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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
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.

