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P E R S B E R I C H T  

Een persoonlijke visie op 
de naoorlogse emigratie 
van Nederland naar 
Australië! 

“Whenever I am away from 
Australia, my thoughts turn to 
home. Yet I cannot claim to 
belong here fully. The closest I 
can get to a description of this 
condition, dilemma, perplexity, 
or whatever term may be put 
upon it, is to say that it is an 
existence between two 
worlds.” 
Andrew Reimer, 1992, 
‘Between Two Worlds’ 

Twee keer in zijn leven emigreerde 
Jan Fels naar Australië; de eerste keer 
met zijn moeder, de tweede keer met 
zijn vrouw. Twee keer stond hij na 
een paar jaar op een kruispunt: nu 
terugkeren of ‘voor altijd’ blijven? 
Het werd het eerste, maar Australië 
heeft Jan nooit meer losgelaten. 

Méér  op de volgende pagina -> 

November 2017 

Hij bleef de ontwikkelingen in het 
land op de voet volgen. Wat begon 
als een willekeurige verzameling van 
krantenknipsels en boeken, 
veroorzaakt door ‘heimwee’ naar 
Down Under, liep uit op een serieuze 
zoektocht naar alles wat met 
emigratie naar Australië te maken 
had. Jan verzamelde feiten, cijfers en 
verslagen van officiële instanties, 
interviewde emigratieambtenaren en 
tientallen emigranten, en door-
ploegde ruim 50.000 registratie-
kaarten. Zijn zoektocht resulteerde in 
dit boek. 



P E R S B E R I C H T  

Jan Fels (1939) is econoom. 
In Australië werkte hij mee 
aan de stadsontwikkeling 
van Melbourne, in Nederland 
werkte hij bij Projektburo 
Almere van de Rijksdienst 
IJsselmeerpolders, dat 
plannen maakte voor de 
nieuw te bouwen groeikern 
Almere. Aan het einde van 
zijn carrière was hij docent 
economie. 

Over Jan Fels: 

“De belangrijkste bron waaruit Jan voor 
zijn onderzoek heeft geput, bestaat uit 
een groot bestand registratiekaarten met 
gegevens van circa 90 % van de 
Nederlanders die tussen 1950 en 1990 
naar Australië zijn geëmigreerd. Dat 
bestand berust sinds 2006 bij het 
Nationaal Archief in Den Haag. 
 
Jan heeft het materiaal nog handmatig 
moeten doornemen en analyseren. 
Inmiddels trachten onderzoekers van het 
project Migrant, Mobilities and 
Connection van het Huygens Instituut 
voor Nederlandse Geschiedenis met 
Australische collega’s deze 
handgeschreven en getypte registratie-
kaarten digitaal doorzoekbaar te maken 
met behulp van geavanceerde methoden 
en technieken. Zo kunnen ze worden 
gelinkt met de corresponderende 
persoonsdossiers in Australië. Daarna is 
het de bedoeling om dit onderzoeks-
bestand te verrijken met de ervaringen 
en informatie van Nederlanders zoals Jan 
en Mies, zodra de digitale infrastructuur 
dat toelaat. Daarvoor is meer en op 
grotere schaal samenwerking nodig 
tussen burger en wetenschap. Jan Fels 
heeft met dit boek een prachtige eerste 
aanzet gegeven. Ik hoop dat het voor 
velen een bron van inspiratie is om mee 
te denken over een passend vervolg.” 
 
Marijke van Faassen 
Huygens Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis 
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