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11 September 1846

Boston, [Massachusetts]

A long letter of Derk [?] and Louise Arnaud to "dearly beloved pastors," presumably to
Antonie Brummelkamp and Albertus C. Van Raate because the Arnauds had just arrived
in America from Arnhem, the Netherlands, giving the details of their sea journey and first
experiences in America. Louise seems to be the writer of the letter because she wrote
about Derk's experience as a carpenter in Boston.
The letter was published by Brummelkamp in the pamphlet, Stemmen uit Noord-Amerika,
met Begeleidend Woord which was published in Amsterdam in 1847, pages 26-52.
The letter has been referred to by Henry S. Lucas in Dutch Immigrant Memoirs and
Related Writings, Revised Edition, but the Arnaud's name is misspelled as Arnold. The
letter is also mentioned in several works such as Stokvis, Stellingwerff, and Risseuw.
The files contains the excerpts where this letter is cited.
In Dutch; translation by Dr. Henry ten Hoor.
The original came from the Koninklijke Bibliotheek te 's Hage.
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9. De teleurstelling van Andries N. Wortnser (brieven W.17-37)
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„Zwervers, oplichters en gokkers, explosies, stormen en branden, aanvaringen en
zandbanken, slecht voedsel en gammele onderkomens, ziekte, ellende en dood —
al deze mogelijkheden moest de verbijsterde immigrant onder ogen zien als hij
aan boord ging van een Mississippi stoomboot, stroomopwaarts op zijn reis naar het
beloofde land. Kajuit-passagiers ondervonden enig comfort, maar het leven op
het tussendek en lager was vaak onverdragelijk.
De ontberingen van de immigranten op stoomboten bleven niet beperkt tot
de dagelijkse gang van zaken. Epidemieën van Aziatische cholera geselden het binnenland in de decenniën vóór de Burgeroorlog en vaak verspreidden de stoomboten de ziekte van haven tot haven. Er was weinig sanitair, en vele immigranten
vonden de dood. Het kwam dikwijls voor dat een stoomboot aanlegde, de bemanning van boord sprong en snel een graf dolf voor een nieuw slachtoffer.
De koude onverschilligheid van de Amerikanen voor het leven op deze stoomboten bracht kapitein Marryat tot de volgende dagboekaantekening: Ik haat de
Mississippi, en als ilc neerkijk op zijn wilde en vuile wateren, kokend en kolkend,
en bedenk hoe gevaarlijk reizen is in dit gebied onder hoogspanning, zonder sociale rechten, kan ik een gevoel van walging niet onderdrukken bij de gedachte
onder te gaan in zulk een vuile riool, in modder begraven, en misschien weer
opgespeurd door een schrokkerige alligator".44
Dit citaat uit een boek over de raderstoomboten op de Mississippi zegt genoeg
over de reis, die aan Andries Wormser erg tegenviel. In brief 20 en 22 vertelt hij
over de boten, in brief 18 en 21 over de roodvonk en cholera.
Andries Wormser beschrijft de boerderij van Budde, het eind- en keerpunt van
zijn reis. Op 10 april 1848 had J. A. Wormser daarover aan Groen van Prinsterer
geschreven: „Ik heb schrijven ontvangen van mijn vriend Budde uit Amerika.
Hij heeft zich op eene schoone hoeve, een half uur van Burlington, hoofdstad
van Iowa, gevestigd; zijne hoeve met steenen huis, stalling etc. kost hem 2000
Dollars. In Burlington staat een godzalig predikant; mijn vriend is met zijn
zoon, een godvruchtig jongeling van 18 jaren, reeds werkzaam op de Zondagschool, en houdt Catechisatie uit den Bijbel, met de mannen der Gemeente, zooals
wij dit te Amsterdam gewoon waren. Alle zijne berigten zijn gunstig".
Zo werd dus brief 11 en 12 in Nederland verstaan. Groen zou 28 januari 1849
schrijven: „De Landverhuizing naar N. Amerika, mits onder behoorlijk bestuur en
opzigt, zou misschien groot nut kunnen stichten. Het schijnt dat onze geloofsgenooten het, over 't algemeen, wèl hebben, en dat er werk en behoorlijk loon is
voor een iegelijk die tot vlijtig arbeiden bekwaam en gezind is. Dit werd mij nog
dezer dagen bevestigd door een lieven brief van Ds. van Raalte, dien ik hier bijvoeg, overtuig dat gij dien met genoegen zult lezen".
Groen schreef dit in dezelfde dagen dat A. N. Wormser zijn ervaringen op
schrift stelde. In brief 27 keerde Wormser zich fel tegen Stemmen uit Noord
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Locjile_Ar:
naud, 11 september 1846 te Boston geschreven, die in dit boekje werd opgenomen,
`wordt door A. N. Wormser in brief 27 geciteerd en bestreden. Hij vergat daarbij
dat de situatie in Boston werd beschreven en niet die in St. Louis of Burlington.
Ook vergat hij de volgende reisbeschrijving, die in dezelfde brief voorkomt:
„Dien zelven nacht is er de ergste storm geweest, dien wij gehad hebben; wij
hadden twee slaapplaatsen voor ons, boven elkander; nu sliep mijn man met ons
Derkje boven, en ik met de twee kleinen onder: het schip was zeer slecht, zoo dat
het niet alleen van onder, maar ook van boven lekte; dus lekte het ook bij ons in
het bed, en ook bij velen, die in dien nacht het bed uit moesten, mijn man bleef
op en ging voor het bed op een koffer liggen. Ter middernacht kwam er zulk een
verschrikkelijk onweér op, dat de golven over het dek heen sloegen, en door de
luiken; het voorschip stond gelijk vol water; allen waren aan het werk om de
zeilen af te nemen. Het was zoo donker dat zij niet konden zien; ieder stond op;
ook een man die van dicht bij Zutphen kwam, die de trap opging, en toen een
volle laag water kreeg op zijn hoofd, klom naar boven, en zag niets als water,
hij begon te schrijen, en riep: „Kameraden wij vergaan! Ik had medelijden met
hem, want ik geloof dat hij bang voor zijne ziel was-.
De brief bevat een waarschuwing voor de reis en een beschrijving van het leven in
Boston, die nog geen opwarmerij genoemd kan worden. Maar Andries Wormser
voelde zich erdoor bedrogen.
Met brief 23 en 27 verschijnt J. Berkhout op het toneel, de brekebeen die om
al zijn klachten wordt uitgelachen. Van hem werd, zonder zijn toestemming een
brief aan zijn vader, broer en vrienden te Amsterdam door G. van Peursem in
1849 uitgegeven. Berkhout vertrok 28 juli 1848. Tot New York reisden Berkhout,
Wormser en Keesel samen. Vandaar vertrok Berkhout met zijn vrouw, ze hadden
geen kinderen, hals over kop naar Troy bij Albany en vergat zijn matras, dekens
en kussens in het logement. Over de plaatsbewijzen twist hij meer dan eens. Hij
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Ik ben zeer benieuwd te hoeren wie in Frankrijk tot President verkoren is, Wij
lezen hier doorgaans spoedig het nieuws uit Europa. De Telegraaf loopt tot in deze Staat. Groet alle de broeders en zusters hartelijk van mij. Ik beveel mij en de
mijnen in ulieder gebed.
Uw lief h broeder in Christus
H. P. Scholte
(Na de februari-revolutie 1848 en de vlucht van koning Louis Philipp komt een
regering onder leiding van Alphons de Lamartine. Op 10 december wordt Lodewijk
Napoleon tot president gekozen. Hij wordt keizer Napoleon III van 1852-1870).

Wormier 27
A. N. Wormser aan H. Wormser
Burlington 20 fanuarij 1849
Waarde Brooder/
Voor eenige tijd zond ik de zesde brief van uit Amerika, zoodat deze thans de
zevende is; daar ik thans met de lange winteravonden nog al tijd heb, zoo wil fic
die maar besteden met aan ulieden te schrijven. Het voornaamste dat mij hier te
lande is voorgekomen, heb ik U reeds geschreven, misschien ben ik zelfs wel eens
in herhalingen vervallen, doch dit zal weinig ter zake afdoen. Wij hebben tegenwoordig en reeds lang winter. Het vriest hier zeer sterk ofschoon de koude zeer
afwisselende is, zooals u uit het tafeltje in mijne vorige brief vervat, zult opgemerkt
hebben, wij reeds eene koude van 40 fahrenheit gehad, de grootste is doorgaans in
de morgenstond, de dagen zijn hier wel een uur langer in de winter dan in Holland. Thans ligt hier zooveel sneeuw dat men er tot over de knieën ingaat; niet alleen zijn de winters streng, maar ook langdurig. Op onzen reize hadden wij reeds
in het begin van October dagen dat het vroor, en men zegt, dat het in April nog
fiks winter kan wezen. Over de Missippi gaat men thans met paarden en wagens.
In eenen mijner vorige brieven heb ik reeds geschreven hoe sommige menschen
niets beduidende zaken kunnen ophemelen, en hetzij moedwillig of uit onkunde
anderen misleiden en uit hun rustig bezit naar Amerika lokken. Bij mijn vertrek
uit Holland had ik ook het boekje, waarin eenige brieven van Hollandsche Landverhuizers stonden en dat door Do Brummelkamp indertijd is uitgegeven, medegenomen. Door dien ik zooveel bagage had wilde ik dit boekje niet houden, maar
scheurde er van tijd tot tijd eenige bladen uit naar gelang ik dezelve noodig had,
ik had dan nog al de gewoonte voor ik dezelve verscheurde eens in te zien. Zoo
kwam mij dan ook het blaadje in handen, zoo ik meen door vrouw Sleyster geschreven, (neen, Louise Arnaud uit Boston) waarschijnlijk onder de leiding van D° van
Raalte. Als ni-én eerugzins met de zaken alhier bekend is geworden, dan wordt men
verontwaardigd over zulk opgesmukt schrijven, om die reden verscheurde ik het
dan ook niet en borg het in mijn portefeulle, en heb het naderhand aan vele Hollanders voorgelezen, die zich allen over zulk schrijven ergerde. Daar waarschijnlijk
het boekje niet meer in u handen zal wezen, zoo heb ik lust u de twee bladzijden
alhier af te schrijven, het is pagina 43 en 44 „markt is een groot hard steenen ge„bouw, wel een straat lang; in het midden is er een ruime gang. Hier kan men alles
„koopen, vleesch, visch, !mime; heele varkens, schapen, kalveren, eenden en kip„pen; alles wordt geslacht en schoongemaakt op wagens de stad ingebracht. Er kan
„niet bedacht warden dat tot de eetbare waren behoort, of het wordt hier gevon-
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„den; en voor en om het gebouw staat het vol wagens met vleesch en groenten,
„aardappelen en allerlei vruchten. Het vleesch koopt men van 6 tot 2 Cent het
”pond; van 6 is rand van 2 tot 3 srlmopenvleesch. De schapen zijn hier zoo vet,
„dat het een lust is om te zien. Wij eten haast alle dagen vleesch, wij kunnen niets
„beter koops eten, als wij een 4° spint aardappelen kooken voor 3 Cent, dan houden
„wij nog over, zoodoorvoed zijn wij. Meest alle menschen eten drie maal daags
„vleesch; men zou haast zeggen „het moest eenmaal ophouden", maar met honder„den zegt mijn man, brengen zij 's morgens de schapen en varkens ter markt; en
„als het zoo heet is ligt er van binnen in het geslachte vee een stuk ijs voor het be„derf. En allen zijn vriendelijk en staan ons overal mede ten dienste; wat wij niet
„hebben leenen zij ons; stoelen om op te zitten brachten zij ons op de kamer, tot
„dat wij koopen konden, en wij er zes anderen gekocht hadden voor 3 dollars, en
„een bedstee voor 2 Dollars min ¼; want hier zijn geen bedsteden en ledelcanten,
„als bij ons, maar openen rustbanken; ik denk dit is om de warmte; en zij slapen
„met een verenbed onder en een stroobed boven; maar alles deftig en netjes, daar
,,is Arnhem niets bij!!! Men ziet hier geen armen, geen bedelaars, ook geen collec„te of armbus, zelfs niet in de kerken, die mijn man bezocht heeft. Hij zag het
„Avondmail uitdeelen, maar niemand iets geven voor de armen. Scholen zijn hier
„voor niet, als de kinderen vijf jaar zijn, kan men ze naar school zenden; jongens
„en meisjes ieder op een bijzondere school. Als men hier 11A jaar betaald, heeft men
„vrij school. Als de man komt te sterven gaan vrouw en kinderen naar een gast„huis; daar worden zij verzorgd, de kinderen opgevoed, tot dat zij meerderjarig
„zijn; dan wordt voor hen gezorgt Belasting is hier niet; patenten worden hier
„niet betaald. Het vertrouwen is groot, dat men in elkander stelt; ja in vreemden,
„fic geloof dat wij wel voor honderd gulden kunnen krijgen. Een lombard is hier
„niet; kroegen voor dronkaards zooals in Arnhem, vindt men hier ook niet. Als een
„man loopt waggelen van den drank en hem een knecht der politic ziet, gaat hij
„voor 3 maanden in de gevangenis; en zoo hij op de straat ligt of verzet, voor
„6 maanden; en zoo de herberg openbaar wordt daar hij geweest is, die moe„ten zware boeten betalen. Openbare speelhuizen zijn hier niet Zoo de Rege„ring gewaar wordt dat er een is, wordt het terstond uitgeroeid; niemand zal bier
„een vrouw of een meisje op straat aandoen. Men hoort geen zingen of schreeuwen
„langs de straat, veel min vloeken; Men ziet hier veel pracht, schitterende gebou„wen!! de deuren met zilveren knoppen of handvatsels, huizen van vijf vercliepin„gen hoog, prachtige kerken. Men zegt dat hier 82 kerken zijn, een joodsche, een
„Luthersche, een Hoogduitsch gereformeerde kerk; de anderen zijn alle Engelsch.
„Roomschen zijn bier veel, ook is er kort een Bisschop begraven. Men ziet ze met
„honderden naar de kerken gaan maar alles is vrij; ieder gaat zijn eigen weg. Zij
„zijn bezig nog drie nieuwe kerken te bouwen. Zoo Dorniné Budding hier was,
„zou hij niet bidden"
Wat dunkt U van zulk een opgesmukt en opgesierd verhaal, wie zoude niet, en
voornamelijk behoeftige menschen, verlangen hun leven in zulk een luilekkerland
te slijten, men zoude er wel naar toe willen vliegen, ik zeg niet dat alles onwaarheld is wat hier vermeld is, neen, maar het heeft volstrekt geen verband met het
geheel, b.v. men vindt er gem gezegde in als deze, om maar iets op te noemen,
men vindt hier des zomers zoo veel wandluizen, dat men geen raad weet, het is
alsof zij uit de lugt vallen, en zoo veel vliegen, dat men geen kopje drinken aan
den mond kan brengen of men heeft er altijd een vlieg of 8 of 10 in. Doch laat
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ons dit blaadje eens van nabij geschouwen, men schrijft: „Hier kan men alle:
koopen, vleesch, visch enz. er kan niet bedacht worden dat tot de eetbaren waxer
behoort, of het wordt hier gevonden en voor en om het gebouw enz." Dat er ir
de eene plaats of stad meer zal te verkrijgen wezen dan in een andere, dit laat geer
twijfel over, doch op mijnen reize door het binnenland heb ik niet kunnen bespeu
ren, dat men hier zoo van alles te koop kan krijgen. Wij eten de eenen dag rapen
de volgende uijen en daarna gedroogde appelen met aardappelen. Laatstgenoemden
zijn thans op en geen een meer in Burlington te koop, waarom wij in de plaats
daarvan rijst gebruiken, die echter duur en tien Cents het pond kost Ik had deze
week het geluk een witte kool in een store te kunnen koopen voor vijf Cent
vruchten heb ik hier nog niet gezien als appelen 3 voor vijf Cent, doch wij zijn in
de winter. „Het vleesch koopt men van 6 tot 2 Cent", hier niet hooger als 4 Cent
„De schapen zijn hier zoo vet dat het een lust is om te zien", hier niet. „Wij eten
haast alle dagen vleesrh, wij kunnen niets beterkoops eten". Wij proeven het soms
in geen 14 dagen, niet dat het er niet is integendeel, maar men houd het randvleesch voor ongezond, doch dit ziet meer op de zomertijd, daar het dan wel gebeurd dat de koeijen 20 en meerder mijlen ver komen, dadelijk worden geslacht
en soms zoo warm worden verkocht, om welke reden het goed is zooals men mij
op de reize zeide dat manspersonen een keer of drie in het jaar braken om gal kwijt
te raken, doch de vrouwen laat men purgeren. Van varkensvleesch heeft men geen
hinder, waarom wij dit altijd eten, doch nooit meer dan eenmaal daags, en dan nog
in eene kleine hoeveelheid. „Als wij een 413 spint aardappelen koken voor 3 Cent".
De laatste maal heb ik 400 voor een Bushel betaald, en een bushel is niet veel, zouden zij nog van hunnen 3 Centen aardappelen overgehouden hebben omdat zij
bijna oneetbaar zijn? De boeren hebben nog wel aardappelen maar zij houden ze
vast omdat zij hopen dat zij met het voorjaar op een Dollar het bushel zullen loopen. „Wat wij niet hebben leenen zij ons" dit is wel zeer gemakkelijk, hier leend
men ook wel, b.v, een smidsbaas leent een strijkijzer of waschtobbe, maar dit vraagt
men ter leen, en wie zal dan weigeren. „Een bedstee voor 2 Doll min 1/4" dit is
waarlijk niet veel, ik zoude dit kunststuk wel eens willen zien, hier kosten de goedkoopste 4 Doll. en ik kan niet zeggen dat dit duur is. „Want hier zijn geen bedsteden en ledekanten als bij ons, maar openen rustbanken, ik denk dit is om de
warmte". De schrijfster wist zeer goed dat dit niet is om de warmte, maar om de
wandluizen. „En zij slapen met een veren bed onder en een stroobed boven." Dit
is wel vreemd, zoude dit ook bij vrouw Sleyster alleen zijn. Men gebruikt om zich
te dekken meestal zoogenaamde bedelaarsdekens van kleine lapjes gekleurd katoen
aan elkander genaaid, waarmede men dan allerlei figuren maakt en waarvan sommige veel werk maken, men heeft ook witte gewevene katoene dekens. „Maar alles
deftig en netjes, daar is Arnhem niets bij!!!" Zij spreekt in vergelijking van haar,
toen zij te Arnhem woonde.
„Men ziet hier geen armen". Wat bedoeld zij hiermede, zeker dat men geene
menschen ziet die om een aalmoes vragen, dit blijkt ook uit hetgeen volgt, „geen
bedelaars". Dit is zoo, doch men ziet er velen die wat hun plunje betreft, men in
Amsterdam geen cent zoude weigeren. „Scholen zijn hier voor mkt", hier moet ook
zoodanige school bestaan hebben, doch daar er geene fondsen voor waren is zij te
niet gegaan. „Als de man enz." dit moet in St. Louis ook zoo wezen, men wordt
dan van de stad onderhouden. „Belasting is bier niet", ik heb U reeds geschreven
dat B. voor belasting van zijn land, vee en huis 10 Doll. in het jaar betaalde. „Pa-

191

Amsterdamse emigranten
tenten worden hier niet betaald" zoodat het schijnt dat hier ook al kwaadwilligen
zijn. „Het vertrouwen is groot dat men in elkander stelt", ja zoo groot dat men
hier altijd vooruit moet betalen. „Kroegen voor dronkaards zoo als in Arnhem
vindt men hier ook niet", dit is wel mogelijk dat zij niet zijn zoo als in Arnhem,
maar wat het aantal betreft dit is proportioned grooter, langs het Kanaal van Albany near Buffalo vonden wij er bijna bij elke brag een, en som drie of vier, in
de meeste winkels verkoopt men drank. „Als een man loopt waggelen van den
drank enz." dat de verordeningen hieromtrent op de eene plaats enders zullen wezen dan op den andere is wel mogelijk, in New York hebben wij er verscheiden
langs de straat zien loopen die zwaaide, en wel veelvuldig genoeg dat wij er wel
een door een knecht der politic hadden zien weg brengen als het daar pleats vond.
„Niemand zou hier een vrouw of een meisje op de straat aandoen", dit is wel mogelijk, maar wel op de stoomboten. „Men hoort geen zingen en schreeuwen langs
de straat, veel min vloeken", Zingen en schreeuwen heb ik niet gehoord, maar zoo
veel te meer vloeken. „Men ziet hier veel pracht, schitterende gebouwen, de deuren
met zilveren knoppen" enz. wat hiervan zij heb ik reeds vroeger gemeld.
Door zulke opwarmerij zijn reeds honderden uit hun rustig bezit near Amerika
gelokt om daar alle genoegens te verwisselen met zwaar sjouwemianswerk, indien
men nog gelukkig genoeg is, van het te kunnen krijgen. De hooge dagloonen lokt
ook veelen menschen near herwaards, men schrijft in brieven dat een timmermans
of metzelaarsknecht een dollar daags verdient. Dit is ook waar als men ze noodig
heeft, moet men dit geven, doch men moet niet denken dat het werk hier opgeschept Egt, want als men overkomt en men denkt maar aan het werk te vallen dan
is het mis. Men kan dikwijls lang wachten eer men aan de gang komt. Daarbij
moet men wel in het oog houden dat de winters hier lang duren, dikwijls een half
jaar, gedurende die tijd staan die werkzaamheden stil en moet men van het verdiende van den zomer leven. Men verlaat ook veelal Holland om het lot der kinderen te verbeteren: doch wat ontvangen zij hier in mil? Hun leven is hier volkomen aan dat van de dieren gelijk, een paard by. krijgt des morgens zijn eten gaat
aan het werk, tot de middag, eet, gaat aan het werk, krijgt des avonds weer voeder
en gaat slapen, om de volgende dag hetzelfde weer opnieuw te verrigten, even 200
ook met de mensch. Is men een farmer dan staat men des morgens dikwijls ten drie
uren op, men gaat soms nog in duisternis near de markt, komt omstreeks acht uren
te huis, eet, gaat dadelijk aan het werk in het land, ontvangt des middags zijn voeder of eten hetgeen men spoedig naar binnen sleet, om dadelijk weer aan het werk
te gaan tot 's avonds, wanneer men eet en slapen gaat, om de volgende morgen hetzelfde van de vorige dag te herhalen, zonder ooit eenige genoegens te genieten. Ook
de kinderen hebben hier niets dat hun leven eenigzins kan veraangenamen of om
zich te vermaken, en toch vindt men nog menschen die ons diets willen maken en
zeggen, 0! de kinderen hebben hier alles. Doch wat hebben zij, indien wij het
leven van de kinderen der farmers eens na gaan, waarop hier hier toch vooral aankomt Jongens en meisjes moeten zoodra zij maar eenigzins hunnen armen kunnen
roeren in het land om onkruid te wieden of ander werk te doen, de jongens moeten spoedig hunnen krachten beproeven om dikken takken door te hakken, waterhalen enz. ook moeten zij zooals hier uit de omtrek naar de stad ter school gaan.
Doch clan r er des zomers te veel werk op het land is, kan daar niets van komen,
,zoodat dit doorgaans wordt uitgesteld tot den winter. Men moet dikwijls een uur
en verder loopen, het is streng koud of er ligt zooals thans zooveel sneeuw dat een
192

De teleurstelling van Andries N. Wormser
man er tot de knieën toe ingaat, zoodat men als het ware van de stad is afgesneden.
Dit is zoowat het leven der kinderen, er is geene ontspanning. Het is waar worden
zij in dit leven van jongs af opgeleid, dan weten zij niet beter of het behoord zoo,
doch hun toestand kan ik daarom alles behalve aangenaam noemen. Wat de Godsdienst betreft, hiervoor behoeft men Holland ook niet te verlaten, men is hier genoegzaam van alle Godsdienst verstoken. Vertrekt men met een huisgezin dan kunnen de volwassenen doorgaans geen Engelsch, van de 25 nauwelijks een. Zij zijn
doorgaans te oud of hebben geen tijd of gelegenheid om het meer te leeren, men
behelp zich meestal met de een of ander duitsche gemeente, voor zooveel zij er van
verstaan kunnen. Zijn er enkelde die Engelsch verstaan kunnen, dan loopt den een
hier en een ander daar, de een bij de Methodisten den ander bij de Presbyterianen
even als eene kudde dwalende schapen. Om een gezelschap van Hollanders te vereenigen, daarvoor, zoo zij er al zijn, woond men te ver van elkander. Ik ga met B.
bij de Luth duitschers of zoo als hij het noemde de Evangelische Kerk. ik kan juist
niet zeggen dat ik er zeer gesticht wordt, ook hunnen gezangen die geen aangenamen wijs hebben, worden zoo hard mogelijk uitgeschreeuwd. Dat gemeentetje dat
klein is, verloopt nog, zij gaan meestal naar de Methodisten over. Als men Engelsch verstond dan was het best zich te voegen bij de Presbyterianen. Om deze reden is het dan ook dat velen wenschen zouden zich in eene Hollandsche kolonie te
begeven, maar de slechte geruchten die hiervan allerwege door Amerika verspreid
zijn, houd hun hiervan terug. De Ho11. zijn niet in groote achting, en D° Scholte
met zijn troep heeft hun eindelijk de doodsteek gegeven. De regte oorzaak is mij
nog niet bekend, doch zij waren tij dens hun oponthoud te St. Louis zoo in minachting, dat geen Hollander zich als zoodanig dorst uitgeven, uit vrees dat men
hem voor iemand van het gezelschap van D 0 Scholte zoude houden. Le Cocq heeft
gepasseerde week eenen brief geschreven aan Budde, doch waarin geen woord
stond van mij of Berkhout, ofschoon hij wel weet dat wij in Amerika zijn aangekomen, want Berkhout heeft reeds voor 14 dagen geschreven dat hij twee brieven
naar Pella had gezonden. Ik denk dat hij die brief heeft geschreven in hoop dat
Budde terug zoude schrijven en iets melden ons aangaande. Zijn brief bevatte niets
bijzonders als dat de kaas 5 a 6 Cents het pond opleverde na aftrek der transport
kosten. Hij had 14 koebeesten en was bezig met het bouwen van een dubbeld blokhuis, waarvan hij reeds deze zomer in een gedeelte van hetzelve had gewoond. Hij
schrijft dat hij in Holland steeds gehoopt had, om in Amerika eenige rust te vinden, maar dit was juist omgekeerd. Er waren in de kolonie veel menschen bekeerd,
onder anderen hadden zij het geluk een smid in hun midden te bezitten die om
zijne woeste geaardheid door niemand dorst genaderd te worden; deze smid is nu
bekeerd. De dochter van D 0 Scholte is aangenomen en bekeerd, twee jongens van
hem waren bekeerd, als mede nog een jong kindje van acht jaar. Ik had veel lust
om Pella eens te zien, doch in den winter is het niet gemakkelijk om er naar toe te
komen.
Heden verneem ik dat de Cholera heerscht te New York, te New Orleans en te
Sint Louis. Van Keesel of Berkhout heb ik tot heden niets vernomen. De groeten
van mij en mijne vrouw, aan U, Uwe vrouw, Kaa, Margje en kinderen,
Uwen Liefhebbende Broeder
A. N. Wormser
NB ik denk dat Langheed, de Molenaar, hier ook niet op zijn gemak zal wezen.
193

_

t--e

W1-52...fit

...•
0 .10e0111MalaKelibMiltl0es 000.1.1,1.01001401.100elelelegeblilelgolniblilelelele141001. gelgeliliMill0D1W0140 Igo
4.
e
......
e.
'4.
.
0..
.....
...
A,
F....

E
2

% t re nt

.

•t.

,_.....

vrt.t n .

..,..:
..
,. . .
...

.

.E
i

lo).
-

OLT

Co
n
no

N
r

E
1

El
E
tE
El

E

R

0
N

1
1

N

1

-,

MET

en

.

a.
o...
a

B EGELEIDEND WOORD

a
c
r.

Y4N

5

A. BRUMMELKAMP ,
Bedienaar der Goddelijken Woords.

ea.
to

Y.°
.....
to
....
.-.
,-.
..:
..-.
—

U

a"r azaleaitat

st.
c.
r....„..„.

_
Tweede Druk.

to

a
a
....a
e

4
n
e
,.......
8
o-p...,.

G,
......

co

1
g

7
2
._.—~mreaeneane—

a
c
c

9.
..frir

AMSTERDAM, EDT
'HOOGKAMER & COMP.
TE

'ot.
1
Pa
e1

.

—
Prijs 50 Cents.
I
I

coo
n.

ae
e

a.•

e
...a.

O
E
H

e
l74
.a.,
...•
..,..
ce

!bah° sill 10110I.01.1.1* ni «CI no Putzut~95(Rin
,

tfolre
, THE

ArccHfvEsBEARDSLEE LIBRARY
WESTERN THEOLOGICAL SEMINARY

•VYNnW•41.1.N~WM•g

InAMNIen

nWanynny•laW

BOSTON, den II September, I846.

HARTELIJK GELIEFDE LEERAREN !
Geloofd zij God, die zijne goedertierenheid aan ons
heeft groot gemaakt, en ons tot hiertoe heeft geholpen,
die het stamelende gebed van zijne nooddruftigen niet versmaad heeft, maar heeft gehoord, toen wij tot Hem riepen. 0 lieve Dominé ! ik ben op dit oogenblik zoo getroffen door de liefde van mijnen Hemelschen Vader, en
zie mij en de mijnen zoo omringd van zijne liefde en zorgen,
dat ik moet uitroepen met JAKOB: ik ben geringer dan
alle deze weldaden, dan alle deze trouw, die Gij, Heere!
aan Uwen dienstknecht en aan Uwe dienstmaagd en aan
hare kinderen bewezen hebt!» Mijn gemoed is vol! — o !
wat is het een geluk een kind van God te zijn, en niet
meer een kind des duivels; zalig is het voor een arm
zondaar zich verzoend te gevoelen, en God niet meer als
zijn Rechter, maar als zijn Vader in Cumsros te aanschouwen! Welk een vermogen heeft een kind niet op het hart
van zijn' aardschen vader, wien het zoo dikwijls faalt aan
wijsheid en macht, om zijn kind gelukkig te maken! Maar
mijn' Hemelschen Vader ontbreekt het aan niets; de hemel, de aarde, de zee moeten Hem op zijn wenk gehoorzamen ; en zijne peillooze liefde tot zijne kinderen weet
alles tot hun nut te schikken! Nu toot ik weder met
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den Apostel zeggen: God, «die de wereld zoo lief heeft
gehad, dat Hij zijnen eeniggeborenen Zoon niet gespaard
heeft, maar heeft Hem voor ons overgegeven: hoe zon Hij
met dien Zoon ons Diet alle dingen schenken?» Ook dit
heb ik ondervonden waarheid te zijn hetgeen de Apostel op
eene andere plaats zegt: «dat nog hoogte, noch diepte,
noch al 't geen hij daarbij noemt, noch eenig schepsel ons
kan scheiden van de liefde Gods in Wilms ; » ook deze
zee met al haar bruischen en stormen kon mij niet scheiden van zijne liefde! Ik dacht, te Arnhem zijnde, dat ik
nu de Bethels, en Pniëls , en Ebenhaëzers vaarwel moest
zeggen, en dat mij niets anders dan Mara-wateren wachtten, doch dit was zoo niet. Op zee mocht ik ook dikwijls
ondervinden, hetgeen JAROB te Bethel en Pniël ondervond,,
ook mocht ik een en andermaal een Ebenhaëzer in mijn
hart oprichten en uitroepen: «tot hiertoe heeft de nacre
geholpen,' en ik zou hiervan wel aan het schrijven kunnen
blijven, doch de tijd laat mij niet toe zoo ver uit te weiden.
Lieve Dominé ! gij hebt zeker den brief ,wel ontvangeol,
dien ZIENTJE ea ik van Hellevoetsluis gezonden hebben.
De heeren van het kantoor van Rotterdam hebben hem you
ons medegenomen. Des avonds om zeven uren zijn wij
te Hellevoetsluis aangekomen; wij zijn voorspoedig door
het kanaal gekomen, en hebben des nachts ten anker gelegen; des anderen daags 's morgens om 9 uren; zijnde
den 5°11 Junij , zijn wij onder zeil gegaan, en hadden eenen
zeer goeden vind; het ging er zoo hard door, dat de
stuurman zeide , dat het zoo hard ging als de stoomboot; en hoewel het schip zoo bard voer., voelden wij het
niet, dat wij voortvoeren, maar na 5 dagen werd de wind
stil, en toen begon het schip te waggelen been en weder. Toen werd ik ziek, en meest alle de vronwen ; door

28

29

da beweging van het schip geraakten wij ieder oogenblik
aan het braken; en de vreeselijke hoofdpijn, die ik gehad
hely, had ik nooit zoo gevoeld. Hadden wij weder goeden tvind , dan waren wij weer wat beter, maar geheel
beter ben ik niet geweest, voor dat ik land zag. Mijn
man kreeg in de eerste dagen 2 maal de koorts, toen
werd het mij bang — ik riep tot mijn Vader, en ook ditmaal sloeg Hij mijne bede niet af, maar verhoorde mij,
en genas mijn man, en hij is na dien tijd altijd gezond
geweest. Wij zien er heel goed. uit, en hebben naar het
uitwendige niet verloren maar veel gewonnen. Den 7ea
Junij kregen wij weer storm; den 16" stierf er een kind
van 6 maanden; ik heb dit niet gezien, toen lag ik te
bed; maar mijn man en WILLEM hebben het denzelfden
avond zien begraven; JAN' niet, die lag ook te bed, de
Kapitein liet het in een zakje doen, aan welks einde er
zand en lood in gedaan was voor het zinken; toen moesten het
2 matrozen op een plank op den rand van het schip honden,
tot dat de Kapitein Psalm XXIV gelezen had, waarna hij, nog
eenige woorden gesproken hebbende (naar men giste, bad
hij), beval het kind af te laten in zee : weg was het; de ouders waren bitter bedroefd! Door dien eersten storm dreven
wij in een' verkeerden koers en kregen het zoo koud, dat wij
ons zóó zwaar niet konden dekken, dat wij warm werden; nu
lag het schip nagenoeg stil, en dan waren de meesten ziek.
Nu gingen er een paar dagen heen met hun moeite en verdriet; elke dag had hier ook genoeg aan zijns zelfs kwaad; en
wij ondervonden ook, dat onze harten nog dezelfde waren als
inNederland. Den 19°4 des avonds kregen wij weer storm, zeer
hard, die duurde tot den 2Ien. Den 20e ontmoetten wij een
schip, hetwelk naar. Oost-Indië voer: het zeilde dwars achter
ons; de Kapiteins spraken met elkander door een hoorn, en

wenschten elkander goede reis; hier schenen geen passagiers
op, maar enkel matrozen. De nacht van den 9,0eu op den 21en
was een angstige nacht voor de meeste menschen die op
het schip waren, zij zagen ieder oogenblik den dood voor
oogen : de dartelen en brooddronkenen, die zich den geheelen dag martelden met zondigen, waren nu bang ; de,
voor het uitwendige , nog meer Godsdienstigen hoorden wij
den geheelen tijd door bidden, en ik mocht voor hen
bidden, dat de Heere hun gebed verhooren mocht, en
dezen storm aan hunne ziel heiligen, dat zij geleerd mochten worden door Gods Geest in geest en waarheid te bidden;
voor mij was het echter eene zalige nacht , ik was bijna in
•den hemel, en ondervond dat waar is, hetgeen in een der
Gezangen staat: « waar al de vreugd van 't leven, den zondaar gaat begeven, dáár vangt de vreugd des Christens aan. »
Al de beloften Gods, die er zijn voor zijne kinderen, konde
ik ten volle gelooven ; en waren voor mij en de mijnen: ja en
Amen in Crimsrus ; en met Hem en door Hem waren bergen
voor mij vlak, en zeeën droog. Nu ondervond ik ook nog, hetgeen de student DE WAAL zeide , toen ik hem het eerst eene
preek hoorde voorlezen nit Jez. XLVI, waar ook die woorden
in voorkomen «gij zijt mijne; » welke hij vergeleek hij
eene tent, die geschikt werd voor een reiziger naar den
hemel , welke hem diende tot een schuilplaats voor alle
onheilen, welke hem op reis ontmoeten, en dan was mij
onophoudelijk dit versje in de gedachten
ik zal mijn'
Engelen geblèn , dat ze u op weg bevrijden; gij zult hen
in gevaren zien , voor uw behoud'nis strijden; » ik zong
gedurig met mijn hart:(Cu zullen als op Mons be8 , ofschoon
uw pad loopt door de zee, geen golven overstroomen , »
en dacht: «ik zal gerust nederliggen en slapen, want gij
alleen, mijn schild en wapen, schoon 't onheil schijnt
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voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Beer! »
Mijn man was even gerust als ik. Den 24en weer storm,
the was niet hard; nu lag het schip geheel stil, wij konden niet voelen dat wij op zee waren; den 8 Julij stierf
er war een kind, dit heb ik gezien, toen het lag te
sterven. Dit kind stond veel nit, eer het stied; het lag
2 dagen te sterven, en te worstelen met den dood; acht
maanden was het oud, maar het geleek meer naar 5 maanden. Toen het dood was , kleedde de Kapitein die tot het
laatste er bij was, het uit, en deed het wat anders aan,
en legde het toen heen op het bed tot den anderen dag,
de moeder ging boven op hetzelve liggen: het was baar
eenigste ! Ik had er veel meé te doen, en dacht ieder
oogenblik : wat heeft de zonde toch te weeg gebracht! Den
9 werd het begraven; ik heb het gezien. Deze menschen
waren Roomsch , maar hun werd toch een Dultsche Bijbel
gegeven, waarin zij den XXIV Psalm lezen moesten; en
toen een hunner dit gedaan had, bad hij, die gelezen had,
het Onze Vader op zijn Roomsch ; en toen werd het in
zee geworpen. Op dien zelfden dag kregen wij weder storm,
tot den flea, waarbij lij groote lekkaadje aan het schip gewaar werden; toen moesten zij pompen wat zij konden,
en de ledige vaten vullen met het water uit den kelder.
Den 42, zijnde Zondag, werd de kok, die een zwarte was,
gestraft, omdat hij het eten den matrozen ontstal, en gaf
het den Duitscliers ; hij werd voor de mast gebonden, en daar
hij zoo sterk was, dat hem niemand temmen kon, werd
hem een slot om de armen gedaan, en toen werd hij met
een piktonw door den onderstuurman geslagen ! Dit was
een ander gezicht voor mij, als op Zondag onder het gehoor van de dierbare predikatiék onzer Leeraren. Als ik
hier aan denk, dan is alles, wat ik hier ook geniet, niet

in staat mij te vertroosten ; dan roept mijne ziel dagelijks
uit t it Here ik heb lief de woningen van Uw huis, en
de plaats des tabernakels Uwer eere , en nu ben ik van
Q.
Uw volk gescheiden! » Het eerste vers van Psalm XLII
zing ik nog wel eens biddend, en het eerste vers van Psalm
LXXXTV ; wanneer ik dat zing, smelt ik weg in tranen,
o ! ik hoop dat de Heere mijn gebed eens zal verhooren , om
ons weder zamen te vereenigen ; want hoewel ik hier ben:
met mijne gedachten ben ik altijd bij nlieden. — Den 13 Julij
stierf er weér een kind; daar heb ik met den Kapitein op
de knian bij de wieg gezeten, totdat het dood was, en de
moeder van hetzelve zat aan het voeteinde van de wieg te
schreijen. Ik dacht aan hetgeen in het Evangelic van JOHANNES
staat; hoe mijn dierbare Verlosser bij het graf van lemns ,
teen Hij hen en de Joden die met hen kwamen , zag weenen ,
bewogen werd in den geest, en van Hem staat aangeteekend :
JEZUS weende! » Ik dacht
zon ik niet weenen met de
weenende7 Ook de Kapitein weende , en ik werd zoo biddend
voor dit kind, hetwelk zoovéél uitstond, en scheen niet te
kunnen sterven. Zij stonden er allen omheen te bidden,
totdat de moeder een van hare kinderen riep, om nog eens
het Onze Vader te bidden; het was een jongen van 6 of
7 jaren oud die dit deed; ik gaf naanw acht op het kind, en,
hetgeen mij wonder was, toen de jongen Amen zeide , gaf
het kind den laatsten snik. De Kapitein stiet mij aan, beduidende mij daarmede dat het gedaan was; hij ging eens
met zijn mond op het kind liggen, om te zien of het wel
gestorven was, en het was zoo; en ik dacht, dat ik dit
kind in den hemel weer zou vinden, al werd het ook
ia zee begraven; de zee zal toch ook eenmaal hare dooden terug geven. Den anderen dag heb ik het zien begraven. De tante van het kind las ook den XXIV3" Psalm
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voor, en toen bad zij , daarna lieten de matrozen het in zee ;
de Kapitein was er toen niet bij, want het was storm; de
ouders van het kind waren Gereformeerd, maar Hoogduitschers ; ik kon niet met hen spreken, zij kwamen uit Frankfort aan den Main, hadden 9 kinderen , waarvan het jongste
stief, hetwelk 4 maanden oud was; ook hadden zij nog eene
zuster bij hen die weduwe was, met 5 kinderen en eene meid :
.of dit ook een huisgezin was, om zulk een reis te doen! Den
5 Julij hadden wij weder storm, verzeld van onweder, doch
hij was nog al tamelijk; dien zelfden avond was ikboven op het
schip met mijn man, die mij vasthield :1k wilde de onstuimigheid der zee eens zien. Welk een heerlijk gezicht was dit voor
mij! Hoe Imager de golven stegen, hoe minder ik bang was;
ik, die nooit de zee gezien, veel minder in een schip er op
geweest was; ik was hier even zoo veilig als ooit op het land.
! dacht ik: « dit is ook het goed van mijnen verzoenden
Vader in CHRISM, en het gedierte des velds is met mij bevredigd; dus ook die golven! Dien zelven nacht is er de ergste
storm geweest, dien wij gehad hebben; wij hadden twee slaapplaatsen voor ons, boven elkander; nu sliep mijn man met
ORS DEREJE hoven, en ik met de twee kleinen onder: het
schip was zeer slecht, zoo dat het niet alleen van onder,
maar ook van boven lekte; dus lekte het ook hij ons in
het bed; en ook bij velen, die in dien nacht het bed uit
moesten, mijn man bleef op en ging voor het bed op een
koffer liggen. Ter middernacht kwam er zulk een verschrikkelijk onweé'r op, dat de golven over het dek heen sloegen, en door de luiken; het voorschip stond gelijk vol
water; allen waren aan het werk om de zeilen af te nemen. Het was zoo donker dat zij niet konden zien; ieder
stood op, ook een man die van dicht bij Zutphen kwam,
die de trap opging , en toen een volle laag water kreeg
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op zijn hoofd, klom naar boven, en zag niets als water;
hij begon te schrijen, en riep: «Kameraden wij vergaan!»
Ik had medelijden met hem, want ik geloof dat hij bang
voor zijne ziel was; want ik heb wel eens met hein
gesproken. Daar was wel overtuiging bij hem; hij had
den Dominé wel eens hooren prediken. Nu het schip
van onderen lekte, dacht ieder: wij zouden zinken , en
naar den mensch gesproken, leek het er wel naar. Ik
vroeg aan mijn man wat hij er van dacht; die antwoordde
dat hij niet wist wat er van te denken; hij zeide mij
een versje op, dat ik niet recht heb onthouden; maar
dit weet ik er nog van: « ofschoon wij op de groote zee,
moeten dobberen op de haren, — geen nood, onze JEZUS gaat
me8 ; die zal ons scheepje wel bewaren. » Dit was mij
tot troost dat hij zoo wel gemoed er onder was en bij al
het geschreeuw en rumoer des volks was het mij goed. ik
dacht aan de schipbreuk van Runts ; en van alles, wat
daar plaats had, hoe een ieder zijn leven zocht te redden, was hier nog niets gebeurd; ik nam mijne toevlucht
tot Hem , die weleer de zee bestrafte , toen zijne discipelen in levensgevaar zich op dezelve bevonden; ik mocht
pleiten op zijne toezegging « al wat gij begeeren zult
in mijnen Naam, dat zal ik doen. » Verder mocht ik
rusten en stil zijn: zoo als de Heere deed, zou het
goed zijn. De laatste preek van D'. VAN LUMEN was mij
veel tot sterkte over de woorden : «Hierin zoude immers
uwe sterkte en vertrouwen zijn, gij zoudt stille zijn,»
het ging dan ook zoo als het wilde, ik had niets te verliezen dan een lichaam der zonde, en daarvan ontbonden en met Cinunus te zijn is verre het beste. Ik
kon op dat oogenblik gelooven dat mijn man en mijne
kinderen mede boar den hemel gingen; maar de Heere wilde
5
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dit nog hiet;,:maar dit is zeker dat de. uurtjes minderen,'
en elke •dag; is. één nader aan den laatsten. Eensklaps hield
de schrikkelijke regen op, de storm begon te bedaren,
en het begon. dag te worden; alles :was druk om, de zeilen tvéder bij te zetten; anat herschip had veel ieleden met dezen storm; dat5wijinn van achteren-begrijpen.
Toen heeft de Kapitein eery; anderen koeth genomen. • De
pomp .was - gebroken.;. er werd eelyandereiuigerisgemaakt ;
ieder.. pompte. nu die maar. kon; 'mijn mantitaakte zelfs de
lekken boen :ons bed. ;Nu, kregen wij het- van. dag 'tin dag
warmer. 'Sr wierd' -gezegd door de matrozen dat wij nu
haast • te:.:Baltimore zouden: zijn; de Onderstuurman-, die
ons -nog een weinig. kon verstaan, zeide : nu hebben wij
goeden find, en zijn met acht dagen aan land. De Opperstuurman Ion niets .dan :Engelsch , en was stil; ' ik mocht
hem gaarne lijden, beter dan den ander, die dikwijls
vloekte op zijn Duns& De Kapitein was. ook silt; ik
mocht hem«. ook •gaarne lijden; hij werd -door .de. 'meesten
veracht om zijne stnurschheid , maar zij hebben.uns. alien
zeer iriendelijk behandeld.: daar hij anderen wegjoeg., Bet. hij
mij en mijne kinderen stil zitten ; als ik boven op het
schip wat zat te lezen, of wat anders deed, en mij op
een plaats afzonderde, daar niemand zitten mocht, handelde
hij mij heel vriendelijk. ik :.mocht ondervinden, als JOZEF
in Egypte., dat God hem. gaf dat bij- genade volid In de
own. der. Egyptenareni. want.hoe woest het Duitsche. yolk
ook anders was,. het had alles voor ons over; éenigen beschernaden zelfs :nun lied, toen. er een-vechtpartij: was,
opdat zij niet op mij zonden aandringen zij brachten mij eten
en koffij , toen ik.ziek Was.' Den:19 j zijnde Zondag kwam
er mist, wij kenden-niets:•van odá.efzien:; dés maandags
morgens ties uren: was er een geroep ..land.! ! Add liep
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uit; toen zij allen naar boven .tiaren, ging ik ook op
en — het was zoo! Dien dag heb ik meer heerlijke gezigten
gezien dan inimer ; en schepen, ontallijkl Des middags kregen wij den loods aan boord, en kwamen met den avond
ten anker voor Boston, maar men meende voor Baltimore.
Maar ik dacht: het zij dan waar het is, «tot hiertoe heeft
ons de Heere geholpen:') hier was het een Ebenhazer !
Hoe ik voor mijzelven gesteld wat, laat zich beter gevoelen dan beschrijven; want altijd was het mij een pijnlijk
gevoel gebleven, dat de Been: ons tegen kwam, dat de
optrekking niet in zijne gunste was; maar dit was mij eene
gerustheid, dat ik er niet om gevraagd had; dat de
There dit wist, en ik mij als vrouw onderwerpen moest.
Diu werd de laatste nacht door de meesten zonder slapen
doorgebracht; en dat de een meende dat wij te Baltimore waren, de andere te Boston, dit belette het uitbreken van vele goddeloosheden, die anders zouden plaats
gehad hebben, waarvoor ik vreesde; dus «alle dingen
moeten medewerken ten goede dengenen , die God liefhebben. » Des morgens kwam de Doctor aan boord; maar
nu was er niet één ziek. Des middags werden wij door
den Onderstuurman vriendelijk uit het schip geholpen; hij
gaf ons een adres aan een logement. Dit was dingsdags
den 21ste Julij. Wij bleven in dit logement tot zaterdagavond, namelijk ZIENT3E en wij. Jan kreeg donderdag
een lamer met een Geesterschen man en vrouw, ook jonge
lieden zamen; wij hadden vrijdag al wat gehuurd; maar,
toen wij met ons goed kwamen, en zij zagen dat wij zoo
veel kinderen hadden, moesten wij weg. Toen wij op
street zaten met ons goed en onze kinderen-, hadden andere menschen, die daar bij woonden, een groot medelijden
met ons: de een bracht een kop thee, de ander een stuk
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brood; een ander een taart op een bord en een mes er
hij, dat zij niet weer wilden hebben; andere boden eene
kamer aan, maar het was te voehtig. Ik ging de sttaat
over met mijne kinderen aan de dear; ZIENTJE bleef bij
het geed. Daar zag mij een Duitsehe jufvrouw , die vroeg
mij waar ik van daan kwam; ik zeide het haar alles, ook
van die woning; haar man. Was ook schrijnwerker; zij liet
mij haar huis zien, en beloofde den anderen dag een kamer
voor mij op te zoeken. Li dien tijd, waarin ik bij haar
in huis was, had deze juffrouw mijne kinderen brood gegeven; hoe ik te moede was, kunt gij denken, litre Domme!
Ik had wel eens gedacht: toen ik te• Arnhem was, en
gebrek had, was ik bij mijn eigen volk, en hier was ik
vreemd; maar de Heere toonde mij dat bij Hem niets
vreemd is, dat Hij aan geen gewest verbonden is, om
zijne kinderen te voeden, dear wij nn nog geen gebrek
hadden. Nu kwamen wij weer in het logement tot zaturdag , toen mijn man en WILLEM ieder eene woning huurden,
niet in één huis, maar op ééne plaats, dat wel mijn wensch
en bede was. Onze woning deed één en een kwart Dollar in huur; de hunne anderhalven Dollar. Dien vrijdagavond bracht bet mij tot den roepen tot den Heere om
hulp, ik drong aan op zijne belofte; ik vroeg hem om
eene woning en om werk veer mijn man. Mijn ziel was
overstelpt: ik kwam terug ten negen uren; daar zag ik den
man zitten bij den kastelein, waarom ik den Heere gevraagd
had; deze was een man, die Hollandsch kon spreken en
Duitsch en Engelsch , die ons ook naar den Hollandschen
Consul gewezen had. ik riep mijn man en WILLEM die
aan de deur waren; wij gingen binnen, en vertelden dien
man hoe het met ons gelegen was; dat ons geld op was ,
en mijn man nog geen werk had, en geen kamer, en dat

wij niet konden spreken met de menschen. Hij toonde medelijden met ,ons te hebben.; hij stond op, nam mijn man en
Witten mede naar een koffljhuis; daar zaten drie heeren ,
met welke hij sprak. , De. eene heer zeide , dat mijn man
's morgens ten tien ,dure' bij hem komen moest, dan zou
hij hem een briefje geven maar een baas; dit deed mijn
man des anderen daags..;Bilizond hem naar een piano-maker;. maar mijn man :wilde liever hij een meubelmaker
zijn ; toen zond die baas een' Duitschen knecht mede, om
te vertolken; en een Engelschen om den weg te wijzen.
Hier kreeg hij vort werk; hier was ook een Duitsche
knecht; de anderen waren Engelschen. Hij kreeg een adreskaartje mede ; en. zou 's maandags maar komen. Nu kwam
hij te buis, had werk ' en woning: gebedsverhoering , Domine Ronde ik toch meer dankent Mijn geheel leven
moest één danken zijn; maar dit is zoo gebrekkig! met
PAutus meet ik uitroepen : het goede., dat ik wil, dat doe
ik niet, maar het kwade , dat ik niet wil, dat doe ik :
ik ellendig mensch ! — wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods! 3) maar ik mag toch ook met hem uitroepen; «ik dank God door onzen Heere JEWS CHRISM. »
Nu verhuisden wij .naar onze woning; die beviel mij goed.
Nu waren wij weder op ons zelven , waarnaar ik zoo verlangd had. Nu kwam hier de eerste Sabbath aan, die
wij in .Amerika hadden; doch nu schreide onze ziel. De
kinderen vroegen: «gaan wij nu naar de kerk? » Ik dacht:
0! hoe zitten zij nu te Arnhem ender het gehoor van
die dierbare waarheden, en ik en de mijne zijn afgezonderd,, hier in een land, welks taal wij niet kennen! Des
middags dacht ik aan de Catechisatie van mijne kinderen;
ik werd weder, bang dat wij ons bezondigden met ons en
onze kinderen van dit alles af te trekken , en dat om het
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brood! daar tech de tegenspoed van ons en al het volk
in Nederland enkel en alleen eon; évolg is van de zonde;
en dan de genademiddelen er aan' te .geven, om de straf,
die de Hem rechtvaardig om de zonde op ons legt, te
ontgaan! Ik dacht dikwijls aan de preek van IlEd. over
Em, toen de Heere zich aan Smut bekend maakte, en
de straf over het hals van Em uitsprak, hetwelk SADIla
aan ai zeide ; waarop Em antwoordde: de ,Heere doe wat
geed is in zijne oogen. Toen merkte IIEd.-- aan in de
toepassing dat de kinderen Gods dikwijls doornen en distelen zagen greeijen op -km pad, die zij zelven gezaaid
hadden; en dat zij zich dan aan let stekén van dezelve
dikwijls onttrekken wilde,' maar nu hadden zij bier een
voorbeeld in ELI, die zich onderwierp aan den Heere en
zijn' wil. Het is zoe bedroevend, dat het volk des Heeren
in Nederland, ook in de gemeente te Arnhem', denkt
dat de tegenspoed., die hen drukt, komt• van het land
en de Regering, die zoo zondig is; =at ik heb altijd van
kinds af levendig ingezien dat het dé zonden van het
volk des Heeren zijn, die het land vérderien , en dat de
Heere zulk eens Regering geeft; om Minna zonden met
zonden te straffen; en, daar zij eertijds, ook nadat zij
kennis der waarheid ontfangen hadden, vrijwillig den
Sabbath schonden, nu gestraft worden met een zamenloving, die gepaard gaat met Sabbathschenden , 'welk
juk hen na begint te drukken. Die zoo veel ondervonden van Gods liefde en Wonders uitredding, dat meh ion
moeten zeggen: «dien veel vergeven is, heeft ook veel
lief, » en zoo dikwerf gesmaakt en geproefd hebben, -dat
de Heere goed is, en ondervonden hebben, dat in het
honden van Gods geboden .groeten loon is, en wel eikenboomen moesten zijn van wegen den tijd en ondervin-

ding, halm nu pen ; kracht ,meer om dit juk af te
werpen,, , en t te i staan ,de vrijheid der kinderen Gods,
maar einden nu geed dat land., dat zij door hunne zonden verdorven hebben, e verlaten, in pleats van vreege in ae bres te bebben gestaan! ech dat de Heere ons
de zonde niet toerekene, en de straffen van ons afwende,,
die, wij ons op den hats :gehaafthebben; —en., schenkt
Hij ons verademing,' thetis genade!
ik vrees dat het Nederland nog gaan zal als Israël,
dat het land ook zoo ontheiligd had, en er gevankelijk nit
weggevoerd werd, tot hetwelk de Profeet zeide «dat alsdan
«het land een welgevallen zou hebben aan zijne Sabbat« then.,, dear het nu zijn inwoonders nitspuwde., van wege
:cal de onvelen, daarmede zij het verontreinigd hadden.»
::Plu weer: terug! Nu ging, pijn man des maandags
gam: bet werk, zijnde 27 Inlij; ik bad den Beer, dat
Hij het, werk onzer handen zegenen mccht ; en mijn'
man genade doen vinden in de oogen zijns meesters. lij
kwam weer, terug; de Duitsche knecht was niet in den
winkel: ji. beduidde ;hem zijg meester, dat hij den anderen dag maar zon komen :en gaf hem. weer, een adreskaart.
Dit was slim; «Wij hadden 9,ns meeste geld verteerd in
het, logement; • teed ging mijn. man naar den Conspl; !is
hem he kaartje zien dat hij werk had, maar nu van ,daag
niet werken kon; hij bezorgde hem een Dollar. Wij hadden dus geen schade: wat is de Heer goed! Dingsdag ging mijn map near bet werk; zijne handen waren
het werken afgewend; hij kreeg in eene hand elf blaren van het werken; doch zij waren spoedig genezen.
Het bevalt hem zeer . geed op .de winkel; ,hij ,vond ;him
een gelled andere schrijnwerkerswigkel
Hier wordt geen drank gedronken, niet gezongen', niet
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tierd; ieder doet hier stil zijn werk. De baas komt niet
op den winkel; een meesterlmecht , die zeer bedaard en
vriendelijk is, die de knechts niet kommandeert ; daar dat
ook hier niet noodig is; ieder doet zijn werk. Als een
vreemde knecht 14 dagen gewerkt heeft, laten zij zich
hooren of zij hem houden willen of niet. — Zij beginnen
ten 7 uur, en eindigen ten 8 uur, en gaan van 12 tot
1 uur eten. Die hard werken gewoon is valt het hier gemakkelijk; mijn man zegt: «het is hier spelen gaan bij Arnhem.» — Dit alles is gebedsverhooring ! wat is de Heere
geed! Nu zagen wij met verlangen den zaturdagavond te
gemoet , wat het loon zou zijn. Nu gingen de knechts bij
den boekhouder het geld halen; mijn man ontfing drie
Dollars. Nu kenden wij hier de gewoonten niet, dat
meesttijds de bazen geld inhouden voor de knechts; de
Duitsche knecht zeide hem dit, en dat hij wel een Dollar
daags zon verdienen. Nu weer een benaanwde Sabbath
voorbij zijnde, werd het eindelijk zaturdag. Toen ontfing
mijn man 6 Dollars; wij hadden meer verwacht; ik zeide
tegen mijn man: mij dunkt het is weinig geld, gij moest
hij zeide «dat wij den Heere
daar eens over spreken
maar laten zorgen, die heeft ook des meesters hart in de
hand; ik kan geen Engelsch, ik mag danken dat ik werk
heb.» Het werd weer Sabbath, ik dacht: « dat zal weer
een bange dag voor mij zijn; « dan nu werd ik weer
bepaald bij de laatste preek, die ik D°. DE WAAL heb
hooren doen, toen hij zijne zuster trouwde, over de woorden: «verlustigt u in den Heer, en Hij zal ti geven de begeerte uws harten; » ik werd hier werkzaam mede, en
het was mij goed. Het werd maandag; het werd mij een
biddende zaak de verdiensten mijns mans; ik dacht om de
schuld', die wij hadden; toen smeekte ik den Freer dat
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Hij mocht werken in des meesters hart; ik ondervond
weer de liefde mijns Hemelschen Vaders; ook mijn man
bad dien morgen onder het ontbijt, dat de Heere het
hart des meesters mocht bewerken ten onzen nutte. —
Des voormiddags kwamen de beide meesters te zamen op
den winkel; zij handelen te zarnen, en hebben ook een
grooten winkel van manufacturen, en hehangers waren.
Zij vroegen door dien Duitschen knecht aan mijn man,
wat hij verdienen moest in de week; hij antwoordde dat
zij hem zouden geven, hetgeen billijk en recht was.
Toen zeiden zij dat zij hem 8 Dollars in de week zouden geven , en vroegen of dat goed was. Mijn man zeide
ja; de andere knecht zeide tegen hem, dat het goed loon
was, omdat hij geen Engelsch kon; dat hij nu eerst wat
in daglinur moest blijven werken, tot hij wat gewoon was,
en dan op het stuk werken, dan kon hij meer verdienen;
want mijn man gelooft, dat een schrijnwerker,.als hij
Engelsch kan, wel 15 a 14 Dollars verdienen kan. Toen
hij mij des namiddags dit zeide, hadden wij wat te danken, dat kunt u wel denken. Mijn man zeide Ic ziet gij
wel, dat de Heere zorgt?» Nu werd het weer zaturdag ,
en wij ontvingen 8 Dollars. Toen dacht ik dat het nu
eerst een begin was, en wij weer de achterstand der
vorige weken niet zouden krijgen; maar na acht dagen
beurden wij weer 15 Dollars en 26 Centen; dit was den
Wu Augustus ; dit was de eerste dag dat JAN werkte;
WILLEM. was 8 dagen na DEMC aan het werk gekomen;
zij verdienen elk een Dollar daags, dat wij meé viel van
WILLEM: ik dacht niet dat een verver zooveel zon verdienen. Nu had onze huisjuffrouw gezegd, dat zij zelve
de kamer moest hebben voor haar dochter, die pas gehuwd was, en haar kraam daarop uitliggen moest; nu
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zouden • wij met 8. of '14 dagen een andere kdmer horen: dit speet mij; Wij hadden hier •goeden schik, maar
ook dit mochten wij •overgeven aan den 'Deere,
ook
voor de woonplaats zorgt 'van 'zijn 'volk. Zij is een weduwe, die met haar • dochter huishoudt, en wascht voor
andere menschen.' Het
eene opene idaatá daar het
mij stil is , en minder, gevaarlijk voor de kinderen dan aan
een' straat met de rijtuigen, welker gerij niet stil 'staat.
Wij zagen dan eens naar ten' :andere' woning; imaar zij
wilde ons niet gaarne missen. Zij botd ons 'aan het bozijn kamertjes
venste deel des luizes;
een overloop, met eene haaidstee. 'Als mijn man dan zelf een
haard maken, en planken en gereedschap geven wilde,
dan zonden wij kunnen wonen voor 5 kwart Dollar; dat
was een haken Ddllar *minder en bias, elf trappen hoer.
Dit deden wij gaarne, en dankten den :Deer, die zoo vaderlijk voor ons ztirgde. Er 'staat toeh niet le vergeefs:
'
«kent den 'Deer in al uw wegen, 'en Dij zal int paden
recht meken.
Nu verdien'en' wij in plaats van zes,
acht Dollars; verwonen, in plaats van een Dollar - en een
kwart, ten 'Dollar min een kwart: wat is de Deere geed!
De levensmiddelen zijn hier duurder dan verder in het
land: de aárdappelen hebben wij eerst voor 95 Cent betaald en nu 42; de boter het pond eerst 20 nu 16 Cent;
groenten zijn duur; de maat en het gewicht zijn grooter
dan bij ons, het brood is hier goed; roggenbrood ziet
men niet. Ik heb een Duitschen bakker, die' mij brood
brengt: dan heb ik ieder brood één Cent minder dan in
den winkel; een Engelsche melkboer brengt mij room; die
veel beter is dan te Arnhem, maar even duur. Hier is
alle dagen markt van des morgens dat het licht wordt
tot des avonds 7 uur , en des zaturdags tot 9 uur. Deze
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markt is een groot hardsteen gebouw, >wet een straat
tang.; in het, midden is eene ,ruime gang. Hier kan men
alles koopen ; .vleesch, visch , lammeren; heele varkens,
schapen, • kalveren eedden en .kippen; alles wordt geslacht en schoongemaakt op wagens de stad ingebracht ;
er kan niet bedacht Warden, dat tot de eetbare waren .
behoort, of het wordt hier gevonden; en voor en om het
gebouw staat het tot wagens met vleesch en groenten,
aardappelen en allerlei vruchten. Het vleesch koopt men
van 6 tot 2 Cent het pond; van 6 is rund-, van 2 tot
5 schapenvleesch. De schapen zijn hier zoo vet, dat het
een lust is om te zien. Wij eten haast alle dagen 'vleesch;
wij kunnen niets beterkoops eten, als wij een 4a° spint
aardappelen kooken voor 5 Cent,.dán houden wij nog.over;
zoo doorvoed. zijn wij: — Meest
menschen: eten .driemaal daags vleesch; men zou haast zeggen.: «het moest
eenmaal ophouden ;'.'maar met honderden', zegtmijn man,
brengen zij 's niorgens de schapen en varkens ter markt;
en, als het zoo heet is , ligt er van binnen in het geslachte vee een stuk ijs voor het bederf.' Eb alien zijd
vriendelijk, en staan ons overal mede ten dienste ;Wat wij
niet hebben , leenen zij ons ; stoelen -dno oj te zitten
brachten zij ons op de kamer, totdat wij koopen •Vonden, en
wij er zes andere gekocht hadden vow; 5 Dollars, en een
bedstee veer -2 Dollars Min 1/4: ;' want hier zijn geen bedsteden en ledikanten, als 'bij ons; Mar opetie rustbinken;
ik denk dit is om de warmte; en zij slapen mét een vetrenbed onder, en een stroobed boven; imam' alles deftig
en netjes; daar is Arnhem niets bij. Men ziet hier geen
armen , geen bedelaars, ook geen collecte of armbus ,
zelfs niet in de kerken , die mijn man bezocht heeft. Hij
zag het Avondmaal uitdeelen , maar niemand iets geven
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voor den armen. Scholen zijn hier voor niet; als de kinderen 3 jaar zijn , kan men ze naar school zenden; jongens en meisjes ieder op een bijzondere school. Als men
hier 12/, jaar betaalt, heeft men vrij school. Als de man
komt te sterven , gaan vrouw en kinderen naar een gasthuis; daar warden zij verzorgd, de kinderen opgevoed,
totdat zij meerderjarig zijn ; dan wordt voor hen gezorgd.
Belasting is hier niet; patenten worden hier niet betaald.
Het vertrouwen is groot, dat men in elkander stelt, ja
in vreemden; ik geloof dat wij wel voor honderd gulden
kunnen krijgen. Een lombard is hier niet; kroegen voor
dronkaards, zoo als in Arnhem, vindt men hier ook niet. Als
een man loopt waggelen van den drank, en hem een
knecht der Politic ziet, gaat hij voor 5 maanden in de
gevangenis; en zoo hij op de straat ligt of zich verzet,
voor 6 maanden; en zoo de herberg openbaar wordt,
daar hij geweest is , die moeten zware boeten betalen.
Openbare speelhuizen zijn hier niet, zoo de Regering gewaar wordt dat er een is, wordt het terstond uitgeroeid:
niemand zal hier een vrouw of een meisje op straat aandoen. Men hoort geen zingen of schreeuwen langs de
straat, veel min vloeken. Men ziet hier veel pracht,
schitterende gebouwen, de deuren met zilveren knoppen
of handvatsels, huizen van vijf verdiepingen hoog, prachtige kerken. Men zegt dat hier 82 kerken zijn, één Joodsche , één Luthersche , één Hoogduitsch-gereformeerde kerk;
de anderen zijn alle Engelsch.
Roomschen zijn hier veel; ook is er kort een bisschop
begraven. Men ziet ze met honderden naar de kerken gaan;
maar alles is vrij , ieder gaat zijn eigen 'weg. Zij zijn bezig nog drie nieuwen kerken te bouwen; zoo Dominé
BUDDING hier was, zou bij niet bidden: «bier worden veel

huizen gebouwd, maar weinig kerken.)) Maar hier is geen
Predikant, dien wij verstaan kunnen ; dus moeten wij
wachten tot Donainé Bnuarmumanic en Dominé vAri RAALTE
komen. De Heere geve het! Nu het aangenaamste, dat
hier is voor mij , is dat 's Zondags het land stil is; zaturdags om 9 ure gnat alles dicht: spoorwagens, postwagens,
alle winkels, werkhuizen zijn alle gesloten ; alleen de melk
wordt 's morgens in de stad gebracht, het schijnt in stilte;
dit is zeker omdat zij met de warmte niet goed kan blijven, doch wij hebben in 7 weken op het schip geen
melk in de koffij kunnen krijgen; nu kan ik gemakkelijk
het een keer in de week missen , zoo zij niet goed blijft.
Verder kan men des Zondags den geheelen dag niets krijgen, en het is zeer stil in de anders zoo drukke stad;
velen gaan wandelen buiten de stad; maar niemand kan
eenige verversehingen krijgen voor zijn geld. Overal vindt
men steenen, ook al ijzeren banken, en het schoonste gezicht is voor mij het heerlijke kerkhof, die stille rustplaats
van Gods dooden. Mijn man is al 's morgens vroeg wel
anderhalf uur buiten de stad geweest; hij zegt dat het
een lust is te zien die heerlijke bergen en dalen , de
heerlijkste vruchten en het heerlijkste vee, de vruchtbare weilanden doorsneden met water, met fonteinen, die
uit den grond ontspringen, om het land te bevochtigen;
bier kan men wel zien dat het land een welgevallen heeft
aan zijne Sabbatthen. Hier gaat geen week om, of de
Heere bezoekt ons met een malschen regen; wij hebben
bier veel onweer, maar zacht ; ik heb nog geen bagel of
stortregen gezien, die in Nederland zoo dikwijls het gewas
des velds verwoesten ; al de vruchten zijn hier goed: de
vloek des Heeren rust hier niet op het land zoo als bij u.
Lieve Dominé ! spoed ii toch hierheen ; maar zeg aan de
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gemeente dat de Heere het land hier zegent, dewijl zij
den Sabbath heiligen. Of er veel volk is, dat den Heer
in waarheid vreest, weet ik niet; ik zou het wel denken;
want in het goddeloéze Sodoin waren nog vromen: en zouden zij dan hier Met. zijn? Alhoewe'l ik ze niet ken, ik
hoop dat de Heere den' weg nog eens mag openen hiertoe.
Wat de luchtsgesteldheid bétreft , het is hier gezond;
des winters, hooren wij zeggen, hard, koud, nu warm;
alle morgens ziet men wagens met ijs in de stad brengen,
dat een ieder koopen 'tan, om het eten goed te houden.
Het is hier ook niet zoo als te A-rnhem , waar de arme
moet schrikken, dat hij iets koopt of eet, dat de rijke
ook heeft; dit is hier zoo : (thier eet en koopt een ieder
wat hem dunkt goed te zijn; een edelman en melkboer
benijden elkander niet. » Nu genoeg van de stad. Doch
zeg dit toch vooral tegen M. L. en B. dat vrije gezellen
hier rijk kunnen worden;• hier wordt zoo veel gebouwd en
de steenhouwers hebben hier veel te doen, doordien de
kerken en huizen meest met hardsteen- en marmer gebouwd
~den, en zoo kostbaar en sterk zijn
Nu moet ik eindigen en u allen hartelijk groeten.
Bij vrouw D.... heb ik menig aangenaam uur doorgebracht; groet haar allen van mij en de mijnen, en de
vrouw van W.... ; ik meen de oude vrouw W
ik hoop dat de Heere haar weer opgericht heeft van hare
ziekte; dat zij in mijn plaats weer naar het bedehuis
mag opgaan. ik denk dikwijls zaturdagsavonds : nu zit
Dominé 'B.... bij vrouw W.... en vrouw D
zouden zij nu wel aan ons denken? was ik nu een
otigenblik bij henl hoe zalig hebben zij het misschien met
elkahder! en zien nu weer een Mijden dag te gemoet ,
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daar ik mij voormaals ook zoozeer in verlustigde; maar
nu zit ik als een eenzame niusch op het dak. Hier ben
ik blij om, dat ik nooit de openbare Godsdienst verzuimd heb, ook dan niet, als er een student preekte,
daar ik dikwijls zegen onder gehad heb; hadden wij nu
maar een' halven student,! Mijn DEUKJE zegt; ci de .Heere
zal wel uitkomst geven ;» ik hoop het! ik verlang er hard
naar. Als gij dan bij elkander zijt, bidt vurig voor ons:
een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel! Groet
al de studenten van ons; de Heere zegene hen allen,
en doe Zijn vriendelijk aanschijo ,over hen lichten Mogelijk zijn sommigen in dien tijd al Leeraar geworden; dat
zij dan als getrouwe arbeiders mogen werken in den wijngaard; vele zielen mogen winnen voor Koning, JEZOS; opdat zij eenmaal mogen blinken met veel parels aan hun
kroon, in het koningrijk der hemelen ; dat zij zelven
zaligheid aan hun, hart mogen smaken: want wie plant
eenen wijngaard, en eet niet van deszelfs vrucht? Ik
had gaarne hun een brief geschreven, maar hoop het op
een ander' tijd te doen; maar ik verwacht toch een van•
hen; ik ben door innige liefde aan hen gehecht. Hier
is va M.... , D.... , en VAN DER W. .
ook ender
begrepen. Groet verder al de Catechisanten van ons en
onze kinderen, die er van verstoken zijn. Dat dit toch
diene tot aansporing voor de ouders,.om hullo kinderen
niet te huis te houden, daar zij dit voorrecht genieten.
Groet de gemeente van ons allen; bedank hen alien voor
hunne zorg en liefde,,en dien kring, waarmeè ik zoo
Greet Dominé nE., W.
op en neer ging; kent u
van ons en zijn vrouw , die ik hartelijk lief heb, en
waaraan ik innig verbonden ben in den Heere ; zeg hem
dat inij dat versje, dal hij bij ons liet zingen uit den
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CXXI Psalm zoo tot troost is geweest, en dat ik wensch

dat de Heere ook hetzelve aan hem en zijne echtgenoote
vervullen zal. Ik hoop, dat hij mij eens schrijven zal, en
met een, wanneer hij hoopt op reis te gaan hier na toe:
was dit eens waar! de Heere geve het! Groet Dominé
VAN L. . .. en zijn vrouw; ook die wilde ik gaauw hier
hebben, ja, allen. •Ik heb ook nog een man gesproken op
de boot tilt Winsterswijk, die ik bij u aangestuurd had,
zoo hij bij u aan• huis is geweest, en gij hem weer ziet,
groet hem van mij, en zeg hem dat het beter met mij
is dan toen. Nn geliefde Leeraren! moet ik beginnen te
eindigen. Ik denk hier aan uwe verjaardagen; die van Dominé B. . . is, meen ik, den 17 October, en van
Dominé VAN R. . . . een paar dagen later; zij zullen beide
wel voorbij zijn als deze brieven aankomen. ik wensch
dat •de Heere ze n beide heeft doen beleven, en een
jaar tot uwe jaren toegedaan zal hebben ; ik hoop dat
Hij er veel bijvoegen mag, en u beide een hoogen ouderdom zal doen bereiken, •en u schragen en ondersteunen mag in de moeijelijke posten, die gij beide bekleedt.
Hij schenke n lust en kracht, om te werken zoo lang het
dag is; Hij beware n voor lusteloosheid of afdwalingen,
en storte zijn Geest rijkelijk over n uit, dat gij moogt
winst doen met het n toebetrouwde talent; ik wensch
en bid dat de Heere u geven mag boven bidden en denken uit zijne volheid in CHRISM ook genade voor genade,
en doe n een volgenden verjaardag in Amerika vieren, ik
heb den mijnen hier daags na onze aankomst den 22 Julij
ook gevierd. Verder moet ik nog melden dat hier de
kleederdragt even is als in Arnhem , uitgenomen de jakken en nipmutsen; ik schrijf dit om de vrouwen, die hier
aankomen, omdat zij hier geen karkas kunnen koopen ; de
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opschik is groot; men kan geen onderscheid zien tusschen
een schoenlappersvrouw en de vrouw van een voornaam
heer; de meesten kopen bloothoofds; ik hoop vreemd te
blijven van hunne gewoonten in dezen, schoon ik aller
aandacht tot mij trek. Die komt, laat die toch veel Ideèren
en schoenen medebrengen: dit is hier zoo duur. Ik geloof dat hier meer winkels zijn dan in Arnhem, huizen
zoo prachtig en vol, waar BAALMAN niets bij is; ik kan
deze stad nergens beter bij vergelijken, dan bij hetgene
geschreven staat in Openb. XVIII: 12, 15, uitgenomen
de zielen der menschen. De kunsten en wetenschappen zijn
groot; mijn man zegt dat hij veel ondervonden heeft,
maar nooit zoo heeft zien werken als hier: geheele huizen,
zelfs van 4 verdiepingen hoog, worden hier heele straten
ver met eene machine, daar soms wel 16 paarden voor
zijn , verzet; de fondamenten losgemaakt, en dan in zijn
geheel overgebracht, niet alleen planken huizen, maar ook
steenen; mijn man heeft dat zelf gezien. De eerste huizen,
die hier gebouwd zijn, schijnen meest houten te zijn;
de verdere van steenen, zoo als bij ons; en die later gebouwd hebben, en nu bouwen, meest hardsteen, ook de
fondamenten. Men ziet meer steenen bij een gebouw liggen als in Arnhem in een magazijn, en des nachts blijft
alles openliggen: magazijnen met hout. De wasschen blijven
buiten hangen , niemand steelt hier; dit hebben zij ook
niet noodig ; schildwachten ook niet voor de deur; geen
klepperlieden ; poortklok hoeft niet te luiden: hier zijn
geen poorten ; want geen komiezen ziet men hier, geen
dienders ; enkele knechts der Politie, die meer naar heeren
gelijken, maar voor hun hoed hebben zij staan het woord
Politic. Soldaten zijn hier ook, doch niet veel; prachtig
gekleed; vrijwilligers, ook getrouwden; zij zijn drie da4
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gen in de week in dienst, om de wapens schoon te houden, en muzijk te maken door de stad, dat ik nooit zoo
heerlijk gehoord heb, zelfs in den nacht maken zij muzijk
op de hoeken der straten; maar dan is er geen oploop
zoo als bij ons; ieder blijft in huis, daar hij het hooren
kan; de andere drie dagen kunnen die soldaten voor zich
zelven werken in burgerkleeding. Des avonds is alles stil;
om 9 uur worden alle winkels gesloten, maar des morgens,
als het weer licht wordt, zijn zij weer los.
Alsnn weet ik niet beter of ik zoo veel mogelijk van alles
geschreven heb, wat noodig is, om unit te lokken naar ons
toe , maar het is de waarheid hetgeen geschreven is. Nu
hopen wij dat de Heere deze letteren u allen in goeden welsLand ter hand mag doen komen; wij verlangen naar antwoord.
Ik hoop dat gij ook alles zult schrijven, wat er voorgevallen
is in dien tijd , en hoe het met vaders zaken is, of zijn
paarden 's zondags rusten; wij hopen een volgende reis
wat geld te sturen ; ik wilde maar dat vader en moeder
bier waren, dan—konden zij niet meer achteruitteeren ; ik
hoop, lieve Dominé ! dat gij hiertoe uw best zult doen.
Geliefde Leeraren en echtgenooten! aan u beide is deze mijne
rede gericht: nooit kan ik nwlieder liefde en zorg vergelden; de Heere zal het hoop ik doen. Mijne weldoeners!
hiertoe verplicht ik n nogmaals, indien de Heere mij verJosue van het lichaam der zonde, en gijlieden nog leefdet :
weldadigheid te doen aan mijn zaad;» vergeet toch niet,
dat ik u dit geschreven heb. — Één die met mij te Ellekom
opgevoed is en in den Haag woont, is te Rotterdam nog
bij ons geweest; hij bracht mij een zilveren doosje, een
knipje, en een deel schrijf- en postpapier, een lak, pennen,
ouwels, en potloden •en 5 nieuwe rijksdaalders, en nam
toen afscheid van ons: wat zorgt •de Heere toch voor ons!

Dus mag ik wel uitroepen: kof den Heere , mijne ziele,
en vergeet geene, van Zijne weldaden, want; de grootste van
is : scbuldvergeving ! Deze brief is mede uit naam van mijn
man en kinderen, die n ook geluk wenschen pp uwe verjaardagen, en alle dagen zeggen : ware de Dominé maar
hier! Lin heeft mij gevraagd, of ik wet geschreven had,
dat ui allen hier moest komen; ook de mid° Heer! Verschoon mijn slecht schrift, daar ik het niet beter kan ;
ik hoop dat gij het lezen kunt. Dat groote boek (t) bevalt
mij, niet; wij lezen er nooit in, ik kan beter in den Bijbel
een regel vinden voor mijn leven als in dat boek. Het
boek, dat Mr= mij gegeven heeft, bevalt mij beter, dat
de woorden tot onderwerp heeft: waarmede zal de jongezijn, pad zuiver houden? het antwoord is : als hij dat
houdt naar uw, Woord I —Mijn man heeft altijd in den, Bijbel
voorgelezen op het schip. Nu moet ik eindigen; zijt alle
hartelijk van ons gegroet, en groet de geheele Gemeente
van ons; groet de vrienden met riaam; groet vader en
moeder van ons,, en wees zoo goed hun den brief te bezorgen, dien mijn man hun geschreven heeft. Vergeet de
Oosterbeeksche en de Velpsche Gemeenten niet! Vergeet
den ouden BUYING, vrouw WILLEMSEN en BANNER= ZEGEES niet, en verder alien; — waar zal ik eindigen? Bidt
toch veel voor ons! In de kerk, in de catechisatie, in de
huis-godsdienst ik hoop het ook voor ulieden te doen. De
Heere zegene ii, Hij behoede n Hij doe zijn vriendelijk
(1) 'Pat groots boek hier genoemd is: Het huisgezin van Jntus.
Omdat ik geen geschikter had en toch een soortgelijk wilde medegeven , gaf ik dit. Het blijkt thans voor lezers uit dezen kring te
hoog te zijn. — Hun zal voldoen het niet minder uitnemend, later
uitgekomen werk van Mevrouw AGEN011 nu Gasewnyi: Een boek
voor gehuwde vrouwen. 2 deelen. Arnhem. .f 1.80.

B.
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aanschijn over u lichten, en schenke u vrede: de genade
van onzen Heere JEZITS CHRISM, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijve
met n allen, Amen! Zie ik u hier niet weer, dan toch in
den hemel; de Heere zij met u en ons; het eindigen volt
mij moeijelijk ! Ik teeken mij uwe LT hartelijk liefhebbende
zuster en broeder in den Heere. Lieve volk kom loch spoedig!
Groet Dram en haar man.
(Was get.) DEUK en LOUISE ARNAUD
Boston,
II September 1846.

•

WAUPOUNT , ook Waupun , in Wisconsin,

geschreven den 25 Augustus 1846.
Waarde Brooder in onzen Heer en Zaligmaker J. C.:
Dat Let men de nwe welga, is de bede mijner ziel!

en kinderen. Groet de kinderen
voor DMZ : vaartwel !

Lieve Dominé ! ik verwacht niet een brief voor allen,
maar een grooten brief voor mij alleen, zoo als ik gedaan
heb. Zijn er al scholen opgerigt? Ik hoop dat de jonge
LIESVELD en zijne vrouw blijde en dankende vader en
moeder zijn; ik denk veel pan hen , laat ze maar spoedig
hier komen; groet hen van ons. — Hebt gij ook al iets gehoord
van de broeders uit Woodland? Ik zou zoo gaarne alles
weten. Ach lieve Dominé , haast u toch om hier na toe
te komen; denk toch om mijne kinderen: zij smachten naar
uw onderwijs. Schrijf ons veel; de Heere bestiere ii in
dit uw doen! Groet allen van mij en de mijnen; BREUHELAAll
EVERTS en DONNER, zijn misschien al Leeraren. De Heere
geve hun getrouw te zijn in hunne roeping; ik dank u
nogmaals voor alles ; de Heere zij met u, dankt en bidt
veel voor ons, overal waar gij zamenkomt !

WAARDE HEM !'

T_Tit

mijn' brief van den 15 dezer, welken ik aan mijne
ouders geschreven heb, zult gij vernomen hebben, dat ik
behouden, en in eene goede gezondheid (door des Heeren
goedheid) in Wisconsin ben aangekomen, en tot mijn standpunt of woonplaats heb gekozen Waupun , hetwelk 86 mijlen
boven of ten Noordwesten van Milwaukee ligt, (5 mijlen is
hier één uur) waar HALLERDLIE woont met nog 9 Hollandsche huisgezinnen. Het is hier vruchtbaar; zware kleigrond,
weinig hout, in tegenoverstelling van andere plaatsen, doch
hout genoeg voor bouwen en branden; dus de gronden zijn
hier veel gemakkelijker te bebouwen dan op andere plaatsen;
goed water, cm' goede gezonde luehtstreek ; geene belasting, geene wetten. Alle belasting, die hier moet betaald
.worden, is 1 Dollar op de 80 akkers , voor het onderhoud
van scholen voor de kinderen; 2 dagen werken in het jaar
op de wegen, of 2 Dollars betalen van ieder 80 akkers, die
men in eigendom heeft. Verkoopt men land, men neemt
2 vrienden tot getuigen, en men is zelf Notaris; geen kosten,
hoegenaamd. Trouwt er een , hij gaat naar zijn priester, en die
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ly part of 1846 Antonie de Bree and his family departed from
„ ;e, province of Zeeland, and settled in Oakland County,
He may be regarded as the first of the immigrants in that
.11 which began in 1846 and attained large proportions during
,I,Ni7ing years. He was not a pioneer settler. In the spring of 1850 he
t om Oakland County and established himself at Greenville in
>1 County where his two surviving children and other descen.: still living, completely absorbed by Americans: 'VI s • g the
rnol. departed
,;ring [really 1846] Alexander Hartgerink and
t by their church and friends on a journey of inspeCtion and sent
the Netherlands a report in the form of an extensive pamphlet.
used the people in village, town, and province, and in all the
-; ids to discuss the idea of emigration which already had been
encouraged by Dominie Hendrik P. Scholte and Dominie
Ir.
si C. van Raalte. Scholte departed for America in the spring of
1.;d founded Pella, Iowa. Van Raalte decided to settle in Western
• and so became the founder of Holland and the surrounding
sient — what formerly was know as the "Kolonie". All this has
s y described by others, and so it is not necessary for us to discuss
-r further. In connection with the Sixtieth Anniversary celebrated
id we want to contribute something about the founder and the
of that now flourishing place.
•• shall relate more fully below, Jannes van de Luyster decided on
1, 1847, to sell his property and set his course for America.
I - -interested in emigration, early in 1847, held three meetings in
of Goes, and it was decided to emigrate to America. These people,
•g for bread and yearning for the free exercise of their faith,
it they should not settle in America without plan or simply as
ivals or as families, but form an organized community and so
annes van de Luyster and Johannes Hoogesteger as elders and
;ieketee and Adriaan Glerum as deacon. This accomplished, one of
• .resent, an unpretentious man, expressed his opinion that the
..thould not depart without a pastor. This suggestion met with the
• of all, and they proceeded to call a pastor. Choice fell upon
'us van der Meulen, minister in Goes, formerly pastor at Middelwho accepted their call. Thus organized as a parish these people
. on their journey and established themselves in this place.
decided to depart on April io, 1847, in three ships, a plan which
:ed out. In charge of one of the ships was Jannes van de Luyster;
second, Jan Steketee; of the third Johannes Kaboord, forming a
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from among them to negotiate with the government the matter of co
to the island of Java. However, so many obstacles were placed in their
their eyes were turned elsewhere. For many, the Cape of Good Hope
to be a safe place and thought was given to this possibility, until
accepted as the land for the future.
—before any system of emigration had been
In the spring of
A. Hartgerink and Arnold quipped by their friends and their ch •
sent to that big Nort
erica to investigate and then to bring back a
the brethren. That extensive report about their journey and their experil, .
the new world, a voluminous document for which eleven gulden
paid, was read in the Netherlands with satisfaction.
During the same summer of 1846, Rev. Thomas de Witt was sent
General Synod of the Reformed Dutch Church in America from New yd
an official mission to the old fatherland. What influence did his visit
the decision to emigrate? It isn't difficult to understand. In his report
General Synod in 1847 he says, "When in Holland I received information
rising spirit of emigration to America and especially among the seceders
•
the established church. Soon two important colonies from this class
founded in the West."
There was a great deal of discussion about emigration; very frequ ;
conversation involved "the West" and mention was made about such pia.;
Texas, Michigan, Wisconsin, and Iowa as preferable locations. And so it was
on September 14, 1846, a two-masted American ship, the Southerner
Boston, left Rotterdam, under the command of Captain Crosby, for the
•
across the wide Atlantic, bringing Dr. A. C. van Raalte and the first emi
"
to the great America. Here before me on my writing desk is the list of aim.
all those courageous pilgrims. It caused them a great deal of mental anguish •
"r
suffering to leave the land of their birthplace. It offended them deeply to
rience this religious intolerance. And yet banishment with freedom was to
preferred to remaining in their fatherland without it. And those reviled Separa
about whom I write with the deepest respect, those brave men and women
awaited in the wild Indian Territory a gigantic task, laid there the beau
foundation for the present blossoming Dutch settlements — the pride of Mi
gan. Netherlands, those were your daughters and your sons. You may not sim
be proud of them, you must be proud.
What was demanded of Dr. van Raalte and those with him? It would lead
me too far afield to answer that question. My only purpose is to give a bri
account of how and why the emigration of 1847, 1848, and 1849 took place;
and the great Zeeuwen Trek and the "Old Folks Day" in Zeeland are related to
this. It's sufficient at this point to relate that after much difficulty and struggle,
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van een ongeordend huishouden".

belar

Een New Yorkse correspondent van de Nederlandse zaakgelastigde in

N

Washington stond versteld over de felheid van de landverhuizers: in

als (

gesprekken werd het vaderland 'als een slavenland uitgekreten, koning

vloe(

en bestuur tot in het oneindige vervloekt, als zouden zij op het bloed

varer

van den armen man azen en het land uitzuigen... en dan de gedachten

men )

van de alhier zoogenaamde bestaande vrijheid, hetgeen de menschen alom

staar

wordt in de ooren geblazen, is nog meer in staat om hunnen gemoederen

heder

op te zetten, hetwelk hun dan beweegt onmiddelijk naar Holland te schrij-

econ(

ven, hunne familiën en vrienden uitnoodigende on toch ook naar Amerika

werd

te koomen en veel geschreeuw maken van de vrijheid en onafhankelijkheid,

uit (

die in dit land bestaat, evenalsof men aan de zwaarste slavernij in

dat n

Holland geketend lag'13. 'Wat ons aangaat wij wensen nooit ons voeten

lever

weer op de bodem te zetten van Nederland', schreef de familie Lanning

gen)

12 oktober 1847 uit Holland, Michigan aan verwanten in Noord-Sleen,...

uitzi

'toen ik in Neerland woonde toen heerschen de knegten van den Satan,

te mc

heerschen over ons de ontvangers en komijzen, die ons tot de laatste

zijn

dag geplaagd hebt. Moest ik mijn ziel gewelt aandoen. Ja, zij hebben

he der

ons vervolgt totdat wij de loots aan boord hebben gehat. Het verblijt

Als e

ons. Wij zijn hier in alles vrij, behalven het kwaade wat hier slaven

uitzi

gelijke gestraft'. In dit kromme Nederlands gaf deze eenvoudige Drent

als

uiting aan zijn religieus geladen verontwaardiging over de 'slavernij'

aan ge

in Nederland14.

verba

Opgetogen meldden vele landverhuizers dat de belastingen in de Ver-

2

reder

enigde Staten gering waren. A. Hartgerink verklaarde dit aan Brummelkamp

kunne

en Van Raalte als volgt: 'De ibelastingiopbrengst is hier weinig, waar

ook c

ook veel aan toebrengt, dat zeer vele landerijen eigendommen zijn van

verbl

den staat in 't algemeen of van de staten in het bijzonder en verkocht

EE

worden'18. Louise Arnoud schreef uit Boston aan Van Raalte dat er noch

zal c

accijnzen, noch patenten betaald werden". Ook andere indirecte belastingen zoals beschrijvingskosten waren volgens C. Moens gering17. De heffing
[
van een geringe grondbelasting geschiedde bovendien door gekozen belastinggaarders18. Daar armoede en bedeling volgens de landverhuizers bijna
onbekend waren, werd er ook geen armengeld - een hoofdelijke omslag

doen
ontwi
besta
i• het c
voor

naar draagkracht - geheven". De Amerikaanse overheden trokken inkomsten

ach te

uit landverkoop en behoefden nauwelijks rente op schulden uit te keren.

of mi

De belastingheffing door gekozen beambten was goedkoop en had de instem-

vane

ming van de bevolking. Zowel voor mingegoeden als welgestelden was het

aldie

20

arbeidsloon, dat tot driekwart dollar kon oplopen, bedroeg 's winters
per maand 1 20,-, 's zomers van f 25,- tot 1 30,-. Een arbeider net
een huisgezin, die het gehele jaar door drie dagen per week werkte,

ar eten spek of vlees,
✓ op, maar smijten
het spek en vel, dat

had een goed bestaan in tegenstelling met de arbeider in Friesland, die

sanden van een beest,

met een dagloon van f 0,50 afhankelijk was van de bedeling.15 In
New York verdiende een opperman in het veldwerk 70 á 80, een ambachtsman

ton en maken er
.jm van. De as, die
selzetus of potas...

90 A 100 Amerikaanse centen per dag. In dezelfde brief heette het:
'Wij kunnen U niet uitdrukken, hoeveel spijt wij gevoelen dat wij niet

n zij het zoo op rollen
den'.'' De Texelaars

reeds langer uit het verarmde, verdrukte en steeds dieper wegzinkende
Nederland vertrokken zijn, want het is hier het land der vrijheid en
des geluks 1 .15 Uit Groningen, Michigan schreef D.C. Oggel 25 december
1855: 'van handenarbeid ben ik een heer, en dat harde werken hier,

n geknipperd hebben
.vensonderhoud laag
lonen met de Nederlandse

daar bij U over gesproken wordt, is ook maar een praatje. Weet gij

levensmiddelen te noemen.

hoe of dat komt, dat is omdat alles zoo vlug gaat met uitvindingen
en machineriën 1 .12

ikten duurder, maar
het daggeld van arbeiders

Uit het voorgaande bleek, dat geschoolde arbeid in de nijverheid
tweemaal zoo hoog beloond werd als ongeschoolde arbeid. Louise Arnaud

dollar (f 2,50), maar

meldde in 1846 uit Boston aangaande de arbeidsomstandigheden, waaronder

iviteit was gedurende

haar man Derk werkte: 'Het bevalt hem zeer goed op de winkel; hij vond

Nederland.12
U nu ronduit verklaren,

hier een geheel andere schrijnwerkerswinkel dan in Arnhem. Hier wordt
geen drank gedronken, niet gezongen, niet getierd; ieder doet hier

dat zij hier waren,
Zijne tafel altijd goed

stil zijn werk... Zij beginnen ten 7 uur en eindigen ten 8 uur en gaan

wen hier geen zemelen

van 12 tot 1 uur eten. Die hard werken gewoon is, valt het hier gemakkelij10.15

ot 20 stuivers per dag
tsman is: 1 dollar voor
1; en dan geen 6 of 8
eele jaar door en het
s. Want men werkt hier
doordat de dagen hier

\
--

Kortom arbeid was schaars, natuur overvloedig. Het ontging de Nederlanders niet, dat dit in Nederland omgekeerd was. Telkens worden in
brieven dezelfde voorbeelden aangehaald: de lage prijzen van land en
levensmiddelen, het herstel van de vruchtbaarheid door braak in plaats
van bemesting, de arbeidsextensieve bewerking en verzorging, het verbranden van gras en struikgewas. Arnold Verstegen schreef hierover in 1851
uit Wisconsin aan zijn schoonouders in Noord-Brabant, dat de overvloed

1 in Iowa oplopen van
arland varieerde van 1 0,40

aan hout zo groot was, dat men tot verbranding overging, terwijl in

ns de geringe kosten van

Nederland heggen uitgedund werden voor brandhout, waarna arme stedelingen
overblijvende dode takken mochten sprokkelen.15 Natuurlijke rijkdom

vendien garandeerde een
A. Sipma noteerde in

werkte toen ook al verspilling in de hand.

landbouw een halve dollar
lkaanse centen per uur
te warm en te zwaar. Het
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leftvermoed van wel... ,
itske ziet Lipsoom terzijde aan. Zijn opmerkelijk korte antwo-orden waarschuwen haar, dat 'zij zich op glad ijs bevindt en
bevestigen haar stellig vermoeden, dat haar ook thans om een
of:anaere reden de volle waarheid wordt verzwegen, maar nu
,ze eenmaal zover is en er zich misschien weer in geen weken
of Maanden de gelegenheid voordoet dit pijnlijke onderwerp
aan te roeren, laat ze nog niet af, doch vraagt heel gedwee:
- .Vindt u het naar, Lipsoom, dat ik u dit allemaal vraag?
Ja, het is duidelijk te zien, dat Lipsoom er niet van harte met
haar over praat, maar wie anders kan en zou haar iets willen
vertellen over de duistere oorsprong van haar bestaan?
- Waarom zo in het verleden te wroeten, Sitske, je zult er niet
gelukkiger door worden. God heeft over je gewaakt, dat geloof je toch zeker wel?
- Ja Lipsoom, dat weet u wel...
Ze wil het gesprek niet laten verzanden in een geestelijke
oefening; ze haakt naar de waarheid, naar alles wat ze nog
-niet weet, naar alles, wat Lipsoom en tante Liesbeth
weten.
- Heeft u mijn vader persoonlijk gekend, Lipsoom...
- Ja Sitske...
- En moeder was de vriendin van tante Liesbeth... zegt Sitske.
- Is moeder nooit eerder verloofd geweest?
- Niet verloofd.., nee, niet dat ik weet... zegt Lipsoona
zacht.
- Het is toch vreemd, vindt Sitske, dat mijn vader nooit naar
mij geïnformeerd heeft.
Het blijft even stil.
Eén vraag, die zij met opzet voor het laatst bewaard heeft,
komt nog aarzelend over haar lippen:
- Lijk ik op mijn moeder, Lipsoom?
Ook Lipsoom is nu opgestaan en legt zijn brede hand op haar
smalle schouders. De kaars is Bijna opgebrand.
- Je lijkt sprekend op je moeder, Sitske...
Als ze hem welterusten zegt, doet ze iets wat ze in jaren
niet gedaan heeft: ze geeft hem een kus.
- Zoals vroeger.., zegt hij en poogt zijn ontroering te verbergen.

Boston, 11 september 1846.
Lieve Dominee,
Gij. hebt zeker de brief wel ontvangen, die Frandjntje en ik
van Hellevoetsluis gezonden hebben. De heren van het kan- toor van Rotterdam hebben hem voor ons meegenomen.
Des avonds om 7 uur zijn wij te Hellevoetsluis aangekomen,
wij zijn voorspoedig dopr het kanaal gekomen en lebben
's nachts voor anker gelegen en zijn 's morgens de Se juni onder
zeil gegaan. Hoewel het schip hard voer, voelden wij niet dat
wij voortvoeren, maar na drie dagen werd de wind stil en
toen begon het schip te waggelen heen en weer. Toen werd ik
ziek en meest alle vrouwen; door de beweging van het schip
geraakten wij ieder ogenblik an het braken en de vreselijke
hoofdpijn die ik gehad heb had ik nooit zo gevoeld. Hadden
wij weer goede wind, dan waren wij weer wat beter, maar
gelled beter ben ik niet geweest voor ik land zag.
•
Wij zien er goed uit en hebben naar het uitwendige niet verloren, maar veel gewonnen. De 7e juni kregen wij storm - de
zestiende stierf er een kind van zes maanden. De kapitein liet
her in een zakje doen aan welks einde er zand en lood in gedaan was voor het zinken; toen moesten het twee matrozen
op een plank op de rand van het schip houden totdat de
kapitein psalm 24 gelezen had, waarna hij nog enige woorden
gesproken hebbende, (naar men giste bad hij) beval het kind af
te laten in zee: weg was het; de ouders waren bitter bedroefd!
Door die eerste storm kregen wij een verkeerde koers en kregen
het zo koud, dat wij ons zo zwaar niet konden dekken dat
wij warm werden; nu lag het schip nagenoeg stil en dan
waren de meesten ziek. Er gingen een paar dagen heen met hun
moeite en verdriet, elke dag had hier ook genoeg aan zijns
zelfs kwaad en wij ondervonden ook dat onze harten nog
dezelfde waren als in Nederland.
De nacht van de 20e op de 21e was een angstige nacht voor
de meeste mensen die op het schip waren; ze zagen ieder
ogenblik de dood voor ogen: de dartelen en brooddronkenen,
die zich de gehele dag martelden met zondigen, waren nu bang,
de voor het uitwendige nog meer godsdienstigen hoorden wij
de gehele tijd door bidden en ik mocht voor hen bidden dat de
Here hun gebed verhoren mocht, dat zij geleerd mochten worden door Gods Geest, in geest en waarheid te bidden. Voor
mij was het echter een zalige nacht, ik was bijna in de hemel
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en ondeivond dat het .waar.;islie.tgeeii. in een der gezangen
staat: „Waar al de vreugd van het leven, de 'zondaar gaat
begeven, daar vangt de vreugd dei christens aan". Aide beloften Gods, die er zijn voor Zijn kinderen, kon ik ten voile
geloven en waren voor mij en de mijnen ja en amen in ChriStus
en met Hem waren bergen voor mij vlak en zeeën droog. Ik
zong gedurig met mijn hart: u zullen als op Mozes' beë, ofschoon uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen.
Mijn man was even gerust als ik.
,De Be juli stierf weer een kind, het lag twee dagen te sterven
en te worstelen met de dood, acht maanden was het oud, maar
hnt geleek meet naar drie maanden.
Toen het dood was, kleedde de kapitein, die tot het 'avast er
bij vras het uit en deed het wat anders aan en legde het toen
op het bed
tot de andere dag. De moeder ging boven op het>
•zelve liggen: het was haar enigste!
ik had er veel mee te doen en-dacht ieder ogenblik: wat heeft
de zondè teweeg gebracht.
De neoende werd het begraven. Deze mensen waren Rooms,
maar jun werd toch een Duitse bijbel gegeven waarin zij de
24e psalm moesten lezen en toen een hunner dat gedaan had
• bad hij, die gelezen had, het Onze Vader op z'n Rooms en
'toen werd het lijkje in zee geworpen.
Op diezelfde dag kregen wij weer storm tot de 10; waarbij
zij grote lekkaadje aan het schip gewaar werden: toen moesten
zij pompen wat zij konden.
Zondag de 12e werd de kok, die een zwarte ,was, gestraft,
omdat hij het eten de matrozen ontstal en gaf het aan de
Duitsers; hij werd voor de mast gebonden en daar hij zo sterk
was dat niemand hem temmen kon, werd hem een slot om de
• armen gedaan en toen werd hij met een piktouw door de
onderstuurman geslagen! Dat was een ander gezicht voor mij,
als op zondag onder het gehoor van de dierbare predikatiën
• onzer leraren. 0, ik hoop dat de Here mijn gebed eens zal verhoren, om ons weder samen te verenigen, want hoewel ik hier _ ben: met mijn gedachten ben ik altijd bij uLieden.
De 15e juli stied er weer een kind, daar heb ik met de kapitein op de knieën bij de wieg gezeten, totdat het dood was en
de moeder van hetzelve zat aan het voeteinde van de wieg te
schreien. ik dacht aan hetgeen in het evangelie van Johannes
staat: Jezus weende. ik dacht, zou ik niet wenen met de
- wenenden? Ook de kapitein weende en ik werd zo biddend
voor dit kind, hetwelk zoveel uitstond en scheen niet te
• kunnen sterven.
Zij stonden er allen om heen te bidden, totdat de moeder een

van haar kinderen riep om nog eens het Onze-Vader te bidden;
het was een jongen van 6 of 7 jaar oud, die dit deed. Ik gaf
nauw acht 6p het kind en hetgeen mij wonder was, toen de
jongen amen zeide gaf het kind de laatste snik.
Spoedig hadden wij weer storm, vergezeld van onweder. Die
zelfde avond was ik boven op het schip met mijn man, die
mij vasthield: ik wilde de onstuimigheid der zee eens• zien.
Welk een heerlijk gezicht was dit voor mij, hoe hoger de golven
stegen hoe minder bang ik was, ik, die nooit de zee gezien, veel
minder in een schip en op zee geweest was; ik was hier even
zo veilig als ooit op het land.
0, <II rht ik: dit is ook het goed van mijn, verzoenenden Vader
in Christus, en het gedierte des velde is met me bevredigd; dus
ook die golven!
Die zelfde nacht is er de ergste storm geweest, die wij gehad
hebben; wij hadden twee slaapplaatsen voor ons, boven elkander; nu sliep mijn man met onze Derkje boven en ik met
de twee kleinen onder; het schip was zeer slecht, zodat het
niet alleen van onder, maar ook van boven lekte, dus lekte
het ook bij ons in het bed en ook bij velen, die in die nacht het
bed uit moesten; mijn man bleef op en ging voor het bed op een
koffer liggen.
Ter middernacht kwam er zulk een verschrikkelijk onweer op,
dat de golven over het dek heen sloegen en door de luiken;
het voorschip stond gelijk vol water: allen waren aan het werk
om de zeilen af te nemen.
Nu het schip van onderen lekte dacht ieder dat wij zouden
zinken en naar de mens gesproken leek het er wel n22r.
Ik dacht aan de schipbreuk van Paulus en aan alles wat daar
plaats had. Verder mocht ik rusten en stil zijn: zoals de Here
deed zou het goed zip.
Ik kon op dat ogenblik geloven dat mijn man en mijn kinderen
mede naar de hemel gingen, niaar de Here wilde dat nog niet.
Eensklaps hield de verschrikkelijke regen op, de storm begon
te bedaren en het begon dag te worden; alles was druk om de
zeilen weer bij te zetten, maar het schip had veel geleden met
deze storm.
Toen heeft de kapitein een andere koers genomen. De pomp
was gebroken en er werd een andere zuiger in gemaakt; ieder
pompte nu die maar kon; mijn man maakte zelf de lekken
boven ons bed.
Nu kregen wij het van dag tot dag warmer, er werd gezegd
door de matrozen dat wij spoedig te Baltimore zouden zijn;
de onderstuurman, die ons nog een weinig kon verstaan, zeide:
Nu hebben wij goede wind en zijn met acht dagen aan land.
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De opPerstuurman kon aids dan Engels eq`5vas stil, ik mocht
• hem gaarne lijden; beter dan de ender, die dikwijls vloekte op
• z'n Duits. be kapitein was ook stil, ook hem mocht ik gaarne
lijden; hij werd door de meesten veracht om zijn stuursheid,
maar zij hebben ons allen zeer vriendelijk behandeld; daar
hij anderen wegjoeg, liet hij mij en mijn kinderen stil zitten
als ik boven op het schip wat zat te lezen of wat anders deed
en mij op een plaats afzonderde, daar niemand zitten mocht,
behandelde hij mij heel vriendelijk. Ik mocht ondervinden als
Jozef in Egypte, dat God hem gaf dat hij genade vond in de
ogen der Egyptenaren, want hoe West het Duitse volk ook
anders was, het had alles voor ons over. Enigen beschermden
zelfs mijn bed toen- er een vechtpartij was, opdat zij niet op
mij zouden aandringen; zij brachten mij eten toen ik ziek was.
Zondag de 19e kwam er mist en konden wij niets van ons af
zien; des maandagsmorgens 10 uur was er een geroep: land!
Alles liep uit - en het was zo! Die dag heb ik meer heerlijke
• gezichten gezien dan immer; en schepen, ontallijk!
Des middags kregen wij de loods aan boord en kwamen met
de avond voor anker voor Boston, maar men meende voor
• Baltimore.
's Morgens kwam de dokter aan boord, maar nu was er niet
één ziek, 's middags werden wij door de onderstuurman vriendelijk uit het schip geholpen• hij, gaf ons een adres voor een
logement, dat was dinsdag 21' juli. Wij bleven in dit logement
tot zaterdagavond, namelijk Francijntje en wij.
Wij hadden vrijdag. al wat gehuurd, maar toen wij met ons
goed kwamen en 'zij zagen dat wij zoveel kinderen hadden,
moesten wij weg. Toen wij op straat zaten met ons goed en
onze kinderen, hadden mensen, die daarbij woonden, een groot
medelijden met ons; de een bracht een kop thee, de ander een
stuk brood, een ander een taart op een bord met een mes erbij
dat zij niet weer wilden hebben.
Nu kwamen wij weder in het logement tot zaterdag, toen mijn
man en Willem een woning huurden, niet in een huis doch wel
op één plaats. Spoedig vond mijn man werk bij een meubel• , maker, ons gebed was verhoord. Zijn handen waren het werk
afgeleerd, hij kreeg in één hand elf blaren, doch zij waren
spoedig genezen.
Het bevalt hem hier goed op de winkel; hij vond hier een geheel andere schrijnwerkerswinkel dan in Arnhem. Hier wordt
geen drank gedronken, niet gezongen, niet getierd, ieder doet
• stil zijn werk. Als een vreemde knecht 14 dagen gewerkt heeft,
laten zij zich horen of zij hem houden willen of niet.
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• Zij beginnen om 7 uur en eindigen om 8 uur, en gaan van 12
tat 1 uur eten. Die hard werken gewoon is, valt het hier
gemakkelijk; mijn man zegt, het is hier spelen gaan bij Arnhem.
Zaterdags kreeg mijn man 18 dollars en vroegen zij hem of het
goed was. Een schrijnwerirer die Engels kent, zal 14 b. 15
dollars kunnen verdienen.
Na acht dagen beurden wij weer 13 dollars, ook Willem verdient als verver 1 dollar daags, evenals Jan.
De levensmiddelen zijn hier duurder dan verder in het land.
De boter per pond 16 cent; groenten zijn duur, het brood is
hier goed. Een Duitse bakker brengt mij brood en een Engelse
melkboer de room, die veel beter doch even duur is als in
Arnhem.
Het is hier alle dagen markt in een groot hardstenen gebouw,
wel een straat lang; in het midden is een gang. Hier kan men
alles kopen: vlees, vis, lammen, hele varkens, schapen, eenden
en kippen, alles wordt geslacht en schoongemaakt op wagens
naar de stad gebracht.
Het vlees koopt men van 6 tot 2 cent het pond - van 6 is
rund- en van 2 tot 3 schapenvlees De schapen zijn hier zo vet
dat het een lust is om te men. Wij eten haast alle dagen vlees,
wij kunnen niets goedkopers eten; als wij WI spint aardappelen
kopen voor 3 cent, houden wij nog over, zo doorvoed zijn wij.
Meest alle mensen eten drie keer daags vlees. Met honderden,
zegt mijn man, brengen zij 's morgens de schapen en varkens
ter markt, en als het heet is ligt er van binnen in het geslachte
vee een stuk ijs voor het bederf.
Allen zijn vriendelijk. Wij kochten 5 stoelen voor 6 dollars en
een bedstede voor 2 dollar. Men slaapt hier op opene rustbanken, ik denk, dit is om de warmte en zij slapen met een
veren bed onder en een strobed boven; maar alles deftig en
netjes, daar is Arnhem niets bij. Men ziet hier geen armen, geen
bedelaars, ook geen collecte of armbus, zelfs niet in de kerken
die mijn man bezocht heeft.
Belasting is hier niet, patenten worden niet betaald. Het vertrouwen is groot dat men in elkander stelt. Een lombard is
hier niet, kroegen en dronkaards zoals in Arnhem vindt men
hier ook niet.
Als een man loopt te waggelen van de drank en hem een knecht
der politie ziet, gaat hij voor drie maanden in de gevangenis.
Openbare speelhuizen zijn hier niet - niemand zal hier op
straat een vrouw of meisje iets aandoen. Men hoort geen zingen
of schreeuwen langs de straat, veel minder vloeken. Men ziet
hier veel pracht, schitterende gebouwen, deuren met zilveren
knoppen, huizen van vijf verdiepingen hoog, prachtige kerken.
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Men zegt dat hier 82 kerken zijn. Zo Ds. Buddingh hier was,
zou- hij niet hidden: Hier worden veel huizen gebouwd, maar
.Weinig kerken. Maar hier is geen predikant die wij verstaan
kunnen,, dus moeten wij wachten tot Ds. Brunamellsamp en
Ds. van Raalte komen. God geve het!
's Zondags is het bier stil - alleen de melk wordt 's morgens in
de stad gebracht omdat ze met de warmte niet goed kan blijven, doch wij hebben in geen zeven weken op het schip melk
in de koffie kunnen krijgen, zodat ik het nu gemakkelijk een
keer in de Week kan missen.
Mijn man is 's morgens-vroeg wel anderhalf uur buiten de stad
geweest en zegt dat het een lieve lust is te zien die heerlijke
bergen en dalen, de heerlijkste vruchten en het heerlijkste vee,
de vruchtbare weilanden doorsneden met water. .
- Lieve dominee, kom toch spoedig hierheen en zeg de gemeente
dat de Here het land hier zegent, dewijl zij de sabbath heiligen.
Ik zit hier als een eenzame mus op het dak. Of hier veel volk
, is, dat de Heer in waarheid vreest weet ik niet; ik zou het
• wel denken, want in het goddeloze Sodom waren nog vromen,
zouden zij dan hier niet zijn?
Het is hier niet zoals te Arnhem waar de arme moet schrikken ,
• als hij iets koopt of eet dat de rijke ook heeft - hier eet en
koopt eenieder wat hem dunkt goed te zijn - een edelman en
een melkboer benijden elkaar niet.
Nu moet ik eindigen en u hartelijk groeten. Groet alle studenten van ons! Uw verjaardagen zullen wel voorbij zijn als deze
aankomt. God schrage u in de moeilijke posten die gij beiden
bekleedt en doe u een volgende verjaardag in Amerika vieren. ,
• Verder moet ik nog melden dat de klederdracht even is als
te Arnhem, uitgenomen de jakken en de nepmutsen. Ik schrijf
dit om de vrouwen die hier aankomen, omdat ze hier geen
karkas kunnen kopen.
De opschik is groot, men kan geen onderscheid zien tussen de
schoenlappersvrouw en de vrouw van een voornaam heer; de
meesten lopen blootshoofds; ik hoop vreemd te blijven van hun
gewoonten in deze schoon ik aller aandacht tot mij trek. Die
komt, laat die toe]; -creel kleren en schoenen meebrengen, deze
zijn hier zo duur.
Er zijn hier meer winkels, dan in Arnhem huizen, zo prachtig
en vol, waar Baalman mets bij is. Gehele huizen, zelfs van
vier verdiepingen hoog, worden hier hele straten ver met een
machine, daar soms wel 16 paarden voor zijn, verzet. De
wassen blijven hier buiten hangen, niemand steelt ze. Geen
klepperman; poortklok hoeft met te luiden, hier zijn geen
poorten, want geen commiezen ziet men hier, geen dienders,

enkele knechten der Politic, die meer naar heren gelijken.
daten zijn hier ook, doch niet veel; prachtig gekleed, vrijwilligers, ook getrouwden- ze zijn drie dagen in de week in
dienst om de wapens schoon te houden en muziek te maken
in de stad, dat ik nooit zo heerlijk gehoord heb, zelfs in de
nacht maken zij muziek op de hoeken der straten, maar dan
is er geen oploop zoals bij ons, ieder blijft in huis daar hij het
horen kan. De andere drie dagen kunnen die soldaten voor
zichzelf werken in burgerkleding.
Als nu weet ik niet beter of ik zoveel mogelijk van alles geschreven heb, wat nodig is om u uit te lokken naar ons toe,
maar het is de waarheid hetgeen geschreven is.
Ik hoop dat gij ook alles zult schrijven wat er voorgevallen is
in die tijd en hoe het met vaders zaken is - of zijn paarden
's zondags rusten. Wij hopen een volgende reis wat geld te
sturen, ik wilde maar dat vader en moeder hier waren - dan
konden zij niet meer achteruit teren.
Deze brief is uit naam van mijn man en kinderen die alle
dagen zeggen: ,,Was de dominee maar hier!" Jaccolina heeft
mij gevraagd of ik wel geschreven had dat 1.1 allen hier moest
komen, ook de oude Heed Bidt toch veel voor ons! Zie ik
u hier niet meer, dan toch in de hemel. De Heer zij niet u en
ons - het eindigen valt mij moeilijk!
Lieve volk, kom toch spoedig!
Derk en Louise Arnaud
en kinderen. Vaartwel!
AANGEVOCHTEN
Het hartelijke briefje van Sitske, als antwoord op zijn schrijven, heeft Arjaan verheugd, maar ook onrustig gemaakt.Hij
heeft haar teruggeschreven en is nu duidelijker geweest: zij
zal hem moeilijk kunnen misverstaan.
Nu hij echter weer met haar in contact is, begint zijn geweten'
te spreken. Speelt hij geen dubbel spel en heeft hij nog wel
recht om haar opnieuw zijn liefde te laten blijken?
Hoe zal hij zich ooit kunnen verantwoorden? Of - zal hij het
kunnen verzwijgen? Zal hij het zijn leven lang meedragen als
een onbeleden zonde van zijn jonkheid? In deze vragen verstrikt, ondergaat hij de onverwachte ontmoeting met zijn oude
schoolvriend Jan Hendrik Marcus, die bij in Bergen op Zoom
tegen het lijf loopt, als een weldaad.
De vijf jaren, die zij als knapen met elkaar bevriend zijn geweest, hebben op hun blijvende vriendschap een stempel gezet.
En al hebben zij elkaar de laatste jaren uit het oog verloren:

Letters cited in Risseeuw's trilogy and translated by Clarence Jalving
1846

1. 08-25-1846: Letter from Roelof Sleyster, Waupont (Waupon), Wisconsin. This letter is
already part of the file; in Dutch with a translation in English. Jalving's translation is not yet
part of the file (I copied and enclosed Jalving's translation, p. 111-113).
ty2. 09-11-1846: Letter from Derk and Louise Amoud to A. C. Van Raalte, Boston. This letter is
not part of the file, and I did not find an English translation in Stokvis' and Lucas's books.
This letter has been extremely influential in the Netherlands, it was published, circulated and
many became emigrants because of this letter. See the very important remarks on this letter
in Stokvis's book De Nederlandse Trek naar Amerika: 1846-1847, p. 20, 85; Henry Lucas,
Dutch Immigrant Memoirs and related Writings, p. 397, 500; J. Stellingwerff, Amsterdamse
Emigranten, p. 150, 189. I copied those remarks and enclosed them. Unfortunately, hiving
did not translate this letter either (probably because he deemed it too long), but summarized
it. I copied his summary and enclosed it (p. 121). The originial is found in Risseeuw's
Landverhuizers, p. 79-85, which I copied and enclosed.
3. 11-27-1846: Letter from A. C. Van Raalte to Brummelkamp, written on the steamer in
Buffalo. This letter is already part of the file; in Dutch with a translation in English.
Jalving's translation is not yet part of the file (I copied and enclosed Jalving's translation, p.
130-137).
4. 12-14-1846: Letter from Hendrik Barendregt to Scholte, St. Louis. This letter is not yet part
of the Bruins files, but it does appear in English and Dutch in the Henry Lucas's book Dutch
Immigrant Memoirs and Related Writings, p. 32- (Dutch) and 514- (English). I enclosed
copies of both versions. Jalving only summarized this letter..
5. 12-16-1846: Letter from A. C. Van Raalte to Brummelkamp, Detroit. This letter is already
part of the file; in Dutch with several translations in English. I did not find this letter in
Jalving's translation.
6. Clarence Jalving also translated A. C. van Raalte's appeal to the "Believers in the United
States of America," written on May 25, 1846, and published in Christian Intelligencer on
October 15, 1846. I copied and enclosed this translation, p. 50-51.
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Boston,
September 11, 1846
Dearly Beloved Pastors!
Praise be to God, who has enlarged His mercy toward us and helped us
thus far, who has not scorned the stuttering prayers of His needy people,
but heard them when we called upon Him. 0 dear Dominic! At this moment I
an so deeply touched by the love of my heavenly Father and see myself and
those who belong to me so surrounded with His love and concern that I must
cry out with Jacob, "I am unworthy of all these benefits and all this faithfulness which Thou, 0 Lord, bast shown to your servant and your handmaid
and her children." MY heart overflows! 0 how fortunate to be a child of
God and no longer a child of the devil; how blessed it is for a poor sinner
to feel forgiven so that God no longer looks on him as a judge but as his
Father in Christ! What influence doesn't a child have over the heart of
his earthly father, who often lacks wisdom and power, to male his child
happy! But my heavenly Father lacks nothing; the heavens, the earth, the
sea obey Him, and His unstinting love for his children knows how to regulate everything for their advantage. Now I must say with the apostle,
God,"who so loved the world that he spared not His own Son, but gave Him
over for us, how shall He not give us with His Son all things?" Also,
I have found this to be true which the apostle says in another pleice, "Nor
height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from
the love of God which is in Christ Jesus." Even the sea with all its
roaring and storms could not separate me from His love& I thought when I
was at Arnhem that I must sau farewell to the Bethels and Pniels and Ebenezers, and that nothing awaited me but Man-waters, but this was not so.
At sea I often experienced what Jacob found at Bethel and Pniel, and at
bther times I might erect an Ebenezer in my heart and cry out, "Thus far

has the Lord helped me." I could continue to write about this, but time
forbids,
Dear Dominiel You have surely received the letter which Zientje and
I sent from Helleveetsluis. The gentlemen from the Rotterdam office took it
for us. We arrived at Hellevoetsluis at seven in the evening. We got

gg

through the canal without trouble, lay at anchor during the night, and the
next morning at nine o'clock, June

3, we got under sail and had a very

favorable mind. We sailed so fast that the helmsman said we were going
like a steamship. Although we sailed so rapidly, we experienced no unpleasantness. After three days the wind feil and then the ship began to
roll to and fro. Then I became ill, as did most of the women. The motion
of the ship caused constant vomiting, and I never had such a fearful head;Ache. Whenever we had a fair wind we were somewhat better, but I was never
again completely well until I saw land. my husband ran a fever twice in
the first days out and then I became afraid. I cried to my Father, and He
did not turn from me but heard my prayer and healed my husband and he has
not been in since. Hé,:has been in good health. We look very well, and
appearances show that we have lost nothing but gained a great deal. On
June

7 it was stormy again; on June 16 a six-month-old child died. I

was sick abed and so did not see this, but my husband and Salem saw it
buried that same night; not Jans he was abed,too. The Captain hm it
placed in a sack in the end of which was sand and lead to cause it to
sink. Then two sailors held it on a plank resting on the rail of the ship
while the Captain read Psalm 240 after which, having said a few words
(some thought he prayed), he ordered the child slid into the sea. It
gone; the parents were bitterly griefstrickent During the first storm
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we were driven off course, and it became so cold that we could not put on
enough clothes to keep warm. The ship lay almost motionless and then most
people were ill. A couple of days passed in trouble and sorrow. Sufficient
unto each day was the evil thereof, and we discovered that our hearts were
the same as when we were in the Netherlands. On the evening of June 19
we encountered another storm, very rough, which lasted until June 21. On
June 20 we met a ship bound for the East Indies. It sailed right across our
stern. The Caprains spoke with eachother through horns and wished each,other a good voyage. No passengers showed themselves; only a,few sailors.
The night between June 20 and June 21 was an anxious one for most of the
people on board. Death threatened them every moment. The wanton and the
self-indulgent, who had wasted the whole day with sin, were afraid now.
the secular
Those more concerned with AVIWY#04, though somewhat 'lore godfearing,
we could hear praying the whole time, and I was moved to pray for them
that the Lord would hear their prayers and hallow this storm to their
souls that they might learn through God's spirit to pray in spirit and
in truth. For me it was a really blessed night; it seemed I was in heaven
and I experienced the truth found in the gymns0"Where all the joy of life
forsakes the einner, there the Christian's joy begins." All of God's
promises made to His children I could believe completely. For me and mine
they were Yea and Amen in Christ. By Him and through Him mountains became
plains and the seas were dry. Now I experienced what ,that student, de

%al, said when I first heard him read a sermon from Isaiah 46 where the
words 4iMh4finijeSK4'1/p6,2WO *thou art mine" appear. He compared them
to a tent prepared for a pilgrim to heaven which served him as a protection against all the clamities which threatened him on his way. And then
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this little terse was constantly in my thoughts:
I will command My angels
To protect you on the way;
In danger you will find them
To be your guard and stay.
I sang in my heart:
You shall just as Moses be;
Although your path lies through the sea,
No waves will ever conquer thee,
and thought:
To sleep I'll peacefully lie down,
For Thou alone, my shield and sword,
Though danger over me may frown,
Will sake me dwell in safety, Lord.
My husband was as confident as I.
On June 24. there was another storm, but not so severe. The ship was
then becalmed; we could not feel that we were under way. On July 8 another
child died. I saw this one as it lay dying. This child suffered a great
deal before it died. It lay two days dying and wrestling with death. It
was eight months old but looked more like three. Mien it was dead, the
Captain, who was there till the end, undressed it and put some other cloth—
ing on it., and then laid it on the bed till the next day. The motber laid
herself over the child; it was her onlylonet It troubled me a great deal,
and i could not help thinking what troubles sin had caused. It was buried
on July 9; I saw it. The people were Roman Catholics, but even so they
were given a German Bible from which they were requested to read Psalm 24.
When one of them had done this, the same person prayed the Lord's prayer
in Latin and then the body was cast into the sea. On the same day we
encountered stormy weather again until July 10, through which we became
aware of great leaks in the ship. So they had to pump as much as possible
and fill the empty vats with water from below.

On July 12, Sunday, the cook, a black man, NW punished for stealing,
the sailors' food and giving it to the Germans. He was bound to the mast,
and because he was so strong that no one could control him, his arms were
manacled, and then the second mate whipped him with a cat-o-nine-tails.
This was a different experience for me who was used to spending Sundays
listening to the preaching of our ministers. When I think about this,
everything I enjoy here is not sufficient to comfort me. Every day my
soul cries out, "Lord, I love Thy house and the tabernacles of Thy glory,
and now I am separated from Thy people." Now and again I sing the first
verse of Psalm 42 in a prayerful mood as well as the first verse of Psalm
84. Whenever I sing this I dissolve in tears. 0 I hope that the Lord will
hear my prayer to bring us back together. For although I am here, my thoughts
are always with you.
On July 13 still another child died. I was on my knees beside the
cradle with the Captain until it died, and the mother sat at the footend
of the cradle weeping. I thought about the account in the Gospel of John,
how my dear Redeemer was seen by the Jets who came with Him to weep at the
grave of Lazarus, moved in His spirit. It is written of Him, "Jesus wept."
I thought, "Should I not weep with those who weep?" Even the Captain wept,
and I became very zealous for this child who endured so much and seemed
unable to die. Everyone stood about in prayer until the mother called one
of her children to recite the Lord's prayer once again. He was a boy of
six or seven years. I watched the child closely, and what surprised me
was that when the boy said Amen, the child gave a final gasp. The Captain
gave me a look signifying that it was all over. He put his mouth to the
child to determine if it were really dead. There was no sign of life, and
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I thought I would find this child again in heaven even though it would be
buried at sea. The sea will finally have to surrender up its dead. The
child's aunt read Psalm 240 prayed, and then the sailors slid the book,'
into the sea. The Captain was not at the service because the weather was
stormy. The parents of the child were Reformed but High German; I could
not converse with them. They came from Frankfurt-an-Main, had nine children of which it was the youngest that died. It was four months old. They
were accompanied by a sister, a widow with three children and a maid. What
a household to make such a journey',
On July 3 we again had bad storms mixed with thunder, but it was tolerable. That evening I was on deck with my husband who held on to me. I
wanted to see the raging of the sea. What a delightful sight this was to
met The higher the waves towered, the less afraid I was, I, who had never
seen the sea, much less been out upon it. But I felt as safe as ever I
had felt on land. I thought, "0, this is also the goodness of my forgiving Father in Christ. The beasts of the fields are in harmony with me
and thus also these wavesl That same night be had our worst storm. We
had two berths assigned to us, one above the other.

my husband and Derkje

slept in the upper and I with two smll ones in the lower. The ship was
in very bad repair so that it leaked newt only from the bottom but also
from above. Water leaked into our beds. Many others had the same trouble
and had to leave their beds during the night. My husband stayed up and
rested on a trunk at the foot of the bed. In the middle of the night such
a terrifying storm arose that the waves broke over the deck and washed down
the hatches. The forepart of the ship was virtually full of water. Everybody was working to lomer the sails. It was so dark that they couldn't see.
-26-

Everybody got up, including a man from near Zutphen, who started up the gangway)was drenched in a cascade of water, climbed to the top, and seeing
nothing but water began to weep and cried, "Comrades, we're lost:" Licit
sorry for him becuase I believe he feared for his soul's welfare. I felt
this because I had spoken with him on occasion. He had come to a conviction;
he had heard the minister preach. Now that the ship had sprung a leak
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everybody thought we mould sink, and humanly speaking that seemed inevitable.
I asked my husband what he thought about it and he said he didn't know what
to think. He recited a little verse which I don't rightly remember, but
this part I recant "Even though we toss about like a cork on the waves of
the great sea, there ié nothing to fear; our Jesus is there to protect the
ship." It was comforting to me that hens in such good spirits and it did
me good in all that shouting and tumult. I thought about St. Paul's shipwreck and about everything that happened then -- everyone finding ways to
save his own life -- but had not yet occurred here. I fled to Him who
formerly rebuked the sea when His disciples found themselves in danger of
drowning. I found that I could plead His promise, "Whatever you shall ask '
for in my name I will give you." After that I could rest and be quiet:
whatever the Lord did would be all right. The last sermon of Rev, van
Leeuwen stood me in good stead, "Herein shall ever be your strength and
trust, thou shalt be still." So no matter how things went)I had nothing
to lose but this sinful body and to be freed from it, and to be with Christ
is the very best. At that moment I could believe that my husband and children were going with me to heaven. But the Lord didn't want this just yet.
But this is sure: the hours lessen, and each day is one closer to the
last. All at once the terrible rain stopped, the storm began to abate and
it started to get light. There was much ado getting the sails set. But the

ship had suffered much damage in this storm as we learned later. Then the
Captain set a new course. The pump. was broken, another was being

mu

repaired, everybody who could, pumped. my husband repaired the leaks above
our bed. From day to day it became warmer. The sailors were saying that we
were getting close to Baltimore. The second mate, who could understand us
a little, said, "Now we have a fair wind and will touch land in eight days."
The first mate knew no English and said nothing. I liked him better than the
other, who often swore in German. The Captain said nothing dither. I
liked him, too. He was disliked by many because de his surliness, but they
all treated us in a very friendly fashion. If he chased others away, he let
me and my children alone. If I was on deck reading or doing something else
and sat by myself someplace where no one was allowed, he treated me in a very
friendly way. I discovered AWISM0/140firn the same thing that God
vouchsafed to Joseph in Egypt, that he found favor in the eyes of the
Egyptians; for though the Germans were quite rough, they were very generous
to us. Some of them even protected my bed when there was a fight so that no
one could come near me; they brought me food and coffee when I was sick.
On July 192 Sunday, it was misty; we could see nothing. On Monday
morning, at ten otclock„ there was a cry, "Landt" Everybody flocked out.
When they were al above I went up, too -- and it was sot That day I saw
more delightful sights than ever before. Innumerable shipst At noon we
got the sounding leads aboard and by evening we anchored

off

Boston, although

we thought it was Baltimore. But I thought, "Let it be what it is, 'thus
far has the Lord helped us.i" This was an Ebenezer. My own condition could
better be felt than described, for I constantly had the painful feeling
that the Lord was against us, that the emigration did not meet with His favor.
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But this was a comfort to,ms, that I had not desired it, that the Lord knew
this, and that as a woman I had to subordinate myself.
Most people aboard didn't sleep that last night, and the fact that some
thought we were at Baltimore and others at Boston prevented much godless
behavior,that othherwise would have occurred and which I feared. Thus "All
things work together for good for those who love God." In the morning a
doctor came aboard, but now there was no one sick. In the afternoon the
second mate helped us disembark in a very friendly way. He gave us the
address of a hotel. This was Tuesday, July 21. We, that is Zientje and we,
stayed here until Saturday evening. On Thursday Jan got a room with a
front gis-feren
husband and wifp a young couple. te had rented a place
already on Friday, but when we came with our baggage and when they saw that
we hadiso many children, we were not allowed to stay. When we were on the
street with our baggage and children other folk living nearby showed us
much sympathy. Some brought tea, others bread, others cake on a plate
with a knife', none of which they would take back; others offered us a room,
but it was too damp. I went up and down the street with the children
knocking at doors. Zientje stayed with the baggage. There a German lady
saw ge and asked me where I was from. I told her everything about myself.
Her husband was also a cabinetmaker. She let me see her house and promised
to find me a room next day, While I was in the house with her this lady
gave my children bread to eat. You can imagine how I felt, dear Dominic&
When I was in Arnhem and in need I was with my own people, but here I was a
stranger. The Lord showed me that nothing is strange to Him, that He is
not limited to any region when it comes to feeding His children, even though
as yet we had no need.

We went back to our hotel until Saturday, at which time my husband and
Willem each rented a house,'but near eachother, which was my hope and prayer.
The rent for our house was $1.25 and for theirs once again as much. That
Friday night brought me to calling upon the Lord for help. I urged His
promises and asked Him for a house and work for my husband. my soul was overwhelmed. I returned about nine o'clock and saw, sitting with the landlord,
the man Iohad asked of the Lord. He could speak Dutch, German, and English,
and he had previously directed us to the Dutch consul. I called my husband
and Willem, who were outside, and ment in and told that man what our circumstances were: that our money was spent, that My husband had no work, that
we _ had _ no room, and that we could not speak with the people. He showed sympathy for us, stood up, took Willem and my husband to a coffee house where
there were three gentlemen with whom he spoke. One of them said that my
husband should come to see him the next morning at ten o'clock and he would
give him a letter of introduction to an employer. my husband did this next
day. He sent him to a piano builder, but my husband would rather work for
a funiture manufacturer, and so this employer sent a German workman along
to interpret and an Englishman to show the way. Here he immediately obtained work. There was a German workman here and the others were English.
He was given a business card and told to report on Monday. Then he came home;
he had work and a place to live. Answered prayer, Dominica I wish I could
be more thankful!, my whole life should be one act of gratitude, but there
is so much imperfection! With St. Paul I cry, "The good that I would I do
not, but the evil that I would not, that I do. 0 miserable-crature, who
shall deliver me from the bedy of this death!" But I can also exclaim with
him, "I thank God through our Lord Jesus Christ."
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IlTe now moved to sur home and I was satisfied with it. New we were
again by ourselves, which I had longed Lor. And new our first Sabbath in
in America was approaching and our souls cried out. The children asked,
"Are we going to church?" I thought, "Ohl now those back in Arnhem are
listening to the preaching of the beloved truths, and I and mine are
separated here in this land in which we do not even know the language*"
In the afternoon I was concerned about catechizing the children. I
became afraid that we were sinning by separating ourselves and our children
from all this only for breadi I considered that our bad fortune and that
of the entire Dutch people was solely the result of sin -- and then to
forego the means of grace in order to escape the punishment which the Lord
justly imposesl I was frequently reminded of your sermon about Eli, how the
Lord made Himself known to Samuel and pronounced doom on the house of Eli,
which Samuel reported to Eli, who then said, "The Lord do what is good in
His own eyes." Then you remarked in the application that God's people
often encountered thorns and thistles on their path which they themselves
had sown and that they often wished to escape their pricking, but that they
had a good example in Eli, who subjected himself to the Lord's will. It
is discouraging that t he Lord's people in the Netherlands, even the con—
gregation at Arnhem, think that the misfortune that plagues then is caused
by the government which is so evil; but I have always clearly understood
that it is the sin of God's people that destroys the land and that t he Lord
provides such a government to punish their sins with sins. Since formerly,
even after they had received the truth, they had voluntarily violated the
Sabbath, now they were being punished by having to live with Sabbath,-break—
era, a yoke which now becomes irksome. Those who have experienced so much
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of God's love and wonderful salvation that one would say, “He who is for—
given much loves much," and those who have so often tasted and seen how
gracious the Lord is and have discovered that in keeping God's law there is
great reward, those who should be oak trees considering their age and exper—
ience, those now have no strength to throw off the yoke and to stand in the
freedom of God's children. Now they deem it good to leave that country
which they have destroyed with their sins rather than to have manned the
breach!. 0 that the Lord will not count our sins against us and turn aside
the punishment we have brought upon ourselves -- and if He grants relief, it
is pure mercyt
I fear that the Netherlands will go the way of the Israelites, who also
had defiled the land and were sent into captivity, to whom the Prophet said,
"that then the land would take pleasure in its Sabbaths because it now drove
out the inhabitants because of the atrocities with which they had defiled it."
Back to the story& My husband went to work on Monday, July 27. I
prayed God that He would bless the work of our hands and that my husband
might find favor in the eyes of his masters. He returned; the German
workman was not at the shop and so the master gace him to understand that
he should come back the next day and again gave him a business card. This
was bad. We had spent most of our money for lodging. So my husband went
to the Consul, showed him the card indicating that he had a job but could
not work that day. The Consul gave him a dollar. Thus we hadn't lost
anything. How good the Lord 1st
Tuesday my husband went toimork. His habds were not accustomed to work
and on one hand he got eleven blisters, but they healed quickly. Working
in the shop is very satisfactory. He discovered here a completely different

furniture shop from that in Arnhem. Here there is no drinking, no singing,
no noisy talking. Everyone does his work quietly. The employer doesn't
come to the shop; a superintendent, very calm and friendly, who doesn't
boss the workers about, is in charge. Ordering workers around is not
necessary because everyone voluntarily does his work. When a new worker
has put in 14 days they let him know if they will keep him or not. They
begin work at seven o'clock and end at eight o'clock and eat from 12 to
one. It is easy for those accustomed to hard work.

My husband

says it is

like child's play compared to Arnhem. All of this is an answer to pra,yerl
How good the Lord is!, We longed for Saturday night to find out what the
wages would be. The workmen went to the bookkeeper to get their money.
My husband received three dollars. We didn't know the customs, but the
German workman said that often the employer withheld deductions and that
my husband could expect to earn a dollar per day; Another anxious Sabbath
having passed, it was finally Saturday again. Then My husband received
six dollars. We had expected more, and I said to my husband, "I think it
is not very much money; you should speak about it." He said, "Let the
Lord take care of it, who rules also the heart of the employer. I cannot
speak English, I should just be thankful that I have work."
Sunday was coming again, and I thought, "That will be another fearful
day for me," but then I took heart from the last sermon I heard Rev. de
Waal preach on the occasion of his sister's wedding on the words, "Rest in
the Lord, and He shall give you your heart's desire." I thought about this
and it did me good. Monday came. The matter of my husband's wages became a matter of prayer for me. I remembered our debts, and then I begged
the Lord that He would work in the employer's heart. I discovered again
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the love of my heavenly Father. my husband had prayed at breakfast that
the Lord would touch the heart of his employer to our benefit. During the
morning both employers came to the shop. They are in business together
and have a large factory and upholstered goods. They asked mcit husband
through the German workman what he had to make per week. He answered that
they should pay him what was reasonable and just. Then they said they
would pay him eight dollars per week and asked if that was satisfactory.
My husband said yes. The other workmen-said that it was good wages considering that he could speak no English. He would be paid by the hour
until he was Used to the work and then he could go to piece-work and earn
more. my husband believes that a cabinet maker, if he knows English, can
earn 13 or 14 dollars. When he told me this in the afetrnoon we certainly
had something to be thankful for, as you can imagine. my husband said,
Hibu see how the Lord provides?“
Saturday came again and we received eight dollars. I thought that now
we had really begun and that we would not get the arrears of those previous
weeks, but after eight days we received t13.26. This was on August 16.
This was the first daythat Jan worked. Willem had got work eight days
after Berk. They both earned a dollar per day, and this surprised me about
Willem because I didn't think a painter would earn so much.
Now our landladyinformed us that she needed our room for her daughter
who had recently been married and must use it for her confinement. Now we
would have to rent another room in eight or 14 days. I was sorry about it
because this was a pleasant place. This matter, too, me could place in the
Hands of the Lord who also provides shelter for his people. She is a widow
who keeps house with her daughter and does washings for other people. It is
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in a sparsely populated area where it is very quiet and less dangerous for
the children than a street with vehicles and a bustle that never stops.
We looked around for another place, but she really didn't like to see us
go. She offered us the upper story of the house, two small rooms and a
hall with a chimney. If my husband would build the hearth and provide
boeards and tools we could live there for three-quarters of a dollar. That
was a half-dollar less and only 11 steps higher. We did this gladly and
thanked the Lord Who cares for us in this fatherly way» It is very true
what is written, "Acknowledge the Lord in all your ways and He will make
your paths straight." Now we were earning eight dollars instead of six
and paying for rent a quarter less than a dollar rather than a dollar and a
quarter. How good thelLord isl
Foodstuffs are more expensive here than farther inland. At forst we
paid 25gcéhts for potatoes but now 12 cents; butter first 20 cents per
pound, now 16 cents. Vegetables are expensive, but the measures and the
weights are larger than with us. The bread is good; rye bread we don't
see. There is a German baker who brings me bread, then I get each loaf
for one cent less than in the shop. An English dairyman brings me cream
which is much better than what I got in Arnhem, but it costs the same.
There is a market every day from the time it gets light in the morning
until seven o'clock in the evening, and until nine on Saturdays. This
large
market is a UAL brick building, a block long, with a wide aisle down the
middle. Here one can buy everything: meat, fish, lamb, whole hogs,
sheep, calves, ducks and chickens. Everything is slaughtered and dressed
and brought into the town in wagons. Every imaginable kind of food is to
be found here. Wagons loaded with meat, vegetables, potatoes and all kinds
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of fruits are crowded bfore and around the building. Meat is from 2 cents
to six cents a pound; beef is six cents rpound; mutton is from two cents
to five cents. The sheep here are so fat that it's a pleasure to look at
them. We eat meat almost every day; there is nothing cheaper to eataf we
cook three cents worth of potatoes we have some left over, which shows how
well fed we are.
Almost everybody eats meat three times a day. One would think that
this could not last very long, but my husband says that evry morning they
bring sheep and hogs to the market by the hundreds, and when it is hot they
put ice on the meat to prevent spoilage. Everybody is friendly and willing
to help us with evrything. If we don't have something, they lend it to us.
They brought chairs to our rooms until we were able to buy some. We bought
six others for five dollars, a bedstead for $1.75 because here there are no
curtained bedsteads as we have, but only open couches. I think this is because of the warm climate. They sleep with a featherbed underneath and a
stramtick above, but everything fashionable and tidy, much better than in
Arnhem. There are no poor people here, no beggars, no collections or poorbox, not even in the churches which my husband has visited. He sawthe
Lord's Supper distributed, but no one gave anything for the poor. Schools
are not much here. When the children are five years old they begin school;
boys and girls go to different schools. After one has paid for a year and
a half 0,4 school is free. If the husband happens to die, the wife and
children go to an institution where they are provided for and the children
reared until they reach the age of majority. Then they are taken care of.
There are no taxes here; one doesn't pay for licenses. People trust eachother, even strangers, very much. I think we could get credit up to a
hundred guilders. There are no pawn-brokers here; saloons for drunkards,
such as there are in Arnhem, one doesn't find either. If a fellow staggers
because he is drunk and he is seen by the police, he gets three months in

jail; if he is lying in the street or makes a scene, six months. The tavern
where he has been, if it can be found out, pays a stiff fine. There are no
public gambling houses. If the government becomes aware of a gambling place
it is immedieately closed down. No one here would accost a woman or girl
on the street. One hears no singing or shouting in the streets and very
little swearing. There is a lot of beauty here, handsome buildings, doors
with silver knobs and handles, houses five stories high, beautiful churches.
I am told that there are 82 churches here including one Jewish, one Lutheran, and one High*german Reformed. The rest are all English.
There are many Catholics here and recently a bishop was buried here.
One sees them going to church by the hundreds. But everything is free, and
each one goes his own way. Three new churches are being built. If Rev.
Budding were here he would not pray, "Here many houses are built but few
churches." But there is no preacher here that we can understand, so we must
wait until Rev. Brummelkamp and Rev. van Raalte come. The Lord grant it&
The most pleasant thing for mr here is that Sundays are so quiet. Everything closes at nine O'clock on Saturday. Trains, stage coaches stop
running; all stores and factories are closed. Only milk is Otietly delivered to the town on Sunday morning. This is very likely because it
spoils intlta4wernimmather. Mile we were aboard ship we couldn't get milk
for our coffee for seven webks, so I can easily get along without it once a
week if it happens to turn sour. Nothing else is available on Sunday, and
it is very quiet in this otherwise busy town. Many go for walks outside
the town, but no one is able to buy refreshments. In many places there are
stone and iron benches, and the best sight to me is the lovely cemetery;
that quiet resting place of God's dead. My husband has spent as much as
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an hour and a half early in the morning outside the town. He says it is a
pleasure to see the splendid mountains and valleys, the delicious fruits
and beautiful cattle, the fertile meadows divided by rivers, with springs
that burst from the ground to water the land. From this you can see that the
country adds pleasure to his Sabbaths. Not a meek passes here but the Lord
visits us with a soft shower. We have quite a bit of thunder, but not severe.
I have not yet seen hail or a heavy downpour such as often destroyed the crops
in the Netherlands. All the produce here is good: the curse of the Lord
doesn't lie on this land as it does with you.
Dear Dominic, hasten to come here, but tell the congregation that the
Lord blesses this land because the people keep the Sabbath holy. Whether
or not there are many people here who truly fear the Lord I do not know;
I would think so, because even in godless Sodom there were some pious folk,
and should they then not be found here? Even though I don't know them, I
hope the Lord will open the way for me to get acquainted with them.
The climate is healthful. The winter, it is said, are quite cold. It
is warm now. Every morning wagons bring ice into the town for anyone to
buy. It is used to keep food from spoiling. It is different here from in
Arnhem where the poor man must be afraid if he eats or buys something which
the rich man also has. Here it goes thus: "Here ev-ryone buys and eats
what he chooses; the nobleman and the dairy farmer do not envy eachother.0
Enough about the town. But I should say this to M. L. and B., that
free workmen can get rich here. Much building is going on here and so
stonecutters have lots of work since the churches and houses are mostly
constructed with stone and marble and are thus very costly and durable.
Now I must end and send you all cordial greetings.
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I have spent many a pleasant hour with Mts. D. Give her and the wife
of Mr. my greetings and those of my family. I mean the old Mts. W. I hope
the Lord has recovered her from her illness so that she may go up to the
house of prayer in my stead. On Saturday evenings I often think: now
Rev. B. is with Mts. W. and Mts. D. Do they even think of us? If I could
be with them only for a moment: How blessed a time they must be having together! And they are looking forward to a happy day such as I formerly
enjoyed so much, but now I sit like a lonely sparrow upon a roof. But I am
glad of one thing, and that is that I never neglected public worship,
eVen if a student was preaching. ln:fact„ I have often experienced a blessing from the preaching of students; I just Nish that now we had half a
student: my little Derk says, °The Lord will provide.' I hope so t I
long to go to church. So, when you are together, pray ardently for us;
the powerful prayer of the righteous avails mucht Give all the students
our greetings; may the Lord bless them and make His WIN light shine
on them: It is possible that since we have left some of them may have become preachers. May they labor as faithful servants in the vineyard and
win many souls for Jesus the king so that finally they may shine with many
pearls in their crowns in the heavenly kingdom. And may 'they taste the
blessedness in their own hearts; for who plants a vineyard and does not
eat of the fruit? I would like to write them a letter and hope to do so
at a later time, but I expect one from them anyway. I am joined to them
with a tender love. I include in this van

Me, Do,

and van der W. Also

greet all the catechumens from us and our children.who are deprived of
catechism. We hope this will serve to inspire parents not to keep their
children at home when they enjoy such a privilege. Give the greetings of
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us all to the congregation; thank them for all their concern and love.
Give our greetind to the group I went around with; you know them well.
Greet Rev. de Mr. and his wife for us. I love her heartily and am bound to
her with a tender bond in the Lord. Tell him that for me that verse from
Psalm 71 which he did not let us sing has been a great comfort and that I
hope the Lord will do the same for him and his wife. I hope that he will
write me sometime and let me know at the same time when he plans to journey
to this country. If this were only sot The Lord grant itl Greet Rev. L.
and his wife. I would like to have them here soon too. Yes, everybody.
I spoke to a man fromMinterswyk on the boat, whom I directed to you.
If he has been to see you and you see him again, give him my greetings and
tell him that I am much better now than I was then.
Now, dear pastors, I must begin to end. I think about your bithdays:
Rev. Ws is, I believe, October 17, and Rev. van RIs a couple of days later.
They will both be past when this letter arrives. I hope the Lord has
spated you both and has added another year to your lives. I hope that he
mill grant you many more and that you both will reach a ripe old age and
that he will support you in the difficult positions which you hold. May
He give you pleasure and strength to work while it is day. May he keep
you from apathy and straying and richly pour His Spirit upon you that you
may work profitably with the talents entrusted to you. I hope and pray
that the Lord may give you out of His fulness in Christ grace for grace
beyond our thoughts and prayers and allow you to clebrate your nest birth—
day in America. I have clebrated mine here daily since our arrival on
July 22.
I should add that the clothing here is like that' in Arnhem except for
the jackets and caps. I write for the benefit of the women who come here
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because here it is impossible to buy hat forms. There is a lot of finery.
One cannot tell the difference between a cobbler's wife and the wife of a
distinguished gentleman. Mostly they go bareheaded. I do nt intend to
follow this custom although I may attract a lot of attention.
Those who come should bring much clothing and many shoes because these
things are expensive here. I believe there are more shops here than in
stores
so beautiful and full that Ponlman is nothing by comArnhem,

ymushw

parison. I cannot make a better comparison for this town than to what is
written in Revelation 18: 12, 13 except for the souls of men. The arts and
sciences are important. My husband says that he has experienced a great
deal but that he has never seen things done that are done here. Whole
houses, even four stories high are moved blocks away by means of a machine
pulled by as many as 16 horses. The foundations are loosened and then the
whole thing is moved, not only wooden houses but stone ones as well. My
husband has seen this himself. The first houses built here seem to be mostly
of wood; later ones were of stone, as with us; still later ones and those
being built now are mostly cut stone, even the foundations. One sees more
stone lying around a building here than he sees in a warehouse in Arnhem.

At night it is all left lying unguarded, even large supplies of lumber.
Washings are left hanging outdoors because no one steals here. There are
no guards at the doors, no watchmen, the clock does not sound for the closing
of the gates because there are no gates. One sees no customs officers here,
no constables, a few policemen who look like gentlemen but have "Police" on
the front of their hats. There are soldiers here, though not many, beautifully dressed, volunteers, some of them married. They are on duty three
days a week to service the weapons and to make music throughout the town.
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They make very fine music, even in the evenings on street corners. However,
they don't draw crowds; everybody stays hone and listens. The other three
days the soldiers can work for themselves and wear civilian clothes. In the
evening everything is quiet; all stores and shops close at nine o'clock but
are open again the next morning as soon as it is light.
Right now I don't know if I have written what is necessary to lure you
over here, but everything I have written is the truth. Now we hope that the
Lord will allow you to receive these letters in good health. We long for
an answer. I hope that you will write us everything that has happened in
the meantime, how Father's affairs are getting on, whether his horses rest
on Sunday. At a later time we will send some money. I wish that Father and
Mother were here. Then they could stop worrying. I hope dear Dominic, that
you will do your best to see this done. Dear pastors and wives, my letter
addressed
is ffisasif to all of you. I can never repay you for all your love and
concern. I hope the Lord will reward you" my benefactors, I must place
you under obligation for one more thing: should the Lord release me from
this body of sin and loved ones should survive me, show charity to my offspring' Please do not forget that I have written you this.
Someone who was brought up with me in Ellekom and now lives in the
Hague visited us in Rotterdam. He brought me a

smn11

silver box, a clasp,

and a supply of stationery, a stick of sealing wax, pens, seals, pencils,
and three new half-crowns and then said good-bye. How the Lord takes care
of us$ I feel like crying out, Praise the Lord, 0 my soul, and forget not
all his benefits of which the greatest is the forgiveness of sins.
This letter is written also in the names of my husband and children
who wish you good fortune on your bitthdays and blessings every day. If the
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Dominic) were only here!. Line asked me if I had written to say that everyone
should come here including the old gentlemanl
Excuse my bad writing. This is the best I can do and I hope you can
read it. I don't like that big book?- We never read it. I can more
easily find the rule for my life in the Bible than in that book. That book
that Mientje gave me I like better because the question discussed is: How
shall the young man keep his life pure? And the answer ist By paying
attention to the word. My husband always read to us from the Bible aboard
ship.
Now I must end. Cordial greetings to everyone and greet the congregation for us. Greet our friends by name. Give our greetings to Father and
Mother and be so good as to bring them the letter my husband has written
them. Don't forget the congregations at Oosterbeek and yelp. Don't forget
the aged Buying, Mrs. Willemsen and Hanneken Zegers, nor anyone -- where shall
I stop?
Pray much for us -- in church, in catechism, in family devotions. I
hope to do as much for you. The Lord bless you and keep you and make His
face to shine upon you and give you peace. TheLgrace of our Lord Jesus Christ)
the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be and
remain with you all, Amend If I don't see you again on this earth, then
surely in heaven. The Lord be with you and us. It is hard for me to stop!

1"That big book" here mentioned is The James Family. I had no more
appropriate gift, and since I wanted to send something along, I gave this.
It seems to be too difficult for readers of this level. They would be
better satisfied with the laterj no less outstanding work by Madame Agenor
de Gasparinj A Book for Married Women, 2 parts, Arnhem, f 1.80.
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I sign us your deeply loving sister and brother in the Lord. Dear people,
come soonl Say hello to Diane and her husband.
(signed) Dark and Louise Arnaud and children.
Say hello to the children from Derk:
Farewell!
Boston
11 September 1846

/ p.s./
Dear Dominic, I do not expect a letter for everybody but one long one
for me alone like the one I have written you. Have there been any schools
a
established? I hope that young Liesveld and his wife are happy and gratetul father and mother. I think of them often. They should come here soon.
Have you heard anything about the brothers from Maadland? I want to know
everything so badly! 0 dear Dominic, hasten to come to this country. Just
think of my children: they yearn for your instruction. Write often. The
Lord lead you to do this! Give evrybády greetings from me and my family.
Very likeiy Breukelaar, Everts, and Donner are .already pastors. The Lord
keep them faithful in their calling. Thank you again for everything. The
Lord be with you. Give thanks and pray much for us whenever you come together!

///
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A couple of weeks later, on a day when Sara was again working at the
Brummelkamps, they received another letter from America, this time from

C

Louise Arnaud.
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The Arnaud and Strick families had been the first to leave Arnhem and had
arrived in Boston on the 21st day of July after a long, stormy voyage,
which Bouise described in detail in her letter. They had managed to find
lodgings in Boston and the men had been so fortunate as to obtain work
in a furniture factory
immediately, Derk Arnaud Rzxxxxximpantam and Willem Strick as a painter.
Jan Jacob also had obtained work at his old trade as carpenter. All
were working at modest wages but, compared to what they had earned in
the Netherlands, Louise wrote that they were living in luxury.
She described the city and the big market place where everything could
be purchased cheaply, especially meats; the kindness of the people;
the schools and churches; the stores and fine buildings; the beauty of
the countryside with its beautiful hills and valleys; the absence of
gross immorality; the democratic atmosphere in which everyone considered
himself the equal of everyone else, with none of that slavish respect
for wealth and authority which was so prevalent in the Netherlands.
But, in spite of their material prosperity, she also had spells of
extreme loneliness, and expressed the desire for association with their
own people, urging them to come to America as quickly as possible.
"What a grand country it must bel" sáid Brummelkamp when he had finished
reading the letter, "It's too bad that all of our poor, oppressed people
can't all be helped immediately."
He received letters every day but the matter of finances was always the
big problem. The ship brokers wanted cash on the line.
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