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Wednesday, 4 April 1860

Holland, Michigan

In the section on local news in De Hollander, there was a report of a major fire in the
Holland, Michigan, area. It was caused by the many fires for clearing land and for the
boiling off of maple sugar. A storm apparently caused a strong wind that caused the fire
to spread rapidly. There were fires at the tannery, the shipyard, many homes and the
Plugger steam mill. The Van Raalte home on the east side of town was in danger but was
by-passed. It was expected that the churches in the Classis of Holland would take
offerings for those who suffered losses in the fire.
The news article included with the information that Rev. Pieter J. Oggel had arrived from
Pella, Iowa, the previous Friday. On Sunday, Rev. Albertus C. Van Raalte preached on
the tenth and eleventh questions of the Heidelberg Catechism.

In Dutch; translation by Dr. Henry ten Hoor.
Original in the Joint Archives of Holland at Hope College, Holland, Michigan.
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LOCAL NEWS
Last Friday as a result of many and busy fires for clearing
and the boiling off of sugar and a developing storm, there was
a terrible fire here. The flames, which in the morning
approached the houses and buildings of the Western and Southern
sections of the Plat with unusual speed, made it necessary to
blow the steam whistle on the flour mill continually and the
fireclock to sound without intermission. As a result hundreds
of people, old and young, men and women, boys and girls, from
here and other places, came on foot armed with buckets, to help
extinguish the fire at the tannery, the shipyard, many houses,
and the steam mill of Plugger & Co. Repeatedly the buildings
mentioned were not only in danger but actually often caught
fire which by wonderful energy and almost undiminished effort
were often extinguished. Not only there, but also on the eastern
and northern parts was there trouble. At Dr. van Raalte, Mr.
Jonker and Mr. J. van Putten there was the greatest danger.
Fortunately, there also were several men full of energy and
strength, who arrived, drawn by the heavy smoke, to extinguish
the angry flames in and near the buildings, and by which efforts
the houses and barns were left standing. Much cordwood and
stove wood and fence rails was burned. Considering the fire
and the thick smoke which was swept forward by the strong wind,
and the impossibility for helpers to persist in the various
places where there was need at the same time, then everyone
must cry out: God has saved our Village wonderfully! Nothing
else was expected for the afternoon than what was mentioned

above, and many other buildings, before evening came,would be
reduced to ashes.
Bad tidings from other communities began to reach us in
the afternoon. We were told that the house and barn with horses
and cattle of Mr. G.J.Boone, in the vicinity of the New Bridge
below Gronigen, lay in ashes. Also the houses with chattels
and barns with grain and hay of Mr. Wissink, Mr. Dragt, Mr.
H.Lubbers, Mr. van Uil, Mr. M. van den Bosch and Mr. T. van
den Bosch, near the same community, became a victim of the
inextinguihable flames. There some of these had brought their
beds, they thought, in a safe place, in the middle of the meadow,
but the destructive fire reached there also. Others mourned
the loss of costly grain, flour and spelt. Old Mr. T. van den
Bosch found when the fire was over, his beautiful orchard, except
for a few trees, totally burned and destroyed.
In Graafschap also the fire was destructive. We noticed
that Geert Piers had suffered a great loss. The barn with five
beasts was destroyed in a moment. The wife tried to cut the
cattle loose, and since the flames were beating about her head,
she could cut loose only one cow that a moment later fell down
dead, while the woman grievously burned her eye and cheek.
About other losses, except fence rails, cordwood, some hay we
have not yet heard from that community.
We don't know much from Overijsel yet either; although
we fear that there will be greater loss than we now know. Mr
Kok's large barn must have burned.
In North Holland people had to struggle against the fire.

...

Had no timely help come to Mr. A. Smits, he would have [MS incomplete here, Tr.] ... the barn of Johannes Huijser are burned
down. What can be saved there we have not yet been told.
For the time being the people are satisfied with these
incomplete messages. We expect that in each congregation
ofClassis Holland collections will be taken to comfort the
mourning with good deeds. As we remarked, the sympathy of those
who were spared is unusuallyy awakened. We do not doubt that
there will be many generous givers, especially when the separate
losses of the various congregations will be considered by
appointed committees and the entire burden to be carried by
all is known.
Sunday we had the unusual pleasure of having three ministers
appearing before us one after the other. In the morning the
Rev. Mr. P.J.Oc49 preached to the congregation (having arrived
here Friday afternnon amid all the turmoil), from Pella. He
used as the text for his sermon Matthew 16:26, the first part.
In the afternoon our minister Dr. A.C.van Raalte spoke about
the tenth and eleventh questions of the H ldelberg Catechism,
and in the evening Mr. P. Phelps preached in English on Psalm
51:5, the second part.
Monday, with the encouragement of good weather, the election
took place. We missed many whom we usually see here. Apparently
some who had suffered loss from the fire remained at home.
It is thought that totally about 450 [2] votes were cast, of
which Mr. Roost, as supervisoe, had approximately a majority
of 70 over Mr. Post.
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jnrigen nougat., die gedurende dit
gereed Y.al zUct uin rice-Merries te-dekken.- Veleti,1
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God !weft Rommel ns N . clii liruyn, yonder opp. Vim!'
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Tweeden invoer van liongaarsehe
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zij /Ain op de zorgvuldlgteu wijs bewaard.. 'Op
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was, elan !poet een leder uitroepen: <led been Itotibertuir M de Bruyn, wonder opp. Voor
ona en onto Village . wonderbnor ticwaard! Mete Directora of the P or, Adriesiwi C. lioosenraal
enders toch, 'weed er tegec den iniddag van ver, en 1Vopice vie Leases., zonder opp. Vote
Twoedeo Inroer van 1
yacht, duo dat boven genoemde en rein midere
Brunet ti., Willem vie zee,
boom,. ee
gebouwen, eer het mond int, in each sodden Dirk Kok en Bon leeljo ran IVingerden zon
mniteu leett Let Net
en
.rtne. tyre
zijn verkeerd,
dar oppoi.tio.
veotoomett b.41,tert entrainDe 000dlottige tijdingeo, nit de andere geHangertje met vs.< 810
te
F111IllaOre. inn tan de aitgmnelitrie ee
inetutee, begonnen ono in den nerniddeg rente te
lit vteierning le 0,
d'".*P•riiku,'",i'."...
liep wedrr af,
•bereiken. Hula en echoer met paarden en ron
de
si, bio elke vuile. iouder ereige oppuaitie.—
deze yen Mr, G. J. Doese, is
nabijheid de,
Zoo do Caucus ia, is dear de stemming. Het inn. el'e4e1Vidr4P''
,'"'. ire
Niece* Brug, meter Groningen, berigtt• WOO
an
et.
nj "Ij• .pd. zott. utdleic .
ma, Iwo In sub. Ook de huizen mat inboe- li" yolk ""d' d.'" woord.
T. Fillmor• vs Let geheel antler. 'Dead 1 'orate moiler .ija at otr
dele ee schoren, met green en hooi van Mr.
ohms ,e, aordea.
ttedsem att:
Wisava, Mr. 1111.03T, Mr. 11 Lunette, Mr. Yaw bebbeMde Anted' 'men de Hollanders, in pleat.
3:.0 Grocer SI,
van de Hollander de Amerikenen, buiten de.
Uit, Mr. .11 nix nee Roses es Mr. T. vie ens
Roude
voOnatmocite pow ti trachten to bonden. De
350,0ele
•
13onex, in de naLoheid dortelide gemeente, wer.
150
mauler waarop nit geschied la, baart groote
prooi der aldaar Met bknechen vlam.

JOHN KI

din twine

CD

Ii

keen*. •

:1!nt Witte Ho.

350 Blaatavre K..
men. Ecnigen deter hadden hone' beddeo, coo
—361.)
Welt• 11/4 tr., de
sij meenden op cane vellige pleats, mIddeu op de
Aatukowiet der Teuteula.
aim
da
te iteteitu,. •
weide, gebragt, mast oek dear reilde lint var.
Oil vtixouselip ,ragt iteviteu act tan lad
Hootault..», tea elk, noon, va
diadem! vuur. Audens haddeu het +erne* van Franetebe tiouverr..meot ear, devz.ifo Miniature
te Turtle en tit, Irn. De Kilter Itiforrnevrt
!Lanham France, tour en spek, te bet:ozone.—
pluseediest dotting lb, of
den Xotong van :ardinie, lint hi) gereed Staat
De cede beer T. Teo den Bosch vend bij den af- OM hem tan voile te under‘teunen, via hij de
vonloattapita,
lattreate; .1
v. !Oder)
loop rile schoones boomgaard, op weinige boo. regteerwau wil eo ;en, vrirlke de Kinzer hein ems/toilet
tine ed;er...1•
«airsick; weer M.t hij rich geheel op zijne el ..,r‘net leye-.Tviel.. ea le
Mee so, geheel ierbreed at vereektroeid.
ten
veor
de
opts
lea.. it. •
wanneer
Ook le Graafectiap heat de bread groomed. fens krachten ..al bebben Se verlaieii,
vee.ork Aik do aanduct
Wij vernamen, dal Oeaar I'm» eta outzettead NJ «no ender. k• ers Decent Ui) denkt, dat Ai"
Toekenen niet alb Sardinid moot gehecht wol'
wellies hest; Eelideo. De "cheer met vijf bees des, mar sel I'm ma in Modena.
al. ieor eezni lek err. Tarelt
ever hkrein *Wee.
tto W in wae. isa oepige oogeoblikleo 'bawd.
De if rumba tiit aretarae heriaaalt het geroelen, d.ft
ate.. I /e prije iv per bees vs.
Del rrenw.poolgale,oes do tendon'. loe I* anti tat de aurexatie tot Savoy. goografteeb wo‘a met
»am geieel.esd, ea I
tea; mar, tetwiji de vtarsuievi hoar reeds we Vestrilorklit hoothrt .dm is. Wij hotibee eau it. traaen wij awn orders.,
«we MO* era kno. hied protect tog,' hetze l ee
(mee, s'
Vet hoofd *nett, mesa; eij liet bij ben* hoe
(.11
via we Eugelai I, als berekend to des 'ride
Men, die, eemietel, ionlge oogenblikktio deem), vaa ilomojra te Oa relief,. et. MI de waders aisle n. Catalogue. otaar.n
trod vlsi, iqewijjl de vrouw oog eet Yang ileerlijk NSW
414tt
m (kialitonjk, dat bet mull ▪
"IDT"P
gebniied had. ,IVara eerdiKe varliaten, behelve Lagoa deal muteee oi aunt, cal verzetten.
the meorelljkima van mown* te hereto had de
fesowalls, koordhoot sawing hooi hebben etti
mutt te Londeu
Nogg...Man. lle
uit die gesteente nog Met geboord.
publieke oliitsia in l'enji was ook ii•ei voldaan. niEGF_Nr..N en., 1,7.,
huBue ktent twit tiv
1171I,DrertS •eten wij ook cog niet reel;
Do redeek•erinii door den Griot de 11orny *mark.
s..1 vetehttall)k
boteel4;1101.I4- dat dear meet eel verloren hiJ de 'opening co,. liet ‘Veteevend Ligehaain
skin:don irijmps dusver 1411114LUell. Mr. VAC, gehoadmi, behind It het onderwerp ran vrijen
heard eo'tegi, dit tilt niet ean't doe! tab I*
groat* wham matt enebraud
Bescherming Jeri weg
'In Noord Ifollaiid heeft men mods Logos den enteofIrJeni
de Lae/bocce,, a
er voor gebeaudl.ndt, eb Ma het Minors ban. A Altsij
Mk omest vv
brand moeten kampen. 1Vare er gain; tijdige delaverbood stlidelijk voTgenv dit
word; Ttazatmerhoht keno.,
'roj Mr. A Sarre komen opdagen, hij had e•ngenomeo.
'

ATTE

RUILM

1116T

1,-311C118:110111C._418:—.

dons tais HuTremn .en d ht:lit.tur vuli lottANN
HUIMCIt elju ufgeln mid. \Vat vr nug uit gored

WOENSDAG, 4 APRIL, 1860.

r.

6.
•.,

-

werd, le one niet medegr deold.
1e9 zij aanvankelijk niet clezo onbestemde
emokratische Vereeuing.
tkerigtee,tevreden. Wij wachten, dat in elke geAlle Demokratetv In bet •Towristtlp-~ Hothead IvorolfrCp-d',,Icollekte: zt;,1 ge.
Opgeroepen, cm doll le name in sets negativing, meant', En, de .84-tile"
s
t. bonden In bet lokaal boven de store van Mr. IL D duin worden, om de treurenden. met > di;den te
Porr,1411olland; op Donderdag, den lIden April, 1860, trootten. Naar wil benlerken, ta bet medelijden
,•.
,
des aamiddage ten 4 ure.' • •
van hen,- die gespaard zijn gebleven, bnitenge•
Bet oogmerk Li, om, ter brvordering van bat welsijn
meen
opgewekt. Wij twijfelen ook geenszins,
man partlf,' tot **no organtaalle om le gaan. ten
«lode eenagesladheld ta bewerken, , ea op de aanskaande or vele blijmoedige severs :alien er %Uri; vooral,
Najaara-Elektie onm tegenpartij ern onverdeelde partij winos, de onderscheideoe schaden der ver~over Le stellen. leadregt maakt raze.
schilleigie gemeenten dorir bevocgde komrnissies
..,• , • .•
POST.
•••
worden opgenomen, en de gebeele laat, die er
ILBC:RADDELICK,
.
&eat gedragen te worden, worde
gezeineelijk
„CHARLES J. PF AST, ,
geweten.
JACOB 7411' PUTTIOT.
Zondag laddea wil hier bet zeldzame gsnoe,,J, SCILILADIGB,
,B. LEDEB0101.
gen van drie Iceman voor de gemeente achtereeovolgend ta den optreien. Dee voortniddage
• Kaartic "
trad de Eerw. Hoer P. J. Nutt (Vrijdag nagevoe
De ondergeteekenden,' zich dankbaar
leoda_toor de krachtlge halp,, bewezen lu den middag bier te mktdettiTerrnternatie mange,
verschrikkelijken brand Tao jongstleden Vrijdag, komen), nit Pella, voor Ie gemeente op. ZEw.
wales, langs dezen weg, openlijk bonnet) bane- bad ten grondslag zijner rede: Matthoos XVI:
lijitito dank betuigen aan Oleo, die mede hielpen 26, eerste gedeelte. DC4 namiddags 00 onze
lueraar, Dr. A. C. v#404.4,11,_ , over a. 10de
behouden onzer koetbre panden.
PLUGGER, Via& PAITELS.. en lid. vra7g-i*TiliMAIl1besris'cbe estechis•..
mot, en des avonds predikt. In't . Engelsch de
!
, Rolland, 2 April, 1880.
Eery". Hoer P. Prietraoier Psalm LI: 6, tweede
Plaatselijk Nieuws.
ïk.
S
gedete.
j‘ I L.1. Vrijdag outetoad er bier, ten gevolge van
MaSodeg had, onder l•egnstiging van goed we'het vele So drukke stoken, tot klieren en sulker- der, déeerkieling pleats. Velen: die wij gewoo n
mikes, rondo«) 013L11 Village, en den toen opge- zijn hier man ts.tretlen, mitten wij.
komen etorm, een allervefeehrIkkelijktte,brand. lijk bleven etrolgen, die door den b
hhine.
De vlammen, welke in den. ioormIddag met bpileden, te buff. In bet geheelTekent men, dat
tengemeene snelheid do huizen en gebouwen vie
.
ongeveer vierd' bait honderd stemmen zijn
bet. wester eti zuldwesterdeel onzer Pleate. eagehregt, waarvan Mr. Roost, als supervisor,
!.
derdon, zainakteti het noodig de stoomfluit op den
ongeveer. zeveutig Mern's:Cid Tad over Mr.
flour:colon aanhoude,nd le, doen fluiten en • de
Port
,•
brandklok wader ophouden te doen luiden.—
/
Stemultuz
te Holland.
Hierdoor kwamen spoedig honderden van men:ocher); • onder. 'en jongen, menuen en vrouwen, •Door goedwilligheid s.rn den Clerk der Elek.
jongens en meitjes; van hier en elders, bp de been, tie, zijn wij in staat het v, )igende mode te deelen:
Voor Supervisor wer•I verkozen John Roost
met enamors gewapend, ouz tet helper) blurschen
met
13 meerderheid. roor Township Clerk,
aan de looljerijen, de echeepetimmerwerf, xerscheiden huizeg en den,stoomnzglen van Pt-caeca Coenraad Dorman, m -t 56 meerd. Voor
Co. Herhaaldelijk waren al., dra genoemde Township Treasurer, D, rk ,Te Roller, met '15
gebouwen deb) slechts In prier, maar vatteden meerd. Voor School inspector, Rev. Gilles
werkelijk telkens vuur, hetwelk door wonderba Vandewall, lender oppozlije. Voor Commie.
ren moed en schier onverminderde veerkracht eloper of Highways, A!bert Borgers, met 41
telkens gebltiacbk werden. Ziet alsehts dear, tne.erd. Voor Justice of the Peace, Willem J.
met 89 meerd. Voor Directors of the
maar ook aan bet 'oostar en noordobstertleal, oo- Mulder,
•
ze Village kwam er nood. . Bij Dr. yaw Kauai, Pay, Eandrik Meengt- eo Jan Cieerte, met
R, Eye Winters, Pieter
3,41',..jn$181k en`Mr.' ,J. van Permit geraakte mwr4.' Voor Constabb
jet greotate gevear.. Gltlekkig, Winters, Harts ten Have en Roelof Leo Have.
•meti. Mede

Vt. rt.K to.

111

A ankottud det
Dit etoomschip arriveerde
to New York niet tijding tot t1
DO London Times had ecne
do passagiers en het sebeepeve
gelukten Unngaiii-n; - 205 zij
men.
'Over de annexatie van Save
Werd In Engeland druk gear
sehnldlgingen en stnaadreclenen
van Frankrijk ontbreekt bet rii
f Het volk In Midden hall(
Gouvernement, door stemming
Piemont besliKeen.
Te Weenen znl cerstdangs 1
ter van Oostenrijk bekraebtigd,
bekend gemaakt worden.
De Eogelsche troepen in In,
weed, om deli te vereenigen
China.
Zenuwgestel
tick lilden
De plotselijke veranderitm
zaak van velerlei krankheden.
min 't zenuwgestel of Rbutnati
wij het Bozensvz's 110U.ANI
Dit lezer kan de getuigenisse
Dpitsebe en Engeliche burger,
Presyleaseisc4e Sines Cour,
Die aan 9 t

ADVERI1EI\
MRS. A. LEDI:
egende Straea; tegnorer de

1.1oedemaakil
AAKT het Publiek beleefiel
agreed Is tot het maken v.
Kappee en Hoofdalereela, ea dat zi
van beete ateffen voor dezelve voor,

MRS. GRAN<
thans in het Grand Haven I
C. TAN OCR VIIF
AAKT bet geierd Publiek in
1
dat tij aldaar ecoe goede ho
hoeden, die node zijn opgemaakt,
die gr.ding heel), ken]; n:daar.

PAARDENFOK

IK heb in mijn Schuur ten alleru•
jarigen Henget, die gedaren
gereed sal zijn om de Marie* te dr!
Ketonic, kennen de afkonent van h.
zekert voor $5. HI) de dekking
. 15,94,

GEO./GE.:

Coin nalsstoner's
FTATF. Or MICHIGAN. Coon

In the Probate Court for naid Count,

le the matter of the &Irate of CO
afield Coon deer awned.
The underalgeed having been dul ,
Honorable AernvItm W. Taylor, .1e;
raid County of 'Ottawa en Moeder.
of March, A. D. one dimmed eight
Commie...nets, to receive, examine
and demand, of nil Per.ons
raid
Cornet.. litlysen. sad six me.
•det (Ink dear eenige mannen vol moed en kracht
T4str stepanatue te Zeeland.
our said appoeututrot. haring hero 1.
Waren ,ea telkens aenkeramen, door 'den semen)
Door ces good vriend te Zeeland Ontvangen ate Court afort.4a7r1 for the prereeniat
raid Fiume. Norlee in therefore h.
rook ale opgkaerd, OM de reeds woedende vlam wij bet volgende Elektie nieuws ran dear:
the ',Rid Conirni,,..uers.. will meet a
&e ass en In de gebouwen to blassehen, wear- Voor,Supervisor wen. verkozen Johannes G. pie L'enlieds, in the ,iliege of Zr' .
. .
ou
gaturdny, the 5th day of M.].
. door de batten en eelinren zijn blUven
Van neoCA, me t. 60 tine!
Voor Town o'clock
A. :al. and on Saturday. (likoord• eti kageh‘lhont 'en rencerells
ship Clerk, Jacob den 1.I .rder, zonder oppozitie ter, A. D. H60. at 9 o'clock, A. M
fur
the
purpore of receiving, tzun
- %eases, verbpsOd; :
genomen Voor Tusruablp • Trearrirer, Machie1 Duper,
all claims sod Ikantindk of all per.,
den vunrgloed tre clew dikkee "rook, walks door, met 47 ! meerderheid.
tor 'School Inspector, &date.
,
(lee /01ea mica. weld !obrtgetvreept, wrierdoor Rer; Adriarr. Zwimer, z mder oppozitle. 'Voor Dated Zeeland, March 2711. I SGO
•
IVNT()Nlf: ELEN I
11•14en 1461pers 'Obi« onceogdijk wand ta vol. Counpigioci.ra ot High» .rye, Johetrues van Zoo.
IVILL/131 VAN Di
15w5.
harden; an de vela punters, wear ta gelijk,sood rep, ;winder opp. Voor Justice of tlin Peace,

e

•

tinn moet een ieder nitreepeer: Gsd beets Robberttui M. de Bruyi, toodav opp. Voor
onze Village.woodcrbear beireard! Nlete Director* ot the Poor, A idioms C. Itoosenreui.1
tinders Loeb; irertt 6,r• tegtOdíti middag van ver- en 1Yopke Tea Ileitsm•r, :cinder opp. Yea
wscht, duo
boren genoemde en vele andere Constables, Tjeert lieen:nrs, Willem van Zee,
gebOu'vren; eer! het stond was, , in each zouden Dirk' Kok en Boudewijn ran Wingerden ton
zijn verkeerd..
•
,
, /. •
der (44)414
•De noodlottigs tijdingen, uit de andere ge, meenten; begonhen ons in den nemiddag mede te Stemming te Over; he! em FIllnaore.
liereikea. Hula en schuur met Intarden en row', pc stemming te Over: cl liep Weder sf, zoo
sit bij care elektle, zond , r nuttige oppo
dere an Mr.. G. J. BOONZ, in' dennabijheid der
Zoo du Cunene is, is cim.ir de stemming. Het
Nieuwe Brug, onder Groningen,. herigtte,, men
one, lsgen in such. Ook de huizen met inboe- Het yolk houdt doer vvo•ird.
.Te Fillmore waa bet geheel andere. -Deer
del. en schuren, met green en hoot van Mr.
bebten‘de,Amerikaneri
<le Hollanders, in pleat,'
WikeiNir, Mr. Damn., Mr. H. Lqmtta, Mr. Vátt
•
1r. M. yjorezli Doisnt:p gr. T. vis DZY tad de: Hollanders de .kmerikanen, buiten de
vo9rnernistei1 poster 1.re.:Ittea te bouden. '
Bosco, in.de nabijhcid ,derzelfder gemeente, wer4ianier,,,,Amtrop i ait,,geeettiod ta, •baart' grooto
den eenh prooi der aldaar niet ** blow/when viami
hsuP)..1
.
.•,
, .1, •
men. ,Ee‘nige.n dezer hadden hunne beddep;e0o kirsatiLo
•
,
Jii• eT1•7-1—.4—.—!---I./Aerate; teidded op de
rk' eenden'
Aaukonlikt,4er Te,gton!.
weide, gebragt, maar 'oe, dear zeíkte
Dit atix)ruschip Imegt Iterigteu sari van hO
siinelead vuur. ..A.uderen:badden
verlips Tan Fracutche Gouverneur:3u t can de6Xelre 1141jsters.
Londen. De Reiter fuform°.prt
'kosthei granen' dour .en spelt, t. betreonw— te
den..Kodipg Tan Sircpnli , dat hij gereed gnat
11 ad& Ili'? Vat! dett Doich' tend, bij 1en srh,e,1 ten ;tone te' bariereteunen; sik' hij de
éfoop'ilfli'aCgrAe'n tecímg;ard,'"op TreinIgei ,be.o. reiteéwilza'svil volgen, vitae' de Keizer hein
ma;
vnbritélt; idaerdit hij ziAz'geheel op 'zijne á'
gehRek jinbreu,4 of ,Yen(*opid...
Verlaterr: wenneer
J•lOok. in Graarecitiap heat, de Ltirand. gewoed, gene krachten zal hebber,
hij'enel'a'ndere kOere etemt.', Er 'denkt; dit'
Wij 'vérn 'amen; titiVOricgr.Prilrit.ien •ontzettend
Tos *nth 'niet saki' Barr:Mid" moet' geheeht- wor '
ilWes 1411;g 1/,Otin.°b'pe'echprir'.niet
[pits"' riecti(imear werkParma en Modena.- •
it Ai niq
3,!1:0 ! •
t%ltr •In yisAvn. MOT ?Il1iti.1"23! colPe4franselie Sokretaril herhaalt•helgeroeler‘
As. xrguLtOógknog)
tl..;!PV/ !dat de annexatie van Savoye .guografiaqh Viletr
Pablo/1ft, boodwendig 4e. Wij hebben wan de
tnaariiterieiji'deleinmnien //hoar! reeds '.o
eerie zijde .etto•krechtig , protest tegen betzelve
hétthoord slpegeri;'nieeát 'zij" bet 'bij
koe van yiege.Engeland, ale. berekend mu den vreile
elienetee'èet;fge oogenblikkendeeigg; van ,Ekuopn.te adreigen. erg man de andere zijde
4990 tleirkr..wigrO9IPPI/w, ciju,wap ‘4f"r1112 tent verklaring. van .Ocr,tenrijk, dat h.t doh
gebrand had, jVa.yrdsro ,verliefory„bebel!re, tegen.desetnastregel-niet zal varzetten.
megelijkirekl van notite te baron had de
tenceraile,:koordhout en eehig ,hooi hebben: wij
markt te ,Londen 'chlorinate aangedaan. De
Alit die gemeeuto nog Diet gehoord.
publieko opinie in Parijs was ook niet voldaan.
1 '1711 OiertSliiiiterí'w ij ook nog 'niet voel;
Do rudert.erIng, door Jett Greer de Morny
: ••, ; .
,
r.rr
tn..;
.i.• - • •
linewortvil vore,
•
•

JOHN KOLB!

ons en

•

•t
-

I

Twoeden Invoer ran Honge
hoornen en Stek,
%'TlJ maken sin Lee ItbtIek b;

venbootnen hehhen ontraagen, die
Piougarije met tort zijn tiljeene •
rten e
zijn v.in de uitgezocht.re
nu door rartikultrre betionwing bek
Kehrtlik sea tall, ali voor wijo
itio.iijc hoompje. van 3. 4 voet tow,
hien, derjelijk dragende, krachtig em.
te planten, hebtivilde een trod %an
rij zijn op de zorgvuldIpie %el.'s be.
knnrste rurnler zijn ze orergcrond
alum veizorden.
Zij be,rtnan nit:
350 Groene Minikadel,
350 Roode
*.
3O9 el
Zilverwitie;
7I'41 Witte lion.',
3 50 Slaanwe K.tarka va
• . ei
is
Welke Ik keels de volgende priju
*en de k:xprer, te betaleu, sanbied:
Booknites, van elke Boort, van 2 ja.,t
I•

•

"

3
4 5

Bovenlinvipg 1.k, op den 3(
Ltuizeed
IrsetiouopOri, met w,
v. rieden
uttlytety
dettiF
waamicier *ens iii.táezoclt e ver,c
PonitIn?11:«11
--01frk 4,11
so voor de open lucht, in elke otr.
Ailed verzoek lk-de aandacht te veatig poker, a deze onderneming, t,
produktute krljgen voor het make,
als von ekno lekkere Tafeldrnif in
die bun tijd hIerean wijden, sullen
lien. • 'De prijs Is per bon van ken di
metiorg • geteekend, en 100 voor
JOI
vragen I7ij «We ordera
'
Office, 59213road
(Motor/polo
•
'
De Catalogue, wastrin de bee(
w'or" ,eP, earmage eon. 't bovenste
sonde°. -

AT,Odreiv.

ATTENT

D

IEGF.N onzer lezers, wtl
hustle krant trier Mrpfleuiker
verzoeken wij vriendelfilr rrn ie Ito,

IS tat women ou kei oatmeal:tabu, want.
Voor Supervise- werd verkozen Johannes G. ie Elenhaiii, in the village ,
on Saturday. the 5th day
•door 'de' holten en schuren
•
.zijnbltiven steam— Van Ma, unt.:60 meerderheid. Voor 'Town. o'clock A. M. and on ziaturcl.
'Tap koorel. en kagebkihmit fencerails zijn' 'er ship Clerk, Jacob ien Herder, sander oPpozitie. her, A. D. 113GO. at 0 o'clock.
of recelvine
-wuzsau veebtyd. iip::asenreev'klog gem* Poor Township Treasurer, Machiel Duyser, for the pawpaw
all Claims aid Demndo or a
den vuurgioed ea dep, dike Xocik„.
ihMr: met: A7 'tneerderheid. Voor 'School Inspector, IiIe.
Starch 270
dliftak wjnd werd v.oolr Tzieti:jardo
a oj ReV; Adriann Zw: mer, wilder oppetitie. Vora. Dated Zeeland.
.` ji,NTONIE
i
b a ijisiiliga:sowv Qi.i wo o k
‘yr . C,ommiesioners of I I igh ways, Johann:9.in Zoe.
W1LLE3/ V
15w5.
herd* :end., isle punten,: mar to plijkiwod tea, +ramie app. Voor Justice of, the Peace,
moet eenieder 'uitroepen: God hoeft Robbartue •. de Bruyn, milder opp.. Voor
one en onze Village wonderbaar beaavardi Niets Directore oft Poor, AtItionuz C. Itomenraed
-enders toch;4/értt fitigedden middag van vet.. en Wopke van iluitsma, condor opp. Vow
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1860, 04-04

Translated by Simone Kennedy

De Hollander, Wednesday 4 April 1860
A terrible fire in Holland

Last Friday we suffered a terrible fire, resulting from the many fires that were made
92Cfet-i IÛ&
-('Uf
around our village jrt the sugar making process and ***, combined with an oncoming
storm. The flames quickly approached the homes and buildings on the west and
southwest of our village, so that the steam whistle on the flour mill and the fire bells had
to sound continuously. Alarmed, hundreds of people came running — young and old, men
and women, boys and girls, from here and other places — armed with buckets, to help
extinguish the fires near and in the tanneries, the shipyard, several homes and the steam
mill of Plugger and Co. These buildings were repeatedly not just in danger of the fire, but
had caught fire. Through miraculous courage and tireless efforts these fires were
extinguished every time again. Fires threatened not only there, but also in the eastern and
northeastern parts of our village. The greatest danger was near Dr. van Raalte, Mr. Jonker
and Mr. J. van Putten. Fortunately, many courageous and strong men flocked to that area,
attracted by the black cloud of smoke, to extinguish the ferocious flames in and around
the buildings. The homes and barns were saved, but a lot of the string wood, firewood
and fence rails was burned. Considering the heat of the fire and the thick smoke that were
stirred up by the wind and made it so hard on the helpers to continue to battle the fire, and
considering the many areas were help was needed at the same time, we will all have to
call out: God has miraculously saved us and our village! At the end of the morning, we
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had certainly expected that the above mentioned buildings and many others would have
been reduced to ashes at the end of the day.
The bad tidings from others communities reached us from the evening onward. The home
and barn with horses and oxen of Mr. G.J. Boone, near the Nieuwe Brug [New Bridge]
under Groningen, is apparently reduced to ashes. The homes with ***inboedel, barns
with grain and hay from Mr. Wissink, Mr. Dragt, Mr. H. Lubbers, Mr. Van Uil, Mr. M.
van den Bosch and Mr. T. van den Bosch, all located near the same village, were also
destroyed by the flames, which they could not extinguish. Some of them had put their
beds on what they thought was a safe place — the middle of the meadows. But the
devouring flames came even there. Others were saddened by the loss of valuable grains,
flour and spelt. The old gentlemen Mr. T. van den Bosch found his beautiful orchard after
the fire burned and scorched, save a few trees.
Graafschap also battled the fire. We heard that Geert Piers suffered terribly. His barn with
five animals was very quickly devoured. His wife tried to cut the oxen loose, but since
the flames were all around her head, she could only free one cow, who fell dead quickly
afterwards, while the woman suffered bad burns on her cheek and eye. We did not yet
hear of any other losses in the community, other than the fence rails, string wood and
hay.
We also did not hear much from Overij sel yet, though we fear that they are suffering
more losses than we know of. Mr. Kok's large barn was apparently burned.
They also had to battle the fire in Noord Holland. If Mr. A. Smits had not received timely
help, he would have suffered a similar fate as many others in the land.
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We heard from Zeeland that the house of Cornelis Huijsen and the barn of Johannes
Huijsen were burned. We do not know if they were able to save anything out of these
buildings.
We hope that this little bit of information is sufficient for now. We expect that every
congregation in the Classis Holland will hold a special offering to help those who are
saddened. We noticed that the people who did not suffer from the fire are very willing to
help out. We do not doubt that a lot of people will be glad to give, especially if all losses
and damages in the different communities will be registered by an authorized committee,
so that the burden — that we need to carry together — may be known.
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