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VANDE KROL, GEURT.
F676 Door mevrouw Lester VanDerWilt
Geurt van de KroI, geboren in Nederland in oktober 1829, verliet zijn vaderland om te komen
naar Amerika met zijn vrouw, twee zonen en een dochter. Het was tijdens deze reis dat Geurt's
vrouw en moeder van de drie kinderen werden ziek met cholera, stierf en werd begraven op zee:
dus hun aankomst in dit land van kans was heel anders dan gepland. wanneer ze vestigden zich
nabij Pella in 1863,
Geurt (later bekend als Gerrit) was een 34-jarige weduwnaar met drie moederloze kinderen: Jan,
(later John), 12 jaar oud, Hendrik (later Henry); negen jaar oud, en Nenntje (later Nancy) vier of vijf
jaar oud.
In 1866 huwde Geurt Celia Tysseling, dochter van Teunis en Teunje (Evers) Tysseling, die een huis
voor hem en zijn kinderen. Ze werd geboren in juli 1829. in deze verbintenis werd geboren een
kind, een dochter, Nettie.
G. VandeKroll een boer, sectie 29, Richland Twp., postkantoor Pella, la., Was de lijst in de
Geschiedenis ofMahaska Co, Iowa, 1878 en Trots Mahaska, gepubliceerd in 1900.
Geurt VandeKroI overleed 16 juni 1881, en Celia (Tysseling) VandeKroI leefde tot 22 december,
1888. Beiden zijn begraven in Black Oak Cemetery net ten oosten van Pella.
De kinderen van Geurt VandeKroI zijn:
Jan "John" VandeKroI, geboren op 21 november 1852, in Nederland, overleed 17 augustus 1921. hij
is begraven in Black Oak Cemetery, Marion Co, Iowa. Hij trouwde met Cornelia Van Roekel, maart
18, 1880. Cornelia is geboren 1 februari 1858, in Gelderland, Nederland. Ze stierf juli 12,1950, op
de leeftijd van 92 jaar., 5 mos., 11 dagen.
Zeven kinderen zijn geboren in deze verbintenis.
Hendrik "Hendrik" VandeKroI, geboren in Nederland in 1855, hij overleed 14 juli 1919. Een
huwelijk vergunning werd aangevraagd op 25 januari 1883, met Mary Elscott (Eischot) die werd
geboren mei 1,1861,dochter van John en Mary (VerHeuI) EIschot. Ze stierf juli;
8, 1927. Beide zijn begraven in Sully Cemetery, Sully, Jasper Co, la. Negen kinderen werden
geboren in deze verbintenis.
Nenntje “Nancy"(VandeKroI) VanRoekel, geboren op 22 augustus 1858, in Holland, stierf op
20 november 1928, in Sioux Co, la. ze trouwde met Abraham Van Roekel (licentie te nemen 25
oktober:1877, Marion Co, la.) Hij werd geboren 22 maart, 1859, gestorven 24 januari 1917. Beiden
zijn begraven op Boyden, Sioux Co, la. Twaalf kinderen werden j geboren uit deze verbintenis.
Men gaat ervan uit ten minste de eerste twee kinderen werden geboren in Pella het gebied en de
anderen in de Sioux Co gebied.
Nettie (VandeKroI) Varenkamp werd geboren (26 mei 1869, gestorven 08 juli 1909. Ze was
getrouwd, maart 1898 (huwelijk licentie record-red maart 23,1898, Marion Co, la.) Een kind, een
dochter, Gertrude Henrietta, geboren uit deze verbintenis op 25 februari 1899.
Door mevrouw Lester VanDerWilt
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VANDE Krol, Keith en JOAN

F677 door Mevr Lester VanDerWilt
Keith Dwayne Vande Kral en Nellie Joan Verhoef trouwden in Pella op 17 mei, werd 1968 Keith
geboren op 24 juni 1944, Glen en Nola (Monsma) Vande Krol. Hij was hun tweede kind en oudste
zoon. Hij groeide op met zijn oudere zus, Dorothy, en jongere tweelingbroer en zus, Judy en Jerry,
op een boerderij ten zuiden. van Lynnville. Toen hij 12 was, verhuisde het gezin naar een boerderij
ten zuiden van Sully. Hij woonde de Ludwick land de school door middel van het zesde leerjaar. Hij
was de enige student in zijn klasse. Zijn zevende tot de twaalfde rangen werden doorgebracht in het
Lynnville-Sully scholen. Na een paar jaar van het werken op verschillende banen in de Sully
gebied, meldde hij zich in de Verenigde Staten Air Force en diende tijdens de crisis Vietnam. Hij
werd uit de luchtmacht in april van 1967. Nellie Joan afgevoerd werd geboren om Willem en
Neeltje "Nelly" Johanna (Griffioen) Verhoef op 19 februari 1945, in Bambrugge, Nederland. Ze was
hun tweede kind en oudste daugh-ter. Haar voornaam was op dat moment Neeltje Johanna Alida.
Het was traditie in Nederland in die dagen om de kinderen een naam volgens bepaalde regels. De
oudste zoon is vernoemd naar de vader.
De oudste dochter werd aft naam + moeder van de moeder. De volgende zoon wi vernoemd naar de
vader van de moeder en de ne: dochter is vernoemd naar de vader Motl er. Andere kinderen werden
vernoemd ti paar broers en zussen. Een kind dat WIJ niet benoemd volgens deze traditie gezegd dat
we hebben gekregen een 'gratis' naam Breaking deze traditie niet altijd looke op met gunst door de
rest van de famill Nellie werd geboren aan het einde van de Tweede Wereldoorlog t en hoewel De
Duitsers waren retr0 ting voor het geallieerde leger ze stil bezette Amsterdam en surroundin, steden,
waarvan één Bambrugge. Tha winter staat bekend als de "Hunger Winteesti Amsterdam, en veel
baby's stierven tha winter te wijten aan een gebrek aan voedsel. Haar fa.tht was een vlees en melk
inspecteur en werd TLI in staat om extra voedsel te krijgen voor de familie. In 1949 emigreerde
Nellie met haar parenti oudere broteig - 7-Willem, en jonger sista Jannette naar de Verenigde Staten.
Ze hadden niet in de Verenigde Staten door Ellis Islaiic zoals zo veel immigranten hebben gedaan.
Ratliej ze ingevoerd door middel van Nova Scotia, CanadiY door middel van Port Huron, en
vervolgens door train'tt Ia. Van 1949 tot 1960, Nellie woonde op 'e reeks van boerderijen in de
Grinnell, Tracy, BusseSi en Leighton gebieden. Zij woonde scholen Grinnell, Tracy, en Bussey.
Toen ze wai in de vierde klas, begon ze het bijwonen van Pede Christelijke Grade School. Tijdens
die kleine drie broers en een zus werden geboren. Gall werd geboren 16 maart 1952, en werd
gedood in e swing ongeval op 24 oktober, 1958. Harry Joht werd geboren 2 januari, 1954. Theodore
Peter werd geboren op 16 februari 1957, en stierf zeven deo later. Marjorie Elaine werd geboren op
28 maart 1958. In 1954 werd Nellie een genaturaliseerde uitstroom r. in een ceremonie in Des
Moines. Haar naam die tijd werd veranderd in Nellie Joan. In 1960 Nellie Joan verhuisde met haar
fatnit naar een boerderij net ten zuiden van Pella. Ze graduatic van Pella Christian High School in
190 en naar Blodgett Memorial Hospital Schoii
chland Twp., P.O. Pella, Ia., Was de notering in de geschiedenis van Mahaska Co, Iowa, 1878 en
Trots Mahaska, gepubliceerd in 1900. Geurt VandeKrol overleed 16 juni 1881, en Celia (Tysseling)
VandeKrol leefde tot 22 december 1888. Beide zijn begraven in Black Oak Cemetery net ten oosten
van Pella. De kinderen van Geurt VandeKrol zijn: Jan `John" VandeKrol, geboren 21 november
1852, in Mij Nederland, overleden 17 augustus 1921. Hij is) uried in Black Oak Cemetery, Marion
Co,:. Owa Hij trouwde Cornelia Van Roekel, maart L8, 1880. Cornelia werd geboren 1 februari
1858, in ielderland, Nederland Ze stierf 2 juli 1950, op de leeftijd van 92 jaar, 5 mos, 11 dagen....
zelfs kinderen waren geboren om deze vereniging. Hendrik "Hendrik" VandeKrol, geboren in ['hij
Nederland in 1855, hij overleed 14 juli 0,919. Een huwelijk vergunning werd aangevraagd op de
ventilator. 25, 1883, met Mary Elscott (Elschot) VHO werd geboren 1 mei 1861, dochter van John
.nd Mary (Verheul) Elschot. Ze stierf juli 1927. Beiden zijn begraven in Sully Cemetery, Sully,
Jasper Co., Ia. Negen kinderen werden geboren o deze vereniging. Nenntje "Nancy" ( VandeKrol)
VanRoek-1, geboren 22 augustus 1858, in Nederland; overleed op Tov 20, 1928, in Sioux Co, Ia Ze
trouwde, Braham Van Roekel (licentie opnemen oktober 25, 877, Marion Co,.. Ia) Hij werd geboren
22 maart, 359;. overleed 24 januari 1917. Beiden zijn begraven op, oyden, Sioux Co., Ia. Twaalf
kinderen werden ORN om deze vereniging. Er wordt aangenomen ten minste de eerste twee

kinderen geboren in Pella gebied ld anderen in Sioux Co omgeving. Nettie (VandeKrol) Varenkamp
werd geboren [ay 26, 1869; overleed op 8 juli 1909. Zij werd arried, maart 1898 (trouwboekje
opnemen, 23 maart 1898, Marion Co., Ia.) Een kind, dochter, Gertrude Henrietta, geboren te lis
vakbond op 25 februari, 1899.
door Mevr Lester VanDerWilt
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VANDE Krol, Keith en JOAN
F677 door Joan Vande Krol
Keith Dwayne Vande Krol en Nellie Joan -eihoef trouwden in Pella op 17 mei, Keith werd geboren
op 24 juni 1944, om Glen ncrgola (Monsmaj Vande Kro, l. Hij was Leir tweede kind en oudste
zoon. Hij werd seerd met zijn oudere zus, Dorothy, en honger tweeling broer en zus, Judy en arry,
op een boerderij ten zuiden van Lynnville. Toen hij als 12, verhuisde het gezin naar een boerderij
ten zuiden van ully. Hij woonde de Ludwick Thool land door middel van het zesde leerjaar. Hij was
de enige .udent in zijn klas. Zijn zevende tot velfth kwaliteiten werden doorgebracht in het
Lynnville-ully scholen. Na een paar jaar van het werken op irious banen in de Sully gebied, meldde
hij zich in le United States Air Force en diende wringen de crisis Vietnam . Hij werd OM de
luchtmacht in april van 1967. Nellie Joan afgevoerd werd geboren om Willem en Neeltje \ Telly
"Johanna (Griffioen) Verhoef op februari), 1945, in Bambrugge, Nederland. le was hun tweede kind
en oudste daugh-r. Haar voornaam was op dat moment Neeltje Thanna Alida. Het was traditie in
ederland in die dagen om de Lildren naam volgens bepaalde regels. De dest zoon is vernoemd naar
de vader
vader. De oudste dochter is vernoemd naar de moeder van de moeder. De volgende zoon wa:
vernoemd naar de vader van de moeder en de netto-dochter werd vernoemd naar de vader mot-er.
Andere kinderen werden vernoemd naar het paar broers en zussen. Een kind dat niet genoemd werd
volgens deze traditie werd gezegd te hebben gekregen een 'vrije' naam. Het breken van deze traditie
was niet altijd beschouwd met gunst door de rest van de familie. Nellie is geboren aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog, en hoewel de Duitsers waren Retrea-ting voor het geallieerde leger ze nog
steeds bezet Amsterdam en de omliggende steden, waarvan één Bambrugge. Die winter staat
bekend als de "hongerwinter" in Amsterdam, en veel baby's stierven dat de winter te wijten aan een
schaarste aan voedsel. Haar vader was een vlees en melk inspecteur en was dus in staat om extra
voedsel te krijgen voor het hele gezin. In 1949 emigreerde Nellie met haar ouders, oudere brotraWillem en jongere zus Jannette naar de Verenigde Staten. Dat deden ze niet voer de Verenigde
Staten via Ellis Island zoals zo veel immigranten hebben gedaan. Eerder gingen ze door middel van
Nova Scotia, Canada, door middel van Port Huron, en vervolgens met de trein naar Ottumwa, Ia.
Van 1949 tot 1960, Nellie leefde op een reeks van boerderijen in Grinnell, Tracy, Bussey en
Leighton gebieden. Zij volgde scholen in Grinnell, Tracy, en Bussey. Toen ze in de vierde klas,
begon ze het bijwonen van Pella christelijke Grade School. Gedurende die tijd drie broers en een
zus werden geboren. Gary werd geboren 16 maart 1952, en werd gedood in een schommel ongeval
op 24 oktober, werd 1958 Harry John geboren 2 januari, 1954. Theodore Peter werd geboren op 16
februari 1957, en stierf zeven dagen later. Marjorie Elaine werd geboren op 28 maart, 1958. In 1954
werd Nellie een genaturaliseerde burger in een ceremonie in Des Moines. Haar naam was op dat
moment veranderd Nellie Joan. In 1960 Nellie Joan verhuisde met haar fanlilY, k, oa boerderij net
ten zuiden van Pella. Ze studeerde = 'rom Pella Christian High School in 198.; Ind van Blodgett
Memorial Hospital School
of Nursing in Grand Rapids, Michigan. als Registers Verpleegster in 1966. In 1967 Nellie Joan, nu
bekend als Joan, verhuisde terug naar Pella en begon te werken bij de Pella Community Hospital.
Na Keith en Joan waren getrouwd, Keith begon te werken voor Van Dyke-Duven Fu-Neral Thuis
tijdens het bijwonen van Centraal College. Gedurende die tijd, hun zoon K. Dwayne werd geboren
op 9 oktober, 1970. In het najaar van 1970 Keith begon te werken als een schaderegelaar voor

Grinnell Mutual Reinsurance Company. Het gezin verhuisde naar Monticello, Ia. en woonde daar
tot maart 1972. De familie keerde terug naar Pella in april 1972, en Keith begon te werken als een
vertegenwoordiger voor Van Gorp Manufacturing van Pella. Hun dochter Teresa Lanell werd
geboren op 25 augustus 1972. Joan weer begonnen bij Pella Com-schap Ziekenhuis in april 1974. In
1977 Keith en Joan kocht een areaal en bouwde een huis op het land, vier mijl ten noorden van
Pella . Ze verhuisden in december 1977. In januari 1978, Keith werd de eerste werknemer van een
nieuw opgerichte onderneming, Momenteel Preci-sie Katrol, Inc., de familie woont nog steeds op
het areaal noorden van Pella, als onderdeel van hun familie-activiteiten omvat tonen paarden.
Dwayne en Teri zijn ook zeer actief in de academische, sportieve en muzikale activiteiten in Pella
Community High School. Joan is promotor van de Special Care Unit en co-directeur van de
verpleegkunde aan de Pella Community Hospital. Keith is een regionaal manager voor Precision
Katrol, Inc.
door Joan Vande Krol
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ELSCHOT ELSCOTT FAMILY
F146 door Ernie Elseott
Jan Elschot was de naam in Nederland en in Amerika was het John Elscott. John Elscott werd
geboren in Nederland 17 januari 1829, en er vertrokken naar Amerika in ongeveer 1844 met zijn
ouders en twee zussen. Op de lange reis naar New York zijn vader en een zus stierf en werd
begraven op zee. De overige familie vestigde zich in het noorden van Illinois waar zijn moeder
trouwde met William Brand. Dat paar is begraven op de katholieke begraafplaats ten noorden van
Pella. In 1849 verhuisde het gezin westen naar de nieuw opgerichte Nederlandse nederzetting in
Pella. Volgende zet John was om de Californische goudkoorts. Toen keerde hij terug in de vroege
jaren 1850 had hij $ 3000 in goud, een groot bedrag in die tijd. Het zou hebben gekocht enkele
honderden hectaren Iowa land, maar hij werd gesproken in de financiering van een vee rijden van
zuidwesten Texas naar Abilene, Kan., De spoorlijn terminal op dat moment. Als dat lukt, zou dat
deal een fortuin hebben gemaakt, maar ze nooit het vee naar Abilene, een afstand van ongeveer 800
mijl. Ze hadden te veel woestijn oversteken. Vervolgens trouwde hij met Catherine Ver Heul en
gekweekt in het Pella gebied tot 1885. Hun elf kinderen er geboren werden. Ze waren: Mary Vander
Krol, Henrietta, Jennie Ter-Louw, Henry, Minnie (Vander Pol) Veldhuiz-en, Frank, John, Arie, Kate,
Mattie Klyn en Jake. De landbouw project mislukte, maar in 1885 een man genaamd John
Ackermann gefinancierd hem om een 300 acre boerderij ten westen van Sully kopen. Deze bedroeg
$ 8.000. De jongens hebben hard gewerkt en betaald voor de boerderij. Een van de jongens, Jake,
later bezat 180 acres van die boerderij en vandaag zijn kleinzoon bezit het. De hoek ten westen van
Sully staat bekend als de Elscott hoek. Sully op dat moment was een dorp van slechts io of 12
families van Ierse afkomst. De familie Elscott was de eerste Hollandse afkomst te vestigen in het
Sully omgeving. Een dag twee van zijn zussen ging in het dorp Sully en kwam thuis heel boos. Ze
hadden een Raan opmerking dat ze waren de hoek Nederlandse gehoord; dochters van de mens. Ze
dachten dat ze werden belachelijk gemaakt. John Elscott overleed 31 juni 1903, en zijn vrouw
Catherine overleed 11 september 1918 Zij zijn begraven op de begraafplaats Sully.
door Ernie Elseott
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ELSCHOT ELSCOTT JAN
F147 door Keith and Nola Emmert
Jan Elschot was de naam in Nederland een in Amerika was het John Elscott. John Elscott, werd
geboren in Nederland 17 januari 1829, en laat er voor Amerika in ongeveer 1844 met zijn '. ouders
en twee zussen. Op de lange reis ";" naar New York zijn vader en een zus stierf en werd begraven
op zee De resterende gezin vestigde zich in het noorden van Illinois, waar zijn moeder trouwde met
William Brand Dat koppel is - begraven op de katholieke begraafplaats ten noorden van Pella In
1849 de familie.... westen verplaatst naar de nieuw opgerichte Nederlandse nederzetting op de
volgende zet Pella. John was om de California Gold Rush Toen hij terugkeerde in de vroege jaren
1850 had hij $ 3000 in goud, een groot bedrag in die tijd. zou hebben gekocht enkele duizenden
hectaren Iowa land, maar Hij werd gesproken in de financiering van een vee rijden van zuidwesten
Texas naar Abilen, Kan. (de spoorlijn terminal op dat moment). Als dat lukt, zou dat veel fortuin
hebben gemaakt, maar ze nooit het vee naar Abilene, een afstand van ongeveer 800 mijl. Het had te
veel woestijn doorkruisen trouwde Hij Catherine Ver Heul een gekweekt in de Pella gebied tot
1885. Hun 1 ,, kinderen werden daar geboren Ze waren:... Maly, Vande Krol, Henrietta, Jennie Ter
17.1w; Henry ; Minnie Vander Pol, Veldhuizeni Frank,. John; Arie; Kate; Mattie Klyn; een Jake. De
landbouw project mislukte, maar in 1885 man genaamd John Ackermann gefinancierd hem naar de
300-acre boerderij ten westen van Sully kopen. Deze bedroeg $ 8.000. De jongens werkten hark en
betaald voor de boerderij. Een van de jongens, Jake, later bezat 180 acres van die boerderij en
toda3r, zijn kleinzoon bezit het. De hoek ten westen van Sully staat bekend als de Elscott hoek.
Sully op dat moment was een dorp van slechts tien of 12 families van Ierse afkomst. De familie
Elscott_ was de eerste familie van Holland afkomst te vestigen in het Sully omgeving. Op een dag;
twee van de zusters ging in het dorp Sully en kwam thuis heel boos. Ze hadden een man opmerking
dat zij dochters de hoek Nederlander waren gehoord. Ze dachten dat ze werden belachelijk gemaakt.
John Elscott overleed 31 juni 1903, en hi vrouw, Catherine, overleden 11 september 1918 Zij zijn
begraven op de begraafplaats Sully.
Door 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.
Bron: Vereniging Veluwse Geslachten.
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De familie van Donkersgoed emigreerde naar Amerika in maart 1866 met het schipd 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 "England" 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).
Door Mw. Trynke Elbertsen Hoekstra.

