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Mr. F LeCocq Sr
Harrison

Ik zal Dr Oggel ook
wel weer eens wat geven ter
plaatsing maar die nare
Politiek moet maar eens
over zijn want de mensche
schijnen nu wel allemaal
mal
Pella, Iowa, Sept 6 1896

Waarde Broeder
Uwe brief hebben wij in goede welstand ontvangen en daar uit met blijdschap Uwer aller
gezondheid vernomen. En nu zal ik aan mijne belofte voldoen om U dat gedicht te zenden ik dacht nu ik
het af had moet hij het maar hebben. Het is meest nacht werk van mij als ik niet slapen kan en dan
schrijf ik het des morgens maar gauw op want je kunt niet begrijpen Frans nu mijn vrouw dood is hoe
moeilijk het voor mij is om alles zoo wat in eene regte lijn te houden met de humeuren der kinderen en
nu komen ze je met die nara Politiek ook nog lasting vallen en ik heb er eigenlijk niks mee op want als
die Heeren Candidaten eenmal aan het roer zitten denken ze tog het meest om hun eigen zak want dat
schrijven voor het wel zijn des volks is tog allemaal humbug ik begrijp maar niet wat ze willen zoo als ik
het beschouw is de Democ. Partij opgelost in anarchism men wil zich niet aan het wettig gezag onder
werpen. Ons government heeft tog alleen de magt om de Standaart van geld maten en gewigte te
bepalen en als ze nu van een pond 1 ons of 2 af willen doen dan is het geen pond meer en zoo ook met
het geld als er 100 centen op een doll. Staat dan moeten ze niet een leugen er op zetten als hij maar 50
waard is. Maar zoo als ik het inzie zit het hem in de money man. Maar die tijden moeten komen volgens
Gods woord de menschen zullen zijn geld gieren of liever gieren naar Geld de god dezer wereld teregt
zegt Jacobus. Huild en weert over de ellendie over u komen zullen uw rijkdom is verrot en uwe
kleederen van de mot gegeten gij hebt schatten vergaderd in de laatste dage enz. Enz. O hoe gelukkig is
het voor degenen die God liefhebben die voelen dat ze hier niet te huis behooren maar gasten en
vreemdelingen zijn hier op de aarde op reis naar het Hemels vaderland en die dat in zijn hart gevoele en
gods woord geloofe ziet over alle die wereld woelingen heen naar het Hemelsche Vaderland. Daar is zijn
te huis daar zal hij alle die hem voor gegaan zijn weder ontmoeten en daarom kunnen wij als
Godskinderen onder al die wereld woelingen hoofd en hart omhoog heffen. Wetende dat onze
verlossing nabij is. Het is met de business O zoo slap. Mijn zoon Jan is nu in de foundry aan het werk en
Charley heb ik nog te huis maar geen half werk voor hem van wegen de drukkende tijden maar de Heere
zal het voor zien en net als dat versje zegt dat ik nog voor vader overgeschreven heb toen hij nog op de
farm was en dagt te sterven
Schoon ‘t leed mij bestrijd
De vijand bespringd
De vriend mij benijd
Een helper bewaard mij
Die nimmer zal vlien
De bijbel verklaart mij
De Heer zal ‘t voorzien enz.
Ik zou je wel weer eens een kistje of wat Cigaren zenden maar ik moet zoo zuinig met geld
wezen om ten minste tabak kistjes en stamps te kopen en dat moet geld wezen want ons government
geeft geen Credit hoewel ze wel credit wil hebben. Nu Frans wees van ons allen hartelijk gegroet en

groet ook D. Ziegeler van mij en zeg hem dat mijn meisje nu reeds zoo ver in het huishouden geworden
is dat ze alleen brood bakt en goed ook nog beter als mijne vrouw.
Nu nog maals gegroet en God aanbevolen
U liefhebbende broeder
Jan

Mr. F LeCocg Sr.
Harrison
Dear Brother

I will give Dr. Oggel something
again for placement but
those nasty Politics should be
done because the people all seem
ridiculous

Pella, Iowa, Sept. 6, 1896

Your letter found us all in good well-being and from it we heard about all your health with joy.
And now I will keep my promise to send you that poem I thought now that I have finished it he should
have it now. It is night work for me for when I cannot sleep, and then in the morning I quickly write it all
down, because you can’t understand, Frans, how hard it is for me now that my wife is dead for me to
keep everything in order with the moods of the children and now those nasty politics come bother me
too and I don’t care anything for them because when those Mister Candidates are at the helm all they
think about anymore is their own pockets because that writing about the well-being of the nation is a
sham anyway I don’t understand what they want the way I see it the Democratic Party is dissolved into
anarchism men don’t want to be subject to the legal authority. Our government only has the power to
determine the standard and weight of money anyway and if the decide to take 1 ounce or 2 off of a
pound it won’t be a pound anymore and the same with money if there are 100 cents on a dollar then
they should not put a lie on it if it is worth only 50. But as I see it put it in the money man. But these
times must come according to God’s word the people will vulture their money or rather vulture for
money the god of this world Jacobus says justly. Woe and resist the misery that will come over you your
kingdom is rotten and your clothes are eaten by moths you have gathered treasures in the last days etc.
etc. O how fortunate it is for those who love God and feel that they do not belong here but they are
guests and strangers here on earth on a journey to the Heavenly fatherland and those that feel that in
their heart and believe in God’s word see past all the world’s tribulations and to the Heavenly
fatherland. There is his home and where he will meet all those who went before him again and that is
why as God’s children we can keep our head and heart lifted up through all the world’s tribulations.
Knowing that our salvation is nearby. It is so weak with the business. My son, Jan, is now working in the
foundry and Charley is still at home but I don’t even have half work for him because of the pressing
times but the Lord will provide and just like that verse says that I copied for Father when he was still on
the farm and thought to die
Pure the suffering I fought
The enemy pounces
The friend envies me
A helper guards me
Who shall never go
The Bible tells me
The Lord will provide etc.
I would like to send you a box of some Cigars sometime but I need to be so careful with money
in order to be able to at least buy tobacco boxes and stamps and that needs to be money because our
government does not give Credit even though they want Credit. Now, Frans, be warmly greeted by us all

and also greet D. Ziegeler for me and tell him that my girl is already so far in householding that she
bakes bread now, and good too, better than my wife.
One again goodbye and God commended
Your loving brother
Jan
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