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Arnhem, ook moet gij overal goede oogen los hebben , en
voorzichtig zijn, anders kuut gij -reel geld kwiji. raken.
En hiermede eindig ik, hopende dat de zegen des Allerhoogsten IlEd. mag blijven vergezellen, tot het einde
uwer dagen, en dat Gods Geest mag werken in uwe harten, opdat gij als nieuwe spruiten moogt ontwikkelen en
niet beschaamd staan in den dag van Zijne toekomst! Ge- •
liefde zwager en uw geheele huisgezin, indien moeder nog
leeft, breng -haar dan mede als gij kunt. Doet ook mijn
dierbaren vader en zijn gebeele huisgezin de groetenis , verder
aan alle vrienden en bekenden, en ik blijve uw dierbare
en geliefde zoon en vriend

••••••••••••••m•wWw•••••••••W••••••

TOLEDO (Staat Ohio,

.'•

LUCAS

Cowen)

den 5 Mei 1846.

Aan de WelEenv. Heeren DRUMMED:CAMP en VAN'
RA_ALTE te Arnhem.VEEL GEL. BROEDERS IN ONZEN BEER

J. C.1 —

J. A. BUEEENHORST.
PS. Indien gij in Nieuw-Orleans komt en gij hebt geen
geld meer, zoo gaat bij broeder N. N. , die zal u helpen
met rand en daad. Gij moet van Orleans op St. Louis, van
daar op Weridozen en dan op Riedelzaat , vandaar op
Springfield en eindelijk op Decatur in de Staat Illinois,
t.

J. A. BUEKENHORST.
Melken Caunte te Decatur den Staat finals in N. Anzerika.
•• .
I Den hier genoemden naam zullen wij verzwijgen, om dien broedei
niet bloot te stellen aan 6ver1est van gelukzoekers.

Onder de leidingen der Voorzienigheid ben ik- bier aan' gekomen in 't laatst van October 1845. Eenmaal was onderweg mijn geloof bijna bezweken, doch de Heer reddede
mij ter regter tijd. Ik had Let geluk op het schip nog
twee vrienden in den Hem aan te treffen. ik leef hier
zeer gelukkig; derhalven gaat het mij als de melaatschen
bij Samaria, welke in 't leger der Syriers gekomen waren.
ik kan niet goed een jaar toeven, om eene goede tijding
te boodschappen 1 , Dit land is een van God gezegend land,
in het natuurlijke, burgerlijke en geestelijke. De grond is
meest overal lad , in eene warme luchtstreek; tarwe'en
lerhinde vruchten groeijen er in bvervloed; paarden , koeijen,
zwijnen; ganzen, schapen enz. zijn er uitmuntend en goedkoop, behalven de eersten, welke hier zoo veel kosten als
, in. Nederland. Gras is er best en veel, zoodat er ook veel
Ioter,, kaas en .vleeseh is. Honig is er ook veel. Het vee

• 1 Met den schrijver dezes hadden wij afgesproken, dat hij eerst
na een jaar afwezen ons zoude schrijven, om, na behoorlijk onder2
zoek, van alles een juist verslag te kunnen geven.
'

48
gaat het gaihclitt jaar heroin zonder herder. De meeste grasgrond is algemeen. Die eigendommen hebben, moeten ze
omtuinen. ik heb nog geen ander brood zien eten dan
tarwebrood. De verdiensten van den ambachtsman en andere arbeiders zijn zeer goed. Wanneer er geene verhindering is door sneeuw, vorst, regen of iets anders, 6 a 8
schellingen des daags. Een schell. is 511/4 c. Elollandsch.
De vergangen minter is hier langduriger en strenger geveest dan de meeste jaren: van p°. December tot tr.
Maart. Aan kostgeld moet men hier geven 14 schell. in
de week, alhoewel (zoo als er gezegd wordt) er ook Plaatsen zijn, daar niet meer dan één of 11/4 dollar betaald
wordt. Een dollar is 8 schell. De kosthuizen zijn hier
uitmuntend. Ik heb bier eene vrije kamer, driemaal des
daags lioffij of thee met suiker, brood, boter, vleesch ,
Tisch aardappelen, groenten en nu ook, sedert Paschen,
Teel eijeren. Echter kan iemand, die Tram en kinderen
heeft, met 5 a 4 man, wel van die 14 schell. in de
week leven. Die zijn eigen baas is, kan ook de tafel minder
aanstellen. Bier, cider (appeldrank) en andere dranken zijn
bier ook in overvloed. Hout is er om zoo te sprelten .al te
veel, omdat het verbrand wordt, om den grond klaar te
krijgen. Gij kunt u niet verbeelden welk een schoon aanzien dit land bij den zomer en herfst heeft. Koophandel en
scheepvaart is er zoowel binnen- als buitenlands overvloedig. Er zijn verscheidene binnenlandsche zeeën, rivieren
kanalen, ijzerbanen, enz. De molens en meer andere zaken zijn er beter dan in Nederland. De vederen zijn er
goedkoop, S schell. Let pond. Kleedingstoffen van prijs,
meestal zoo als in Nederland , behalve het laken, dat hier
veel duurder is. Nu dunkt mij tot een staaltje genoeg van
liet natuurlijke gezegd te hebben.

48
Omtrent liet burgerlijke , bier is eene volksregering. Alle
regeriugspersonen Tan den hoogsten tot den laagsten , worden door de burgers verkoren. Zoo bier iemand in het land
5 jaar bezitter is Tan eenig eigendom, zoo is hij burger
en kiezer, en kan ook zelfs tot de hoogste waardigheid verkoren
worden. De president wordt verkoren voor 4 jaar, en kan
weder andere 4 jaar herkoren worden. — Op denzelfden
voet is het ook met de Gouverneurs der bijzondere Staten
en andere regeringspersonen. Adel is hier Diet, maar in
zekeren zin gelijkheid en vrijheid. De opbrengst is hier
weinig, waar ook veel aan toebrengt, dat zeer veletilan-derijen eigendommen zijn van den Staat in 't algemeen
of van de Staten in het bijzonder, en verkocht worden.
Bier is vrijheid voor alle godsdienstige sekten, in zoo verre
als zij den Staat niet beroeren; ook vrijheid voor iedere
godsdienstige gezindte, om voor zich zelve op eigene _
kosten scholen te houden, en daar te doen onderrichten
naar bur goedvinden ; benevens vrijheid voor elke gezindte
om alle natien hier te lande te prediken. Geene godsdienstige gezindte ontfangt ondersteuning van den Staat. Allen
zijn zij gelijk. Scholen bestaan er, waarin Engelsch lezen,
schrijven, rekenen enz. geleerd wordt, welke ondersteund
worden Tan den Staat. In dit land zijn ook vele vromen,
bijzonder onder de Methodisten. Die gezindte, oorspronkelijk
Engelsch zijnde, heeft veel moeite onder de luitschen
bier te lande aangewend , en Teel zegen op hare verrigtingen gehad, zoodat er, althans hier, ook vele DuitschMethodiste gemeenten bestaan, die ook alle welen een
blad in Cincinnati uitgeven , hetwelk ik sedert Januarij lees,
en waarin ik in alles overeenstemming met onze oude geloofsleer en leven bevind, uitgenomen , zoo het schijnt, in
het punt der verkiezing. Zij hebben ook eene zeer goede
4
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kerkeniirdening en kerkent ucht. Ik lees dat Mad met zeer
veel genoegen. Zij hebben eerie]] grooten ijver en offeren
zeer veel op ioor CHRISTUS rijk. Ik ga ook meesttijds hij
dc Methodisten ter kerk en heb ook bij hen het zoo lang
gewenschte H. Avondmaal genoten den 129en Maart
alhoewel alles in het Engelsch behandeld wordt. Ik heb
liet er meesttijds goed voor mijn hart , al kan ik lange alles
niet verstaan. Hier is ook eene Duitsche Zusterkerk met
een' ouden prediker, waar ik in het eerst ter kerk ging.
Daar geviel mij de prediking meestal goed, doch de gebeden, welke formulieren zijn, alsook het gevoelen omtrent
de Sacramenten, niet goed. Daar verlangde ik eerst het
H. Avondmaal, doch de Bedienaar wilde het mij op mijn
geloof daaromtrent, niet geven, en op zijn geloof dooromtrent konde ik het niet nemen. Ook stemmen de Luterschen met ons gansch niet overeen in het punt der verkiezing. Voor het overige heb ik veel vriendschapsverkeering met dien man.
Ik zoude de Afgescheidenen in Nederland raden, dat, zoo
zij gene conscientie-vrijheid hebben of kunnen bekomen in
het onderwijs hunner kinderen, zij zich dan naar dit land
begaven, eene Kolonie vestigden met leeraren , kerken,
scholen en alles. Daar zoude hier niet ver van deze stud
aan de andere zijde der Milimie-rivier ecue goede gelegenheid toe zijn, vaar best land in soorten, tot nu toe
niet meer beeft gekost dan 11/2 , 9. 5, â 4 Dollars de
acre. Een acre is ongeveer 3 schepels gezaai , oude Hol.
•
landsche maat.
Het kan zijn dat het nu wat duurder wordt, omdat er een
•
• goediweg wordt gemaakt Tall deze stad naar die streek; maar
zoo die weg in orde is, is het land daar ook meer waard; want
deze stad heeft eenen sterken handel, dan kunnen de inwoners

aldaar beter hunne waren alhier Ier mark!. brengen. Het
spreekt van zelf dat eene Kolonie te vestigen veel gelds kost.
Laud koopen , hetzelve van bout reinigen , (doch dat kan ook
weder tat huizen bouwen gebruikt worden en ten deele in deze
stad verkocht warden). buizen enz. bouwen , vee koopen, spijzc
koopen , tot zoo lang zij zelven verbouwen , enz. — Duitscbers
en Zwitsers doen ook wel
; zelfs heb ik gelezen , dat
een aantal Joden uit Duitschland zó6 willen handelen. Velen
vestigen ook Kolouiën in het eenigins Noordwestelijk van hier
gelegen Wisconsin, waar het, volgens zeggen, ook vruchthaar land en gezond is. In zulk een geval ware het goed, dat
de Afgescheidenen vooraf cenen man afzonden , die Engelsch
of ten minste Hoogduitsch kende, om eene streek uit te zoeken
en een koop-contract te sluiten. Zoo zulk eene zaak tot stand
rnochte komen, zoude liet ook goed zijn om daar vervolgens
eene school te stichten tot opleiding van leeraren voor de
Duitsche natie de nog welligt komende Nederlanders, en •
voor de nog hier zijnde andere inwoners, Insein genaamd. .
Ik heb ook ontdekt dat in dit land een Duitsch Hervormd
kerkgenootschap is, in denzelfden .geest als de Afgescheidenen in Nederland, welker meeste gemeenten, zoo ik meen
in den Staat Pensilvanil zijn. — Zij hebben ook eerie school
tot opleiding van leeraren, te MercersbUrg in Pensilvanië ,
welker ééne leeraar, prof. SCHAFF is, die door bewerking van
een der KnummAcunts daar gekomen is.
Nu moet ik sluiten, na de Gescheideuen in Nederland geraden te bebben , den Heere te kennen in al hunne wegen; en, na
nlieden en bun alle zegen en heil van den Heere toegewenscht
te hebben, verblijve ik na groetc
Uw lieflt, brooder in CHRISM,
A. HARTGERINK.
4
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.k translation from
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Toledo, Lucas Co., Obi°, May
•To the Revs. Brummelkamp and Van Recite, Arnhem.

"Au-114....(y

:,:Uch beloved brethren in our Lord Jesus Christ:
Under the guidance of Providence,

r

arrived here in the latter

part et October, 18,15. At one time, on the journey, my faith amoLt
but the Ilcird oeme to the resoue at the right time. On the

ship, I had the good fortune to meet two friends in the 'Lord, 4.
llve here very happy, consequently my situation mey be likened to
that ot the Samaritan lepers sho entered the Syrian camp.
I cannot well wait -until the end 0± the year to send you good
tidings. (.-.7.cte -- The agreerr!ent wes, Mr. Hartp- erink had to spend a
.
year investigating . things,.betore he reported. He res sent, at
general expense.) This land is blessed. by God naturally, civilly,

and spiritually. The soil is nearlyeverywhere clay, located iva
•

.
•

••
-.
•

warm climate; wheat and other products grow here in abundance; .
'porses, cows, swine, geese, sheep, etc., ere in a fine condition
end cheap, except the first named which cost here as muon as those
in the :etherlands. Gress is of the best er4i inabundance,
accordingly there is much butter, cheese and meet. Eoney.is also
abundant., ,&.. t7,1e range all the year round at large without being
herded. The most pastures are commons. The owners ot(cultivated)
properties must f
- ence them. I have not yet seen other than -4heaten
bread. The wages ot tradesmen as Well as ot the unskilled laborer .
are very good. 7ihen snow(, rain, or trost do not intertere, the,7- •
range from six to eight shillings per day. L shilling: equals 31 1/4
cents Dutch. (ne rate is different nov) The past winter lasted
longer and was severer than usual; from the first of December until
the last ot March. Board costs here 14.- shillings per reek, altecuz11,,
(es is reported) there are pieces where not more then lj dollar is paid.,
dollar contains eight shillings. The boarding houses-are
have a private room, receive three times a day sreet- .
ened cottee or tea, breed, butter, meat, dish, pestatoes, vegetables,

and, since Easter, many eggs. Eowever, a tamily ot three or four
can live on those fourteen shillings. One can get along on less than
this
the tamily be strictly Private. - Seer, eider, and other liquors also abound. Of wood there is, So . to say, a superabundance,
±0: it has to be burned in Clearing the land.
You cannot ims-ginè ho x71. beautiful this country looks in sume:
and in autumn. .Commerce and shipping, both internal .and

thrive abundantly. There are many inland seas, (lakes), rivers,
canals, railroads, etc. The mills and many other industries are
'better than in the Netherlands. Peathers are cheap; two shillings
401;*
pc.und. Ilhe price of clothing is about the same as in the. •
.ezcept: that of broadcloth, which is much hic-1,e—.o"4 1^64 ed
,T01:ere.- These ouotations are sufficient, me thinks, es samples of .
'A4YtaterialthinEs.
,
'

• •

gio

S.

• ,4% •

As retards civil affirs,'this is e de mocrcy.
r•
L11 its officials,
• 'rem te lowest to 1,:ne highest, cre chosen by the citizen3. ;.nyone
in t:,is country havini: been owner of property for five years is
and voter, end is elijible to the hihest office. 2he '›resident.
is chosen for a term of fou'r. yeers. The Jovernors of the various
stetes are chosen similiarly, as well C3 all-the other officials. 2kere
is no nobility here, but, in a c'ertain sense, equality and freedom.
• The taxes are low, mainly because much land belongs either to the
general government or to the particular states, and is sold.
All kinds of sects enjoy liberty here, provided they do not •
gowanruwz.oh sect enjoyo likewin the liberty
ro
sc*nOols at their own eense, and to teach therein what suits
.
r'rem. Besides this, one has the liberty to preach to any netionality
found here.
denomination receives support from the state. Ill
are re7arde5 as equals. There are schools givine instruction in
reeding, writing, arithmetic, etc., in English; these .are supporte4
.
by the state.
The•re are also many pious people in this ccuiztry,
eoilly
the Ifethodists. This denomination, English in origin, has
?bored much
on the German immigrants and with notable success,
consequentl,y many German Methodist churches are found here that
prblish a peter in
Cincinnati, ± which I have been a reader since
January, and in which I find everything con"orminP: to our old
articles of faith, except, as it seems, on the point of election.
•
They,
heve a.ctod system of order and discipline. .1 read the
•paper with =ell
'satisfaction. They
are very zealous and sacrifice
mrch 4
or Christ's kindom. I usually attend the Methodist e:vices
and also partook of the langed for Lord's supper with them, on
Y.arch 29th ult., not with standing everythine was carried out in
Lttendance at their meetings edifies, notwithstandinz I am
±er
from
understanding
it all. 2bere is also a German sister church
• here, where I first attended.
There the preaching suited me in
general, but the formal (read) prayers as well as their viers reeard/ng
'the sacraments do not suit me. "'here
I first desired to partake of
the Lord's supper, bat the minister refused to administer it on the
grotind "of my views concerning it, and I could not accept it if taken
in conformity with his views. .Neither do the Lutherans aer” a; all
with us on the doctrine of election. Barrine this, : have hed much-• social
intercourse with that man.
•
My advice to the seceders in the 1:etherlands, in case they have
not obtained or cannot obtain liberty of conscience in the matter o'
educating their children, is to come to this country,
p±epc.red to found a colony with ministers, churches, schools, and
everything. There is a good opportunity here not far from the city,
-across the Miami river, where varieties of good land can be purchased,
which up till now has not cost more than 11%2,5, and four dillars per
acre. In acre equals about three
schepels, old Duthe measure.
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•
• ,, r i'cssibly the-re may'be a*ri:se in price,'becciuse thcy are buile.lins
- ,eod road
city to that locality, but when that roc..d is •
finished
thefrom
landthis
-:nere
.4.
will be worth more, for much business 's done
in this city, and the settlers there can bring their products bettez
to market.
..t need not be said, the settlement of a'colon9 costs =eh
money.
must be bought, it must be clecred, (but part of
the wood cen Land
be
used in building houses aná' some can be sold in this
•
•city) houses, etc., rust be built, cattle ourchesed and provisions
bout until one has raised his own,etc. Germans and Swiss do it •
•
in.
this
way;plan
I have even read that a number of German Jews intend'
. pursue
this
/ (Note . to.
meaninc! is nc, t at ell clear; be seems
:4..
to have a com=nity plan in mind.) .
Many colonies are planted i-.7
•riscensin,* located northwest from here, where, accordill2 to reaorts,
the land is fertile end the climate also salubric-s. In such a case
it will be best for the seceders to send somebody ahead who can
. speak El'.glish, or Germ.9n a: least, to find a locality and make a
contract of sale (for the land). I'n cese such a plan does .-..erlize,
•
• it will bè desirable to build a seminary there in the future to t
.
. men .or the ministry smons the Germans-ai
, for the riethelmla-ders coming
..
afterTxards.,
and for anothe: popul,
-tioz, still livin2 he-e, 2n11ed
7nseln. C±
(indians,--1 think) I have also discovered that the
German
-re is a
0
in this country, tgreeing in soirit
with the seced'ers in theton
Netherlands
; the most of their churches,
believe, are
found in Pennsylvania. They also have a seminary at
.
*:,:excersburg, Pa.,
one' of whose :faculty is Prof.
Scha", who was
brought there throu:
,..,.h the influence of one of the
Xrummachers:
•
Now I must close with advlsing .the seceders in the r.etherlsnds
to
acknowledge
the Lord in all their ways. 4.nd after 'wishing you
andthem
an
abundance
of the :Lord's blessing and favor; I remain
after greet:.11Es.
Your loving brother in Christ
•

, P. S. --- 1 rees
•
all of you to pray for me. Greetina.s to all
friends in .1-rnhem and its vicinity. Plesse acouaint them with the,-.7
substrnce of this letter.
My address in the r. S.
:or',
:h .Lnerica
*is found at the heading.and at the close. In cese a of
few
individuals
or families have decided to come, my advice is not to let'
immediately as far as this p lace.
th
co
1 am iar,er than 200 hours 3 miles ecs
uels 1 hour) from New York. Vrnereever they may land,
whet'rer in r.
Y., Boston, :3,..ltimore. or New
always sate and Plenty Germans
OrleJns, the 1,
-,"tv, is
can be found ready
.services. I advise them to stay
to velunzer their
at the
'find wo::;
first place where they .....„.
it is easy to move along. There is in this country
an
e:undr.nce of opportunity *for transportation, and at a cheap rate.
.4121
aged man from ljas.
sachusetts; directly N. E. of N. Y., told me th
.of
r.
:board cem be obtained there for one dollar per week, and the wares ,
a laborer one áoller per day.. 1 was told, likewise, by.a reliable
that in Cincinnoti board costs but 10 to 12 shillings per reek;
- man
and the
wages paid
in the slaughter houses, in winter, one dollar per
day.

•••

•

•

• •

It is not yet certain that I shall stay here, but arranements
IV'Ve been made through a good -friend here rho v.111 forward the
letters sent to me. In caee you rrtie to me, do not tail to mentiOn.:
how church matters stn. I must also acclueint you rith the tat‘t,
that nearly all the strangers arriving here or in more southerly 0:
westerly regions sufter at tirst trom a lingering hot and cold
fever (ague), usually in the summer.'
Possibly rfr will arise betreen'this country end England in •
dispute about Cregon, a region lying west from here, on the. Pacific
Oeean. You probably have reed about it in the papers. In the
,
srpreme legislatures of this country, besides ee_4ty and Justice,
the WOrd of: God is also re2.arded as a basis tor their actions. They
also have preaching and prayers there. These are some ot the things
• .
mentioned in the p4pers which I retd.bere.

.•

