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5 February 1889

Holland, Michigan

This item appeared in this issue of De Grondwet: "The Van Raalte County plan will for the time
being not be approved. Allegan County is not ready for this. Well, let it rest. However, we do
need something new. How would it be if in the coming spring the ugly broken pole in the middle
of our beautiful park were to be replaced by a statue of Dr. Van Raalte?"

In Dutch; translation by William and Althea Buursma, 27 November 2006.
Original in the archives of Calvin College.

February 5, 1889
DE GRONDWET
Announcement
The Van Raalte County plan will for the time being not be approved.
Allegan County is not ready for this. Well, let it rest.
However, we do need something new. How would it be if in the coming
spring the ugly broken pole in the middle of our beautiful park were to
be replaced by a statute of Dr. Van Raalte?

William and Althea Buursma
November 27, 2006
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