
 
Story of Nennetje (Nancy) van de Krol (van Roekel) and his family. 
of Dennis (Denny) Ver Mulm 
  
In 1857, Willem van Roekel came to Pella, Iowa to join others from the Henrik 
Scholte immigrants. The following year in 1858, Willem’s two brothers Hendrik and 
Rut arrived in America aboard the Josephine. They traveled to Pella and joined their 
brother Willem. In 1861, my great great grandfather’s (Jan Harmsen van Roekel) wife 
Grada Jansen died giving birth to their last child in Ede. The child also died. In 1865, 
the records show that Willem returned to the Netherlands and accompanied Jan 
Harmsen and his family back to America. They sailed aboard a British ship the SS 
Belgian from Liverpool to Quebec City, Canada. From Quebec City, the family 
traveled to New York City and entered the United States through the Castle Garden 
immigration center. In 1865, immigration controls were still administered by the 
individual states and not our federal government, so Castle Garden was a New York 
State immigration station.  

There is a family rumor that Jan Harmsen’s daughter Willempje died and was buried 
at sea. This rumor is repeated in both the family histories of Gijs van Roekel of Maarn 
and Jaap van Steenbeek of Bennekom. I believe the account is inaccurate as all the 
van Roekels on the Belgian passenger list appear on the Castle Garden immigration 
records. I do believe that Willempje died somewhere along the way between New 
York City and Pella as there are no records of her to be found after New York City. I 
believe the rumor is probably due to the true story being changed numerous times in 
the retelling.  

Jan Harmsen had five children who survived the journey to Pella. Their names were 
Martina, Albertus, Geurt, Gertruida and Abraham (who later married Nennetje van de 
Krol in 1876 in Pella).   

In 1876, Willem moved from Pella to Orange City, Iowa in Sioux County. He followed 
a group of Dutch immigrants who left Pella with the minister Henry Hospers to 
establish a new Dutch colony there. In 1883, Abraham and Nennetje moved their 
three children and Abraham’s father Jan Harmsen to Orange City, Jan Harmsen died 
in that area in 1883, and his grave cannot be found.  

Abraham and Nennetje had twelve children in all. 
Source: Dennis (Denny) Ver Mulm. 
 
Het verhaal van Nennetje (Nancy) van de Krol (van Roekel) en haar family. 
door Dennis (Denny) Ver Mulm 
Nederlands vertaald door Google. 
 
In 1857 kwam Willem van Roekel naar Pella, Iowa om zich bij anderen van de Henrik 
Scholte-immigranten te voegen. Het volgende jaar in 1858 kwamen Willem's twee 
broers Hendrik en Rut aan boord van de Josephine in Amerika. Ze reisden naar Pella 
en voegden zich bij hun broer Willem. In 1861 stierf mijn overgrootvader's (Jan 
Harmsen van Roekel) vrouw Grada Jansen bij de geboorte van hun laatste kind in 
Ede. Het kind stierf ook. In 1865 blijkt uit de archieven dat Willem terugkeerde naar 
Nederland en Jan Harmsen en zijn gezin terug naar Amerika vergezelde. Ze voeren 



aan boord van een Brits schip de SS-Belg van Liverpool naar Quebec City, Canada. 
Vanuit Quebec City reisde het gezin naar New York City en kwam via het 
immigratiecentrum van Castle Garden de Verenigde Staten binnen. In 1865 werden 
immigratiecontroles nog steeds beheerd door de afzonderlijke staten en niet door 
onze federale overheid, dus Castle Garden was een immigratiestation in de staat 
New York.  
 
Er is een familierucht dat de dochter Willempje van Jan Harmsen stierf en op zee 
werd begraven. Dit gerucht wordt herhaald in zowel de familiegeschiedenis van Gijs 
van Roekel van Maarn als Jaap van Steenbeek van Bennekom. Ik geloof dat het 
account onnauwkeurig is omdat alle van Roekels op de Belgische passagierslijst op 
de immigratierecords van Castle Garden verschijnen. Ik geloof echt dat Willempje 
ergens tussen New York City en Pella stierf, omdat er geen gegevens over haar te 
vinden zijn na New York City. Ik geloof dat het gerucht waarschijnlijk te wijten is aan 
het feit dat het waargebeurde verhaal tijdens de vertelling meerdere keren is 
veranderd.  
 
Jan Harmsen had vijf kinderen die de reis naar Pella hebben overleefd. Hun namen 
waren Martina, Albertus, Geurt, Gertruida en Abraham (die later in 1876 in Pella 
trouwde met Nennetje van de Krol).  
 
In 1876 verhuisde Willem van Pella naar Orange City, Iowa in Sioux County. Hij 
volgde een groep Nederlandse immigranten die Pella met de minister Henry Hospers 
verlieten om daar een nieuwe Nederlandse kolonie te stichten. In 1883 verhuisden 
Abraham en Nennetje hun drie kinderen en Abraham's vader Jan Harmsen naar 
Orange City, Jan Harmsen stierf in dat gebied in 1883 en zijn graf kan niet worden 
gevonden.  
 
Abraham en Nennetje hadden in totaal twaalf kinderen. 
Bron: Dennis (Denny) Ver Mulm. 
  
 
 
 
 
 
Het verhaal van Nennetje (Nancy) van de Krol (van Roekel) en haar family. 
door Gijs van Roekel. 
Jan Harmsen van Roekel verhuist met vrouw en 3 kinderen naar Ede in juni 1852. Na 
de dood van zijn vrouw emigreerden Jan en zijn 6 kinderen naar Amerika op 21-12-
1865. Zijn oudste dochter Willempje overleed gedurende de reis en kreeg een 
zeemansgraf. De familie streek neer rond Pella in Iowa. In 1873 verhuisde Jan met 4 
kinderen (Martina met man en kind, Bart, Geurt en Abraham) terwijl Geertruida en 
haar gezin achterbleven in Pella. Alle kinderen trouwden en woonden in Sioux 
County en Pella. Martina en Willem Korver bij Orange City, Bart en Nellie van 
Peursem in de buurt van Maurice, Geurt en zijn echtgenotes Christina en Matilda 
Rouwenhorst bij Sioux Center, Geertruida en Marinus van Gorp bij Pella, Abraham 
en Nancy van de Krol bij Boyden. Jan werd begraven op Hospers Cemetery, er stond 
een steen op zijn graf maar die is verdwenen. Merkwaardig genoeg komt op dezelfde 



dag in Amerika aan een zekere Wilhelmine Vanroeckel, housewife, 47, met hetzelfde 
schip..... Had zij iets van doen met Jan Harmsen ?????  
Bron: Gijs van Roekel. 

 
 

Story of Nennetje (Nancy) van de Krol (van Roekel) and his family. 
Door Gijs van Roekel. (English. Translate with Google.) 
Jan Harmsen van Roekel with wife and three children move to Ede in June 1852. On 
December 21, 1865, after the death of his wife, Jan an his six children emigrate to 
America. His oldest daughter Willempje died during the voyage and was buried at 
sea. The family moved to Pella. All children married and lived around Sioux County 
and Pella. Martina and Willem Korver at Orange City, Bart and Nellie van Peursem 
near Maurice, Geurt and his wives Christina and Matilda Rouwenhorst near Sioux 
Center, Geertruida and Marinus Van Gorp near Pella, Abraham and Nancy Van De 
Krol at Boyden. Jan was buried at Hospers cemetery, there was a stone on his grave 
but it has disappeared. Strangely enough on exactly the same day a certain 
Wilhelmine Van Roeckel, housewife, 47 years old, arrives in America on the same 
ship ....... Is there a connection with Jan Harmsen ?????  
Source: Gijs van Roekel. 
 
 
Dagvaarding diakenen  
Nederlands. Vertaald met Google.  
Op 25-08-1888 worden op verzoek van de Nederduitsch Hervormde Gemeente  
te Kootwijk, vertegenwoordigd door de kerkenraad, waarvan Otto van  
Middendorp deel uitmaakte, een aantal diakenen gedagvaard om rekening  
en verantwoording te doen van het door hen gevoerde beheer en af ven alles wat zij 
als diakenen onder zich hadden.(Na de formele afscheiding in 1886). 
 
De Dagvaarding betrof ook de erfgenamen van Gerrit van Middendorp,  
gewoond hebbende en op 4 december 1886 overleden te Kootwijkerbroek  
onder Barneveld, zijnde:  
Abrahem van Roekel, als echtgenoot van Nennetje (Nancy) van de Krol,  
wonende te Orange City in de staat Iowa in Noord Amerika. 
 
Er worden als overige erfgenamen genoemd,  
Jan van de Krol, wonende te Karrison, Dakota Noord Amerika.  
Hendrik van de Krol, wonende te Pella, Iwa Noord Amerika.  
Ot van Middendorp, wonende te Pella, Iowa Noord Amerika  
Willem van Middendorp, wonende te Pella, Iowa Noord Amerika.  
Petertje Koudijs (weduwe van Aart van Middendorp), wonende te Apeldoorn,  
Nederland. 
Bron: Jaap van Steenbeek en J. Huisman. 
 
Summoned deacons.English USA. 
English. Translate with Google. 
 
On 08.25.1888 at the request of the Dutch Reformed Church in Kootwijk,represented 
by the church, which Otto van Middendorp part, some deaconssummoned for 



accountability to do the their management and togive all what they had under him as 
deacons. (After the formal separationin1886). 
 
The Summons was also the heirs of Gerrit van Middendorp, having livedon 4 
December 1886 and deceased in Kootwijkerbroek under Barneveld,namely:Abrahem 
of Roekel, as the spouse of Nennetje (Nancy) of Krol, residingin Orange City, Iowa in 
North America. 
 
There are other heirs as mentioned, 
Jan van de Krol, residing at Karrison, Dakota North America. 
Henry van de Krol, residing at Pella, Iwa North America. 
Ot van Middendorp, residing at Pella, Iowa North America. 
Willem van Middendorp, residing at Pella, Iowa North America. 
Petertje Koudijs (widow of Aart van Middendorp), residing at Apeldoorn,Netherland. 
Source: Jaap van Steenbeek en J. Huisman 
 


