  en  een  opvulling  van  het 

tekort aan arbeidskrachten. Het resultaat is een evenwichtstoestand tussen twee 

(of  meer)  landen  waarbij  enkel  de  kosten  van  de  internationale  reis  worden 

gereflecteerd in de inkomensverschillen. 

Een  stroom van  investeringskapitaal  ontstaat  in  de  tegengestelde  richting: 

van  kapitaalrijke  naar  kapitaalarme  landen.  Menselijk  kapitaal  –  techniekers, 

managers  en  andere  geschoolde  arbeiders  –  verhuist  dan  weer  mee  van  de 

kapitaalarme  naar  de  kapitaalintensieve  landen,  om  er  hoge  lonen  te  op  te 

strijken voor hun vakkundigheid.56  

Het  macro‐economisch  model  impliceert  dat  andere  markten  dan  de 

internationale  arbeidsmarkt  geen  belangrijk  effect  hebben  op  internationale 

migratie. De hypothese stelt ook dat het tempo van emigratie begint te dalen op 

lange termijn omdat inkomensverschillen zouden afnemen. 

 

Het neoclassicistisch economisch model – de micro‐theorie 

 

In het micro‐economische model zijn het  rationele,  individuele actoren die 

zelf de beslissing maken om te emigreren. Ze maken een analyse van kosten en 

baten, en als deze positief uitdraait zullen ze migreren. De winsten die ze maken 

uit de migratie zijn veelal financieel, maar ze kunnen ook sociaal of cultureel zijn. 

Mensen kiezen om te emigreren naar plaatsen waar ze het meest productief zijn 

volgens  hun  vaardigheden.  Maar  vooraleer  ze  de  hogere  lonen  kunnen 

ontvangen, moeten ze aanzienlijke  investeringen maken die niet alleen de reis‐ 

en leefkosten tijdens de zoektocht naar werk omvatten,  maar ook de moeite die 

                                                        
56 MASSEY DOUGLAS S. ET AL, ‘Theories of International Migration, p. 433. 
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het kost om te integreren in een maatschappij waar men een andere taal spreekt 

en  waar  andere  leefgewoonten  gelden.  Ook  de  psychologische  last  die 

automatisch verbonden is aan het achterlaten van het land dat ooit je thuis was, 

wordt opgenomen in de kosten‐baten‐analyse. 

Het opmaken van de voor‐ en nadelen die aan emigreren verbonden zijn, is 

vanzelfsprekend hoogst subjectief. Veel hangt af van de betrouwbaarheid van de 

beschikbare  informatiebronnen.  Deze  bronnen  zijn  zowel  de  ooggetuigen‐

verklaringen  van  overzeese  correspondenten  of  teruggekeerde  emigranten,  als 

de informatieagentschappen en ronselaars die in het thuisland actief zijn.  

Het  micro‐economische  model  beschouwt  emigratie  als  een  individuele 

keuze,  gemotiveerd  door  een  verwachte  stijging  van  het  inkomen.  Individuele 

karakteristieken  van  menselijk  kapitaal  zoals  onderwijs,  werkervaring, 

taalvaardigheid, verhogen de kans op  internationale migratie, want ze verlagen 

de  investeringen die de kandidaat‐migranten moeten ondernemen. Migratie zal 

afnemen wanneer de kloof tussen het verwachte inkomen in het gastland en het 

thuisland gedicht is (de emigratiekosten meegerekend).  

 

De nieuwe economie van migratie 

 
“[…]  whatever  the  family  form,  the  function  remained  the  same:  Kin 

responded  to  existing  economic  systems  in  any  way  they  could  to  insure  family 

survival.”57 

 

Dit  model  stelt  dat  de  beslissing  tot  emigratie  genomen  wordt  door  een 

beperkte  groep  van  onderling  afhankelijke  individuen,  meestal  is  dit  een 

huishouden. Het doel is om de risico’s te spreiden en tegelijkertijd de inkomsten 

te  maximaliseren.  Dat  de  factor  risico  een  beslissende  rol  gaat  spelen,  is  een 

nieuw  gegeven  binnen  de  theorievorming  over  migratie.  In  plaats  van  alle 

mogelijke  investeringen  te maken  om  het  inkomen  van  een  groep/individu  te 

verhogen,  wordt  nu  meer  nadruk  gelegd  op  de  inkomensgarantie.  Een 

                                                        
57  BODNAR,  JOHN. The  Transplanted:  A History  of  Immigrants  in  Urban  America.  Bloomington:  Indiana 

University Press (1985), p. 41. 
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huishouden  bestaat  uit  onderling  afhankelijke  personen  waarvan  er  vaak 

meerdere  actief  zijn  op  de  arbeidsmarkt.  Door  ervoor  te  zorgen  dat  niet  alle 

inkomsten uit één sector binnenkomen, bijvoorbeeld door de moeder tewerk te 

stellen in de nijverheid, de vader in de landbouw en de oudste zoon uit te sturen 

om overzee te gaan timmeren aan de spoorwegen, zal de familie geen al te zware 

verliezen  lijden wanneer  de  oogst  door  omstandigheden minder  opbrengt  dan 

gehoopt. Vaak was het immers zo dat de lonen en arbeidsomstandigheden op de 

overzeese arbeidsmarkt negatief of zwak gecorreleerd waren aan die in de lokale 

regio.58  Risico’s  waren  ook  bijvoorbeeld  fluctuaties  in  lokale  werkloosheid  en 

kansen  op  de  transatlantische  arbeidsmarkt.  Ook  de  aanwezigheid  van 

collectieve zekerheidsnetten tegen werkloosheid en arbeidsongevallen drukken 

de risico’s. De risicospreiding varieert dus naargelang de bepaalde historische en 

socio‐economische context waarin het huishouden opereerde. Belangrijk zijn de 

gezinssamenstelling,  de  erfenisgebruiken  die  van  kracht  waren,  patronen  van 

pachtregeling, en de wisselende omstandigheden om land aan te kopen, zowel in 

de lokale regio als in het buitenland.59  

Massey stelt dat in ontwikkelde landen risico’s in verband met het inkomen 

van een huishouden worden opgevangen door systemen van sociale zekerheid of 

verzekeringsprogramma’s.  In  ontwikkelingsgebieden  is migratie  vaak  de  enige 

mogelijkheid om risico’s doeltreffend  te diversifiëren. België verkeerde aan het 

einde  van  de  19de  eeuw  nog  in  een  stadium  van  ontwikkeling  en  de  sociale 

zekerheid  stond  nog  in  zijn  kinderschoenen.  Daarbij  bestond  private 

inkomensverzekering enkel voor wie het zich kon veroorloven. 

Een tweede aspect aan het  ‘nieuwe economie van migratie’‐model  is dat er 

gesproken  wordt  over  relatieve  deprivatie,  de  mate  waarin  huishoudens  zich 

achtergesteld  voelen  tegenover  andere  huishoudens  (met  gelijkaardige  sociale 

status). Men wil niet alleen voorzien dat er genoeg inkomsten zijn voor het gezin 

om  een  goed  leven  te  kunnen  leiden, men wil  daarenboven  een  even  goed,  of 

zelfs beter, leven leiden dan zijn buren. Een gelijkaardige inkomensverhoging zal 

                                                        
58 Ibid., p. 436. 
59 MCKEOWN, ADAM.  ‘Global migration,  1846‐1940.’  In:  Journal  of World History,  University  of Hawaiï 

Press, Vol. 15, No. 2 (2004), p. 178.   



  37 

niet  hetzelfde  effect  hebben  op  de  waarschijnlijkheid  van  emigratie  bij 

huishoudens die verschillende posities innemen op de sociale ladder. 

 

Theorie van de tweeledige arbeidsmarkt 

 

In  tegenstelling  tot  de  nieuwe  economie  van  migratie  en  het  micro

economische  model,  stelt  de  theorie  van  de  tweeledige  arbeidsmarkt  dat 

migratie  voortkomt  uit  de  intrinsieke  arbeidsvraag  van  moderne  industriële 

samenlevingen,  en  niet  uit  een  weloverwogen  beslissing  van  een  individu  of 

huishouden.  Het  zijn  de  ontwikkelde  landen  die  door  een  aanhoudende  vraag 

naar  goedkope  arbeid,  migranten  uit  minder  ontwikkelde  regio’s  aantrekken. 

Migratie  wordt  hier  dus  niet  veroorzaakt  door  push‐factoren  in  de 

onderontwikkelde  regio’s, maar door pull‐factoren  in  de  industriegebieden. De 

constante  vraag  naar  goedkope  arbeid  zit  structureel  ingebakken  in  moderne 

industriële  samenlevingen,  aldus economist Michael  J. Piore, de meest  fervente 

verdediger van dit model.60  

Binnen  elke  samenleving  is  de  structuur  van  de  arbeidsmarkt  zo,  dat  er 

beroepen bestaan met hoger of lager sociaal aanzien tegenover andere beroepen. 

Helemaal  onderaan  situeren  zich  de  knelpuntberoepen,  die  een  laag  inkomen 

garanderen, maar  die  vooral  weinig  aanzien  genieten.  Deze  knelpuntberoepen 

kunnen  nogal  arbitrair  verschillen  van  land  tot  land,  het  enige wat  ze  gemeen 

hebben  is  een  laag  sociaal  aanzien.  In  België  zijn  zo’n  laag  gewaardeerde 

beroepen  bijvoorbeeld  poetshulp  of  vuilnisman.  Weinigen  die  opgegroeid  zijn 

binnen die sociale structuur van de arbeidsmarkt, willen zich ‘verlagen’ tot deze 

beroepen. Een verhoging van het loon dat deze arbeiders ontvangen, zou alleen 

maar leiden tot de noodzaak om beroepen die hoger op de sociale ladder staan 

ook beter te vergoeden. Dit fenomeen heet structurele inflatie.  

Toch zijn de knelpuntberoepen noodzakelijk in elke maatschappij. Maar wie 

zal  er  dan  werken?  Dat  zijn  de  migranten  uit  minder  ontwikkelde  regio’s.  Zij 

worden aangetrokken door de lonen, die hoger zijn dan wat ze verdienen in hun 

                                                        
60  Zie:  PIORE,  MICHAEL  J.  Birds  of  Passage:  Migrant  Labor  and  Industrial  Societies.  Cambridge,  UK: 

Cambridge University Press (1979). 
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lokale arbeidsmarkt. En aangezien dezen meestal niet het plan hebben om heel 

hun  leven  in  het  gastland  door  te  brengen,  speelt  sociaal  aanzien  voor  hen 

minder  een  rol.  Op  deze manier  is  immigratie  een  structurele  eigenschap  van 

landen waar de welvaart hoger ligt dan in andere landen.  

 

Wereldsysteemtheorie 

 

Voortbouwend  op  het  model  van  de  tweeledige  arbeidsmarkt,  wordt 

immigratie  in de wereldsysteemtheorie gezien als een structureel kenmerk van 

een globale economie. De penetratie van kapitalistische economische relaties tot 

in  de  perifere  (al  dan  niet  kapitalistische)  ontwikkelingslanden,  leidt  tot  het 

ontstaan van een mobiele bevolking die erop uit  is om te migreren.61 Gedreven 

door een verlangen naar hogere winsten en meer welvaart gaan ondernemers en 

managers  van  kapitalistische  bedrijven  op  zoek  naar  land,  grondstoffen, 

goedkope  arbeid  en  nieuwe  consumentenmarkten  in  de  arme,  perifere  landen 

van de wereldeconomie.  In deze optie  is  internationale migratie  een natuurlijk 

gevolg  van  kapitalistische  marktvorming  in  de  ontwikkelingslanden.  De 

kapitalistische  ondernemingen  die  zich  vestigen  in  de  derde  wereld,  zorgen 

daarbij  voor het  totstandkomen van  sterke  ideologische  verbondenheid  tussen 

de regio waar ze opereren en hun  thuisbasis. Op deze manier zal emigratie uit 

ontwikkelingslanden de internationale stroom van goederen en kapitaal volgen, 

maar  dan  in  de  omgekeerde  richting.  De  stroom  van  emigranten  naar  hun 

voormalige koloniale bezetters wordt hier bijvoorbeeld gezien als een spiegeling 

van  de  investeringen  (van  kapitaal,  van  ondernemingen,  etc.)  die  zij  hebben 

gemaakt/maken  in  de  ontwikkelingslanden.  Stoppen  met  investeren  in 

ontwikkelingslanden  zou  volgens  de  wereldsysteemtheorie  resulteren  in  een 

emigratiedaling.62 

 

                                                        
61 MASSEY, DOUGLAS S. ET AL, ‘Theories of International Migration, p. 444. 
62 Ibid., pp. 446‐448. 
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De interne dynamiek van migratie 
 

Migranten kiezen ervoor om te emigreren wanneer de omstandigheden daar 

gunstig voor zijn. Wanneer de lonen op het Amerikaanse continent hoger liggen 

dan  in  Europa  bijvoorbeeld,  of  wanneer  er  voldoende  economische  en 

ideologische banden bestaan met meer welstellende regio’s, al naargelang welk 

migratiemodel  je  volgt.  De  economische  toestand  kan  echter  zowel  in  het 

gastland  als  in  het  thuisland  helemaal  veranderen,  en  de  incentives  om  te 

migreren kunnen hierdoor wegvallen. Toch blijken migratiebewegingen, eens in 

gang  gezet,  niet  snel  te  eindigen,  ook  niet  wanneer  de  omstandigheden 

waaronder  deze  migratie  plaatsvindt  helemaal  veranderd  zijn.  Er  bestaat  dus 

zoiets  als  een  interne  dynamiek  van  migratiebewegingen,  een  soort  inertie  of 

padafhankelijkheid.  Enkele  belangrijke  theorieën  die  hier  een  betekenis  aan 

willen geven, worden in dit hoofdstuk toegelicht.  

 

Netwerktheorie 

 

Migrantennetwerken  zijn  een  verzameling  van  menselijke  relaties,  die 

migranten,  voormalige  migranten  en  thuisblijvers  aan  elkaar  verbinden.  Het 

netwerk bestaat uit redelijk stabiele relaties die voortkomen die verwantschap, 

vriendschap of gedeelde origine. Netwerken verhogen de waarschijnlijkheid op 

internationale migratie omdat ze de risico’s en de kosten drukken die horen bij 

emigratie.  Daarenboven  verhogen  ze  de  verwachte  netto‐opbrengsten. 

Netwerken  vormen  een  soort  van  sociaal  kapitaal  waar  mensen  op  kunnen 

rekenen om toegang te krijgen tot een job in het buitenland. Met de tijd breiden 

netwerken  zich  zodanig  uit  dat  grotere  segmenten  van  de  samenleving  de 

mogelijkheid krijgen om zonder al te veel (financiële) problemen te emigreren.  

Elke emigrant laat een groep personen achter die sociale banden heeft met 

de bestemming. Eens het netwerk voldoende uitgebreid  is, zal migratie zichzelf 

in  stand  houden.  Elke  nieuwe migrant  zal  ertoe  bijdragen  dat  de  kosten  dalen 

van  een  eventuele  latere  migratie  voor  een  beperkte  groep  vrienden  en 

familieleden. Sommigen onder hen zullen onder deze gunstige omstandigheden 
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beslissen te emigreren. Dit zal dan weer de kosten en risico’s drukken voor een 

nog uitgebreidere kring.  

Het  netwerk  verschaft  betrouwbare  informatie  aan  het  thuisland  en 

beschikt  over  voldoende  connecties  binnen  het  gastland  om  jobs  te  vrijwaren 

voor  leden  van  hun  gemeenschap.  Wanneer  migrantennetwerken  voldoende 

uitgebreid en ingebed zijn in het gastland, kunnen ze naar alle waarschijnlijkheid 

een job garanderen aan de meeste leden van de samenleving. Met de tijd zal de 

emigratiestroom minder selectief worden in socio‐economisch opzicht, en meer 

representatief tegenover de zendende gemeenschap.  

De  dynamische  netwerktheorie  aanvaardt  dat  internationale  migratie  een 

beslissing is om risico’s te spreiden, een beslissing die individueel of in het kader 

van  huishoudens  genomen  wordt.  Maar  de  theorie  verschilt  van  de  nieuwe 

economie  van  migratie  in  die  stelling  dat  verschillende  individuele 

migratiebewegingen  op  een  punt  een  netwerk  zullen  samenstellen  dat 

invloedrijk genoeg is om de omstandigheden van emigratie gunstiger te maken. 

Zo wordt emigratie losgekoppeld van de factoren die er in de eerste plaats voor 

hadden  gezorgd  dat  de  migratiebeweging  op  gang  kwam.  De  netwerktheorie 

conceptualiseert migratie dus als een zelfonderhoudend proces.63   

Een  groot  voordeel  aan  de  netwerktheorie  is  dat  deze  de  variatie  in 

regionale  emigratiecijfers  deels  verklaart.  Algemene  economische  theorieën 

stelden dat  loonverschillen of  risicospreiding beslissende  factoren waren  in de 

stap naar emigratie. Het probleem was dat de intensiteit van migratie binnen een 

beperkte  regio  ongelooflijk  uiteenlopend  kon  zijn,  of  zoals  historicus  Frank 

Thistlethwaite het stelt: 

 

“Seen  through a magnifying glass,  this undifferentiated mass  surface breaks 

down  into a honeycomb of  innumerable particular cells, districts,  villages,  towns, 

each with an individual reaction or lack of it to the pull of migration.”64  

 

                                                        
63 Ibid., pp. 448‐449. 
64 THISTLETHWAITE, FRANK. ‘Migration from Europe overseas in the nineteenth and twentieth centuries.’ 

In: VECOLI (R.J.) EN SINKE (S.M.), EDS.  A century of European Migrations, 18301930. Urbana (Ill.): University of 
Illinois press (1991), p. 28. 
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Netwerken waren geen rigide structuren die onveranderlijk de link maakten 

tussen één overzeese regio en één lokale gemeenschap. Integendeel, netwerken 

zijn  opgebouwd  uit  menselijke  banden.  Wanneer  de  leden  van  het  netwerk 

mobiel zijn en naar andere plaatsen trekken, betekent dit niet dat zij buiten het 

netwerk  vallen.  Een  radertje  van  het  netwerk  kon  honderden  kilometers 

verwijderd  van  haar  kolonie  een  plaats  ontdekken  vol  van  economische 

mogelijkheden,  en  zo  de  emigratiestroom  vanuit  België  andere  richting  doen 

uitgaan.  Ook  kon  het  zijn  dat  er  vanuit  één  Europese  lokaliteit  meerdere 

netwerken  vertrokken.  Op  deze  manier  worden  er  onophoudelijk  nieuwe 

kettingen gecreëerd en oudere verbroken.65 Eva Morawska haalt het voorbeeld 

aan van het Poolse dorpje Podgaje, dat verdeeld was door een oude vete tussen 

twee groepen in verband met het lokale weiland. Het dorp bracht deze verdeling 

over naar de andere kant van de Oceaan. De  ‘linkerkant’ van het dorp, dat zijn 

eigen  sociale  netwerk  volgde,  emigreerde  naar  Elizabeth  in  New  Jersey;  de 

‘rechterkant’ volgde een andere route die leidde naar Detroit.66  

De  beslissing  om  al  dan  niet  te  migreren  is  volgens  Adam McKeown  niet 

terug te brengen op luiheid of een gebrek aan ondernemingsdrang zoals Massey 

stelt  in  het  model  van  cumulatieve  oorzaken,  maar  wordt  gedreven  door  een 

optelsom van meerdere oorzaken.  “Multiple explanations highlight  the ways  in 

which  a  single  network  was  shaped  by  multiple  forces,  including  historical 

contingencies, patterns set by previous migrants,  structural economic relations 

between  different  parts  of  the  world,  and  local  cultural  forms  like  family 

structure.”67 

 

Drew  Keeling  maakte  een  interessante  studie  over  het  belang  van 

netwerken bij migratie van Europa naar de Verenigde Staten anno 1900‐1914.68 

Hij  begint  zijn  artikel  met  een  quote  van  Frank  Thistlethwaite:  “the  ultimate 

                                                        
65  BAINES,  DUDLLEY.  ‘European  emigration,  1815‐1930.  Looking  at  the  emigration  decision  again.’  In: 

The Economic History Review, New Series, vol. 47, nr. 3, (1994), p. 532. 
66 MORAWSKA, EVA. ‘Return migrations: theoretical and research agenda.’ In: VECOLI (R.J.) EN SINKE (S.M.), 

EDS.  A century of European Migrations, 18301930. Urbana (Ill.): University of Illinois press (1991), p. 282. 
67 MCKEOWN, ADAM, ‘Global migration, 1846‐1940,’ p. 181. 
68 KEELING, DREW.  ‘Costs, risks and migration networks between Europe and the United States, 1900‐

1914.  In: FEYS (T.), FISCHER (L.R), HOSTE (S.) EN VANFRAECHEM (S.), EDS. Maritime transport and migration. The 
connections  between  maritime  and  migration  networks.  St.  John’s,  Newfoundland:  International  Maritime 
Economic History Association (2007), pp. 113‐174. 
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problem  of migration  is  psychological.”69  Bij  risicospreiding  en  raming  van  de 

kosten,  wegen  ook  niet‐meetbare  en  onzekere  bekommernissen  zwaar  door, 

zoals  het  wegvallen  van  relaties,  ongelukkigheid,  heimwee  (of  network 

deprivation), geluk en sociale contacten.70  

Netwerk  van  migranten  hielpen  bij  het  identificeren,  beheersen  en 

diversifiëren  van  risico’s  die  aan  de  migratiebeslissing  verbonden  waren.  Ze 

boden  daarbij  ook  financiële  steun.  Bij  een  kwart  tot  de  helft  van  de  gevallen 

reisden de immigranten met tickets die voorgeschoten waren door verwanten in 

het  buitenland.  Kettingmigratie,  waarbij  migranten  uit  een  bepaalde  lokaliteit 

afreizen naar hun verwanten en kennissen aan de andere kant van de oceaan, lag 

volgens  Keeling  aan  de  basis  van  intensiverend  heen‐en‐weergereis  of  een 

groeiend  aantal  terugkeerders  naar  Europa.  Migranten  keerden  terug  naar 

Europa  om  arbeid,  spaargeld  en  expertise  naar  hun  oorspronkelijke 

gemeenschap  terug  te  brengen,  om  via  kortstondige  bezoekjes  hun 

familiebanden en connecties te hernieuwen, en om kandidaat‐emigranten bij  te 

staan in hun verplaatsing naar Amerika.71 

Een belangrijke bijdrage van Keeling  is dat hij de notie  ‘netwerk’ uitbreidt 

naar  de  agenten  van  de  scheepvaartlijnen  die  de  emigranten  overhaalden  om 

met hun maatschappij mee te reizen. De emigratieagenten bevinden zich  in het 

overlappingsgebied  tussen  stoomschipmaatschappijen  en  netwerken  van 

kettingmigratie. Vaak waren het voormalige emigranten die bij hun terugkomst 

ingehuurd  werden  door  een  scheepvaartmaatschappij.  Ze  moeten  volgens 

Keeling  gezien  worden  als  bemiddelaars  die  het  emigratieproces 

vergemakkelijkten.  Ze  konden  echter  weinig  doen  indien  emigratie  niet  reeds 

overwogen  werd  of  als  het  besluit  tot  toekomstige  emigratie  niet  al  gemaakt 

was.72  

Ook wijst Keeling op de relatief beperkte invloed van transportkosten op de 

beslissing  om  te  migreren.  De  prijsschommelingen  bij  de  scheepvaart‐

maatschappijen (de prijs van het ticket voor de overtocht per stoomschip maakte 

                                                        
69 THISTLETHWAITE, FRANK, ‘Migration from Europe overseas, p. 42. 
70 KEELING, DREW, ‘Costs, risks and migration networks,’ p. 116. 
71 Ibid., p. 143. 
72 Ibid., p. 119. 
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ongeveer de helft van de totale reiskost uit) veranderden voornamelijk  de route 

en de timing van hen die de beslissing al genomen hadden om te emigreren.73  

 

Simone A. Wegge  tenslotte,  demonstreert  aan de  hand  van  een  case‐study 

van het negentiende‐eeuwse Hessen‐Kassel dat eerdere migraties lange termijn‐

effecten  hebben  en  de  beslissingen  van  toekomstige  emigranten  blijven 

beïnvloeden.74 Ze onderzocht migratiedata van meer dan 50.000 emigranten die 

het  landgraafschap  verlieten  in  de  jaren  1830  tot  1850.  Hierbij  besteedde  ze 

grote  aandacht  aan  netwerkvorming,  op  basis  van  gemeenschappelijke 

familienamen.  Haar  stelling  is  dat  de  emigratiegeschiedenis  van  een 

gemeenschap  padafhankelijk  is  en  onophoudelijk  beïnvloed  wordt  door 

emigratiebewegingen van eerdere dorpsverlaters. Recente migraties blijken het 

belangrijkste  effect  te  hebben,  maar  ook  migratieschokken  hebben  jarenlange 

repercussies.75 

De beschikbare informatie speelde bij de migratiebeslissing een belangrijke 

rol  –  dit  waren  brieven  van  overzeese  migranten,  mondelinge  verhalen  van 

terugkeerders,  informatie  verspreid  door  bureaus,  enzovoort.  Aangezien  de 

overgrote meerderheid van de Hessense emigranten nooit terugkeerde, moesten 

ze voornamelijk vertrouwen op de  informatie die hen bereikte. Het nieuws dat 

de  eerdere  emigranten  naar  huis  stuurden,  veranderde  de  berekeningen  van 

verwachte  winst  bij  de  dorpsbewoners.  Wegge  stelt  dat  men  in  de  meeste 

gevallen, op basis van de informatie die ze ontvingen uit Amerika, besliste niet te 

emigreren. Volgens haar kunnen we deze non‐beslissing zien als een investering 

in het bezit thuis en in de lokale economie. 

Mensen  die  dan  toch  beslisten  om  te  emigreren,  werden  op  verschillende 

vlakken  geholpen  door  hun  overzeese  verwanten.  Vaak  betaalden  zij  de 

overtocht, wat de vaste kosten om te emigreren al fel drukte. Eens aan wal op het 

nieuwe  continent  hielpen  kennissen  de  nieuwe  migranten  aan  een  tijdelijke 

verblijfplaats en schoten ze de onderhoudskosten voor tijdens de zoektocht naar 

een  nieuwe  job.  Ook  fungeerden  ze  als  buffer  voor  de  nieuwe  emigranten  die 

                                                        
73 Ibid., pp. 132‐7. 
74 WEGGE,  SIMONE  A.  ‘Chain migration  and  information  networks:  evidence  from  nineteenth‐century 

Hesse‐Cassel.’ In: The Journal of Economic History, vol. 58, nr. 4, pp. 957‐986 (1998). 
75 Ibid., pp. 968‐9. 
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stilaan moesten wennen aan een nieuwe omgeving waar meestal een andere taal 

werd  gesproken,  en  waar  gebruiken  en  gewoonten  verschilden  van  het 

thuisland.  Tenslotte  konden  ze  mee  uitkijken  naar  een  gunstige 

arbeidsgelegenheid. Zoals Massey het ook al stelde: al de faciliteiten tesamen die 

netwerkmigranten  elkaar  te  bieden  hadden,  verminderden  de  kans  op  een 

slechte afloop en verhoogden de verwachte inkomsten van migratie. 

Het onderzoek van Simone A. Wegge wijst uit dat de  factoren prijs van het 

land,  land per hoofd,  linnenwevers per hoofd en erftraditie allemaal betekenisvol 

gecorreleerd  zijn  met  de  waarschijnlijkheid  om  te  migreren.  Emigranten 

verlieten het gemakkelijkst de dorpen waar er nog maar een kleine oppervlakte 

aan land – de belangrijkste manier om welvaart op te slaan – beschikbaar was. 76 

Een  belangrijke  bevinding  van  Wegge  is  dat  de  genetwerkte  emigranten 

neigden minder cash mee te nemen. Indien men deel uitmaakte van een netwerk, 

was dit negatief gecorreleerd met het bedrag aan geld dat men op zak had. Met 

de tijd zouden niet‐genetwerkte migranten enkele kwaliteiten overnemen van de 

genetwerkte migranten, en hadden ze daarom cash nodig. Wegge stelt dat “there 

is  evidence  to  suspect  that  social  connections  in  the  destination  countries 

allowed  an  entirely  different  set  of  people  to  emigrate.”77  Hoe  langer  een 

emigratiestroom actief is, hoe meer arme mensen deze stroom zal opnemen, en 

hoe meer jonge alleenstaande volwassenen deel zullen uitmaken van de stroom.  

Nu is het zo dat Wegges onderzoek zich meer dan een halve eeuw voor onze 

onderzochte  periode  situeert.  Dit  neemt  echter  niet  weg  dat  enkele  van  haar 

bevindingen verhelderend kunnen werken met betrekking tot de emigranten die 

in deze scriptie gevolgd worden. Het zal immers blijken dat zij zelfs diepgaander 

verweven waren in netwerken dan het geval was bij Wegges emigranten.  

 

Institutionele theorie 

 

Eens  internationale  migratie  van  start  gaat,  worden  er  volgens  de 

institutionele  theorie  (vrijwilligers)organisaties  opgericht  die  een  versoepeling 
                                                        
76 Ibid., p. 967. 
77 Ibid., p. 979. 
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willen bereiken in het beleid dat kapitaalkrachtige landen voeren met betrekking 

tot het verlenen van immigrantenvisa. De barrières die kernlanden oprichten om 

mensen  buiten  te  houden,  creëren  een  lucratieve  economische  niche  voor 

ondernemers  en  instellingen  die  welwillende  emigranten  op  de  zwarte  markt 

aan  een  visa  helpen.  Om  illegale mensensmokkel  tegen  te  gaan, maar  ook  om 

hulpbehoevende emigranten op  te vangen, worden er humanitaire organisaties 

opgericht  in  de  ontwikkelde  landen.  De  institutionele  theorie  stelt  dat,  zodra 

verschillende organisaties werkzaam zijn in de economische niche van migratie, 

de  migratiestroom  onafhankelijk  wordt  van  de  factoren  die  de  stroom 

aanvankelijk op gang hadden gebracht. 78 

 

Cumulatieve oorzaken 

 

Dit model stelt dat elke daad van migratie de sociale context wijzigt waarin 

de  volgende  migratiebeslissingen  worden  gemaakt.  In  het  algemeen  wordt 

migratie  met  elke  stap  aannemelijker.  Er  worden  bij  cumulatieve  causatie  zes 

socio‐economische factoren onderscheiden die mogelijkerwijs een versterkende 

invloed hebben op migratie.  

Een eerste factor is de inkomensverdeling. Mensen emigreren niet enkel om 

hun absoluut inkomen te verhogen; ze doen dit ook om een relatieve deprivatie 

tegen  te  gaan.  De  eerste  huishoudens  die  familieleden  naar  het  buitenland 

sturen,  komen  doorgaans  uit  de  midden‐  of  hogere  klasse  van  de  lokale 

inkomenshiërarchie.  De  ongelijkheid  in  inkomensverdeling  en  de  relatieve 

deprivatie  zal  in  een  eerste  stadium  van  emigratie  laag  zijn,  daarna  hoog 

wanneer  de  emigratie  in  een  versnelling  geraakt,  dan  weer  laag  wanneer  een 

meerderheid van de huishoudens één of meerdere  familieleden uitzendt, en de 

ongelijkheid zal een minimum bereiken wanneer vrijwel alle families deelnemen 

aan een vorm van buitenlandse loonarbeid.   

Migranten in het buitenland zouden minder de neiging hebben om land dat 

ze aankopen  in hun  thuisland ook  te gaan bewerken. Aangezien het bedrag uit 

                                                        
78 MASSEY, DOUGLAS S. ET AL, ‘Theories of International Migration, p. 450. 
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loondienst hoger lag dan de opbrengst uit agrarische productie, lieten ze het land 

vaak braak liggen. Landelijke eigendommen waren er om prestige uit te stralen 

of dienden als een vorm van pensioensparen voor  later. Dit extensieve patroon 

van landgebruik verlaagt de vraag naar lokale landbouwarbeid, wat de druk om 

te emigreren op zijn beurt opdrijft. Daar kom nog eens bij dat migranten toegang 

hebben tot voldoende kapitaal, waardoor hun huishoudens aan de andere kant 

van  de  oceaan  meer  kapitaalintensieve  technieken  kunnen  gebruiken  op  het 

veld. Ook hier is dus minder mankracht nodig, waardoor de keuze voor emigratie 

waarschijnlijker wordt. 

Alhoewel migranten vaak vertrekken met een vaststaand  idee over wat  ze 

zullen aanvangen met het verdiende geld, verandert hun mentaliteit gaandeweg. 

De  theorie  van  cumulatieve  veroorzaking  stelt  immers  dat  immigranten  in  het 

gastland  geconfronteerd  worden met  een  nieuwe  cultuur  van  consumeren.  Ze 

worden  ook meer  en meer  vertrouwd met  de  gedachte  van  sociale mobiliteit. 

Hierdoor komt het dat, eens iemand migreert, de stap om opnieuw te migreren 

minder groot is. De nieuwe waarden die migranten aannemen verspreiden zich 

binnen de gemeenschap en worden er geïncorporeerd. In vele dorpen of regio’s 

wordt migratie  langzamerhand een rite de passage,  en wie dan  toch beslist om 

thuis te blijven, wordt beschouwd als lui en onondernemend.79  

Migratie wordt gezien als een selectief proces. Vooral in de beginperiode is 

het  opmerkelijk  hoe  veel  meer  middenstanders  vertrekken,  terwijl  de 

maatschappelijke  onderlaag  maar  sporadisch  emigreert.  Emigranten  die  over 

voldoende  menselijk  kapitaal  beschikken  –  dat  is  opleiding,  vaardigheden, 

motivatie, enz. – trekken gemakkelijker weg uit de gemeenschappen (met de tijd 

zou  migratie  echter  minder  selectief  worden  omdat  de  kosten  en  de  risico’s 

verkleinen door netwerkvorming). Wat er plaatsvindt, is dus een uitstroom van 

menselijk  kapitaal.  Die  heeft  een  negatief  effect  op  de  productiviteit  en  de 

slagkracht van de zendende regio. De verslechterende toestand in het thuisland 

wordt  gezien  als  een  stimulans  voor  verdere  uitmigratie.  Uitbreiding  van  het 

onderwijs in zendende regio’s zou dit cumulatieve migratieproces versterken. 

                                                        
79 Ibid., p. 453. 
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Binnen  de  gastlanden  bestaat  er  zoiets  als  ‘immigrantenjobs’,  die  volgens 

culturele normen ongepast  zijn  voor  autochtone  arbeiders.80 De weigering  van 

autochtonen om deze  jobs uit  te voeren,  is volgens de  theorie van cumulatieve 

causatie een laatste factor die de immigratiestroom in stand houdt.81  

 

 Migratiesystemen 

 

De hiervoor  aangehaalde modellen  suggereren dat migratiestromen,  zodra 

die op gang komen omwille van uiteenlopende oorzaken, een bepaalde stabiliteit 

en structuur aannemen in tijd en ruimte. Dit laat de identificatie toe van stabiele 

internationale migratiesystemen. Deze  systemen worden gekenmerkt door  een 

relatief  intense uitwisseling van goederen, kapitaal en mensen tussen bepaalde 

landen,  en  een  minder  intense  uitwisseling  met  andere  landen.  Een 

internationaal  migratiesysteem  onderscheidt  –  vergelijkbaar  met  de 

wereldsysteemtheorie – een kernregio die vooral immigranten ontvangt (dit kan 

een streek zijn, of één of meerdere landen), en een groep zendende landen van 

waaruit  opmerkelijk  grote  aantallen mensen  naar  deze  kernregio’s  emigreren. 

De  stromen  reflecteren  politieke  en  economische  relaties.  Migratiesystemen 

kunnen multipolair zijn, waarbij een groep verspreide kernlanden immigranten 

ontvangen uit een groep uitzendende landen die elkaar gedeeltelijk overlappen. 

Landen kunnen zich aansluiten bij een systeem of eruit wegvallen, al naargelang 

economische of politieke fluctuaties. 

 

Michel Oris pinde in het artikel The history of migration as a chapter  in the 

history of the European family82 enkele regionale migratiesystemen vast zoals die 

zich  voordeden op het Europese  continent. Alhoewel hij  nergens  verwijst  naar 

transatlantische migratie, toont hij wel erg duidelijk de rol aan die migratie had 

in  bevolkingsregeling  en  in  familiale  strategieën.  Bij  de  eerder  vermelde 

migratiemodellen  werd  geen  aandacht  besteed  aan  demografische  factoren, 

                                                        
80 Zie theorie van de tweeledige arbeidsmarkt. 
81 MASSEY DOUGLAS S. ET AL, ‘Theories of International Migration, pp. 451‐454. 
82  ORIS,  MICHEL.  ‘The  history  of  migration  as  a  chapter  in  the  history  of  the  European  family:  an 

overview.’ In: The History of the Family, Vol. 8, 2 (2003), pp. 187‐215. 
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hoewel deze ongetwijfeld een gewicht hadden in de beslissing om te migreren.83 

Oris toont aan dat preïndustriële gemeenschappen een hoge graad van mobiliteit 

kennen, dat deze mobiliteit een belangrijke rol speelt  in zowel de  landelijke als 

de  stedelijke  economie,  en  dat  deze  mobiliteit  banden  creëert  tussen 

verschillende ecotypes. Migratie gebeurt binnen of tussen verschillende ecotypes 

(de  manier  waarop  omgeving  en  economie  met  elkaar  in  verband  staan)  en 

sociotypes  (dit  zijn  culturele  gemeenschappen).  In  essentie  beschouwt  Oris 

mobiliteit en migratie als een manier om inkomens te diversifiëren en risico’s te 

spreiden. De migratie wordt verhinderd of gestimuleerd door de structuur van 

eco‐ en sociosystemen. 

Oris  haalt  de  term  ‘life  cycle  servants’  aan.  Deze  bedienden  zijn  jonge 

mensen die  hun  thuis  verlieten  en  van  plaats  naar  plaats  trokken  om  er  bij  te 

leren en te werken, om hun ouders financieel te steunen en om genoeg middelen 

te  verzamelen om  te  kunnen huwen  en  zelf  een huishouden op  te  starten. Het 

betreft  zowel mannen  als  vrouwen. Het was  een  soort  sociale  en  economische 

oplossing om een brug te slaan tussen jeugd en volwassen‐worden.84 

 

 

                                                        
83  John  Bodnar  stelde  wel  dat  de  staat  emigratie  bevorderde  wanneer  er  zich  problemen  van 

overbevolking voordeden.  
84 ORIS, MICHEL., ‘The history of migration,’ pp. 193‐194. 
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Retourmigratie 
 

Douglas Massey stelde in zijn overzicht geen modellen of theorieën voor met 

betrekking tot retourmigratie. Hierover is door verschillende auteurs zeker veel 

interessants  geschreven,  maar  echte  theoretische  modellen  heb  ik  niet 

teruggevonden.  Daarom  volgt  hier  een  bespreking  van  de  belangrijkste 

karakteristieken van retourmigratie.  

 

Eva  Morawska  stelt  in  haar  artikel  over  return  migrations  dat  een  groter 

aandeel  van  de  transatlantische  migranten  dan  tot  nu  toe  werd  aangenomen, 

tijdens  de  beginjaren  van  de  twintigste  eeuw  terugmigreerde  naar  hun 

thuisbasis.  35%  van  de  Polen,  Serviërs,  Kroaten  en  Slovenen;  40%  van  de 

Grieken;  50% van de Zuid‐Italianen, Magyaren  en  Slovaken uit  het  noordelijke 

deel  van  Oostenrijk‐Hongarije;  en meer  dan  20%  van  de  joden  keerden  terug 

naar  Europa,  hoewel  deze  laatste  groep  bedreigd  werden  door  toenemende 

politieke  vervolging  en  ongunstige  economische  omstandigheden,  en  de 

meerderheid  onder  hen  precies  was  verhuisd met  de  bedoeling  permanent  te 

blijven.85  

 

“(…)  the  immigrants’  original  intentions  of  staying  only  temporarily  in 

America – while certainly  important  in accounting for both the high return rates 

and the circular character of the migrations between the receiving and the sending 

countries  –  are  insufficient  explanations  for  repatriation  and  are  not  a  constant 

but a variable affected by the economic, social, and political developments taking 

place at both sides of the Atlantic.”86 

 

Morawska wijt  de  hoge  terugkeer  van migranten  aan  factoren  van  sociale 

aard,  aan  netwerken  in  het  bijzonder.  De  voorwaarden,  het  karakter  en  de 

gevolgen  van  terugmigratie  zijn  volgens  Morawska  terug  te  vinden  via 

onderzoek  naar  de  lokale  omgeving  van  de  migranten.  Hier  bestaan  echter 

                                                        
85 MORAWSKA, EVA, ‘Return migrations,’ p. 278 
86 Ibid., p. 278. 
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weinig bronnen over, en vaak kan de betrouwbaarheid ervan in twijfel getrokken 

worden.87  

Waarschijnlijk  bestond  er  een  verband  tussen  beroep  en  terugmigratie. 

Arbeiders  in  de  spoorweg‐  en  bouwindustrie  keerden  vaker  tijdens  de winter 

terug,  de  periode  waarin  de  activiteiten  in  deze  industrieën  vertraagden. 

Statistieken van het Amerikaanse Immigratiebureau vermelden echter enkel de 

etniciteit en niet het beroep.88 

De economische omstandigheden in de thuisregio’s varieerden ook sterk en 

hadden ongetwijfeld hun invloed op de beslissing om al dan niet terug te keren. 

Hiervoor  is  informatie  nodig  de  fluctuaties  in  de  toestand  van  de  lokale 

economieën  en  over  de  gegevens  hierover  die  de mogelijke  terugkeerders  ter 

beschikking hadden in de Verenigde Staten. 

Er  bestaat  een  omgekeerde  relatie  tussen  de  tijd  die  immigranten 

doorbrengen  in  het  gastland  en  het  aantal  bezoeken  naar  het  thuisland.  Ook 

neigen  emigranten  uit  groepen  waarin  meer  familieleden  hen  kwamen 

vervoegen, minder naar Europa terug te keren: 

 

“Time,  as  well  as  regional  and  group  variation  in  the  degree  of  social 

embeddedness  in  kinship  and  community  networks  in  America,  most  likely 

significantly influenced both the rates and the patterns of return.”89 

 

De meeste Zuid‐ en Oost‐Europeanen die aan het einde van de 19de eeuw in 

Amerika aankwamen, hadden de intentie terug te keren. Dit was veel minder het 

geval  bij  de  vroegere  immigranten  uit  Duitsland,  Ierland  en  Scandinavië. Maar 

hoewel  de  meerderheid  plande  om  terug  te  keren,  kwam  slechts  één  derde 

daadwerkelijk terug: 

  

“People’s  plans  and  intentions  change  as  they  encounter  new  and  different 

situations, and often they are pulled by contradictory impulses and desires.”90  

 

                                                        
87 Ibid., p. 282. 
88 Ibid., p. 283. 
89 Ibid., p. 284. 
90 Ibid., p. 285. 
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Sommige  immigranten vonden zich voor de keuze om ofwel  in Amerika  te 

blijven en er nog meer geld bijeen te sparen, ofwel om hun belofte na te komen 

en  terug  te  keren  naar  Europa  zoals  ze  aanvankelijk  gepland  hadden.  Een 

Sloveense  immigrant schreef  in zijn dagboek  in 1903, wanneer hij net besloten 

had  om van Pennsylvania  naar Michigan  te  verhuizen  om  er  een  betere  job  te 

vinden: “During the journey I remembered the promise I had given Mother upon 

my departure to America: ‘We shall see one another in two years.’ I felt ashamed. 

It was absurd!  [Time passed and]  instead of returning home,  I was traveling  in 

the  opposite  direction, more  than  a  thousand miles  away,  at  the  other  end  of 

America.”91 

 

Conclusie 
 

In dit hoofdstuk zijn verschillende modellen van migratie behandeld, die alle 

een verschillende nadruk leggen op bepalende factoren die de migratiebeslissing 

en ‐stroom het meest stuurden. In het volgende hoofdstuk zal ik de gegevens van 

een  groot  aantal  derdeklassepassagiers,  dus  minderbegoede  emigranten,  naar 

Argentinië analyseren. De informatie die hieruit spreekt zal niet voldoende zijn 

om een theorie mee te kunnen staven of tegen te spreken. Toch is het interessant 

de gegevens van de passagiers niet op een puur demografische of geaggregeerde 

manier te  interpreteren, maar om steeds de mogelijke modellen en beslissende 

factoren in het achterhoofd te houden.  

 

                                                        
91 Ibid., p. 285. 
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Deel III: Karakteristieken van de Belgische emigratie 

Prelude: Problemen bij het brongebruik 

Inleiding 

 

Wanneer  een  persoon  of  gezin  wenst  te  migreren,  is  dit  op  zich  een  vrij 

omslachtig  gebeuren,  waar  veel  verschillende  tussenpersonen  en 

overheidsinstellingen bij betrokken zijn.  

 

De  zoektocht  naar  een  bestemming  is  een  eerste  stap.  In  de  haven  van 

Antwerpen  waren  verschillende  agentschappen  gevestigd  die  in  een 

commerciële sfeer overtochten over de oceaan aanboden. Een emigrant kon dan 

intekenen bij één van deze agentschappen, die hen  in ruil voor een vergoeding 

een plaatsje aan boord van een passagiersschip regelde.  

Een tweede stap was het afscheid van de  thuisbasis. De gemeente waar de 

migranten  gevestigd  waren,  werd  ingeruild  voor  een  onbekende  stek  die  hun 

nieuwe thuis moest worden. Van elke emigrerende burger werd verwacht dat hij 

zich uitschreef uit het bevolkingsregister van zijn laatste wettelijke woonplaats, 

en  daarbij  zijn  nieuwe  bestemming  opgaf.  Dit  werd  echter  relatief  vaak 

verzuimd, maar daar komen we later op terug. 

Dan,  op  de  dag  van  vertrek,  werd  de  emigrant  vóór  hij  inscheepte 

onderworpen aan een controle van de Dienst Emigratie, die gevestigd was in de 

haven van Antwerpen. Daar werden de reizigers ondervraagd over hun leeftijd, 

hun  beroep,  hun  bestemming  en  dergelijke  meer.  Deze  gegevens  werden 

doorgegeven aan de provinciegouverneur van Antwerpen en aan het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken te Brussel. 

Nadat  de  schepen  waren  aangemeerd  in  de  havens  van  het  land  van 

bestemming – in de havens van New York, Philadelphia, Québec, Buenos Aires… 

– werden de passagiers onderworpen aan een nieuwe controle, ditmaal door de 

immigratiedienst  van  het  gastland.  Elk  land  kende  een  lichtjes  verschillende 

immigratiewetgeving,  en  de  ongewenste  bezoekers  werden  door  hen,  als  het 

moest, terug naar op de boot naar huis gezet.  
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Wanneer je de archieven zou doornemen van de organisaties en instellingen 

die  gemoeid  zijn  met  de  verschillende  aspecten  van  de  ‘uittocht’  van  de 

emigranten, zou het in principe mogelijk moeten zijn elke emigrant te traceren. 

Helaas  zijn  vele  archiefstukken  verloren  gegaan,  of  zijn  de  gegevens  over  de 

emigranten niet steeds waarheidsgetrouw genoteerd. 

De  bronnen  die  de  emigratiestroom het  best  zouden  kunnen weergeven  – 

voor  de  hand  ligt  een  combinatie  van  de  Belgische  bevolkingsregisters,  de 

verslagen  van  de  Dienst  Emigratie  in  de  haven  van  Antwerpen,  en  de 

immigratiestatistieken  van  het  land  van  aankomst  –  zijn,  wanneer  je  ze  naast 

elkaar legt, problematisch.  

Problemen doen zich voor op verschillende vlakken. Ten eerste verschilt het 

cijfermateriaal  fundamenteel.  De  drie  bronnen  lijken  niet  over  dezelfde 

emigratiestroom  te  handelen.  Dit  is  een  aspect  dat  niet  gemakkelijk  verklaard 

kan worden.  Ten  tweede  stelt  zich  een  probleem met  de  terminologie. Wat  er 

bedoeld werd met  ‘emigrant’  verschilt  ogenschijnlijk  van  bron  tot  bron. Het  is 

niet steeds duidelijk hoe een bepaalde bron op de beste manier geïnterpreteerd 

wordt.  Ten  derde  zijn  de  bronnen  niet  altijd  accuraat.  De  bevolkingsregisters 

bijvoorbeeld, lijken soms erg slordig aangevuld te zijn.  

Hieronder  zal  ik  de  bronnen  apart  bespreken,  die  de  Belgische 

emigratiestroom  het  beste  zouden  weergeven.  Het  betreft  de  Belgische 

bevolkingsregisters,  de  verslagen  van  de  Dienst  Emigratie  in  de  haven  van 

Antwerpen, en de immigratiestatistieken van het  land van aankomst, die  je kan 

terugvinden  in  het  basiswerk  International  Migrations  van Willcox92.  De  grote 

verschillen  in cijferdata omtrent emigratie die deze bronnen aanbieden, maken 

duidelijk  dat  exact  kwantitatief  onderzoek  naar  emigratie,  al  moge  het  een 

streefdoel  zijn,  nooit  bereikt  kan  worden.  Daarom  koos  ik  ervoor  om  mijn 

empirisch  onderzoek  baseren  op  de  gegevens  uit  de  rapporten  van  de 

Emigratiecommissie. 

 

Twee  studies  bleken  erg waardevol  in  het  naar waarde  schatten  van  deze 

drie  bronnen.  Jean  Stengers  ging  in  zijn  artikel  L’historien  devant  l’abondance 

                                                        
92 WILLCOX, W.F. International Migrations. New York‐Londen‐Parijs: Gordon and Breach (1969), 2 dln. 
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statistique93  uit  1970  in  op  de  hachelijke  situatie  waarin  de  historicus  zich 

bevindt  wanneer  hij  zich  geconfronteerd  ziet  met  elkaar  tegensprekend 

statistisch cijfermateriaal. In zijn boek Van vlaschkutser tot Fransman94 past Luc 

Schepens Stengers’ commentaren toe op de drie bovengenoemde bronnen. 

 

                                                        
93  STENGERS,  JEAN,  ‘L’historien  devant  l’abondance  statistique,’  uit:  Revue  de  l’institut  de  Sociologie, 

Brussel: Université Libre de Bruxelles, 1970 (3), p. 431. 
94  SCHEPENS,  LUC,  Van  vlaschkutser  tot  Fransman.  Bijdrage  tot  de  geschiedenis  van  de  WestVlaamse 

plattelandsbevolking in de 19de eeuw, Brugge: West‐Vlaams Ekonomisch Studiebureau (1973), pp. 111‐156. 
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Verschillende bronnen, verschillende resultaten 

Bevolkingsregisters 

 

Elke persoon gedomicilieerd in een Belgische gemeente, is verplicht zich te 

laten  schrappen uit  de bevolkingsregisters  van  zijn  of  haar  gemeente wanneer 

hij/zij vertrekt om zich te vestigen in het buitenland. Tegelijkertijd geeft hij het 

land aan waarheen hij zich begeeft. De cijfers worden per gemeente jaarlijks naar 

de centrale dienst voor Statistiek gestuurd, die dan in het kort per gemeente een 

tabel opstelt voor heel het land95. 

Vanaf  1884  wordt  de  richting  Zuid‐Amerika  onderscheiden  in  deze 

nationale  tabellen,  en  vanaf  dan  wordt  ook  onderscheid  gemaakt  tussen 

emigranten geboren in België en emigranten geboren in het buitenland. Slechts 

voor  de  jaren  1912  en  1913  bestaan  er  cijfers  specifiek  met  betrekking  tot 

Argentinië96. 

De  informatie  uit  de  bevolkingsregisters  dienen  met  een  korreltje  zout 

genomen  te  worden.  Twee  factoren  zorgen  ervoor  dat  de  gegevens  niet  altijd 

even betrouwbaar zijn. Ten eerste werd de aankomst en het vertrek van burgers 

niet  altijd  even nauwkeurig  genoteerd door  de  gemeenten  in  de  registers.  Ten 

tweede  kon  nalatigheid  ook  voorkomen  bij  de  emigranten  zelf  die,  hetzij  uit 

vergetelheid,  onachtzaamheid,  uit  haast  of  uit  berekening  (het  niet  vereffenen 

van schulden), verzuimden hun vertrek aan te geven97. 

 

Verslagen uit de haven van Antwerpen (Venesoenrapporten) 

 

Eén  van  de  verschillende  overheidsdiensten  die  actief  waren  binnen  de 

Antwerpse haven was het Emigratiecommissariaat. De taak van de commissaris 

werd  reeds  besproken  in  deel  I.  Wat  betreft  de  maandelijkse  en  jaarlijkse 

                                                        
95  VAN  BRANDEN,  MAGDA.  Emigratie  en  kolonisatie  van  Belgen  naar  de  la  Platastaten:  Argentinie, 

Paraguay  en  Uruguay  (18571914).  Gent:  RUG,  Faculteit  Letteren  en  Wijsbegeerte,  Vakgroep  Nieuwste 
geschiedenis, promotor: John Everaert (1977), p. 25. 

96 Ibid. 
97  SCHEPENS,  LUC,  Van  vlaschkutser  tot  Fransman.  Bijdrage  tot  de  geschiedenis  van  de  WestVlaamse 

plattelandsbevolking in de 19de eeuw, Brugge: West‐Vlaams Ekonomisch Studiebureau (1973), p. 140. 
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rapporten die hij aan zijn oversten bezorgde, dienen een paar belangrijke punten 

van kritiek in acht genomen te worden. 

Het was de taak van de Commissaris van de Dienst Emigratie om informatie 

in te zamelen over elke Belgische emigrant die het land verliet via de haven van 

Antwerpen.  Nu,  de  term  emigrant  gold  enkel  voor  derde‐klassepassagiers. 

Eerste‐  en  tweede‐klassepassagiers  konden  het  land  dus  verlaten  zonder  een 

interview met de Commissaris  te moeten afleggen. Dit  betekent dat  informatie 

over  deze  relatief  grote  groep  reizigers  niet  opgenomen werd  in  de  rapporten 

van Eugène Venesoen.    In maart 1893 vaardigden de Verenigde Staten een wet 

uit  om  immigratie  te  beperken.  Als  resultaat  hiervan  zou  het  aantal  tweede‐ 

klasse‐overtochten  stijgen.  Venesoen  was  amper  verbaasd  over  deze 

ontwikkeling:  “De  tweede‐klassepassagier,  die  even  vastberaden  is  als  de 

emigrant  om  zich  te  vestigen  in  het  gastland…  kan  alle  wetgeving  van  de 

emigranten ontwijken door een iets hogere prijs te betalen dan de derde klasse. 

(…)  Ik  geloof  dat  ik de  aandacht moet  vestigen op de noodzaak om het woord 

‘emigrant’  te  herdefiniëren.”98  Echter,  de  definitie  van  ‘emigrant’  is  niet 

veranderd  tot  na  de  Eerste  Wereldoorlog.  Gedurende  de  periode  die  wordt 

overspannen door deze  scriptie, wijst  het begrip  ‘emigrant’  dus onveranderlijk 

op de derde‐klassepassagiers. 

Daarenboven werd  in de  term emigrant  geen onderscheid  gemaakt  tussen 

zij die voor de eerste maal vertrokken, en zij die zich al eerder hadden gevestigd 

aan de andere kant van de oceaan en die enkel in België ‘op bezoek’ kwamen. In 

het  jaarrapport van 1896 noteert Venesoen het volgende:  “van de 1000 Belgen 

die vertrokken naar Noord‐Amerika, hadden 600 er reeds geleefd en vertrokken 

slechts 400 personen voor de eerste keer.”99 

Een  ander  probleem met  de  interviews  van  de Dienst  Emigratie,  is  dat  de 

inhoud  ervan  niet  altijd  accuraat  is.  De  mondeling  interviews  bieden  niet  de 

garantie  op  historische  accuraatheid.  Hierover  wordt  nog  uitgeweid,  zie  het 

hoofdstuk Tegenstrijdige statistieken. 

                                                        
98  KURGAN‐VAN  HENTENRYCK,  GINETTE.  ‘Belgian  emigration  to  the  United  States  and  other  overseas 

countries at the beginning of the twentieth century.’ Uit: KURGAN, G. EN E. SPELKENS. Two Studies on Emigration 
through Antwerp to the New World. Brussel: Center for American Studies (1976), p. 13. (eigen vertaling) 

99 Ibid., p. 12. (eigen vertaling) 
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De  gegevens  uit  de  rapporten  van  de  Emigratiecommissaris,  vormen 

eveneens  de  basis  voor  de  emigratiestatistieken  voor  de  onderzochte  periode 

van het Annuaire Statistique de  la Belgique  (et du Congo Belge).100 Dit betekent 

dat  het  Statistisch  Jaarboek  niét  is  opgesteld  aan  de  hand  van  de 

bevolkingsregisters. 

 

Internationale Immigratiestatistieken (Willcox) 

 

Vanuit  meer  algemene,  internationale  hoek  beschikken  we  over  het  werk 

van  Willcox,  International  Migrations101.  Deze  tweedelige  klepper  van  een 

naslagwerk  geldt  als  een  klassieker  wat  betreft  de  internationale 

migratiebewegingen in de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw.  

Het werk biedt een overzicht van de officiële statistieken die de Argentijnse 

staat uitbracht met betrekking tot migratie van en naar Argentinië. We vinden er 

zowel  gegevens  in  terug over de Belgische emigratie  in Argentinië,  als  over de 

Belgische emigratie uit Argentinië.102 

De Argentijnse migratiestatistieken werden vanaf 1872 samengesteld door 

de  immigratiecommissaris  van  Buenos  Aires.  Alle  passagiers  van  tweede  en 

derde klasse vielen onder de noemer ‘migranten’103. 

 

 

                                                        
100  STENGERS,  JEAN,  ‘L’historien  devant  l’abondance  statistique,’  uit:  Revue  de  l’institut  de  Sociologie, 

Brussel: Université Libre de Bruxelles, 1970 (3), p. 431. 
101 WILLCOX, W.F. International Migrations. New York‐Londen‐Parijs: Gordon and Breach (1969), 2 dln. 
102  VAN  BRANDEN,  MAGDA.  Emigratie  en  kolonisatie  van  Belgen  naar  de  la  Platastaten:  Argentinie, 

Paraguay  en  Uruguay  (18571914).  Gent:  RUG,  Faculteit  Letteren  en  Wijsbegeerte,  Vakgroep  Nieuwste 
geschiedenis, promotor: John Everaert (1977), p. 41. 

103 Ibid. 
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Tegenstrijdige statistieken 

 

Professor Jean Stengers van de Université Libre de Bruxelles bracht in 1970 

een artikel uit getiteld L’historien devant  l’abondance statistique104. Hij wilde de 

historici erop wijzen dat statistieken niet altijd even correct ‘de waarheid’ uit het 

verleden weergaven, zoals je op het eerste zicht zou aannemen. Voorzichtigheid, 

predikte hij, was vereist in de omgang met historisch cijfermateriaal. 

Aan  de  hand  van  het  voorbeeld  van  de  immigratiestatistieken  die 

beschikbaar waren voor de migratie naar de Verenigde Staten, liet hij een aantal 

zwakheden  van  dit  bronmateriaal  aan  het  licht  komen.  De  bronnen  die  hij 

aanhaalde  in  zijn  betoog,  overlappen  grotendeels  met  het  bronnenmateriaal 

waar  historici  op  aangewezen  zijn  voor  onderzoek  naar  de  Belgische migratie 

richting  Argentinië,  namelijk  de  rapporten  van  Commissaris  Venesoen,  het 

overzichtswerk van Willcox en de bevolkingsregisters. 

Hij  somt  de  belangrijkste  moeilijkheden  op  die  een  onderzoeker  kan 

tegenkomen bij het verwerken van historisch statistisch materiaal105:  

 

1. De  termen  aangegeven  in  de  statistieken  zijn  vaak  onnauwkeurig  of 

onvoldoende gedefinieerd; daarentegen dekken dezelfde termen vaak een 

verschillende inhoud. 

2. De statistische methoden veranderen wel eens binnen eenzelfde reeks. 

3. Verdachte cijfers die oncontroleerbaar zijn, zijn eigenlijk niet bruikbaar. 

4. Het  gevaar  zich  te  baseren  op  kritiekloze  statistische  studies,  die  bij 

gebruik  in  een  onderzoek  als  gevolg  hebben  dat  dit  onderzoek  zelf 

kritiekloos wordt106. 

 

Ten  eerste  loopt  de  historicus  het  risico  zich  te  mispakken  aan  de 

terminologie die voorkomt in de gebruikte bronnen. Vaak heeft hij er slechts het 

                                                        
104  STENGERS,  JEAN,  ‘L’historien  devant  l’abondance  statistique,’  uit:  Revue  de  l’institut  de  Sociologie, 

Brussel: Université Libre de Bruxelles, 1970 (3), pp. 427‐458. 
105 Ibid., pp. 442‐443. 
106 Letterlijk overgenomen uit: VAN BRANDEN, MAGDA, o.c., p. 11. 
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raden  naar  wat  hij  precies  moet  verstaan  onder  een  abstracte  term  als 

bijvoorbeeld ras, burgerschap, emigrant, e.d.m.  

Het  probleem  van  terminologie  stelt  zich  ook  concreet  in  dit  onderzoek, 

meerbepaald bij de definitie van het woord ‘emigrant’. Als onbevangen historicus 

zou  je  ervan  uit  kunnen  gaan  dat  een  emigrant  destijds  vergelijkbaar was  aan 

wat  een  emigrant  betekent  in  de  maatschappij  vandaag:  een  staatsburger  die 

land één verlaat om zich te gaan vestigen in land twee.  

De Belgische definitie van ‘emigrant’ luidde vanaf 1876 alsvolgt: 

 

“Est réputé émigrant tout passager qui n’est pas nourri à la table du capitaine 

ou  des  officiers  de  bord  et  qui  paye  pour  le  prix  de  son  passage,  nourriture 

comprise,  une  somme  de moins  de  trente  francs  par  semaine  pour  les  navires  à 

voiles et de moins de cinquante francs pour les navires à vapeur, en prenant pour 

base  de  calcul  la  durée  du  voyage,  tel  qu’elle  est  déterminée  par  le  présent 

réglément107.” 

 

Deze  definitie  bleef  onveranderd  gedurende  de  onderzochte  periode.  Alle 

Belgische  ‘emigranten’ waren dus derde‐klassepassagiers. Enkel zij zijn het, die 

ondervraagd werden door de Commissaris van de Dienst Emigratie. De gegevens 

waarover  we  beschikken  over  emigranten  die  via  de  haven  van  Antwerpen 

reisden, betreffen dus slechts een gedeelte van de personen die wij intuïtief, met 

een bril  gevormd door de wereld waarin we nu  leven,  als  ‘emigranten’  zouden 

aanduiden. 

De  Belgische  definitie  van  ‘emigrant’  impliceert  dus  dat  –  wat  betreft  de 

statistieken van de Dienst Emigratie – er geen gegevens bekend zijn van eerste‐ 

en tweede‐klassepassagiers. Deze waren immers niet verplicht om een interview 

af  te  leggen  bij  de  Emigratiecommissaris.  Tevens  werd  er  geen  onderscheid 

gemaakt tussen zij die voor de eerste keer naar het buitenland reisden (wat wij 

verstaan onder  ‘echte emigranten’), en zij die reeds aan de andere kant van de 

oceaan  gevestigd waren  en  enkel  op  bezoek  kwamen  in  België.  Een  belangrijk 

neveneffect van de havenstatistieken  is dus dat de beroepen met  lagere sociale 

                                                        
107 Uit  het K.B.  van  15  december  1876. De  duur  van  de  reis wordt  berekend  op  10 weken  voor  de 

zeilschepen en 5 voor de stoomschepen (art. 40). Cf. ABZ nr. 2946 III.  
Gevonden in: SCHEPENS, LUC, Van vlaschkutser tot Fransman, p. 149. 
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status,  of  de  beroepen  waar  veel  heen‐  en  weergereis  bij  te  pas  kwam, 

overgerepresenteerd waren108. 

De term ‘migrant’, zoals die voorkomt in het werk van Willcox, omvat echter 

wél  de  tweede‐  en  derde‐klassepassagiers  die  arriveerden  in  de  haven  van 

Buenos Aires109. 

 

Wat betreft de Venesoenrapporten, stelt zich als eerste probleem dat er geen 

model‐vragenlijst bekend is op basis waarvan Eugène Venesoen zijn  interviews 

afnam110.  

 

Een ander probleem met de interviews van de Dienst Emigratie bestaat erin 

dat  de  inhoud  ervan  niet  altijd  accuraat  is.  Per  familie  werden  slechts  de 

gegevens  van  het  gezinshoofd  uitgebreid  genoteerd,  bij  andere  familieleden 

(meestal waren dit hun echtgenote en kinderen) staat een korte opsomming van 

leeftijd en professionele status.  De gegevens werden mondeling opgevraagd aan 

de passagiers. Dit betekent dat er mogelijk veel  fouten  in staan. Een vergissing 

tussen geboorteplaats en laatste woonplaats werd snel gemaakt. Ook werden al 

eens  als  laatste  verblijfplaats  namen  van  dorpen  opgegeven  die  geen  officiële 

gemeenten waren.  De  Spaanse  plaatsnamen  van  de Argentijnse  bestemmingen 

die de emigranten opgaven, zijn al helemaal een heikel punt. Bij het gebruik van 

de gegevens uit de interviews dient men dus rekening te houden met een zekere 

foutmarge. 

 

 

 

 
 

                                                        
108 KURGAN‐VAN HENTENRYCK, ibid., pp. 12‐16 
109 VAN BRANDEN, MAGDA. Ibid., p. 41. 
110 KURGAN‐VAN HENTENRYCK, ibid., p. 15. 
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Karakteristieken van de algemene Belgische emigratie111 
 

In dit hoofdstuk zullen we een ‘standaardprofiel’ opstellen van de Belgische 

emigrant, zoals dat werd opgesteld door Ginette Kurgan  in haar artikel Belgian 

emigration  to  the United States and other overseas countries at  the beginning of 

the  twentieth  century112,  om  het  vervolgens  te  toetsen  aan  de  algemene 

karaktertrekken  van  de  Belgische  emigranten  die  Argentinië  als  bestemming 

hadden gekozen. Enkele kritische opmerkingen moeten hier wel aan voorafgaan. 

Als belangrijkste bron gebruikt Kurgan de Venesoenrapporten. De overeenkomst 

van  de  gegevens  uit  deze  interviews  met  de  ‘waarheid’  is  problematisch,  dit 

hebben  we  reeds  eerder  besproken.  De  gegevens  waarop  Kurgans  onderzoek 

gebaseerd  is,  vormen  ook  slechts  een  kleine  selectie  uit  het  overschot  aan 

materiaal  dat  voorhanden  was.  Tussen  1896  en  1912  vertrokken  41152 

Belgische derde‐klassepassagiers vanuit Antwerpen. Tot 1900 waren dat er circa 

1000 per jaar, tussen 1901  en 1912 waren dat er jaarlijks zo’n 3000 (let wel: de 

term  ‘emigrant’ duidt hier zowel de echte emigranten aan, als  zij die  slechts  in 

België op bezoek waren). Kurgan heeft slechts 10 percent van deze emigranten 

bestudeerd: “on the basis of the recorded population, a 10% sample was taken by 

systematic selection. Since every account bore a serial number, one out of 10 was 

selected. The theoretical sample should contain 3580 accounts but owing to gaps, 

the actual sample is made up only of 3149113.”    

 

De  emigranten  kunnen  opgedeeld  worden  in  twee  categorieën.  De  eerste 

groep  reizigers  waren  reeds  gevestigd  aan  de  andere  kant  van  de  oceaan  en 

waren slechts op bezoek in België. Zij tellen in onze perceptie dus niet als ‘echte 

emigranten’. Ze maken 21 percent uit van het totale aantal ondervraagden. Voor 

79 percent van de passagiers, de tweede groep, was het hun eerste overtocht. Zij 

                                                        
111 De gedetailleerde  informatie uit de  Jaarverslagen van de Dienst Emigratie kan  je  terugvinden op 

bijgevoegde cd‐rom, bestand Jaarverslagen Venesoen 18951913.xlsx. 
112  KURGAN‐VAN  HENTENRYCK,  GINETTE.  ‘Belgian  emigration  to  the  United  States  and  other  overseas 

countries at the beginning of the twentieth century.’ Uit: KURGAN, G. EN E. SPELKENS. Two Studies on Emigration 
through Antwerp to the New World. Brussel: Center for American Studies (1976), pp. 9‐50. 

113 KURGAN‐VAN HENTENRYCK, ibid., p. 16. 
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vertrokken met  de  intentie  om  zich  in  het  buitenland  te  vestigen,  dus worden 

wél als ‘echte emigranten’ geklasseerd.114 

Deze ‘echte emigranten’ waren voor meer dan driekwart jonge volwassenen 

tussen 18  jaar  en 30  jaar, met  een verdeling van drie keer  zo veel mannen als 

vrouwen. De volwassen mannelijke emigranten maakten 55 percent uit van de 

totale  emigratiestroom,  kinderen  slechts  een  kwart.  Zo’n  21  percent  van  de 

emigranten waren volwassen vrouwen. Hoewel bijna alle volwassen mannelijke 

emigranten  geklasseerd  werden  als  ‘hoofd  van  de  familie’,  vielen  slechts  4 

percent van hun vrouwelijke tegenhangers binnen deze categorie.  

Tabel  1  hieronder  geeft  een  beeld  van  de  samenstelling  van  de 

migrantengroep in zijn geheel, dus de ‘terugkeerders’ inbegrepen. Ook hier zie je 

duidelijk het overwicht aan mannen in de emigratiestroom.  

 

 
Tabel  1:  Het  profiel  van  de  Belgische  emigranten  die  rechtstreeks  vertrokken  uit  de  haven  van 

Antwerpen, 18951913115 

Ginette  Kurgan  stelt  vast  dat  driekwart  van  haar  ‘steekproefpersonen’  uit 

Oost‐Vlaanderen, West‐Vlaanderen  en  Henegouwen  afkomstig  is.  De  emigratie 

uit  de  andere  provincies  is  nooit  hoger  dan  6  percent  van  het  totaal  aantal 

emigranten.  Een  opmerkelijk  verschil  hier  is  dat  Vlamingen  voornamelijk 

                                                        
114 Ibid. 
115  Eigen  tabel,  gebaseerd  op de  jaarverslagen  van de Venesoenrapporten, ABZ 2951/I,  2951/II,  en 

2951/IV  
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individueel  emigreerden,  terwijl  het  in Henegouwen  vooral  families waren  die 

gezamenlijk de oversteek maakten.  

 

Bijlage  1  biedt  een  overzicht  van  de  emigratie  per  kanton.  Op  het  kaartje 

staan  de  verhoudingen  aangegeven  van  het  aantal  emigranten  tot  de  totale 

bevolking van het kanton. De hoogste cijfers zijn  terug  te vinden  in de kantons 

die gelegen zijn in het noorden van Oost‐ en West‐Vlaanderen. Vaak bereikte de 

emigratie daar een cijfer van meer dan 20 op 1000 inwoners. Vijf van de zeven 

kantons grenzend aan Nederland noteerden 148 emigranten per 1000 inwoners. 

In  de  zuidelijke  kantons  van de  twee  ‘Vlaamse’  provincies  daarentegen  lag  het 

emigratiecijfer  niet  hoger  dan  0,2  percent.  Andere  emigratiecentra  vind  je  in 

Henegouwen  in  de  nabijheid  van  het  kanton  Charleroi,  en  rond  het  kanton 

Antwerpen. Emigratie uit de andere provincies was eerder verspreid van aard en 

relatief onbelangrijk, aldus Kurgan116. 

Uit  de  jaarboeken  van  de  Dienst  Emigratie  van  de  Haven  van  Antwerpen 

haalde ik de volgende gegevens voor een vergelijkende tabel. Die kan dienen als 

een toetsing  van de resultaten die Ginette Kurgan met haar steekproef bekwam. 

Tabel  2  overspant  de  (beperkte)  periode  1893‐1903.  En  inderdaad, 

Henegouwen, Oost‐Vlaanderen en West‐Vlaanderen blijken de provincies die de 

grootste exodus kenden.   

 

 

                                                        
116 KURGAN‐VAN HENTENRYCK, ibid., p. 20‐23. 

Emigratie uit België, 18931903 

Antwerpen 
Brabant 
Henegouwen 
Limburg 
Luik 
Luxemburg 
Namen 
Oost‐Vlaanderen 
West‐Vlaanderen 
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Tabel 2: Herkomst van de Belgische directe emigranten, 18931903117 

 

Als bestemming kozen de emigranten overwegend Noord‐Amerika. Kurgan 

berekende  uit  dat  zo’n  82  percent  van  de  Belgische  emigranten  op  een  schip 

richting  New  York  stapten.  Eén  zesde  van  de  Belgen  koos  voor  Canada  als 

bestemming (met 9% naar Québec en 6% naar St. John). Met slechts een aandeel 

van  2  percent  van  het  totale  emigrantenaantal  is  Buenos  Aires  toch  de  vierde 

populairste bestemming. Veel meer Belgische emigranten uit Kurgans steekproef 

gingen dus naar Canada dan naar Zuid‐Amerika.   

In onderstaande tabel 3, opgesteld aan de hand van de jaarrapporten van de 

Dienst  Emigratie  van  de  Haven  van  Antwerpen,  is  het  aandeel  van  Noord‐

Amerika tegenover Zuid‐Amerika 96 percent.   

 

 
Tabel 3: Directe Belgische emigratie naar Noord en ZuidAmerika, 18961913118 

De  emigratie  aan  het  begin  van  de  20ste  eeuw  bestond  voornamelijk  uit 

alleenreizende  mannen.  Bij  velen  onder  hen  reisde  de  familie  later  na.  De 

alleenstaande mannelijke emigranten uit Kurgans onderzoek maken maar liefst 

46% uit van de totale emigratiestroom. De proportie emigranten die als familie 

reisde, was minder dan één derde van de totale emigratiestroom. 

                                                        
117  Eigen  tabel,  gebaseerd  op de  jaarverslagen  van de Venesoenrapporten, ABZ 2951/I,  2951/II,  en 

2951/IV 
118  Eigen  tabel,  gebaseerd  op de  jaarverslagen  van de Venesoenrapporten, ABZ 2951/I,  2951/II,  en 

2951/IV 
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Ongeveer  driekwart  van  de  onvergezelde  mannen,  aangeduid  als 

familiehoofd119,  waren  jonger  dan  30.  De  herkomst  van  deze  jonge 

arbeidskrachten  is niet  gelijk  verdeeld over heel België:  van de  emigranten uit 

Oost‐  en West‐Vlaanderen waren maar  liefst  83% alleenstaande  jongemannen. 

Waalse mannen reisden vaker vergezeld dan alleen. 

Hoe hoger de beroepsstatus van de emigrant was, hoe waarschijnlijker dat 

hij  vergezeld  van  zijn  familie  reisde.  Alleenreizende mannen waren  doorgaans 

mijnwerkers  (24 %),  bouwvakkers, metallurgen  of  textielwerkers. Mannen  die 

met hun familie reisden waren in meer dan de helft van de gevallen mijnwerkers, 

9  percent  van  hen  werkte  in  de  bouwsector.  De  meeste  landbouwers  en 

ongeschoolde werkkrachten waren afkomstig uit Vlaanderen, industriearbeiders 

en handwerkers kwamen dan weer vaak uit de provincie Henegouwen. Echter, 

de  afwezigheid  van  intellectuelen  in Kurgans  cijfers  is  opvallend. Dit  is  zonder 

twijfel  te  wijten  aan  het  feit  dat  de  eerste‐  en  tweede‐klassepassagiers  niet 

opgenomen zijn in de Venesoenrapporten120.  

Hoewel er qua keuze van bestemming een verschil op  te merken  is  tussen 

alleenreizende emigranten en zij die vergezeld van hun familie waren, kozen ze 

in bijna 90% van de gevallen een bestemming waar reeds bekenden (familie of 

vrienden) gevestigd waren.  

Ook  de  financiële  status  van  de  emigranten  werd  opgevraagd  door  de 

Emigratiecommissaris.  Dit  was  een  voorzorg  van  de  Belgische  regering  om  te 

voorkomen  dat  emigranten  gerepatrieerd  dienden  te  worden  omdat  ze  niet 

voldeden  aan  de  immigratievoorwaarden.  Onvergezelde  emigranten  hadden 

doorgaans  weinig  geld  mee121;  vergezelde  emigranten  namen  al  wat  meer 

mee122.  De  Vlaamse  emigranten  namen  minder  geld  mee  (cfr.  onvergezelde 

emigranten), maar Vlaamse  families die emigreerden waren over het algemeen 

wel rijker dan hun Waalse tegenhangers123. 

                                                        
119    Alle  alleenreizende  mannen  werden  aangeduid  als  familiehoofd,  evenals  alle  alleenreizende 

vrouwen. Werd er in familie gereisd, dan was steeds de vaderfiguur (doorgaans van beroepsactieve leeftijd) 
het familiehoofd. 

120 KURGAN‐VAN HENTENRYCK, ibid., p. 32. 
121 68% had minder dan 100BF op zak. 
122 54% bracht meer dan 250BF mee. 
123 KURGAN‐VAN HENTENRYCK, ibid., pp. 36‐38. 
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De emigranten die  in  familieverband vertrokken, waren  in de minderheid: 

zij  maakten  slechts  33%  uit  van  het  emigrantentotaal.  Het  waren  doorgaans 

kleine gezinnen, waarschijnlijk omdat de overtocht van een uitgebreide  familie 

erg duur was, aldus Kurgan. In meer dan een kwart van de gevallen bestond zo’n 

gezin slechts uit twee personen, in de meeste gevallen waren dit het familiehoofd 

en  zijn  echtgenote.  Vier  op  de  tien  emigrerende  families  bestonden  uit  drie  of 

vier personen. Drie op de  tien  families  telden vijf  tot  8 personen. Vier procent 

van  de  emigrerende  families  bestonden  uit  negen  of  meer  familieleden!  Vaak 

ging het om jonge gezinnetjes, het familiehoofd was meestal minder dan 35 jaar 

oud.  Daarbij  was  de  overtocht  in  derde  klasse  de  helft  goedkoper  voor 

passagiertjes jonger dan 12 jaar124.  

Kurgan  besluit  dat  de  emigratie  van  een  familie  waarschijnlijk meestal  in 

stappen verliep. Het  familiehoofd  trok er eerst op uit als  ‘scout’. Na het vinden 

van  een  woonplaats  en  het  sluiten  van  een  arbeidscontract  ging  hij  vaak  zijn 

vrouw en kinderen  in België halen om zich definitief  te vestigen op de nieuwe 

bodem. Uit Kurgans onderzoek blijkt dat één op de vijf emigranten familieleden 

waren  die  hun  familiehoofd  na  een  bepaalde  periode  nareisden.  De  meesten 

onder hen volgden binnen het jaar125. 

 

 

                                                        
124 Ibid., p.39. 
125 Ibid., p.39‐40. 
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De passagiers richting Argentinië126 
 

De gebruikte interviews die regeringscommissaris Eugène Venesoen van de 

emigranten afnam zijn zoals gezegd uitzonderlijk rijke bronnen voor de sociaal‐

demografische  geschiedenis  van  19de  eeuws  België.  Ze  bevatten  allerhande 

vertrouwelijke gegevens over bepaalde gezinnen en huishoudens uit de minder 

welgestelde  milieus.  De  interviews  bevatten  zelfs  informatie  over  de 

(persoonlijke) motivaties  van de  emigranten. De  keerzijde  van de  bron,  omdat 

het hier over privé‐informatie gaat, is dat men onmogelijk kan achterhalen of de 

meegedeelde  informatie  correct  is.  Zonder  problemen  kon men  liegen  over  de 

personen  die men  ging  opzoeken,  over  het  feit  of men  eerder  al  in  Argentinië 

geweest was, enzovoort.  

Daarbij komt het feit dat, alhoewel het niet met zekerheid te zeggen valt, er 

waarschijnlijk  verschillende  hiaten  in  de  verslagen  zitten.  Alhoewel  het  zou 

kunnen dat er  in bepaalde  jaren minder emigranten naar Argentinië reisden,  is 

het nogal vreemd dat er bijvoorbeeld tussen augustus 1907 en april 1908 geen 

enkele passagier naar Argentinië geregistreerd werd, terwijl in de voorafgaande 

en daaropvolgende maanden redelijk wat emigranten vertrokken. Waarschijnlijk 

is dit te wijten aan het verloren gaan van enkele delen uit de Venesoenrapporten, 

ofwel werden de interviewactiviteiten toen voor een bepaalde periode gestaakt. 

De Venesoenrapporten claimen dus ook geen volledigheid. 

Desalniettemin  stralen  de  Venesoenrapporten  degelijkheid  uit,  en  daarom 

zullen  de  resultaten  van  dit  onderzoek  voortkomen  uit  de  gegevens  die  in  de 

Venesoenrapporten  staan.  Maar  dit  dus  onder  voorbehoud,  zonder  absolute 

aanspraken op historische volledigheid of correctheid. 

 

In  dit  hoofdstuk  zal  ik  eerst  de  grote  kenmerken  schetsen  van  de 

emigratiestroom, het profiel van de emigrant, het  feit of  ze al dan niet voor de 

eerste  keer  vertrokken,  etcetera.  De  algemene  karakteristieken  van  de 

emigratiestroom naar Argentinië worden hier en daar  toegelicht met  literatuur 

                                                        
126 De gedetailleerde informatie uit de interviews met de emigranten over beroep, leeftijd, geslacht en 

vertrekmaand, kan je terugvinden op bijgevoegde cd‐rom, bestand Kenmerken emigranten naar Argentinie 
18961914.xlsx. 
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die erover verschenen is door verschillende auteurs. Op basis van de algemene 

informatie wordt  in het  volgend hoofdstuk de vergelijking opgesteld  tussen de 

algemene Belgische emigratiestroom, en die naar Argentinië. Daarna zal ik – en 

dit  is een  interessante  invalshoek omdat die nauw aansluit bij het  theoretische 

luik dat we hebben behandeld – de emigranten per regio onderzoeken. Op deze 

manier wordt een beeld gevormd van hoe de bevolking uit  een bepaalde  regio 

omging  met  emigratie,  en  hoe  ze  zich  verspreidden  binnen  Argentinië.  Hier 

speelt  de  factor  netwerkvorming  een  grote  rol.  Het  is  zeker  zo  dat  er  geen 

volledig  beeld  geschetst wordt  van de  emigratie  in  elke  provincie  afzonderlijk. 

Met  de  beschikbare  gegevens  is  dit  immers  onmogelijk,  gezien  de  lage 

verificatiemogelijkheden.  Toch  probeer  ik  door  illustrerende  casussen  aan  te 

halen  en  grote  emigrantengroepen  apart  te  bespreken,  de  belangrijkste 

kenmerken van de emigratie binnen de betreffende provincies weer te geven. Ik 

zal hierbij minder nadruk leggen op de massale emigratie richting hoofdstad, en 

meer  op  de  emigratie  die  zich  verspreidde  binnen Argentinië.  Ik  tracht  hierbij 

aan te tonen dat de verdeling van de Belgische emigranten over het Argentijnse 

grondgebied verloopt volgens de dynamieken van de opererende netwerken  in 

België en in Argentinië.  
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Kenmerken van de stroom 

De emigratie in getallen 

 

Uit  onderzoek  van  Ginette  Kurgan  blijkt  dat  tussen  1896  en  1912,  41.152 

Belgische derde‐klassepassagiers vertrokken vanuit Antwerpen. Tot 1900 waren 

dat  er  circa  1000  per  jaar,  tussen  1901  en  1912  waren  dat  er  jaarlijks  zo’n 

3000.127 Welk aandeel onder hen koos nu voor Argentinië? 

 

Jaar 
Emigranten naar Argentinië in 
de Venesoenrapporten128 

Emigranten naar Argentinië 
volgens Willcox129 

1896 12 318 
1897 78 207 
1898 1 149 
1899 58 139 
1900  117 
1901 60 117 
1902 57 148 
1903 77 174 
1904 90 206 
1905 93 263 
1906 109 230 
1907 19 209 
1908 35 239 
1909 55 339 
1910 51 349 
1911 55 425 
1912 39 405 
1913 55 477 
1914 37 297 
 

Uit  de  resultaten  van  Ginette  Kurgan  bleek  dat  ongeveer  één  Belgische 

migrant  op  twintig  koos  voor  het  Zuid‐Amerikaanse  continent.  De  overgrote 

meerderheid hiervan ging naar Argentinië, maar ook de zeehavens van Brazilië 

(Rio  de  Janeiro)  en  Uruguay  (Montevideo)  genoten  met  perioden  een  relatief 

grote instroom.  

                                                        
127 KURGAN‐VAN HENTENRYCK, GINETTE. ‘Belgian emigration to the United States…,’ p. 16. 
128 Uit eigen berekeningen, gebaseerd op AMBZ 2951/I, II en IV. 
129  WILLCOX,  W.F.  International  Migrations.  New  York‐Londen‐Parijs:  Gordon  and  Breach  (1969),  p. 

544. 
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Tussen  1896  en  1914  registreerde  de  Regeringscommissaris  

982  emigranten  die  in  derde  klasse  naar Argentinië  reisden.130 De Argentijnse 

statistieken daarentegen  registreerden  een veelvoud daarvan. Het  verschil  ligt, 

zoals  gezegd,  in  de  mogelijke  onnauwkeurigheid  van  de  Venesoenrapporten, 

maar  ook  aan  het  feit  dat  de  Argentijnse  immigratiedienst  zowel  tweede‐  als 

derdeklassepassagiers  registreerde,  en  aan  het  feit  dat  waarschijnlijk  een  niet 

onbelangrijk  aandeel  Belgische  emigranten  via  andere  Europese  zeehavens 

reisden, of de grens overstaken via buurlanden als Brazilië en Uruguay. 

De immigratiestroom bleef gedurende de onderzochte periode vrij constant 

en schommelde rond de 200 nieuwkomers per jaar. Vanaf 1905 is er een stijging 

te bemerken. Het  jaar 1913  is  een absoluut piekjaar met 477  immigranten. Na 

1914  viel  de  transatlantische  economie  stil  door  de  Groote  Oorlog  die  het 

Europese  continent de  volgende  jaren  in  zijn  greep  zou houden. De  jarenlange 

transatlantische emigratiebeweging kwam daarbij abrupt tot stilstand, al was het 

maar tijdelijk. 

 

Op welk moment vertrekken de emigranten? 

 

De emigratie was het hoogst tijdens de herfst‐

maanden,  en  in  de  periode  tussen  mei  en  juli 

migreerden  er  bijzonder  weinig  mensen.  Het  is 

belangrijk  op  te  merken  dat  tijdens  de  overige 

maanden van het jaar, de emigratie hoogst variabel 

was.  In  1901  werd  er  bijvoorbeeld  1  migrant 

geregistreerd  in  maart,  11  in  juni  en  13  in 

september,  terwijl  in 1904 maart niet minder dan 

26,  juni  0,  en  september  6  emigranten  telde.  In 

Bijlage  10  vind  je  een  gedetailleerd  overzicht  van 

de maandelijkse départs. 

 

                                                        
130 Voor het jaar 1900 ontbreken alle gegevens. 

Maand Percentage 

Januari 4,6 

Februari 7,0 

Maart 11,1 

April 5,6 

Mei 3,5 

Juni 7,7 

Juli 7,6 

Augustus 9,8 

September 13,1 

Oktober 13,6 

November 8,1 

December 8,1 
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Het neoclassicistische model, zowel op micro‐ als op macro‐niveau, stelt dat 

immigratie  veroorzaakt wordt  door  een  onevenwicht  in  vraag  en  aanbod  naar 

arbeid  in  kapitaalrijke  en  kapitaalarme  landen.  Volgens  deze  theorie wordt  er 

dus gemigreerd wanneer er in een bepaalde regio nood is aan arbeidskrachten. 

Nu  is het  zeker  zo dat de uitgestrekte Argentijnse velden niet bewerkt konden 

worden door enkel de autochtone mankracht. Men had tijdens de oogstmaanden 

nood aan extra werkkrachten, seizoensarbeid die daar tijdens de wintermaanden 

niet meer zo noodzakelijk was. Aangezien Argentinië aan de andere kant van de 

evenaar ligt,  lopen de seizoenen omgekeerd tegenover in België. De zomer gaat 

er  dus  van  start  wanneer  bij  ons  de  winter  nadert.  De  oogstmaand  augustus 

wordt  vervangen  door  de  oogstmaand  februari.  Volgens  de  neoclassicistische 

benadering  zou  je  dus  verwachten  dat  de  arbeiders migreren  naar  plekken  er 

werk is, in de perioden dat er werk is. De intensere emigratie in het najaar die je 

terugvindt in bovenstaande tabel, valt dus wel te rijmen met deze theorie.   

In de inleiding had ik het principe van tijdelijke migratie al aangehaald. Een 

uitvoerig  bestudeerd  fenomeen  is  dat  van  de  zwaluwen,  de  golondrinas.  Dit 

waren  voornamelijk  Italiaanse  landarbeiders  die  voor  een bepaalde periode  in 

hun leven naar Argentinië gingen om er goed geld te gaan verdienen bij de oogst. 

Frank  Thistlethwaite  omschrijft  een  golondrina  als  een  landbouwer  die  Italië 

verliet in november, na de oogst, en aankwam in Argentinië op het moment dat 

de oogst daar  aanving.  Ze werkten doorgaans eerst  in de vlas‐  en  tarwevelden 

van Noord‐Córdoba en Santa Fé; tussen december en april oogstten ze graan in 

het zuiden van Córdoba en Buenos Aires, en in mei vertrokken ze dan weer naar 

Italië, om daar te kunnen deelnemen aan het nieuwe landbouwseizoen.131 

Wanneer  de  emigratiedata  van  landbouwers‐familiehoofden  geïsoleerd 

worden  van  de  andere  data,  springt  de  piek  in  het  vroege  najaar  in  het  oog. 

Terwijl  van november  tot  augustus  gemiddeld 4  landbouwers per maand naar 

Argentinië  vertrekken,  loopt  dit  in  september  en  oktober  op  tot  een  tienvoud 

hiervan. Thistlethwaites Italianen verlieten hun land pas in november, in België 

vertrokken ze iets vroeger. De non‐migratie tijdens april en mei kan wijzen op de 

start van het landbouwseizoen in België. 

                                                        
131 THISTLETHWAITE, FRANK, ‘Migration from Europe overseas …’, p. 25. 
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Tabel 4: Maandelijkse emigratie van landbouwers, 19011904132 

 

Opbouw in leeftijd en geslacht 

 

 
Tabel 5: Leeftijdsverdeling van de Belgische emigranten, 18991914133 

Tabel 5 vertelt ons dat de Belgische emigranten naar Argentinië overwegend 

personen zijn die  tot de actieve bevolking behoren. Eén op  twee emigranten  is 
                                                        
132 Tabel samengesteld op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II en IV en 2953/I en II. 
133 Idem. 
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tussen 21 en 40 jaar oud, meer dan een kwart van de emigranten is tussen 21 en 

30  jaar  oud.  De  gemiddelde  emigrant  naar  Argentinië  was  28  jaar  oud,  de 

doorsnee volwassene was 34 jaar oud. Voor kinderen jonger dan twaalf was de 

overtocht de helft goedkoper. Dit kan misschien een verklaring zijn voor de piek 

bij kleuters van 0 tot 5 jaar oud. 

Wanneer  je  vaststelt  dat  de  overgrote meerderheid  van  de  emigranten  de 

beroepsactieve  leeftijd  bereikt  heeft,  en  daarbij  telt  dat  twee  op  de  drie 

volwassen  emigranten  mannelijk  waren,  kom  je  al  snel  tot  het  beeld  dat  de 

uitstroom  naar  Argentinië  er  ééntje  was  die  gedreven  werd  door 

arbeidsmogelijkheden.  

 

 
Tabel  6:  Geslachtsverdeling  bij  de  volwassen  Belgische  emigranten  naar  Argentinië,  1899

1914134 

 

                                                        
134 Gegevens uit de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II en IV en 2953/I en II. 

Geslachtsverdeling bij volwassen 
emigranten naar Argentinië 

Vrouwelijk 

Mannelijk 
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Sociale status 

Beroep 

Wanneer we dan het beroep van de emigranten onder de loep nemen – zie 

het  bestand  Kenmerken  emigranten  naar  Argentinie  18961914.xlsx  op 

bijgevoegde cd‐rom voor een uitgebreide tabel van de beroepen tussen 1896 en 

1914  –  zijn  de  sectoren  van  de  ambacht,  de  arbeiders,  het  huishouden,  en  de 

landbouw het sterkst vertegenwoordigd.  

De  sector  nonactief  omvat  de  kinderen,  de  gepensioneerden  en  de 

weduwen. Hier zijn het vooral de kinderen die het grootste deel uitmaken.  

De  sector  huishouden  is  zo  uitgebreid,  omdat  ik  de  103  vrouwen  die  in 

gezelschap van hun echtgenoot reisden en waarvoor geen specifiek beroep werd 

opgegeven,  heb  geklasseerd  onder  ‘huisvrouw’. Huisvrouwen  vervullen  zonder 

twijfel een (niet gesalarieerde) economische functie op de arbeidsmarkt. De rest 

van  de  huishoudsector  wordt  ingenomen  door  beroepen  als  kamerjongen  en  

‐meisje, kinderoppas, of dergelijke. 

 

Merkwaardig  is  dat  het  aandeel 

landbouwers beperkter is dan het aantal 

geregistreerde  arbeiders.  Terwijl  er  zich 

113  hoveniers  en  landbouwers  hadden 

aangegeven,  werden  er  tussen  1896  en 

1914  niet  minder  dan  130  glasblazers 

geteld.  Vrijwel  alle  glasblazers 

vertrokken  naar  Buenos  Aires  onder 

contract  bij  de  Frans‐Argentijnse 

glasfabriek  Fourvel  Rigolleau.  Over  deze 

groep  jonge  arbeiders  zal  ik  verderop 

uitbreiden. 
Tabel  7:  Algemeen  overzicht  van  de  beroepsindeling  onder  de  Belgische  emigranten  naar 

Argentinië, 18961914.135 

                                                        
135 Tabel samengesteld op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II en IV en 2953/I en II. 

Sector 
Aantal 
emigranten 

Non-actief 230 
Arbeider 144 
Huishouden 114 
Landbouw 113 
Ambacht 89 
Werkloos 61 
Bouwsector 51 
Bediende 39 
Transport 29 
Handel 24 
Mechaniek 24 
Varia 22 
Onbekend 16 
Hoogopgeleid 6 
Scheepvaart 4 
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Er  zijn  niet  echt  duidelijke  tendenzen  vast  te  stellen  in  de 

beroepensamenstelling.  Elk  jaar  bleef  het  aantal  arbeiders,  mechaniekers, 

ambachtsmannen en landbouwers min of meer gelijk.  

 

Frank  Thistlethwaite  stelde  dat  verschillende  etnische  groepen 

verschillende  beroepen  aanhangen,  en  dat  zich  dat  ook  vertaalt  naar  de 

emigratie. Inderdaad, de glasblazers komen vaak uit de streek van Luik, waar ze 

gerecruteerd werden  in de regio van Seraing, waar de glasfbriek van Val‐Saint‐

Lambert  gevestigd was.  Landbouwers  kwamen  dan weer meestal  uit  Oost‐  en 

West‐ Vlaanderen, Antwerpen en de regio rond Brussel. 

Over handelaars stelt Thistletwaite dat  “the connection between migration 

and  trade  was  often  close  and  it  was,  moreover,  already  well  established  in 

Europe before  the attraction of America began  to be  felt.” Wanneer handelaars 

emigreren,  breiden  ze  hiermee  de  afzetmarkt  of  grondstoffenmarkt  van  een 

reeds bestaande handel uit.   
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Geld 

 

 
Tabel 8: Geldbedragen die emigranten naar Argentinië mee aan boord namen, 1899, 19011914136 

Tabel 8 toont aan dat de gemiddelde som die de emigranten naar Argentinië 

mee aan boord namen, 420 Belgische Frank bedroeg. Dit cijfer ligt deels zo hoog 

omdat  vier  emigranten  meer  dan  10.000  BF  meenamen.  De  modale  emigrant 

nam  echter  tussen  de  0  en  200  BF  mee.  Alleenreizigende  mannen  namen 

doorgaans minder geld mee dan families. Hier ging het vaak om reeds in België 

gecontracteerde arbeiders wiens overtocht betaald werd door hun werkgevers.  

Er werden  27  emigranten  geregistreerd met  1000  BF  of meer  op  zak.  Dit 

waren allen 30‐plussers, het merendeel van hen verbleef al eerder in Argentinië. 

Onder hen waren er zes landbouwers, maar eigenlijk waren de ‘rijke’ emigranten 

tewerkgesteld in heel uiteenlopende sectoren. Het ging bijvoorbeeld ook om een 

kelner,  een  mechanieker,  een  slager  en  een  kleermaker.  Ook  qua  herkomst 

waren  de  ‘rijke’  emigranten  netjes  verdeeld  over  de  Belgische  provincies.  Iets 

meer dan de helft begaf zich naar de hoofdstad van Argentinië. 

 

 

                                                        
136  Tabellen  gemaakt  op  basis  van  de  interviews  van  de  emigratiecommissaris  in  de  haven  van 

Antwerpen, AMBZ 2951/I, II en IV en 2953 I en II. 
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Geografie 

 

 
Tabel 9: Herkomst van de emigranten naar Argentinië, 1899; 19011914137 

Uit tabel 9 blijkt dat bijna één op vier emigranten naar Argentinië afkomstig 

was  uit  de  provincie  Antwerpen.  De  provincies  Brussel,  Henegouwen  en  Luik 

droegen ook een aardig deel bij  aan de emigratie, Oost‐Vlaanderen en Vlaams‐

Brabant  zorgden  beiden  voor  minder  dan  één  op  de  tien  emigranten.  Deze 

resultaten wijken redelijk  sterk af van de algemene geografische verdeling van 

Belgische  emigranten.138  Daar  speelde  de  emigratie  vanuit  Antwerpen  een 

kleinere  rol,  terwijl  Henegouwen,  Oost‐Vlaanderen  en  West‐Vlaanderen  in 

principe de belangrijktse  leveranciers van emigranten waren. Op dit verschil  in 

herkomst  tussen  emigranten  naar  de  Verenigde  Staten  en  emigranten  naar 

Argentinië, zullen we verder ingaan in de conclusie. 

 

Eerst  wordt  hier  de  emigratie  per  provincie  onder  de  loep  genomen.  We 

duiden  aan  welke  gemeentes  de  meeste  emigranten  leverden,  wat  het  profiel 

was  van  deze  emigranten  en waar  ze  naartoe  trokken.  De  factor  netwerken  is 

hier  erg  belangrijk.  Wat  nu  volgt  is  een  beschrijving  op  micro‐niveau  van  de 

verschillende emigranten naar Argentinië, en wat hen met elkaar verbindt. 

                                                        
137 Samengesteld op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II en IV en 2953 I en II. 
138  Voor  een  overzicht,  zie  de  geografische  verdeling  van  de  emigranten  per  kanton  van  Ginette 

Kurgan, Bijlage 1. 
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De  vermelde  serienummers  zijn  integraal  terug  te  vinden  in  de 

overzichtstabel van alle migratie die plaatsvond tussen 1896 en 1899 (bestand 

Overzicht  interviews  emigranten  18961914.xlsx),  op  bijgevoegde  cd‐rom.  Voor 

alle  emigranten  staat  vermeld,  indien  opgegeven:  het  serienummer,  of  deze 

persoon al dan niet familiehoofd was, de achternaam, de voornaam, het geslacht, 

de  leeftijd,  de  plaats  van  herkomst,  het  beroep,  of  het  hij  reeds  in  Argentinië 

geweest was, de reden van vertrek, verwijzingen naar andere serienummers, het 

geld dat men meenam, de talenkennis, de naam en bestemming van het schip, de 

vertrekdatum,  en  mogelijke  vormen  van  verwantschap  of  vriendschap  met 

andere serienummers. 

 

De kaartjes die de emigratie uit elke provincie illustreren, zijn close‐ups uit 

het  algemene  geografische  overzicht  van  de  herkomst  van  de  Belgische 

emigranten  naar  Argentinië,  terug  te  vinden  als  Bijlage  8.  De  legende  die  de 

intensiteit  van  de  emigratie  per  gemeente  aanduidt,  staat  vermeld  op  het 

overzicht.  
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Antwerpen 

 

 
Figuur 2: Geografische verdeling naar herkomst van de Antwerpse emigranten richting 

Argentinië, 18991914139 

 

Er  zijn  176  emigranten  geregistreerd  uit  de  provincie  Antwerpen.  De 

meerderheid onder hen waren afkomstig uit de steden Antwerpen en Mechelen, 

maar ook een opvallend grote emigrantengroep komt uit het relatief kleine dorp 

Boechout.  

Van deze 176 emigranten waren er naar schatting 93  familiehoofd, dat wil 

zeggen dat deze persoon een beroep uitoefent, in zijn eigen onderhoud voorziet 

en  eventueel  verantwoordelijk  is  voor  een  echtgeno(o)t(e)  en/of  kinderen.  De 

familiehoofden die geregistreerd werden voor de provincie Antwerpen reisden 

echter meestal en een groep van aanverwanten of leeftijdsgenoten uit hetzelfde 

dorp. In op zijn minst 31 gevallen reisde men in clusters. Deze gezinnen, families 

of  vriendengroepen bestonden  gemiddeld uit  3,5  personen, met  een maximum 

van  8  tot  12  personen  per  groep.  Tien  van  deze  clusters  gaven  aan  te  gaan 
                                                        
139 Kaartje vervaardigd door Evelyne Vanhoutte op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II 

en IV. 
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werken in de landbouw, in vijf gevallen gingen de kostwinners aan de slag op een 

bouwwerf in Buenos Aires of Rosario. 

De gemiddelde  leeftijd van de emigranten uit de provincie Antwerpen was 

25  jaar,  de  gemiddelde  leeftijd  van  de  volwassenen  lag  op  33  jaar, wat  enkele 

jaren jonger was dan de gemiddelde Belgische emigrant naar Argentinië. Dit ligt 

voor een groot deel aan de jeugdige leeftijd van de Boechoutse landbouwers en 

aan het feit dat bij de Antwerpse families meer jonge kinderen meereisden dan 

gemiddeld. 

De  totale  som  die  de  Antwerpse  familiehoofden  meenamen  was  naar 

schatting 23450 Belgische Frank. Dat is zo’n 250 Frank per familiehoofd140.  

Op  zijn  minst  27  personen  (in  werkelijkheid  zullen  het  er  heel  wat  meer 

geweest  zijn,  maar  de  gegevens  voor  Antwerpen  zijn  voor  bepaalde  periodes 

zeer onvolledig) reisden voor minstens een tweede keer af naar Argentinië. Voor 

zeker  76  personen  was  het  hun  eerste  overtocht.  Vrijwel  alle  Antwerpse 

emigranten verklaren tijdens een voorgaande periode tewerkgesteld geweest te 

zijn  in Argentinië en hun vorige  job weer op te pikken of uitzicht te hebben op 

een nieuwe job, of bij vrienden of familieleden terecht te kunnen. Uitzonderingen 

hierop zijn twee zussen uit Merksem, een echtpaar uit Antwerpen, een schilder 

uit Antwerpen en een steenbakker uit Rumst, die aangeven dat ze op zoek zijn 

naar een goede arbeidsplek. 

 

Uit  Antwerpen  zelf  vertrok  een  divers  volkje  dat  grotendeels  bestond  uit 

ambachtslui,  bedienden  en  havenwerkers,  met  een  verwaarloosbaar  aantal 

landbouwers.  Dit  is  te  verklaren  doordat  Antwerpen  een  zeehaven  is met  een 

stadseconomie.  Meestal  werd  er  in  familieverband  gereisd,  waarbij  geregeld 

voorkomt  dat  de  familie  voor  de  eerste  keer  de  overtocht  maakt,  terwijl  het 

familiehoofd er reeds een periode had gewerkt. Velen van de emigranten hadden 

reeds enkele jaren in Argentinië gewerkt en de mensen die voor het eerst gingen 

bevestigden  haast  allemaal  een  garantie  op werkgelegenheid  te  hebben,  hetzij 

onder  contract  bij  een  Belgisch‐Argentijns  bedrijf,  hetzij  door  arbeids‐

                                                        
140 Dit  is een erg onnauwkeurige schatting, aangezien van sommige passagiers wel geweten  is of ze 

familiehoofd zijn, maar de meegenomen som wordt er niet bij vermeld. De gemiddelde som meegenomen 
geld zal dus in alle gevallen hoger liggen dan de schatting op basis van de cijfers die ik heb gebruikt. Deze 
fout geldt in mindere of meerdere mate voor alle provincies. 
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mogelijkheden bij familie of vrienden. Slechts 4 van de 69 emigranten geven aan 

dat ze er noch vrienden, noch kennissen hadden. De gemiddelde  leeftijd  ligt op 

26  jaar. Wanneer  enkel  de  volwassenen  worden meegerekend,  stijgt  dit  cijfer 

zelfs  tot  gemiddeld  35  jaar.  Qua  bestemming  kozen  zes  op  de  tien  Antwerpse 

emigranten voor Buenos Aires. Eén familie (serienummer 19676) geeft aan naar 

het district Arroyos y Esteres  in Paraguay af  te reizen, waar ze via een kennis 

arbeidsgrond  hebben  aangekocht.  Een  groep  van  tien  Antwerpenaren,  allen 

vertrokken in 1904, reist richting Rosario in de provincie Santa Fé om er aan de 

havenwerken  te  gaan  meewerken.  In  twee  afzonderlijke  gevallen  werden  zij 

gerecruteerd door de Franse  firma Hersent & Zoon141. Enkele aanverwanten142 

van François Vertommen reisden hem achterna naar zijn landgoed in Trenel in 

La Pampa143.  

Uit  Boechout  en  Mortsel  vertrokken  tussen  1901  en  1913  verschillende 

leden van de families Gebruers, De Haes en Van der Hoeven ‐ allen landbouwers ‐ 

richting Monte Maíz  in  de provincie Córdoba. De  landbouwers die  vertrokken 

vanuit  België  waren  met  hun  22  jaar  veel  jonger  dan  gemiddeld.  Van  de  27 

passagiers waren er dan ook wel 10 minderjarig. Een laatste opmerking over de 

emigranten uit Boechout, is het feit dat één van de Belgische passagiers uit 1911 

de naam Pedro Gebruers draagt, wat aantoont dat deze familie grondig ingebed 

was in de Argentijnse cultuur.  

Uit  Herselt  vertrekken  in  1909  zes  leden  van  de  familie  Discart  en  hun 

aanverwanten naar  het  landgoed  van Henri  Slosse met  de  bedoeling  om  er  op 

zijn pachtgoed te gaan werken. De plaatsnaam die wordt opgegeven, Pederites 

in de provincie Buenos Aires, is echter niet terug te vinden144.  

Uit  Mechelen  vertrekken  dan  weer  een  twintigtal  emigranten  richting 

Buenos Aires,  voornamelijk meubelmakers  en dagloners  van beroep.  Ze waren 

gemiddeld 26 jaar oud. Wat hier echter opvalt is dat het hoge aantal passagiers 

die zichzelf registreren als ambachtslui, in verdere verklaringen duidelijk maken 

                                                        
141  Deze  havenwerken  werden  door  een  concessie  in  1902,  gerund  door  de  compagnie  Hersent  & 

Zoon. Bron: ALBERTO B. MARTINEZ E.A. The Argentine in the Twentieth Century (1915). Bibliolife (2009), p. 88. 
Google Books: http://books.google.com/books?id=I2j9pX‐AnCwC&pg=PA87&dq=hersent+rosario&hl=nl  

142 Serienummers 35319‐35322. 
143  Informatie  over  deze  plek  heb  ik  niet  teruggevonden, waarschijnlijk  is  de  plaatsnaam  verkeerd 

doorgegeven/genoteerd. 
144 Serienummers 32965‐32969. 
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dat  ze  tewerkgesteld  zullen worden  in  de  bouw.  Dit  betekent  dat  de  sectoren 

ambacht en bouwsector mekaar in dit geval gedeeltelijk overlappen. Het beroep 

dat wordt uitgeoefend in België, is niet noodzakelijk waarmee men professioneel 

bezig zal zijn in Argentinië. Daarvoor zijn beide economieën ook te verschillend. 

Zo geeft serienummer 5408, François van der Auweraa uit Mechelen, aan dat hij 

chauffeur is. In zijn verdere verklaring zegt hij dat hij een eerste keer verbleef in 

Buenos  Aires  van  1888‐1893  en  dat  hij  steeds  goed  zijn  kost    heeft  verdiend. 

Naar België kwam hij terug om zijn legerdienst te volbrengen. Bij zijn terugkeer 

naar Buenos Aires zal hij  gaan werken op een bouwwerf, waar enkele van zijn 

familieleden en zijn vrouw al meerdere jaren aan het werk zijn.  

Tot  slot  vertrekken  er  in  april  1904  vanuit  Blaasveld  en Willebroek  twee 

dertigers, waarvan  er  ééntje  zijn  gezin meeneemt,  die  aangeven  te  zullen  gaan 

werken in de papierfabriek Misseni te Zarate in de provincie Buenos Aires.  
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Brussel 

 

 
Figuur 3: Geografische verdeling van de Brusselse emigranten naar Argentinië, 18991914145 

 

Tussen 1899 en 1914 zijn er 129 emigranten vertrokken uit de streek rond 

de hoofdstad. Het absolute merendeel hiervan was afkomstig uit de stad Brussel, 

maar  ook  Laken  en  Sint‐Pieters‐Woluwe  kenden  een  niet  te  verwaarlozen 

uittrek.  Van  de  129  emigranten  werden  er  89  aangeduid  als  familiehoofd.  Er 

werden slechts 17 families geteld, die meestal klein waren van omvang. De single 

emigratie lag in Brussel hoger dan waar dan ook in België. Daarenboven was de 

Brusselse  emigrant  met  zijn  30  jaar  ook  ouder  dan  gemiddeld,  de  doorsnee 

volwassene was zelfs bijna 37 jaar oud. 

De  familiehoofden  namen  samen  circa  12890  Belgische  Frank  mee,  wat 

neerkwam op gemiddeld 150 Frank per familiehoofd.  

Er werden 45 personen geteld die zeker aan hun tweede reis toe waren, 54 

personen  staken  voor  de  eerste  keer  de  oceaan  over.  Voor  het  resterende 

dertigtal bestaan er geen gegevens hierover.  

 

Brussel hoofdstad zorgde met 92 emigranten voor het  leeuwendeel van de 

Brusselse emigratiestroom. Slechts  twee hiervan gaven aan niemand te kennen 

in  Argentinië,  de  overige  emigranten  gaven  vrienden  en  familieleden  op.  De 

Brusselse  emigranten  waren  timmerlieden,  steenkappers,  mechaniekers, 

                                                        
145 Kaartje vervaardigd door Evelyne Vanhoutte op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II 

en IV. 
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handelaars,  slagers,  dienstmeiden,  enzovoort.  Zoals  gezegd  reisden  de  meeste 

onder  hen  alleen.  Ze  gingen  –  met  uitzondering  van  11  personen  die  naar  de 

haven van Rosario afreisden – naar Buenos Aires, waar vrijwel iedereen aangaf 

een werkpost terug op te pikken of uitzicht te hebben op een job (meestal in een 

bedrijf  waar  familieleden  reeds  werkten).  De  gemiddelde  leeftijd  van  de 

Brusselse  emigranten  was  met  31  jaar  hoger  dan  bij  de  andere  Belgische 

emigranten. Wanneer  enkel  de  leeftijd  van  de  volwassenen wordt  onderzocht, 

stijgt dit cijfer zelfs naar 38 jaar per persoon.  

Uit  Sint‐Pieters‐Woluwe  kwamen  acht  emigranten  van  de  families  Swaels, 

Thielens  en  Maye,  die  naar  een  zogenaamde  plek  Cascaleros146  trokken,  bij 

pachter Jean Baptist Michiels.147  

Tot slot wil ik nog graag de weduwe Van Doorne uit Brussel vermelden die 

in  1905  naar  de  Belgische  kolonie  Villaguay  afreisde,  waar  ze  reeds  16  jaar 

woonde met haar schoonzoon en dochter die er pachters waren.148 

 

                                                        
146 Ook deze plek konden wij  spijtig genoeg niet  lokaliseren. Het zou kunnen gaan om de gemeente 

Micaela Cascallares in het zuiden van de provincie Buenos Aires. 
147 Serienummers 40980‐7. 
148 Serienummer 19253. 



  85 

Henegouwen 

   

 
Figuur 4: Geografische verdeling van de Henegouwse emigranten richting Argentinië,  

18991914149 

 

Tussen 1899 en 1914 verlieten 114 emigranten Henegouwen om  in derde 

klasse  naar  Argentinië  af  te  reizen.  Onder  hen werden  er  69  geregistreerd  als 

familiehoofd,  er  werden  24  clusters  emigranten  geteld.  Deze  clusters  waren 

personen die  samen  reisden  en meestal  aan  elkaar  verwant waren. Gemiddeld 

waren  ze  samengesteld  uit  3  personen,  vaak  man‐vrouw‐kind,  maar  ook 

regelmatig  man‐vrouw‐schoonbroer  of  dergelijke.  Onder  opvallende 

emigrantengroepen kunnen we de 21 glasblazers rekenen die afkomstig waren 

uit  de  as  Charleroi‐La  Louvière‐Boussu,  de  vijftien  diverse  emigranten  uit 

Charleroi, de vijf  landbouwers uit Fontaine‐l’Évêque die naar Esperanza  (Santa 

Fé)  afreisden,  de  familie  Malfert  uit  Gilly  die  naar  de  kopermijnen  van 

                                                        
149 Kaartje vervaardigd door Evelyne Vanhoutte op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II 

en IV. 
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Michaca150  in de provincie Catamarca trok en de leden van de familie Wendels 

uit Moeskroen die naar Villaguay uitweken. 

De gemiddelde leeftijd van de Henegouwse emigranten lag op 30 jaar, bij de 

volwassenen steeg dit cijfer zelfs naar 36  jaar, wat vrij oud  is. Elk  familiehoofd 

nam  naar  schatting  125  Belgische  Franken  mee,  dit  was  minder  dan  wat  de 

doorsnee  emigrant  meenam  naar  Argentinië.  Als  we  echter  de  groep 

gecontracteerde  glasblazers  uit  deze  berekening  weglaten,  ligt  de  gemiddelde 

som die Henegouwse emigranten op zak hadden rond de 180 Franken. Mensen 

die  voor  de  eerste  keer  reisden  namen  gemiddeld minder mee  dan  wie  al  op 

Argentijns  grondgebied  geleefd  had:  115  Frank  tegenover  175  Frank  per 

familiehoofd. Meer dan de helft van de emigranten, 61, gaf aan dat het hun eerste 

overtocht  naar  Argentinië  was.  In  37  gevallen  is  geweten  dat  men  reeds  een 

bepaalde  periode  in  Argentinië  geleefd  had.  Voor  de  resterende  personen 

beschikken we niet over de betreffende gegevens. Ook uit Henegouwen kwamen 

er dus weer meer groentjes dan ervaren migranten, niettegenstaande het feit dat 

de gemiddelde leeftijd van de emigranten vrij hoog lag.  

Toch gaven alle migranten aan – met uitzondering van  twee  jongemannen 

uit Dampremy en Marcinelle151 –  zich naar een zus of een broer,  een oom, een 

tante of een ander familielid te begeven, of onder contract te reizen, of over een 

garantie op een job te beschikken.  

 

Er werden  tussen 1904 en 1910 niet minder dan 21 glasblazers geteld die 

allen over een contract beschikten bij de glasfabriek Rigolleau  in Buenos Aires. 

De  meeste  onder  hen  reisden  alleen,  in  slechts  twee  gevallen  reisde  de 

echtgenote  mee.  Er  werden  geen  kinderen  meegenomen.  Waarschijnlijk  werd 

door de contract‐opsteller gesuggereerd om vrouw en kinderen thuis te laten, of 

misschien  sprak  dit  voor  zich,  aangezien  het  om  een  contract  van  korte  duur 

ging. De mannen die vertrokken, waren gemiddeld 28 jaar oud en beschikten dus 

waarschijnlijk  al  over  een  zekere werkervaring. Allen  staken  ze voor de eerste 

maal  de  oceaan  over.  Ze  namen  ook  gevoelig  minder  geld  mee  dan  hun 

                                                        
150  Deze  plaats werd  niet  teruggevonden. Misschien wordt  het mijnstadje Mischango  in  Catamarca 

bedoeld? 
151 Serienummers 39326 en 40603. 
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provinciegenoten:  8,5  Frank  per  glasblazer  tegenover  180  Frank  voor  de 

gemiddelde Henegouwse niet‐glasblazer. Velen onder hen namen zelfs helemaal 

geen  geld  mee.  Tot  slot  waren  ze  afkomstig  uit  diverse  gemeenten  die 

voornamelijk gesitueerd waren rond de as Charleroi‐Boussu. Negen glasblazers 

kwamen uit de buurt van Boussu, zes uit de streek rond Manage. 

De stedelijke emigratie uit Charleroi was erg divers,  zoals ook al het geval 

was bij de metropolen Antwerpen en Brussel. Er werden 15 emigranten geteld, 

onder wie een handelaar, een steenkoolkapper, een naaister en een werkloze. Ze 

emigreerden allen naar Buenos Aires. De gemiddelde leeftijd was 24 jaar, maar 

wanneer  enkel  de  volwassenen worden  gerekend  kom  je  aan  een  gemiddelde 

van  37  jaar  uit.  Dit  is  bijzonder  oud,  maar  de  veroudering  van  het 

emigrantenpubliek  blijkt  een  tendens  te  zijn  die  je  terugvindt  bij  alle 

grootsteden.  Gemiddeld  werd  door  elk  familiehoofd  200  Belgische  Frank 

meegenomen. Wat de stedelijke emigranten met elkaar gemeen hadden, was dat 

ze zonder uitzondering naar de Argentijnse hoofdstad trokken. 

In  1901  emigreerde  de  familie  Coutelier  uit  Fontaine‐l’Évêque  naar 

Esperanza  (Santa  Fé), waar  hun  oom,  Floris Mathieu,  reeds  20  jaar  gevestigd 

was  als  pachter.  In  1902  emigreerden  twee  lieden uit  Enghien  samen met  een 

grotere  groep  emigranten  uit  Waals‐Brabant  naar  Juan  José  Paso  in  Buenos 

Aires  (zie hiervoor de emigratiegegevens voor de provincie Waals‐Brabant).  In 

1904 wordt  een echtpaar van vijftigers uit Baugnée Lignette  geregistreerd, die 

terugkeren naar Venado Tuerto in de provincie Santa Fé. Daar verdienen ze hun 

kost  al  13  jaar  als  pachters.152  Dit  koppel  is  naar  alle  waarschijnlijkheid  naar 

België  gekomen  om  familiebanden  aan  te  halen,  of  om  administratieve 

regelingen  te  treffen  in  hun  gemeente  van  herkomst,  of  een  combinatie  van 

beide.  

De  familie Wendels uit Moeskroen153 reisden  in de maand  juli van het  jaar 

1907 met vier af naar de omstreken van Villaguay. Een van deze vier emigranten, 

een man van veertig,  keerde  terug naar Domingo  bij Villaguay, waar hij  al  vijf 

jaar werkte bij zijn schoonbroer. Drie familieleden tussen de 18 en 33 jaar oud, 

                                                        
152 Serienummers 15458‐9. 
153 Serienummers 19047‐19050. 
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emigreerden naar Orchissa bij Villaguay, waar ze gingen werken op het land van 

één van hun vaders, Jacques Pauwels. 

Op  27  november  1902  vertrekt  Edouard  Wallmacq  uit  Flobecq  met  

20.000 Frank op zak naar Buenos Aires, waar hij naar eigen zeggen sinds 1893 

het  beroep  van  leerbewerker  uitoefent.  Hij werkt  er  samen met  een  Belgische 

Kapitalist  en  gaat  handel  in  leder  drijven.154  In  januari  1906  reist  echtgenote 

Malfert met haar vier kinderen terug naar haar man, die tewerkgesteld  is  in de 

kopermijnen van Mischango (Catamarca, Córdoba). In augustus 1912 tenslotte 

reizen vier emigranten uit de streek van Marcinelle naar Mendoza, waar één van 

hen reeds een vijgenkwekerij bezit. 

 

                                                        
154 Serienummer 10524. 
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Limburg 

 

 
Figuur 5: Geografische verdeling van de Limburgse emigranten naar Argentinië, 18991914155 

 

 Uit Limburg vertrokken tussen 1899 en 1910 in totaal slechts negen derde‐

klassepassagiers via de Antwerpse haven. Acht onder hen werden aangeduid als 

familiehoofd en hun gemiddelde leeftijd was 34,4 jaar. Met uitzondering van een 

Stokkemse  paardenhandelaar  die  met  20.000  Frank  Argentijnse  paarden  ging 

opkopen, hadden de Limburgers gemiddeld 80 Belgische Frank op zak.  

Er  wordt  slechts  melding  gemaakt  van  één  duo,  dat  bestaat  uit  een 

winkelbediende  en  zijn  vrouw  uit  Wijchmaal  die  in  1889  naar  Corrientes 

afreisden.  Het  is  niet  geweten  of  ze  hier  iemand  kenden,  maar  als  we  de 

statistieken  volgen  is  dit  warschijnlijk  wel  het  geval.  In  1902  keerde  een  59‐

jarige weduwe uit Meldert‐bij‐Diest terug naar Buenos Aires waar ze twaalf jaar 

aan  de  slag  was  geweest  als  keukenmeid.  In  1904  vertrok  een  33‐jarige 

dienstmeid uit Rosmeer naar Buenos Aires waar zij aangeworven was door een 

Belgische  landbouwingenieur.  In  1905  gingen  twee  Stokkemse 

paardenhandelaars met veel geld op zak naar Buenos Aires om er paarden aan te 

kopen. In 1909 wordt melding gemaakt van een zekere Joseph Discart uit Hasselt 

die naar Pederites  in Buenos Aires reist, bij pachter Henri Slosse. Hij was naar 

alle  waarschijnlijkheid  een  Limburgse  telg  van  de  eerder  vermelde  familie 

                                                        
155 Kaartje vervaardigd door Evelyne Vanhoutte op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II 

en IV. 
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Discart  die  vanuit  Antwerpen  naar  Pederites  reisden.  In  1910  vertrok  er  een 

eenzame landbouwer uit Tessenderlo naar Cruz Alta in Córdoba, waar zijn oom 

Van  den  Panhuyzen  een  landbouwbedrijf  uitbaatte,  en  in  december  1910 

tenslotte reisde een Achelse glasblazer in colonne met zijn Waalse en Brusselse 

collega’s naar de glasfabriek Rigolleau te Buenos Aires. 
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Luik 

 

 
Figuur 6: Geografische verdeling van de Luikse emigranten naar Argentinië, 18991914156 

 

Uit Luik vertrokken er tussen de maand maart in 1899 en februari 1914 zo’n 

135  emigranten  richting  Argentinië,  waarvan  96  zelfstandigen  waren  of 

verantwoordelijk  voor  een  echtgenote  of  kinderen.  39  van  hen  stonden  dus 

onder voogdij. Voor 101 emigranten werd genoteerd dat het hun eerste vertrek 

was;  16  personen  gaven  op  dat  ze  al  eerder  op  Argentijnse  bodem  geweest 

waren. 

De gemiddelde leeftijd van de Luikse emigrant lag op 27 jaar, wanneer enkel 

de volwassenen in acht genomen worden, komt deze leeftijd op 33 jaar te liggen. 

De  zes  jaar  verschil  in  leeftijd  die  verschijnt  wanneer  de  minderjarigen  niet 

meegerekend worden,  is  te wijten  aan  het  feit  dat  de  kinderen  die meegingen 

nog relatief klein waren, en dat er acht vijftig‐plussers mee op de boot zaten. De 

Luikse  emigranten  vertegenwoordigden  dus  alle  kleuren  van  het 

leeftijdsspectrum. 

                                                        
156 Kaartje vervaardigd door Evelyne Vanhoutte op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II 

en IV. 
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Met uitzondering van één dertiger uit Seraing die zijn geluk in Buenos Aires 

wilde  beproeven157,  reisden  alle  emigranten  naar  iemand  die  ze  kenden,  of 

beschikten ze over een arbeidscontract, meestal van beperkte duur.  

Het  gemiddelde  Luikse  familiehoofd  had  54  Frank  op  zak, wat  erg weinig 

was. Dit is deels te wijten aan het feit dat een grote meerderheid van de Luikse 

emigranten aangeworven waren als glasblazer, en in deze groep kwam het vaak 

voor dat men met bijzonder weinig of zelfs geen geld op zak durfde te reizen.  

Opvallend was dat de absolute meerderheid van de Luikse emigranten naar 

Buenos Aires  trokken. Uitzonderingen zijn een bankwerker (houtbewerker) uit 

Theux die  in 1901 terugkeerde naar Rio Cuarto  te Córdoba waar hij al 11  jaar 

lang  landbouwmachines  monteerde158;  een  mechanieker  uit  Huy  die  in  1902 

afreisde  naar  Zarate  waar  hij  sinds  1890  woonde159;  de  landbouwersfamilie 

Seret  uit  Chaudfontaine  –  bestaande  uit  een  familiehoofd  en  zijn  vrouw  en 

zoontje, aangevuld met zijn broer –, die in februari 1905 afreisden naar Venado 

Tuerto  (Santa  Fé).  Daar  gingen  ze  naar  Joseph  Seret,  de  broer  van  het 

familiehoofd, die reeds 14 jaar  ter plekke woonde160; de Luikse naaister Emilie 

Mathy,  een  jonge  vrouw van negentien,  ging  in  1907  samen met  haar  éénjarig 

dochtertje naar Belgramo, Mendoza161. Daar ging ze haar verloofde, Bernardo 

de Cuiros, vervoegen, die er aan de slag was in een fabriek van bruisend water.162 

 

Het Luikse industriebekken leverde met 94 emigranten het leeuwendeel van 

de  Luikse  derde  klasse‐uitstroom.  De  63  kostwinners  waren  bijna  zonder 

uitzondering  glasblazers,  In  1899  vertrokken  er  twee  eenzame  glasblazers 

richting  Buenos  Aires,  van  hen  vermoeden  we  dat  ze  gingen  werken  in  de 

glasfabriek  van  Rigolleau.  Tussen  1901  en  1911  vertrokken  er  aan  een  hoog 

tempo niet minder dan 61 glasblazers naar diezelfde  fabriek. Al deze arbeiders 

waren  in  België  gerekruteerd  en  beschikten  reeds  over  een  contract  bij  de 

fabriek.  Zeven  van  hen melden  zich  tussen  1901  en  1910 met  een  hernieuwd 

contract.  Ze  hadden  reeds  tussen  14  maand  en  5  jaar  werkervaring  in  de 

                                                        
157 Serienummer 8988. 
158 Serienummer 7140. 
159 Serienummer 8985. 
160 Serienummer 16783‐6. 
161 Hiermee wordt mogelijk de grote straat Belgrano in de Mendoza‐stad bedoeld. 
162  Serienummer 27764‐5. 
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glasblazerij.  De  glasblazers  hadden  gemiddeld  30  Frank  op  zak.  De 

gecontracteerden  uit  Seraing  hadden  gemiddeld  30F  mee,  hun  collega’s  uit 

Chenée  beschikten  over  ongeveer  het  dubbele  van  deze  som.  De  gemiddelde 

leeftijd van de emigranten uit het  industriebekken was 24  jaar, wanneer enkel 

naar de kostwinners wordt  gekeken  loopt dit  cijfer  op  tot 29  jaar, wat minder 

oud is dan voor de gemiddelde Luikse volwassen emigrant. 

De  arbeiders  en  hun  gezinnen  waren  allen  afkomstig  uit  de  gemeentes 

Seraing (18 glasblazers), Chenée (14 glasblazers), Ivoz Ramet (9 glasblazers), Val 

Saint  Lambert  (6  glasblazers),  Vaux‐sous‐Chevremont  (6  glasblazers),  Angleur, 

Flémalle  Haute,  Grivegnée  en  Huy.  Met  uitzondering  van  Huy  zijn  deze 

gemeenten  allemaal  binnen  een  straal  van  vijftien  kilometer  rond het  centrum 

van Luik gelegen. Zonder uitzondering begaven alle Luikse glasblazers zich naar 

Buenos Aires, waar de fabriek Fourvel‐Rigolleau gelegen was. 

 

Voor  Luik  zelf werden  er  dan weer  helemaal  geen  glasblazers‐emigranten 

geregistreerd. De emigratie uit de hoofdstad was met 12 geregistreerden relatief 

beperkt, en ouder dan gemiddeld. De modale emigrant was 33 jaar oud, wanneer 

enkel naar de familiehoofden wordt gekeken wordt zelfs de leeftijd van 36 jaar 

bereikt.  We  noteren  de  emigratie  van  een  steenkapper,  een  naaister,  een 

landmeter,  een bediende  en  een  kunstschilder. Kortom,  Luik  verschilt met  zijn 

diverse  beroepssamenstelling  niet  veel  van  andere  grootsteden  als  Brussel  en 

Antwerpen. Men had gemiddeld 64 Frank op zak, wat het dubbele is van wat de 

glasblazers  meenamen,  maar  algemeen  gezien  blijft  het  toch  erg  weinig.  De 

emigranten begaven zich allen naar de Argentijnse hoofdstad, met uitzondering 

van  de  hoger  besproken  Luikse  naaister  die  naar  Mendoza  trok.  Alle 

geregistreerde  emigranten  gaven  tenslotte  aan  terug  te  kunnen  vallen  op 

bekenden die reeds gevestigd waren aan de andere kant van de oceaan.  
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Luxemburg 

 

 
Figuur 7: Geografische verdeling van de Luxemburgse emigranten naar Argentinië, 1899

1914163 

 

De  geregistreerde  emigranten  uit  Luxemburg  reisden  overwegend  in 

familieverband.  De meesten  van  hen  waren  landbouwers.  In  totaal  werden  er 

tussen 1901 en 1914 zo’n 40 Luxemburgse derde‐klassepassagiers opgetekend. 

Slechts drie onder hen reisden alleen. Van ééntje hiervan is zeker geweten dat hij 

zijn  familie  achternareisde  die  een  dik  jaar  eerder  was  vertrokken164.  Twaalf 

personen  werden  geregistreerd  als  familiehoofd;  zeven  grote  groepen 

verwanten reisden  in clusters die gemiddeld waren samengesteld uit  iets meer 

dan vijf personen. Het aandeel minderjarigen lag logisch gezien zeer hoog in deze 

groep. Waar de gemiddelde leeftijd van alle Luxemburgse emigranten samen op 

19 jaar komt te  liggen, net volwassen dus, stijgt dit cijfer tot gemiddeld 32 jaar 

wanneer  het  enkel  voor  de  volwassenen  wordt  berekend.  Van  slechts  zes 

                                                        
163 Kaartje vervaardigd door Evelyne Vanhoutte op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II 

en IV. 
164 Serienummer 10242. 



  95 

familiehoofden is geweten hoeveel geld ze op zak hadden. De sommen lopen op 

van 50 Belgische Frank tot 14000 Belgische Frank.  

In  juni 1901  trok de  familie Lallemand uit Corbion naar Buenos Aires. Het 

betreft  hier  een  dagloner  van  61  jaar,  zijn  vrouw,  en  drie  van  zijn  kinderen: 

Marie, Odile en Julien. Deze familie was in 1889 naar Paraguay en Buenos Aires 

gereisd, de vader had er gewerkt bij verschillende ondernemingen. Daarna zijn 

ze  naar  Entre  Rios  getrokken,  waar  ze  als  landbouwers  werkten.  In  1896 

keerden ze terug naar België. Het is niet geweten hoeveel geld vader Lallemand 

op zak had. In oktober 1902 verschijnt Julien Lallemand – nu twee jaar ouder – 

opnieuw in de Venesoenrapporten. Hij specifieert dat hij naar de plaats Glew in 

de  provincie  Buenos  Aires  trekt,  waar  zijn  ouders  aan  de  kost  komen  als 

pachters.  De  jonge  Lallemand  heeft  50  Frank  mee  en  als  beroep  geeft  hij 

houthakker op.165 

In 1903 vertrok er  een 27‐jarige vijlder uit  Selange onder  contract bij  een 

Franse  ingenieur naar Buenos Aires, hij nam 75 Frank mee. Voor hem was het 

een eerste bezoek aan Argentinië.166 

In maart 1906 keerde een landbouwersgezin uit Habay‐la‐Neuve terug naar 

Rocupere  (Buenos  Aires),  waar  de  vader  reeds  17  jaar  als  pachter  de  kost 

verdiende. Het gezin Grevisse bestaat uit een vader, moeder en zeven kinderen 

tussen 0 en 9 jaar oud. De vader geeft reisgeld ten bedrage van 14.000 Belgische 

Frank aan.167  

In november 1906 noteert Eugène Venesoen een gelijkaardig geval: vader en 

moeder Heiderscheid uit Ourthe trekken met hun 5 kinderen tussen 0 en 5 jaar 

oud naar Tres Arroyos te Buenos Aires, waar ze al 7 jaar als landbouwers aan de 

kost kwamen. Het gezin neemt 5000 Belgische Frank mee. 

In  december  1906  verschijnen  twee  telgen  van  het  gezin  Lallemand  uit 

Corbion opnieuw voor de Emigratiecommissaris. Odile en Julien zijn nu 25 en 23 

jaar oud, en geven dit keer als bestemming de hoofdstad op, waar hun zuster zich 

nog bevindt. Odile meldt dat hij er aan de kost komt als kleermaker, Julien werkt 

er als bediende bij de spoorwegen. Ze nemen samen 50 Frank mee.168 

                                                        
165 Serienummers 6453‐6 en 10242. 
166 Serienummer 13714. 
167 Serienummers 20924‐20930 en 21047‐8. 
168 Serienummers 24194‐5. 
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Twee  jaar  later  vertrok  vanuit  Rossart  het  gezin  Connerotte  richting 

Pergamino (Buenos Aires) waar ze op de landbouwgronden van kennissen aan 

de  slag  kunnen. Het  gezin  bestaat  uit  een  vader  en moeder  van  vooraan  in  de 

dertig,  en  drie  kinderen  tussen  één  en  vijf  jaar  oud. De  vader  vermeldt  dat  hij 

landbouwer is. Ze nemen samen 200 Belgische Frank mee.169 

Op 6 september 1911 vertrok het stoomschip Gotha vanuit Antwerpen naar 

Buenos Aires. Aan boord zaten Louis Paigrard uit Etale, landbouwer, 20 jaar oud, 

en het echtpaar Martin uit Hondelange, 25 en 26 jaar oud, kleermakers. Over hun 

bestemming  is  geen  informatie  bekend,  noch  over  de  geldsom  die  ze 

meenamen.170 

Aan  boord  van  de  Sierra  Cordoba,  die  op  18  april  1914  vertrok  uit 

Antwerpen,  zaten  de  families  Laurent‐Collin‐Rosquin  uit  Nobressart.  Het  ging 

hier om twee jonge gezinnen, één met een kind van 10 jaar oud, het andere met 

twee kleuters tussen één en vier jaar oud. De echtgenoten vermeldden als beroep 

timmerman en monteur. Net zoals in het geval van de voorgaande Luxemburgse 

emigranten,  is  over  hun  bestemming  geen  informatie  bekend,  noch weten wij 

hoeveel geld ze meenamen.171 

 

                                                        
169 Serienummers 30871‐5. 
170 Serienummers onbekend. 
171 Serienummers onbekend. 
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Namen 

 

 
Figuur 8: Geografische verdeling van de Naamse emigranten naar Argentinië, 18991914172 

 

Uit  de  provincie  Namen  vertrokken  tussen  1899  en  1910  zo’n  56 

emigranten,  waarvan  35  personen  –  dat  is  bijna  twee  derde  van  hen  –  was 

geregistreerd  als  familiehoofd.  Er  vertrokken  in  totaal  zeven  clusters  in 

familieverband die een gemiddelde omvang hadden van 4 personen. Het betrof 

hier  telkens  gezinnen.  De  leeftijd  van  de  Naamse  emigrant  lag  op  30  jaar, 

wanneer enkel volwassenen worden gerekend verschuift deze  leeftijd naar een 

gemiddelde  van  35  jaar  oud.  Onder  hen  gaven  31  personen  aan  dat  het  hun 

eerste overtocht was; minstens 21 emigranten waren al eerder in Zuid‐Amerika 

geweest. Er werd tussen 1899 en 1910 geen enkele emigrant geregistreerd die 

op  goed  geluk  naar  Argentinië  trok;  allen  beschikten  ze  wel  over  een 

arbeidscontract of een handelsmissie, of gingen ze familieleden vervoegen die er 

reeds gevestigd waren. De gemiddelde som die een Naams familiehoofd meenam 

was  268  Belgische  Frank.  Elf  personen  –  allemaal  glazeniers  die  richting 

glasfabriek Rigolleau trokken – reisden zonder centen.  

 
                                                        
172 Kaartje vervaardigd door Evelyne Vanhoutte op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II 

en IV. 
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De  glasblazers  en  hun  gezinnen  maakten  met  21  emigranten  het 

leeuwendeel  uit  van  de  emigratiestroom  uit  de  provincie  Namen.  Zij  waren 

afkomstig uit de stad Namen (16 passagiers), Morialmé, Lenne, Jambes, Florenne, 

Dailly en Anhée. Ze vertrokken tussen 1903 en 1910, allen richting glasblazerij 

Rigolleau  te Buenos Aires. De arbeiders waren gemiddeld 29  jaar oud,  zes  jaar 

jonger dan de doorsnee Naamse emigrant, en hadden gemiddeld 16 BF op zak. 

Elf van hen namen geen geld mee. Met uitzondering van de Naamse Jean Baptiste 

Fabry,  die  voor  de  vierde  keer  naar  Buenos  Aires  afreisde  en  deze  keer  zijn 

vrouw en zeven kinderen meenam, reisden de glasblazers alleen. Voor hen zou 

het ook de eerste keer zijn dat ze voet zetten op het Amerikaanse continent.  

Verder was de emigratie uit Namen erg divers. De emigranten kwamen uit 

gemeenten die verspreid waren over heel de provincie. Ze oefenden gevarieerde 

beroepen  uit  als  dagloner,  schoenmaker,  bediende, mechanieker,  etc. Wanneer 

we de glasblazers uit onze berekeningen weglaten, komen we op een gemiddeld 

bedrag  per  familiehoofd  van  580  Belgische  Frank.  Deze  som  ligt  hoger  dan  in 

welke andere provincie ook. We noteren  twee gezinnen uit Andenne,  eentje  in 

1899173 en eentje in 1906174, waarvan de huisvaders respectievelijk schilder en 

graveerder waren. Voor beide gezinnen was het verblijf  in België maar tijdelijk 

geweest.  Ze  keerden  terug  naar  hun  gevestigde  verblijfplaats  in  Argentinië.  In 

mei  1899  keerde  een  63‐jarige  landbouwer  uit  Voneche  terug  naar  zijn 

woonplaats  te  Córdoba.175  In  datzelfde  jaar  keerden  onder  meer  ook  nog  een 

drankhandelaar  en  zijn  vrouw  uit  Temploux  terug  naar  Sance  Costa  in  de 

provincie Buenos Aires.176 

In augustus 1901 werd een 58‐jarige weduwe uit Cul‐des‐Sarts opgetekend 

die  naar Santa  Fé  trok waar  ze  reeds  13  jaar woonde met  haar  kinderen. Het 

echtpaar  Florent  uit  Sombreffe  keerde  terug  naar  Buenos  Aires  waar  de  man 

reeds vier jaar voorhamervoerder was. Zij namen 400 BF mee.177  

In  1904  verscheen  Eugène  Losseau  aan  de  ondervragingstafel  van  de 

Emigratiecommissaris.  Het  betrof  hier  een  36‐jarige  drukker/boekbinder  uit 

                                                        
173 Serienummers 198‐200. 
174 Serienummers 23921‐6. 
175 Serienummer 471. 
176 Serienummers 1204‐5. 
177 Serienummers 13237‐8. 
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Rochefort,  die  reeds  vele  uithoeken  van  het  Zuid‐Amerikaanse  continent  had 

gezien.  Hij  deelde  mee  dat  hij  zijn  beroep  eerst  twee  jaar  had  uitgeoefend  te 

Buenos Aires, waarna  hij  naar Rio De  Janeiro  getrokken was  om  er  ook  zeven 

maanden  te werken.  Tenslotte  belandde  hij  in Tucumán  waar  hij  elf  jaar  had 

gewerkt  als  drukker  bij  de  krant  El  Orden.  Losseau  gaf  1000  Belgische  Frank 

aan.178  In hetzelfde  jaar  vertrokken  twee kleurenmengers  in opdracht  van hun 

Naams moederbedrijf naar Buenos Aires met 3000 BF op zak, vermoedelijk om 

grondstoffen aan te kopen.179 

In 1905 reisde een 42‐jarige dagloner uit Arbre voor de eerste maal naar het 

Zuid‐Amerikaanse  continent.  Hij  reisde  alleen,  maar  had  een  contract  op  zak 

voor  tewerkstelling  bij  de  heren  Hersent  &  Zoon,  aannemers  van  de 

havenwerken  in  Rosario  (zie  ook  emigratie  uit  Antwerpen).  Hij  nam  80  Frank 

mee.180  

In 1906 en 1909 werden drie mannen geregistreerd – één dierenafrichter, 

één landbouwer en een bediende – die richting Vedia (Buenos Aires) reisden. Ze 

waren afkomstig uit gemeenten die redelijk ver uit elkaar liggen, Dinant en Thy‐

le‐Château,  en  kennen  verschillende mensen  in  Argentinië.181  In  hetzelfde  jaar 

vertrekt  het  gezin Nicolay  uit  Rienne  voor  een  eerste  keer  naar  Buenos  Aires, 

waar vader en zoon beiden zullen werken bij de schoenmaker Mevrouw Bianchi. 

Ze nemen 800 BF mee, waarschijnlijk ligt dit bedrag hoger dan gemiddeld omdat 

ze zich moeten vestigen in Buenos Aires.182  

 

                                                        
178 Serienummer 14897. 
179 Serienummers 15403‐4. 
180 Serienummer 17013. 
181 Serienummers 24198 en 32184‐5. 
182 Serienummers 29529‐32. 
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Oost‐Vlaanderen 

 

 
Figuur 9: Geografische verdeling van de OostVlaamse emigranten naar Argentinië, 1899

1914183 

 

Uit de provincie Oost‐Vlaanderen vertrokken tussen 1899 en 1914 zo’n 80 

emigranten, waarvan  er 46  als  familiehoofd werden aangeduid.  28  emigranten 

reisden alleen; 52 personen reisden samen in 15 clusters die gemiddeld uit 3,5 

personen bestonden. De doorsnee leeftijd van de Oost‐Vlaamse emigrant lag op 

29 jaar, dit cijfer stijgt naar maar liefst 37 jaar wanneer enkel de volwassenen in 

rekening  worden  genomen.  Voor  24  personen  was  het  hun  eerste  overtocht, 

terwijl minstens 34 mensen reeds eerder verbleven in het gastland. Het geld dat 

werd  meegenomen  bereikte  gemiddeld  een  bedrag  van  1000  Belgische  Frank 

per  familiehoofd. Niet minder dan zes personen werden geregistreerd met een 

bedrag op zak dat tussen 1000 en 15.000 Belgische Frank lag. De personen met 

veel geld op zak waren voornamelijk landbouwers. 

Slechts  dertien  Oost‐Vlaamse  familiehoofden  –  die  ofwel  alleen  reisden, 

ofwel een cluster vertegenwoordigden – kozen als bestemming Buenos Aires. De 

meeste  Oost‐Vlamingen  kozen  voor  landelijke  bestemmingen,  of  voor  plaatsen 

waar men openbare werken uitvoerde, zoals bijvoorbeeld de haven van Rosario.  

                                                        
183 Kaartje vervaardigd door Evelyne Vanhoutte op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II 

en IV. 
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Tussen  1901  en  1914  ruilden  in  totaal  31  emigranten,  waaronder  15 

familiehoofden,  de  stad  Gent  in  voor  Argentinië.  Negen  op  de  tien  migranten 

koos  als  bestemming  Buenos  Aires,  twee  enkelingen  kozen  voor  Santa  Fé  en 

Rosario. Zoals in de meeste Belgische steden waren de beroepen van de Gentse 

emigranten  gevarieerd.  Toch  werden  er  niet  minder  dan  9  landbouwers  of 

hoveniers geteld. De landbouwsector wordt in Gent dus beter vertegenwoordigd 

dan in welke andere besproken steden ook. Vijf familiehoofden hadden tussen 0 

en 50 BF mee;  telkens één persoon nam 100, 300, 1000 en 15000 BF mee. De 

eerste  groep  bestond  uit  twee  dienstmeiden,  een  scheepslosser,  een wever  en 

een  breier;  de  laatste  groep  waren  van  beroep  respectievelijk  kleermaker, 

stouwer,  schoenmaker en  chauffeur. Van de  landbouwers  is niet  geweten welk 

bedrag ze meenamen. De gemiddelde leeftijd van de stedelijke emigranten lag op 

36 jaar – 25 jaar inclusief minderjarigen. Dit is relatief oud, maar de veroudering 

van de stedelijke emigratie blijkt een constante.  

De  casus van een Gentse wever verdient onze aandacht. Hij  emigreerde  in 

1901 met  zijn  vrouw  en  vier  jonge  kinderen  naar  zijn  schoonvader  in  Buenos 

Aires. De wever had naar eigen zeggen reeds 12 jaar als opzichter in een weverij 

te  Buenos  Aires  gewerkt.  Zijn  schoonvader,  eveneens  wever,  zond  hem  zijn 

overvaartticket.184  Deze  casus  is  één  van  de  weinige  gevallen  waarin  expliciet 

wordt vermeld dat iemand die reeds in Argentinië gevestigd was – in dit geval de 

schoonvader – de kost van de overvaart voor zijn rekening nam. In verschillende 

onderzoeken  naar  de  dynamieken  van  netwerkmigratie,  onder  andere  door 

Simone  A.  Wegge185,  werd  reeds  aangetoond  dat  een  ticket  vaak  werd 

voorgeschoten door vrienden of familieleden die reeds woonden aan de andere 

kant van de oceaan. Op basis van eerdere studies mogen we wel aannemen dat 

ook  in  België  het  overvaartticket  frequent  werd  betaald  door  familieleden,  al 

werd dit niet altijd specifiek vermeld. 

In 1899 vertrok timmerman Gustave Bayens uit Dendermonde, 38 jaar, naar 

Montevideo  in  Uruguay,  waar  hij  vast  werk  had.  Twee  jaar  later  wordt 

geregistreerd  dat  zijn  echtgenote  de  oceaan  oversteekt  met  een  baby  van  

                                                        
184 Serienummers 5574‐9. 
185 WEGGE,  SIMONE A.  ‘Chain migration  and  information  networks:  evidence  from nineteenth‐century 

Hesse‐Cassel.’ In: The Journal of Economic History, vol. 58, nr. 4, pp. 957‐986 (1998). 
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5 maanden oud. Mogelijk keerde zij terug naar België om er in haar vertrouwde 

omgeving te kunnen bevallen. In oktober 1901 volgden drie oudere kinderen van 

het  echtpaar,  tussen  9  en  18  jaar  oud.  Zij  begaven  zich  naar  hun  ouders  in 

Montevideo.186 

Ook  in  1901 komen we de  casus  van de  twintigjarige Honorine Kerkhaert 

tegen. Zij  leefde gedurende 13  jaar bij haar ouders  te Santa Fé. Vijf  jaar eerder 

keerde ze samen met haar vader terug naar België, maar nu keert ze terug naar 

haar  moeder,  die  blijkbaar  is  achtergebleven  in  Santa  Fé.  Haar  beroep  is 

dienstmeid en ze neemt 10 BF mee, wat een aanduiding kan zijn van een gebrek 

aan middelen.187 

In 1903 keerde de weduwe Van Meygroot uit Moerbeke terug naar Godoy in 

Santa  Fé.  Hier werkte  ze  van  1898  tot  1900  als  landbouwster.  Twee  van  haar 

zonen werken er nog. Ze neemt twee van haar kinderen en een schoonzoon en 

kleindochter uit Wetteren mee, voor wie het hun eerste overtocht  is. Ze nemen 

samen 4000 BF mee.188  

Nog  in  1903  keerden  twee  leden  van  het  gezin  Van  den  Bossche  uit 

Dendermonde  terug naar  (vermoedelijk)  San Nicolas de  los Arroyos  in Buenos 

Aires.189 De vader was er sinds 1890 gevestigd als boer.190 

In 1903 en 1904 vertrokken er in totaal vijf personen naar Rosario. Drie van 

hen,  uit  Moerbeke191  en  Gent192,  vermeldden  de  havenwerken;  twee 

landbouwers uit Laarne193 gingen hun kozijn opzoeken die er reeds 16  jaar als 

pachter werkzaam was. 

In  1905  vertrok  een  landbouwersgezin  uit  Meerndree  naar  Dolores  in 

Buenos  Aires,  waar  ze  gedurende  17  jaar  met  nog  andere  familieleden  een 

landbouwbedrijf uitbaatten.194  

Verschillende  Oost‐Vlamingen  vermeldden  tenslotte  dat  ze  familieleden 

gingen opzoeken die werkten aan de haven of de spoorwegen. 

                                                        
186 Serienummers 1246, 5386‐7,7361‐3. 
187 Serienummer 8761. 
188 Serienummers 10921‐5. 
189 De plek die genoteerd  is,  is San Nicolas Arreira  in Entre Rios. San Nicolas de  los Arroyos  ligt net 

onder het punt waar de drie provincies Santa Fé, Buenos Aires en Entre Rios samenkomen.  
190 Serienummers 12646‐7. 
191 Serienummers 12891‐2. 
192 Serienummer 15891. 
193 Serienummers 17014‐5. 
194 Serienummers 20241‐5. 
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Vlaams‐Brabant 

 

 
Figuur 10: Geografische verdeling van de VlaamsBrabantse emigranten naar Argentinië, 

18991914195 

 

Uit  Vlaams  Brabant  vertrokken  rond  de  eeuwwisseling  een  76‐tal  derde‐ 

klasse‐emigranten.  Hiervan  werden  er  54  geregistreerd  als  familiehoofd,  dus 

iemand  die  in  zijn  eigen  onderhoud  moest  voorzien,  en  eventueel  meerdere 

personen ten laste had. Bijna de helft van de emigranten vertrok op eigen houtje, 

enkel  gewapend  met  een  arbeidscontract  of  het  adres  van  familie  of  oude 

bekenden. In dertien gevallen vertrok men in familieverband. De clusters waarin 

men  reisde,  bestonden  gemiddeld  uit  drie  personen. Het  betreft  hier  complete 

gezinnen,  echtgenotes  met  kinderen  die  hun  man  achterna  reisden,  broers  of 

vrienden  uit  hetzelfde  dorp,  etc.  42  emigranten  gaven  aan  dat  het  hun  eerste 

bezoek  was,  26  personen  reisden  voor  minstens  de  tweede  keer  af  naar 

Argentinië.  De  gemiddelde  leeftijd  van  de  Vlaams‐Brabantse  uitwijkelingen  lag 

op  26  jaar,  de  doorsnee  volwassene  was  32  jaar  oud.  De  bedragen  die  men 

meenam lagen tussen 0 en 3500 Belgische Frank, gemiddeld had men 300 BF op 

zak. Uit Vlaams‐Brabant vertrokken er een goed aantal landbouwers, glasblazers 

en  ambachtslui.  De  plekken  waar  men  heen  trok  waren  eveneens  divers;  de 
                                                        
195 Kaartje vervaardigd door Evelyne Vanhoutte op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II 

en IV. 
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Vlaams‐Brabanders  trokken minder  dan  vanuit  welke  Belgische  provincie  dan 

ook, naar de Argentijnse hoofdstad. 

Groot‐Aarschot was bij uitstek de belangrijkste leverancier van emigranten 

uit deze provincie. Er werden voor de onderzochte periode niet minder dan 27 

personen geregistreerd uit de gemeenten Aarschot, Gelrode, Langdorp en Rillaar. 

Met uitzondering van één smid betrof het hier allemaal  landbouwers. Een goed 

deel van hen gaf aan zich te begeven naar leden van het geslacht Camerlinckx, die 

zich hadden verspreid over het Argentijnse binnenland. De gemiddelde  leeftijd 

van de Aarschotse emigrant was 30  jaar, wat relatief oud  is. Er werden slechts 

drie kinderen geteld; wanneer men in clusters reisde waren dit eerder clusters 

van  broers,  neven  of  dorpsgenoten.  De  familiehoofden  namen  gemiddeld  zo’n 

330 Belgische Frank mee.  

In 1899  zien we binnen een  tijdsspanne van  acht maanden de Holsbeekse 

veevervoerder Pierre Van Gee(r)truyen driemaal voor de ondervragingstafel van 

de  Emigratiecommissaris  verschijnen.  Hij  was  toen  45  jaar  oud.  Het  is  niet 

bekend hoeveel geld hij meedroeg.196 

In  oktober  1901  vertrekt  Benjamin  Serneels  uit  Langdorp  naar  Colonia 

Elisa te Córdoba.197 Hij is landbouwer van beroep, en geeft op dat hij op die plek 

sinds 1888 een boerderij uitbaat met zijn twee broers. Hij heeft 200 BF mee.198 

Een  jaar  later  volgt  Henri  Verhasselt  uit  Sint‐Maartens‐Bodegem  naar  Colonia 

Elisa, hij is eveneens landbouwer. Hij vermeldt dat hij er bij Victor Serneels (dit 

is waarschijnlijk dus een broer van Benjamin) aan de slag gaat. Hij heeft 60 BF op 

zak.199  

In  1903  vertrekt  er  een  landbouwer  uit  Schepdaal  naar  de  kuststad 

Comodoro Rivadavia in Patagonië, het verre zuiden van Argentinië. Hij gaat er 

zijn broer opzoeken die er reeds vijf jaar woont en neemt 200 BF mee.200 

Tussen  1904  en  1906  vertrekken  twaalf  Lembeekse  glasblazers  naar  de 

glasfabriek Rigolleau in Buenos Aires. Ze nemen allen tussen 0 en 50 BF mee. 

                                                        
196 Serienummers 409, 622, 1275.  
197 Deze plaats heet nu waarschijnlijk Villa Elisa. 
198 Serienummer 7548. 
199 Serienummer 10243. 
200 Serienummer 13378. 
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Op  12  maart  1906  reizen  een  vrachtvervoerder  uit  Zaventem  en  een 

landbouwer uit Gelrode naar Pergamino  in de provincie Buenos Aires, waar ze 

zullen werken bij Henri de Bruyn, die er al 12 jaar als pachter gevestigd is. Voor 

hen is het een eerste overtocht naar Zuid‐Amerika, en ze nemen beiden 100 BF 

mee.201 Zes dagen  later vertrekt het gezin De Bruyn uit Aarschot ook voor een 

eerste keer naar Monte Maíz in Córdoba, waar de broer van vader De Bruyn als 

pachter werkt.202    In 1910 begeven  zich  twee  jonge  landbouwers uit de  streek 

van Leuven eveneens richting Monte Maíz.203  

In  juni  1906  vergezelt  het  landbouwersgezin  Carlier  uit  Lembeek  een 

landbouwer uit Opdorp (Oost‐Vlaanderen), naar Colonia San Juan in Entre Rios. 

De  familie  zal  er  rondgeleid  worden  op  het  landbouwbedrijf  van 

laatstgenoemde.204  

In  oktober  1906  verschijnt  het  gezin  van  Jean  Baptiste  C/Kamerlinckx  uit 

Aarschot  voor  de  emigratiecommissaris.  Zij  nemen  1000  Frank mee.  De  vader 

vermeldt als beroep landbouwer, hij gaat zijn zonen opzoeken die pachters zijn 

van  beroep.205  Een  dikke  tien  dagen  later  vertrekt  er  ene  landbouwer  uit 

Rummen naar  Isla Verde  in Córdoba. Hij zal er zijn kozijn Constantin Van den 

Panhuyzen  vervoegen,  die  er  reeds  20  jaar  aan  de  kost  komt  als  pachter.  In 

oktober 1909 vertrekt er dan weer de landbouwer uit Rillaar (een deelgemeente 

van Aarschot) richting Isla Verde, waar hij aangeeft reeds 25 jaar te wonen. Hij 

keert  er  terug  bij  Jean  Baptiste  Camerlinckx206  die  er  al  23  jaar  als  pachter 

gevestigd  is.  Deze  casus  toont  mooi  aan  hoe  verschillende  personen  die  niet 

bloedgerelateerd zijn, toch voor dezelfde bestemming kiezen. Ze worden hierbij 

gestuurd door een set van reeds bestaande interpersoonlijke relaties.  

Tot slot worden er  in 1909 nog een gezin uit Ruisbroek bij Brussel gemeld 

die  hun  man  en  vader  gaan  vervoegen  te  Rosario;  twee  landbouwers  uit 

Langdorp  die  naar  Colonia  Lincoln207  afreizen;  twee  jonge  landbouwers  uit 

Aarschot die naar Alvear,  La Pampa  terugkeerden. Ze vermelden hierbij Henri 

                                                        
201 Serienummers 20932‐3. 
202 Serienummers 21041‐6. 
203 Serienummers 35812 en 36343. 
204 Serienummers 22421‐4. 
205 Serienummers 23797‐800. 
206 Naar alle waarschijnlijkheid betreft dit dus serienummer 23797. 
207 Deze plaats werd niet teruggevonden, waarschijnlijk gaat het om een kleinere kolonie in de buurt 

van Monte Maíz, Córdoba. 
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Camerlinckx die er pachter zou zijn. In 1912 worden nog eens twee Aarschotse 

landbouwers  geregistreerd  die  naar  Trenel  en  Alvear  gingen,  bij  twee 

verschillende telgen van het geslacht Camerlinckx. Beide plekken zijn gelegen in 

het noorden van de provincie La Pampa. 
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Waals‐Brabant 

 

 
Figuur 11: Geografische verdeling van de WaalsBrabantse emigranten naar Argentinië,  

18991914208 

 

Uit Waals‐Brabant  vertrokken  slechts  18  emigranten,  dit  gebeurde  tussen 

1902 en 1905. Aangezien het om zo’n beperkte groep gaat zal ik geen algemeen 

beeld geven van de provincie, maar de twee clusters afzonderlijk behandelen. 

Op 18  september  1902  vertrokken 15  leden  van de  families Ovart‐Bonne‐

Charlier uit Opheylissen en Piétrain naar Juan José Paso in de provincie Buenos 

Aires.  Het  ging  om  twee  gezinnen,  een  gepensioneerde  schoonvader  die  een 

familielid, Julien Ovart, volgden die er sinds 1888 als meestersmid gevestigd was. 

Voor de  rest  van het  gezelschap was het  een eerste overtocht naar Argentinië. 

Beide  huisvaders waren  landbouwer  van  beroep.  Ze  namen  in  totaal  2650  BF 

mee.209 Twee Henegouwse emgranten, hierboven besproken, vergezelden hen. 

In  februari  1905  vertrok  er  een  schip  met  onder  andere  drie  Waalse 

glasblazers  aan  boord,  richting  glasblazerij  Rigolleau.  De  arbeiders  waren  alle 

drie  afkomstig  uit  Fauquez  (een  deelgemeente  van  Ittre)  en  geen  van  hen  had 

geld op zak.210  

 

                                                        
208 Kaartje vervaardigd door Evelyne Vanhoutte op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II 

en IV. 
209 Serienummers 9963‐9977. 
210 Serienummers 16774, 16775, 16778. 
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West‐Vlaanderen 

 

 
Figuur 12: Geografische verdeling van de WestVlaamse emigranten naar Argentinië, 1899

1914211 

 

Uit de provincie West‐Vlaanderen vertrokken tussen 1899 en 1914 48 derde 

klasse‐emigranten  richting  Argentinië.  23  onder  hen  kregen  het  status  van 

familiehoofd  toegewezen.  Er  werden  tien  clusters  van  gerelateerden 

geregistreerd,  die  gemiddeld  genomen  waren  samengesteld  door  drie  à  vier 

personen. De gemiddelde leeftijd van de West‐Vlaamse emigranten was 26 jaar, 

de  doorsnee  volwassene  was  36  jaar  oud.  De  West‐Vlaamse  uitwijkelingen 

namen gemiddeld 434 BF mee naar Argentinië. Voor 27 personen was het hun 

eerste  overvaart;  minstens  15  West‐Vlamingen  waren  al  een  periode  op  het 

Zuid‐Amerikaanse  continent  verbleven.  De  emigranten waren  afkomstig  uit  de 

hele  provincie,  elf  onder  hen  kwamen  uit  Kortijk,  zeven  van  hen  waren 

Bruggelingen.  Er  werden  zes  landbouwers  geregistreerd,  drie  wevers  of 

kammers, enkele mechaniekers en enkele ambachtslui.  

                                                        
211 Kaartje vervaardigd door Evelyne Vanhoutte op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II 

en IV. 
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Tussen  1904  en  1906  verschijnen  er  vijf  arbeiders‐wevers  voor  de 

ondervragingstafel  van  de  Commissaris,  die  allen  op  een  verschillende  boot 

zaten, maar verklaarden dat  ze gecontracteerd waren bij Rijselse  textielfabriek 

Gratry  in  Buenos  Aires.212  De  arbeiders  zijn  tussen  20  en  46  jaar  oud,  zijn 

afkomstig uit Moen, Menen en Kortrijk en namen tussen 20 en 460 BF mee. Drie 

van hen werden vergezeld door hun gezin.213  

In oktober 1901 trekt  landbouwer Medart Slosse uit Beveren bij Roeselare 

naar  Saladie‐lez‐Cruzalta214  in  Córdoba.  Hier  was  hij  al  13  jaar  gevestigd  als 

pachter.  In maart 1907 vertrekt een ander gezelschap Slosse‐Supplie uit Marke 

naar General Villegas  (?)215  in de provincie Buenos Aires. Ze keren terug naar 

de ouders van het familiehoofd, die er al 18 jaar als pachters gevestigd zijn. Of de 

twee  families  Slosse  met  elkaar  te  linken  zijn,  valt  te  betwijfelen.  Ze  komen 

immers  van  twee  dorpen  die  30  km  uit  elkaar  liggen,  en  begeven  zich  naar 

verschillende  provincies  in  Argentinië.  Eerder  noemden  trouwens  ook  al 

emigranten uit de provincies Antwerpen en Limburg de naam van Henri Slosse. 

Dit  zou  een  pachter  geweest  zijn  die  zich  in  Pederites  gevestigd  had,  in  de 

provincie Buenos Aires. 

 

 

 

 

                                                        
212  Hierover  vond  ik  hetvolgende  terug:  “Gratry  (…)  produced  textiles  and  imported  construction 

materials.”  In:  JOHNS,  MICHAEL.  ‘Industrial  Capital  and  Economic  Development  in  Turn  of  the  Century 
Argentina.’ Economic Geography, Vol. 68, No. 2, Industrial Geography (Apr., 1992), p. 200. 188‐204. 

213 Serienummers 14121, 16152‐4, 16347‐9, 19252, 20913‐9. 
214 Dit zou Cruz Alta in de provincie Córdoba kunnen zijn. 
215 Als plaatsnaam werd het onbestaande Viljedas genoteerd. 
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Deel IV: Conclusie 
 

1.  Een  emigrant  naar  Argentinië  was  niet  de  doorsnee  Belgische 
emigrant 

 

Ginette  Kurgan  schreef  in  haar  onderzoek  naar  de  Belgische  derde‐

klassepassagiers  aan  het  begin  van  de  twintigste  eeuw,    dat  het  een 

migratiebeweging  was  van  overwegend  jonge,  alleenstaande  mannen.  Niet 

minder  dan  46  percent  van  de  Belgische  emigranten  reisden  alleen.  Kurgans 

emigranten gingen voor de overgrote meerderheid naar Amerika, waar jobs als 

mijnwerkers,  bouwvakkers, metallurgen  en  textielwerkers  populair waren.  Dit 

zijn  inderdaad  overwegend  vormen  van  mannelijke  loonarbeid.  De  Belgische 

emigranten  naar  de  Verenigde  Staten  waren  dus  geen  ambachtsmannen  of 

landbouwers, beroepen die binnen de emigratiestroom naar Argentinië wel erg 

belangrijk  waren.  De  gesalarieerde  arbeid  die  Kurgans  uitwijkelingen 

verrichtten, kon redelijk gemakkelijk als een tijdelijke  job opgevat worden. Een 

jonge  Belgische  man  zou  bijvoorbeeld  gemakkelijk  kunnen  beslissen  om  voor 

enkele  jaren  naar  Amerika  te  trekken,  er  een  goed  loon  te  verdienen,  en  dan 

terug  te  komen naar België  om hier  een  gezinnetje  te  stichten. Desalniettemin 

stelt Kurgan dat minstens negen op de  tien Belgische emigranten  reisden naar 

een plek waar ze bekenden – meestal  familie – zouden opzoeken. Ook migratie 

van  jonge  arbeidskrachten  verliep  dus  binnen  de  grenzen  van  een  afgelijnd 

netwerk. 

 

De  emigratie  specifiek  naar  Argentinië  was  in  vele  opzichten  verschillend 

van deze  jonge  arbeidersemigratie naar de Verenigde  Staten. Aan de hand van 

een  vergelijking  van  de  belangrijkste  emigratieaspecten  voor  de  algemene 

Belgische stroom en die naar Argentinië,  zal  ik demonstreren op welke punten 

deze twee stromen verschilden of gelijkliepen. 
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Leeftijd en geslacht 

 

De gemiddelde leeftijd van de algemene emigranten lag tussen 18 en 30 jaar, 

onvergezelde  arbeiders  waren  meestal  jonger  dan  30  jaar,  vergezelde 

familiehoofden waren doorgaans tussen 26 en 35  jaar oud. Voor Argentinië  lag 

de gemiddelde leeftijd van de emigranten een pak hoger. De gemiddelde leeftijd 

van de geregistreerde passagiers bereikte 28 jaar, de gemiddelde leeftijd van alle 

volwassenen  lag  zelfs  op  34  jaar.  De  stedelijke  emigranten  waren  doorgaans 

ouder  dan  de  mensen  die  afkomstig  waren  van  het  platteland.  Zo  bereikt  de 

gemiddelde  leeftijd  van  volwassenen  uit  de  stad  Brussel  bijvoorbeeld  38  jaar. 

Ook de steden Antwerpen, Luik en Gent stuurden emigranten die steevast ouder 

waren dan het gemiddelde van 34 jaar.  

Een kwart van de derde‐klassepassagiers waren kinderen, zowel op Belgisch 

niveau  als  bij  de  reizigers naar Argentinië. Vaak  reisden  jonge  gezinnetjes met 

kinderen  op  peuterleeftijd.  Niet  minder  dan  twintig  keer  werden  er  zelfs 

kinderen  in  hun  eerste  levensjaar  geregistreerd!  Dit  kan  enkele  dingen 

betekenen. Ofwel was de reputatie van de transatlantische reizen helemaal niet 

zo slecht, en lagen de risico’s om een baby mee aan boord te nemen niet zo hoog. 

Ofwel  kan  het  betekenen  dat  vrouwen  die  zwanger  werden  in  Argentinië, 

terugkeerden naar België om daar in een vertrouwde omgeving te bevallen. Ook 

zou  de  emigratie  van  jonge  gezinnen  een  indicatie  kunnen  zijn  van  de 

vastberadenheid waarmee ze  in Argentinië een nieuw  leven wilden opbouwen. 

De baby’s maakten opmerkelijk vaak deel uit van landbouwersfamilies. 

Er  werden  143  clusters  geteld  bij  de  emigranten  naar  Argentinië    die 

gemiddeld uit drie à vier personen bestonden. Ruim de helft van de emigranten 

reisde  dus  in  familieverband.  Bij  de  algemene  Belgische  stroom  ligt  dit  cijfer 

slechts op 33 percent, en meestal waren dit  families die  iets kleiner waren van 

omvang  (tot  3  personen).  Kurgan wijt  het  feit  dat  er  zo  weinig  grote  families 

emigreerden,  aan  de  prijs  van  de  overtocht.  Die  zou  zwaar  doorwegen  op  de 

portefeuille  van  grotere,  arme  families.  Echter,  eigen  bevindingen  en  het 
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onderzoek van Drew Keeling216 staven de theorie dat de prijs van de overtocht 

geen  doorslaggevende  factor  was  in  de  beslissing  om  al  dan  niet  naar  het 

Amerikaanse continent te verhuizen.  

Van  Kurgans  emigranten  koos  de  overgrote  meerderheid  voor  een 

bestemming waar reeds bekenden woonden (dit waren meestal familieleden en 

in mindere mate vrienden). Ze noteert dat 99 percent van de alleenreizigers, en 

87 percent van de in groep reizende emigranten naar een plek trokken waar ze 

reeds  gevestigde  banden  mee  hadden.  Wat  Argentinië  betreft,  verklaarden 

slechts 1,7 percent van de passagiers in het wilde weg te vertrekken, zonder een 

arbeidscontract of een adres van bekenden op zak. 

Verhoudingsgewijs  vertrokken  er  tenslotte meer  vrouwen naar Argentinië 

dan naar de Verenigde Staten. Zij maken voor Argentinië immers één derde van 

het totaal uit, terwijl bij de emigranten naar de Verenigde Staten slechts één op 

vier  emigranten  vrouwelijk was. Dit  ligt waarschijnlijk  aan het  feit  dat  er  naar 

Argentinië vaker in gezin werd gereisd, gezinnen die daarenboven groter waren 

van omvang dan de gezinnen met bestemming de Verenigde Staten. 

 

Beroep 

 

Zoals gezegd, verschilde de professionele activiteit van de emigranten naar 

Argentinië redelijk fel van de algemene trend. Voor België gold dat landbouwers 

en  dagloners  uit  de  twee  Vlaamse  provincies  afkomstig  waren,  en  dat 

Henegouwen  voorzag  in  industriearbeiders  en  handwerkers.  Beroepen  die 

frequent  voorkwamen  waren  mijnwerker  (hun  aandeel  lag  tussen  dertig  en 

veertig  percent  van  alle  beroepsactieve  emigranten!  –  dit  in  tegenstelling  tot 

Argentinië, waar  slechts éénmaal melding werd gemaakt van een mijnwerker), 

bouwvakkers, metallurgen,  textielwerkers  en  glasblazers.  Voor  Argentinië was 

het  populairste  beroep  zonder  twijfel  glasblazers. Meer  dan  een  kwart  van  de 

beroepsactieve emigranten gaf aan te gaan werken bij de glasblazerij Rigolleau 

                                                        
216 KEELING, DREW. ‘Costs, risks and migration networks between Europe and the United States, 1900‐

1914.  In: FEYS (T.), FISCHER (L.R), HOSTE (S.) EN VANFRAECHEM (S.), EDS. Maritime transport and migration. The 
connections  between  maritime  and  migration  networks.  St.  John’s,  Newfoundland:  International  Maritime 
Economic History Association (2007), pp. 113‐174. 
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te  Buenos  Aires.  Eén  op  vijf  vermeldde  dat  hij  landbouwer  was  van  beroep. 

Verder  nog  bereikte  het  aantal  ambachtslui  een  respectabele  twintig  percent. 

Velen  gaven  ook  aan  te  gaan  werken  op  de  bouwwerven  in  de  havens  van 

Buenos Aires en Rosario, of bij de aanleg van nieuwe spoorwegen doorheen het 

land. Echter, het  is belangrijk op te merken dat het opgegeven beroep lang niet 

altijd overeenstemde met het werk waarmee men  in Argentinië zijn brood zou 

verdienen. Hier wordt later nog even op ingegaan. 

 

Moment van vertrek 

 

De  maanden  waarin  de  emigranten  naar  Noord‐Amerika  meestal 

vertrokken, verschillen hemelsbreed van de periode waarin de emigranten naar 

de La Plata‐staat afreisden. Dit kan te wijten zijn aan het seizoensverschil, en zou 

dus  betekenen  dat  de  arbeidsgelegenheden  aan  de  overkant  van  de  oceaan 

inderdaad  zwaar  doorwegen  op  de  beslissing  wanneer  te  emigreren.  Ter 

verduidelijking, waar  het  hier  om  gaat,  is  niet  de  beslissing  ‘om’  te  emigreren, 

maar de beslissing van ‘wanneer’ dit te doen. Onderzoek van Drew Keeling wees 

immers  aan  dat  de  emigranten  die  –  om  verscheidene  redenen  –  al  hadden 

beslist om  te emigreren, nog konden beïnvloed worden bij hun keuze over het 

tijdstip van emigratie. Keeling wijst hierbij op de rol van emigratieagenten, maar 

economische  cycli  en  structurele  eigenschappen  van  de  arbeidsmarkt  kunnen 

zich  hier  eveneens  laten  gelden  als  factoren  die  de  timing  van  het  vertrek 

beïnvloedden.  

Kurgans  emigranten  vertrokken  in  het  voorjaar,  vier  op  de  tien  van  hen 

vertrokken  tussen de maanden maart  en mei. April was met 17 vertrekken op 

honderd de piekmaand. Tussen augustus en oktober vertrokken elke maand 8 à 

9 percent van de emigranten; van oktober  tot midden  februari daalde dit cijfer 

tot een gemiddelde van 5 percent per maand. Kurgan stelde dat er een effect van 

beroepsstatus  voelbaar  is  in  de  keuze  van  de  vertrekperiode.  Landbouwers 

vertrokken nog vaker dan de andere emigranten  in de  lentemaanden maart en 

april;  vrouwen  en  kinderen  die  hun  man  achternareisden  deden  dit  aan  een 

meer constant tempo: tien percent van maart tot november, drie percent tijdens 
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de  wintermaanden217.  De  emigratiestroom  naar  Argentinië  op  zijn  beurt, 

vertoonde  twee  pieken.  Eén  in  de  periode  februari‐maart  met  179 

geregistreerden, hetzij 18 percent van alle vertrekken; en een piek  in augustus 

tot oktober, met in totaal 359 geregistreerden, dat komt neer op zo’n 36 percent 

van  de  geregistreerden.  Tijdens  juni  en  juli  vertrokken  maandelijks  een  7 

percent  van  de  emigranten,  voor  november  en  december  bekomen  we  een 

gelijkaardig  cijfer.  Januari,  april  en  mei  zijn  de  dalmaanden,  aangezien  de 

migratie de grens van 6 percent hier niet overschreed. De Argentijnse resultaten 

staan in schril contrast met de piek die zich deed voelen in de emigratie naar de 

Verenigde Staten voor de maanden april‐mei. Conclusie: de emigranten naar de 

Verenigde Staten vertrokken doorgaans  in het voorjaar, vermoedelijk gedreven 

door de start van het landbouwseizoen en verhoogde arbeidsgelegenheid elders; 

de  migratie  naar  Argentinië  floreerde  tijdens  het  najaar,  de  start  van  het 

zomerseizoen  op  het  Zuidelijk  halfrond.  Tabel  4  toonde  reeds  aan  hoe  de 

emigratie van de landbouwers geweldig piekte tijdens de herfst. 

 

Geld 

 

De  gemiddelde  som  die  de  emigranten  naar  Argentinië  mee  aan  boord 

namen, was 420 Belgische Frank. De modale emigrant nam echter tussen de 0 en 

200  BF  mee,  bijna  de  helft  nam  minder  dan  50  BF  mee.  In  de  provincies 

Luxemburg,  Oost‐Vlaanderen  en  West‐Vlaanderen  nam  men  gemiddeld  meer 

dan 420 BF mee, Antwerpen en Vlaams‐Brabant scoorden ook redelijk hoog met 

een  som  van  respectievelijk  250  BF  en  300  BF  per  familiehoofd.  Luik  was  de 

enige provincie (samen met Limburg) waar het gemiddeld bedrag per emigrant 

onder  100 BF dook,  tot  een  som  van  54 Belgische  Frank. Dit  is  grotendeels  te 

wijten aan het feit dat de emigratie uit Luik er één was van glasblazers‐arbeiders, 

wiens overtocht betaald werd door hun werkgever.  

                                                        
217  KURGAN‐VAN  HENTENRYCK,  GINETTE.  ‘Belgian  emigration  to  the  United  States  and  other  overseas 

countries at the beginning of the twentieth century.’ Uit: KURGAN, G. EN E. SPELKENS. Two Studies on Emigration 
through Antwerp to the New World. Brussel: Center for American Studies (1976), p. 24. 
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Kurgan concludeert dat, binnen de emigratiestroom naar Noord‐Amerika, de 

onvergezelde emigranten armer waren dan zij die in gezelschap van hun familie 

reisden. Meer dan twee derde van de onvergezelden had niet meer dan 100 BF 

bij,  terwijl  54  percent  van  de  vergezelde  emigranten  meer  dan  250  BF 

meenamen op hun transatlantische avontuur. 

 

Herkomst 

 

De algemene Belgische emigranten waren in bijna driekwart van de gevallen 

afkomstig uit de provincies Henegouwen, Oost‐ en West‐Vlaanderen. Vooral voor 

de  Vlaamse  provincies  lag  de  exodus  van  alleenstaande  mannen  erg  hoog,  in 

Henegouwen  neigde  men  vaker  in  familieverband  te  reizen.  De  provincie  die 

echter de meeste emigranten specifiek naar Argentinië leverde, was Antwerpen 

met  176  emigranten.  Luik  komt  op  de  tweede  plaats,  Brussel  derde,  en 

Henegouwen  leverde  met  114  derde‐klassepassagiers  ook  geen  onaardige 

bijdrage. De emigratie uit Oost‐ en West‐Vlaanderen echter, was veel beperkter 

van  omvang.  De  provincies  bezetten  respectievelijk  een  vijfde  en  een  zevende 

plaats.  De  textielwerkers,  die  volgens Kurgan  zo’n  groot  deel  van  de Belgische 

emigratiestroom  uitmaakten,  dirigeerden  zich  klaarblijkelijk  bijna  uitsluitend 

richting  de  Verenigde  Staten.  Er  werden  immers  heel  weinig  wevers 

geregistreerd richting Argentinië, en deze kwamen voornamelijk uit de Vlaamse 

provincies  –  enkele Oost‐  en West‐Vlaamse geïnterviewden verklaarden dat  ze 

gecontracteerd waren bij de textielfabriek Gratry te Buenos Aires.  

Al is een indeling per gewest niet de meest vruchtbare omkadering van het 

gevoerde  onderzoek  naar  emigratie  en  netwerken,  toch  kan  het  verhelderend 

zijn om de emigratie per gewest eens naast elkaar te leggen, voor alle Belgen en 

voor de emigranten richting Argentinië. De emigratie uit Brussel naar Argentinië 

nam duidelijk een groter aandeel in dan bij emigratie naar de Verenigde Staten. 

Dat  de  emigratie  uit  Vlaanderen  terugloopt  naar  44  percent  komt  doordat  de 

emigratie uit de twee Vlaamse provincies hier een minder belangrijke rol speelt. 

In Wallonië zijn de provincies Luik en Henegouwen zeer goed vertegenwoordigd. 

Eventueel  zou  de  factor  taal  hierin meespelen: misschien  aardden  franstaligen 
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gemakkelijker  in  het  spaanssprekend Argentinië  en was  voor  hen  de  culturele 

stap iets minder groot?  

 

 

 

 
Gewest Algemeen 

Emigranten 
naar 

Argentinië 
Vlaanderen 68% 44% 
Wallonië 25% 41% 
Brussel 4% 15% 
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2. Een theoretische kijk op de Belgische migratie naar Argentinië  
 

Wat opvalt wanneer we naar de – sterk genetwerkte – emigratie van Belgen 

naar  Argentinië  kijken,  is  dat  deze  emigratie  eigenlijk  niet  in  een  algemeen 

determinerend model is onder te brengen. Geaggregeerde data verhullen de vele 

nuances en  regionale verschillen  tussen de verschillende vormen van migratie, 

en er bestaat niet  zoiets  als  een algemeen model, waaraan men elke mogelijke 

emigrant kan onderwerpen, waaruit met relatieve doeltreffendheid per individu 

de  kansen  op  emigratie  kunnen  worden  afgeleid.  Integendeel,  het  gaat  hier 

eigenlijk om verschillende, relatief onafhankelijke verhaaltjes binnen de grotere 

verhalen van de algemene transatlantische emigratiestroom of van de Europese 

landbouwcrisis. Wij kunnen enkel een theoretisch kader scheppen waarin deze 

veelheid van factoren een plaats krijgen. De emigratie van de Luikse glasblazers, 

de Boechoutse of Aarschotse landbouwers, de stedelijke emigranten uit Brussel: 

allen  werden  ze  door  uiteenlopende  omstandigheden  gedreven  in  de  richting 

van  Argentinië.  De  factor  toeval  speelt  hier  zeker  een  rol.  Mensen  kiezen  de 

oplossingen  voor  hun  problemen  die  het meest  voor  de  hand  liggen. Wanneer 

nauwe verwanten – familie, dorpsgenoten – reeds in Argentinië verblijven en het 

daar  duidelijk  beter  hebben  dan  jij,  zal  de  stap  om  zich  bij  hen  te  voegen,  erg 

aannemelijk worden. Op deze manier drukte de kettingemigratie zijn stempel op 

de stroom emigranten naar Argentinië. 

 

Hieronder  zal  ik  de  drijfveren  van  emigratie  apart  behandelen  die  naar 

voren werden geschoven door de verschillende migratiemodellen die we hoger 

hebben besproken. Voor elke ‘drijfveer’ probeer ik de relevantie voor de stroom 

emigranten naar Argentinië aan te tonen of te weerleggen. Hier en daar wordt dit 

geïllustreerd met een casus. Het resultaat zal niet overeenstemmen met één van 

de  modellen  die  Massey  voorstelde,  noch  zal  het  resultaat  deze  modellen 

tegenspreken.  De  bedoeling  hier,  is  de  relevantie  van  de  verschillende 

‘beslissende’  factoren  af  te  wegen,  met  het  oog  op  het  scheppen  van  een 

theoretisch kader dat toch dynamisch blijft, omdat het geen hiërarchie voorstelt 

onder  deze  verschillende  factoren.  Daarenboven  is  het  ook  geen  gesloten 

theoretisch  kader, want  ongetwijfeld werden  er  nog  een  veelheid  aan  redenen 
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waarom kandidaat‐emigranten nu niet of wel over de streep werden getrokken, 

over het hoofd gezien. 

 

Een vraag is of de invloed van de arbeidsmarkt zich inderdaad deed gelden 

als  drijfveer  voor  emigratie.  Theoretische  migratiemodellen  als  de 

neoclassicistische  theorie, de nieuwe economie van migratie, het model van de 

tweeledige  arbeidsmarkt  en  de  wereldsysteemtheorie  verdedigen  namelijk 

allemaal het effect van de pull‐ of push‐factoren die voortkomen uit de toestand 

van  de  overzeese  en  de  lokale  economie.  Het  staat  vast  dat  de  arbeidsmarkt 

inderdaad een grote invloed had op het profiel van de emigrant, op het moment 

van vertrek, op de vorm van migratie (tijdelijk of permanent), etc.  

De typische emigrant was achteraan in de twintig of vooraan in de dertig, 

en mannelijk. Hij had dus al een bepaalde arbeidservaring, wat meetelt als een 

vorm van menselijk kapitaal. Dat menselijk kapitaal zou de positieve selectie van 

emigranten bevorderen, wordt gesteld door onder andere het neoclassicisme en 

het  model  van  de  cumulatieve  oorzaken.  Emigranten  met  een  zekere 

arbeidservaring  zouden  gemakkelijker  een  plaats  vinden  binnen  de  nieuwe 

economie waar ze  terechtkomen. Er waagden zich erg weinig gepensioneerden 

aan de  overtocht.  Zij  zouden  immers  ten  laste  vallen  van  actieve  volwassenen, 

die  extra  hard  zouden  moeten  werken  om  de  gepensioneerden  te  kunnen 

onderhouden.  Dit  was  niet  zo  evident,  en  verhoogde  de  kosten  bij  een micro‐

neoclassicistische  kosten‐baten‐analyse.  Gepensioneerden  waren  dus 

onderhevig  aan  negatieve  selectie.  De  gezinnen  die  zich  aan  de  overtocht 

waagden, waren eerder jong en relatief kleinschalig, en hadden dus nog redelijk 

veel kans zich succesvol te settlen in hun nieuwe omgeving. 

We  hebben  gedemonstreerd  dat  de  periode  waarin  de  emigranten  naar 

Argentinië  vertrokken  verschilde  van  de  vertrekperiode  in  de  algemene 

Belgische emigratiestroom. Dit zou te wijten zijn aan het feit dat de zomer daar 

tijdens  onze  wintermaanden  valt.  De  beschikbaarheid  van  arbeidsgelegenheid 

trok dus vele kandidaat‐emigranten over de streep om tijdens de herfstmaanden 

te  emigreren.  Ook  tijdelijke  migratie,  zoals  het  heen‐en‐weer‐gereis  van  de 

golondrinas of bij de vele gecontracteerden die bijvoorbeeld in de bouw werkten, 

is een vorm van migratie die gedreven is door overzeese arbeidsmogelijkheden.  
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Wat meer  is, het beroep dat vermeld werd  tijdens de  interviews, was  lang 

niet  altijd  het  beroep  dat  men  uiteindelijk  zou  gaan  uitoefenen  in 

Argentinië. Verschillende ambachtslui bijvoorbeeld, zouden gaan werken bij de 

constructiewerken aan de haven van Rosario. Tevens was er geen ruimte  in de 

stadseconomie  van  Buenos  Aires  voor  een  toevloed  aan  bakkers,  slagers, 

kleermakers,  enzovoort.  Deze  emigranten  zouden  vaak,  eens  aangekomen  in 

Argentinië,  op  zoek  moeten  gaan  naar  een  gepastere  professionele  bezigheid. 

Hier kunnen we de link leggen met de intrinsieke arbeidsvraag uit de theorie van 

de tweeledige arbeidmarkt. Met als verschil dat er niet echt bewijzen zijn in die 

richting  dat  de  immigrantenjobs  een  lagere  sociale  status  hadden  dan 

autochtone  jobs,  en  deze  bijgevolg  niet  ingevuld  zouden  geraken  zonder  deze 

emigranten.  Echter,  de  beroepsactiviteit  van  de  Belgische  emigranten  zou  zich 

modelleren naar de Argentijnse economie, die toch erg verschillend was van de 

toenmalige industriële economie van het dichtbevolkte België. 

De meeste  emigranten  kozen  een bestemming  die  gelijkaardig  was  aan 

hun  woonplaats.  Zo  kozen  stedelingen  overwegend  voor  Buenos  Aires,  en 

zochten  landbouwers  gerelateerden  op  die  zich  hadden  gevestigd  op  het 

platteland. Op deze manier beperkten ze de aanpassing enigszins aan een totaal 

verschillende economie. De emigratie van grootstad naar grootstad is opvallend: 

tussen  60  percent  (voor  Antwerpen)  en  100  percent  (voor  Charleroi)  van  de 

stedelingen emigreerde naar Buenos Aires. Stedelingen waren ook ouder dan de 

doorsnee emigrant, en de sectoren waarin ze tewerkgesteld werden, waren erg 

divers. 

Bij  bepaalde  groepen,  zoals  bij  de  glasblazers  die  onder  contracten  van 

beperkte duur werkten, was de migratie slechts tijdelijk bedoeld. Er kwamen 

tijdelijke  arbeidsmogelijkheden  vrij  in  het  buitenland,  en  daardoor  beslisten 

velen  om  enkele  maanden  tot  jaren  in  Buenos  Aires  te  gaan  werken.  Hun 

overtocht  werd  betaald  door  het  bedrijf  dat  hen  had  ingehuurd,  en  datzelfde 

bedrijf stond ook in voor de vergoeding van de terugreis. Echter, hoewel het om 

een  grote  emigrantenstroom  ging,  denk  ik  niet  dat  deze  tijdelijke  migratie 

hetzelfde  structurele  karakter  had  als  bijvoorbeeld  de  life  cycle  servants  van 

Michel  Oris  (zie  ook  Migratiesystemen).  Migratie  van  beperkte  duur  kwam 

geregeld voor bij de glaswerkers uit de Luikse regio, maar was eerder gedreven 
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door  professionele  opportuniteiten,  dan  door  een  structurele  wens  van  de 

glasblazers zelf om actief op zoek  te gaan  in het buitenland naar een (tijdelijk) 

hoger inkomen.  

Twee  theoretische  invalshoeken  zijn  hier  nog  van  belang.  Drew  Keeling 

sprak  over  agenten  als  deel  van  een  netwerk.  Inderdaad,  de  rekruterende 

agenten waren hier de rechtstreekse link tussen de thuisregio en de arbeidsplek 

aan  de  andere  kant  van  de  oceaan.  Zij  bezorgden  de  kandidaat‐emigranten 

waarschijnlijk een hoop informatie over de omstandigheden in de glasfabriek te 

Buenos Aires. Zij zorgden ervoor dat de emigranten reeds in België een contract 

tekenden  dat  hen  bond  aan  de  fabriek.  Ongetwijfeld  zal  de  informatie  die  de 

kandidaat‐glasblazers  ontvingen  van  hun  collega’s  die  er  reeds  verbleven,  ook 

van belang geweest zijn. Maar dit doet niets af aan de vrij beslissende rol die de 

agenten speelden. 

Er  bestaat  echter  een  tegenargument  voor  de  stelling  dat  emigratie 

gedreven  werd  door  een  structurele  vraag  naar  arbeid  die  uitging  van  de 

Argentijnse  economie  (zoals de neoclassicistische  theorie  en de  theorie  van de 

tweeledige arbeidsmarkt verdedigen). Die ligt in het feit dat een zeer groot deel 

van de Belgische emigranten gerekruteerd werd door Europese werkgevers, of 

aan  de  slag  gingen  bij  hun  dorpsgenoten  of  verwanten. Misschien werkten  de 

Franse bazen van de glasfabriek Rigolleau liever met reeds opgeleide, Europese 

werkkrachten  dan  dat  ze  Argentijnen  in  dienst  namen.  Ook  de  Franse 

bouwondernemers  Hersent  &  Zoon  haalden  Belgische  arbeidskrachten  (vaak 

waren dit  zelfs geen bouwvakkers!) naar de haven van Rosario, om er werk  te 

verrichten  dat  allicht  niet  al  te  gespecialiseerd  was.  De  winsten  van  deze 

ondernemingen,  zowel  van  de  kleinschalige  boerderijen  als  van  de  Europees‐

Argentijnse  bedrijven, werden  zeker  niet  integraal  in  de Argentijnse  economie 

gepompt, maar vonden hun weg naar Europa. Of ze bleven tenminste gedeeltelijk 

circuleren binnen netwerken die hun wortels hadden op het Europese continent. 

Dit  was  bijvoorbeeld  het  geval  voor  de  sommen  geld  die  naar  het  thuisfront 

werden opgestuurd, of voor de betaalde overvaarttickets. Dit mechanisme wordt 

ondersteund door de wereldsysteemtheorie, die stelt dat kapitaalrijke  landen 

geld  investeren  in  perifere  landen,  waardoor  de  eigen  winsten  verhogen.  Het 

kernland zou ook op politiek en ideologisch vlak gebonden zijn met het perifere 
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land.  Er  zijn  echter weinig  aanwijzingen  dat  Argentinië  en  België  op  nationaal 

niveau een hechte politieke band hadden of actief handel dreven. Dit zou eerder 

het  geval  zijn  voor de  relatie Argentinië‐Spanje  (en bij  uitbreiding: Argentinië‐

Zuid‐Europa,  aangezien  de  emigratiestroom  vanuit  Italië  erg  intens  was),  die 

gebaseerd was op een koloniaal verleden. Beter toepasbaar zou het zijn, moesten 

we kunnen spreken over een intensere uitwisseling van kapitaal en goederen op 

het niveau van het netwerk. Het nationale niveau lijkt hier niet erg relevant. 

 

Het model  van  cumulatieve  oorzaken  stelt  dat  de migratiestroom  zichzelf 

onderhoudt  door  een  accumulatie  van  overwegend  psychologische  en 

gewoonteveranderingen die emigratie teweegbrengt bij de subjecten. Ten eerste 

wordt  gesteld  dat  een  emigratiestroom  die  reeds  een  bepaalde  tijd  bestaat  in 

plaats  en  ruimte,  minder  selectief  wordt  tegenover  potentiële  toekomstige 

emigranten. Een uitstroom van menselijk kapitaal zou een verslechtering van de 

economische  situatie  in  het  thuisland  teweegbrengen,  wat  nog  meer  en  nog 

slechter  opgeleide  individuën  zou  stimuleren  om  te  emigreren,  enzovoort. We 

beschikken  over  onvoldoende  gegevens  om  een  tendens  in  het  profiel  van  de 

emigranten  te  kunnen  onderscheiden,  maar  het  is  aannemelijk  dat 

migratiestromen minder selectief werden met de tijd. Een andere stelling is dat 

wie al eerder emigreerde, meer geneigd zou zijn om opnieuw te migreren. Dit 

zou  te  wijten  zijn  aan  een  nieuwe  cultuur  van  consumeren  en  vooral  een 

vertrouwdheid  met  de  gedachte  van  sociale  mobiliteit.  De  Luikse  glasblazers 

waren  heel  vaak  reeds  gerekruteerd  uit  nabije  regio,  en  sociale mobiliteit was 

hier waarschijnlijk een normaal gegeven. Dit maakte voor hen het vooruitzicht 

op enkele maanden of  jaren arbeid op het Zuid‐Amerikaanse continent, minder 

vreemd en gevaarlijk.218 Andere  casussen die  een duidelijke  illustratie  zijn van 

verhoogde  sociale mobiliteit,  zijn  de  heen‐en‐weer  reizende  familie  Lallemand 

uit  Luxemburg219  en  de  drukker/boekbinder  uit Namen  die  al  reizend  van  job 

naar job grote delen van het Zuid‐Amerikaanse continent had doorkruist.220 

                                                        
218  Zie  het  werk  van  Suzy  Pasleau  over  de  migratie  naar  Seraing:  PASLEAU,  SUZY.  Industries  et 

populations: l’enchaînement des deux croissances à Seraing au XIXe siècle. Luik: Bibliothèque de la Faculté de 
Philosophie et Lettres de l’Université de Liège (1998). 

219 Zie serienummers 6453‐6, 10242, 24194‐5. 
220  Zie Serienummer 14897. 
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De cumulatieve theorie stelt ook dat het landgebruik zou veranderen. Land 

in het thuisland zou eerder om zijn prestigewaarde worden aangekocht dan met 

de bedoeling om dit  land daadwerkelijk  te cultiveren. Wij beschikken niet over 

voldoende  gegevens  om  dit  argument  tegen  te  spreken  of  te  bevestigen.  Ook 

konden  we  geen  gegevens  vinden  die  wijzen  in  die  richting  dat  relatieve 

deprivatie  een  belangrijke motivatie  was  om  te  emigreren. Waarschijnlijk  was 

emigratie eerder iets wat zich voordeed wanneer meerdere omstandigheden in 

die richting wezen en men beschikte over een voldoende ondersteunend sociaal 

netwerk,  eerder  dan  dat  het  een  beweging was  die  gedreven werd  door  enkel 

psychologische  factoren als  jaloezie, concurrentiedrang of zelfs de hoop op een 

beter leven. 

 

De  institutionele  theorie  verdedigt  de  rol  die  bepaalde  organisaties 

speelden,  die  in  de  niche  van  migratie  actief  waren.  Deze  oganisaties  zouden 

verantwoordelijk  zijn  voor  het  feit  dat  een  migratiestroom,  eens  van  start 

gegaan,  zichzelf  zou  onderhouden. Wat  uit  ons  onderzoek  bleek,  is  echter  dat 

deze instellingen eerder een sturende rol hadden binnen het hele proces. Privé‐

organisaties  zoals  de  scheepvaartmaatschappijen  konden  via  hun  agenten 

kandidaat‐emigranten beïnvloeden in hun keuzes qua tijdstip van vertrek en met 

welke  maatschappij  de  overtocht  te  ondernemen.  Mensen  overhalen  om  te 

emigreren  konden  ze  echter  niet.  Het  Sint‐Rafaëlsgenootschap  bestond  op  zijn 

beurt dan weer enkel ter bescherming van de emigrant, om hem te informeren, 

en om bij eventuele geldnood aan de andere kant van de oceaan hen weer naar 

België  te  repatriëren.  Deze  organisaties  werkzaam  in  de  niche  van  emigratie, 

hielpen dus geenszins om de emigratie in stand te houden. 

 

Misschien is het opvallendste resultaat dat voortkomt uit dit onderzoek wel 

het  belang  van netwerken. Migratie  vond  in  quasi  alle  gevallen  plaats  binnen 

een netwerk van onderling verbonden personen. Mensen die reeds in Argentinië 

verbleven, trokken thuisblijvers aan, die zich soms wel, of soms niet, maar in alle 

gevallen  met  de  hulp  van  deze  personen  zouden  installeren  in  Argentinië. 

Emigranten  begaven  zich  meestal  naar  familieleden  die  zich  reeds  enige  tijd 

gevestigd hadden aan de andere kant  van de oceaan.  Familieleden waren vaak 
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een oom of een kozijn, een broer of een schoonbroer. Bijzonder vaak ook reisden 

moeders,  al  dan  niet met  jonge  kinderen,  hun  echtgenoot  achterna  die  enkele 

maanden  eerder  was  vertrokken.  Maar  er  zijn  ook  vele  gevallen  bekend  van 

dorpsgenoten die in groepsverband reisden naar een andere dorpeling die reeds 

gevestigd was in de La Plata‐staat. De casus Camerlinckx uit Aarschot is hier een 

mooie illustratie van. Verschillende niet‐bloedgerelateerde landbouwers reisden 

heen en weer tussen hun thuisfront en het Argentijnse Isla Verde, waar ze allen 

werkzaam waren als pachters.221  

Volgens  de  netwerktheorie  zouden  interpersoonlijke  netwerken de  kosten 

drukken van de emigratie en de risico’s verkleinen die zo’n landverhuizing met 

zich meebracht. Familieleden en kennissen voorzagen de mogelijke emigranten 

van persoonlijke informatie over de toestand aan de andere kant van de oceaan. 

Van  zulke  ooggetuigeninformatie  gaat  natuurlijk  veel  meer  overtuigingskracht 

uit  dan  van  bijvoorbeeld  de  brochures  die  werden  uitgedeeld  door 

emigratieagenten.  Netwerken  zouden  ook  aan  de  basis  liggen  van  een 

intensivering  van  het  heen‐en‐weer‐gereis  tussen  de  thuishaven  en  de 

Argentijnse  bestemming.  Ook  kapitaal  en  goederen  zouden  hierdoor  intenser 

uitgewisseld worden. 

Uit  dit  onderzoek  blijkt  dat  het  analyseniveau  van  de  lokaliteit  minder 

relevant  is  dan  de  analyse  van  netwerken  van  verwanten.  De  onmiddellijke 

invloed van  familieleden en hechte vrienden weegt veel  zwaarder door dan de 

factor  gedeelde  herkomst.  Vanuit  één  lokaliteit  kunnen  dus  gemakkelijk 

verschillende  emigratieroutes  vertrekken,  die  naar  uiteenlopende 

bestemmingen  leiden.  De  bindende  factor  binnen  een  netwerk  zou  de 

persoonlijke  band  tussen  mensen  zijn,  en  het  feit  dat  ze  op  elkaar  kunnen 

rekenen  voor  sociale  ondersteuning  wanneer  die  nodig  zou  zijn.  Intense 

netwerken  zorgden  er  ook  voor  dat  de  emigratie  vanuit  één  relatief  kleine 

gemeenschap, grote proporties kon aannemen binnen de emigratiestroom naar 

Argentinië.  Voorbeelden  hiervan  zijn  de  massa  inwoners  van  Aarschot  of 

Boechout, die hun thuisfront inwisselden voor het Argentijnse platteland. 

                                                        
221 Serienummers 23797‐800. 
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Wanneer  je  kijkt  naar  de  bestemmingen  binnen  Argentinië  waar  de 

emigranten  naartoe  reisden,  valt  op  dat  de  emigranten  die  naar  afgelegen 

plekken  reisden,  steeds  naar  (landbouw)gebieden  trokken  waar  hun 

voorgangers  en  netwerkgenoten  al  gesettled waren.  Dit  betekent  dat  de  ruwe 

migratie, de pioniersmigratie, in feite al gezet was. Wat zich bij onze vroege 20ste 

eeuwse  landverhuizers  eigenlijk  afspeelde  was  een  dynamiek  van  ‘opvulling’. 

Emigranten trokken naar verwanten die hen aan een job konden helpen. Dit nam 

echter  niet  weg  dat  emigranten  vanuit  deze  plek  ergens  anders  een  nieuwe 

(arbeids)kans  konden  tegenkomen  en  doorreisden.  Waarop  ze  vanuit  hun 

nieuwe  woonplaats  eventueel  nieuwe  emigranten  konden  opvangen.  Op  deze 

manier wordt het zelfonderhoudend karakter van netwerkmigratie duidelijk. 

 

 Retourmigratie  tenslotte, kwam voor bij  iets meer dan één vierde van de 

geregistreerde  passagiers.  Het  ging  om  Belgen  die  reeds  eerder  in  Argentinië 

hadden verbleven – meestal hadden ze er een  job – en  terugkeerden naar hun 

verwanten.  Nu  stelt  Simone  Wegge  dat  de  retourmigratie  bij  de  Hessense 

emigranten  erg  laag  lag,  en  dat  dit  de  algemene  tendens  zou  zijn:  emigranten 

verklaren  terug  te  willen  komen, maar  blijven  uiteindelijk  plakken wegens  de 

hoge reiskosten en dergelijke. Eva Morawska daarentegen, stelde dat zo’n vijftig 

percent  van  de  Oost‐Europeanen  aan  het  begin  van  de  twintigste  eeuw 

terugkeerden  naar  hun  thuisland.  Nu  behandelen  beide  auteurs  verschillende 

emigratiestromen die zich zo’n zestig  jaar van elkaar afspeelden. De migranten 

van Wegge waren inderdaad meer geneigd om, eens aangekomen aan de andere 

kant  van  de  oceaan,  daar  te  blijven.  Maar  de  emigratie  rond  de  helft  van  de 

negentiende eeuw verschilde sterk van karakter met de migratie aan het begin 

van de twintigste eeuw, daar het  in het eerste geval om ‘pioniersmigratie’ ging, 

en in het tweede geval om massamigratie of ‘opvulmigratie’. Wij zijn dus geneigd 

de  these van Morawska over  te nemen,  en haar  te  volgen  in haar  these dat de 

retourmigratie  zeer  belangrijk  was  bij  Europese  migranten  rond  de 

eeuwwisseling. Morawska stelt daarenboven dat er een band bestaat tussen het 

beroep van de emigranten en de intensiteit van terugmigratie. Dit blijkt ook uit 

onze gegevens, waar de remigratie bij de landbouwers relatief hoog lag, met één 

op  drie  passagiers.  Voor  de  glasblazers  en  de  havenwerkers  geldt  echter  het 
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omgekeerde:  hier  vertrokken  overwegend  nieuwkomers,  die  slechts  voor  een 

beperkte periode op het Argentijnse vasteland zouden blijven.   

Alhoewel  de  geregistreerde  remigranten  bijna  nooit  de  redenen  opgaven 

waarom ze  terug waren gekomen naar België, kunnen we aannemen dat ze dit 

deden om familiebanden aan te halen of administratieve regelingen te treffen in 

hun gemeente van herkomst, of een combinatie van deze twee. De casus van het 

koppel vijftigers uit Baugnée Lignette, die reeds 13 jaar als landbouwers werkten 

in Venado Tuerto, kan deze hypothese ondersteunen.222 

 

Zoals gezegd, is de theoretische invalshoek op de emigratie naar Argentinië 

die  hier  wordt  verdedigd,  geen  sluitend  kader.  Er  is  ruimte  voor  andere,  niet 

aangehaalde  factoren,  die  hun  stempel  zouden  drukken  op  de 

emigratiebeslissing.  Zonder  twijfel  is  de  context,  dat  is  plaats,  tijd  en  ruimte 

waarin elk afzonderlijk emigratieverhaal zich afspeelt, erg belangrijk. Wat blijkt 

uit  dit  onderzoek  is  dat  vooral  dat  iemands  persoonlijke  banden met mensen 

overzee,  en  de  daaruit  voortkomende  uitbreiding  van  de  eigen  leefwereld,  de 

stap richting emigratie beheersbaarder, en dus waarschijnlijker, maakte.  

 

 
 

 

                                                        
222 Serienummers 15458‐9. 
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Bijlage 1: Algemene Belgische emigratie per kanton, 18961912223 
 

 

                                                        
223 Uit: KURGAN‐VAN HENTENRYCK, GINETTE.  ‘Belgian emigration to the United States and other overseas 

countries at the beginning of the twentieth century.’ Uit: KURGAN, G. EN E. SPELKENS. Two Studies on Emigration 
through Antwerp to the New World. Brussel: Center for American Studies (1976), p. 21. 
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Bijlage 2: Procentuele immigratie in Argentinië volgens nationaliteit 
(18571926)224 
 

Nationaliteit Procentuele immigratie 
Italianen 47,4 
Spanjaarden 32,3 
Fransen 4 
Russen 3 
Ottomanen-Turken 2,9 
Duitsers 1,9 
Oostenrijkers 1,7 
Britten 1,2 
Polen 0,8 
Portugezen 0,7 
Zwitsers 0,7 
Belgen 0,4 
Denen 0,2 
Joegoeslaven 0,3 
Tsjechen 0,2 
Andere nationaliteiten 2,3 

 

 

 

                                                        
224 Bron: VAN BRANDEN, MAGDA. Emigratie en kolonisatie van Belgen naar de la Platastaten: Argentinie, 

Paraguay  en  Uruguay  (18571914).  Gent:  RUG,  Faculteit  Letteren  en  Wijsbegeerte,  Vakgroep  Nieuwste 
geschiedenis, promotor: John Everaert (1977), p. 13. 
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Bijlage 3: Globale immigratie in en emigratie uit Argentinië (18571926) 
(2de en 3deklassepassagiers)225 
 

 

 
 

 

                                                        
225 Bron: VAN BRANDEN, MAGDA. Emigratie en kolonisatie van Belgen naar de la Platastaten: Argentinie, 

Paraguay  en  Uruguay  (18571914).  Gent:  RUG,  Faculteit  Letteren  en  Wijsbegeerte,  Vakgroep  Nieuwste 
geschiedenis, promotor: John Everaert (1977), p. 12 
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Periode Immigratie Emigratie 
1857-60 20000 9000 

1861-70 160000 83000 

1871-80 261000 176000 

1881-90 841000 203000 

1891-1900 648000 328000 

1901-10 1764000 644000 

1911-20 1205000 936000 

1921-26 843000 289000 

Totaal 5742000 2668000 



  134 

Bijlage 4: Procentuele immigratie in Argentinië volgens beroep (1857
1926)226 

 

Beroep 
Procentuele 
immigratie 

landbouwers 33,4 
zonder beroep 25,5 
dagloners 18,9 
algemene 
diensten 4,8 
handelaars 3,4 
naaisters, 
wevers 1,6 
metsers 1,4 
timmerlieden, 
schrijnwerkers 1,2 
zeelui 0,8 
schoenlappers 0,8 
kleermakers 0,7 
mechanici 0,6 
smeden 0,5 
andere 
beroepen 6,3 
 
 

 

                                                        
226 Bron: VAN BRANDEN, MAGDA. Emigratie en kolonisatie van Belgen naar de la Platastaten: Argentinie, 

Paraguay  en  Uruguay  (18571914).  Gent:  RUG,  Faculteit  Letteren  en  Wijsbegeerte,  Vakgroep  Nieuwste 
geschiedenis, promotor: John Everaert (1977), p. 14. 
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Bijlage 5: Belgische immigratie in en emigratie uit Argentinië (18801915) 
2de en 3de klassepassagiers227 

 

Jaar Immigranten Emigranten 
1880 57 19 
1881 140 28 
1882 183 96 
1883 383 101 
1884 175 44 
1885 973 215 
1886 479 350 
1886 839 74 
1888 3201 414 
1889 8666 897 
1890 762 584 
1891 241 217 
1892 146 55 
1893 233 114 
1894 248 101 
1895 211 77 
1896 318 121 
1897 207 126 
1898 149 40 
1899 139 70 
1900 117 50 
1901 117 96 
1902 148 81 
1903 174 123 
1904 206 145 
1905 263 88 
1906 230 136 
1907 209 81 
1908 239 56 
1909 339 58 
1910 349 70 
1911 425 91 
1912 405 101 
1913 477 39 
1914 297 205 
1915 131 128 

Totaal 1857-
1915 23091 5843 
 

                                                        
227 Bron: VAN BRANDEN, MAGDA. Emigratie en kolonisatie van Belgen naar de la Platastaten: Argentinie, 

Paraguay  en  Uruguay  (18571914).  Gent:  RUG,  Faculteit  Letteren  en  Wijsbegeerte,  Vakgroep  Nieuwste 
geschiedenis, promotor: John Everaert (1977), p. 43‐44. 
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Bijlage 6: Bevolkingsgroei in België, 18061910228 
 

 

                                                        
228  Bron:  VANHAUTE,  ERIC.  ‘Leven,  wonen  en  werken  in  onzekere  tijden.  Patronen  van  bevolking  en 

arbied in België in de 'lange negentiende eeuw.'’ In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis 
der Nederlanden, 118, afl. 2 (2003), p. 156. 
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Bijlage 7: Overzicht kenmerken van emigratie per provincie229 
 

 

                                                        
229 Op basis van de Venesoenrapporten 1899‐1914, AMBZ 2951/I, II en IV. 
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Bijlage 8: Belgische emigratie naar Argentinië per gemeente, 18991914230 
 
 

 

                                                        
230 Kaartje vervaardigd door Evelyne Vanhoutte op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II 

en IV. 
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Bijlage 9: Geografische verspreiding van Argentijnse bestemmingen bij de 
Belgische emigranten, 19861914231 

 

 

 

                                                        
231 Kaartje vervaardigd door Evelyne Vanhoutte op basis van de Venesoenrapporten, AMBZ 2951/I, II 

en IV. 
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Bijlage 10: Gedetailleerd overzicht van de vertrekmaanden232 
 

 

                                                        
232 Op basis van de Venesoenrapporten 1896‐1914, AMBZ 2951/I, II en IV. 
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