
 

Smildeger kleinzonen van Tomas en Elsje van de Grietmansbrug werden 
topwetenschappers en atoomdeskundigen in de Nieuwe Wereld 

 
Door Ger Ax1 

Bij de Grietmansbrug in Bovensmilde woonde het gezin van Tomas de Vries (Smilde 1841 - 
Smilde 1913) en Elsje Snippe (Zwartsluis 1844 - Smilde 1924). Tomas werkte als boer op 
zijn boerderijtje en inde de tolgelden van de schippers, die de Grietmansbrug passeerden. 
Bovendien dreef hij samen met zijn vrouw Elsje bij de brug een kruidenierswinkeltje.  
Uit hun huwelijk werden geboren: Vrouwkien, Wolter, Gosse, Gezina, Leentje, Trijntje, 
Jantiena en Meine. Van de dochters overleed Jantiena op jonge leeftijd. De andere dochters 
bleven na hun huwelijk met hun echtgenoten in Smilde en omgeving wonen.  
De zonen van Tomas en Elsje waren meer avontuurlijker van aard. De aantrekkingskracht 
van de Nieuwe Wereld, zoals Amerika toen vaak werd genoemd, werd bij de mannen steeds 
groter. Bovendien waren ze niet de enige Smildegers die in Amerika een nieuw bestaan 
wilden opbouwen. Bijna iedere familie kende wel familieleden die de Atlantische Oceaan 
waren overgestoken om zich in Amerika te vestigen.  
 

            
 
                             Elsje de Vries-Snippe                Tomas de Vries 
        (Collectie G.Ax)                                             (Collectie G.Ax) 

 
Het idee om naar Amerika te vertrekken was binnen de familie De Vries ook niet nieuw. In de 
negentiende eeuw hadden zich al twee broers van Tomas in Amerika gevestigd. In 1870 
waren broer Meile (Milo2) de Vries (Smilde 1836 - Oost Saugatuck 1903) en schoonzus Elsje 
(Elsie) de Vries - Haveman (Smilde 1835 - Oost Saugatuck 1913) met hun tien kinderen 
reeds naar Amerika vertrokken, waar zij zich vestigden in Grand Rapids. Tomas zijn andere 
broer, Harm (Haye) de Vries (Smilde 1844 - Holland Michigan 1922) en schoonzus Trijntje 
(Katherine) de Vries - Bork (Ruinerwold 1845 - Holland Michigan 1911) waren broer Meile en 
schoonzus Elsje in 1881 gevolgd met hun vier kinderen. Zij vestigden zich eerst in 

 
1 Lid van de Historische vereniging “De Smilde”. 
2 De voornaam die men in Amerika voerde. 



Saugatuck om vervolgens verder te trekken naar Holland, allebei gelegen in de staat 
Michigan.  
De familieleden De Vries behoorden tot de traditionele protestanten, die zich in 1834 hadden 
afgescheiden van de staatskerk en verder gingen in de zelfstandige Gereformeerde kerk. Zij 
kregen het na de afscheiding moeilijk in hun eigen leef- en werkomgeving en ondervonden 
weinig erkenning van de Nederlandse overheid. Ze vreesden zelfs voor vervolging. Deze 
omstandigheden vormden voor hen de aanleiding om de oceaan over te steken om in 
Amerika een nieuw leven op te bouwen. Ze werden in die tijd landverhuizers genoemd3.  
 
Gosse de Vries 
De eerste zoon van Tomas en Elsje, die zich aangetrokken voelde om naar Amerika te 
vertrekken, was Gosse de Vries (Smilde 1874 - Grand Rapids 1953) met zijn vrouw Trientje 
Dokter (1870 Norg - 1969 Grand Rapids). Gosse was een echte Smildeger. Hij was op 2 
februari 1874 bij de Grietmansbrug geboren. Op jeugdige leeftijd was hij werkzaam als 
scheepsjager en trok tegen betaling schepen met een paard langs de vaart. Toen Gosse zijn 
jeugd achter zich had gelaten ging hij werken in Assen als bakkersknecht. Omstreeks 1900 
vestigde hij zich bij de Koopbakkersdraai aan de zandwegzijde (westkant) van de Hoofdvaart 
op het adres Wijk B nr. 45. Daar voorzag Gosse zich als zelfstandig bakker in zijn 
levensonderhoud. 
Hij trad op 7 september 1900 te Smilde in het huwelijk met Trijntje (Tryntje) Dokter uit Norg. 
Uit hun huwelijk werden geboren: Thomas (1901), Roelf Bertus (1903), Elsienus (1905) en 
Jan (1907). Allemaal werden ze geboren bij de Koopbakkersdraai.  
Het dagelijkse bakkersbestaan van Gosse de Vries bestond uit hard werken en korte 
nachten. Ingegeven door de slechte economische omstandigheden zochten Gosse en zijn 
vrouw naar betere vooruitzichten voor henzelf en hun kinderen. Door de aanwezigheid in 
Amerika van in de al in de 19e eeuw vertrokken familie van ooms en tantes, ontstond bij hen 
het verlangen om ook hun toekomst te zoeken in Amerika. Bovendien schreven deze 
familieleden enthousiaste verhalen over hun leven in de Nieuwe Wereld. Hier in Nederland 
werd Amerika toen ook al het land van de onbegrensde mogelijkheden genoemd. 
 

 
         Gosse de Vries verkoopt zijn bakkerszaak 
     (Prov. Drentsche en Asser Courant 17-02-1908) 

 
3 De mensen die ons land verlieten voor 1930 werden landverhuizers genoemd. Na 1930 werden deze 
mensen emigranten genoemd. 
 



 
Al deze verhalen waren voor Gosse en Trientje aanleiding om uiteindelijk in 1908 het besluit 
te nemen om naar Amerika te vertrekken. Een ingrijpend besluit, wat inhield dat zij in februari 
1908 hun bakkerszaak bij de Koopbakkersdraai te koop aanboden. Op de publieke verkoop, 
die in de ‘Oude Veenhoop’ plaatsvond op maandag 17 februari om twee uur in de middag, 
werd hun bakkerszaak voor de prijs van f 1771,- verkocht aan dhr. Rienk Pieter Offringa4. Na 
deze verkoop stond niets meer hun vertrek naar Amerika in de weg en zo vertrokken ze op 
19 maart 1908 uit Smilde waar ze werden uitgezwaaid door familie, vrienden, bekenden en 
geloofsgenoten. In het bevolkingsregister van Smilde werd het gezin van Gosse en Trientje 
op 27 maart 1908 uitgeschreven als inwoner van Smilde. Na een bootreis van 11 dagen op 
het schip de ‘Noordam’ kwam het gezin in de morgen van 30 maart aan in Holland Michigan. 
Ze werden daar verwelkomd door de oom van Gosse, Harm de Vries en tante Trijntje. Ze 
troffen het dat door de aanwezigheid van 19e eeuwse landverhuizers uit Smilde een ware 
familieclan van ooms, tantes en neven en nichten was ontstaan in Michigan. 
 
De nieuwe Amerikaanse staatsburgers Gosse en Trientje werden twee maanden na hun 
vertrek uit Smilde in Holland Michigan op 22 juli 1908 verblijd met de geboorte van een 
dochter die Betje Marchiena (Betty) werd genoemd. De jonggeborene zou de eerste geboren 
en getogen Amerikaanse worden in het gezin van Gosse en Trijntje! 
Door hun verblijf in Amerika werden hun Nederlandse voornamen langzaam maar zeker 
aangepast aan hun nieuwe vaderland. Gosse werd George, zijn vrouw Trientje werd Tryntje 
en de kinderen Roelf Bertus (Ralph) (1903), Elsienus (Al) (1905) en Jan werd (John) (1907). 
Alleen de oudste zoon Thomas (1901) behield zijn eigen voornaam. 
 

 
 

Gosse de Vries met zijn zoon Elsienus (Al) de Vries op Drentse bodem 
(Collectie G.Ax, voorheen Geert Veenstra) 

 

 
4 Drents Archief, Dos.nr. 0114.72. Repertoria 1908 nr.5. Notaris mr.Jan Veenhoven. 



Gosse (George) vond aanvankelijk werk als hoofdbakker bij de Michigan Tea Rusk Co. Het 
gezin verhuisde in juni 1923 naar Grand Rapids, waar hij vervolgens werk vond in de 
meubelindustrie. Na zijn pensioen was hij tot het eind van zijn leven tijdens de 
zomermaanden werkzaam als concierge op het Woodlown Cemetery in Grand Rapids. 
Daarnaast was Gosse (George) ruim 25 jaar organist in de Oakdale Christian Reformed 
Church.  
Gosse is zeker twee maal terug geweest in Smilde om zijn familie te bezoeken. In 1921 om 
hier zijn bejaarde moeder, de weduwe Elsje de Vries - Snippe (Smilde 1844 - Smilde 1924) 
op te zoeken. In 1947 is Gosse samen met zijn zoon Elsienus (Al) in Smilde geweest om 
opnieuw zijn familie in Smilde te bezoeken.  
Hun kinderen hebben allemaal een mooie carrière doorlopen. Roelf Bertus (Ralph) werd 
werkzaam in de meubelindustrie, Elsienus (Al) werd luitenant bij de politie en later detective 
bij een onderzoeksbureau en Betje Marchiena (Betty) verpleegkundige voor zij huwde met 
Henry Steenwijk, predikant in Dorr, Muskegon en Falmouth in Michigan. Thomas en Jan 
(John) werden werkzaam in de wetenschap. Gosse stierf op 13 april 1953 te Grand Rapids 
Michigan op 79 jarige leeftijd en ligt evenals zijn echtgenote Trientje begraven op de 
begraafplaats Woodlawn Cemetery te Grand Rapids. 
 
Hooggeleerde zoon Thomas 
De eerste zoon van Gosse en Trientje werd geboren op 15 juli 1901 bij de Koopbakkersdraai 
in Smilde. Ze gaven hem de naam Thomas, vernoemd naar zijn opa Tomas van de 
Grietmansbrug. Waarom de extra letter ‘h’ aan de voornaam van de jonggeborene werd 
toegevoegd is niet bekend. Het kan een schrijffout van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand zijn geweest.  
Toen het gezin van Gosse en Trientje in 1908 naar Amerika emigreerde was Thomas het 
eerste kind dat de Holland Christian School bezocht. Vervolgens volgde hij aan het Hope 
College een vierjarige voorbereidende opleiding voor het hoger onderwijs, waarna hij aan het 
Hope College5 het hoger onderwijs volgde en in 1923 met succes afstudeerde. Hij ging 
vervolgens fysische chemie studeren aan de Universiteit van Illinois, waar hij in de herfst van 
1924 de graad van Master of Science (Drs.) behaalde. In de herfst van 1926 behaalde hij de 
graad van Doctor (Dr.). Hij trad op 15 maart 1926 in dienst als hoogleraar van de Purdue  
Universiteit in Lafayette Indiana en doceerde daar natuurwetenschappen en analytische 
scheikunde.  
Thomas trad op 19 juni 1931 te Grand Rapids in het huwelijk met Theresa de Graaf. Nadat 
hun eerste kind Thomas Winfield in 1934 was geboren, volgde in 1937 de geboorte van 
Theresa Elizabeth. Zijn echtgenote stierf nog dezelfde dag op 32 jarige leeftijd. Op 20 juni 
1939 trad Thomas in het huwelijk met Johanna (Jo) Hulst. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Thomas de Vries verbonden met het Manhattan 
project6 van de Universiteit van Columbia te New York. Hier werden van 1942 tot 1945 door 
topwetenschappers uiterst geheime onderzoeken verricht naar de ontwikkeling van de 
atoombom. Ook was Thomas verbonden aan de eveneens uiterst geheime locatie Oak 
Ridge in de staat Tennesse. Daar maakte hij deel uit van een wetenschappelijk team dat de 
scheiding van uranium 235 van uranium 238 onderzocht. Daarnaast was hij ook nog eens 
adviseur bij het Argonne Laboratoria bij Chicago, waar kernreactoren werden ontwikkeld. 
Door de inzet van deze atoomwetenschappers in het Manhattan project kon Amerika in de 
Tweede Wereldoorlog kernwapens ontwikkelen. 
 
In juni 1944 keerde atoomwetenschapper Thomas de Vries terug naar de Purdue Universiteit 
in Lafayette om als hoogleraar leiding te geven aan het scheikundig laboratorium. Daar bleef 

 
5 Het Hope college was in 1866 opgericht door Nederlandse emigranten. 
6 Het Manhattan project was de naam van de uiterst geheime operatie waarbij tijdens de Tweede 
Wereldoorlog de eerste kernwapens werden ontwikkeld. Wetenschappelijk directeur was Robert 
Oppenheimer (1904-1967) 



hij werkzaam tot hij op 30 juni 1969 met emeritaat ging. Hij bleef nog wel op parttime basis 
actief in de academische wereld als academisch adviseur bij de ‘School of Science”, waar hij 
de eerste- en tweedejaars studenten begeleidde die scheikunde als hoofdvak hadden.  
 

 
 
Laatste rustplaats van Thomas en Johanna op de Pine Hill Cemetry Kentwood, Kent County, Michigan 

 
Samen met andere familieleden is Thomas enkele malen in Smilde terug geweest om hier 
zijn familie te bezoeken. De laatste keer was in de jaren ’70. Thomas stierf in 1989 en ligt 
samen met zijn vrouw begraven op de begraafplaats Pine Hill Cemetery in Kentwood, Kent 
County, Michigan, USA. 
 

 
 

Kinderen en kleinkinderen van Gosse en Trientje (foto 14 augustus 1934 Grand Rapids) 

Staand v.l.n.r. Betje Marchiena (Betty), Sophie, Jan (John), Nancy, Elsienus (Al), Theresa, Thomas, 

Grace, Roelf Bertus (Ralph). Zittend Trientje (Tryntje), Gosse (George) met hun kleinkinderen Gordon 

en baby Thomas op schoot. De volwassen mannelijke leden van de familie zijn allen geboren bij de 

Koopbakkertsdraai.(Collectie Thomas W de Vries) 



Hooggeleerde zoon Jan (John) 
De tweede zoon die hoogleraar werd in de wetenschap was Jan (John) de Vries. Hij werd in 
de nacht van 19 maart 1907 om half drie geboren te Smilde. Toen het gezin van vader 
Gosse en moeder Trijntje in 1908 naar Grand Rapids vertrok was Jan dus 1 jaar oud. Nadat 
hij leerplichtig was geworden bezocht hij de Holland Christian School, gevolgd door het Hope 
College en de South High School in Grand Rapids Daarna volgde een vierjarige studie aan 
het Calvin College waar hij fysische Chemie studeerde en zijn Master of Science  
(doctorandus titel) behaalde in 1929 en promoveerde in 1933 tot doctor (dr) aan de 
Universiteit van Illinois. Van 1932 tot 1934 was hij voorzitter van de wetenschappelijke 
afdeling van het Huron College, South Dakota. Daarna werd hij voor vijf jaar docent 
scheikunde aan het Knox College en vanaf 1939 tot aan zijn dood in 1967 gaf hij les aan het 
Calvin College. Als chemicus was Jan (John) vanaf het begin actief in de nucleaire 
wetenschap en schreef hij artikelen en boeken, waaronder de best-seller Beyond the Atom 
(1951), die ook in het Nederlands is vertaald. In 1960 werd hij onderscheiden door 
Manufacturing Chemists Association Inc. Deze onderscheiding was in 1872 ingesteld door 
de branche-organisatie van chemische bedrijven. Ook was hij vanaf 1960 waarnemend 
programmadirecteur van de Institutes Section van de National Science Foundation7. Toen in 
1999 de campus van de Universiteit van het Calvin College werd uitgebreid werd één van de 
gebouwen van de Hall of Science (hal van de wetenschap) vernoemd naar professor  
John (Doc) de Vries. Jan (John) de Vries is in 1930 gehuwd met Sophy Bolt (1905 - 1977) Ze 
zijn begraven op de Woodlawn Cemetry te Grand Rapids. 

         

Portretfoto van John (Jan) de Vries8 (1907 - 1967) en als docent college gevend bij het Calvin College 
 

 
 

Laatste rustplaats Jan (John) de Vries (Woodlawn Cemetery Grand Rapids) 

 
7 Heritage Hall, Hekman Bibliotheek van het Calvin College. Collectie John de Vries. 
8 Afbeelding gebruikt met toestemming van Heritage Hall, the Archives at Calvin University in Grand 
Rapids, Michigan, VS.(met dank aan Professor Wiliam Katerberg, Grand Rapids) 



Broers worden herenigd met Gosse 
Begin 20e eeuw werden de familieclan van oud-Smildegers in Amerika weer versterkt met 
nieuwe aanwas uit Smilde. Zo trof Gosse bij aankomst in Amerika zijn broer Meine de Vries 
(Smilde 1885 - Smilde 1910). Meine was in 1907 vertrokken naar Grand Rapids en dreef 
daar een bloeiende verfwinkel. Toen hij in 1909 door tbc werd getroffen besloot hij terug te 
keren naar Smilde, waar hij overleed op 14 december 1910.  
In april 1922 werd de familiekring De Vries in Holland Michigan uitgebreid met de komst van 
Gosse’s broer Wolter (Walter) de Vries (Smilde 1871 - Holland Michigan 1943) en vijf van 
zijn kinderen. Wolter was als landbouwer op de Grietmanswijk werkzaam geweest en wilde 
na het overlijden van zijn vrouw Jantien Sinkgraven (Vries 1873 - Smilde 1920) zich met zijn 
kinderen voegen bij zijn broer Gosse en schoonzus Trientje. Ze vertrokken op 30 maart 1922 
vanaf Rotterdam met het schip de ‘Rijndam’ en arriveerden op 9 april 1922 te Ellis Island, 
New York.  
 
Zijn oudste zoon Egbert bleef aanvankelijk met vrouw Aukina en zes kinderen achter in 
Nederland. Maar in 1955 besloten ze alsnog naar Holland Michigan te emigreren. Hun twee 
oudste kinderen kozen er echter voor om in Nederland te blijven. Het gezin van Egbert en 
Aukina maakte deel uit van een nieuwe emigratiegolf die na de Tweede Wereldoorlog op 
gang was gekomen. Europa was onderdeel geworden van de Koude Oorlog9 en er werd 
zelfs gevreesd voor een derde wereldoorlog.  
 
In Holland Michigan verdiende Egbert zijn geld in de meubelindustrie. Daarnaast was hij 
actief binnen de Central Avenue Christian kerk. Egbert  overleed op 18 februari 1972 op 73-
jarige leeftijd en ligt begraven op Pilgrim Home Cemetry Holland, Ottawa County, Michigan.  
 
 

 
 

Laatste rustplaats van Egbert de Vries 

 
 
 
 

 
9 De Koude Oorlog (1945-1991) was een gewapende vrede tussen het democratische westen van 
Europa onder leiding van Amerika en het communistische oosten van Europa onder leiding van de 
Sovjet-Unie.  



 
 

Laatste rustplaats van Wolter (Walter) de Vries  
 
De schare familieleden werd opnieuw uitgebreid toen drie kinderen van Vroukien de Vries 
(Smilde 1869 - Westerbork 1952) en zwager Albert Slendebroek (Beilen 1865 - Smilde 1944) 
ook de oversteek naar Amerika maakten en zich in Grand Rapids vestigden. Vrouwkien was 
de zus van Gosse, dus de nieuwelingen mochten oom en tante zeggen tegen Gosse en 
Trientje. Als eerste van de kinderen vertrokken Thomas Slendebroek en Gerritdina Huizinga 
met hun negen kinderen en zij kwamen op 18 maart 1948 aan in Amerika en vestigden zich 
ook in Grand Rapids. Zijn broer Marchienus (Martin) Slendebroek en zijn vrouw Antje de 
Klein voeren met het schip de ‘Veendam’ op 11 januari 1952 de oceaan over en vestigden 
zich met hun negen kinderen eveneens in Grand Rapids. Toen Henderikus (Henry) 
Slendebroek van zijn broers de goede verhalen over Amerika hoorde besloot hij samen met 
zijn vrouw Grietje (Grace) Bos en hun vier kinderen ook de oversteek te maken naar de 
Nieuwe Wereld en vestigden zich in de herfst van 1953 natuurlijk ook in Grand Rapids.  
Er had zich ondertussen dus een ruime schare familieleden van ooms, tantes, neven en 
nichten in Grand Rapids en Holland Michigan gevestigd. Het heeft er allemaal aan 
bijgedragen dat de familieleden De Vries zich snel thuis voelden in hun nieuwe vaderland. 
Bovendien vormden ze daar samen met de in groten getale woonachtige Nederlanders een 
hechte gemeenschap, die zorgvuldig waakte over eigen Nederlandse tradities. Bovendien 
bleven de contacten met familieleden in Smilde nog lang in stand. Men schreef elkaar 
brieven en ‘de Amerikanen’ kwamen een aantal malen op familiebezoek in Smilde.   
 



 
 

Gosse en Al de Vries op familiebezoek in Smilde. Hier met onder andere op de foto van links naar 
rechts staand Johan Harwig (kruidenier Jonkersbrug, echtgenote van Elsje Veenstra), daarnaast 
Leentje Veenstra (dochter Geert Veenstra), Elsienus (Al) de Vries), Frouk Veenstra (dochter van 
Frederik Veenstra, broer van Geert), Gosse de Vries en Elsje Veenstra (dochter Geert Veenstra) 

Zitten van links naar rechts: Harmke Veenstra (dochter van Geert Veenstra) met onbekende dame. 

 
Familiebezoek uit Smilde 
Door de aanwezigheid van dit grote familienetwerk vond kruidenier Geert Veenstra (Smilde 
1881 - Smilde 1968) het tijd om na zijn welverdiende pensioen in 1954 aan boord van het 
schip de ‘Nieuw Amsterdam’ de Atlantische Oceaan over te varen voor familiebezoek. Geert 
ondernam de reis alleen. Zijn vrouw Gezina de Vries was al in 1932 op 56 jarige leeftijd in 
Smilde overleden.  
Geert werd in Amerika hartelijk ontvangen door de vele familieleden. Hij heeft daar ook 
bezoeken gebracht aan de vele oud-Smildegers, die daar eveneens hun toekomst hadden 
gezocht. Hij bezocht daar ook het scheikunde laboratorium in West Lafayette van zijn neef 
professor Thomas de Vries. 
 



 
 

Kruidenier Geert Veenstra poseert in het scheikunde laboratorium te West Lafayette 
 

 
 

De gehele familie de Vries en Slendebroek kwam bijeen tijdens het bezoek in 1954 van Geert 
Veenstra (zie rode pijl) aan Amerika 

 

Hoogtepunt van zijn bezoek in Amerika was de samenkomst van de vele familieleden in 
Grand Rapids.  
In de huidige tijd zijn de contacten tussen de familieleden in Amerika en Smilde vrijwel 
verdwenen. Het zijn nu de (achter)neven of nichten die het contact zouden moeten 
onderhouden. Maar net zoals in Smilde zijn ook in Amerika de familieleden De Vries en 
Slendebroek over heel de natie uitgezworven.  
 
Toch liggen de ‘wortels’ van al deze Amerikaanse familieleden De Vries en Slendebroek in 
Smilde. Hun (voor)ouders hebben allen hier gewoond en geleefd. Ongetwijfeld zullen hun 
Amerikaanse (klein)kinderen vele verhalen hebben gehoord over hoe het leven hier was ‘op 
de Smilde’. 
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