
De zoektocht naar verloren familie.
Nadat  mijn oma Anna Willemina Spijker-Biemans (geb.1-3-1895) op 30-09-1986 overleden was, vond mijn moeder met het leegruimen van oma’s kamer in een kast een doos. Het was een kartonnen doos die oma altijd had bewaard, aangezien daar de erfenis van haar schoonmoeder  Maria Gesina Spijker-Wolters (geb.07-06-1852)  in zat.                  Een omslagdoek, een hoedje wat snuisterijen en een map met een paar foto’s erin. Haar schoonmoeder had de laatste jaren van haar leven bij m’n opa en oma ingewoond waar ze op 16-03-1934 op 81 jarige leeftijd overleed.
Vooral de 2 grote foto’s die in de doos zaten maakte mij nieuwsgierig, er stonden 2 families op die wij geen van allen kende. M’n vader wist te vertellen dat het familie was die ooit naar Amerika was geëmigreerd. Opa en oma hadden daar wel eens over verteld dat een broer van opa’s vader en een zus van opa’s moeder met elkaar waren getrouwd en in 1889 waren vertrokken naar Amerika. Ook vertelde ze dat er direct na de Tweede Wereldoorlog in 1945 een Amerikaanse militair naar Slagharen was gekomen om hun de hartelijke groeten over te brengen van zijn schoonfamilie, de familie Spieker. Wie de militair was waren ze helaas vergeten. 
Als opa en opoe van moeders kant (Van Dijk) en opa en oma van vaders kant (Spijker)  vroeger bij elkaar op visite waren werd er nog wel eens gepraat over de verre familie in Amerika. Dan werd er verteld dat er familie van opoe haar tweede vader ( Hermannus Hendrikus Kerperien 1853-1932 ) in Amerika was getrouwd met een van de Spijker familie. Ook werden er meerdere dingen verteld, zoals dat de oudste zoon van Spijker zijn moeders naam Eilers had gekregen omdat ze niet voor de wet waren getrouwd. Toen Roelof Spijker (1819-1850) met zijn vrouw Anna Aleida Eilers (1814-1878) in 1841 vanuit  het kerspel , het dorp Wesuwe bij Meppen naar Nederland kwamen, waren ze zoals het in die tijd gebruikelijk was in een Rooms Katholieke omgeving, wel in de kerk getrouwd en niet voor de wet dat was genoeg.  Dit huwelijk werd in Nederland niet als rechtsgeldig gezien en kreeg hun eerste kind Johannes Hermannes (Jan Herm geb. in 1842 ) de achternaam van zijn moeder. 
Maar m’n vader en moeder waren niet zo geïnteresseerd in die verhalen, omdat ze die mensen toch niet kende. Ook toen Rob Franks mijn zwager uit Amerika voor het eerst bij ons thuis kwam vertelde oma die bij ons in woonde  soms over familie in Amerika. Alleen wist ze zich er niet meer zoveel van te herinneren, ze vertelde wel dat ze nog ergens foto’s moest hebben liggen, maar wist niet meer waar.



Nu we de foto’s weer terug hadden gevonden wist niemand meer iets over de Amerikaanse tak te vertellen. Het enige aanknopingspunt wat we hadden was dat de foto ooit was gemaakt in Jefferson City bij de fotograaf Carl Deeg. 
Mijn broer Johan had eind jaren ‘80 al eens gezocht maar er waren in Amerika meer plaatsen die naar de 3de president ,Thomas Jefferson ( 1743 - 1826 ) waren genoemd. En er woonde geen familie Spijker in die plaatsen.                                                                                 Toen wij in 2004 de foto’s nog eens weer bekeken zag m’n broer Johan dat er met een potlood op de achterkant van de foto de naam “Ann Speaker” stond geschreven.       Dit bracht mij op het idee om opnieuw een poging te wagen om de familie uit Amerika op te sporen. Ik kreeg het vermoeden dat we verkeerd hadden gezocht en dat de familie niet onder de naam Eilers of Spijker daar naar  toe waren vertrokken maar onder de naam Spieker, gewoon in het dialect zoals ze zich in Slagharen ook altijd hadden genoemd. De fotograaf had de naam achterop de foto gezet zoals Ann Spieker het had uitgesproken dus als “Speaker”. Ook zag ik dat achter de plaatsnaam Jefferson City de letters MO staan, wat voor de Staat Missouri staat. 
Na een korte zoektocht op m’n computer vond ik in de Yellow Papers van Jefferson City in Missouri 4 families met de naam Spieker.                                                                Ik heb toen aan mijn zus Willie Franks-Spijker (die in Holt Michigan USA) woont gevraagd of zij contact met deze mensen kon opnemen om ze te vragen of ik hun wat kopieën van de foto’s mocht mailen of opsturen om te kijken of er iets op stond wat hun bekend voor zou komen.
In de eerste instantie was de familie terughoudend, omdat ze dachten dat we hun iets wilde verkopen, maar toen Willie vertelde dat het om stamboom onderzoek ging, wilde ze wel meewerken.                                                                                                               Het was David Spieker die zijn vader Paul  herkende op een familiefoto die zo rond 1922 naar Nederland was verstuurd. Hun hadden in de familie nog 2 van dezelfde foto’s en waren meteen enthousiast dat we verre familie van elkaar waren.                Ook David zijn zussen Marilyn Spieker-Evers en Pat Wilding-Spieker vonden het leuk om bericht te krijgen van familie “from the old country”                                                   maar wisten weinig te vertellen over hun verre voorouders en waren blij met alle informatie die ze kregen, aangezien ze helemaal niets wisten over hun familiegeschiedenis.                 
Zover ze wisten was er nooit veel over vroeger gepraat. Ze wisten wel dat de Spieker  familie vanuit  Duitsland of Nederland naar Amerika waren gekomen aangezien hun oom Lincoln Jansen (getrouwd met Bernadine Jansen-Spieker) in 1945 als Amerikaans militair in Nederland was geweest. Daar had hij met familie gesproken en klompen en andere cadeautjes gekregen. ( hierop zal ik later nog op terug komen)

Al vrij snel werd ik in contact gebracht met Ron Gerling, hij was de kleinzoon van Pauline Spieker (geb. 19-10-1909- ovl. 18-10-2005) Pauline was getrouwd met Stephen Gerling (geb. 28-08-1906- ovl. 16-10-1987) 
Ook de familie Gerling komt oorspronkelijk uit de buurt van Meppen, Duitsland  en ook van deze tak is er een deel naar Nederland geëmigreerd waar ze zich Geerling noemde.
Van de oude foto die omstreeks 1900 was gemaakt kende ze niemand, met hulp van mijn verre achterneef Ben Spijker uit Almelo, die het verhaal kende van de emigratie in 1889 naar Amerika. Zijn opa, Berend Spijker, de tweelingbroer van Roelof Spijker (Jute) stond er bij toen de familie afscheid nam om naar Amerika te emigreren en men elkaar nooit meer zou zien. Door de verhalen van zijn opa  enthousiast gemaakt, is Ben al in de zestigerjaren van de vorige eeuw begonnen met het verzamelen van familiegegevens en heeft hij als archivaris een groot archief met stamboomgegevens van de familie Spijker/Spieker, zo  werden uiteindelijk de personen op de foto van naam voorzien.
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Links boven staat :                                                                                                           Martha Spieker-Haverkotte  geb.Slagharen 12-07-1880 ovl. Jefferson City 06-12-1964                                 Berend Roelof Spieker geb. Slagharen 12-01-1873 ovl. Jefferson City MO 23-08-1951                                                        Johannes Herman Kerperien geb. Slagharen 27-12-1860 ovl. Glennonville 12-02-1934  Johan Heinrich Spieker geb. Slagharen 23-05-1879 ovl. ?                                                 Zittend van links naar rechts:                                                                                            Maria Aleida Kerperien-Spieker geb. Slagharen 16-07-1867 ovl. Glennonville 16-02-1943 Johannes Hermannes Spieker geb. Slagharen 15-07-1842 ovl. Jefferson City MO ? Maria Aleida Spieker-Wolters geb. Slagharen 28-04-1842 ovl. Jefferson City 16-03-1928 vermoedelijk de vrouw van Johan Heinrich Spieker.. geb. ovl. ??

Door de informatie die ik had gekregen zocht ik via internet naar zoveel mogelijk informatie om de familiegeschiedenis boven water te krijgen.                                        Het was lastig zoeken omdat het gezin van Jan Herm Spieker bij de gemeente van Ambt Hardenberg als Eilers stond ingeschreven, noemde zich in Slagharen Spijker en in Amerika Spieker. Een gegeven dat je overigens ook ziet bij andere familienamen Karperien in Slagharen Kerperin of Kerperien in Amerika. Zelf denk ik dat hun naam door de gemeente werd aangepast naar het Nederlands Spieker werd Spijker, Gerling werd Geerling, Kerperien werd Karperien enz. Toen deze mensen in Amerika gingen wonen namen ze gewoon hun Duitse naam weer aan. 
David mailde mij dat er ooit een zekere Francis Kerperien vanuit Flint Michigan een brief aan zijn moeder in de jaren ‘80 had gestuurd,  met de vraag hoe het kon dat zijn moeder,  waarvan hij altijd had gedacht dat ze van meisjesnaam Spieker heette nu bij haar overlijden ineens de naam Eilers tevoorschijn kwam. Niemand kon hem hier een antwoord op geven, tot dat in 2004 de foto’s en familiegeschiedenis tevoorschijn kwam . Francis Kerperien woonde vlak bij mijn zus Willie Franks-Spijker in de buurt. 
Rond die tijd ( 1980) was door Francis Kerperien ook gezocht via briefwisseling, op het gemeentehuis in Hardenberg  naar de namen Eilers en Spieker en Kerperien  die in Slagharen woonde of hadden gewoond. Ook hij kwam niet verder met zijn stamboom aangezien deze naam in Slagharen niet meer voorkwam.   
 Na wat zoeken vonden we zijn adres en telefoonnummer en werd er contact gelegd.               Hij was heel blij met alle informatie, omdat het voor hem altijd een raadsel was gebleven,  hoe het nu zat met de naamsverandering. Hij is nog verschillende keren bij mijn zus en zwager op visite geweest en hun bij Francis die bij zijn dochter inwoonde. Helaas heb ik hem nooit kunnen ontmoeten aangezien hij in 2006 is overleden.
 In de scheeps archieven van de “NV Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij  N.A.S.M.“ eigenaar van de Holland Amerika Lijn, vond ik de familie nog weer terug  . Ze vaarde met  stoomschip de “SS Amsterdam II “ op 23 september 1889 vanuit Amsterdam naar New York waar ze op 12 oktober 1889 aankwamen op Ellis Island New York. Hierna was het nog 3 dagen met de trein naar St. Louis MO en nog een dag reizen met paard en wagen. De overtocht kostte destijds 45 gulden per persoon, voor kinderen betaalde men 22,50 gulden, baby’s mochten gratis mee.        Een overtocht per volwassene was dus in die tijd 3 maandlonen! 
In het scheepsarchief zie je op nr.323 de naam Jan Karperien staan, hij reisde samen met de familie Spijker nr. 326 t/m 331, Jan Karperien kwam uit Den Ham maar was geboren in Slagharen, hij was een neef van John Herman Kerperien, die later trouwde met Maria Aleid Spieker.                                                                                                           Jan Karperien/ Kerperien was de broer van Hermannus Hendrikus Kerperien 1853-1932 hij was de stiefvader van  Maria Catharina Van Dijk- Belt , opa van mijn moeder, Annie Spijker-Van Dijk.
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Paul Spieker (geb.19-10-1909) (de vader van Marilyn, Pat en David Spieker)               was op de foto een jongen van plusminus een jaar of 13.                                         Geheel links op de foto, aan de rechterkant stond zijn tweelingzus Pauline .               Zittend links op de stoel Rudolp Spieker (geb.12-01-1873)                                             daar naast Bernardine Spieker (geb.07-02-1913) en Martha Spieker-Haverkotte  (geb.12-07-1880)  Achteraan staan Ann Spieker (geb. 27-04-1904)  en Mary Spieker (geb.07-10-1902).
                     Spieker,%20Rudolf%20and%20Martha%20Family.jpg

file_3.wmf



Na veel mailtjes van de verre familie uit Amerika, David & Diane, Harry & Pat en Frank & Marilyn  besloot ik (nadat ik al vele malen was uitgenodigd) om mijn naamgenoten aan de andere kant van de grote plas maar eens te gaan bezoeken. Helaas heb ik Marilyn Evers-Spieker nooit kunnen ontmoeten op 10 juli 2007 stierf ze 71 jaren oud na een kort ziekbed. In de Augustus  2007 ben ik eerst naar mijn zus Willie in Michigan gegaan voor een korte vakantie. Samen met mijn zus ben ik naar Jefferson City in Missouri gevlogen voor een familie bezoek.  Diane de vrouw van David haalde ons op van het vliegveld in St. Louis, waarna we in Jefferson City aangekomen David en  Harry & Pat ontmoette. Terwijl wij elkaar nog nooit hadden gezien, klikte het meteen.           Het voelde direct als familie en ze wilde ons graag alles laten zien.                                       David vertelde mij dat de Katholieke St. Peter kerk in Jefferson City , de plek was waar de Nederlandse en Duitse emigranten aankwamen na hun lange reis. 
Dit waren veelal Katholieke families die uit de grensstreek Drenthe en Noord Oost Overijssel kwamen.  In Duitsland waren het vooral emigranten die woonden aan de grens tussen Haren, Lingen, Meppen en Bad Bentheim. Veel Duitse families kwamen eerst naar Nederland om het geld te verdienen, om zo de overtocht te kunnen betalen.                                                             
Er is op het internet een leuke site www.emslanders.com waar veel informatie te vinden over Duitse en Nederlandse emigranten uit de grensstreek
Als verrassing hadden ze voor ons een familiereünie georganiseerd, waar ze zoveel mogelijk familieleden hadden uitgenodigd om kennis met ons te maken. Met het uitwisselen van foto’s en verhalen en een heerlijk buffet werd het een prachtige dag. 
Ik sprak met een aantal oudere mannen en vrouwen, die mij nog veel wisten te vertellen hoe het vroeger was geweest. Tot ongeveer 1934 waren de leerboeken op school nog 2-talig in het Engels & Duits en werd er nog door de ouderen nog in het  plat-Duuts met elkaar gesproken.  
Ook vertelde men over het familiedrama wat had plaatsgevonden op donderdag 15 juni 1911 bij de familie Kerperien, Benjamin & Martin waren gaan zwemmen in de St. Francois River in Dunklin County. Door de sterke stroming zijn ze verdronken en later onder de Green Bridge bij de “Lampkin Farm” terug gevonden. (zie krantenbericht) Ook werd met trots verteld dat Rudolp Spieker een eigen weegbrug had gehad waar hij tot zijn pensioen had gewerkt, en zelfs nog mee in de krant had gestaan.                               (zie krantenbericht)                                 
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Rudolp (Roelof) Spieker was getrouwd met Martha Haverkotte , de familie Haverkotte emigreerde in 1892 van Slagharen naar Jefferson City Missouri. 
Ook vertelde ze ons dat sommige families heel snel een goed leven hadden, maar dat voor anderen,  door tegenslag en ziekte nog lang in armoede leefde. De familie Kerperien , zo vertelde hij mij woonde in een hutje aan de rand van het bos en leefde van wat er achterbleef op het land en klusjes die ze bij de boeren deden. Als kleine jongen ging hij er 1 keer per jaar met zijn ouders naar toe. Ze sliepen dan in een hotel in de buurt omdat er geen plaats was in het kleine hutje.  Pas vele jaren later kregen ze het beter en bouwden ze een boerderij.   

We werden door David & Diane Spieker en Harry en Pat Wilding-Spieker overal mee naar toe genomen om te laten zien waar de familie had gewoond , geleefd en was begraven. 
Op het kerkhof kwamen we veel bekende namen tegen die je in Slagharen en omgeving  ook tegen komt, zoals Hoffman, Helmig, Jansen, Kohrman, Lubbers, Maas, Maassen, Meijer, Mittendorp, Robben, Smit, Smid, Spieker, Veltrop, Vogel, Wolters, Drent, Haverkort, Haverkotte enz.  
Ook kregen we  veel over de geschiedenis en het ontstaan van Jefferson City te horen. Veel nieuwe Amerikanen werkte aan het aanleggen van nieuwe spoorwegen.               De Nederlandse en Duitse emigranten stonden bekend als harde werkers en paste zich snel aan. De meeste boerde goed, al was het wel zwaar.  
Ik hoorden van een oud oom van David Spieker, dat als de familie Spieker niet was opgevangen door  Johan Herman Wolters ze de eerste winter al dood waren gegaan van de honger. 
John Herman Wolters geb. Slagharen 12-10-1841 was de oudere broer van                 Maria Aleida Spieker-Wolters  en Maria Gesina Spijker-Wolters.  
(In het volksregister van Hardenberg staat dat hij in 1864 is overleden, ik vermoed dat daar ergens een fout is gemaakt.)      
 Hij is op 24-08-1864 samen met zijn neef Herman Immink via Bremerhaven met het zeilschip “De Schlosser” naar Cincinatti U.S.A. vertrokken waarna hij door reisde naar Jefferson City Missouri omdat daar familie van hem woonde.                                               Daar trouwde hij in County Cole op 09-06-1868 met Mary Adel Thessen geb. 1845.      Ze woonde  in Meta een klein gehucht in de buurt van Jefferson City.  

 In dit deel van Missouri zijn een deel filmopname’s gemaakt van “Het kleine huis op de Prairie” ooit uitgezonden op de Nederlandse televisie.                                                  In de plaats Mansfield woonde Laura Ingalls op het land “Rocky Ridge” van 1894 tot haar dood op10-02-1957. Zij was de schrijfster van “Het kleine huis op de Prairie”.
Deze film geeft een goed beeld hoe het er vroeger uit zag in Missouri in de tijd dat de emigranten uit Slagharen daar aankwamen. 
Gezien de foto’s die ooit werden gestuurd uit het verre Amerika, kon je zien dat het daar goed ging. De mensen in Slagharen vonden in die tijd rond 1900  foto’s een luxe die alleen de rijken zich konden veroorloven.                                                                                De familie heeft  waarschijnlijk nog tot 1934 contact onderhouden tot dat Gesina Spijker- Wolters in dat jaar overleed. Haar zuster Aleid Spieker-Wolters was al in 1928 overleden en was er nog wel contact met Rudolp en Martha Spieker.                              Nadat  Gesina in 1934 is overleden was er waarschijnlijk niemand meer, die nog interesse had in familie, die ze nog nooit hadden gezien, en het contact verwaterde.

Na vele jaren van stilte kwam er in 1945 na de bevrijding  een Amerikaanse militair naar Slagharen om de groeten over te brengen van de familie Spieker uit Amerika. Deze Sergeant 1 Lincoln Jansen was getrouwd met Bernadine Spieker de jongste dochter van Rudolp en Martha.                                                                                          Lincoln Jansen werd meegenomen naar Agnes Spijker (Angenis Theresia 1920-2001), de oudste dochter van Roelof Spijker 1877-1950  (de Jute) Agnes was verpleegkundige en sprak goed Engels.  Ze bracht Lincoln in contact met de  familie in Slagharen en Almelo waar immers de tweelingbroer van haar vader met zijn gezin woonde.             Als bevrijder van Nederland werd hij overladen met cadeautjes.
Toen wij in Amerika bij de Spieker familie waren, liet de familie nog met trots de klompen en het Delfsblauwe vaasje zien, wat Lincoln van de familie had gekregen. 
Lincoln Jansen in WW2 Army Uniform.jpg
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Lincoln Jansen was echt een lievelings oom, een aardige man die mooi kon vertellen over hetgeen hij als militair allemaal had beleefd.
Momenteel hebben we nog steeds contact met de familie in Amerika, de taal en afstand is geen probleem meer en ik ben vast van plan om er nog eens weer naar toe te gaan.                                                                                                                                           Zo zie je maar, wat een paar terug gevonden foto’s kunnen doen, het was een hele zoektocht waar ik nog veel meer over zou kunnen vertellen.

Harry Spijker….



