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30 July 1856

Holland, Michigan

A letter written to Rev. Albertus C. Van Raalte by Rev. Anthony Brummelkamp, his
brother-in-law, on 1 April 1856 accompanied the letter written by VR to De Hollander
which were published on this date. The Brummelkamp letter also included a statistical
report of the Separatist church in the Netherlands. The denomination now had 234
congregations and 134 ministers. This pastor de Liefde who reported on the Separatist
church is not to be trusted as VR also said on 9 July in De Hollander. .
In Dutch; translated by Dr. Henry ten Hoor.

Original in the collection of the Holland Historical Trust at the Joint Archives of Holland
at Hope College.

April 1, 1856

Translation
Letter of A. Brummelkamp to ACVR
Published in De Hollander on July 23 and 30, 1856
(A section of the letter had also been published before July 23)

De Hollander, July 30, 1856:
Sequel and final section of the Rev. Bruminelkamp's letter to the Rev. A. C. Van Raalte.

Also enclosed is an annual of the separatist congregations, our first edition. It contains a
number of statistics about our churches. I discovered in there a total of 234 congregations, 184
ministers, a seminary with 4 ministers as teachers and 38 students, a number which should be
increased with 4 new students. Concerning your question as to how the Rev. De Liefde could
express himself the way he did in his writings, I can only say that he is following in the footsteps of
the men of the National Church and also of our own people. In England and in America it is quite
normal that different congregations function next to each other. In our own country almost all
churches were in earlier days united for reasons of money and the bayonet. But that time has passed,
and often it is difficult for our hearts and emotions to adjust ourselves to the new situation. The
g
difficulty also has a deeper cause for all who fear God, therecertainly is the desire to be one in Christ
Ic
.and the dread to say "I follow Paul" or "I follow Cephas". But one day freedom will break through
and consciences will no longer be able to bow for human regulations or what we consider to be
human regulations, how can we ever expect anything else? You know what is even more
remarkable? That everybody seems to work just as hard toward that end, even against their own will.
The enemies of Christ have dismissed the first separatist ministers. Groen, Heldring and others have

established their own missionary stations, to work opposed to their own denomination, but also
against the separatist churches. Budding, Ledeboek, De Liefde, Van den Oever and others struggle
just as much amongst themselves as against us. To live "side by side" is understood in America, God
will grant us to grasp it, too. 0, if everybody had seen that nothing works so much to our
disadvantage and creates so much confusion as a government paying the salaries of the ministers, we
would have made so much headway already. But unfortunately, they don't understand this. The only
churches who profit from this arrangement are the Roman-Catholic, the only ones who directly lope
are the Separatists and some Mennonitemho -- to give credit where credit is due -- refuse this as a
matter of principle.
That the Rev. De Liefde is unable to work with us, or we with him, makes everybody feel
.
sad, of course. But the Separatists are generally afraid
or him, because until now he has never been
j
ni

iitid

able to show firmness in the reformed doctrines. They are perhaps somewhat too fearful which can
/i
be explained as a reaction against the looseness and arbitrariness-in-the-churches of which God has

glad' '4

freed us. But I eagerly admit that, although I have had a good relationship with him since his first
r141,—
appearance, I do not think that unity would work out well, not only because,of Brother de Liefde, but

(1,4"
also hecause,of us. But what should this mean for the future? For a number of years he was
atentitl
A preaching everywhere, but did not establish a congregation. This could not continue very long, I
spoke with him several times about this, and he himself admitted that it had to change eventually.
Recently he went to Scotland, and he was told there that by preaching without establishing

e( iot
congregations he was throwing drops ,in the ocean, and catching fish and letting them swim again.
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Tlisrand-the congregational life in Scotland,2intluenced-him greatly, so that he now has decided to
change his ways and let himself be directed by the Bible, that means: founding congregations! He
will now experience that it is easier to cross the Jordan on a dry path, amidst the sound of trumpets,

-

?me, è-141.1
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thaittoyurge the land of the Philistines anpthei riffraff. I trust that, after 20 years of doing the
ke‹:e-ft
same work we do, he will understand how unfair he has spoken of us among other brothers. Fornow we will gladly forgive him his fumble. May the Lord make him and us and many others useful

‘

instruments in his hand. And when flesh and blood encourages us recti
rr-e(ne-ftlyi to say: "Teacher, we

enbetde, 1,0

heg RI/gay »lb*

saw a man driving out demons in your name and we Id him.tc(itop, because he was-not-one-of-us",

L

lo'rel

ay the Lord then teach us what it means: "Do not,stop him54 for whoever is not against us is for

e?ifs?'
And with this we leave the matter to the Lord. When I started this letter I thought it would be
peLdieu(atil4HWL
tA-thet
agittc14541-11fl otteid
q _best-to mention some affair's of which you know-just-as-much-as-I-do, but I thought it good to

same.
mention them, so that our American friends from thelChristian «Intelliggncerof which you have sent

446

me some piecess might.be,able,teaudi et alteram pattern" (and I guess I should herewith invite you
to do so).
May I in this epistle also greet in the name of our Lord Jesus Christ all the people who love

t(je

by-Ado

the...Hope and, seek atonement of our debts in the blood of the Lamb. We desire your prayers and'
(1-ttsseek community wjthyof.'
Recently I read in the newspaper that some people in America are thinking of sending a
to.e. epic 1;
ireil (LA/ pd.,' atted uthe,„
committee to us toA
(part of text not copied), please, tell our brethren that we look forward to
receiving them. Homes, hearts, churches and schools are open to welcome them. Perhaps you will
be one of the committee members to honor us with a visit, that would be most wonderful.
Your brother and fellow warrior who most dearly loves you and commends you to the Lord,
sends you, together with his family, his cordial greetings.
A. Brummelkamp
Kampen, 1 April 1856

Continuation and Conclusion of Rev. A. Brummelkamp's letter
to A. C. van Raalte.
I am sending you herewith a yearbook of the Separatist
Church, the first one we have.

You will find in it a statistical

report of what we are. I have counted in it 234 congregations,
134 Ministers. One theological school with four instructors
as lecturers and 38 students attending, which total, however,
is recently increased by 4. And what concerns the question,
how could Rev. de Liefde possibly write as he did; about this
I can only answer that it happens to de Liefde as it happens
to all the other men in the National Church and to ourselves.
In England, and especially in America it is usual that different
churches are near eachother. By money and bayonet almost
everything was one here, too. That time is past: the heart,
the feelings, cannot accustome themselves to it. And this, no
doubt, has an outstanding reason for each one who fears God.
The unity in Christ; the fear for " I am of Paul; I am of
Cephus" Us surely the reason; but freedom having once broken
through and the conscience no longer willing to bow before human
limits or whatever man considers, so it speaks for itself that
we have nothing else to expect -- and what is the most remakable
-- all work against their own desire and will -- really with
equal energy. The enemies of Christ have therefore deposed
the first Separatist Ministers. Groen, Heldring and such like
established evangelism stations against their own denomination
and also against the Separatists -- Budding, de Liefde, Ledeboer,
van den Oever and others; also against others and against us.

1Pr
The "near eacgother" is understood in America; the Lord will
give us to understand it here, too. If we could only get
everyone to understand that there in those circumstances no
notion works so adversely and causes more confusion than that
the government pays the ministers, then we would have come a
long way, but alas! They don't understand this. The only ones
that have an advantage from that are the Roman catholics, the
only ones at a disadvantage, the Separatists and some Mennonites,
those, honor to whom honor is duel refuse this out of principle.
That de Liefde can't work with us or we with him, whom
would this hurt? The Separatists are generally afraid of him
because he has never yet shown any steadfastness in Reformed
doctrine. If they are perhaps a bit too scared on that point,
this is possibly so because of the reaction to the lawlwssness
and arbitrariness by which we are made free by the Lord. But
I will gladly confess how much I agreed with de Liefde's first
sermons: I could even fear that our argument would not last
and that the reason would be found as easily in de Liefde as
with us. But what must come of this? For some years he preached
without forming a congregation, but after a while that did not
last. I spoke to him about this and he saw for himself that
this could not last. Recently he has been to Scotland and he
has now been called there that he, not working through the
church, casts a drop pof wine into the Ocean and catches fish
to be released later, he feels the truth of it too deeply
[some sentences left untranslated. Tr.]
He will, however, also find out that it is easier to cross Jordan

with trumpet blasts and on dry ground than to purify the entire
land of the Philistines. I am sure that when he has spent 20
years at it as we have that it will become clear to him how
unwisely he had misunderstoo his stranger brother. From
experience we will be glad to forgive this misjudgment. May
the Lord make him and us and many others useful instruments
in His hand. And as flesh and blood often suggest that we say:
Lord, we have seen someone who was cating out devils in Your
name and we forbade him because he didn't follow you or us;
then teach us to understand what it means: forbid him not,
for who is not against me is for me.
And with this we submit the matter to the Lord. After
I started this letter I thought it would be good to include
certain particulars which you know as well as I, but which might
be good to mention when you uky writing to inform your American
friends in the same Christian Intelligencer from which you have
sent me something to fill out the audi et alteram partem.
Bring this letter with my cordial greetings in the Lord
Jesus Christ over to all the folk that love the Lord and seek
forgiveness of guilt in the precious blood of the Lamb. We
even ask for intercession and fellowship.
Recently I saw in the newspapers that in America a Committee
is being considered to be sent to us to become acquainted with
our circumstsnces. Encourage that idea as much as you can,
and say to our Brothers that we will happily welcome them.
Home, heart, church and school are open to them. Perhaps you
yourself will come with such a Committee, which is not the least

that we could wish.
With hearty greetings from my family also, I commend you
to the Lord. Your most closely bound Brother and Fellow striver.
A. Brummelkamp
Kampen, 1 April, 1856
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Te
geAbeleeerd
land geweest; drier men hem aluiaar nil heeft toeRolland, MIl e
geroepen, dal hill dour niet gemtentelijk te wet,
ken, trn druppe wijn werpt in den ()ceann, en
A. PLUgh,
vlenehen vangt om die weer to Inlets evremmen,
neemt ea beregt gevoelt hij de waarheid dear 'wag te diep, en
k:°^0.1.... In Rta•en, 8111.0410
naar
llooderen made
en t Cb1ccgn vsa co tot Black
door
hetgeen hij gemeentelijk In Seliotland rag
Lake.
Ie levendig rich aangegrepen oni nn ook ulet
Itandelt mac In ii31,1e1 grakloalere- ei Ellewaren, voort te treden en — near den litijb.4 rich te
Timmerman.. en tamnilce ere Gereestsebap, eas. eats re.gttleren dal wil zeggen: gentrenten ie tik-tulen!
Itotland , X lcb.
Hij r.nl nit echter ook ondervinden mint het genoakkelijker gent met trompetgesehal iie <troop.,
SCILkDDELEE,
„ ersno gemaakte Jorditan door te trekkon rlinn het land
Xeopinnn In

Geed«, o aredo waar ea eons Gilmore, ice en set She* van he l'hilistijnen en al derzetfr wider ontnig
te rub- trim
ik vertronw rinn nok, ale hij ren
Likr, Kraldenieen, en i:iiennren twititig jnren gelijk a•ij than. &Arnim rat bellben besterd, dat het hem dan dnidelijk zal weer. Gereectsebsp.
,
Holland, Mkb.
rem], hoe onbillijk hij in thorn ens hij den vreemden broesier haul verge:mt. Itij vans-rand soil.
e. P. MARSH,
wij hein deze tergisaing echter gotarne vet,
Geneee- Heel. eniVerloalcunillge.
green. ?slake de lie-er
eu ow en velen
- 411•Gueftkis >et lath, 'reneger bevenood done Mr. wear neitige instrementun ri zijne hand. En
OpTgurradag en VrIsidaa .an elke week, Iszoo vieesch en bloed one dikwerf *env-port om te
Itorimiet, se Zeeland.
bij wok Vaprektet; bij
zeggen: Iicere wij hebben ecnen gezien die
.11olland,
•

W. VAN DF,N BERG,
(kneel. Heel- en Verloskundige,
te Staatahind.
• •••
stones A. oa...tacz.
••
it
"Noe .OrigiS.

11051.1"gRg"L'CLARCK.

PEtt.Pc,/fIARI011t0., iDWA,
Doon Uitlencutnc Asa Geld coder verjmnding van
Venda Eigendessamea, teepee, verhoopen. lanwrgen an
tet.i1sa Tau.. op Lisedire,,'~ooken en tor-when as
>2 geed...aim elite». make., sera«alle Wettelijke l'a.
verrolgett 14 rglork■ 1.^11.4-Clalm., doen Incuribertor.n . en acme, earder .aliss wane, lost 101 een
ti EN Pi: It A A litINTSC II A t'
•
• )o• -

Arit..c. •

cuutz~trozemrm
.

•

,

STElf~IIEILO,
.Lairgens- ~teeTrmitker,
Sae bet Recent,
11.11Pubtlek Ana.
1.3.0
done dera Me.
1.0 week en bitliike progiten'weriedig te mate ',rant a 1,el Imam bij de MU. .Steketen au deg
Ito •

duivelen nitwierp in nwen totem en wij hebben
het hem verboden, onelnt hij ons on U niet
volgt; den lecre hij on, terstean nat het in
heeft: verbiedt hem niet, want wie tegen mij
niet Is, die is ,00r mij
En hienilede bevelan 1.1J there zaak don liter
can. Nadat ik een begin met dezen brief genutakt had, dada ik duct het goed ware eenige
bijzonderheden er In aan te voeren, die U even
goed bekend waren als mij, nmnr %lee Vennelding goed koe wezen, wnrineer gij (en mijdnnkt
haaat, ik moet u daartoe hij dezen maar ultnoodigen) 'lit niijn schrijven gebruikt Oln onze A•
merikaansche vrienden je den-zelfden Christian
Intellieencer, waarott gij mij lets overzonflt, tot
het own el tilterdia poring In neat te atellen.
'Image dim dit mijn nehrijvcn teeeus ooze
Levees onze hartelijke gruete in den 1 leery JUJU
Christiia over aan al bet volk dat den lInee lief
been en eerzoening van aehuld zoekt In het
diorbapa Word des Larr. Wij vragno .leszelfs
.
yociebedt on gemrenachait.
Deter darn Ligon ik ia son der nIenvespapieren, de' men er iu Atnerikg overdeoikt *ens
rent: entinnisste tot cue te make out kennin le

DAGBOEK

digs landgenooten nun te koopen! Werd dear
l'n • cic Boon' de, Sbcperei.ore nut Offinco bernanel, welke de listigite en de zekerste wijs
was oro der vreemdelingenstommen te bekomen,
Just),
County, Illanneing, 11
I856.
en, dezelve bekomen hebbende, hunne regten te
l eerre/g,
eerkorten! Of werden er wiriews K. N. ingewijd?
Tie leer Hatchet' bood do volgende resolutie Ja, die kwaad doet, beat immers het licht! De
werken des duirela geschieden meestentijda ie
Ilednera, Don de widen enn Clerk en Regis het verborgene. Ii er ooit eene Demukratische
Ier ran nr ell on den eersten Jeuuarij animation- vergadering gebquilen, tenor een Know-Nothing
de rondo' gescheiden worden.
Of een Republiekein uitgrjaagd werd? Neen, al,
T. I). Smith sboide tune verandering voor, tijd met open dean n, in 't helder held genaakdat the beide aniliten amulet. 'inject., zoo ids zij lwar,voor elks! en waarom? Omdat de Demorijn, en tint des Clerk's sularis wordy t vere how krutische partij eel-ic partij is de.. rolka. Het
derv! dunlliunn na den &mien .Innnarij ann:tnande. eenvoudige volkje heeft daar juist Roo reel te
Dc resulutic, cl. verbeterd, werd aangenomen, zeggen, als een. hornlerd duizeod dollar rijke
lb: liter Angel ateliho voor oun isoveagenoem- Yankee; maar in the geheime in den nacht gede stemming tip tieute be overwegen, en hood de gebonden vergaderingen der Aristokratische,
volgende resonate eau:
Know-Nothing liepublikeinen, dew verlangt
Ikaintew, Dat des Clerk's malaria worde be- nien diegenen niet, die den alit Republikeinsehen
paald op twee homier.' dollars, Oiui teistond in geest lwzitten;
gin goed genoeg tot ea de
werking te brengen. Verloren door de volgen- stemming, en verder hebben tij geen behoefte
de stemming:
tan dezulken.
Vredenlmrg,Chuhli,
Neens—de hceren
Landgetiooten! zult gij roll: eene partij onder('Arrnieliael, T. 0, ateunen, die is zoo valech toeroept, dot zij tegen
1Aiwing„,\
Smith, Barnard and bonell-10.
alarcroij is, elk Zo, vreenaleliegs-gezind! live
Jane—de heeren Von Eyk, l)nnean, Hazel- daden toonen, dat zij wile grootste vijanden zijn
ton, Angel and De Itrilyn—S.
En kregen zij eet-maal de magi in banden, deg
01. vooNtel van den lieer bowing.
zouden zij gewis tie eersten zijo om eel in nog
/its/ogee, Dat het salnris visit den County emit ergere alavernij te brengen, dan de zwarten
Treasurer. Merida vijflinnrierd dolinrs woede, ran in liet Zuiden that's zijn. Iloudt in gedachte,
af en rot den cerstenJanUlárij annstaande. Aan- dat de Demokratische partij zich van den begingenomen ale volgt:
oe af heeft verzet leg. deze Know-Nothingis.
Jans--de liceren Milmie Vrolenhurg, Chubb, Waar waren de Republikeinen, twee jaar geleMinnich, bowing, Arnold, Cnrrnichttel, T. I). den? Immers, hart en band vereenigd met de
Smith and Barnard-9.
Know-Nothings, en nicest allen waren en zijn le'
Neens---tle Item-en
Dnnean, Hazel- dent der orde. En nu vragen zulke Aypocriiievi
ton, Angel, Lovell and the Bruyn—ti.
om der Nederlanders stemmen. Zullen ze die
uiting At- erlangeu? Neen! niet dan van dezulken, die
Ook, 'ha het ealaris van den ['t'
torney slechla worde drie honderd dolhiru, na mor liefde bezitten voor een zwarte, elan voor
den eersten Januarij ardistaantle. Anttgeno- Lome eigene latidgenooten.
men.
Eet NLDERLAVDER.
lie heer Lowing elietitle een vertoogsehrift in
en dubbelhartig zijn
—
Hoe
onstandvastig
van den heer NI. 11. Hopkine, verzoekende om
loon to worden torgetutann voor de diensten be- vele menschen, vooral waar het ban tijdelijk bewezen in de regtavervolging der dratikwetzank long en voordeel geldt.
Absalom beininde zijnen vader en broeder.—
te Muskegon; na eenign disenssie, weed het ter
Intel gelegd.
Het belting kond in bet apel en bij sta.at den
lie hoer Angel Rtelde voor ant den beer ITN* eersten naar de krona en doodt den laatsten op
kins tot loon $ 28 00 toe te «lean. Niet singe- een gastmaal.
Joan, tier Jolen koning, wordt godvruchtig
cornea.
!let Kommittee over de Hekenipgen rappor• opgevoed onder Jojada, — hij stern en Zachtaria
teerde dv volgupde als regtvaardige en billijke volgt hem pp. Jojada's belang raakt in gevaar

schulderi tegen de County, en na onderzoeking en hij laat laeltaria steenigen.
door' de Boial, werrien aangenomen, te weten:
Berates houdt veel van Johannes en hoort
hem gaarne, Johannes zegt: "Het Is n niet ge.
. thrasher,. k 'Once, het drukken
van het Degboek der Board,
$ 27 00 oorloofd ile huisvrouvr ewe broedera te hebben!"
George Parka,
$ 21 1.10 en ... Ilerodes laat hem dooden.
Zoo was her reeds eeuwen geleden en zoo 1.
II. D. Post, procflezen der tellingsOilmen,
$ in MI het nog; — of zon niet ieder menseb dit nu
•
voorbedden nit Lijn eigeu lereu kunnen etaret,
floe,burg Zoueu, drukkeu

•
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nutkott toet mime ton:bind. — EllItive, weaker
gat denkbeeld aan, zooveel gij ken; en zeg nan
enze Broederen Met wij hen seer gaarne nillen
ontvaden. Iluis, had, kerk en school staat
hun op
inr. Welligt komt gij zelf in zulk cone
c011im TO Male, dat wij wel niet bet minst ion-.
den wd sullen. .
. Metliartolijkë.gronte, ook van al do mijnen,
noel Ik mij U de:Incur nanbevelende,'Ilw op
4, innigat :um II verbonden Breeder en Mede•
strijder,.
. .•
. . A. 31111.P.SIMELKAMP.
Kanipen7 1 April, 1856. •
__.-tlen voord ter behartiging, van

Ds. A. C. VAN IIAM;TH
ik send tr hierbij tevens cen4jaarbookje voor
&Ma & %ON R,
de Afgeseheldeue remelt°, juist het eerste dot
Ï6,449:3. u 41
Gij vindt daar in cene .statistieke
er in gers van Isenterentre zijn Km Dollar opgaaf van 't geen wij zijn Ik
bit .4ati gemeenten 2n4, Leeraren
r vereulnt vooralt ee betalen. of voor teld win -8,1
ultdcl gal -Ea Shilling In rekening
Etna Theologische school met 4 Leers;
ren lilA docenten en milt die school SS studenten
wier getal echter deter dagen weer niet 4 veren van Adverteren.
05 no ineenlerti is. En wat lila de vraag anngant:
_anise I *One t hie
Monti het dun toch Ds. de Liefde zoo schrijven kon
0,1$ I kolnem t "
Whoa night deed: hierop weet ik niet tinders te antLea I "
I "
km. 2,eu nu %jag adverteren,
president Preibighttyzen.
... 3,00 near ankles-vented. 10,en woorden, don dat het de Lien'', goat Wien eh
In de Oder Intel! brine van In dullj linden wij
'got, Met tebovengea?de zee lijnen. du minima van de Nationale Kerk eat ook ons
melee le 2itgelitml en repeal in A inerika is eme vooral yaw June° Orden ovarlezetuonutnliae retiemen het gewoon, dat duar ondersebeidene ge- toning tam den vmlbeltanden en hooggeachte; Kest.
tiriekjk mancit rteneles•tra4
ineenten intast elkander strum. Door geld eu dent PRZI.noilitel.X, out cenproken op den 30 Juitid. In
vino( minder makeet•IM soptare.
brijonnet was echter bier vroeger laijnit 'dire de kapel van Iluiger's Colb•ge, Iiij Jett jaarlijkrehen
a van iie Adverteardem hij hetjaitr. een. Die tijd is voorbij: het hart, bet gevoel iatiVand, Wij Ieren low met innig gernsegen en tot
ct terder uit, dan tot:lien& geregelik
knit zich data echter nog turtar Met Mn gewen- onx wezenlijk nut. '<widen wij dean vaderlijke redo lu
ilaidberigten. mits tarn. En dit beeft trouwens ook bij ern ieder, huge geheel geven, wij deden Imo gewia; want wij lion.
egel; Outten wij fordo Abounetatmt die God vreest, emit Mutt:meanie oorzaak', Het den ens overtaigth did bet den nteesten onzer, milk den
een In Cliristue; de Malik voor liet, ik ben Pau- ouku van dagen, bevallen zoude, Hoe weinig rultme
ik Cephe, is daarvini zeker du oorzaak; &asinine overig rij, wij Witten toch ren gewigk deel
en- Tandem gendenswerd worden tom
inner de vrijlichl mental doorbrekende en di ult dezofve overnemen.
trukteur. Holland, Welk
1 gewetetts Met huger in stunt om TOOralenSellen Ea ow" het geheel (-zegt de wijm en ernstlge meeker,
bepalingen or 't geen uien die rekent to buigen, na km in er ataatkuudige eitiont le. hebben gezegd),
VOL/J.111'1E5-71856.
zoo spreekt het van self, dat wij niet aintlern, last de Wier id& Vntlerlamksvoor Ada token spreken
te vervritchten hebben — en wat nog het op- "De mach! van eel/mina. welken tot ten volk nmakt,
IS36. inerkelijkste
EERRY ,t ZONEN,
— legen eigta :in eh wit werken is u intyjtetly dierlmsr. Ilet Is regtinatig zoo; want dezen Commissie Handelaars.
alien, eigenlijk gezegd, even sterk daartod mede. nt ;seen pliant in het gelatine twee wezenlijke onutlumKOOPLINDEg L.1."
Ile vijanden van Outlines hebben datable de keldkheld; de 'teen uwer rust mat Mullen en van den
Leeraren afgezet. Groot:, vrede button: vim ewe veiligheid; van wren women&
LOUT, bistax, SHINGLES, eerste
Mania: nut dienfeluken Moen daartoe than, van die vrijheid, welke gij atte Uwe op Inks stoat"—
.OUR, PLASTER, &z.
Eningelisten-stations op tegen over tom idgen En wederom:" Ike is vim &rink: nigh dnt gij de
and haven,
kerkgrinaitsclum, en even zeer tegett over de onmetelijko we dd. uwer &dowdy Unie voor use gm
ex Messrs: van zest groom-LUZ or (le A fgearltrilletten. -- Budding, lazieboor, de umenbjk en hijzooder aultak near eb.olk mime;
vati den Weer en ninleren wi•eler even Mt gij tent hanelijite, liebbelijke in otibewegelijke
zes vz -Gomm, Etna" vs "coe.

De beer Do Bruyuboeeh ilp. volgunde resolutie nail:
lieskten, Dat het aglioek der Board in de
"Grand River Thnes'V'en "de Hollnader" worde geptdt.lieeerd. Atingenomen
-::.- Op tOorstel valt da beer-Li:mien.,
°
./.3esfe4a'. Pat delpunty de safe(velligbeldskost) nu Up ket•kitnavr, niet kieze, lunar emit.
meer Volkomene in plants neem; mits do county.'
deze mite gebrulkeu; totdat men de nieuwe hebbe. Attngenomen. ,
OP voenstel, verdaagde de Board tot den vol.
•
gendeumorg,en, ten half I urn
Wordt Vervolgd

Grand Rapids, Julij 15, 1856
Laudgertardeul
liet wordt titans door de pastenjagers der
zoogerwomdc Deptiblikeinselte partij hard tegengesproken, dat hare partij in verband steal net
do Noordelijke Know-Nothings. Dot dit goWarm
heel tegen de waarheid is, gn tegen
geschiedt, wordt one ellam dag daidelijker. De
Milwaukee American, bet hoofdorgaan der Know.
Nothings van Wisconsin, ondersteunt niet zijne
gansehe mngt de been-mm FILDIoNT WI DAITON de
dito. Ook heeft do leer FlIZZONT
Boston
de nominal° der Noordelijke K. N. aangenomen
en vereenigt zich derhalve toet hunne beginselen.
Dit Own is influent genoeg nun te bewijzen, watt
hij in zijn binnoste oatrent vreenidelingen outdraagt, n, I., cen verborgen dolk, om, ids hij in
de steel kwam, den vreenideling, die schuilplaats
zoekt in dit land, den "teek tociebrengen. Ook
hier roepen de Kautc-„Vedhing Zwarte
Arinra, din Innate mini) niet zaraenhangt uit
Know-Nothings; maw zeggen, integendeel, dat
:aide vrienden zijn des vreetudelingsi
zoogeunamde vrienden des ereemilelings
gem- legato malkamier (.11 regen ons. II et "tuned gebechtheid emir bum lieboon hi koestert-n sacker' Dena
lawmen:rt. Cnarsomit.zir re Kt.
hielden hier verledeu Donderdag tweed cone
elkandor" re natant limo in A merika; ook, liter gewenuende, -loer mot (vim du Vnie)tis Jeukon en le
Wznzi.ilLZ Tessa.
, ess
Frenanit dub meeting; er vies vooraf in bet zwarnil de I leer hut wel ge% co. Ronde,' wij bet nu peruke(' als van hot palladium (het UM der godin
rolzrzzic Camenumr.
te orgaan cane bekendmaking gedane, met vermaar zoo rut 'Brengel, tint Olen begrepen, dat Pella% wannan de Tropmen wannden,,Int, :oolong dlt
,
•
took er tevens bij, dat zoovelen zouden komen,
Inure I. daar in Men benntiol rem, zaak nadocliger
poei rig Chicago. gebraga
zijt
viikk)
uwe
bij ben bleef. ',untie soot °Worthily
als mogelijk Was. liet bestemde uur was dear
cage, zullen wader verwijt verzonden werkt en nicer verwarrin.,
” Ic veeg brengt, ilmi
litick° vedigheld en welvaan; wakunde niet jabs:recite en de eenvoudige en onpartijdige redakteur tan
tint het Gotten:meet de Leer:wen bezoldigt,
anent woe hare (der link) bewaring; vertintwennligd o- du Ewald komt digt bij de plaats, wear de verIan waren wij met ter dead &it et nil weegs ge'
ver wet ook zeds acne venlenking tango inhoeirlileil, guttering wezen zmide, en wordt door een der
II. D. POST,
earthen inanr, helium! dit verat nat. turn Mot.
om in &Mg geval van bur afgetrokken te ~den, en linemen gevraagd oils mede op te pan.— Hij
.4R ,vuT,tIiS tSO }'XJ:PIL IGIZ
De mitten ilit' daar voordeel von hellion zijn
rizeurentle Mt method,' fronzen hij heteerste versehdn- volgde dun, plaatste zich dint bij de den; en
ND & TAX AGENT,
sicelds de lloottiselten, de eelligril die er direct
tijde gereed mu term to btinten, landen uadeel van liebben de Afgescheidenen en 'Mimi- eel van clIe peeing cm eenig deel van one vaderland wat volgde. Het miserabele schepsel van de
bij gelast
rust te oninvemden, oils heilige banden, welke nu de Eagle nadert ham out zegt hem,
rerkoopen. land In de nabijheid aantewli. go klenitintiettm. die,
core Wien tere toukomtl
mien, ovardragten van attenuant te doer,
onderseneidene del& Orr Ilubs) te mount bin& te vet" werd om hem te komen zeggen dat er geheime (1)
le maiden in elk deel der Vereenigtle lit nit Iteginsel weigermi.
zwitidozt. line Mille la.scliciowde doze ware Vaderinm taken te earn glee waren, dit het intblick niet mot
Dat nu de Lieftle, bij vriorbeeld, niet met
feu roorgeleget warden, en dearest verzocht weed
oijzonder merke men op, dat hij volmaglen ens en wij ineelwin werken kunnen, ja, wire der (Washington, ongetwijfeld) de link:
hevallend en Int.-Mania woord te rani tevertaten.
&ma gamed :nuke, die men In Europa
zou dit met smarten? De A fgeselieldenen zijn Mee (lit wavy-chewing
Wat zegt gij nu, landgenooten! vat waren
~renter onzer Ilidboulsch Geechter in 't idgenteen bang voor hem ointlat Ilij eindigt de verwaurthgc
Gouvernements-,Staats-en
MX politick! die geheime raket? Waarom mogt het publiek
pre-emption claims, venchaft en plank! nog 'Moaner vastigheb 'weft geinond In de Ge- rekruicerde hoogenclmid deze zinsneden
niet weten, wat in eene roorafbelrepdgenmakte,
mirrante.
refonneerde leer. 'Zijn zij op dat punt, miaselden letl, r onzin vereta en 1whartlge deren goeden, Alma
vergadering gesehiedt? Werden
publieke
41:1111 C.
read eta ran een' Christen mtderl
%Wee
Wei
Zijn
door
de
wat
overhang,
dit
kan
terkoopt bij oud goad en Mien', &gang
dear de helsebe plannen ook beraamd om met;
reactie liegen do losliandiglicill en willekeur,
stela, town ea cuttaty ordera. vise, enz.
tun geld, hetwelk vloult als water, onze eenvoumilantour, te Bolland, ?di&
interval' wij door den licere zkin vrijgemaakt.
dige landgenooten out te knopen? Werd dear.
Maar ik wil het plume bokennen, hoe reel ik
Van de Board der Surf:dears can Ott 1104 ;cream& welke do listigste en de z•ekerste wijs
J. BINNEKANT,
ook van zijn eerste optreden af met do Liefile
Vas ma der vreeindelingen stamen,' te bekomen,
away, Maawkig, 9 Junif, 1856.
~hull- en Xoeketakker. Cole ken men °melted Itch: ik zon zelfs vreezen dat het zn,
en, dezelve bekomen hebbende, hunne regten te
ergoed en alles, wet tot het val; behoud, meuwonen niet run mtan, en de oorzaak er van
Verra/g.
cone
eerlijke
rljgnu. Men kan slab van
verkorten? Of wenden er nitawsK.N.ingewijC
7.011 ik evenzeer zoeken in lir, de Liefde ale bij
emekerd hoodeo. •
De heer 1-traelton bood de volgende resolntic Ja., die kwaad doet, baatimmerz het licht? De
nab.
"
one. .51aar witt moet bier nit voortvloeijen?
werken des duivels geschieden meestentijds in
men:
Eenlgejaren shoed hij slechts to prediken sen&darn, Dat de ambten vim Clerk en Regis: het verborgene. Is er colt eene Demokratische
E. VAN DER VEEN,
der cone genteesite te tonnen, Dinar, gij gevoelt,
gehouden, wear een-Know-Notbing
van
ief
en
nn,
den
eersten
J
tumuli
aaustuanvergadering
In Kook- Kamer- en Kmartor-iinagehels op den duur ging tint niet, — Ik sprak hem ter
:ten, Lends, Ilaknahomen, Blaken, ens,
de louden gescheiden worden.
peon ltepnbliekein uitgejaagd word? Neen, ak
meennalen
en
hij
zelf
rag
ook
wel,
dnt
dit
op
men sae. Trager-re ran Elik, Deer en
T. D. Smith ImMie cote verandering voor, tijd met open deuren, in ' t helder licht genaak.
kentimealkImpfrebhIpljpen mg., ens den deer luit ging. 0.tlangs in hij none Schot.
dat de beide anditen amuletm blijven, zog als zij Imaroor alien! en waarom? Omdat de Demo,
Vuelkantoor.
geo...Teg
land geweest; dear men hem aldaar no heeft toezijn, en dat des Olerk's Wails worde twee hou- kratisehe panij cote partij is 44 Zak/. Het
geroepen, dal, hij door niet gemeentelijk to werif • .
nl11 f • •
do-rut dollars nt‘ den eersten Januarij annstanutle. eenvoudige volkje heeft dear juist sto reel to
wijn
werpt
in
den
Oman,
en
ken, een dropped
De resolutic, als verbeterd, werd aangenomen. zeggen, als emu honderd duizend dollar Mike
A. PLUGGb!,
virechen vangt om die weer to tattoo zwemmen,
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