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VANDE KROL, GEURT.
F676 Door mevrouw Lester VanDerWilt
Geurt VandeKrol, geboren in Nederland in October 1829, verliet zijn vaderland om naar
Amerika te komen met zijn vrouw, twee zonen en een dochter. Gedurende de reis liep zijn
vrouw cholera op, stierf en kreeg een zeemansgraf; hun aankomst in dit land van
mogelijkheden verliep dus helemaal anders dan gepland. Geurt was 34 jaar oud, toen hij
en de kinderen zich vestigden in de buurt van Pella, Iowa in 1863, en weduwnaar met drie
moederloze kinderen: Jan, (later John), 12 jaar oud; Hendrik (later Henry), 9 jaar oud en
Nenntje (later Nancy) 4 of 5 jaar oud.
In 1886 trouwde Geurt met Celia Tysseling, dochter van Teunis en Teun[t]je (Evers)
Tysseling, die een tehuis voor hen schiep. Zij werd geboren in Juli 1829. Uit dit huwelijk
werd een kind, een dochter, Nettie, geboren.
G. Vandekroll, een boer uit section 29, Richland Township, P.O. Pella, IA. Zo stond hij
teboek in de History of Mahaska Co, Iowa, 1878 en in Proud Mahaska, gepubliceerd in
1900. Geurt VandeKrol overleed op 16 Juni 1881 en Celia VandeKrol-Tysseling leefde tot
22 December 1888. Beide werden begraven in de Black Oak Cemetery, net ten oosten
van Pella.
De kinderen van Geurt VandeKrol zijn:
Jan “John” VandeKrol, geboren 21 November 1852 in Nederland, overleden 17 Augustus
1921. Hij werd begraven in de Black Oak Cemetery, Marion County, IA. Jan trouwde
Cornelia Van Roekel op 18 Maart 1880. Cornelia werd geboren op 1 Februari 1858 in de
provincie Gelderland. Cornelia overleed op 12 Juli 1950 in de leeftijd van 92 jaren, 5
maanden en 11 dagen. Zeven kinderen kwamen uit dit huwelijk voort.
Hendrik “Hendrik” VandeKrol, geboren in Nederland in 1855. Hij overleed op 14 Juli 1919.
Een verzoek te mogen huwen met Mary Elscott (Elschot) werd op 25 Januari 1883
ingediend. Mary werd op 1 Mei 1861 geboren, dochter van John en Mary (Verheul)
Elschot. Zij overleed op 8 Juli 1927. Beide werden begraven in Sully Cemetery, Sully,
Jasper County, IA. Er werden 9 kinderen uit dit huwelijk geboren.
Nenntje “Nancy” (VandeKrol) VanRoekel, geboren op 22 Augustus 1858 in Nederland. Zij
overleed op 20 November 1928 in Sioux County, IA. Twaalf kinderen. Waarschijnlijk
werden de eerste twee geboren in Pella, IA en de volgende 10 in Sioux County, IA.
Nettie (VandeKrol) Varenkamp werd geboren op 26 Mei 1869 en stierf op 8 Juli 1909. Zij
trouwde in Maart 1898 (huwelijksaanvraag ingediend op 23 Maart in Marion County, IA).
Uit dit huwelijk werd een dochter geboren op 25 Februari 1899, Gertrude Henrietta.
Door mevrouw Lester VanDerWilt
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ELSCHOT ELSCOTT JAN EN ZIJN FAMILIE.
F146 door Ernie Elscott en F147 door Keith and Nola Emmert
Jan Elschot was in Nederland de naam. In de USA werd het John Elscott. John Elscott
werd op 17 Januari 1829 geboren en vertrok naar de Verenigde Staten rond 1844 met zijn
ouders en twee zusters. Tijdens de lange reis overleden zijn vader en een zuster. Zij
kregen een zeemansgraf. De overige gezinsleden vestigden zich in noordelijk Illinois waar
zijn moeder trouwde met William Brand. Dit echtpaar is begraven in de katholieke
begraafplaats ten noorden van Pella.
In 1849 verhuisde de famile naar de nieuw gevestigde Nederlandse vestiging in Pella, IA .
Johns volgende verhuizing was naar de “goldrush” in California. Toen hij in de jaren 1850
terugkeerde had hij 3000 dollar in goud, een groot bedrag toen. Hij zou er vele hectaren
land voor kunnen kopen, maar men haalde hem over het geld te steken in een cattle drive
(een onderneming die vee naar een spoorwegaansluiting drijft) van Zuidwest Texas naar
Abilene, Kansas, het eindpunt der spoorlijn toen, een afstand van ca 800 mijl. Een groot
deel van de route lag in de woestijn.
John trouwde met Catharine Ver Heul en boerde in Pella tot 1885. Hun 11 kinderen
werden hier geboren. Zij waren:
Mary Vander Krol, Henrietta, Jennie Terlouw, Henry, Minnie (Vander Pol) Veldhuizen,
Frank, John, Arie, Kate, Mattie Klyn en Jake.
De boerderij ging failliet maar in 1885 financierde een zekere John Ackermann hem om
een 300 acre [ongeveer 120 hectare] grote boerderij te kopen ten westen van Sully, IA. De
kosten waren 8000 dollar. De jongens werkten hard en betaalden voor de boerderij. Een
van de jongens, Jake, bezat later 180 acres en vandaag de dag is de boerderij in het bezit
van diens kleinzoon. De hoek ten westen van Sully, IA staat bekend als de Elscott hoek.
Sully was op dat moment, rond 1885, en dorp van slechts 10 to 12 van oorsprong Ierse
families. De Eslcotts waren de eerste familie van Nederlandse origine in Sully en
omgeving. Op zekere dag gingen twee van zijn zusters het dorp Sully in en kwamen zeer
ontstemd thuis. Zij haden een man horen zeggen, dat zij de dochters van die vent uit de
Dutch Corner. Ze dachten dat ze belachelijk gemaakt werden.
John Elscott stierf op 31 Juni 1903 en zijn vrouw Catharine ging heen op 11 September
1918. Beide werden begraven op de begraafplaats van Sully.
Door Ernie Elscott en Keith en Nola Emmert

De familie Donkersgoed welke ook in 1866 emigreerde met de ss Engeland naar
USA samen met Geurt van de Krol.
Door Mw. Trynke Elbertsen Hoekstra.
Copy from orginal with ocr.
De familie van Donkersgoed emigreerde naar Amerika in maart 1866 met het schip de ss
"Engeland" vanaf Liverpool met 896 dekpassagiers1, 6 hutpassagiers en 122
bemanningsleden inclusief kapitein R .W. Grace. ln lerland schepen zich nog eens 122
dekpassagiers in en een hutpassagier. Vier dagen na vertrek sterft onverwachts een
jongen aan boord. Hij bleek cholera te hebben, een zeer besmettelijke ziekte. De oorzaak
wordt stilgehouden en drie dagen lang gaat het goed, geen nieuwe gevallen van cholera.
Dan steekt er een zware storm op. De dekluiken worden gesloten. Twee dagen en
nachten zitten de passagiers opgesloten in een bedompte ruimte. Dan slaat de cholera
toe. Elke dag sterven er ca 15 mensen die een zeemansgraf krijgen. Zieke passagiers
worden afgezonderd van de rest in het achterruim. Als het einddoel nadert besluit de

kapitein koers te zetten naar Halifax, Nova Scotia. Daar komt het schip op 6 april 1866
aan. Er waren toen al 46 doden. Het schip bleef in quarantaine voor de kust van Nova
Scofia liggen. Een gezondheidsofficier, John Slayter, komt aan boord. Hij probeert zoveel
mogelijk te helpen, maar raakt ook besmet en sterft. Op 10 april 1866 worden de
cholerapatienten overgebracht naar een ander schip, de Pyramus, De "Engeland" wordt
ontsmet en de gezonde passagiers werden aan wal ondergebracht maar van de
buitenwereld afgezonderd. De oudste zoon van Willem van Donkersgoed, Steven bleek
cholera te hebben en moest aan boord blijven. Toen zijn ouders later weer aan boord
mochten was Elbert onvindbaar. Ook in het logboek van het schip stond niets over hem
vermeld. Waarschijnlijk is hij aan de cholera overleden en is in een massagraf bij Halifax
begraven. Op 18 april 1866 mocht
het schip het anker lichten en naar New York met 897 passagiers en 116
bemanningsleden. ln Halifax bleven 52 zieke passagiers achter. Het gezin van
Donkersgoed vestigt zich in Wisconsin, waar nu nog talrijke nazaten wonen.
(lnfo van Gretchen Rasmussen-Aamodt, Balswin, Wisconsin, ca 1978).
Bron: Vereniging Veluwse Geslachten.
Door Mw. Trynke Elbertsen Hoekstra.

