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Janna Dunnewind, ( 1800 – 1861) pionier in Holland   
“The white lady out of the sky”. 
Henk Poelarends  

Inleiding 

Een ontroerend moment. Het gebeurde in het najaar van 1847. Janna en Harmen Kok wonen 
in een houten blokwoning in Graafschap in de buurt van Holland ( Michigan). Om hen heen 
bossen en moeras, een stukje landbouwgrond, voetpaden die naar de andere woningen van 
kolonisten leiden en naar open plekken waar indianen in deze zomer hun tenten hadden 
opgezet. Een indiaanse  “Chief” komt bij hen en vraagt of Janna mee wil komen. Op zijn 
gezicht is een groot verdriet af te lezen. Hij vertelt dat een oude vrouw in hun tentenkamp 
ziek was en nu overleden is. Of Janna mee wil komen om voor hen te bidden. Janna gaat 
samen met Martin, haar zoon, mee. In het tentenkamp van de indianen aangekomen, leest 
Janna met hen een gedeelte uit de Bijbel. Daarna spreekt ze een gebed uit. Ze vraagt aan de 
Chief wat ze zullen zingen. Samen met hen zingen ze “Shall  We Gather at The River” en 
“Ninety and Nine” twee favoriete hymnes van de Chief. De Chief kijkt Martin aan en wijzend 
op de hemel noemt hij Janna “The white lady from the sky”. (een engel uit de hemel) 

“Shall We Gather at The River” Openbaring 22: En de engel liet mij een rivier zien met 

water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van 

God en van het lam)   

“Ninety and Nine”  Mattheus: “Wees blij, Ik heb mijn schaap gevonden” en de engelen rond 
de troon antwoorden “Wees blij, want de Heer brengt zijn eigendom thuis” 

Dit verhaal gaat over Janna Dunnewind, een eenvoudig boerenmeisje uit Rheeze, dat in 1846 
als landverhuizer meegaat met Ds. van Raalte naar Michigan. Samen met haar man Harm 
Kok staan ze in de Pillarchurch in Holland genoemd als de grondvesters van deze nieuwe 
stad. Hun nakomelingen horen bij de Hollanders die Amerika hielpen opbouwen.  

Jeugd 

Janna Dunnewind is geboren in Rheeze op 19 april 1800 en acht dagen later gedoopt in de 
Hervormde kerk te Heemse. Janna’s vader, Hendrik Dunnewind, heeft een boerderij op de 
Rheezerkampen in Rheeze die de naam Erve Hulskamp draagt. Omdat de boerderij te weinig 
oplevert is hij ook timmerman. Janna’s moeder heet Jennigje Kortman. Janna heeft een 
broer van 6 jaar, Egbert, en een zus van 4 jaar, Hendrikje.  Ze krijgt nog twee broertjes 
Hendrik (1801) en Marten (1805). In het gezin worden nog meer kinderen geboren die 
helaas op jonge leeftijd overlijden: Margje (1792), Jan (1801), Jennigje (1803), Hendrika 
Wilhelmine (1804) Wilhelmina (1809) en Jan (1814)   

Janna groeit op in de Franse tijd, een tijd van bezetting, oorlog en het heen en weer trekken 
van vijandelijke troepen. Franse soldaten die de dienst uitmaken. Ze maakt als dertienjarige 
de bevrijding van Heemse mee door de Kozakken, soldaten te paard uit het verre Rusland, 
en Pruisische Jagers uit het oosten van Duitsland. 

Janna heeft waarschijnlijk, zoals gewoon was in die tijd, op de boerderij meegeholpen, zeker 
nadat haar zus Hendrikje in  mei  1818 met  Jan Stegeman trouwt en het huis verlaat.  
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Janna trouwt op 25 maart 1825 met Harmen Kok. Harmen is op 20 januari 1797 geboren in 
Junne en woont daarna in Diffelen op erve Kok. Na hun trouwdag wonen ze eerst nog in bij 
Janna’s ouders op de Rheezerkamp. In 1826 trouwt Janna’s broer met Geertruid Bekman. In 
1827 zijn er kort na elkaar twee bruiloften in de familie. Hermens broer Hannes trouwt met 
Aaltje Berends uit Lemele en trekt naar Lemele. Janna’s broer Egbert trouwt met Evertje 
Hannink en gaat op de brink te Rheeze wonen. In de zomer van 1827 sterft Janna’s moeder. 
Op de boerderij wonen nu nog haar vader en jongste broer Marten. Deze trouwt in 1829 
met Hendrikje Oldemeijer. 

Harmens moeder verkoopt in 1828 erve Kok en gaat na haar tweede huwelijk in Hoogstede 
(Bentheim) wonen. Hermens broer en zus gaan mee naar Duitsland. Waarschijnlijk hebben 
Janna en Hermen geld ontvangen uit de erfscheiding. 

Het gezin, met ondertussen drie kinderen, verhuist 
in 1832 naar de overkant van de Vecht en gaat in 
Brucht op erve Veldzicht wonen. Ze kopen de 
boerderij en sluiten daarvoor een hypotheek van 
750 gulden af bij een koopman in Hardenberg, 
Herman Heinrich Weitkamp. Het is een heel klein 
boerderijtje; de grond die er bij hoort bestaat vooral 
uit heide en veen. Rond de boerderij is een stukje 
grond ontgonnen om als moestuin te dienen. Ook 
hebben ze een aandeel in de onverdeelde grond van 
de Marke. Allemaal heidegrond in het “Bovenveld”. 
Ze leven in armoedige omstandigheden ergens aan het einde van de bewoonde wereld. Een 
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zandpad is de verbinding naar Brucht en via een veerpontje over de Vecht kunnen ze Rheeze 
bereiken. Het leven is hard, er is veel kindersterfte; sommigen leven een dag, anderen 
sterven in hun kleutertijd. In 1834 sterft Janna’s vader en in 1836 haar broer Hendrik (35 jaar 
oud). 

Janna en Harmen krijgen negen kinderen waarvan er vier overlijden voor ze zes jaar oud zijn.  
Hermine ( 1825), Jan ( 1827), Hendrik (1831), Albert (1834), Marten (1836), Jan Herm (1839), 
Jan Harm (1841), Hendrik Jan (1845). In 1830 werd een  jongetje geboren dat bij de geboorte 
overleed. 

 

De boerderij 

Het kleine boerderijtje van Janna en 
Hermen staat aan de rand van een groot 
heideveld.  

Hun zoon Hendrik vertelt later “dat zijn 
vader eigenaar van een kleine boerderij  
was. Het gebied rond de boerderij was 
zanderig en armoedig. Veel van het nog 
niet ontgonnen land was bedekt met 
struikheide, zoals in Schotland, vier tot zes 
voet hoog. Het heeft mooie paarse 
bloemen en geeft aan de jonge schapen 
voldoende te eten,  maar het levert weinig 
melk op”. Ook Marten herinnert zich het 

leven op de boerderij maar al te goed. Hij vertelt later dat vader in dienst is van een grote 
boer. Voor die boer moet hij een grote kudde schapen hoeden. Martin gaat soms met hem 
mee en ze trekken ver de heide op om de schapen eten te kunnen geven. Ze blijven dagen 
van huis en Janna stuurt een van de andere kinderen met brood en schone kleren naar hen 
toe. Ondertussen heeft Harmen overal takken, twijgen en ander brandbaar materiaal 
gezocht. Wanneer een van de kinderen met eten komt, stuurt Harmen ze weer naar huis 
met een bundel samengebonden takken op de rug. Dat is voor de winter als brandstof voor 
de kachel. Martin herinnert zich nog dat hij ook met een bundel op de rug naar huis werd 
gestuurd. Omdat er op de heide weinig goede paden waren ging dat met vallen en opstaan. 
Soms moest hij handen en voeten gebruiken om op de been te blijven.  

Afscheiding 

De jaren ’30 waren ook de jaren van onrust in de Hervormde kerk. Er was veel onvrede over 
de prediking in de Hervormde kerk. In Rheeze en omgeving kwamen door de week groepjes 
mensen bij elkaar om samen Gods Woord te bestuderen en de toestand in de kerk te 
bespreken. Er waren contacten met mensen uit Ane, Rheezerveen, Diffelen, Brucht, 
Stegeren enz. Toen in 1935 de Afscheiding begon, werden de leiders van de Afscheiding ook 
in Rheeze uitgenodigd om te preken. Zo kwamen ds. van Raalte en ds. Brummelkamp 
regelmatig op een boerderij om voor te gaan. Janna’s broer Egbert was een van de leiders 
van de groep rond Rheeze. In mijn boekje over hem ( Egbert Dunnewind, schoolmeester 
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tijdens de Afscheiding te Rheeze) heb ik uitvoerig zijn  belevenissen verteld. Janna en 
Harmen gingen ook mee met de Afscheiding. Harmens naam komt voor op de lijst van de 
veldwachter wanneer hij op 19 april 1836 in Rheeze bij zijn zwager Egbert aanwezig is op het 
moment dat er een Afgescheiden kerk geïnstitueerd zal worden. De veldwachter verbiedt de 
vergadering en maakt proces-verbaal op. Er worden boetes uitgedeeld.  

Marten, geboren in aug 1836, wordt kort daarop in Stegeren op een boerderij gedoopt.  
Janna vertelt later aan Marten dat hij in het geheim is gedoopt, in een boerenschuur en dat 
Marten tijdens de preek van de dominee hooi uit de kribbe aan het trekken was. (dit verhaal 
wordt honderd jaar later nog steeds binnen de familie doorverteld). De verdeeldheid binnen 
de kerk brengt veel onrust in de streek, maar ook binnen families.  

Economische problemen 

Begin jaren ’30 voerde Nederland een oorlog tegen België. Janna’s broer Egbert was 
korporaal in de schutterij van Hardenberg en moest onder de wapenen komen om de 
opstandige Belgen te verslaan. De oorlog kostte veel geld, er vielen veel doden zowel door 
het oorlogsgeweld als door besmettelijke ziekten die men in het leger opliep. De belastingen 
werden verhoogd en veel Nederlanders vervielen tot armoede. Dit wordt nog verergerd 
wanneer de aardappeloogsten mislukken. Aardappelen waren het volksvoedsel. Zowel in 
1845 als in 1846 mislukte de oogst, de prijzen van allerlei producten schoten omhoog en de 
mensen hadden weinig tot niets te eten. Ook in Overijssel gaat 75% van de oogst verloren.  

Verlangen naar een betere toekomst 

Het is te begrijpen dat men naar een betere toekomst voor zichzelf en de kinderen 
verlangde.  Binnen de groep Afgescheidenen kwam het gesprek op gang om hun heil in het 
buitenland te zoeken. Her en der in Nederland vertrokken mensen naar Amerika, Java en 
Zuid-Afrika. Ook in Heemse en omgeving hoorde men de verhalen. Van 
Raalte en Brummelkamp spraken er met de gemeenteleden over. In het 
voorjaar van 1846 wordt er in Arnhem een vereniging opgericht die de 
emigratie in goede banen moet leiden. Er wordt contact gezocht met 
medegelovigen in Amerika. Er komen vandaar berichten over vrijheid 
van godsdienst, goedkoop land om op te werken, en werk voor 
iedereen. Van Raalte en Brummelkamp schrijven pamfletten waarin ze 
uitleggen waarom het verstandig is om naar Amerika te vertrekken.  
Vanaf juni 1846 maken een groep gemeenteleden rond Heemse zich 
klaar om te emigreren. Er worden voorbereidingen getroffen om 
boerderijen en grond te verkopen. Soms moet er een erfscheiding plaatsvinden; verzoeken 
daartoe worden bij de rechtbank ingediend. De inboedel van de boerderijen moet verkocht 
worden, waarvoor verkoopdagen worden georganiseerd.  

 Janna Dunnewind en Harmen Kok verkopen op 28 juli 1846 hun boerderij aan Herman 
Heinrich Weitkamp. Ze hadden bij deze koopman nog een hypotheekschuld staan, die ze 
op deze manier konden aflossen. Het geld dat overbleef kon mee naar Amerika. Het erve 
Veidzicht en de  landerijen worden voor f 1350,— verkocht. Pas op 15 september wordt 
hun huisraad verkocht. 

 Egbert Dunnewind, Janna’s broer, verkoopt op 18 augustus zijn boerderij op de Brink te 
Rheeze voor f 1640,-- en op 11 september de inboedel voor f 225,-- 
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 Hendrikje Dunnewind getrouwd met Jan Stegeman verkopen hun boerderij in Brucht 
voor f 1384,-- 

 Hendrik Oldemeijer ( de broer van Janna’s schoonzus) en Dina Scheper uit Brucht 
verkopen hun huisraad.  

Gelijker tijd verkoopt ook de familie Plasman, goede vrienden van de Dunnewinds, uit 
Collendoorn hun erf Plasman; op dezelfde dag als ook erve Dunnewind wordt verkocht. Op 
10 september volgt de verkoop van de inboedel. 

Naast alle goede berichten uit Amerika, worden er ook sombere negatieve berichten 
verspreid.  De overheid ziet delen van het platteland leeglopen en waarschuwt de mensen 
die willen vertrekken dat er aan de andere kant van de wereld geen paradijs ligt, maar dat er 
hard gewerkt moet worden en dat er hun veel ontberingen te wachten staan.  Harmens 
broer wil ook emigreren, het liefst naar Zuid Afrika. Harmen en hij spreken af dat ze elkaar 
brieven zullen sturen.  

Op 26 augustus nemen ze afscheid van de kerk te Heemse. Tijdens deze bijeenkomst maken 
de emigranten nog een keer duidelijk dat ze vertrekken om voor hun kinderen christelijk 
onderwijs mogelijk te maken, om werk te zoeken dat voldoende opbrengt om in leven te 
blijven en om aan hun verplichtingen tegenover de staat te kunnen voldoen.  

Op donderdag 17 september is het zover. De boerenwagens worden volgeladen met de 
huisraad die men mee wil nemen. Over de Hessenweg naar Ommen en vervolgens naar 
Zwolle. Twee en veertig mensen waaronder Janna ( 47 j) en Harmen ( 50 j) met hun 7 
kinderen, Hermina ( 21 j), Jan (19 j), Hendrik (15 j), Albert (11 j), Marten (9 j), Jan Harm (4 j), 
Hendrik Jan, de jongste net 1,5 jaar. Het jongste kind op de wagens is nog maar 7 maanden 
oud. Janna’s zuster Hendrikje gaat nog niet mee, zij vertrekt  twee weken later. (13 oktober 
met de “Isabella”)  

Vanaf Zwolle gaan ze met een 
zeilboot de Zuiderzee over naar 
Amsterdam. Vandaar per 
trekschuit naar Rotterdam waar ze 
waarschijnlijk op zaterdagavond 
aankomen. Wanneer ze in 
Rotterdam aankomen is ds. van 
Raalte er nog niet. Deze komt pas 
op dinsdag aan.  Voordat ze 
kunnen vertrekken moet er nog 
van alles gebeuren. Eerst moest de 
overtocht worden betaald. Vaak 
was dat ongeveer  f 35 ,-- per 
persoon. Voor Janna en Harmen 
dus f 280,-- Daarnaast moest er 
proviand worden gekocht voor alle 
gezinsleden. De maatschappij bepaalde hoeveel er per persoon moest worden 
meegenomen. Dat kosten waren ongeveer f 20,-- per persoon. Daarvoor kocht men 
hardbrood, gezouten vlees, gerookt spek, koffie, rijst, gort, meel, erwten, aardappelen, zout 
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en azijn. Ook moest er voor kookgerei en eet en drinkgerei gezorgd worden. De kapitein 
zorgde voor voldoende drinkwater.  De hele groep uit Heemse komt op het schip de 
“Southener“ terecht, een driemaster met als kapitein Tully Crosby. 

Op 24 september vertrekt de boot uit Rotterdam. 

Over Janna en haar kinderen weten we over hun reis naar Amerika en hun leven daarna 
allerlei details. Voor het volgende verhaal heb ik naast gegevens uit allerlei boeken vooral 
geput uit de volgende drie bronnen: 

1. De herinneringen van Susie Cook, kleindochter van Janna Dunnewind, opgeschreven 
door haar nicht Ruth J. Cook Pino in 1944  ( privé archief) 

2. Het autobiografische verhaal  van Hendrik ( Henry) Kok, zoon van Janna Dunnewind, 
opgeschreven rond 1900 te vinden in :  Dutch Immigrant Memoirs and Related 
Writings door H.S. Lucas ( 1955) 

3. “The History of Allegan County”  van Henry F. Thomas 1907  Levensschetsen van de 
belangrijkste personen in Allegan 

 

Reis naar Amerika 

Janna’s zoon Hendrik beschrijft meer dan vijftig jaar later de reis die ze hebben gemaakt. Ik 
zal zijn verhaal volgen en hier en daar aanvullen met gegevens uit andere bronnen. 

Hendrik: “In de jaren 1845 en 1846 ontstond er veel onrust door religieuze repressie. 
Het waren zware tijden zodat gewone mensen nauwelijks hun families konden 
onderhouden. Een grote groep van deze mensen maakte plannen om naar Amerika 
te emigreren onder leiding van dominee A.C. van Raalte. Mijn ooms Egbert 
Dunnewind, Hendrik Oldemeyer en andere buren verkochten hun bezittingen en 
maakten zich klaar om vriend en vaderland te verlaten in de hoop hun eigen positie 
te verbeteren en speciaal om hun kinderen een betere toekomst te bieden. Dit 
gebeurde in het najaar van 1846. We begonnen aan een tocht naar Rotterdam, we 
reisden meestal over water, en passeerden Den Haag. Ondanks dat we de stad niet 
binnen gingen, zagen we van ver zijn straten met mooie hoge bomen. 

Toen we in Rotterdam arriveerden ontmoeten we mensen uit verschillende delen van 
het land, die klaarstonden om aan boord te gaan onder leiding van van Raalte. We 
waren met ongeveer honderd man. Dit was het eerste schip vol immigranten die 
betrokken waren bij de stichting van de Holland-kolonie in West-Michigan. Ons schip, 
de driemaster met de naam “Southerner” leek ons groot en sterk genoeg om door de 
golven te ploegen. Maar we kwamen er al snel achter dat we dat mis hadden”.  

Het leven aan boord was zwaar. Alle reizigers woonden gezamenlijk  in het grote ruim, 
behalve degenen die meer geld hadden zij konden een eigen hut huren. In het ruim waren 
langs de wanden slaapplaatsen getimmerd terwijl in het midden de tafels en de banken 
stonden. Ook alle bagage, kisten, koffers hadden een plek in het ruim. Het ruim was niet 
hoog, ongeveer 1.60 m, net genoeg om te staan. Honderd mensen opeengepakt betekent: 
benauwde lucht, zweet en stank. Wanneer het goed weer was kon met op het dek 
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bivakkeren. Daar werd ook gekookt, maar als het regende en stormde bleef men beneden en 
werd er geen warm eten klaargemaakt. Ook het toilet was op het dek, twee voor 100 
personen. Op zee kwamen ze in een hevige storm terecht, waardoor alle passagiers zeeziek 
werden. 

Hendrik: “Tijdens de reis is een vrouw van onze groep midden op zee overleden en 
verpakt in lakens in het water van de zee begraven.  

Onze kapitein woonde in Baltimore. Van hem en van de andere zeelieden leerden we 
een beetje Engels. Elke morgen verdelen de zeelieden het drinkwater. De 
gezinshoofden komen naar voren en krijgen  om de beurt een hoeveelheid water in 
verhouding tot de grootte van hun gezin. Ik herinner me hoe op een morgen mijn 
vader naar voren kwam en “negen” zei.  De man die het water uitdeelde zei in het 
Engels: “Waarom zeg je geen “nine” ? “  

Op momenten dat de zee kalm was, zaten de dominee en zijn vrouw en de kapitein  
voor hun hut en zongen hymnes. Ik herinner me dat een van deze hymnes eindigt 
met de woorden: “O that will be joyful when we meet to part no more on Canaans’s 
happy shore” Openbaring 21: 1 – 4 . Ik heb deze woorden nooit vergeten hoewel ik 
op dat moment de betekenis niet kende. “ 

Voor Janna en haar familie was het afzien. Ze waren gewend op het land te werken, over de 
heide te dwalen en ruimte om zich heen te hebben. Nu zaten ze opgepropt en konden de 
hele dag verder niets doen. Er was wel corveedienst; alles moest schoongehouden worden, 
maar dat was niets vergeleken met het zware werk op het land. Er zullen veel gesprekken 
gevoerd zijn.  En telkens komt naar voren dat ze op weg zijn naar een nieuwe toekomst, 
zoals de Israëlieten vroeger naar het beloofde land gingen. Hun Kanaän lag aan de andere 
kant van de zee. Op het dek werden dan ook veel godsdienstoefeningen gehouden. Men 
sprak elkaar moed in en men vertrouwde op God dat alles goed zou komen. Maar de reis 
was lang, de wind was tegen en er was geen land te zien. 

Hendrik: “Op 24 september 1846 vertrokken we vanaf Rotterdam en na 54 dagen 
zeilen, kwamen we in New York aan , net na het invallen van de duisternis. Ik wilde 
graag van boord maar mijn moeder zei ”Nee, we zijn in een onbekend land, je moet 
tot morgenvroeg wachten.”  
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Reis door Amerika 

Op 17 november komen 
ze aan in New York, aan 
de zuidkant van het eiland 
Manhattan. Bij de  Castle 
Garden Immigration 
Depot worden ze 
opgewacht door Thomas 
de Wit.  Er moeten allerlei 
formaliteiten verricht 

worden voor ze het land binnen mogen. Zo 
worden er van alle mensen die het land 
binnenkomen namenlijsten aangelegd.  Daar 
staan ze dan op de kade  tussen de schepen, tussen mensen uit allerlei werelddelen, in hun 
traditionele Overijsselse kledij en met klompen aan de voeten, bepakt en bezakt.  Van Raalte 
wil zo snel mogelijk door, omdat elk oponthoud geld kost. Ze boeken een bootreis over de 
Hudsonrivier naar Albany, 250 km naar het noorden, waar ze door I.N. Wijckhoff worden 
verwelkomd. Daarna gaat het met een stoomtrein naar Buffalo, 480 km naar het westen.  

Hendrik: “Na twee dagen verlieten we New York en reisden naar Buffalo en 
vandaaraf met de boot naar Detroit. Op een zondag stopte onze trein in een stadje 
en sommigen van ons gezelschap stapten uit om het plaatsje te bekijken.  Onze trein 
kwam weer op gang en liet ons achter. We wisten niet wat we moesten doen; we 
gingen wandelen en kwamen langs een kerk waar we mensen buiten zagen staan.  
We gingen naar hen toe en vertelden hun ons probleem, maar ze verstonden ons 
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niet. Toen haalde een van de mensen een zilveren munt uit zijn broekzak en gaf het 
aan een van ons.  We maakten daar bezwaar tegen want we waren geen bedelaars. 
Uiteindelijk begrepen ze onze benarde situatie en werden we op de volgende trein 
gezet. De trein haalde  de andere trein in waar de rest van ons gezelschap inzat. “ 

Wanneer ze In Buffalo aankomen, zoeken ze 
een boot die hen over het Eriemeer naar 
Detroit kan brengen, een afstand van 700 km. 
Ze vertrekken op 27 november en komen na 
een tussenstop in Cleveland, pas op 16 
december in Detroit aan. Er is ondertussen een 
grote groep medereizigers in Buffalo 
achtergebleven.  

Hendrik:” We bleven enige tijd in 
Detroit. Een vriendelijke meneer met Nederlandse roots, Mr. Theodoor Romeyn, wist 
dat we zouden komen. Hij nam ons me naar een groot gebouw, een soort hotel waar 
we een grote bovenkamer toegewezen kregen. Op een zondag hadden we enorme 
honger en we stuurden enkele mensen naar beneden om een maaltijd te bestellen. 
We wachtten erg lang, maar er kwam niets. Daarom stuurden we enkele anderen om 
te vragen waarom we zolang moesten wachten. Ze kwamen terug met het antwoord 
dat de eerste groep helemaal geen eten had besteld.  We hadden dus nog veel 
moeilijkheden met de Engelse taal. De ouderen in ons gezelschap vorderden heel 
langzaam, maar de jongsten leerden het snel”.  

In Detroit merken de reizigers dat hun geld begint op te raken, en ze zijn er nog lang niet. 
Gelukkig kunnen een aantal mensen op een scheepswerf in St. Clair aan het werk. Ook 
Harmen en Egbert krijgen daar werk. Dus verhuist de hele familie naar St. Clair, een klein 
dorpje met 1000 inwoners, 90 kilometer naar het noorden.  

Henry:” Van Detroit gingen we naar St. Clair waar we het grootste gedeelte van de 
winter verbleven. In de eerste nacht in St. Clair waren we getuige van een hevige 
sneeuwstorm. ´s Morgens zag ik enkele koeien voorzien van bellen door de sneeuw 
waden wat ik erg afkeurde omdat in Nederland de koeien in warme stallen liggen en 
warm water krijgen wanneer het erg koud is. In St. Clair was men bezig een grote 
stoomboot te bouwen en een aantal mannen uit ons gezelschap kregen werk te doen 
dat ze konden uitvoeren en waren daardoor in staat hun families te onderhouden. 

In St. Clair leerde ik iets beter Engels. Op een dag ging ik met een groepje mee naar 
de winkel van een hoefsmid om een bijl te laten slijpen. Er stonden en jongen en een 
oudere man werkloos in de winkel. Ze keken ons vol minachting aan en de man zei 
tegen de jongen “Kick him !” De jongen trapte met zijn laars tegen mijn benen, wat 
zo’n indruk op mij maakte dat ik de betekenis van zo’n simpel woord nooit ben 
vergeten. Ik heb me vaak afgevraagd wat er van deze wrede man en de jongen 
geworden is.  Maar het merendeel van de mensen was erg vriendelijk tegen ons. 

We bleven in St. Clair als ik me goed herinner tot begin februari 1847. Van Raalte, die 
het voortouw nam, nadat hij zijn gezin in Detroit had achtergelaten, schreef ons een 
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brief vanuit Allegan. Hij was daar voor een langere periode de gast van John R. Kellog. 
Hij schreef dat hij een locatie aan de Black Lake tussen de Grand River en de 
Kalamazoo Rivier had uitgekozen. Hij vroeg ons om van Allegan via Kalamazoo naar 
hem toe te komen.   

We werden op sleeën geladen (op dat moment waren we, denk ik, met vijf families) 
en reisden naar Detroit waar we begroet werden door onze goede vriend Mr. 
Romeyn. Na twee dagen in Detroit verbleven te hebben, vertrokken we naar 
Kalamazoo waar we op zaterdagavond arriveerden. Dominee Mr. Ova P. Hoyt, een 
presbyteriaanse zendeling, die van onze komst op de hoogte was, nam ons mee naar 
een groot huis. Enkele vriendelijke dames brachten ons eten, genoeg om de zondag 
door te komen. 
Maandagmorgen 
openden de 
winkeliers weer hun 
winkel. We kochten 
enkele dingen die we 
nodig hadden en 
daarna gingen we 
per slee door naar 
Allegan. (totaal 300 
km)  Rond de middag 
stopten we om in 
Otsego te eten, ik 
ben vergeten wie er 
voor dit eten 
betaalde. Tegen de 
avond konden we in 
de verte Allegan zien 
liggen, een klein en 
stil dorpje. Er was 
nog maar één huis 
gebouwd in het 
gebied wat we nu 
Southside noemen, daar waar het Olivierhuis nu staat. Het eerste wat ik zag was de 
kerktoren van de Presbyterian Church, zoals we al veel kerktorens gezien hadden in 
allerlei kleine dorpjes toen we westwaarts reisden. John R. Kellog bracht ons naar een 
leegstaande woning op de hoek van de North Cedar en de Monroe Street waar nu de 
Episcopal pastorie staat. Hier bleven we enige tijd terwijl Kellog-familie voor ons eten 
zorgde”. 

De blokhut 

Ondertussen was van Raalte met een kleine groep van zeven mannen naar de oevers van 
Black Lake getrokken. Een indiaan die het gebied goed kent gaat mee.  Ze komen terecht in 
de buurt van Fillmore bij Isaak Fairbanks, een gouverneur en G.N. Smith een zendeling die 
daar onder de indianen werkte. Ze krijgen bij Fairbanks  onderdak en elke dag gaan ze erop 
uit om hout te kappen. Daarbij worden ze geholpen door een ploeg Amerikaanse boswerkers 
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die wisten hoe je een boom moet omhakken en hoe je wegen kunt aanleggen. Er wordt een 
blokhut gebouwd waarin vijf of zes families ondergebracht kunnen worden. Wanneer de 
tweede blokhut klaar is, komen ook Janna, Harmen en de kinderen er naar toe. Ook Janna’s 
broer Egbert en de kinderen gaan mee. Ze arriveren er in de laatste week van februari, meer 
dan vijf  maanden na hun vertrek uit Heemse. Hun zus Hendrikje Stegeman arriveert met 
haar gezin in juni. 

Hendrik: ”Na een kort verblijf verlieten we Allegan per slee op weg naar de plek wat 
de Hollandse Kolonie aan Black River moest worden (ongeveer 40 km). Er waren 
mensen al eerder vetrokken vanaf Allegan om blokhutten te bouwen voor de eerste 
families. Ze konden daar verblijven totdat ze zelf grond hadden uitgezocht en een 
eigen huis hadden gebouwd. De weg naar Saugatuck was erg goed, maar na Well’s 
leerlooierij bij Saugatuck moesten we wel tien mijl onze weg door het oerwoud 
zoeken. We bleven in Saugatuck terwijl de mannen door de hoge sneeuw op pad 
gingen om land te kopen voor hun gezinnen. In deze periode waren we afhankelijk 
van voorraden die per ossenkar uit Allegan werden aangevoerd.  Deze ossenkarren 
waren erg welkom wanneer onze voorraden uitgeput raakten.  

Ik herinner me hoe op een dag , toen 
mijn vader en ik en enkele andere 
mannen, na een hele dag werken aan 
wat onze nieuwe huizen moesten 
worden, terug gingen naar de Indian 
Village aan de Black River. We wilden 
graag wat meel, maar we hadden 
moeite om de indianen duidelijk te 
maken wat we wilden. Maar door onze 
gebaren begrepen ze ons en daarna 
gaven ze ons een kleine hoeveelheid 
meel.  

Vader kocht veertig acres  grond in het grensgebied van Ottawa en Allegan.  Twintig 
acres  in Holland Township  en twintig acres in Laketown Township. Ik hielp mijn 
vader om een blokhut te bouwen dat 
kon onze woning worden. Dit was in 
het voorjaar van 1847.” 

Een acre is 4800 m2. Harmen en Janna kopen 
dus 80 acres,  ongeveer 40 hectare grond. Ze 
betalen daarvoor  80 x $ 1,25 , in totaal $ 
120,--  De gekochte grond werd gemarkeerd 
met inkepingen in bomen. Het was een 
ondoordringbaar bosgebied, met hier en daar 
moeras. Er moesten paden en wegen worden 
uitgekapt. Er kwamen steeds meer kolonisten. 
In de zomer van 1947 al 700 – 800. Iedereen 
moest een plekje hebben om te leven en te slapen. Er waren geen blokhutten genoeg, men 
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leefde en sliep onder een eenvoudig afdakje. Maar zelfs in de blokhutten was men niet veilig 
voor de wind en de regen. De daken waren van takken en bladeren gemaakt waar het 
telkens doorheen regende, waardoor al hun bezittingen nat werden. Het moeras zorgde 
voor veel ongedierte; muggen en andere insecten die ziekten verspreidden. Ondertussen 
raakte het geld op om voedsel te kopen. 

Hendrik: “Ergens in april of mei ging ik terug naar Allegan om geld te verdienen om 
ons gezin te ondersteunen.” 

Kinderen van 14 tot 18 jaar gingen uit de kolonie weg om in de dorpen in de omgeving (tot 
60 km ver) geld te verdienen bij rijke Amerikanen. Te voet ging het door het oerwoud, 
zonder te weten waar men terechtkwam. Ze kenden de taal niet en bleven vaak maanden 
van huis. Daarna gingen ze de lange weg weer terug om het geld thuis af te dragen.  

Hendrik: ”Mijn twee kleine broertjes Hendrik Jan en Jan Harm, respectievelijk drie en 
zes jaar oud stierven in de zomer van 1847.” 

De zomer van 1847 was dramatisch. Er braken 
verschillende ziekten uit in de kolonie; malaria 
door de muggen, dysenterie door de slechte 
hygiënische omstandigheden en de pokken, 
meegenomen door nieuwe immigranten. De 
ziekte sloegen toe in heel de kolonie; hele 
gezinnen stierven. Er waren niet genoeg 
mensen, om zieken te verplegen, te weinig 
medicijnen om hulp te bieden. Van Raalte 
gaat te paard de kolonie door om medicijnen 
uit te delen. Er was er zelfs niet genoeg 
mankracht om doodskisten te maken; 
overledenen werden in een laken gewikkeld 
en ergens onder een boom begraven. Er 
kwam geen grafsteen. Dat gebeurde ook met 
de twee kinderen van Harmen en Janna. De graven van Harm Jan en Hendrik Jan zijn niet 
meer te vinden.  Hermina, Jan en Hendrik zijn op dat moment al in Allegan aan het werk.  

Hendrik: “In de herfst van 1847 bouwde vader verder aan een groot blokhuis met een 
kelder eronder. Hij raakte overwerkt en juist toen het gezin naar de nieuwe woning 
verhuisde werd hij ziek. Hij stierf op 29 
december 1847. Daarna brachten we 
onze moeder naar Allegan .”  

Janna en de kinderen krijgen met een enorme 
tegenslag te maken wanneer Harmen sterft en 
hij is niet de enige. Er zijn zoveel mensen die 
sterven dat men midden in de winter niet 
genoeg graven kan delven.  De lijken worden 
met karren opgehaald en ergens in een 
massagraf gelegd, naamloos, zonder een 
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grafsteen.  Nazaten van Janna vertellen dat het 
massagraf zich bevond dicht bij Graafschap bij  de 
kruising van de Graafschap Road en de 32ste Street  
tegenover waar nu de Graafschap Cemetry ligt.  
Op het  kaartje hierboven zie je rechtsboven de 
begraafplaats waar Janna’s broer en kinderen 
begraven liggen.  Op het graf van Egbert staat een 
eenvoudige steen met de letters E D.  Linksonder 
op de kaart zou het massagraf hebben gelegen.  

 

Terug naar Allegan 

De oudere kinderen besluiten moeder Janna op te halen en mee te nemen naar Allegan.  
Allegan is een klein 
plaatsje rond een heuvel. 
Het is onduidelijk of een 
van de oudste kinderen 
de boerderij heeft 
overgenomen.  Ze 
bouwen voor Janna en de 
jongste kinderen een 
woning onder aan ”Priest 
Hill” . Het huisje staat er nu nog.  

Toch is er ook nog feest in Allegan.  Janna’s oudste dochter trouwt op 15 maart 1848 met 
Abraham Slaghuis, geboren in Wierden.  Maar ook daar slaat de ziekte toe. 

Hendrik: ” Onze enige zuster Hermina stierf ook in Allegan op 11 oktober 1849”.  

Susie:  ”De enige zuster van mijn vader Martin , Hermina Jane, trouwde met Mr. 
Slaghuis. Ze stierf op jonge leeftijd kort na de geboorte van hun eerste kind dat naar 
haar  en naar Janna  vernoemd is.  Ze is door haar grootmoeder Janna Dunnewind in 
huis opgenomen. Ze noemden haar Jennie en ze was als een klein zusje voor de 
andere jongens.” 

Janna sterft in  Allegan  op 29 augustus 1861,  61 jaar oud. Ze wordt  begraven op de 
Oakwood Cemetry in Allegan, op de plek waar later ook haar kinderen worden begraven. Er 
staat geen steen op haar graf.  

De oom in Afrika   

Susie: ”Terugkomend op de oom die naar Afrika ging: 
er was afgesproken dat hij zou schrijven over hoe het 
hem verging en Harm Kok zou schrijven hoe het in 
Amerika ging. Ze hebben nooit iets van de oom 
gehoord en Harm Kok stierf al vlak nadat ze in 
Amerika kwamen. Voor zover mijn vader weet is er 
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nooit iets van schrijven gekomen. Maar tijdens de Boerenoorlog las mijn vader in de 
krant dat generaal Paul Kok was vermoord. Hij dacht dat dat misschien wel een zoon 
of kleinzoon van die oom zou kunnen zijn.”   

Dit verhaal gaat nog steeds rond binnen de Kok (Cook) familie.  De enige broer van Harmen 
die in aanmerking kwam om naar Zuid-Afrika te gaan, is zijn broer Hannes; van de anderen 
weten we dat ze in Nederland of Duitsland zijn gestorven. Hannes Kok en Aaltje Berends 
woonden met hun gezin in Lemele en het laatste levensteken in de burgerlijke archieven  is 
het overlijden van hun oudste dochter Jantje op 2 oktober 1846.  Logisch dat de gedachte 
opkomt dat dit de broer is die naar Zuid-Afrika vertrokken is.  Ze komen echter op geen 
enkele scheepslijst voor. Wel komen ze op de ledenlijst van de Gereformeerde kerk in 
Ommen voor. Er 
staat bij  dat het 
gezin in 1849 met 
attestatie naar 
Amerika is 

vertrokken. Van Aaltje lezen we in Amerika niets 
meer, waarschijnlijk is ze tijdens de zeereis of 
direct daarna overleden.  Het gezin komt in 
Overisel terecht. Hannes sterft daar in 1864 en 
wordt in Overisel begraven, zijn zoon Harmen 
trouwt met Hendrika Maatman ( geëmigreerd uit 
Hellendoorn) en Geertje trouwt met Harm 
Klomparens (geëmigreerd uit Graafschap 
Bentheim). Van hen staat vast dat ze kinderen van 

Hannes zijn.  Verder staan er op de lijst met 
huwelijken nog Hendrik Kok die met Hendrikje 
Timmerman trouwt en Hendrika Kok die met Geert 
Jeuring trouwt. Omdat er veel meer families met 
de naam Kok zijn is nog niet vast te stellen dat zij 
bij Hannes horen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de 
kinderen van Janna geen contact hebben gehad 
met hun neven en nichten, maar daarvan is in het 
geheugen van de nazaten niets van blijven hangen.  

De kinderen van Janna en Harmen 

Naamsverandering 

De kinderen Kok nemen allemaal de naam Cook aan.  

Susie: “Toen mijn vader Martin de politiek in ging adviseerde Mr. Messenger en 
andere oude vrienden hem om zijn naam te veranderen. Er groeide in die tijd 
ongenoegen over vestiging van zoveel Hollandse emigranten die ook nog eens 
welgesteld waren, dat zijn vrienden meenden dat hij de verkiezingen zou verliezen 
omdat zijn naam KOK te Hollands klonk. Oom Henry ( Hendrik), Albert en John waren 
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genegen hun jonge broer te helpen en zo werd de spelling van hun naam veranderd 
in Cook. “ 

 

Hermina 

Hermina is geboren op 15 september 1825 en is 22 jaar wanneer ze emigreert. 

Ze trouwt op 15 maart 1848 met Abraham Slaghuis en ze krijgen een kind. Hermina stierf  in 
Allegan op 11 oktober 1849”.  

John ( Jan) 

Jan werd geboren  op 29 september 1827 en was 20 jaar toen hij emigreerde. 

John trouwt met Gertrude Klomparens, geboren in Bentheim, Duitsland.  Ze krijgen 4 
kinderen. John vecht vanaf 21 augustus 1862 in de Civil War. Hij behoort bij de 1e 
Compagnie, van de Fifth Michigan Cavalry. Hij brengt met een huifkar goederen naar het 
front. Doordat hij gewond raakt, verlaat hij op 18 september 1863 het leger. 

John sterft op 12 augustus 1878 

Henry (Hendrik) 

Hendrik  is geboren op 9 maart 1831 en was 15 jaar toen hij in 1846 naar Amerika 
emigreerde. 

Henry: “In Allegan werkte ik eerst voor Mr. John R. Kellog. In de herfst van 1847 
werkte ik samen met mijn broer John bij boeren. We rooiden de aardappels en 
pelden de maisoogst.  In de winter van 1847-48 werkte in voor Mr. Wilkes. Ik deed 
klusjes in zijn ijzerhandel. Het waren prima mensen en ze waren goed voor mij, maar 
ik vond het maar niks om ‘s morgens vroeg op te moeten staan om de kachel aan te 
maken en andere klusjes te doen. Daarom  sprak ik af met een andere Nederlandse 
jongen – Engelbertus van der Veen die nu in Holland woont, dat hij elke morgen de 
huishoudelijke klusjes zou doen. Maar op de eerste dag dat Engelbertus werkte, 
gebruikte hij, omdat hij niets anders kon vinden,  de waskom om daarin de as uit de 
kachel te vervoeren. Dat was de enige dag dat ik laat kon opstaan, want Mr. Wilkes 
maakte me haarscherp duidelijk dat ik de enige was die ‘s morgens het vuur had aan 
te maken. Op dat moment kende ik al genoeg Engels om te weten wat hij zei, maar er 
waren momenten dat ik de betekenis van wat er  werd gezegd niet verstond.  Zo 
vroeg Mr. Wilkes eens voor de grap aan  mij: ”Henry, weet je wat horse-radish is?” ( 
mierikswortel) “wel” zei hij “Dat is een ding dat je op het paard bindt wanneer je hem 
voor de wagen spant.”  Gelukkig lieten ze me die dag geen “horse-radish” halen.  

Daarna ging ik een tijdje werken voor de jurist Ely.  Mevrouw Ely was van 
Nederlandse afkomst en sprak goed Nederlands zodat wij als Nederlandse groep Mr. 
en Mrs. Ely vaak om advies vroegen. De jurist was een prima man en hij hielp onze 
mensen op verschillende manieren. 
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In 1852 ging ik voor Mr. N.B. West in een ramen- en deurenfabriek werken. Dat deed 
ik tot 1890 toen Mr. Baker en ik hem uitkochten. Kort daarna sloten Hiram en George 
de Sano zich bij ons aan en begonnen we een meubelmakerij.  In 1900 verkocht ik 
mijn aandeel in het bedrijf aan hen”.  

History Allegan : “Het meubelbedrijf deed goede zaken. Er werden telkens weer 
nieuwe meubelen op de markt gebracht en Henry werd er rijk van. Hij trok zich 
steeds verder uit de zaak terug en kon vanaf 1900 rentenieren. 

Op 6 januari 1860  trouwde Henry met Althea Cook ( Aaltje 
Kok 13 – 12 -1842). Ze was een dochter van Mannes Kok en  
Dinie  Kromhof; afkomstig uit Hellendoorn. Ze emigreerden 
met hun kinderen in 1851 naar Michigan. Henry en Althea  
kregen in Allegan 4 kinderen. Ze sluiten zich aan bij de First 
Presbyterian Church, waar Henry ook ouderling wordt. Hij 
wordt een trouw lid van de Republikeinse partij zonder dat 
hij politieke ambities heeft.  Hij begon in Holland met lege 
handen, kende goed zijn mogelijkheden en overschatte de 
moeilijkheden niet die hij tegen kwam.  Door soberheid, spaarzaamheid en hard 
werken werd hij een vermogend man waardoor hij voorzich zelf kon beginnen. Zijn 
inspanningen werden beloond met welvaart en dat maakte hem tot een van de 
aanzienlijkste burgers van Allegan.  Zijn zakelijke carrière is verdienstelijk en eervol  
en wordt gekarakteriseerd door rechtschapenheid en onbetwistbare integriteit. Zijn 
voortdurende inspanning gepaard gaande met gezond verstand bracht hem tot de 
huidige positie waarbij hij  vriendschap en respect van velen ervaart. Zijn 
ondernemingsgeest en vooruitstrevendheid maakte hem tot een echte Amerikaan”. 
Henry sterft op 30 april 1919 in Allegan”.  

Albert 

Albert is geboren op 1 januari 1834 en was 13 jaar toen hij emigreerde. 

Albert  trouwt met Johanna Francena Kries, geboren in Middelburg. Ze krijgen 12 kinderen 
waarvan er 3 vroeg overlijden. Hij sterft op 9 januari 1920   

Martin 

Martin is geboren op 17 augustus 1836 en was 11 toen hij emigreerde. 

Susie: “Toen mijn vader Martin jong was, werkte hij voor mensen in de  omgeving van 
Allegan. Een van hen was de advocaat Littlejohn ( Kleinjan). Deze had een goede 
bibliotheek met daarin een exemplaar van de Blackstone Wet Boeken. Hij zag dat 
vader geïnteresseerd was en zei toen tegen hem dat hij alle boeken waarin hij 
geïnteresseerd was, mocht gaan lezen.  Dat is de manier waarop vader het meeste 
van wat hij weet, geleerd heeft.  Er was een groot tekort aan leraren. Mr. Littlejohn 
adviseerde vader om weer naar school te gaan en zocht een goede opleiding voor 
hem uit. 

https://www.ancestry.com/family-tree/pt/ViewPhoto.aspx?tid=111193067&pid=210099835099&iid=6eb563d3-1c13-4ed4-b124-0d79279c0094&src=search
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’s Avonds en in de vakanties werkte hij 
voor de fam. Messenger, Engelsen die 
naast hun schuur een ouderwetse 
houtschaafmachine hadden staan. Ze 
maakten allerlei dingen voor het 
boerenbedrijf. Oom Henry en oom 
Albert waren prima timmerlieden en 
zij werkten daar ook.  Ze hebben veel 
aan de Messengers te danken.  Albert 
gaat na zijn trouwdag wonen in een 
huis dat hij van de Messengers huurt 
en ook Martin koopt met behulp van 
hen een eigen huis. Twee van hun kinderen krijgen doopnamen die gelijk zijn aan de 
voornamen van Mr. en Mrs. Messenger. 

Mijn vader Martin wist heel weinig over de Kok-familie, maar was wel erg trots op de 
Dunnewinds. Ze waren godsdienstig en konden goed leren.  Hij vond zijn broer Henry 
het meest op moeder Janna lijken, hoewel, mijn vader had de blauwe ogen van de 
Dunnewinds. ( In ons gezin hadden alleen Fred en Martin blauwe ogen) Mijn vader 
vertelde me vaak dat ik wat karakter betreft veel van de Dunnewinds weg had  en 
ook Martin omdat hij graag naar school ging en veel studeerde.”  

Martin trouwt met Mary Cornelia Kries en ze  krijgen  tien kinderen  

History Allegan : “Martin kreeg in de loop 
der  jaren ook een politieke functie in 
Allegan.  Hij was leider van de 
Democratische partij in de regio. Toen de 
Democraten aan de macht waren, werd hij 
verkozen tot een soort penningmeester 
van de stad, een functie die hij 12 jaar lang 

bekleedde; later 
kreeg hij dezelfde 
functie in de regio. 
Ook werkte hij bij 
de spoorwegen. 

Na de burgeroorlog 
kreeg hij eerst werk 
in de droogmakerij 
en in de oliehandel. 
Hij reed met een 
wagen naar 
Kalamazoo en 
kwam terug met 
olievaten die hij 
aan winkels 
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verkocht. Hieruit is “Grover Cook’s Oil” ontstaan.  Vader kreeg in 1883  toen de 
Democraten aan de macht waren  een baan in de gevangenis van Ionia en hij deed 
het bedrijf in Allegan over aan Grover’s father, Thomas. Vader bleef vier jaar in Ionia. 
Toen er een Republikeinse president kwam, ging hij terug naar Allegan en solliciteer 
hij de bij de spoorwegen in Kalamazoo.  Na vier jaar ging hij terug naar Ionia (begin 
1891). Als gezin volgden we hem nadat in juni de scholen gesloten waren. Hij bleef 
dat werk doen tot hij op 12 april 1913 stierf.”  

Civil War 

Susie: “Toen mijn broertje Tom nog een baby was, meldde vader Martin, 27 jaar oud, 
zich in Detroit aan voor het leger dat in de burgeroorlog vocht.  Maar hij was te klein, 
te jong en hij had een baby. Hij ging daarna naar Kalamazoo om het nog een keer te 
proberen. Daar werd hij wel aangenomen en nam dienst, gedurende drie jaar, tot het 
einde van de oorlog. Hij werd een “Michigan Volunteer” ( vrijwilliger) in de Achtste 
Compagnie van de US Cavalerie afd. E.  
Het eerste jaar heeft hij niet gevochten. 
Hij werd zaalchef in het veldhospitaal in 
Nashville Tenn.  en hielp de dokters 
gedurende een half jaar, tot 
september1864. Het leger van de 
Union’s leed zware verliezen en veel 
van de gewonden werden naar zijn 
hospitaal gebracht. Daarna ging hij  mee 
met de Sherman March naar de zee”.   

John en Martin vochten beiden in 
de Amerikaanse Burgeroorlog 
(Civil War 1861 - 1865).  Er was 
oorlog tussen de Noordelijke 
staten ( De Unie)  en de Zuidelijke 
staten ( Confederatie)  De 
noordelijke staten waren 
geïndustrialiseerd, de zuidelijke 
staten met hun grote katoen- en 
tabaksplantages dreven vooral op 
slavenarbeid. Na de verkiezing 
van Abraham Lincoln tot president in 1860 scheidden de Zuidelijke staten zich af en ontstond 
er een bittere burgeroorlog. Rond Nashville werd ook zwaar gevochten. In september 1864 
neemt generaal Sherman Atlanta in.  Daarna volgt tussen 15 november en 21 december de 
beroemde tocht van Sherman naar Savannah aan de Golf van Mexico. Dwars door vijandelijk 
gebied met 62.000 soldaten, waarvan  5000 cavalerie te paard  en 64 kanonnen. Ze pasten 
de tactiek van de verschroeide aarde toe waardoor de zuidelijke troepen afgesneden werden 
van hun transportmogelijkheden, voorraden en bewapening. De mars was beslissend voor 
het verloop van de oorlog. Martin trekt mee en verzorgt de ontelbare soldaten die onderweg 
in het gevecht gewond raakten. 
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Kleinkinderen 

Hermina en Abraham  kregen 1 kind en ze sterft daarna. 

John en Gertrude krijgen 4 kinderen 

Henry en Althea kregen 4 kinderen 

 Delia Jane: zij wordt onderwijzeres en trouwt met de rechter F.S Lamb 

 Herman trouwt met Minnie M Cook:  Hij wordt begrafenisondernemer en vrederechter 

 Milton J. trouwt met M. Thompson. Hij wordt tandarts in Holland 

 Eva O. trouwt met H.W. Hardie de juwelier in Holland 

Albert en Francina Kries  kregen 12 kinderen 

Martin en Mary Cornelia  Kries kregen 10 kinderen, waaronder Thomas Martin Cook 

History Allegan : Thomas is opgegroeid in Allegan en ging daar naar de lagere school. Vanaf 
zijn jeugd was hij geïnteresseerd in het zakenleven in Allegan.  In 1885 begint hij een handel 
in steenkool en hout. Hij had een bloeiend bedrijf. In 1890 neemt hij de oliedistributie over 
voor de Standard Oil Company. Hij wordt een van de vooraanstaande zakenlieden in de regio  
Allegan. Hij ging zorgvuldig met zijn belangen om, 
hij breidde zijn klantenkring uit door zijn prettige 
omgang met mensen. 

Op 7 mei 1884 trouwt hij in Ionia met Agnes K. 
Harwood.  

Thomas Cook wordt een van de prominente leden 
van het stadsbestuur van Allegan. In 1905 en 
1906 is hij voorzitter van het gemeentebestuur. In 
die jaren groeide Allegan snel doordat er nieuwe 
fabrieken gebouwd werden en er veel 
vernieuwingen waren.  Zijn werk voor de partij 

was verrijkend en succesvol, zijn inbreng had veel 
effect. Hij was  president van de Allegan County 
Landbouw Maatschappij die met het geven van 
beurzen veel goed werk deed. Hij was lid van 
verschillende organisaties waaronder de Knights 
of Pythias waarin hij opklom tot lid van de Grand 
Lodge.  Hij werd ook president van het Boat & 
Park bedrijf dat vaartochten ging organiseren 
naar het “Cook Park” een park  ten noorden van 
Allegan dat naar hem vernoemd was. Hij werd 
ook vicepresident van de Kamer van Koophandel, 
een organisatie die actief was om de welvaart in Allegan te bevorderen.  Thomas was een 
bekende inwoner van Allegan en men prijst hem voor zijn zakelijke bezigheden. Zijn politieke 
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opponenten waarderen de manier waarop hij 
zijn mening verwoordt en de manier waarop  
hij zijn plannen vormgeeft.  

Naschrift 

In de staat Michigan wonen een groot aantal 
nakomelingen van Janna en Hermen. Een groot 
aantal draagt nog altijd de naam Cook, anderen 
hebben door huwelijken andere achternamen.  
Nog steeds houden de familieleden contact met 
elkaar.  Zo treffen de nazaten van Martin en 
Cornelis Cook elkaar jaarlijks op een familiereünie 
en geven daarbij ook een familieblad uit.  

Plattegrond van Allegan. 

1. Huis van Janna Kok – Dunnewind 
2. Huis van Marin Cook 
3. Huis van Thomas Cook 

De laatste jaren zijn verschillende nazaten van 
Janna Dunnewind in Europa op vakantie geweest. 

In 1997 was er een reünie met de Dunnewind- 
familie uit Rheeze. 

Rodger en Eileen Cook ( uit de Martin Cook stam) 
kwamen bij ons eten. 
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