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DE NIEUWSBODE, Sheboygan, Wisconsin
Friday, March 28, 1851
MICHIGAN HAS SPOKEN
Undoubtedly our readers will remember the January 3 article by A Friend of Truth from
Michigan.
We looked for some time, and in vain, for a response from THE HOLLANDER, thinking
that this paper would have some commentary on it. After all, from whom could that
expectation be greater than from the paper that is published in that colony, which claims
to be a religious and general information paper for the Dutch in Michigan, and therefore
must defend all attacks on the religious character of its fellow citizens. (Although we
must say that we cannot find in it anymore than some excerpts from books or tracts, and
actually does not contain anything new.) After having been disappointed greatly in that
clear expectation, we finally received a —as we believe—well-meaning answer to it and
report this here, basically as it came, except for the corrected language and spelling
mistakes.
Furthermore we should mention —and this we heard from several sides-- that a
misunderstanding may have occurred concerning the writer who signed as A Friend of
Truth. Many apply that word truth to God's Word and read it in the following way: A
friend of the Truth (God's Truth). We cannot believe that the writer wants to indicate by
his signature that he is a friend of God's Word, but that he is a friend of Truth and an
enemy of Lies, meaning thereby the many exaggerated favorable reports from the Dutch
colony in Michigan. What is left to decide is whether someone can be a friend of Truth,
without therefore having to be a Friend of religion. We leave that to the judgment of
everyone with a sound mind.
The writer of the letter published below is requesting us to make known the name of the
Friend of Truth, but we suppose that he will defend his case, and wish him therefore the
courage to sign his name plainly with his own name, just as Mr. Kolvoord has done:
MR. EDITOR:
For some time having asked everywhere for a copy of DE NIEUWSBODE of January 3,
1851 (in which the article by the Friend of Truth was published), I was finally handed
one this evening (February 26). Having read the piece I feel that I certainly cannot be
silent since God's honor is offended here. I don't know what kind of man this person
may be because he has neglected to give his name. But I consider him an enemy of God
and His people because he speaks of Bible reading, psalm singing and prayer. I don't
know if such is done for appearances only —only God knows, for whom everything is
naked and open, and who comprehends each heart. It is proof that he never has been
converted: the apostle teaches us that "one regards the other as better than himself". The
following three things are exercised here extensively among our people here. The Lord
commands that "when you have eaten and been sated, you should praise and thank the
Lord, etc"; read and search the Scripture for they testify of Me"; [and] concerning the
singing of the Psalms, see Psalm 95. He calls these three a mere outward practice, and

each is subject to judgment. Where the enemy of the truth speaks about the choice of the
people to desire freedom of religion and education, I concur and I believe the same. That
is also my desire. But, unfortunately, it is really a burden to such a congregations when a
teacher is found, who has a fever one day, a headache the next day, a bit listless on the
third day, eaten too much the fourth day, being in school on the fifth, and vacation on the
sixth. The week has passed. Wherever that takes place it unfortunate and the children
remain uneducated [lit, dumb] there. But I ask the enemy of truth: who is the cause of
suffering such want? People do not wish to pay those teachers. Where is the enemy of
truth who sympathizes with such teacher, who cannot direct their belly toward their God
[literal translation]?
I have thought sometimes whether it had not been a hard task for Judas to have spent
such a long time with the Lord Jesus, and to have to pretend submission. That is how I
consider the enemy of truth. It really is something for such people to feign to submit to
the "scum of the nation" as he names them. This becomes true as has been foretold:
"But these speak evil of those things which they know not" [Judel Oa]... [they are like]
"raging waves of the sea, foaming out their own shame" [Jude 13a]. It is they who
separate themselves, carnal men who do not have the Spirit of God. That is why they
slander the work of God and the people of God. It has been foretold that we would be
scorned and oppressed and the Lord Himself was accused of being a glutton and
winebibber. Well, a servant shall not be higher than his Lord.
Well, let then the foaming water bubble freely! All our salvation and glory is in God, and
He is a strong rock and defense, etc. With this I will finish and I do not doubt that this
answer to the enemy of truth will satisfy you and the readers.
I call myself respectfully,
Your Servant and Friend,
Jan Kolvoord
Groningen, Mich.
February 26, 1851
[Translation: Nella Kennedy,
January 2007]

MIJ.YHEER DE .REDACTEUR!
Na eenen langen tijd road gevraagd te hebben om
de n Nieuwsbode van den 3 Januarij 1851, waarin iet
sink was geplaatst van den " Vriend van Waarheid,"
werd doze mij heden avond (26 Februarij) ter hand
gesteld. Het stuk gelezen hebbende, kon of mag ik
volstrekt niet zwijgen, dewijl hier de eere Gods gekrenkt wordt. Wat genoemde persoon voor een man
is, weet ik niet, omdat hij zijnen naam verzwegen
heeft; doch ik beschouw hem als een vijand ran
God en zijn volk, om reden" hij spreekt van het bijbellezen, psalmzingen en hidden; of zulks in schijn is
of gedaan wordt weet ik niet,—dat Weet dien God
voor Wien alles naakt en open is en Die de harten
doorgrondt. Het is een bewijs dat hij nog nooit be" de een achte den ankeerd is; de Apostel leert
der uitnemender dan zich zelve;" doch daze drie zaken worden hier veel onder ons volk uitgeoefend en
hetgeen de Heere ook gebiedt: " ala gij zult gegeten
hebben en verzadigd zijn, dan zult gij den Heere uwen
God loven en danken, enz."; " leest en onderzoekt de
schriften, want die zijn het die- van mij getuigen;" eaugaande het zingen zie Psalm 95. Daze drie noemt hij
echter schijn, en liggen voor een ieders rekening; wat
de vijand van. de waarheid spreekt over 's yolks keuze om vrijheid van godsdient en onderwijs te erlangen, dat geloof ik en stem dit toe; dat is ook mijn lust.
Maar, Maas ! het is waarlijk eene straf voor zulk
cone geineente, als er eenonderwijzer gevonden wordt,
die den eenen dag de koorts heeft, den anderen dag
wat pijn in het hoofd, den derden wat lusteloos, den
vierden wat veel gegeten, den vijfden schoolhouden en
den zesden vacantie;— de week is weer om. Waar
het zoo gaat, is het maar ongelukkig en dear blijven
ook domme kinderen; maar ik vraag aan den vijand
van waarheid, wie is de oorzaak van zulk gebrek lijden? Men wil zulke onderwijzers niet helpen betalen. Waar is de vijand van waarheid die zulke onderwijzers beklaagt, die hunnen buik niet tot hunnen
God kunnen hebben?
Ik heb somwijlen wel eens gedacht of het geene
harde zaak voor Judas moet geweest zijn, zulk eenen
langen tijd met den Heere Jzzes te verkeeren en zich
geveinsdelijk te onderwerpen. Zoo beschouw ik ook
den vijand ran waarhe id: Het is wat te zeggen voor
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DE NIEUWSBODE.
SHEBOYGAN, WISd0/,1è1N.

VRIJDAG, DEN . 28 MAIIT 18M.
Democratische Kiezersvergadering.

•

De Democratische stemgeregtigden vnn de town
Sheboygan .worden Verzocht, zich Op Zatuzdag den
29 Maart 1851, dos namiddags om 3 uur in net Court
Huis te bevinden, om de Aominaties der town beambten voor het volgende .jaa-r. le doen.
"Op last van het,toWn
Sheboygan,
21 Maart 1851,
tir De stemming zal plaats hebben op aanstaanden Dingsdag, den 1 April.
1111Z~VIIIrni"

MICHIGAN HEEFT GESFEOKEN.
Ongetwijfeld herinneren zich onze lezers het
artikel uit Michigan in ons. nommer van 3 Sanuarij, geteekend Een Vriend van 'Waarheid.
Na langen tijd te vergeefs op een antwóord te
hebben uitgezien en na in de zekere verwachting
dat " The Hollander" wel een woord daarop
zou te zeggen gehad hebben, [immers van wien
kon men het nader verwachten,dan van een blad
dat in de aldaar gevestigde kolonie wordt uitgegeven, hetwelk voorgeeft een godsdienstig en algemeen informatie blad voor de Nederlanders in
Michigan te zijn, en dus ook alle aanrandingen
op het godsdienstig karakter zijner medeburgers,
waarvan hier sprake schijnt te zijn, moet verdedigen,—ofschoon wij er Diets in kunnen vinden
dan eenicie uittreksels uit boeken of traktaatjes
en hetzelve eigenlijk niets nieuws bevat] na in
die zekere verwachting, zeggen wij, grootelijks
te zijn te leur gesteld, hebben wij eindelijk een
zoo wij gelooven welaemeend antwoord daarop
ontvangen en deelen hetzelve hier hoofdzakelijk
mede, doch verbeterd van taal- en spelfouten.
Vooraf moeten wij nog opmerken, van verschillende zijden gehoord te hebben, dat er welligt een misverstand plaats heeft aangaande den
schrijver, die zich teekent "Een vriend van
Waarheid." Velen passen dat woord "Waarheid" op Gods woord toe en lezen het dus: Een
vriend van de Waarheid. (Gods woord) Wij

zulk aoort om zich geveinadelijk onder het " schuim
der natie" te onderwerpen, gelijk hij hen noemt. Hierin wordt ook bewaarheid hetgene voorzegd is: "maar
deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij, en gelijk wilde baren der zee hunne eigene schande op-

schuimende;" doze zijn het die zich zelven afscheiden,
naWurlijke inenseheu den Gee4 Gods niet hebben-

kunnen niet gelooven dat de schrijver door zijne
handteekening wil te kennen ,geven dat hij een
vriend van God's woord is, maar wel, dat hij een
vriend is van Waarheid en een vijand van Leugen,als doelende op de vele overdrevene gunstige
berigten uit de Hollandsche kolonie in Michigan.
Er blijft dus slechts over te beslissen of iemand
een vriend van Waarheid zijn kan, zonder daarom een Vriend van godsdienst te wezen, en dit
willen wij aan de uitspraak van een ieders gezond
verstand overlaten.
De schrijver van onderstaanden brief verzoekt
ons den naam van den Vriend van Waarheid bekend te maken, doch wij veronderstellen dat hij
zijne zaak verdedigen zal en wenschen hem dan
tevens den moed toe, om zijn stuk zoo rond weg
met den reg,ten naam te teekenen als de heer
Kolvoord gedaan heeft:
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de; daarom lasteren zij het werleGods,PolIC, van God!
het is ons voorzegd dat wis; Sitiikadlield,'
verdrukking zonden hebben en de Heer zelf werd verweten
dat .hij een vraat en wijnziiipei;Was
wel nu, een
dien.O.n'è,tht zal niet meer z1jü Kilig zijn' Hoer.
Woladi dan, laat vrij het schuimend zeenat .bruischen! 14. - God is al ons heil ea eer, en sterke rots
en tegenweer,;enz. Hierniecle eindig ik en twijfel niet
of Uw Edele of de lezers zullen hieraan genoeg hob ben tot antwoord op den vijand van waarheid.
ik noem mij met achting,
Uw Dienaar en Vriend,
Groningen, Mich.
, JAN KOLVOORD.
26 Februarij 1851.
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DE NIEUWS O-DE.
511Enoy.GAM, WISCONSIN.
VRIJDAG, DEN" 28 MAMiT • 1951.
Democratische Eiezenvergadering. •
De Democratische etemgerogligden van de town
Sheboygan Worden verzocht, zich áp Zutuidag den
9.9 Maart 1851, dos namiddag: om 3 uur in het Court
kluis to bevinden, om de .nominaties der town beambten veer hot volgende jaar le doen.
Sheboygan,
'Op last van hot-town Committee.
21 Maart 1851,
•
rir De stemming zal pleats hebben -op aanstaanden Dingsdag, den 1 April.

de; daarom lasteren zij het werk/Gods,rollOari Gad;
liet is oils voorzegd dat wgiftkadlieht?,tii verarukIdng zouden hebben en de -Hoer. zelf rd verweten
dat 'hij eon want en wijnzhipeti Was,...=i);h1 nu, een
diea"$kddht ml niet meerzijii i'dan zijn' Hoot. •
WolanA dan, laat vrij het schuimend zerat .bruischen! .Int, God is al ons heir en eer, en sterke. rots
en tégenvi!por;&nz. .liertasde eindig ik en twijfel niet
of Uw Edele of de lezers zullen hieraan genoeg hebben tot antwoord op don vijand van waarheid.
119 noem mij met achting,
,
Uw Dienaar en Vriend,
Groningen, Mich.
, JAN KOLVOORD.
26 Februarij 1851.

bovengenoemde prijzen, en aouranten minder dan
300 vierkante duimen inhaud hebbende een vier.
de deel dier prijzen.
De Nieuzitsbocle inindarIden 14- ons'wegende,‘
zal dus in Sheboygan Canifty'aigi en voor de bovencenoemde
afstandehIttn de help der opgeo
gevene prij54 circuleeren. • I II • ,
Wij meenéa ons dus te Mogen vleijenidat onze
correspondenten en inteekermarkin aantal zullen
wenèmen, als wordende door dezé wet eene groote zwarigheid uit den weg geruimd, van te veel
te moeten betalen voor het opzenden eens'briefs
of het ontvangen der Nieuwsbode.
N. B. Over het verzenden van brieven naar
Nederland zullan wij in , een volgád no-miner
schrijven.

,Bern
Wij -hebben bet gen
no&Ming yen den heer:
Mayor dezer, gad te ku
de de herkiezing van or
Van der Peel als Stip
De democratische m,
zulk eene hoegte berei
wapperde de Hollandse
des geachten Candidaa
plaatst, begeleid door
ganschen dag der electii
de-gedaan worden is get
kend is door de benoerr
policiedienear, (eene win
Schoen hebben de Boll
geene Aristocraten of )1
alien vereenigd met het
magt wakker kampten
Weinige dagen na de b
schap Nederlanders ond
landgenoot P. SouVrai
ter eene luisterrijke sere
heerlijk klonken de wo
gelegenheid vervaardig,
vertaling den mayor we
zelve vriendelijk tango
vrij onthaálde. Nimmes
heugen gewischt warder
sporen, het onze bij M
Aristocraten den kop te
zich ook bevindt, wij me
of de Nederlandbrs zull(
land toonen, niet ontaard
vadeen, die tachtig jare
leVen veil hadden ter ver
regt en met Gods hulp

• . Be nieuwe Patent-Wet. • - Door het 'wetgevend ligchaam van denStaat
volgende brief is thans hot hoofdonWisconsin is eene wet vastgesteld, wentrbij he
MICHIGAN HMI GESPBOKEN.
verkoopen van Sterke Dranken niet Meg 'ge- derwerp van de meeste .A,merikaansehe nieuwsOngetwijfeld herinneren zich onze lezers het schieden„ dan door hen welke daarvoor een Pk: b14911 : •
artikel uit 'Michigan in ananommer an 3^Jarin- tent genomen hebben. De wet is te lang om
WASHINGTON, 25 Jan. 1861.
arij, geteekend Len Vriend van'rizaarhird.
Mijn Waarde
heb uwen brief juist
geheel in dit blad te worden opgenomen, doch
Na langen tijd te vergeefs op een antwoord te wij beschouwen ze belangrijk genoeg om er liet ontvangen en hill& mij dien te beantwoorden. Ik
hebben uitgezien en na in de zekere verwachting voornaarnste van mede te deden. Zij wordt den denk dat de, Appropriatie bill voor,Rivier-en Hadat " The Hollander" wet. een .woord daarop 1 Junij aanstaande van kracht en herroept de ven verbeteringen zal doorgaan, en zoo ja, dan
zou te zeggen gehad hebben, [immers van wien in Februarij 1850 aangenomehe wet tot de rege- zal de appropnatie voor onze vnenden, de Hollankon men het nader verwachten,dan van een bled ling van den verkoop van Sterke Dranken. Hare ders -(aart Black River), zekerlijk gelukken; dear
dat in de aldaar gevestigde.kolonie wordt uitge- bepalingen komen in kort hierop rieder:
is geen twijfel aan. Het spreekt van zelf dat .zij
geven, hetwelk voorgeeft een godsdienstig en al1. De town-supervisors, aldermannen of trus- mijne stolen hartelijke ondersteuning onteangen
.
gemeen informatie brad voor de Nederlanders in tees kunnen in hunne gewone of buitengewone' ,zal, niettegenstaande in tegenspraak met mijn
Michigan te Zijn, en dus ook alle aanrandingen vergaderingen patenten tot' het verkoopen van. "Chicago brief." (boor welken brief dezelfde
op het godsdienstig karakter zijner medeburgers, sterke drunken in het klein of in 't-groot, afge-' .schrijver zoo. beroemd geworden rs bij de vorige
waarvan hier sprake schijnt te zijn, moet verde, Ven. Het patent tot den Iverkoapivaii kleinere Pi-esidentiale Electie.) •Ik weet dune meer regtdigen,--ofschoon wij er niets in kunnen vinden hoeveelheden dan eene gallon kost* 100.; het vaardige en noodzakelijke verbetering en gij rnoogt
dan eenige uittreksels tilt boeken of traktaatjes patent tot den verkoop van eene gallon en daar- er op rekenen, dat dj den ganschen onderstand
en hetzelve eigenlijk niets nieuws bevat] na in boven en niet op 'de pleats zelve uit te 'drinken yea onze delegatie ontvangen zal.
die zekere verwachting, zeggen wij, grootelijks (verkoop in- t groot) kost 6 50. Patenten veer
ik ben, waarde beer, opreg,telijk uw, ent
te zijn te leur gesteld, hebben wij eindelijk een logementen kosten van $ 30 tot $ 50.
• J.. IL B.ELLOGG, Esq. • LEWIS CASS.
zoo wij gelooven welgemeend antwoord daarop
Men gelieve in acht, te nemen dat deze brief
2. Ieder die een patent wenseht te hebben,.
Sr. Louis, 19 Mayt.
ontvangen en deelen hetzelve Her hoefilzakelijk meet eerst bij den ontvanger eene borgtogt van geschreven is, omtrent eene maand voor dat- de
ton met Jenny Lind en
mede, -doch verbeterd van taal- en spelfouten.
bill
in
den
senaat
verworpen
werd,.
nadat
zij
zoo
$ 500, door twee goede getuigen onderteekend,
Vooraf moeten wij nog opmerken, van vet- nederleggen, dat hij een. tistsoenlijk huis houdt zwaar door amendementen was overladen, dat in den morgen van 17 d
schillende zijden gehoord te hebben, dat er wel- en geen spelen am geld dulden ma.' Ook moet geen apregte vriend.yan Rivier en Haven verbe- Eene prachtige koets me
ligt een misverstand plaats heeft aangaande den hij, eer de klerk hem het patent overhandigt, de teringen er voor stemmen konde. Nogthans den bespannen, voerde
schrijver, die zich toekent "Een vriend van kwitantie des ontvangers vertoonen, dat hij het stemde bovengenoemde "vriend der Hollanders" tenaars naar het Plans
Waarheid." Velen passen dat woord "Wear- patent-geld betaald heeft.
er voor, en het gevolg is, dat zij nu zoo slecht af kaartje werd publiek v(
held" op Gods woord toe en lezen het dus: Een
zijn
als wij, ofschoon het genoegen niet gehad ontvangst voor het eej
3. Wie zonder patent verkoopt,-wordt bij • elvriend van de Waarheid. (Gods woord) Wij ke overtreding met ,6 100 en regtskosten .ge- hebbende zulk eenen vleijenden brief te ontvangen. duizend dollars. Bij ha
kunnen niet gelooven dat de schrijver door zijne straft, welke binnen 24 uren (gedurende welWel Moge de Milwaulde Sentinel onzen vrien- met de uitbundigste
• handteekening wil te kennen ,geven dat hij een ken tijd hij onder bewaring der beambten blijft) den en andere belanghebbende personen aan het concert is door de
vriend van God's woord is, maar wel, dat hij een te betalen zijn; betaalt hij niet,zoo gaat hij voor Black liver aanraden, tot het Timken van ar- bijgewoond.
vriend is van Waarheid en een vijand van Leu- 60 dagen in de gevangenis. .
rangementen om de terug gekeerde Michigan
In de Nederlan,
gen,als doelende op de vele overdrevene gunstige
•.
4. Wanneer personen door overmatig drinken Senators., een eeremaal te berelden I
kwam onlangs een jong
berigten uit de Hollandsche kolonie in Michigan. hunne gezondheid beriadeelen of hint geld verland aan en ijlde om zich
Town Electie.
Er blijft dus slechts over to beslissen of iemand kwisten en .hunne huisgezinnen ruineren, zoo
te melden. Voor de kar
een vriend van Waarheid zijn kan, zonder dear- kunnen de supervisors, aldermannen of trustees
Aan het hoofd dezes blads is eene invitatie ter te zamen gerolde kloen,
om eén Vriend van godsdienst te wezen, en dit den tot verkoop gepatenteerden verbieden, om bijwoning eerier Kiezersvergadering op morden voor het afvegen zijner
willen wij aan de uitspraak van een ieders gezond aan Site personen_dranken te verkoopen of te namiddag om 3 ure, in Let Court Lis. Het is zoo met den voet over "1
verstand overlaten.
geven. Elke overtreding dezes verbods wordt wenschelijk dat de Democratische stemgeregtig- toen, b schrik! de ruster
den regt talrijk zullen opkomen en vooral hopen sissen en eene vreesselijk
De schrijver van onderstaanden brief verzoekt met $ 50 of 30 dagen gevangenis gestraft;
ons den naam van den Vriend van Waarheid be5- Allen die ,een onbetamelijk huis hoyden wij, dat al onze landgenooten zich daar ter plaat- zijne voeten uitstrekte.11
kend te maken, doch wij vercinderstellen dat hij of het spelen om geld toelaten, verliezen hun se zullen bevinden, opdat een goed en genoegen hij met eenen sprang in c
zijne zaak verdedigen zal en wenschen hem dan patent en het daarvoor betaalde geld.
gevend stembiljet moge opgemaakt warden.
gonnen zijne haren te
tevens den moed the, om zijn stuk zoo rond weg
gewisheid van eenen zel
6. Het van patenten ingekomen Paid wordt
Pr Het gouvernement der Ver. Staten is tijger sprong hem gram]]
met den regten naam te teekenen als de heer tot onderhoud der . annen gebezigd.
in eene moeijelijke positie gepleats met de Ca- eenen schoonen degen ge
Kolvoordgedaan heeft:
lifornie Indianen. Vroeger was het de politick der naar dit eenibete wapen,
De nieuwe briefport wet.
MIJNHEER E REDACTEU121
Ver. Staten de Indirinen westwaarts te drijven;
Met niet weinig blijdschap kunnen wij onzen doch dat is nu niet meer mogelijk, want ver- op behoud. In dit anger
Na eenen langen tijd rend govriagd te hebben om
verneur bp den schoudi
do it Nieuwsbode van don 3 Januarij 1851, waarin let lezers thans iets met zekerheid,aengamide de veel der westwaarts is niets dan de rote zee.
weder in de seheede, tol
verminderde
wet
op
het
postwezenmededeelen,
stuk was geplaatst van den 4' Vriend van Waarheid,"
De Amerikaansche ondernemingsgeest is thans vijand voor u hebt, m
werd deze mij heden avond (26 Februarij) tor hand en wel mogen diegene, die tot dus verre dikwerf tot aan daMiterste westelijke grenzen gekomen, kat zult gij vertrouwelij
gestold. Het stuk gelezen hebbende, kon of mag ik van het schrijven van brieven aan familie of vrien- en thans heat het: "Tot hiertoe en niet verder." neer gij mij het genoeg
De egirtrnisIsarissen 'des Indianen Departe- dineren; het heeft os
volstrekt niet zwijgen, dewijl hier de sere Gods ge- den werden terug gehouden, om den' wille van
krenkt wordt. Wat genoemde persoon voor een man het hooge briefport, thans hunne pennen scher- ments merken dus zeer juist aan, dat eene ge- slechts op de been gel
is, weet ik niet, omdat hij zijnen, :team verzwegen pen tegen den 1 Julij aanstaande, als wanneer heel nieuwe handelwijze ipoeMgesteld worden: veeljarige bekehrle, de
Op het tegenwoordige standpugt 'zijn slechts
heeft; doch ik beschouw hem. als een vijand van genoemde wet in werking komen zal.
De wet bepaalt dat men op een brief, het ge- twee wegem uitvoerbaar, hetzij de gansche, Th- ten. Deze doet geen mi
God en zijn volk, om radon" hij spreekt van het hijtrouwelijk met ons te zo
beheren, .psalmzingen en hidden; of zulks in schijn ie wigt van cane helve ons niet to boven ' gaande,- diaanschp stam uit to roeijen of dezelve te be- den tijger het geval is,
drie cents betalen zal, en voor welke 3 cents men schaven.
(Wis. Banner.)
of gedaan wordt weet ik niet,—dat .Weet dien God
heeft en sedert zijne °en 1,
voor Wien alles naakt en open is en Die de harten zulk een brief verzenden kan doorgeheel de Ver
./tOr Uit Cincinnati wordt van den 7 Maart deren speelkameraad is.
ee,nigde Staten, onverschillig hoe kort of hoe verdoorgrondt. Het- is een bewijs dat hij nog nooit be- re de afstand zij:Wil men denzelven échter onge- berigt, dat de• Stood/boot Oregon, op den 2 dezer nige Europesche trees z '
keerd is; de Apostel leert ons: "de een- echte den en- frankeerd verzenden, dan kost egn zoodainge door het springen van den ketel verongelukt zijn.
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der uitnemender dan zich zelve;" doch-deze drie za- brief (niet boven
ons wegende) vijf cents. EMI de, zwaar geladen was en Van 80. tot 100 passaf
GODEY '5 DAMES BOE
ken worden hier veal onder ens yolk uitgeoefend en ieder zal derhalve duidelijk inzien, dat men bij giers aan-„boord had. Zij geraakte in brand, na
hetgeen de Deere ook gebiedt: ale gij zult gegeten
eerste nommers van dit
het houden van correspondentie zich zelve 2 cents de uitbarstkig, en verbrandde tot aan het water.
hebben en verzadigd zijn, dan zult gij den Heere moon per brief bevoordeelt door denzelven te frankeren. Ware-de boot -Iroquois niet ter harer hulpe geko- zijn voor 1851 ontvangt
God loven en danken, enz."; "leest en ondetroolcta
Om dit frankeren gemakkelijk te maken, be- men, gewis zonden alle passagiers hunnen (Mod dat het dames boek e(
schriften, want die zijn het die-van mij getuigen;" aan- vat de wet eene bepaling, welke liet slaan van In het vuur of in-het water gevonden hebben. De zich zelve is. Elk non
gaande het zingen zie Psalm 95. Deze drie noemt hij drie cents stukjes toestaat, bestaande uit drie-vier- Oregon was geheetin vlammen gewikkeld eer de kemige platen, beneven,
echter schijn, en liggen voor een iedera rekening; wat de deel zilver en een-vierde deel koper, tezamen Iroquois er bij kwam. Mannen, vrouwen en kin- ren en eene schoone co
de vijand van de waarheid spreekt over 's yolks keu' ter zwaarte van 12* greinen. Deze drie cents deren waren -site aan het achter einde der boot vdr godsdienstigen en zed
ze om vrijheid van godsdient en onderwijs te erlan- stukjes zullen nietveel greater zijn dan de vijf cents, vergaderd, render eenig uitzigt op ontkoming dan werk in de handen van
gen, dat geloof ik en stem dit toe; dat is ook mijn lust. stukjes en ongetwijfeld de groote, zware koperen in -het water re springen. Het angstig geschrei me in Amerika wensche
Maar, helaas ! het is waarlijk eene straf voor zulk centen den doodsteek geven. Het volgende mo- der vrouwen en kinderen; 'de dolzinnigheid der aandacht op Mr. Gocley
eene geineente, als er eenonderwijzer gevonden wordt, ge aantoonen hoe gemakkelijk men met dezelve Mandan, 'gereed om, over boord te springen en andere kolom, terwijl zi,
die den eenen dag de koorts haft, den anderen dag wisselen kan: Ter betaling van 8,5, 6, en 10 den meer verschrikkelijken dood. door vuur te kenen, zich bij ons kunne
wat pijn in het hoofd, den derden wat lusteloos, den cents Elude men natuurlijk de bestaande en voor- ontkomen, de ldaagtoonen der gewonden en sterLINDVERHUIZER 'a GI
vierden wat veel gegeten, den vijfden schoolhouden en gestelde. geldstukjes gebruiken; om 9 cents te venden en het jammerlijk geloei van hoornvee spreken zeer gunstig va
den zaden vacantie;— de week is weer am,. Wear betalen geve men 3 drie cents stukjes; voor 8 C. gaat alle tesehrijving. te boven.
handboek enetids naar
het zoo gaat, is het maar ongelukkig on dear blijven geve men een 3 en een 5; yoor 7 cents eon 10 ' Door tijdelijke hulp zijn alle-passagiers aan door den heer &gun
ook domme kinderen; maar ik vraag aan den vijand en neme een 3 ; voor 4 cents een 10 en neme twee boord van de brandende boot gered, ofschoon de Het boek wordt gezegd
van waarheid, wie is de oorzaak van zulk gebrek lij- 3's; voor 2 cents een 5 en neme een 3 en voor 1 Iroquois groot gevaar liep om zelf in brand te formaties to bezitten, voc
den., Mon wil zulke onderwijzers niet helpen beta- cent geve men 2 drie's en neme een S cents stukje. vliegen. De kapitein -was de laatste Man die de lingen zijn of zich in ,deze
,
len. Waar is de vijand van waarheid die zulke onMet betrekking tot nieuwsbladen is het porto boot verliet, na vele wonden bekomen te hebben. tigen. Indian wij het
derwijzers beklaagt, die hunnen buik niet tot hunnen ook zeer verminderd, zoo als hieronder blijkt: (de Het kantoor van den klerk is met boeken en pa- hadden, zouden wij er
God kunnen hebben?
gevlogen, en de klerk gedood; wij nu doen kunnen.
betaling moet per kwartaal geschieden en wij la- pieren in. de lucht.gevlogen
Ik hob somwijlen wel eons gedacht of het geene ten dus hier de prijzen op wekelijksche couranten de kajuit-bedienden zijn alle gedood op den hofPloorinss.PAMPHLETE
harde zaak voor Judas moet geweest zijn, sulk eenen voor 3 Maanden volgen)
meester rid; acht' stokers zijn eveneens gedood, chures van den heer L
langen tijd met den Hoare butts te verkeeren en zich
Voor eenen afstand buiten de eta
cts. Het is onmogelijk om -eene juiste opgave van het ti, een kundig schrijver
geveinsdelijk to onderwerpen. Zoo beschouw ik ook county enbeneden 50 mijlen . .5 nu is dit 12 verlies van meinchedevens te doen, daar niets is zaamheid van elken nit
den vijand van waarheid: Het is wat te zeggen voor Over 50 en onder 300 „ . . .10
„
1$ overgebleven om de • namen te ontdekken. De zich. No. 3, handelend
zulk soort om zich geveinsdelijk onder het "schuim Over 300 en „ 1000 „
.15
„
18 Iroquois had .26 gewonden aanhoord, waarvan huurder, ligt voor ons,
der natie" to onderwerpen, gelijk hij hennot:rat Hier- Over 1000 en „ 2000 „ ... .20 • „
18 11 overleden, waren eer zij Memphis bereikten.4 onzes inziens aangaand(
in wordt ook bewaarheid hetgene voorzegd is: "maar Over 2000 en „ 4000 „ . .. • .25
„
18
— De interest wet, beperkende den overeen- bragt tot de aan den c
deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij, en ge- Over 4000 mijlen
.30
„
18 gekomen interest tot 12 en den Wettigen interest ling en de ontdekking
lijk wilde baren der zee hunne eigene schande opAlle wekelijksche couranten VRIJ &Lunen de tot 7 Percent; is den.17 dezer gedrukt' en- thans len van 10 tot 15 bract]:
schuimende;" deze zijn hot die zich zelven afscheiden, counties ;briar zij worden uitgegeven. Couranten van kracht. Zij die in dezen sleet geld uitzetten ven warden, welke alle
natuurlijke mensehen den Geest Gott niet hebben- minder dan eene halve ons wegende, de luft der df letup. zullen wel doen daaraan te denken.
$1. Enkele uommers
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28 March 1851

Sheboygan, Wisconsin

Jan Kolvoord of Groningen, Michigan, wrote a response to the letter of "A Friend of the Truth"
that had appeared on 3 January 1851 in De Nieuwsbode of Sheboygan, Wisconsin. But it was a
friend of Kolvoord who forwarded Kolvoord's letter to the editor of De Nieuwsbode. This
person, by way of introduction to the Kolvoord letter, said that he was disappointed that De
Hollander's editor made no response to the criticism of the January letter. Kolvoord was quite
critical of the Holland newspaper as to how little it had to offer the reader. Kolvoord himself said
that this so-called Friend of the Truth was really an enemy of the truth.

In Dutch; translation by Nella Kennedy, February 26, 2007.
Original in the archives of Calvin College.

