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111. CHINA EN JAPAN .
• 

------•-

, . . 

1-Ieclen prácl1tig w·ee1- zo11der te· veel wi11 d. I-Ien ry gi 11g reeds. -
\1roe.·g 11r1,1r l1ct l"antoor e11 was ·cll1s rtl weg, toe11 111e\·rou\v 

,\ 

t >resti11 111ii l,\Vé:Ll1l l1�le11. ]),lar 1-1. E-. D. i11 d.e Oltdes'tëld \.Voo11t 
•• 

. 

en 011s l1t1is it1 d.e niet1�ye st,1at, kon ik zoo l1ie1·
1 
e11 daar ee.ns 

e<.:11 l,ijl,jc 11,e111e11. . . J 
De f1u1ze11 in de OL1de stad rzij-,1 alle even lang e11 vL1il en 

• 

gt•.lijkc11 ,1eel op elkaar. Me11 zegt (1"1.t de .llt1ssiscl1e rc.:geeri11g 
l1et pla11 l1eeft dje .l1t1izen·te·laten ont1·t�in1en,. ze g(:cieeltelijl{ 

• 

rtf te laten tJrêker1 t!U ze .gedeêltelijk vo91· qe soldatc11 Le ge

l>rt1ike11 W,l,trvan er l1ier 33_.000 zijn. In de riie.uwe s.t,1d zij11 
éLlle111aaJ r1.iet1\.ve n16oie, g1·oqtë l1uizen, 111a�r in gel1eel Port-

. -
' . 

J\.rtl1i1r� is geen enlfele goede straat, alle. eve11 slec_l1t, vol 
gate11 e11· l,t1ïle11- e11-011geplaveid, zoodat als 11len e1· rijdtr tl1e11 

• 

va11 cJen eel1er1 l(aJ1t 11aar·de_n ,an,dere11 l,a11t. g_e)1otst·wor.dt c11
' . 

• 
! • 

• � 1 

�tcecls Vl'.t:est 0�1ders.tbove.11. t:e gaàn�_
• • 

ï'ocl1 rijdt 111en 11ier. steeds J1a·rd. o,ve1·al overheen, of liet licl1t 
. 

o[ clonlter is; boveQ9�en gaat n1en ne1·gens voo1· 01) zij e,, 
tocl1 ·gcbeure11 èr zelden· ongelt1l<l(è11, E.ve11als i11 llt1slélt1d j� 
rijcJe11 da11 ook het ee11igste wat 111e11 vlug doet, ()Vcrig<.:11s 

• 

• 
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' 

g�trtt ,llles cvc11 

ik er morgen. 

011ze kalne1·s zijn nu -zoo goed als in orc]e, te11 111i11ste wat 

111en hier in orde 11oe 111t: de gordîj 11e11 l1,11)ge11 c:Jl <.iç 111e11bels 

:,,ta�t11, t)1<l.a1· aa11 rn111<:�n C)f. vlo(•r is 11i<.:t,.., g·t·<l�,.1 11: :111 ·sis Z<..)t) 

l11a�ll" 01>gcl1l\11gc11\ c.:11 11ec:1·gc::.l<.:l.

W�i ))ebben van<lang bij Mr. I->resti11 geltt11cl1t: c·c11 ecl1t 

I{ t1ssiscl1 déjet111e1·, <.lt1-t voor c:011 !,t·er g·<>e(I is, 1,1:1,lr <>il� <>1> 

de11 dt1ur niet zou bevalle11. 11, gir1g claa1-.1a 111et n1c\ï-0U\\I. 

l>résti,1 cc11ige wi11kcls zie11. Men l1ceft l1ic:r \'G1·scl1iller1dc

111ooie Cl1i11ees<:l1e \i'OOr\.ver1)cn; 111:1itr <l:1a1· ,vij 110g 11�t,t1·

a11de1·c Cl1i11eescl1e steden ga�111, doe11 \vij bete1· l1ier 11iets te 

l,OOI)CJ1. 

J Je<lc11 avond warer1 we j,1 ce11 Cl1ii1ec�scl1 tl)c�;ltc-r. l ·Iet ,vr1s 

kc>mic:I, al die Chineesjes daar verec11ig·(I Le zic:11 ,-011(1 tafels 

111et c·c11 wit tafelklc...·c<.l �,· <J\·er; 7.t' clrt>tlkt.·11 111ël:Lr st�•t·tl� tl1<-·t·, 

zatt11 01) pitte11 van ec11 soort 111eloe11 te katl\.\'et1 c-11 ,·1·t1C'l1t<:ll 

tl: ctuJ1. ·Nu en da11 l{\.Va111<.:11 er bc1y!$ 111t:t it:er w,tr111e, 11,1tt · 

cloel,c11; da11 st1·001)t<.:11 cl<.: Chi11c:<.·zt.:11 111111 Jll<>lt\V(•11 01) ètl 

ÎL'cJcr· die wilde k1·ccg 200'11 t1oel< 0111 1,·<')<>fèJ, l1,1ls, a1ï11e11 t·t1

ha11cle11 af te vege11 i da11 vvt:1�dc11 dt: clolike11 ,ve ·1· OJ)gel1:1al<.l 

e11 11n ce11 tjj(Jjc bego11 111t.:11 '-'Vee1· 01>11if'Ll\\r . 

Wij 1.atc11 bove11 aa11 e011 tëtfc•l, rt·cl1t t<•g1·1\1\v<.·r l1l·l lt1cJ11c.·l·l,

7.0<)dat wij ,1llc� got;<J l,011Jc11 zit·11. l l(·t <>1·kc:st, b ·�t�til11<.lc 

1 1it fluit, tro1111nels, bekkc11s c11 a11Jerc i rlslrt1111e11te11, v.·aztr

veel gelttid uit te k1·ijgen is, zat ,1cl1tcr 01) liet tc>o11c-el ee11 

l1elscl1 lawaai te 111ake11. l)e artistc.:11 zo11ge11, S()rakc:11, (la 11 'tei1 

<:11 111aakten kunste11, ter,vijl zij l1eel kostl)are 111aar so1T1s er·g 
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IJt:lttcJ1clijl<c t<.,ilcttc11 atlll l1addcr1. Zcl<lc11 <:loe11 Vft"J�1wc11 i11 

de comedie mee., in haar plaats spelen jongens. ·Ook heeft 

men geen pauze: alles ,vo1�dt a·chter elkaar afgesp�eld; de 
een is pas va11 het tooneel af, of de ander kon1t wee1- op,. Wij 

1-::önden natuurlijk niets verstaan, n1aar 11aast 011s zat ee11_

Ch-ir1ees, die l{lissisch sprak; deze vertaalde l1et aa11 mevrottw 

Presti11 e11 die weer aan ons·. Het was zeer inte1·essar1t dat 
alles eens te zien en te hoeren. 

Vrijdag, 9 October. 
• 

Men is nog druk bezig met werl<.en en behange11 i11 011s l1ujs: 
liet is vol va11 Chineeze11. _Jamn1er, dat men al die mooie 
n1eubels zoo maar in het vuile huis zet, want er is nog niets 
schoo11 gemaakt. Henry is weer naar l1et b�reat1. Zoo even 

passeerden hier wel 50 ezels, ieder beladen n1et twee mandjes 

011gebluschte kalk voo1� het huis, dat men 11aast het onze aa11

l1et bouwen is·: ik nam er gauw een kiekje van. 

Dezen n'arniddag maakten wij een groeten rijtoer. 

Port-Artl1ur bestaat uit drie deelen: r stc
. de Chineescbe stad, 

2
e

. de oude Chineesche stad, waar nu de l{ussen wonen en 

3°. de nieuwe Europeesche stad, waar men aan alle kanten 
aan l1et bouwen is, en waar het over eenige ja1·e11 prachtig zal 

zijn. Eerst reden we door de nieuwe stad, waar 32 oorlogs

scl1epen liggen, daarna door de oude stad e11 zoo klon1n1e11 

we naar de Cl�ineesche stad. De huizen, clie zeet· klein zij11 

en er ta1nelijk zindelijk uitzien, zijn 111eest wi11kels; de be

drijvigheid is hier zeer groot. 1-lier en da.ar ziet men Chi-

11eescJ1e v1·ouwe11 aa11 de deur �taa11. Zij zij11 over 11.et algen1ee11 
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Zt!cr· klein en hebben kleine misvorn1tle vocte11. Indie11 zij 

l1arc �cl1oe11tjcs aa11 l1ebbc11, zij11 l1are \'<)ctc11 niet grooter 

<la r1 bij 011s die va11 ee11 kind ,,a11 een jaar. Zij 1� tl n 11en bijna 

1•ict loo1>e11, te1·wijl cle oudjes n1cestal 111ct cc11 �tok loo1)c11. 

Vrou�vcn e::n jonge meisjes ziet n1en l1ic1· zelde11 op straat; 

ze blijven n1ecstal i11 l1uis e11 zij11 ba11g voet· cle l�t11·01)ea11e11. 

l)e J{ussische en andere fa111ilies l1cb1Je11 alle n1a11nelijkc

Cl1irleesche bedienden, e11kele l<eere11 ec11e CJ1i11ecsal1e ,_,rouw

(A111al1 gc11aamd) voot· de l<.indere11, w,1,lr zij zicJ1 <la11 bjjzo11-

iJ ·r rta11 ht:cl1tc11.

Wt• 1·c·clc11 <l<,<)1· de Cl1i11cescl1e stad. 13t1ite11 de l1�1izc11 zatcr1

<lc Cl1inc<:ze11 te Wt.:1·ke11 c11 .stalle11 zij 111cc�t nll�s t1it, zoo-
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,Llti g1·oc11ten, t·rttit, koel(, brood, grutterswaren, etc. etc. 

Eei1 ei11dje verder kwame11 we aan ee11 soort markt, waar een 

leven als een oordeel l1eerscl1te: n1en n1aal�te er zelfs 1nuziek . 

N:la�t clc co111(;dil:, \vaar we g·istcrc:;11 a vo11cl wa1·e11, 

Cl1ineescl1e te1npel. Henry nam hier eenige l(iekjes. 

lS CCll

Zoo'11 te111pel bestaat gewoo11lijJ, t1it verscl1ille11de gebouwe11 

en poorten. De l1oofdtern1)el sto11d aa.J1 drie l<a11te11 vol afgocls

bc· ·lcle11, l1et ee11 al lcclijlcer da11 l1ct a11dcre. llovc11 t.:e11 soort 

altaar zat een beeld en d�arvoor sto11d�n op scl1oteltjes 

,ll>l>l'lc11 (!11 a11clerc vt4t1cJ-1tc11, <>ol< b,�a11clclc11 vo,,r de bcc.:l<lc1l

wierookstokjes. 111 ee11 ander gebouw zaten vier prîeste1·s 

1·ijst te eten uit een kon1. Met twee sto.kjes clt1we11 zij telke11s 

ee11 l1apje naar bir111e11. De prieste-rs drag·en gren vlecht, maar 

kort geknipt haar. 

V crde1· reden wij naar een Cl1i11eescl1 kcrlcJ1of, waai· 11iet veel 

te zien was: hoopjes aarde met een plank midden i11, waarop 

enkele woorden staan. 

Wij passeerden ook een Chi11eesch dorp, dat uit k1·otten van 

l111izen en linnen te11ten bestond. !-Iet vee staat buiten vast 

gebo11de11 of loopt la� rond. 

1'oen w�j va11 011ze rijtoer tu1·uglcwa1ncn, scl1rcvcn vvij brieven 

c,1 briefkaartc1l er1. gi11gc11 <.laé1r11a i11 cle rcst:Lt1ra11t Nicobats 

di11eeren. Alles is l1ier duur en s]ecl1t. Gedurende l1et diner 

gaven de matrozen buiten een co11cert. 

Zaterdag, 10 October. • 

Zoo even passeeren hier verscl1illencle RL1ssiscl1c soldaten 

in-et kanonne11 en wagens, die va11 de n1a11oeuvres terug-
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ISi1111cn.vlf.:iJ1 .111ct tc1111►cl v,\J\ cc11c cl1i11cc��l1c 1>ag1,(lc 

in L'<J rt-A rt l111r.

• 

• 

kon1e11: eenige regime11te11 n1ake11 n1uzicl.:, a11de1·eJ1 zi11gen. 

l lc:t l1oudt niet op; ik geloof dat al <lc 33.000 soldater1 uitge

rt1kt zijn; n1c11 kan r1iet meer zien va11 <le strJf.

I)c ruiter:; zitte11 alle11 <)p l"leillC l)aar<lj( 1s, \.V�tt L'C11 ko111iscl1 

g-czicl1t tll}lcvert. l)cs 11;t111i(l<.l�tgs 111<1e.-.;t l lc.·11 ry ,,•t·e1· l)ij <)�lZ<..'11 

agent zij 11, ik gi11g eve11 mee, da,t,1·na .::;cl1reven wij nog ce11ige 

l.>ricfkaa1·tc11 e11 des avonds gi11gen we bij J> re�ti 11 d i 11ee·1·en . 

Zondag, 11 Occober. 

Mtn ka11 hier 11ict ziei1, dat liet Zo11d;Lg is. Voor de Cl1i11cezc11 

i:s 11<.:l alle dagc11 we1·kclag, bel1al vc r ,Jn1\ttrtri c11 ..... als l1et 

1·c·gc11t. Daar zij bar1g zijn l1un l1at1t· r1at tl! r11akc11, l'"un1e11 ze 
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cl,l11 11iet g-a,t1·11c 

paraplu. 

buiten, te11zij 01\de1· ee11 gfoote Cl1i11eescl1e 
•

Daar wij des avonds zouden vertrekken, pakte ik eerst alles 
• 

• 

ir,, (laarna \1erzonde11 w-ij eenige telegram111e11 c11 rcde11 daai"-

na naar Mr. Sch�ub, die met ons ging dejeu11eeren. Na afloop 

re<le11 wc door dik e11 du11, over hoo.gten e11 Jaagte11 naai· de 

wed1we1111er1. 

Voordat we daar aanl{wa111e11, moesten wij een rivier pas" 

scerc11, 11taa1· dna1· de b1�t,g 11iet ste1�k ge11oeg was, reder1 wij 

maar doodleuk 11aast de brt1g door het water. 

Er waren maar 4 races. Wij 01,tmoetten daar ook eer1 Hol

lander Mr. Ledeooer, mijningenieur die te Chefoo woont.Wij 

dronke11 een glaasje op (?nze kennismaking, want als men 
- ver van httis is, is rnen altijd blij een landgenoot te 011tmoeten.

Mr. Ledeboer vertelde ons, dat hij des avonds ook weer naar

Chefoo vertrok1 wij stelden dus voor sainen op de boot te

dineeren Daar het voor een vreemdeling te Po1·t-Arthur zeer

lastig is om 's avoncls op een boot te l{o111en, daa1· n1en er met

ee11 jonk naar toe geroeid moet worden, spraken we af, dat

we Mr. Scl1aub 0111 6'/t ttt1r étan zij11 btireau zoude11 ko1ne11

l1alen. Juist op tijd waren wij daar, maar wie er niet �·as,

Mr. Scl1aOb. We wacl1te11 tot 7 - 7 1 /
'l.
, ja zelfs tot 8 uur, maar

er kwam niemand. Eindelijk besloten wij eens aan zijn ]1uis

te informeeren. Daar aangekomen vonden wij een bediende,

clie 011s zou vergezellen. Wij reden weer terug e11 bij het

water gekorne11 111ocsten wij in den do11lter i11 ec11 l<.lci11 bootje.

Gelt1l�kig was de g1·oot<:! boot r1ict vc1· weg; n1aar l1et ergste

kwam 11og� Nadat de Chinees ons eerst tegen de trap gestuurd
' 
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J1ad, kwa111en wij ei11delijk goed te liggc11. l le111·y stapte ce1·st 

uit. Het was een zeer l1ooge stap, zoodat men er eerst op de 

knieen op moest lclauteren. Nu kwam mijn bet1rt. Ik stond op 

e11 jlJÎst toe11 il, OJJ cl<.! trap WOll l,1·uit)t·11, scl1oot llct !Jootjc. 

oncier mij weg, en daar l1ing ik te l>e11gclen. Ge]i1kkig J1ad 

lienry 111ij nog vast en kot1 ik in ce1J zitte11dt! posjtic op de 

trap kome11. lk krabbelde weer op en kwan1 gelt1kkig hee,l-

huids op de boot. 

IJe Chu11gki11g, zoo l1eet onze boot, i� heel g·oc<J l1ocwel 11ict 

l1ecl groot wa11t zij l1eeft n1aar 8 à g voet di�J)ga11g, 0111<l,lt 

l1et water niet zoo diep is. Mr. Ledeboer wacl1tte reeds een 

half uur n1et het di11er. Toen wij gedineerd l1adden, gingen 

\vij wat op het dek wandelen. Wij warerl 1net ons d1·ieën de 

ecnige passagiers eerste klas. De overige passagiers + 600, 

ware11 Chineezen, die l1ier e11 daar op ee11 hoopje lagen te 

slapen. Even voor wij zouden vertrekl,en, begon l1et te 

rt.:gt:1}e11 en stak er een onweer op, dat 011gevee1· de11 gehcelen 

r1acl1t duu1·de. 

In 1 >01·t-Artl1ur is 111e11 clruk bezig toel)t'r('·ic)�(·le11 te 111al,en 

voor den 001·log 111ct Ja1)ar1. De l{ussc.:11 l1cbl>c.:11 l1L111 oorlogs• 

scl1<:pen, die ee1·st wit ware11, donl�ergrijs late11 scl1ildercn, 

terwijl 11\en ovc1·[tl S<)l<lttte11 att11 l1et 111,\1·10<...'lt\1 rt'(.'J"L•11 ziet. Als 

er oorlog kon1t, wat de l<.L1ssen 11iet geloove11, zal er in Correa 

ge\'ocl1ten worden. De n1eeste scl1c�1)e11 zij11 uit l.)01·t-Arthur 

11;1a1· Wl,1<.livo�tolc vc1�t,�ol{kc.:JJ. I let zoti V<><>r (>Il!:> 11ict pre:;ttig 

z.ij,1, llll wij 11(.>g J\;l,\t· .r�11>:t1\ ,villL'll g:t,\1\, ,v:,11l M ·vt�()ll\V 

A111bro zegt, dat de Ja1)a11eez<;:11 gt:t:n u11u<.:r!:>cl1cid va11 11atie 

kcr111cn, <.:n alle vreemdeli11gerl voo1· l�usse11 aanzien. Wij 
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zt1 l lt:11 liet beste 1r1aar l1ope11, wa11t ool< t11ct l1l'l oog op 011zc 

zal.;.e11 zou oorlqg n1inder gewenscht zijn. 

Maandag, 12 October. 

T (>c.:11 wij l1cden n1orgcn op de boot ontwaakte11, lag de Cl1ung-

ki ng voor anl<e1·. Het regende nog n1aar steeds door. De firn1a 

Si •ta.':i l�locl1 & Co. l1ad 011s cc11 l1�cr n1ct l1t111 1·oeiboot ge

zonden en van het hotel was er iemand n1et ee11e boot om de 

bagage te halen. De zee was gelukkig nog al kalrr, zoodat wij 

weldra, zo11der veel gevaar, rustig in de boot .zate11 e11 11aar 

wal roeiden. 

In Chefoo zijn geen rijtuigen, alleen maar draagstoelen, door 

2 of 4 dragers gedragen en ritcha's. Wij stapte11 aa11 wal en 

wandelden naar het Sea View J1otel, dat niet 1ve1· weg was. 

I-Iet l1otel waar we van t1it r=:,ort-A1·tJ1L1r een ka111er besteld

J1addèn, ligt vlak ove1· dit l1otel, ooi< aa11 zee, 111aar daar

Mr. Ledeboer hier woont e11 daar de eigenaar, Mr. SmitJ1 ook

Cl'll l l<)ll;111tler is, g·i11gc11 wij liever l1ic1·. Ons l1ote] is op

Chineescl1e wijze ingericl1t, behalve de tafel die Engelsch is.

Wij zijn l1ier i11 pe11sio11 en betale11 voor ons beiden ro doJlar

per dag uitgezo11derd de d1�anken. Drien1aal per dag krijgen

\Vij war111 ete11. De 111€nu's bcstaa11 or1gcveer uit 16 gc1•eèl1tc11,

waarvan 111en zooveel ka11 nerne11 als men \-Vil, al wilde 1nen
•

van alles nemen.

Zoo gau\V n1en door de poo1·t va11 liet l1otel is, kon1t n1en op

een vierl{ante pl<lats, die i11 liet n1idde11 van l)loe1111)c1·ke11

voorzie11 is. Aa11 çle ka11te11 ZÎ<.:t 111c11 Ccl1 zt1ilc11ga11g, waarop

de kamers uitkomen. Als 1ne11 de l{a111ers nauwkeurig be•
• 
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scl1ou,vt, zij11 ze alles bel1alvc deftig, 111aar ccl1t CJ1i11eescl1. 

}{ij u11:t.c ka1i:1er is ·e11 l,ac..Jl,a111c1·, 111it,tr ltl't l>it<l. (l�t�tri1, is 

zoo klein, dat 111e11 er 01) de l1u1·ken of 11\c·t <Ie bee11e11 gelcruist 

i1l r11oct g�té111 zitterl: l1et is 11iet 111<.:cr <ln11 c •11 ro11dc.·, stcc11en 

kt1i1>. Wij kwa1ne11 zoo wat 0111 7 ltL11· i11 <>11s l1ott·l an11 er1 011:::; 

c.:er.st<.: \Verk was een bacJ te 11e111c11. l li<.·rv()()J' J1:tclclc1, \Vij va11 

,tJ. Moscot1 geen gcleger,l1cid gtll,t<l, zoc><l,tt L'Cll b;\cl 11;1 étl die 

stof op reis en te I)ort-Artl1t11· gl!L'tl weclcle was. Nn toilet

gc:i11aakt en ontbeten t · hcl>bc11, zij11 wij 111<·t Mr. l ... eclcl)t)c1· 

ec:11 w,111dcli11g- tl<>Or de stacl gaa11 111�tke11. l let zij11 allcrnnnl 
• 

t1ecl s111alle st1·ate1l, voo1·al l1et Cl1i11ecscl1c; gcclecltc.:, c.;11 bovc11.-

<lit·11 nog al vt1il. 
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We zijn in ee11ige Chineesche wi11kels geweest, waar Wl.! ka11t 

en zijcJe kocl1ten, alles door Cl1ineezen gemaakt. 1-Ienry na111 

v,lJl 111ij c11 Mr. Lcdc.:lJoe1· ee11 kiekje voot� cle zijclcwi11l<:cl c11 

ook een va11 de Chi neesche 1narlctstraat. Daarna gingen we 

11;tn1· l1�t postl.;.a11too1· 0111 postzegel!:i en b1�icfl<aartc.:11 te l1,tlc1i. 

Het was heel gezellig om door de strate11 te wa11dclen : n1cn 

ziet var, alles, da�tr de Cl1ineeze11 111c;est hL1ite11 zittc·11 te wcr

ke11. Ool<. zag ik een hoopje Cl1inceze11 op dc11 gro11d k�lart 

zitten spelen, terwijl men wat verder aan l1ct lcaartJC!ggen was. 

Voor ons hotel 11an1 He11ry ee11 kiekje va11 mij i11 ee11 ritcl1a. 

Na de luncl1 ginge11 we een uitstapje 11aar bt1itc11 111al<en e11 

daar men hier geen rijtuigen heeft, sta1)ten wc ieder i11 ee11
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clr,l,l'gstoel. De kara vaa,1 zette zicl1 i 11 be wegi 11g: acl1 ter c ll<,1a1·, 

<l,lflt· cl(· str,\tc.:11 11it·t l)r(·t·(I g<·t1()Cg' zi_j11 <•111 11.last l·lk,1ar tl·

g-:t,t11. Wij U,lc�l1tc..·11, <l�Lt l1t.·t JJLtitc.:11 tle st:t<.I \Vt�I l>ctt:r Zl>ll g,té.111, 

111anr jawc.:11 daar was n1aa1"' cc.:11 1)ad zoo:il!i l)ij Cl11s \-\·çl ce11s 

cl >or cJc velcle11 l<>OJ)t. l!�1·g{>lJ\V,1tjrt� lit•J)L'll <lt· <lr:1g·t·rs <.l<.)t>1· 

ee11 geul, waarlangs in dc11 rege11tijcJ het water loo1)t. Wc 

gi11gL'1\ door d1lc c11 dt111, 11t1 e<..:lls i11 cie.: J1<><>g·t<·. <létll W(•<.:1· i11

de laag·te, .e11 als cle weg l1et toeliet i 11 clc lo<J[)l)as, t<lt(lat \\'C 

aan ce11 steilen berg l<,vnn1cr1, u itstapte11 c11 clc.:11 bc1·g cç11 ci11<.f 

01Jklat1tcrder1, terwijl de l<ocli 'S n1et de <lra�1g-stoclc11 volgde.n. 

'l'oen de weg 111 in der 11elde, stapte ik iv<�er i11, tt:rwijl de 

l1ccrc:11 te voet 11,t k,vétmc;11. 
•
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• 

Ei11<leJjjk l<wamcn we aan de SingtaL1 garde11, een Chi11ecscJ1 

huis met tuin, �aar we wat tl1ee enz� gebrL1ikten e11 ee11 

pracl1tig gezicht hadden op Chefoo en de golf van Pechili. Na 

ec11 uttrtje ge1·ust e11 ee11 k:iekje ge1101nen te J1ebbe11, ging het 

eerst <.:e11 ei11djc te voet en nadat wc weer i11 onze ::;tocle11 

zaten op een drafje naar huis, waar wij nog juist voor den 

do0nl{er aa11kwan1en. Wij passeerde11 onderweg verschille11de 

akkers, waar Cl1ineezen begraven liggen. Ieder Chinees be

graaft zijn familie op eigen grond. 

Voor 11et diner dronken de drie Hollanders een Hollandsche 

bitter. 

• 

Dinsdag, 13 October. 

• 1 

1- Iie1� in Chefoo heeft n1e11, ve1·scl1eidene kerken en 1nissie

huizen ook van l{atholieken. Il{ ben de ke1·k gaan zien: l1eel

ee11vot1dig. Verder brachten wij een gedeelte van den voor
e11 na111iddag door op het te1·ras va11 ons hotel, dat aan de

g<>lf vat1 f >ccl1ili gclcgcr1 i�, wt1.rtrvan l1ct water tegl'J1 l1ct

terras aanspoeJt. Het is prachtig weer en heerlijk om l1ier te

zitte11 schrijven: ool{ na111en wij een paar kiekjes. Na den

middag maakten we een wandeling door de Europeesche

stad. Wij moesten steeds klim111en tusschen muren waar.

achter de tuinen en huizen gelegen zijn. Ook kwamen wij

langs het klooster der Franciskaner zusters. Boven op deh

berg hadden wij ee11 pi-achtig gezicht over het water, zoodat

we ool� daar e.e11 paar kiekjes na1nen. La11gs een ande1·e11 weg

gingen wij naar beneden e11 begaven 011s naar een photograaf

• 

• 

• 

' 

•



• 

die de kjekjes voor 011s 011t-wil<.l,;._eltle e11 er a1·drukl,;._e11 v,1t1 

n1aal{te. Wij stuurden va11 elk een aièlruk 11aa:r ·1�0 en Gt1st e11 

maakte11 voor de overige een albu111 gereed . 

011der liet diner zag ik ee11 Cl1i11ees, die ee11 \vit k001·d dooi· 

iijtl l1a,1r gcvlocl1te11 11,t<l. 01) 111ij11 vr;t�1g· ,,,�tl (l,tt l)l'll't:l,1.·11LI�

a11twoordde 1ne11 111ij, dat l1�j i11 de roLLW wa8: ool< d1·age11 ze 

dan witte schoene11. 

Na het diner maakten wij nog ee11 wa11clcJing door de stad 

maar daar er haast geer1 verlichting is, begave11 wij 011s vVee1-

spoedig 11aar hujs. De Chi11ees wa11delt des il ,,011ds altijcl 111ct 

ee11 lantaren of lampion.· 
..

Woensdag, 14 October. 

lederc11 111c,1·ge11 0111 7 t1L1r wordt et� aa11 de cleL1r gel,lopt e11 
• 

' 

l,;._on1t ons Chineesje 01,s tl1ee en ge•·oo!:ïterd brood op· de

l<an1e.r brenger,. Na het ontbijt l1cb il< g<.:})<ll�t, de11l<cnc1e oi-11

1 o LlLJr reeds te kt11111e11 ,•c1-t1·el<kc11, n1an1� 11u is l1<;•t reeds

l1itlf tlric c11 11t,g zill<.:JI ,-viJ c)J> tlt' l)<><>l l<· ,,,:tl·l1tt•11 1 
,lie ,tl l:\11g 

g "signalccrd is. Mc11 J!:; l)ar1g, dat er sto1·n1 z,11 l,0111c.:(1. l<.:dere11 

111iddag 0111 12 t1ur \.Vordt er ec11 kano11sch<)t gelost. 

Wij l1cbbe11 de11 gf:l1eclc11 dng te vergeef..:; gewacl1t er, op den 

t1itkijk gezeten Na la11g wacl1tc11 zager, \VC een boot aa11ko1nc11 

n1aar dat was 11i\il dcge11c, uic wij 1110<.:ste:11 l1cbbc11: n1en l1ad 

011s l)lij ger11aakt 111ct een cloodc 111t1sch: <)11ze hc)ot ,vas nog 

11ict i.11 't zicl1L. M --11 zegt, dat de boc)t 11 ict \1oor l1c<le11 nacht 

aa11 zal ko111c11, 0111 dan 111orge11 1)as te \'l•1-trekkerl. Wij 

dirieci-den hedcr, op de11 gewonen tijd e11 <lronker1 toe11 nog 
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• 

ec11 gl�t,\sjc 111et <le l lollanders op ec11 goede reis. De heer 

Albe1·ts uit Groningen die hier bij de dot1ane is, beloofde ons 
toe11 }1ij weggi11g, te zullen berichten hoe la:at onze boot den 
volgende11 morgen vertrekken zou. 

• 

• 

Donderdag, 15 October.
• 

Op de11 gewone11 tijd kwam de boy met thee e11 br�cht tevens 
ee11 kaartje ,,a11 Mr. Alberts, meldende, dat d� Sl1enl,c,ing (de

];1ng vc:rwacl1te boot) om 9 t1t1r zott vertre1�·kcn. V nn sla1.>(:11 

wa!:; natuurlijk geen sprake n1eer. 
Wij stonde11 spoedig op, kleedden ons en vergezeld. van Mr.

Ledeboe1· en Mr. Smith togen we op het pad. We stapte11 in 
de Sampan (kleine frikschuit) van het hotel, want de Sheng-

• • 

l<i11g lag op st1·oon1 en zoo werden we n1et 011ze bagage aan 

boord geb1�acht. Daar vertelde de kapitei11 ons dat de boot 
pas 01n ro t1ur zou vertrekken, maar daar er ee11 ige passagiers 
aa11 la11d wa1·e11 gegaan 0111 Cl1efoo te bezichtige11, werd }1et

elf uur voordat wij vertrokken: de trap wás zelfs al ingehaald, 
toen er nog een passagier kwam. 
Om ongeveer 10 ttt1r l{wam Mr. Alberts aan boord om de 
papiere11 van de doL1a11e te l>re11ge11 en ons teve11s een goede 
reis toe te wenschen. De J1ee1�en Ledeboer en Alberts ver-
trokl{e11 met hu11 roeiboot. 

•

Toe11 wij 011zc kajt1it gczic11 en de boot bezicl1tigd hadden, 
gingen we wat 011tbijten, daar wij 110g niet veel gel1ad l1adden . 

• 

Ontbijt, lunch, diner en thcç, alles is bij de11 overtocl1t be
gre1)c11; 7 r <lolla1·s voo1· s�t111cr1. I lt.:t <.:tc11 ,v�ts ta111clijk goed . 

• 

• 

•



• 

• 

' 

Eerst vocrt11 wij voor'l>i.i rotsc11 c11 kwa111c11 toc11 i11 Ol)è11 zee,

w.aar men van tijd tot tijd een rots bovc11 l1et water zag t1it

steke11. De zee was kaln1 tn liet was Jekker wee1-, zoodat·we

bove11 konden blijven. 1-\an boord ,varen \'Crschillc11de spelc11.

Na het diner, zeker door de vreen1de kost, \-Ve1-d ik niet lel"ke1-

e11 ging toen stilletjes naar kooi, waar- ik weld1·a J1ee1·lijk

i 11s liep.

Wij zagen dien dag verschille11de vissc11e1·svaartuigen waar-
• 

va11 wij ee11 kiekje _nan1e11. •

Vrijdag, 16 October� 
1 

• 

Des n1orgens toe11 wij 01n 5 uL1r wakl�er v,•ertie11, l,1ge11 wij 

voor· anker voor de zandbank van 'l
"'

a11l(tl. 

We 111oete11 wachten op 1100g water c11 OJ> t.:e111g·e lic·l1te1·s, c)ie 

gocdere11 over moeten nemen, daar: de zandba11k erg hoog 

ligt e11 de boot volgelade11 was. l)e l"apitein zeide 011s, clat 

l1ct wel 11acl1t zott \vo1·(le11, ee1· we c)vc1· clc b,t11I( k(111<le1l, clnar 

er nog al veel wir1d stond e11 déze l1et water \Vegdrec·f. De

zee was erg woelig. Verscl1eidene pass,1gie1-s besloten om 

n1ct ce11 klein stoon1bootje, dat langs zij kwan1, ve,�dc.:1� te

g·aa11. Er mocl1t eve11wel 11 iema11d va11 boo1·cJ voo1· dt: dokter· 

en de ·dot1anen geweest ware11. Deze laatste ware11 zeet· 

ge1nakkelijk: ze kcke11 zelfs de bagage 11iet aa11. We nan1e11

voo1· ons vert1·ek nog ee11 ige kiekjes 01) (Ie boot. 

De wi11d ging l1oe lange1· hoe meer opzetten. 1-Iet was hals

brel(c11d 01n op die kleine boot te ko111en, die geweldig lag te

<.l�tJ1�c11. Er \1/t:rd bcl1ecle11 t1it 011.ze ü(>Ot eet\ 1Jlrt11l.;. gclcg(I op 

+s
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• 
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• 

• 

l1cl LJ()(Jljt· c11 d�a11 1r1c,c:st 111c11 zuo vlug n1ogclijk ove1· die pl1L11k 

loope11, voo1·dat deze er \Veer af.5choof. Op een gegeve11 

oogenblik gjng de plank door het raam van de stuurhut en 

brak 1·uit en kozijn aa11 splinters. De bagage werd zoo maar 

van onze boot op de andere geworpen en moest buiten in het 

nat blijven staan: de 1·eizigers zaten tusschen ltaljaansche 

soldaterl' bove11 op de l�ajuit e11 J)rofiteerden va11 de g·ol ve11 •
• 

We beslote11 in v1·edes naan'l nog maar een dag te wachten, 

liever dan ons leven te wagen. Na den n1iddag kwam er een 

groote Jicl1ter langs zij om de goederen over te 11e111e11. Er 

waren wel roo koelies op, waarmede wij ons den geheelen 

111id<.l,tg ge�1111useerd l1tbben, daa1· we ze op ons gen1ak in J1u11

doen en laten l<o11den waa1·nemen. Wij namen ook dien dag 

110g vc:rscl1illende kiekjes. De Chineezen van l1et land -

die der steden zijn er al aan gewoon - zijn, bang voor een 

kiektoeste1. Hun godsdien$t leert hun, dat als zij gekiekt 

worden, een deel van hun geest weggaat, bovendien gelooven 

zij, dat da11 een l1un11er familieleden zal sterven. Zij loopen dus 

voor een kiektoestel nog harder weg dan voor een revolver. 

I Ict wa� e<:;11 vt1il boeltje daar O{J die licl1ter. Uit eer1 grootè 

to11 �cl1e1)t� ieder wat 1·ijst; daarna gingen zij i11 een kring op 

l1un hurke11 zitten 01J1 een J)an, waari11 een soort gebraden 

uie11 waren. Daaruit aten ze met twee stokjes. Na )1et eten 

gingen degenen, die niet behoefde11 te werken, tL1ssche11 de 

kisten en balen liggen slapen, te,�wijl l�leine jo11ge11s de vate11 

schoon maakten en liet a von·dete11 i11 gcreedl1e1d gingeJ1 

brengen. Een soort groote wortel werd aa11 schij·fjes gel1akt 

en dan in een tonnetje gedaan� 



• 

I Jet \-Vcrk liep 11.og al vlug \.rit11 sl:llJel, ''Lt11 tiju tL,t tij(] k,va1,1c11 

er 111et eet1 bootje een Ct1i11ees e11 een paa1· l1eete11 ecr1s kijke11. 

'l'egen den avond begon het te $torme11 en te weerlichten; 

de zee was 110g onstuimiger dan 't> 1110J,._gens, er \Vas dt1s gee11 

dei1l,er1. aa11, dat wij 's 11ncJ1ts over cle :ta11<Jl>at1l< z<)t1<Je11 l-:c>111c11. 

l let was reeds donker, toen de sleepboot n1et cle lichte,· ver

t1�ok. l)e koelies hL1ddci1 O}) <lè l icl1ter eert goe<l �lrt;ll>J>l,\,\t!-:ijL·

uitgezocht. De Chi11eezei1 ku1111en overal en altijd sla1)en,

zelfs staande, Om een t1ur of tien ginge.n we slapen, i11 de

hoo1J, d�tt de sto1111 dc11 a11d(:rt�11 <lag wat bl:<latlrcl zot, zij11.

Zaterdag, 17 Oc�ober. 

[)es nacl1ts stor111de het vre<:selijk c11 drcvc11 · ,vc <.:<.;Jl ci11<J af. 

Wij sto11de11 op in de J1oop, dat de Sl1e11ki11g <liet1 d�1g <.)\'er cle 
• 

bank zou gaan, n1aar e1· was geen de11l,cn aaJ1. I)e 1�,tJ)itei11 

zeide 011s, dat er een klei11 stoombootje zot1 k.0111e1J on1 <l� 

reizigers 11aä.r 1'angku te b1·e11gcn. Wc bcs1c>tc11 l1ct 11t1 ool, 
• 

111aar te wage11. 

Na veel 111ocite Zêttc11 wc cl,t11 ei11clelijk <.,J) <.'Cll Ul>ot, vc·c) 

klcir1er dar, de Gt1sto, voor i11 de 1�ajL1it 1,1et clcrtit·11 l)êr�o1le11. 

l{oncloi-11 011s werd alles dicl1t gcn1aakt, opdat cll! gl)l,·c11 ,,ict 

i11 cle l�ajt1it ioude11 ko11,e11. De bagage, clie wij gelttk.kig· n1ee 

ko11c.lt11 11�11le11, gi11g o.cl1tc:1· i11 en sto11<l c1lts oc)I< clroog. De 

ké\jttit was even groot al� clie va11 c)c· Gtt:t>tc), ,•o<)rclal cleze 

verg1·oot was: w z,1tcn Jt1� als l1ari11g in cc,, tot1. De b<)Ot 

1·old -. \1<.:rscl1rikkclijl,, zoodat al SJ)Ocdig ec11ige llti zeeziek 

\Vtrue11. ])aa1· de deur der k�tjt1it niet goed toegt:l1)U�lkl ,va�, 

• 

• 

• 
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' ' 

l<WillJl t�r <·<·11 gc,lf 11\lêtr bi111t<'tl, Wit,trcl<>C)r t·c·11 cl.ttllt• klt:t�J\tll 

werd. Na zoowat a11de1·half uu1· gevare11 te hebben, kwamer1 
• 

we aa11 de 1·i vier e11 we1·d l1et wate1� wat kal111e1·; we ko11de11 

nu aan één kant de raampjes open zetten en even later ook 

de det1r, zoodat de frissche lt1cht binnen kon komen, en 

<.lcg<.�11c11 c.Iie zcc..:zicl� warc11, spoc(lig J1e1·�teld<:!Jl. 

GelL1kl�ig· bleef il{ goed e11 liet n1ij de sandwicl1es, die de kapi

tei11 011s 111edegegeven l1ad, goed smal{en; ook He111·y was

zoo goed als maar zijn kon.· 

Wij waren blij, toen we 11a ee11 vaart va11 2 1 / '.!. i1ur goed e11 

wel te rfangku aa11kwamen. Hier �e1·den we bestormd door 
✓ •  

l{oeloes om 011ze bagage naar den trein te brengen. Ee11

Engelsche dominee, die ook mèt zijn familie mee was ge

l{on1e11 e11 Chi11eesch spral<,, accqrdeerde met den baas va11 

het spel. Voor 3 dollars zouden ze de bagage van al de pas

sagiers naar den trei11 br·enge11; ieder stapte achter zijn ba-

gage aan: ik voorop met een gedeelte en Henry met de 1·est, 

l1ct w:1s cc11 l1�ele <.1t)locl1t. leder koelie:: droeg ec11 stl1k op den 
• • 

scl10L1der, on1 de zware stukken binden ze touwen, steken 

daar een stok door en dragen het zoo met twee of drie. Bij 

het station was een hotel, d.at van bL1iten zeer n1ooi was n1aar 

v·an bi11nen zee1· vuil. 

We hadden honger en indachtig het spreekwoord: vieze 

varkens vetten niet, aten wij toc.11 onze beefsteak maar op. 

Men behoeft voor de bagage geen vracht te betalen, maar 

men n1oet zelf zorgen, dat ze in en uit den trein komt. De 

eerste k]a� was zooa]s bij ons de derde, de tweede een soort 

bagagewagen en de derde een open goederenwagen. 

• 

• 

• 
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( > 111 t, t I Lt r il r r i v c L' r ( 1 ( ·, 1 ½' l' l t, ï ï l · 11 t si I i. l ·: t · 1 1 , 1 ik k t '" ( i 11 i 11 < • < • s,

n1aa1· ee11 v)t1g·ge \1e11t, clc ()Ortiel· va11 liet l1otel, \\ra� aa11 dc11 

trei 11 on1 ons af te J1alc11. l lij zorgde V()Or de bagétge c11 wij 

stapte11 in de11 0111 nibus, ee11 \11·oeg·ere zicke11 \vage11 van het 

roode l<1·uis, met witte go1·dijntjes: ec11 w,1a1· j)i-acl1tstt1l<.. 

l Ict l1otel A�to1· J loll!:'.i(; i� l,uîter1gcw<rl)ll gt>cu, ()t)k et�Jl e11

(lri11ke11 e11 bediening laten niet� te ½1e11!::i<·l1t·11 o\·er. f Ict is Ol) 

zijn Engelsch ing·e1·ic)1t; kamer, bed e11 pension bel1"1l ve wij1.1
1

bier, likeu1· e11 mi11eraalwater is voor twee pe1·s011en 12 dollars 

1>er d�g.

Des morgens van 8- 10 uur ontbijt, wa1-i11 of l,ot1cl, waarvan

men kan ne111e.n zoo veel rnen wil met koffie of tl1ee. 0111 r uu1·

lttnch en om 71 /-2 uur in de11 winter en on1 8 t1u1- in den zo111er 

di11er. Na 011tbijt, lt111ch of dine1-, l{rijgt 111e11 ,·,l11 den boy ee11 

bo11netje, waarop me11 zet, wat 111er1 ged1·onker1 heeft, liet 

11L1n1me1· van cle kar11e1· en zij 11 11aan1. Later -als n1e11 \·ert1·ekt 

krijgt 111en bij de 1·ekening de bor1netjes, zoodat er ge.en ver-

gi��i 11gc11 l,LJlllll:ll J>lants l1l·_t)l)c .. :11. Mc..·11 l)c..·zt,rgt 11 it:l� i 11 11<:t 

hotel of men 111oet ec11 bewijs van 011tva11gst tecl,c11e11 .
• 

Zondag, 18 October. 

1·)c� n1orgens 0111 10 Llllr gi11ge11 ,,ve naar <le l:'r;i11sc)1e 111i;j:Si011-

11arissen. l Ict was de 111is voor de DtJitscl1c soldate11 : clc ktrk 

was vol va11 cije lui. Z�j zo11gen gedt1re11dc de 111is licderc11, 

die begeleid w·erde11 door orgel e,1 l>l<1asi11strt11l>e11t<.:11. E1· 

,vc1·<l it1 11et Dt1itscl1 gepreekt. 

I)c stacl is e\1enals Cl1efoo in twee dcclerl \rerclccld: ee11

EL1ro1)t:esch en ee11 Cl1i11eescl1 gedeelte. Na <lt: IL111cl1 gi11ge11
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Straal iu Tientsin. 

we per rijtuig een, l<ijkje nemen, eerst in de nieuwe er1 toe11 

in de ot1de stad, we hadden een Chinees tot gids. Hen·r)r nam 

op onze rit eenige kiel<jes. Wij bezocl1ten in de ot1de stad een 

tc1111)el waar verscl1illende afgodsbeelden J:>to11dc11. V 001· éé11 

van die beelden lag een l1oop kleine beeldjes. De gids ver

telde 011s, dat hier de v1·ot1we11 gingen bidden om kinderen te 

krijgen; l1ij gaf ons twee van die beeldjes. 

De Chineescl1e sta(l bestaat gel1cel uit }1utten van leem; de 

�tratct1 zij11 er ta111clijk bJ·c.;c<l
7 

111c11 l�an c1· tnct t:en rijtuig 

doorrijde11. 

l)<.: n1ecstc wi rlkels J1ebbc11 ec11 01->e11 voo11�·cv �1, zoe1dat 1l1e11

bij11a alles O}J st1·aat doet: l1ct wits cct1 lev ·11 al!i c ·11 001·clecl, 
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V \)Of \1t.:t l\()\c.:1 lt.: 'l'ic..:11L:-.i1\, 

juist alsof 111en i11 een jodenbuurt was. De Chit1eezen prijzt:ll 

hun ware11 zingende aa11, ook werke11, lru1iet1 e11 lossen doe11 

ze zingende. 

Wij hadden al een heelen tijd gereden e11 eindelijk kregen wij 
. � 

onze bagger111olc11 jn 't gczicl1t. l-l<.!111·y r\r1111 ec11ige l�ic.:kjt:$. 
• 

Het was dicl1t bij ons hotel, maai� aarl cle11. overl�an t a11 l1et 
• 

watc1�, zooclat we 111ct l1ct 1-ijtt1ig c1· 11Îc't l,<>11çle11 l,0111c11. Wi�j 

d�1.11kte11 du!:i 1·ijtl1ig <.'Il Cl1i11ees af· ut1 IJ�slute11 <.;t· 11an,· toe te 

wandele11. Wij moeste11 over ce11 scl1i J)lJt·L1g zo11der let1t1ir1g 

e11 ,vaarva11 de planl�e11 los lage11. De n1ees.te brL1ggen zijn 

l1ie1- zec1· p1·i1niticf. Al� m 11 11aar l1et .st·ntio11 gaat n1oet 1ne11 

cc11 clcrgelijke 1},'lSsec1·cr\. 

J ltt wa� 1~ec<ls doi1l<.c1· toc11 wij i11 (J11s ltol<.:l t ·1�tLgli\vn.11lc11. 

Als l1ct tijd is V0<>1- cli11c1- ofll111cl1, 111alze.11 ze l,ie1· <.�c11 l1cls(·l1 

l;Lwaai op cc11 go11g. l)c cetz�tal w�ts vol, ,vc we1·lle11 11etjes

en vl tig bcdie11d . 

• 
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•
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Bugger111acl1i1le door ons geleverd, werkende i11 <le haven 

van .,..l'ientsin. 

Maandag, 19 October. 

• 

Den morgen besteedde ik aan brieven scl1rijve11, terwijl 

lle111·y voo1· z,lken ttitging: J1ij ontmoette een 1 lollandsch 

ingenieur, Mr. Vliegentl1art uit Deift. 

[)es 11,trniclclags ,.va11dele.len we cloor clr- 11icL1\ve stacl, wa<1t· 

prachtige ht1ize11 staan c11 waai:. 111c11 nog steeds ann 11 t 

bouwer1 is. Ü\·er 011s l1otel l1n11gt eetl g1·oote klok, geschc11k 

va11 het llocl1L1n1c1· Ve1·ci11 éltlll Li-l1u11g-cl1a11g c11 L>este111cJ 

voor een pagode te Pelcing, m,tar cloo1· d � Cl1inccicn gew �i

gerd als zijnde n.fko111stig uil l�t1t·o1)rl. Mt�ll g·cl)rttikt ze 11t1 

l11c.;r ,tl:;; 1>1',\ll<ll(l<>I,, Jlll\llr l)l('ll lll'(.'rl �l' /.l)I) l:1:,g- gt.·l1:t11gc.:11, 
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dat ze mnar i11 ee11 l,lei11 gedeelte va11 de �tacl ka11 gchoot�d 

wo1·den. llcrlr)' 11a111 ec11 l{iel,je 'lft11 de kl(,1,, en éê11 111 de 

Cl1ir1ee8cl1e stacl var1 c.1t·ic ,1rl>ttwt.•11. 

L-)c v1·ouwc11 .zij11 l)ijtltL ce11clc1· gc:k]<.:<..:<I ,tls clc 111a1111c11, allcc11 

h ·bbe11 ze:: heL11· haai· opg·en1aal{t e11 11cel l,lci11c \'<)<:tjc:, zooals 

l>ij 011s cc11 l<i11<J ,•:tr1 ét�11 j;_tnr. ML·11 zit·t 11iL·t \'L't'l ,·rt)Ll\\1 t.·11, 

<lcz · 111oct�11 gewoonlijk tl1t1is blij,,·L·11, c)c1l, 111cisjes U0\'<.'11 dt:

13 jaar zi ·t 111cn zcld 11 <>1> str,t�tt. 111 <l<.· l1c>t<.:I.� ·11 ,vr>11i11gctl 

l1ceft t11c11 allen1aal ,nanl�jl,e bedic11(le11. 

Wc· 2ag •n CJ1i11eczc:=r1, die óp stra,lt ge,,,ns!-icl1en L�11 g<.:1<a111tl 

\·\'('1'()(·11. 

()111 5 L1t1r l�wa111 M1·. Vlicgc11tl1,t1·t <>lls t·t·11 l>t.·z,,c·I, l>rt·11�t.:11 t·11 
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bleef bij ons dineeren. f-Iij inviteerde ons om clen volge11de11 

<lag ec11 boottocl1tje n1et l1e111 te 111ake11, wat wij volgau1·11e
• 

aa1111a 111.en.

In )1et hotel logeert ooi{ een I r1dischè prins n1et ee11 zijner 

vrouwen, de eenige blar1ke clie l1ij heeft, en die scl1atrijk 111oet 

zijn. 1-Iij di11eerde öoJ.:: in de restauratie . 
• • 

Dinsdag, 20 October. 

Ilenry js weer voor zalcen uit en ik scl1rijf ee11 !Jaar brieven. 

I-Iet weer is niet zoo 111ooi als l1et geweest is, clc lucl1t is wat

bewoll{t. Henry is evell 11aa1· clc11 11l1otog1·aaf geweest c>111
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ce11ige kiekjes te zie11, die 011t\.vikkeld wa1-e11. Er zij11 er ver� 

scl1eidene goede b�i. 
" 

N.1 cll'll 111ici(l;1g ll)�i;tkt(, 11 \\rij c111� \'()01·g-c..·11<llll('ll l><><1tt<1cl1lj ', ·

wij g·i11gc11 l�ijkt!Jl 11aa1· l1ct vc1-Jegge11 <.lc...:1- 1·i\1 Ît·1�. l let \.Va�

zeer i11teressa11t de Ct1i11eezen aa11 liet wci-k te zie11. l let

z,111d we1·cl t1itgegrave11 e.11 c)ar'l ir1 twee 111:t11cljes na11 ce11 jLtk

ov t· cJe scl10L1dc1·s wcgg·e(]1-agc·11. I le11 ry 11,1111 c..: r <.·e ,1 ige ki ·l�jcs

van. I Iet werl< vorderde langzaam, als wij l1icr een l)aar 

cxcav�tteL11·s l(<)11(le11 plnatse11, ZOLI l1ct ,·ll1g-gc;1· ga,l11. Zl)c.),11 

l<o "lie verdie11t 20 cts,. per dag. 

Wij hebben op ee11 ccrbiedige11 afsta11cl (,1,t11wc.:gc liet lcve11dc 

vee) in de huize11 var1 de CJ1ine<.=z<.:11 g-�l,<:kc...:11, die allen biJ 

11 ·t werk wo11c11. lçder<: Cl1i11e<.:� l�t·ijg·t ,·�ltl cle11 a,t1111c.:111e1-
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G rou<l werkers bij 1�ientsi11.

• 

• 

--

• 

ct:11 111,tt. Ve1·s<.:l1cidc11c11 bij ell{aat· 111aken daarva11 ec11 httt.

Eerst ,vordt de grond wat ttitgegraven, middenin wordt een 

fornL1i� gcmaal\t van aa1·dc en klui, cl,1a1·over wo1·clt een boog· 

g,tlt·rij ge111�t,tkt en da,1ro1) wor·dcn de n1atten stevig bevc!;tigd. 

1�ege11ov-er l1et vut1r -- aan bei.cle l{a.r1ten ,vaarvan 's nachts 

tie11 Cl1i11ceze11 !;!apert - is c.le i11g-ar1g va,1 de l1t1t, clie 111et ee11 

n1,tt clict1t grrr1ankt wc)rrlt. F:,· l1(�crscl1t l1i<·r onclt·r cl<· 1,nc·li(·s 

l>ij11,t itltîjcl J)<>kl,t:11 c>f �111<le1� · zlcl<tc11. l)c lt(;cr Vlicg-c11tl1art

vertelde, dat l1et wel gebeurde, dat ze vol pokken op het

we.rk l<om�n, men ziet détn ook veel n1ottigc Cl1i11eczc11.

Tot11 we l1et werk af�eloopen hadde11, bego11 l1et te reger1en

zoodat de te1·ugtocht 11iet zoo g zcllig was, 0111dat we i11 de

•
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l\ctjuit 111oest<:11 bl�j,1 e_11 t'tl 11icts \> ,\11 l1L·L•l:trlll.-,t·l1�tl> k"t>llllt:11

zien. J-.,Ienry is blij bij l1et werk geweest te zij 11, da11 l,a11 l1ij er 

zicl1 een dc11l{beeld va11 111al,l'11· l1oe n1c·11 l1ic·J· \i\·<:rl,t. 

Woensdag, 21 October. 

1)' lll<.>rg�c11 Wt:r<l uc,or I lc1lr)1 gl'l)l'llÎl,t (}lil 11,>g· L'l'llig·e ILti t' 

l><·zc,,·1,(·11 <.'11 cl<)<1r 111i_j (>111 i11 t,· 1):tl,l,t· 11
1 
l<·1·,,·i,1l, ,,111<l:1l l lt•,11·)' 

z�lll·rd,,g })tlS C.:l'JI l1ct·r l,�\JI s1)r<.:l,t:11, 'vVij l,c�L<,te11 l1t·bl>e11 

l1t·rlt·11 111icl,lag· 11aar l.)eki11g te vertrel,ker1. 9, 11 l1alf "'itr stapte11 

wij Îtl clc.:11 trci11 C:11 k\.Véll11('1l f)III l1nlr Zl'Vl'll.t(� l )cl<i11g élUl1. 0111 

gel1ct·l l)t.:l<i11g· is cc11 zeer ll<)Oge 111Ltt1r gcl><)t1,vcl, Wi'l.a1·i11 n1e11 

·l!11 OIJ<.:11i11g gc:rnaakt hc·c:ft 0111 de trci 11 cl�f>r t · l,1te:1, gaa11.
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Grondweskei·s l'.>ij 1ïe11tsi11.

1-Iet was reeds donlter toen wij aankwamen. Dadelijk ,verden

,vij bestorn1cl door een troep koelies, dîe ieder ee11 lampion,

ter verlichtir1g aan ee11 stol< dragc,1, on1 or1ze bagage ovc1· te

11c111c11. lle11ry vooroJ), ik acl1tera,t11 e11 de twee l,oclieB i11 het

midden begoJ111e11 wij den tocht. We n1oesten 110g wel 5

minuten loopen eer we aa11 een poort in den n1t1ur kwan1en,

waarachter de omnibus stond (ee11 broertje van die uit

Tie11tsen.) Wrj stapten in bij nog 3 Franscl1en: 2 heeren er1

r dan1e. Deze wilden J1et voorra.a111pje dicht 111aken n1aar dat 

gi11g 11iet toen deed l-Ienry liet a.c}1terraa111pje dicht, maar 

daar zaten slechts eenige scl1crvc11 glas i11, zoodat wc liet 

n1aar vveer liete11 za.kke11. l11tL1sscl1c11 l,otste11 wc i11 dc11 do11-
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c;ro11<l,vcrkcrs bij 'l'i�111�i11.

ker 111aar weer vc,·clcr, t(>tdat wij \1001· cL·11 j)Oo1·t still1iclclerl. 

Wij "''at·t.'1\ a:111 l1L't \'<)t>1·11;-i�t111stt_' l1t)tt·l \·:111 1·'el,i11g· a;1r1gt.'· 

1,�)Tll 11 (l1otcl 1 ><:l,i11p: g-t•r1;1,1r11cl). 

N:t Ltitgesta1)t te zij11 kw'-t111e11 \.\'Î.Î <ll><>r ('c11 ()<><>rl t>I> <·c11 vie1·· 

l,a11te pla,tts waar l1ict' e11 daar t ·1· \' ·rsi<.:1·i11g c<:11 boo111pjt..: 

sto11d. l{echt ove1· de poort ,v�ts de r·cstaL1ra11t. I Iet recl1tc1·

gedeelte werd ingenon1en door ee11 café, de li11ke1·kant door· 

de salon. Op cic plaats zcl"·c stondcr1 ba11l,e11 en tafeltjes. De 

l1<)t(:•lt1ot1(lc1·, c >n Italia,111 b1·a ·l1t <)JlS 11,1.ar <)11zc· l,a1-11c1·; \,VC 

111oest(..'tl cJ0r11· L'<:11 11:tll\'/ tlo11l,c1· g,111gctjL·, t<)c11 \Vt:.�er doo1-

t·<.:11 gn11g c11 <la;\1-i1a c1001· c.•c."11 t,1i11tjt·, ,vnn1·l,11,g� ;\;\11 <.l "n e<:nen 

l,tltlt de k,\111ers wai·c11. 
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Wij L1�1J<lc.:11 ceJ1 l->L1ite11clcL11· c11 cc11 r�t�L111, wattrv,)or ee11 (Jitar 
• 

clt11111L' g·,)rclij11tjes l1,i11ge11. Doo1� l1ct r,1a111 ,vas de kacl1elpijJ) 

gestoke11. 111 de l{an1er stond voor l1et bed ee11 scl1ern1, dat 

we voor het raam zetten e11 voor de ran1en van de det1r hingen 

wc 011ic rcisdel<.c:.11. llovc11 het b�cl was r1og· e�:11 �111�Ll 1·,t,1111, 

dat op straat t1itlc,<\1a1n. 

Wc l�el�c11 cJk,111de1· ce11s aa11 er1 vo11de11 dat" l1ct de ka111e1·

\vel ,vas j ik bekeek J1et bed eens, dat 110gal.zindelijk "'as. 0111 

half acl1t vvas het diner. We knapten ons wat· op en Henry 

die l1E:t ee1�ste klaar was ging ee11s kijke11 of hij g·ee11 Hol

landscl1c·11 bitter ko11 krijgen, wat l1e1n werl(elijk gelukte. 

Toen il( klaa1· was, wilde il{ Henry op gaan zoeken, maar in 

al die gangetjes verdwaalde ik en ik kwam weer in eenzelfde 

tuir1tje met kamers terecht; gelul(kig kwam il{ een Chinees 

tege11, die 111ij den weg wees. 

Na het diner gi·ngen we slapen, want wij moestè11 den vol

gende11 morge11 om 61/-J. uur op pad. Wij sliepen direct in 111aar 

wc1·de11 11u en dan wakker door eer, 11achtwacht, die geregeld 

ell( half uur den tijd aangeeft door zo,oveel 1naal op ee11 trorn 

en daarna op een koperen bekken te· slaan, als er uren ver

Joopen zijn. Met )iet half uu14 slaat l1ij op een andere manier. 

f)e J lc>ll�111<.J.�cl1e geza1lt Mr. Ot1<lc11<l�jl, vcrtelcie 011s, dat e1·

vroeger in de legatie ooJ< ee11 nacl1twacl1t was, die zoo'n leven

maal<te. Er was eve11wel ee11 1-lollandsct)e da111e., die l1ie1·door

niet kon slapen, e11 n1en verbóod daa1·0111 den waker het

trommelen. Maar daar de Cl1ineezen e1·g bang zijn en denken

dat l1un lawaai de dieven op de vJucl1t zal jage11, besloot die

Chinees in plaats van te tron1111elen, de11 gel1ccle11 tijd te
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l1oesten. Dit verveelde de dame nog n1eer en daaron1 liet.111en 
.. 

• 

hem i11 vredes naam maar weer t1·0111111eJe11: 

Donderdag, 22 October. 

Met 11rachtig weer stonde11 we 001 6 1 ,'t ut1r op, daar wij van 

<•llzt.·11 tijcl lc t >elti11g 111c>t·stc..·11 jlrt)fÎlt:c1·(·t1. ( >111 l1;tlf:tt·l1t \\1

:1r(·t1

\.vij l<ar1t en klaar c11 sto11d 011.ze gi<.l:s J11ct 3 ritcl1�1·::; gc1·eed 

0111 o 11s al l1ct 111c1·k \Vaard igc te tooner1. Wc staJ)tC r1 i 11 c11 

voo1·t gi11g l1et door dil<. e11 du11, overal tt1sscl1cr1 c:11 c)verl1ee11, 

door· Cl1i 11ecscl1c wij l<cn, ]arlgs t1 i tstal I inge11, tL15stl1en ee11 

karavaa11 l{ar11eelc11 door enz. enz. We I�wa111e11 op de plaats, 

waar de Dt1itscl1e gc;za11t, Mr. vo11 I{ett<.:lcr, i11 1900 bij de 
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l,amn te1111)el liu Peking. 

Chineesche troebelen vermoord werd; op die plaats is, ter 

zijner nagedachtenis een poort opgericl1t. 

Verder reden we naar ee11 Cl1ineesche cloisonnéfabriek waar 
' 

wij vcr�cl1cide11e 111ooie voorwerp<:'n zagen 111al"c11. Wij kocl1-

ten een paar vazen en een paar jardi11iè1•es: de Cl1inees sprak 

uitstekend Frap.sch en liet niets afdingen. 

Verder rijdende k�ame11 we aan de11 te1npel van Lama Jung-

110-Jung. Onze koelies vroegen wat geld 0111 thee te gaan

drinl<.en. Zij l1adden dat wel verdiend, daar wij niet tot de

licl1tste bel1oore11.

Zoo'n Chineesche tempel gelijltt op ee11 <lorp, zoov el te1n

pels, tempeltje8 e11 huisjes zijn over een groote oppervlt1kte
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Yl>tn· <lcu (.;unru�iu� tC1H1>el te l 1cking. 

.. 

, 

verspreid e1l gel1cel cl oor _111ure11 e,1 �001·te11 afgesloten. 

1 -Iet 1s een l1eele wandeling en J11en J1ceft e1· veel tijd ,,oor 

11oodig 0111 alles te zi(·11. De lan1a's (1)1·iestcrs) wonc11 daar i11 

vcl'�cl1illc11<le l1ui�jes: ze 111c,gt:11 11it:t tr<Jll\Vl:11 l'Il :1.ij1t ,tlle11 

Mongole11. lcdc1· Mo11goolscl1 .ht1i!:igczir1 111oet cc:11 zoon voor 

la111a afstaa11, zij gaan da11 1·eeds jong 11aar (:é11 der ten1µels 

en n1oeten geheel afsta11d doe11 va11 l1u1111e fa111ilie. 

Uit een 11oort kwa111c11 wel vijftig 1a111,L,s, ot1d c11 jo11g, alle11 

111et la11gt' gele 11la11tels aa11 e11 gele stèl'-c11 <)}), Zij gi11ge11 11,la1· 

dc11 grootstc11 tern1->e1, gi11ge11 tla;ir 111<:t gcl,rt1istc bee11e11 O�) 

breedc banken tcge11(,vcr c I kartr z ittc11, c1, Dl·g�)O 11e11 Of) 

za11gcrige tou11 llt111 gt:l><:.:<l tl: <lo<.:11. •

• 
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111 cli ·11 l<::1111Jcl �l(J11Jc11 \1ct·!Scl1eiclt.:11e ,tfg'(JJslJt:clJc11 111et 111ooi 

bee·lclwerk er aar1, maar de gezichten l1et éen al leelijker dan 

het ande1·e. Henry nan1 ee11 paar kiekjes. In een der tempels 

sto11d ce11 zee1· groote 13oudda ,�el 7 5 voet hoog; ,ve n1oeste11 

3 tra1)pen opklim111en en waren toe11 nog niet aan het 11oofèi.

Ue Cl1i11cezen gelooven, dat dit beeld uit een stul{ l1ot1t ge-

• 

111aakt is, 111aar dat is 011mogelijk. Wij zagen daarboven heel 
aardige beeldjes staan. Wij vroegen of wij er niet een ko11den 

koopen, 1naa1· dat ging niet, zeiden ze ; dat z9u l1L111 het leven 

l,u111lc11. kosten; 11iettcge11�taande duwde tocl1 éé11 dc1· lama's 

1-f e.11ry een ander beeldje in de hand e11 vroeg stilletjes ee11 

dollar. Toe11 wij de ronde gedaan hadden, waren onze koelies 

wat uitgerust en ging het meti..nie11we11 n1oed vooruit naar den 

Confusius tempel. Hier begonnen we weer onze wandeling 

naar de verscl1i1l�nde tempels, aan alle kanten vol met 
• 

Boudda beelden. De 1neeste tén1pels zijn wel moo{ van beeld-

hot1wkL1nst, maar zeer vuil en verwaarloosd. Tusschen de 

111a1ï11erc11 tr;11)p�11 groeit g1�ns c11 011l(t.-uid. Wij zagen ook 
verscl1eidene tempels waar Mandarijnen begraven worden . 

l11 ee11 teinpel stond een troon voor de11 keize1·; een prachtig 

besneden breede ba11k rnet hooge leuning. 

Ec11 a11Jerc tetll�)cl \.Vcrd allee11 <lts avo11cl!:ï gel.>rL1il�t cri 111e11

wees ons de verschillende plaatsen waar dan lic)1ten gezet 

worden. De tempels hebbe11 alle aan den ka11t tege11over de 

beelde11 groote openslaande deuren. Deze deu1·e,1 bestaan 
allen1aal uit klei11e, vierkante ruitjes, waarvoor aa11 de11 

bi11ne11ka11t <ll1n wit Chineesch papie1· geplakt wordt; ra1nen 
heeft men hier niet. 
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We bezochten vervolgens den tro111111eltt>ren. We 111oestc11 

L't'11 :tcc...·r l1t)tlgt.: tr;L11 t)lll,li111111L'll 111(:t \'\'l":--l·l1rikk.\·lijl, l1t,t>g·e 

tr·cden. Op trap en op lct111i11g lag wel ec11 dL1in1 dik stof. 

Va11 af de galerij l1adde11 we ee11 pracl1tig gezicl1t OJ) (le vc1·-
• 

schille11de te,npels, de Vt�rbode11 sta() (.-'11 1'1et zo111er- en wi11,tcr-

1>alèis. Nicr11a11d 111ag ooit i11 de vcrb()J<�11 !:)t,1<1 l,cl1t1c11. Met

cle troebelen in 1900 zij11 c;J- ve1-sc�1ille11clc 111e11scl1e11 c11 sol-

date11 in ge,veest e.11 er zij11 toe11 }1cel \vat kostb,larl1eJen

vernield en gestolen, die in 't begi11 g·oeclk<.)C>j), 111anr 11t1 11ce]

dt1ur verlcocl1t werden. 1-let zon1cr- en wi11tc11),1leis 111ocht

vro ·gcr bezicl1tigd \vo1-dcr1, 111aar sedert ec11igen tijd is dit

vcrl>o<lc11, zoodat wc z • va,1 uit d · Vt;t·t{; 111,1ar ,,oor ge.zien

• 
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loga1lg vau <lcu geleu Le1upel te. Peki11g, 

l1ielden. Het i11wendige van den trommeltoren was een vier-

1��•11te zaal n1et n1iclde11il1 een groote t1·0111n1el en go11g, 

waarop om 12 uur altijd geslagen wordt. Ook wordt die 

tro1111nel gebruikt als n1en een Mandarij11 (een hooggeplaatst 

ambtenaar) noodig heeft. 

·r·egenover der1 tro1n.melto1·en ligt de beltoren, maar dien

l1ebber1 wij 111aar niet beklo111me11: wij hadde11 er genoeg va11, 

<l�t,tr wij 011too11b�1a1» warc11 \1a11 de stof . 
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Voordat wc va11 111orgcn L1itrede11, zage11 vve de beg1·afc11is 

\·a11 ee11 Mar1d,1rij11 \'<><>rb�j l,0111e11, ,v;ll ,,1t:l l'l'Il t1t11· (lltl11·(lt·. 

Alles werd voo1· l1c�t lijk t1itgcclrng<.:J1: \'µé\11clel�, blot·111e11, 

bcelclt•i1, cloo1- 111µ1111c11 c.;11 jo11µ:l·11� i11 <I • l,c>111ickstt··klct·<li11g·, 

J�Lill"(>IJ V<.>lgtl� UL' li_jl,Gt1�t1·, VllLJl'l't)I.Jtl 111t·l g,,ucl l>l'St·l1iltlt·rtl: 

l1et leel<. wel ee11 ca1·11a.vals-optocl1t. 

l)ezc baa1· \Vl>rclt door- 8 · - 16 · 32 of· 6+ 11\L'll!;<.'l1e11 gccl•·;1gc11,

naargela11g de cleftigl1cic] e11 de11 rijl'-(lf>111 ,•a11 de11 Cl1i11c..·cs.

Daa1·op volgcle11 de \'t·uttw<..:11 i11 witt<: c11 cl<: f�i111ilic:l ·dt:11 î11

b lat1wc karretjes door 111L1ilczcls gct1·<>l,l,L·t1. l{ijtt1iger1 l1et:lt

111e11 l1ie::r· 11iel, daa1· rlc wegc1) \�eel te slL'cl1L zij11 . 
• 

l)e 1nL1i l�zels, clie 111 •11 l1it:r gcb1-t1îl{t, zij11 so111:-; Z(>O g1·<Jot a ls 

t:t..:Jl })tl4lrcl. Üc)I, ziet ll1l:l1 l1it:1· VL·c·l l\.1L111ct·l<.·11, �t>111:-; \\'t:l 20

• 

• 

• 

• 

•
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l-Iemelsten1p,el Je Pekinit,

achter elkander om de goederen te vervoeren. Meestal zij11 

bij zoo'n karavaan maar een paar menschen. Vooraan loopt 

er een, tc1·wijl de kan1eelen alle aan elkaar vastgernaokt zijn. 

Ze l1ebbe11 een ri-11g door de neus, }'Vaaraan ee11 touw zit, dat 

aa,1 den staart va11 het daa14voor loopende dier Ï8 vastgemaakt. 

Me11 heeft hier ook veel gesloten draagstoele11; als de ledc11 

der verschillende legaties officiëele bezoeken gaan afleggen, 

worden ze in zoo· n stoel gedrage11. Ritcha's ziet men l1îer 

bij duizenden. 

Des middags bezochten wij den l1ernelschen ten,pel. Deze 

te1npel is prachtig gelegen, ro11don1 n1et wit n1arn1eren 

trap1)en. Dan is er nog een plaats waar de k ·izc1· dcs 11acl1ts 

• 
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komt bidden. Deze plaats begint 1net" 111,1r1nercn trappe1�, 

dan een galerij, <lan weer �raJ)pen, e11 <la11 een open plaats. 

Na een tijd onder .prachtige böon1en gewar,deld te hebben, 

),Wtllll<!l,1 wc é'.lal\ Cl:ll Zt)()g<.:llél�lllltll•J\ 11it:ll\i\1 ('ll tc.:'llljl(:1, clit.· lllL'l

nieuwjaar door de11 keizer gewijd worclt. Aé1n dezen ten11)el 

is 11ict ,1ccl te zie,1. 

Wij stege11 weer i11 onze ritcha's, en rede11 11aar den ter11pel 

de1· aarde. 111 dezen te111pel sto11d een vergulde J)loeg, ver· 

schillende landbouwwcrktuige11 c11 l,lcedcre11 o. a. groote 

l1oedc11. l�é1:t dag i11 l1et jaar komt cJe· kcize1· l1ier 111<:t zijn ge· 

volg c>111 n1cl ,Jcze wt·1·ktt1igc11 op l1et la11cl te \vcrl�c11. Al de 

Cl1înccschc tempels zijn vc-1·schrikkclijl, slccl1t ondcrl1ouden 

69 
• 

• 

•



• 

:rvrarmeren mont1met1t in <len gelert le1upel te 1::iekîng. 

e11 zee1� vuil. Dezen avond dinee1·den we in de club bij onze11 

geza11t Mr. Oudendijk . 

Vrijdag, 23 October. 

Weer vroeg uit de veeren want wij moete11 voo1� 12 uur nog 

veel zien. We gaan den gelen ten1pel bel<ijl<en er, dat is een 

l1eele tocht per 1·itcha over een zeerslect1te11 weg; 011ze l<.oclies

l1cbbe11 l1ard te werke11 1naa1· l1et loo11de feitelijk de 111ocitc 

• 

• 

•
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niet. 1-Iet was alles e�n ve1·valle11 boel,�llèen de n1arn1eren . 

l)agode was l1e 1 n1ooi 111aa1· l1ad veel door de tree l)clen gc:lt:dcn,

bîj11a van éll de bccldc11 I1ad 111e1� de J1oofûc11 étfgt"'�l,tgc11. E1·

was te I:>eki11g r1og veel n1ce1· te zic..:11, n1aar ,,vij 111oestcn 0111 2

Lltlr ve1·tr<.:kken, dLtS besloten wij de rest n1aar \'Oor gezien te 

l1c,t1cl 11.

()111 r 2 ttur l�wa111 Mr. ÜL1(le11(-fijk bij 011s 011tbijtcn. Z.E<.l. bood 

%:i<.·11 tl;tn oi11 011s 11aéll� dc11 t1·ci11 te bre11gc11. Wjj vcrtrokke11 

(J111 2. l o e11 é\rrivc•t·rcle11 wee1· 011, l1alf zcvc11 te 1�ientsi11. We 

rt:tl(•1l 111<:l -J ·11 C)t1111il)t1s 11aar llet l1otel, en 11a gedineercl 

l<; ltl·l,lJt·11, gi11g·c1\ wij lt11� 1�t1stc, daar '.-vij zeer vc1·n1ocid 

\V ill
0

t'Jl. 
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1 {c11 r.)' gi11g voor zal,c11 tl it e11 ik t1anr dé11 1,apJ) r.

Des ttv.01lds di1)ee1·<l�.t1 wij bij dc:::11 l lolla11clscl1e1) co11sul, Mr. 

We_gerif. Wij brachten er gezellig eenige uren door. Mevroow 

was blijde een Hollandsche dan1e te ontn1oeten, vooral daar 

zij de ccnige was, die er woonde. 

Zondag, .25 October. 

On1 9 uur gingen we naar de kerl{ en daar11a naar den photo-

graaf orn de l{ickjes te halen. I·lenry ging daarna 11aar Mr. 

VI ÎL'g'ÇJ1tl1c11·t c11 il, stl1recf aan clc 1, i 11cl('re11. I Ict is gcc11 Jlll10i

weer, l1et waait l1ard; zoo eve11 wa$ e1· zelfs ee11 Oi11ke bui, 

n1aar n Ll is het gelukkig weer d1·oog 1 

Maandag, 26 October. • 

Nt)g stt•etls L't111 L><..:(l't)l,l,t.:11 l11t�l1L t't\ l1:1rtlt· ,vi11<.I. l >�11 g·1.·l1t·l·lt•11

morgen heb ik-ingepakt Henry schreef brieven en brac}1t ze 

weg. Om I uur komen de heer er1 mevrouw Wegerif, en de 

heeren Vliegenthart en Pijpers bij ons lunchen. Wij hebben 

ccnigc t1urtjes recht gezellig doorg.ebracl1t Zoo eve11 l1ooren 

\-ve, dat de boot nog niet aangekon1en is: ze kon1t Woensdag 
p 

pas 0111 Donderclag te vertreJ{ken; tot zoo lang n1oeten we 

dus hier nog logee1·en. Een groote lief heb be rij van de Chi� 

neeze11 zijn vogeltjes. Men ziet ze mee�t altijd met ee11 vogel

l{o0itje loope11 of met een stokje, waaraa11 met een koordje 

een vogeltje is vastgebonden. Dikw�jls ziet 111en ze zelfs met 

een valk op den arn1 e11 ze amt1seerer1 zicl1 daar be$t mee. 

Mer1 ziet s01ns een vader wandelen op de.n eenen arm zijn 
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llJ,1t1, til, tlt.'ll tllltlc 11'c•11 r-� 1ll Vt.1��ll{c1t•I_IJ•·· (Mt'·i�Jt·.� lt·llt 1 ll l1il.'I 

11 iet n1ee). 

Zoo cve1\ Ie.zet\ wij i11 de COLl,<-l 11t, dat ce11 \,1·ut1,-v zit.:11 l1ceft 

vi.1illen verdrinken, 0111dat haar n1an haar docl1ter voor· 1500

zakjes 01)iun1 ve1·kocht had. De jon�c 111c�isjc"s hcbbe11 dt: ge

zicl�ter1 erg gcbl,\11ket. Va11 <Ic c>1lll ·1·li 1> lt>l ;t,l11 Llc l,i11 i.s l1t!l

t.'ét'l vicrl,n11t V,lli rtJt)(), <.)t>d:lt t lt· 111<)11�1 z,.:t:r l,lt ·i11 z�1I st·l1 �j11c.·11. 

Het is hier juist cle verkeerde wereld: de n1annen dragen 

lange, de vrouwen ko1·te l,leerc11; de 111ar111e11 �itte11 in de 

J<crl� 111et eer1 soort l1oecl op, de ,11·ot1wc11 bloots)1oof<I� . 

Als cle Cl1ine<.:zc·11 l'tl'll, l)eg-i111u.·11 .ze.· 111c.·t l1c.·L (/c.·sst.·rt, t'll

ci11dige11 r11et de soep. 

Men hoort hier ieder oogenblil( een a11de1· gclL1icJ, iede1· Cl1i-

11ces lcon(ligt zij11 l>c<l1·ijf 11tt;l ct.:11 ,tr1c.l<·r i11sl111111<·11t tl.til .

îï ,1,tsi11 c•tl l >0(,i11g- is tt,lll t l· �lr,t;1t gt.·l>t\ll\\·tl. ( )111 iL·ll�·1· l1l1Îs

is ee11 hooge n1L1L1r gcbot1\vd, zoodat t11e11 ,,n11 de 011dcrste 

verdieping niets zien kan. l)e Chi11eescl1e 11t11zen hcbber1 geen 

ramen aan de st1·ant; die l.::orncn alle OJ) de bir111e11plnats ttit 

en bovendien zijn de rL1itj<.:� cla11 110g r11et wit Cl1i11cescl1 pétt)icr 

beplakt. 0111 11aar <le wo11ing te ko111e11, wita1· gewoo11lijl, de 

gel1ecle fa111ilic woo11t, 111oct 111c11 cc1·.-.,t rlt>()r ee11 J)c)t>rt e11 d,t11 

doot� ve1·scl1illende ga11gctjc.s. 

i\.1s ee11 Cl>i11ce8 �tcrfi Î8 (lt· g1·ootslt; ee1·, <li<.� 111e11 l1e111 be

wijzen kan, hem zoo 111ooi n1og ·lijk te In tc11 1Jeg1·a. ,·c11; de 

111ceste ki11dc1-en offcrcr, da�tt· ,1llt.:s vcJ01� 01). l Ict lijk gaat ir1 

ce11 zcc1· dil{l.:'.e l<.ist e11 cla11 laat 111er1 de doc,dc.:11 111,ta11de11, so111s 

ja1·e11 in l1uis �taar1, voordat n1e11 l,c:n bc;g1·aé1ft, c11 clan wacht 
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Straat in rl�ie11tsi1l. 
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n1e11 op een mooien dag, waaraan voor den doode aang,ename 

l1e1·ir,nerir1gen verbo11dc11 ware11. Iede1· fa111ilie l1eeft zijn eigen 

begi·aafp]aats, meestal een vierkante plek rondom niet boomen 

beµ la11 t. 

Bij voorkeur kiest n1en die boomen uit die mooi rL1ischen om 

het den (looden zoo aangenaam mogelijk te maken. Soms 

plaatsen ze papieren paarden en wagens bij hu11 graf; die 

worden verbrand en 1n,en verbeeldt zich, dat de dooden ze in 

de andere wereld gebruil{t. Soms als men van een andere 

plaats ko111t er1 men hcef·t daar ee11 graf, da11 reist n1e11 dagen 

en 1naa11clc11 n1et een lijl< i 11 ee11 huis boot, door l{ocl ies ge

trokl,en, of in kar·retjes om l1et daar te gaan begraven. 
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JJe <luocl.!:itr,if b(!�t;\itt l1i(:r o<>l<. 11<,g t·r1 \IVt>rdL g'L'"''()u11lijk 

111idclen op straat toegepast. Opl1ange11 is zoo erg niet, da11 

blijft de ziel heel, maar ontl1oofd worden _is een scl1a11de, daar

ze de11ke11, dat dan een st1.tl,jc v;t11 clt·11 g(:(':"t \\'c·�g-nnl. Ze ge

looven, ciat cle geest later \vc�r in ee-11 a11<.1L'r licl1na111 1�()111t,

t·11 tll$ er ee11 !::>ltJk ,tf is, gtt,it <l"tt 11iet 111cc.:r. 

Dinsdag, 27 Octob-er. 

Nog steeds wacl1te11 we OJ) cJe boot. Wij zij11 zoo C\1e11 11aa1-

J1et kantoor geweest 0111 te i 11 f orn1eerc11, 111t\�1r ook. clétttr "''eet 

n1e11 er 11iets va11. -

I-Icde11 111iddag n1aakter1 ,ve een 1·ijtoct· door clc ot1de Cl1i-

11eescl1e stad, door alle n1ogelijke 11at1we straatjes. I >lotseli-11g 

l"o11c.len wij niet verder: we keerde11 0111 e11 1~cde11 tcrt1g o,,er 

�c11 hoop dakpanne11, die er natut1rlijk niet beter op werden. 

Door al het rt1kken en trekken bral{ de tcttgel die n1ct ec11 

.l�noo1) vastge111aal{t was. Eindelijk l1aclder1",v·ij cc11 uitweg ge• 

\'()11,lc·11 e11 reclen \Ve 11aa1'" l1t1is terttg. 11\ b0g·o11 111ij11 dagbocl; 

ovc,� te s,·l1rijvt·n c.;11 I Ier1r.y St''l1rccf cc:r1ig<· llric.:v<.·11. 

Mr. Vlit•gc11tl1,1rt k\\t;t111 ()lts l;el<>c.�l\c11 t·11 Zult J l<·11ry <les 

avor1ds ko111c11 J1alcn 0111 l1e111 i11 C'lc clt1)) te i11tr()CIL1ccerc·11. 

Woensdag, 28 October. 

Alwcc,,. ee11 vergetlscl1e f(!Îs: aa11 l1<:t l)t1reétt1 \1trtclcle n1e11 

011s
1 

(lat clc bout voor tlt· b,t1· .J,\g; 111:,(lr cl�lt er gcc11 ,vate1· 

gc.·11oeg stnttl. W � t11,\tl l{Le11 et·11e w,L1tclcli11g- li111gs lle 1"�1<le en 

nt11tlSt't'rClc11 (ll)s 111<·t cl · f>ell1·ijviµ;l1t·i(1 (l(·r kc>t·liL's. Als cc11 

koelie een baal, c ·11 11al{ ot· cc11 kist \vcgl)re1lg·t \1a11 of op de 
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l,r1t1l, �l<•(•lil 111<·11 <.·1· ter c0Jtl1·�,lct•1·i11g ctlt 1,ijltjc 111el gcl{lct11·tJ 

t1i_teinde i11. leder pak of baal k1·ijg·t een verscl1ille11d gekleurd 
. 

' 

pijltje. Op de. boot of aan den wal staat ce11 klei11c Cl1ineè$. 

Deze trekt de pijltjes er uit en als hij er 5 van dezelfde kleur 

l1eeft, geeft l1ij ze aan een groeten Chinees, die ze in een rekje 

n1ct vierk.ante hokjes steel{t, waar ze juist in passen. Als cle 

boot geladen i�, bréngt l1ij l1et rel( a'a11 den e.xpediteur: het 

moet dan met zijn ledige hokjes overeen stemmen. Zoo even 

kreeg Henry bezoek van Mr. Corsten, ee11 v1·oegere age11t 

va11 ons. We maakte11 van middag 110g ee11 wandeli11g van

een paar uur. Heden is Jonkheer van Cîtters, Hollandsch 

a111bassadeur voor Peking hier aangekon1en. ZEd. n1aakte de 

reis over Indië . 

Donderdag, 29 October. 
' 

Nog steeds zitten we tevergeefs op de boot te wachten. De 

wi11d is verkeerd, en het water in plaats va11 te wassen, valt. 

11< be,, n1�tar weer n1et n ieu we11 moed aar1 het inschrij ve11 va11 

n1ijn dagboek begonnen. Henry schreef een brief aan Fra11s 

en aan de kinderen. We reden dezen middag 110g eens naar 

• • 

de Chineesche stad. Ik. schreef vroeger reeds, dat men hier 

alles op straat doet, ntl zagen wij een Chinees, die een ander 

aan het eksteroogen snijden was, terwijl weer een ander ge-. 

schoren en gel{nipt werd. Wij namen hier een kiekje van. 

We ontn1oetten in de vestibule Mr. Wegerif met Jonkh. va11 

Citters, dien hij naar den trein voor Peking ging bre11gen. 

Zoo even krijgen we een bric.:fje van de Chinét Mcrchar,ts C0
•

dat de boot de Chu11sking, waarmede we ve1·trekl<en zouden, 

• 

• 

•

• 
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Clti11ec::;t,;he t,vcedc klas. 

• 

.. 

• 

ee11 gebro\{e,1 macl1 i ne l1eeft. 111aar tia ter \'ar, cl ie n1:.tatscl1ap1) �i 
et�,, ,t11<.J�re UO()t voor cJe b,t1· ligt, dit= 01) l1t)<.lg \\r:ttt·1· \V�tt:l1t.

1-let is zoo onpleizierig zoo lang op eene b<)Ot te zittçn wacl1ten 

we verliezen e1· zooveel tijd door. 
• 

Vrijdag, 30 October. 

lederen n1orgen bij 011s or1twaken zegger-. ,ve: z,,u de boot 

J1u over de bar zijn? I Ie111-)' is wce1· i11fc)1·r11ec1·e11 e11 als wc 

niets zeke1·s weten, gaan we rnor·gen i11 vredes 11aan1111et de11 

treir1, wat alle-s b ha 1 ve prettig is. De t1·ci r1c,1 zij 11 zee1· sléct1t 

i1lgericl1t c,1 sorns 11i<:�t ZLti vei·, 111aa1· \Ve 111()�tc11 cl�t11 \1a11 tie11 

1100d c ·r1 dct1gd 111ake11. J leder, 111iclclag gi,1g\�11 ,ve per ritcl1a 
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Cl1i11cc!il!hc 1lcrtlc klnK. 

naar de Chi11eesche stad. In de strate11, V\raa1· we niet dit rij

tLtig 11iet ko11den kon1e11, wa11delde11 we wat, wa11 t l1et was 

W(•l ;1:1rcli g- cli1· c:11i111·t•�('ll 11c114 ,,�·1\.� i,, 11111111<· ))c•clriJv1Kll('Î(I 

gade te slaa11. •

l)e boot is 110g steeds 11ict over cle lJnr1 zoodat wij 111orgc11

Zaterdag, 31 Occober. 

Om 9 uur rede11 we naar l1et statio11 . .,,Aan den trein is een 

restauratiewagen en de coupé die wij hebben, is vrij goed. 

· Aan de verschillende stations korne11 de Cl1i11cezen alle moge

lijke gebak e11 fruit aanbieden. We l{ocl1te11 wat drL1i ve11, die

• 

• 

•
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1 

ze 1· goec)l{OOJ) Wél.t�cr1. Vc1or cc11 Gl1i11c:c:.:sc�l1cr1 (lc>ILa1· bood 

11lc11 011s, g;L·lc.)of· il,, ,vel ro l)<tlJtl ,1.,,,. \Vij lléllllt:11 111a;t1· c.·<..·11 

1)rtn1· t1�<>s.sc11, wa11t "'':lt 1110 'ste11 W<..' 111<.·t <.Ic 11 ·elc n1:11\tl <.l<>c.�11?

J\:t11 tlc.·11 <·<·t1c.·11 l,;t11l /:tgc·t1 \Vt' i,, ,I,· \'t'l'l(· 11<·11,.!t'II.

])es a\'011cls 0111 7.20 a1·1·ivec1·cle11 v.1t..� te.· Sl1it11l1:1il,wa11. We

• 

• 

g i 11 ge, 1 l> ij 11 c: t !--, t: t t i c , , 1 i , l e e 1 1 l 1 ( > t c. • l , < 1 � t t z t · l' 1 • g < > · • <J c., 11 , , t: tj < • s

was, en waar des zot11c1·s z ·�r veel 111<:11sc'J1.c11 Ltit ï'ici1tsi11

voor eenigcn tijcl kon1c11 logccre11. ()r11 l1a1f acl1t cli11eerde11

we e11 ginger1 toe11 naai· bed, dan1· we (le11 \'Olgc:;11clc11 n1orgc11

om 7 t1u1· n1oestc11 ve1·trekl< 11.

Zondag, 1 November. 

We war·en i11 tij<ls aa11 l1ct statio11 0111 cc..:11 cot1J)é te btlegger1 . 
• 

• 
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llag�tgewagcns · hottdt r11c11 er hier 11iet op na. Onze g1·oote 

koffers werde11 ir1 de- derde klas tt1sscl1en de Cl1i11eezen gezet 

de a11dere bagage namen we in de coL1p·é. ln onzen wagen, in 
, 

clc 111idllel�tc cot1pé l1ad cc11 voor11aa111 111a11da 1·ij t1 1>laats ge-

11omc11. De ban 1, wnarop l1ij n1oest zitten, wns 111et ee11 tijger

vel belcgcl. 1'oe11 wij vertrokken, prese11tcerde11 ee11ige Cl1i-

11eescl1e soldaten l1et geweer. Aru1 ieder statio11 waar wij op

l1ielde11 hetzelfde. ·Sor11s werd hij met ho.orngeschal b�groet, 

(\vat dil�wîjls valscl1 was) of kwa111e11 de v001ï1aa11lste11 uit de 

:-:,l;L(l c1f l10t dor1) voo1· l1e111 ee11 bt1igi11g 111,\kc.:11 c>t· op tle k11ief11 

\1alle11 e11 den grond kusse11, algela.ng naai� de \Vaa1-cligl1eid, 

die ze bekleedden. Ook werd he1n aan elk station een gekleurd 

papier met Cl1ineescl1e lette1·s overhandigd; Wij zijn er 11iet 

acl1ter kunnen kon1er1, wit l1ij was, want behalve een· dame, 

die niets dan llussiscl1 sprak, ware11 wij de eenige Euro• 

peanen tusscl1en honderde11 Cl1ineezen . 

Des avonds on1 7 uur arriveerde11 we aan een klein station 

\' i 11 g4 l{o 11 •. Gel tik J�ig ::;tl1ee1l de 111tl.é.lt1 l1c lclc 1�, w a 11 t wc n1oe� te 11

n1et een stoombootje naar New-Cl1ang ove1·steke11. 

N ierr1and wist ons te zeggen, of we des a vo11ds of den vol

ge1l<len 111orgc11 zot1den vc1·t1·cl,l<e11. We besloten 111aa1· 11aar 

)1et l1otel Manchouria te gaan om daa1· te informeeren. De 

noodige koelies n1et de bagage voorop, wij achteraan. Ge-

]t1kl<ig was l1et hotel niet ver. Ik bleef met de bagage e11 de 

l,oel ies beneden, Henry ging Oé:1ar boven, om de11 l1otelhot1de1· 

ce11 Cl1i11ee� die goed E11gelscl1 ke11de, te s1)rekc11. I lij ver

telde, dat wij met dezelfde boot direct verde1· moesten. Wij 

dus \Vee1· terug zooals wij gekomen ware11. 
l 
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111 clc11 tr·ei11 die \>vij gel1ad l1adclen
1 
was gee11 re.'$l,1t11·atic\,rage11 

%<}<l<l11l ,vij tlt•s 111t)rgt·11.s ,,·:tl 1:Lt·11 ll:-t<ltlt·11 111l·l·gt.·1llltllL'11. 

l)a.\1� wij vr·oeg 011tbt:ten l1n<l<lcr1, 11t11111.·11 ,,,ij <)111 1 r \1\11· ()11s

twel'c.lc Oll tl)ijt: �L' 11 tt<Jt.fc..-11 t,11s Véltl LL i L 11et11c >lt· 1 ""'(•1 c�11 g1�<)otc
• 

111;t11cl 111t·<..�gl'g't'V<.'J1, 1,1.t;11· <l�\ttr ;,.t1t 11:t;1r t'\'c:111·t·\ligl,t·Î<.l 11it·l

veel ii1
1 

zoodat w' 'i<J<>r c.J .. ,1 a'v·or1c.l 11it:Ls 111et.:r o,,c1- l1�td(lc11.

Wij l1adde11 gel100[)t 0111 7 ttt11A te lcL11111e11 cli11ce1· ·11, 111,tnr dat 

viel lee lijk tcgt.:11, l1L·t w ·1·tl <lil'.11 a '-·t>11cl 1 1 tll\l' L'Cr \\1 ij <lt1S 

n1îdclagetet1 krcgc11. 

Ntt Z!Ltc11 \V<..: \V<.·t.:r ·<>J> tlc 01><>l, 111itt1l· clil· ,.(.'l·Lrc,1, 11i(.!t tlit·cct, 

zooa]s de hotelhoticlcl� zciclc n1aa1· blcc:f,1og \V ·l ec11 LlLtr lig·gtfT. · 

Or) de boot ont1110<.:tten wij twee l<L1111c11i 'l·s cli� l)L1Ït$êl1 

6 

•



• 

• 

spral<e11 en die hier bekend waren. Zij waren ons zeer be-

ht1lpzaam. Aan l1et station te Inkoo aang'ekomen dL1urde het 

meer dan een uur voordat Henry plaatskaarte_n en een reçu 

\'Oor de l>agage 111ncl1tig ko11 \.VOrde11, want alles gi11g eve11 

lil�tig·. l�l·rst w<·rcl <lc l>agnge gcw,lgcr1 (lntl l(rt g i�<it•a· t;t:11

11u1nn1er e11 1noest op zijn. beurt wachte11 on1 een reçu te 

k1-�jgei1. 

Nu \Vas de kerel (een Rus) die hiervoo1· n1oest zorgen, stom

dronken, zoodat aan het wachten geen eind kwam. 

l11 clic11 tijd sto11d I Ien ry tlltiSCJ1et1 cc11 troep vieze Chi11ceze�1 

i11, i11 ee11 ber1at1wde zaal e11 ik buiten in de kou, 1net de 

bagage, die wij mee in den trein moesten neme11. 

Eindelijk was hij klaar en gingen we, na onze plaats in den 

trein opgezocl1t te hebben, een glas tl1ee drinl{en. Na·weer 

ingestapt te zijn, vertrokken wij en kwamen na 40 minuten 

spo1·en te Daschitschau, waar wij een uur den tijd hadden 

om over te stappen, waarvan wij profiteerden om een bord 

l1eerlijke soep (tchti) te eten. Het vleesch, dat wij daarna 

l<regen, was niet eetbaa1·: ik heb er een hond op ge~trakteerd. 

Wij dronken 111t!t de l{un1cnie1·s een glas wij11 0111 l1en voor 

l1un goede hulp te bedanken. 'f oen wij weer in den trein 

zaten, gingen we spoedig slapen. Wij hadden dien dag nog 

eenige kiekjes genomen. 

Maandag, 2 November. 

Des morg�ns ontwaakten wij in de11 trei11 e11 kwamen 0111-

streeks 12 uur (de trein had eenige vertraging gehad) te 

Dalny. We stapten af in het l1otel Dalny, wat het ce1·ste was, 
' 
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maar liet is er zeer vt1il. l-ie11ry J1acl 1>1a11 <>11J 11101-ge11 naar 

Port-Artl1t1r te gaa11) 111aar daa1· ver11e111en \Vij per telefoon, . 

dat hij Dinsdag niet vcrwacl1t ka11 worden, omclat l1�t dan 

èèll tccsttl,lg is. \l�)l)t" ()11$ j� J:1t èl'll g1·l>l>lL' lt.·let11·stcl-

l i1•g, <.l,\(\t· \Yij Kt'll()l)()t l1,l<l<l<1 ll W<)('ll:-i<l:,K ll' l,\lllll('ll \/IJl'• 

t1·ekke11. 

Na gegete11 te J1ebbe11 zij11 we 11aa·1· Mr. Gri.i11be1·g ge1·ede11, 

aan wiet1s adr·es men va11 tiit Port-Artl1t1r 011ze briever1 gc

zor1den l1ad, on1 te hooren of 011ze correspor1der1tie gel<o111en 

W,t.s, 111é1ar l1ij 11ad 11ict::; untv�111gct1. l.>;1.1r11.t g·it1gt:11 \.V<.: a,1n 

liet l)Ostl�a11too1� J1oorc11, 111aar <ln,11· \\',1� c)ol" 11 iets. W l' l)c

sloten nu een rijtoe1· door de stad te maken. 

DaJ11y is niet heel groot, 111aa1· bij 11a gel1eel Eu1·01)eescl1, f 1" 

zijn weinig Cl1ineescJ1e wijken. De huize11 zij,1, zooal� blj11a 

<.)veral in China, door eer1 tui11 e11 111ut1r on1ri11gd, 111aar l1et 

zijn n1eestal groote, flinke hlaizen. 
,. 

Dinsdag, 3 Noven1ber.

l-Iede11 n1or·gen war·en la11gs ;illc 111t11·c11 op c).11geveer· 5 M. 

v�lJ1 t:.:ll<a11dcr vli1ggc11 ge�tol� ·11 tc.:r ccrl! v:111 <Ic l1erclt�11ki11g 

va11 de troonsbestijgi11g van de11 'I�sar. We n1aakte11 eer1e 

w.an<lc]i11g door de stall e11 gi11ge11 01n 1 1  t1t1r 110g eens 11aa1·

liet postkantoor om te l1oorc11 of or1ze brîevc11 er r1og 11 ie-t 

w,t1·c11, 111a,11· tt<>g 11i<..-l�. l l<·11ry gi11g c)111<)alg<·�•t·t·r 1 1 1 /
1 

llllr 

den gocver11cur Sacl1arofl· ce11 bezoek bre11ge11. IJczc i11vi

tce1·de Ile11ry on1 ong<.:vt.:er 12 1/1 t1t11· <>}> llc )'ttl·l1t-clt1lJ te 

kon1en, dan zou Z.Ed. hen1 daar introducèerc11. On1 1
1 /:2 

uur 

dineei-den we e11 daa14na gi11g Ilcn1·y weer 11aar l1et post-
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ka11toor c11 va11daar 11aar Mr. G1·t1nberg, waar jt1ist de brieven 

aankwamen. 

We waren blijde iets van huis te hoore11, het waren de eerste 

brieven, die wij ontvingen.-- .. 

· Om 3 uur maakten wij een rijtoer door en om de stad. Het

was. een 1)racJ-1tige rit, aan weerskanten niets dan berge11,

juist alsof 1nen i1:1 Noo1�wegen was.

Woensdag, 4 November. 

On1 8.20 ging Henry naar Port-Artl1ur. \Ve spraken af, dat, 

als hij een kamer in l_)ort-Arthu1· ko11 krijge11 wij e1· de11 \1ol

ge11den dag samen 11aar toe zoude11 gaan, daar het al 11iet 
• 

slechter kon zijn dan hier. 

lk bracht dien dag door met schrijven. Hepry kwan1 pes 

avonds on1 half elf terug. 

Ik vergat gisterer\ te 1neldetl, dat de koetsier, die 011s gereder1 

had, niet tevreden was met 5 dollar, hij wilde er 6 hebben. 

We hadden twee uur gerede11. 

In de stad is het per uur r roebel, buiten de stad 2 per uur, 

vijf roebel was <lLl� 1t1cer da11 genoeg. l le11ry l1a<l l·1ct geld 

aan den portier gegev�n om den koetsier te betalèn. Deze 

weigerde het geld aan te 11eme11. De politie kwam er bij te 

pas, en toen de koetsier nogmaals weigerde, nam de politie 

de 5 1·ocbel voor de arme11 in beslag en l{rceg de koetsier 

niets. 

Donderdag, 5 Noven1ber. 

Üc!:i 111orge11s 111aaktc11 wij ee11 wri11deli11g. 0111 1 1 Ultr was e1· 

• 

• 
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ce11 telegran1 uit l�ort-A rtl1t11-, clat l le11 ry c.lt'tl é\11cle1-etl 1110,�ge11 

om 8 uur op audientie bij den vice-l{oning n1oest kon1en. On1 

6 uur vertrok Henry weer naar Port-Artl1ur n1ct nog een 

heer van de firma Siestas Bloek, die ook in het Dal11y hotel 

gelogeerd was. Toe11 ze aan l1ct statio11 kwa111c11 c11 t.:<.:11 

kaartje eerste kl�s vroeg·c11, zei n1c11, dé1t dit evcn111i11 te 

krijgc11 was als tweede, er wnrc11 allcc11 111a,t1- <lcr<lc c11 vicr<le 

· klassen.

• 

1-let had den geheeler1 n1iddag gerege11d en J1et 1-ege_11de nog

of l1et n1ct bakke11 t1it de11 l1c111cl gcgolc.:tl \VL'rtl l(><.:1, l le1,ry

vertrok. GelLtl{kig l1ad l1ij <Ie plaid i11eege110111e11, (li ... 111e11 ooi,

voor regenmantel ka11 gebruiken.

l�e Port-Arthur was er iemand .aa11 de11 trei11 0111 he111 é\f te

halen j die had in geheel Port-Artl1ur ni�ts l,tt1111c11 vi11de11

da11 ee11 c�tbii1et pa1·tict11 i(�a· i 11 t·e11 I< tis� is<.')1 rcstrt L1 rrt 11 t, cltll

voor slaapkamer ingeric;l1t 201.1 worden. 'L'ocr1 ze daat· aa11-

k wan1cn zeide de chef� dat de ka111f'r· 11iet 1l1ec1· te krijgc11 was.

Mc11 bracl1t l1e111 aa11 l1et ve1·sta11cJ <l,tt <lit g·cc11 111fl11ie1· van

cJoc11 was c11 11a vc;el <>Vt'r t·11 \:Vl'CI� 1>r�ltt·11, l>c��lotr·11 ze liet

ki1111e1·tjc te g<.:vc11.

Door veel ga11gctjes et1 J1ol{jcs l<w,l111 11,e11 <:Îl1(l<:lijl, o,,er een

bi1111e111)1aat!5 ,t,\11 l1ct b '\Vlt.stc l,ttt1ll'rtj · 2 ·�" 2 1/-2 M. gro<)t.

Voor an1et1ble1ncr,t stoncl er '·11 tétfcl 111et l'Crl ,vit t;tfèll�1l,er1,

waarop 110g èe11 sttik 111a11cl,t1�ij11tjc lag; , .. ,�<ter ecr1 sofa e11
1

cc11 lcdika11t 1nct ·c11 j)la11I, e1·i1l; <lat \-Vtls ;;1llcs. V<>C>r l1et

r,\�1111 l1i11g :tls K<irclijt1 <'<'11 cl\ttl(· \'l;1g- t·11 \'<)t1r <1<· µ;l;,1.<·11 <.lc.:tlr

sl<>11c.J et:11 �cl1c1·111. I>c llt·l11- l,<ltl ,tllt:l'll \1;111 IJi1111<.:11 s11c.:t e<:tl

g1·e11del geslote11 worden. I le11J·y zeide, dat J1ij 11�llt1u1·lijk
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zol'1tle.r 111atJ'é'.l8 11iet ko11 sla1je11. Ei11<lelijl< gaf 111e11 l1c111 oen 

kussen n1et een zindelijk küssensloop, en 11a zicl1 i11 zijn deken· 

gerold te hebbe11, gi11g l1ij op de sofa liggen. 

Vrijdag_, 6 November . 

Des morgens was het voor Henry vroeg dag. De vice-koning 

was bt1itengewoo11 aardig en onderhield zicJ1 een l1alf uur 

niet hem. Henry vertrok na eenige visites ge1naakt te hebben 

on1 ro 1/ 2 uur en was toen weer om r l/2 uur te Dalny. Ik had

1nij11 n1orge11 besteed met inpakken. rf oen I Ien1·y terug was 

gi11gen wij sa1nen naar het bureau va11 Mr. Grc,nberg om 

plaatsen op de boot Mancl1ot1ria te nemen, die den ,,oJgenden 

morgen om 12 uur 11aar Nagasaki in Japan zou vertrekken. 

Ee.n billet r ·e klas van Dalny naar Na-gasakL kost 40 roebel. 

Toen wij onze plaatsen hadde11
1 

rede11 we naai� de Ma11chou" 

ria, om Mr. Grünberg te zoeken,. onze l<ajuite11 l'Cns te zien 

. en kennis n1et den kapitein te mal<en. Toen wij t,erug ware11, 

schreven we eenige brief kaarten en gi11gen vroeg slapen. 

Zaterdag, 7 November . 

J-Jet was prachtig \iveer. 011geveer om 9 uur namen we twee

rijtt1ige11, één voor de bagage c11 één ,,oor ons. ·wc m<)ester1

ongeveer een half uur rijden. We waren de eerste passagiers 

op de boot en konden dL1s op ons gen1ak de ve1�scl1illende 

111e11st�l1e1, clic kwan1e11 , l1et lade11 dei◄ bêlgnge enz. enz. 

bel{ijl{en. 

We an1useerder1 011s met de vele buigingen cler Ja1)an11ers, 

die afscl1eid van hunne kennisse11 11an1e11. Om 12 uut· ver-
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llaveu van Nagasaki. 

• 

trol{ken we en passeerden vele rotsen, <Jie n1idçle11 in dè Gele 

zee liggen. Wij )1addcn twee kajL1ite11, die zec1· flink er, goed 

waren, terwijl ik aan tafel de eereplaats 11aast den kapitei11 

had. De boot rolde nog al, doordat de boot weir1ig geladen 

was en de wind op zij sto11d. Ik \.\'Îst er gelt1kkig 11iets van en 

J1ield n1ij goed . 

• 

Zondag, 8 November.
, 

I leden n1c>rg·cn bij l1et 011tw;il�e11 \r\1,t:-; l1L't l>r�ll·l1tig \VL'c.:1·; c.lc

wind ,vas gedraaid, dltS cl<.: boot �cl101111111..!l<lc bijr1a 11ict, zoo-
• 

dat de zeeziekc11 OJ)kr1aptc11. We kwa111 ·11 11t1 la11gs clc v ·r-

scl1illende eilanden var1 Cór1·<::a. De k:t1)itci11 vcrscl1ee11 dezc11 

• 

• 
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cl;1g ,,lel iti.111 l:tl'el, 111iiar di11cet·tle OlJ tle co1t1111u11ll\,b1·t1g. Et· 

zijl1 daar verscl1illende rotsen in zee, zoodat oppassen de 

• 

We stonde11 om half zes op on1 het binnenkomen te XSagasaki 
te zie11. Voor wij bi11.11en n1ocl1ten -l{o111e11, n1oesten we ee1�st 
voor ar1l<:er gaan liggen en kwamcr1 er 6 dokters aaJ1 boord, 

IJIII l<· �ic·1, ,,r,�1· H'l' ·11 ½Îclil'II Will't:tl, lil1 l't:il \Vl'l'llt1J l1,·l�cl1t•L'IJH11

voll< bove11 geroepen, toen alle tweede en de1·de l<las pa!:;sa

giers. Bij allen werd de pols gevoeld e11 het wit der oogen 
bel�eken. V 001· de eerste klas· passagiers k wa1nen de dokters 

1 

i11 de eetzaal, waar liet grootste gedeelte zat te ontbijten . ._De-

g:e11e11, die 11iet boven ware11, we1·den benedc11 bezoc11t. 'l'oen 

dit afgeloopen was, verdV\renen dokters en de boot vervolgde 

l1aar weg. I Iet was een prachtig gezicht al die ,Japansche 
l1t1isje� op er1 tcgc11 de berge11 i11 l1et groen verscl1ole11, te.zien. 

�Ja,nmer, dat er een nevel ·over het water l1ing, zoodat wij 

11Î<..:t �tl te IJe�t ko11den zien. N�1 ee11 tijdje gcvarc11 te l1ebben, 

k,,van1en \\7e aan een boei, waar de Manchouria bleef liggen. 
Ro11clu111 de boot k1·ioelde 11et van l"leine bootjes e11 toen de 

trap 11aar be11ede11 gelaten was, klauterden de l�oeliès als ape11 

11étttr bf>v<:11 0111 de bag�1g·c te (lragt�11, I�i- w,18 cc11 8t0<}111bootjc 

c11 ee11 sloep va11 het l1otel Nagasal<i : de boot voor· de passa

giers, de sloep voor de bagage. Wc gi11ge11 op de boot en 

stoon1den naar den wal, waar we in een oogwc11k 01111·i11gcl 

ware11 dooi� een troep koelies 1net ritcl1a ,s. Eerst n1oeste11 we 
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ttétilr <lc dotitt11e11 tt1el clt' l,lci11c bagi1gc. ï'<Jtt1 ,,!les tie 1·evL1c

gepasseerd l1ad, sta1)te11 ,,vc i11 ec11 1·itcl1�t L'Il rt·c.lt-11 ,vc 11;1a1·

l 1ct liotcl.

1 Iet Nagasaki 11otel is zeer groot en 111<)01 aan zee gelegen c11 

wij l,rL·�t·11 tl' e{·11 fli11l\t' 1"11111< 11·. W1.. 1 11:,111{·11 l't�,1 gîll�, tlit· tJ11s 

l1et voor,1aa1nstc va11 Nagasaki zou late11 zie11. I-Ie11ry gi11g 

eerst wat geld wisselen. daarna bezichtigden we de stad. We 

11�t111en de ritcl1n 1s voor cle11 gel1eele11 clé1.g1 Llt1t l,osttc 7 5 c. 

voor ieder. 

l J ·l C<Jl'�l rcclc11 \-Vc J11Lilt· ,Ic l):-;l1\Vll Sl1i11l1> lr•1111>t:l�, w:lêt1·t,111-

heen publjeke tui11en zijn. In eerT va11 deze gi11gen wc ce11

tl1eehuis bir111en, waar we thee en geqak krl1gc:11 e11 btdie11d 

,vc1·de11 dooi· Ja1)anscl1e 111<.:i�jc!::i. 

De ve1�scl1i llende tc,11 ()e 1s z ij11 ro,11clcl111 ('111<' 11 %<) 11 clL· r l><:c I çl c 11. 

Ec11 va11 deze te111pcls Wéts die va11 de11 zo<)ge11aa111c.lc11 lcvc11-

den Boedda, n1aar er ,vas 11 ic111a11d i11. 111 cle bt1 t11·t is ee11 stal 

r11ct ce11 licl1tl1arige 1,01111_y. l)it beest r110<:t <la:11· n'ltij<I statt11, 

tot l1èt tle11 god bel1aag·t uit te r�jcle11. E1- \VOrdt ev·c11,vel 11ooit 

Jlll'dC gc1·<.:de11 Cl) 11<.:t :-;taétt ()f ()r Stétl, (>ll)lltl('ll ,l:tll \-\'l'('l'S·· 

z(jdc11 va11 <lc11 kop vil�lgeb<)11de11, zoo<l:tt l1ct 11it:t \1001·- of 

achteruit kan. 

E:1· sttt�tt O<)l< 110g CL't1 br<.)11s i>,t;1r<l, tl,1t t!l'tl gL·st·l•c:111, is ,tàt) 

éé11 de1· Boudda'�. Bi11nc11 i11 dc11 t<.:1111)el zij11 'wvij 11iet gcwccst, 

cl�t�lr wij da11 011zc :;;cll(J<:tlt'll t1ît l1rtcl<I ·11 111,)<'t<.·11 trt:l,kc11, t:11

dat hadden we er niet voor o\rer. Wij het)be11 ei· dt1$ zoo 111aar

eens ingekel.:en. Ve1·der gingen ,,..,e n,tar dc·11 l�oL1cldist<:11 te111�

1>cl, die c>o)� w<.:c1· Ltit ve1�scl1illc.,•11cl<.; g<.:l><Jt1\ve11 bL·st;tat. Wij

zagen ook n1e11scl1en, die geld i11 den tc111pcl \VÎcrpe11, dan

• 
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tl1·ic�t11,t�tl i11 tJt; l1tt11Je11 l,.l,t1;teJ1 0111 lle11 gu<.I Le ,vt1ar�cl1uwc11 

en dan een paar diepe buigingen 1naakte11. : 1.1 

Na de ]L111ch maakte11 wij een ttitstapje 11aar het dorp Mogi, 

een ritje van r. 1/2 uur per ritcha en waar wij een prachtig ge

zicl1t hadden op de Obamabay. Het was een verrukkelijke 

Lucl1t: berg- op, bct·g at·, JllJ c<.:11s l,t11gs akkers die met de 1>1·acl1-

tigste k1ettt�en getooid tijrl, da11 weer· lang·s bamboebosscl1e1, 
aan den eenen kant, en het dal aan den anderen kant; terwijl 

tegen de bergen de ahornboom groeit �et zijn prachtig roode

bladeren, die afwissele-n niet de meest verschilleflde tinten 

van gr·oen. 

Jn tegenstelling. 'met eJ1ina, waai· alles even vuil is, is hie1· 

alles even netjes en zindelijk n1aa1· verbf1zend klein; het is of 

alles ·uit ee11 spêe)goeddoos opgezet is., . --

De Japanners zijn ook klein, vooral de vrot1wen. Als men de 

huizen aanziet hêeft men ee11 idee of ze iede1· oogenblik weer 

ingepakt k\1nne11 worden; alles is even popperig Zelfs de 

velde11 zijn netjes in l<.leine deelen verdeeld en door gras

randen of steen en van elkander gescl1eide11. Ze liggen t1·a1)::;w

gewijze tegc11 de bergen op. 

Veel kleederen hebben de Japa1111c1·s ook niet aa11, te11 n1i11stc

zij 11ict, die wc1·k<::11 of Je W,lg·c11tjcs t1·cl,l"c11. 111 <.lc11 z<.>111,·r 
dragen zij niets dan een l1eel 1,ort broekje. Nu hadcle11 ze 

lange blauwe l(atoe11en broclcen aan, die stral, 0111 de beenen 

passen e11 een soort jasje. Somn1igcn hebbc11allcer1 ce11 ken1i110 

aal'l die voor over elkander gaat. Als ze ]oopen gaat dat opet1 

e11 ziet n1en niets da11 bloote beenen. l{ouse11 dragen ze njet. 

Aa11 de voeten hebben zij ee11 soort sandalen van stroo ot· een 
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11l,t11lijc 111ct lw<�c tl,v;t1'8}Jlittl-J�jcs 111<.:l "CII l1,t11tljc ut· 1·i 'lll(lje 

tta scl1en de groote tec11 be t'stig·<I <-.. 11 S<)111tijtls t�<.�11 st')()t·t 

sokken van goed gemaakt. De vrouwen dragen hetzelfde 

costuur11, maar met een ·ceintut1r e11 acl1ter op c]e11 ,-lig ce11 

soort kusse11tje. 

Na cc11ige11 lijd ir1 cl:11 tl1ccl1L1is ,v'-tl t1itgc1·ust c:11 v,tll tic 

J)1-acl1tige 11atl1t1r gc11<)t ·11 t · l1t·hl>t..·11, l�t·t..·1·Jc11 \Vij gcc..l ·clt(..·lijl�

langs een anderen weg naar Nagasaki terug.

Toen wij in de stad terug k'V\.�amc11, was }1et de tijd, dat de

Japanners l1t111 bad nemen. Wij l,wan1e11 Jar1gs ct:11 l1uis w;tar
•

111ocde1· e11 docl1 ter aan de v�orclct11- sa 111 en i 11 c:.·c 11 cl�1111 r>c11 <lc

badkuip zaten. Ze haddea veel pret, dat wij haai- claar zoo

zage11: het was een allerkon1iekst g 'zicl1t.

111 Nagasaki kocl1tc11 ,ve i11 ec1l g1"00t 111ag·ttzij11 souvc11i1-

Iepeltjes. Verder gi11ge11 ,ve in ee11 bazar. Als n1e11 i11 Japan

in een bazar kon1t" n1oet me11 altijd cle gcl1cele baza1- door,
· A

011dc.1� en boven, voor 1nen er weder t1it ka11; precies een dool-

l1of. I Ict is a11clers \Vel aardig verzo1111e11, war1t <:lan ziet 111cr1

cl ik wij Is iets d,1t v;t a1 7. ij 11 �(1< l i 11 g- is. Wij l, och te 11 e .. ,1 l">aa 1-

w;111<lcl�lc>kl.;.c,1 ·11 twc � :-:;cl1ilc.l1Jél<l<.lc11111;t11<ljes.

l)cs avo11cl::; gic1g II ·11ry n1<.:t M1· .. Jc)l1:t11.son t1it Most·t>ll n1<.:t

\.Vic11 we op <.Je bt)ut ke1111i!S gt:Jtl;t:tl,t 11;1<.ltl ·11, 11;l(11· c ·11 tl1c ·

ht1is. 'l
"'

oer1 zij daar aank\va111c..:11 1110 ·stt·11 zij cel-st hun11c

schoenen uittrekken en op hu11ne koL1sc11 11a�t1" bovet1 gaa11.

--r oen ze boven kwa1nen vielen de _J;t1)a11scl1t: in is jes 01) d ··

k11ieën om hen te begroete11. Als 111e11 ir1 e(..·11 .JaJ)a11scl1 l11.tt$

komt, is het juist of n1en i11 een p<)l)f)c11J1L1is l,0111t: �tllt:s ever, 

klei11.. Ze n1ocsten b1.1kken on1 door· de dt.:ltr te gua11. 
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J 11 zuu' n 11t1i� staé:ttl gccr1 n1 .��l;>eler1, OJJ den gru11d liggetl

witte 111atte11 waarop men kussens legt waarop men verzocht 
1 

• 

wordt plaats te nen1en. Daarna kregen ze een heel po-ppen-
di11cr: alle1naal vree111de dir)gèn, die ze l11ct twee hot1tjes in

plaats van n1et vork e11 lepel n1oeste11 eten. Alles werd O{) c1en 
g1-011d g·ezet. Na afloop va11 het diner kwame11 eenige Gei$ha's 
0111 te da11ser1; a11de1·e11 gi11g·e11 op de11 gro11d zitte11, bespeel der, 
instrumenten en zongen daarbij. 

Dinsdag, 10 November. 

Des 11101·ge11s 01n 8.20 vertrokke11 we 111et den trein 11aa1· Mogi. 
Van ons hotel naar het statio11 was zoo wat een half uur met 

de ritcha. De weg, dien wij met den trein volgden, was 
pracl1tig. Dan langs berge11 en door tunnels, dan langs velden. 

1-Iet was dus een zeer afwisselende rit en wij verveclde11 ons
geen oogenblik. We gingen dien dag door 16 tunnels.

Wc l1,tddc11 onze l u11cl1 va11 t1jt het l1otcl n1eegcnu111c11. M r· .
• Jol1a11scr1 ging ook 111t:�t or1s 111ee.
1'oen wij te Mogi aanl<.wamen om 6 Ultr, moeste11 we nog een

half uur niet de stoomboot varen on1 naar Shin1onoseki over
te steken, waar we i11 l1et Sanyo-l1otel (eigendon1 van de
spoorwegn1aatscl1appij) gi11ge11 logeere11 Dil l1otcl was l< ,urig
netjes e11 helder inge1-icl1t en het ete11 was goed. Na l1et eten
�ilden we naar een theel1uis gaa11. We vroeg 11 de11 l1otc· l·
houder of een kelner 011s dc11 weg 111ocl1t wijzcr1 <laar c1· geelt·

gids aanwezig was Dit mocht niet. l le11ry zeide, dat dit stupide
was, want dat er te veel tijd n1ee weg zou gaar,, ee1· de gids

getelefoneerd en aan het hotel was. De hotell,ouder begreep 
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l le11ry verkec1·ll e11 geloofde llttl hij voo1·stu1Jitle t1ilgescl1ol<len

werd. Nt1 had 111e11 de popper1 aa11 het dar1se11. Hij \vas woc

de11d, e11 zeide, dat l1ij niet voor stttL)ide uitgescl1olden wilde

worde11. Wij 111aakten e1· een ei11d aa11, cloo1· i11 de l-litcl1a te

stap1)c11 en op cige11 gclcgc11l1e1(l cle stacl 111a.nr ('<:11s <lc><>r tt·

r�jde11.

Woensdag, 11 November. 

Des n1orgens om 5.50 ve1·trok onze t1·ein 11aar l{obe. De 

eerste klas heeft de b,t11l,e11 i11 Je lc11gte va11 tiet\ w;tgc11. Ûl) 

ee11e bank lagen twee CI1ineczc11 te sht1)c11, \\'tlt ze: bij11a llc11 

gel1eelen tjag gedaan hebber,. Bovendie11 Ztlt e1· 110g een 

Italiaan e11 een japétnsc11 officier, te1·wijl latér c)p dc11 dag nog 

twee Engelsche en twee Japa11sche dan1es bi1lne11 kwa111e11 • 

Deze laatste trokken l1u11 s •lip1)crs uit er1 gi11gc:n Ot) de bcc11e11 

op de bank zitte11. Dezen tweeden dag w�s de reis 110g 
" 

11111cl1tiger. We l1aclcle11 110g gt:c11 11:tll. llltr g'L'�l><>l)l'(I, c>f wc

k'vva11t<.'11 \'001�f>ij l1t1izc·11 tlÎl' l<·gt·11 clt• l>c-rg('ll µ:<·l>l)l\\\'�I \\':tr ·1.1. 

()v ·ral zag 1ne11 111c11scl1e11
r 

tct111)L•ls e11 llt1izl'tl. l�e,1 groot 

gc<let:lte van tic reis rc<lc11 wc la11g·s cl<.· zee·, wnëll'Î11 \'ci·-

8 ·l1<.:icl 'Jl<' kl 'lilt: c.:ila11cljcs lagL·ti, -vv"1�l1·v;t11 tlt· l>l·rg(:11 1>r,,l·l1tig 

bt'g·r<)t•i<l witrl·tt e11 111et llltt\t1l: l�let1rscl1:tl,e ·ri11gc·11 t·c11 Il<.: ·rlijk 

g ·zicl1t 01Jlcvcrdc11. l"cgc11 <lc bc1·ger1 lagc11 tra1>!)g<:\vijzc de 

1�ijötv ··ldcn, waar l1011cler(le11 111it1111e11 e11 \'t'<>Ll\\'c.·11 r1t111 l1et 
• 

wc�rl, \i-Vrtrc11, <litnr l1et jttÎ!::it rijstoog·st wns. 
1 l{;t la11d, waar de 1·ijst g-1·0<.:it r11oet altijcl 011dcr \.vatcr staa11. 

011 ec:11 l<leiL1 stL1kje lét11d i11 l1et wate1· wordt de rijst gezaaid. 

W a r111c<.: 1· tic ,,-ijst 01) bcgi 11 t te ko111e11, wo1·clt pla11 tjc voor 
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pla11tje op.l1et veld gezet. Als dit ged;ta11 is, brea,gt 111c11 dooi· 

middel van raderen, die men trapt, het water op het land en 

me11 zorgt, dat l1et land steeds onder water staat. 

Men gebruikt hier ossen en stiere11 on1 de ploeg en de kar te 

lrL:kl<<;11. Als clc 1·ijst ,�ijJ) is ·- tt> zij gr·ocit �•it·t h<)<> l1o<)g' :,1� 

bij ons J1et koren, snijdt men ze af en bi11dt ze in bosjes, en 
• • 

hangt dez.:e o·ver rekken van bamboe of over boomstammer1 

0111 te droge11, daar11a worden de bosj�s over een soort ha1·k 

gehaald: de korrels valle11 da11 door een soort zeef op een 

111;.1:t. Deze 111atte11 legt n1en voo1· de huize11 i11 de zo11 om de 

l\.01·1·e]s goed te laten dt·ogen. Als dit klaal'is, wo1·dt de rijst 

gepelcl, wat heel aardig is 01n te zien. Het stroo dat overblijft 

wordt gebruil"t om zakken van te maken, waari11 de rijst ver-

zonden wordt. 

I-Ieden zij11 wij 32 tunnels d.oorgereden.

We dineerden in den trein en arriveerden om 5.20 te Kobe.

Mr. 1-lolst, onze vertegenwoordiger - eer1 Holla11der -- was

aan den trein om ons af te hale11. We reden in ritcha' s naar

liet ·Oriental J1otel, waar alles heel goed was. Mr. Holst bleef

bij ons di11eeren en daar ik in Nagasaki niet mede was ge

weest naar het tl1eehuis, ginge11 wij er nu met zijn drieën

heen.

l-let was ongeveer precies hetzelfde als jn Nagasaki, maai·

niet zoo n1ooi. We moeste11 be11eden onze schoenen t1ittrelc-

ken en op onze kousen naar boven loopen. Daar kregen we

weder ee,1 kt1sse11 waai· wij op ko11den zitte11, terwijl de

Geisha's. om ons heen stonde11. Dadelijk kwan1en ze n1et

wa1·me wijn in zeer kleine kopjes en vr·uchte11, die dooi· éé11
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<lc•· 111eisjcs afgl'scl1ilcJ we1·tle11. We lt1·t·gl'll <,Jlt:s l>ij 011s O}) 

den grond en hadden dus een allesbel1alve ge111akkelijke 

positie. Intusschen begot1nen de Geisha's te danse11, bege

leid door de muziek var1 eenige a11dere 111eisjes. Het was jll îst 

,lls,>f er katte11 na11 l1t\t 111i:t�l\V<"'11 w,,rt·1). l>t.♦ v,·rlit·l1tir,g- 1>e

stond uit 3 vetkaarsen, die ieder oogenblik gesn.ote11 werde,1. 

We bleve11 er· een uurtje. De n1eisjes wa1-en erg 11 ieuv.rs

gierig. Ze hadde11 l1eel veel p1-et n1et de koJ)jes var1 1nij11 bo11t 

en bewonderde11 erg mij11 rir1gen. 

Donderdag, 12 November. 
• 

• 
-

Na 011tbete11 te l1ebbe11, gir1gen we naai· ee11 111é1gazij11, "''aa1· 

we ee11 prachtig schern1, 2 paneelen e11 ee11 schrijfburcat1 

voor To kocl1ten. Daarna 111aakten \Ve ee11 1·ijtoer dooi- de

stad, vergezeld van een_ Hollande1-, die bij Mr. van Nierop is. 

1 Ict eerst kwamen we ,iar1 de Nu11obiko '"I
"'

oki (waterval). We 

beklon1men äe11 berg 11,tl ve1·wegc, wnûi· ce11 tl1cel1t1 is is c11 

vanwaar we den waterval ·bewor1de1·de11. I Iet arldere gedeelte 

hielden we voor gezien, daar het ande1·s te laat zou worde11. 

Vervolgens bezochten we den Daibatti te1n1)e], waai· 0111l)cen

1)racl1tige boon1e11 stonde11, tever'IS sto11d er cc11 pa,trd voo1-

éé11 der goden. We moester1 bij ecr1 <>,,erweg \Vaël1te11 e11

zagen toen d 11 Mikado passeer·c11, die 11aétr de groote 111a-

11oeu v 1�es gi 11g. De n1cnscl1er1 111oeste11 e ve11 wt: l O)) t:erbie

digen afsta11d va11 de11 overvvcg blijvc11.

Ve1·clcr bczocl1tc11 \1/C den Nal;.iten1p(�l, vva�t·bij e · 11 g1·oote

n1arkt wns. l)eze ter11pel \Vas gelijk na11 tl· r1ndc:1·c t 1111)els,

gcl1ccl opc11 c11 lcc..:g. Als 111en ec1l t1·a1) opgi11g, kwé1111 111e11
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a:t11 ee11 groote bel, waa1·111ede de Japa1111e1·s eerst bellen 

voordat ze bidden om de atte11tie van de göden te trekke_n. 

Na nog eerst de stad, alsmede de Motomacl1i (voor11aamste 

winkelstraat) te zijn doorgereden, kwamèn wij aan ons hotel 

te1·t1g, waar ,vij 011s wat verkleedden, daar wij bij den heer 

I-Iol8t, n1ct ee11 A111s terdan1sch ad vokaat, .die ook de J�eis om

d·e \tvereld n1aakt, ginge11 dineeren.

De hee1· Holst woont in een Japansch huis, zeer netjes, maar

zeer popperig: alles even klein. Zij11 dine1�> door Japa11ners

berei,d, '.A.'as zeer goed. De 1-Iollander vertrok om 9 L1u1· niet

de boot naar Nagasaki, maar wij bleven nog ee11 uut·tje 0111

de curiositeiten va11 den heer Holst te zien.

Vrijdag, 13 November. • 

• 

Des morgens vertrokken we met den trein naar Osaka. 

Mr. Holst ging met ons mee, daar Henry eer1ige heere11 

moest spreken. Daar aangel{omen reden we·met een ritcha 

naar l1et stadl1uis .. We k1-ege11 ee11 stoo111sloep 01n naar het

werk te gaan zien. We maakten een gezellig tochtje op de 

rivier; we !{wamen 1angs een scl1eepswerf en zagen tot 011ze

sp�jt, clat daar twee fli.nke bagger111ole11s op staJ)el sto11dc11. 

We 11,tclden lieve14 gezie11, dat ze die l1ier 11iet l<o11den 111aken. 

We werde11 dooi: den heer va11 het ,verk zee1- goed 011tvange11 . 

Eerst was il{ in de boot blijven zitten, maar n1en bedt1idde 

mij, dat de sloep weer terug moest: dL1s stapte il< ook uit. 

We gingen n1et den aannemer een kijkje op liet we,rk 11en1en 

en een tochtje per stoomboot doen. De banke11 van de 

stoon1boot ware11 belegd met roede wollen deke11s 011\ op te

• • 

• 

• 
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• 

gaar1 zittc11, wat de .Ja1Ja11J1er� ei·g deftig vi11(le11. We l'"rege11 

thee i11 heel klei11e kopjes; het \ivas nog 11iet leeg· of het ,,·e1·d 

weer volgesèho11kcn. De thee s111aakte juist of liet aftreksel 

van l1ooi was, ,verd geschonl"e11 zonder 111el.l< e11 zag erg 

g<:cl; 111c11 wcr1t er evc·11w(:I �,)oc.:clig· :t1t11.

'J�oen we na ee11 uur weer op liet kantoor k\.va111e11, l1ad 111er1 

voor 011s een Et1ropeescl1 dejeuner laten l1alê11. 

1--I�t l>estond uit: vleesch, ha1n, kip, worst, gebak.ken a,trd

appele11, eer1 soort sla, brood en gebal<, alles netjes ir1 l1ot1ten 

cloosjes gepakt, ber1eve11s ecnige flesscl1t11 bier. Me11 liet <>J1� 

1net ons drieë11 allee11, er1 wij deden toe11 de 1L111cl1 alle 
• 

eer ,ta11. 

1'oe11 wij klaar waren, kwan1 Mr. Oka weer bi11nen, wij 

11amen afscheid van l1em, hen1 dankzeggt11de ,,.oor zijn 

vrie11delijke 011tv�11gst" terwijl wij l1en1 bij 011s inviteerde11 

als hij in Holland kwam. De stoomsloep lag gereed en bracht 

ons zoo dicht mogelijk bij l1et statio11. ·r oc11 \-vij aa11 \val 

sta1)tc11, 111ocstc11 w�j evcr1vvel nog ee11 klei11 <.:i11cljl: per rill·l1a. 

Aa11 het station 11an1et1 we afscl1eid v,111.Mr. I lc)lst; vVii \·er-
• 

tr()l<l<e11 11aar J(yoto, terwijl hij teruggi11g 11aar l(c>l)c. 

W<.: arrivter<lc11 ere� avo11<.ls Le l(_yoto, 111,1�1r '"'<' rtt<>�'SlL'll 11<Jg

\VCI ec11 Ltt1r per ritcl1a a(lcgge11, voorJat vvc l1l·t Miy,tk<> l1oteJ 

l)Cr<:il<ten. J let l1otel lag bove11 op den berg, z·oc)<l[tt het Z\.\'t1;1r

werk was voo1� 011ze koelies. 1-ialfweg krcge11 VVL' <.:<.:11 tvv<..:cue11

boy, die mee l1iclp 11aar bove11 bre11ge11.

1-let hotel is geJ1eel Ja1)a11scl1, zeer zindelijk, 111aar <.:rg J)Of)-

perig. Wc l1adden een zit-, ee11 slaap- e11 ec11 k.lcc.:dk;t111er en

aan twee ka11ten ballcon. De binne11111t1re11 �varc,1 alle scl1t1if:

97 

• 7 

•

• 



-

clct11·t.:l1 v�t11 l>é1pic1· 111ct ee11 1·a11d l1out e1· 01n; de bl1ite11ucure11 

van l1out e11 glas en ook gedeeltelijk papier. Als wij naar 

bi11nen gingerl., moesten wij altijd bukken om het hoofd niet 

te !:itooten. De wascl1- e11 toilettafel ware11 zoo laag, dat ze 

eve11 boven onze knieën uitkwamen. Het was een komiek 

gezicht, twee zulke groote menscheh in zoo'n popperige om-
• • 

gev1,11g te z1erl. 

Als wij liepen, l<raal{te alles et1 als we de deur openschoven, 

hielden wij die soms in onze handen. Het eten was zeer goed. 

De eetzaal was netjes met bloemen versierd, waarvan de 

vroL1wen l1ier. goed slag l1ebben. In de eetzaal bedienden 
• 

n1eisjes, in de kaa11ers werd men door boys bedie11d. 

Zaterdag, 14 November. 

Des morgens om 9 uur stapte11 we in onze ritcha's en reden 

naar· eenige 111agazijnen, waai· alles even fij11 en pracl1tig was.

We l{ocbten eenige gebordut1rde schilderijen en kussens en 

in·een a11der magazijn eenige voorwerpen van brons. 

011gavcc;1· orn 12 t1t1r gingen we 111et den trein naar de rapids. 

Aa11 l1et statioJ1 aa11gekomen, 111oesten we eerst ro minuten 

niet de ritcl1a's rijden. ,.f oen kwamen we aan het begin van 

den wate1·val, waar het bootje gereed lag. Wij hadden een 

mandje bij ons met l1et een en ander voor de lunch, dat door 

den gids op de taf el van de boot we1·d klaar gezet. Twee Ja

pa11ners [rikten, een stond er aan het roer en een met een 

ba111boestok voorop. We gi11ge11 met den stroon1 1nee. 'f elkens 

als we aan een ove1�va] kwan1en, gingen we met vaart naar 

beneden, tt1ssche11 de rotsblokken door. We dachten ieder 
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oc>ge11blil{ tcge11 ee11 1· ots te stoolc11, 111[trtr tle slL1t11111,t11 c11 tie 

1uan voorop wistert zoo l1an<lig te ma11oeL1vree1·en, dat we 

overal doo,rkwan1er1. Het ,vas ee11 l1ecrlijke vaart: krjstal

l1elde1· wate1·, pracl1tig wee1·, aa11 wec1·ska11tc11 l1ooge be1·gc11 

beg1·oeid met prachtige cle11nen en al1ori1boc>111e11. Aa11 cle11

een en ka11t zag men het spoor, waarmede vvij gel(o111e11 waren. 

l)c tl1cl1t <lllttrdc 011g-cvce1· t·c11 t1t1r; lil.'. lt·rtJ!:{lt>cl1t \'n11 <lc•

koelies 3 t1ur, daar zij de boot te,gen den vvatcr\1al 01) 111oeste11 

trekken. 

We stapten bij een dor·p uit en r1;11ne11 da,tr de11 trci110111 11aa1· 

Kyoto terug te keerc11. ..

Des morgens voor ons vertrek zagen we t1it de verte J1et kei

zerlijl{ paleis. Na het dine1· ginge11 we naar ee11 Japat1eescl1 

tl,eater, waar muziek gen1aakt en geclanst wercf. 

l11 de Japa11scl1e ht1izen vindt 111e11 gee11 l�acJ1cl:$, 111aar over�tl 

potte11 111et houtskool, waaro\·er 111ar111e11 e1, \'rot1\ve11 tlc 
• 

l1ande11 zitten te wa1·men. Wij k1-ege11 ook zoo'11 pot 11aast 

011s, alsmede een blad, trekpotje, tl1ee ·e11 k<)pje·!:>. V oc>1· ,ve
• 

bin11c11 gi11g�1l, kr<\gc.·1\ Wt· <)Vl'r <>tlZt' st·l1<)t:11t·1, t·t·11 st)<)rl 

pa11toffels aan. l lct tJ1eater was vol, alle11 �,Ltc11 01.> clç11 gro11d, 

op 1natten: wij krege,i ieder eer1 stoel. De costt1n1cs, <lie de 

artisten aan hadden, ware11 p1·acl1tig; de cl,ttl!-; ging 110g al, 

n1aar za11g en muziek ware11 v<.:1�scl1ril,k(:lijk:. 

Zondag, 15 November. 
• • 

Om l1alf nege11 stond het rijtuig· gereed 111L·t ko<:tsit.:r e11 J)al

f1�e11ie1� of, zooals 111c11 l1ier zegt, \'(><>rl(>O}><.:r. ])ic.: j<>11gi.;11

111oest, .zoolang we i11 l{yoto \-vare11, e11 v<.:rtlt·r i11 '"tl <Ie dor[)t:11 
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Oudste boom vau Japan te Bi vva. 

die we passee1·den, op een drafje voor het rijtuig loopen, 

steecls roe1)e11dc ot11 de n1enscl1en te waarschuwen. Bt1iten 

st,tc.1 of uo1·p k wan1 l1ij acl1ter op l1et rijtuig staa11. Ee1·st 1�ede11 

we 11aa1· de lc_crk der l�1-a11sc)1e n1ission11a1·isse11, daar11a dooi· 

ee11 ige dorpen e11 langs rijstvelde11 de11 be1·g op naar een 

tetnpel, waarbij een zee1- oude den stond, aan alle kanten 

onclersteu nd e11 volgens ove1·levering r ooo jaar oud. Wij 

dro11kc11 een kopje thee er1 toen 011ze paarden weer ltitgerust 

waren, rede11 we verdet· 11aar een groot boscl1, waarin ver

scl1illende tempels waren. 

We stapten uit en n1aakten ecne fli11ke wandelir1g naar en 

langs de te111pels en de theeht1ize11. 11<:t was heerlijk in het 
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bosch n1ct z�jn watc1·,1allcn c11 ot1de bt)<)111<·11, v<>(>r,tl <lt· ;tl1clrr1� 

l)c)n1n \Va� 1)ral�l1tig lL1s��·l1e11 :tl <lat .grc)(•11.

Na ,1llc;::; bc..:\,vo11dcrd te l1cbbc11, 1·l·<lt111 ,,·t.· ,v�·cr 11,tnr <.lè ct•rste

t1its1)at111i11g tcrt1g, (>lll <>11s 11icdL·gc11<>lllt·11 <.>11tl1ijl lt· �t·l>rl1i

kc11, dat 0J1zc gid� bt)ve11· i11 cc11 k,1111 ·rtjt: v�11 liet tl1L·L·l1t.1i�

voor ons had i,laargczet. I Ict .s111aaktc l1ecrJjjk 11a deze lrtr1ge

wandeling.

'foen wc klaar warcJ1, r1a111 ik e<.:ns ct11 l,îjl,je i11 de k:ettk<.:11. 

Daar sto11den OJ) lage vurc:11 groote pottct1 r11et rijst: cl<.: l1uofä

scl1otcl cler Ja1)a1111ers; in klei11e 1)otjes stc,11<1 \'Îst·l1 t:11 groe11-

te11. Ook sto11d er in c<.:11 I)Otj<.: tiitgeJ)lt1l,tc cl1rys�1nll1e111t1111�, 

\'er111engd n1et het sap van ee11 111andarijntje: dit is ec11 cl<.:li-
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c,ttc�sc voor dcJa11,,11ner�. Wij namen clie11 uag 110g ve1·schei-

dene kiekjes. 

We reden weer terug tot we aan het begin van den watertoren 

k,va1r1c11; l1ier stege11 we uit e11 zonden 011s rijtuig weg. Ve1·

volgens daalden we eenige trede11 af en kwan1en aan een 

schL1itje, dat 011s door de11 tt1nnel zot1 b1,engen. 

We voeren 20� minuten la11g door een tun11el, die juist· breed 

genoeg was, dat een andere boot ons passeeren kon. En daar 

wij met den stroom medegingen, ging het 11qg al vlu-g ook . 

Deze tt1nnels ztin gemaakt om communicatie met het groote 

water te hebben ; we passeerden nog een tt1n nel van 5 en 

ee11 van 2 mint!ten la11g Door de helderheid van het water 

konder1 wij duidelijk zien, dat de tunnel den vorm had van 

een grooten koker. Toen we aan het einde van den l�atsten 

tun11el l<.wan1en, zagen we rails in J1et water, de schuit kon er 

dan op vare11 e11 werd zoo naar liet be11edenka11aal gebracht. 

We klommen naar 011s l1otel terug, dat dicl1t b�j was. 

[ 11 liet Myal{()-l1otcl W,lrell hc11cclc11 cl·11igc l,,\111crs, waari11 

kooplieden uit de stad l1un wa1·e11 t1itstalde11 cr1 waar n1e11

gezc..:1lig ecr1 1>aar t1t1rtjes ko11 doorbre11ge11. Wij kocl1tc11 L,ij 

éé11 v ar, l1en een n1ooi licl1tc ken1i110 van bl,lLIWt.' zijtle, clic 

pracl1tig geborduurd was, als111ede ce11 1)aar scl1ilde1·ije11. 

Maandag, 16 November. 

Dezen dag gingen wij 11aar Na1·a, 0111 da�r ril\ v ·rscl,ille11clc 

tempels te _zien. Deze plaats ligt een uu1· s1)01·<,;11s v,tr1 l(yoto. 

De treinen staan bijna aan elk statio11 stil; aa11 ce11 v;-111 cl ze

stations kwam een kleine jongen m.ct een potje thee 011s 'e11
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\ioor cc11 te1\1pel i11 Ja1).tll . 
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kor)je aanbieden. We redt:n den gcl1ccll·11 \V<:g l,l11g� tl1cc

\1l:l<l<..'1,, allen1,1;1l lage g1·uL111c �.t1·t1il,c.:11. 

Te Nétr,l aangekome11, st:1.11tt·1, \V< s\ i11 t·<·11 ritcl,a c..-1, rt'<l(·tl tlél:tt· 

een l1otel, waar ,ve 011zc IL111cl1 gebrt1il,c11; ,l,1nr11rt rt 1tlc11 wc..: 

,rl·rtler e11 l<w{11nt.•11 ,ti111 ct:11 buscll v;111 %l'l'r tlil,l,c.: 1114lHlbo(,ttlc11,

�,aartusscl1e11 hondc1·de11 l1ertc11 1 ic11è11, d ic Z<)<) ta111 waret1, 

{lat ze t1it de hand kwa:11t�n eter,. Verclt·r rij,ltt1(le, k\.va111e11 
• 

we aan een laan, die vol stcc-11c·11 l,111taar11s sto11û. l)it ,vas de 

b ·graafplaats var1 .l,\1)a11ct.:scl1e 111i11isters <:11 llc.logg ·1)lar1t::;tc 

a111btenaren; de lanlaar11s worder1 va11 tijcl doo,r de fa111ilie 
• • 

a,1ngcstol< 11 . 

Wc stapten hier t1it 0111 verder den ber·g te .beklim1ne11 ei-1 de 
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te111pels te bezoeken. We kwamen aan een tempel, waar de 

g"l'Î�lln 's ec11 l1eil ig·e c.la11s voo1· 011s tle<le11, l>egcleid dooi· za1lg 

e11 t11t1zick v,,n twee priester·s, die op htt11 hoofd C<"'n �oort 

vlit:gc1111t:lje l1aclde11 (i11 het kl(;i11 zc>o iets é.tl� n1e11 l>jj 011s des 

zo111ers va11 blauw gaas over het vleesch zet). Wij vervolgden 

onze11 weg e11 zagen ee11 n1a11, die een kist op de11 rug droeg 

vol l1eiligdomme11. 1-Iij had een l<:lei11 l{incl niet ee11 touw voor 

op l1et lijf gebonde11. Me11 zeide ons, dat hij cc11 pclgrin1 was. 

Bij iederen tempel bleef l1ij wat bidden en wierp ee11 geldstuk 

in l1et offerblok. ,Onze wandeling voortzette11cle kwa111en wc 

aan l1et l1eilige paard en daar11a aan een ten11Jel, \1/aari11 veel 

groote bot1ddabeelden stonden. 
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V O<>r we i11 derl ten1peJ k \.Vé1111c11, zctte11 vve 011zc11 11t1rt111 op eet) 

dak1)an, die voor ce11 niel1wcn ten1pcl g·cbruil�t 111c1cst \\rorclcn. 

In den 011den tempel staat eer1 groot beeld, dat va11 011der tot 
' . 

boven vol .met p1·opjes papier zit. Als ee11 Japé1n11er wat wil

\
1trl,1·ijgc11, scl1rijft l1ij zij11t' \Vt·t1st·l1 <-)j> c·<·11 �t,11,j,· ,1>;\l>it·r, 

vol1wt dat op, n1aakt er ec11 nat pro1)je \':111 c11 gooit tl.1t tege11 

1,ct l,ct.:IJ, \-V�lar liet Ll(111 ;1"111 ,·,1sl blijft klt·,·.t·11. 

Van daaruit gingen we naar ee11 111t1sel1111, <lat wc te1·looi1s 

bekeken en toen met de11 trei11 naa.r I(yoto tcrt1g. I)an1· aa11-

gckon1c11,. gi11gc11 wc.: 11,lar UCJl 111,tg·,1zij11 (>Jll lc zi<.:11 110<..: clc· 

schilderstLtkjes geinaakt werden e11 Oéta1·11a naél1· ee11 11Îel1wen 

te1111)el. Daar men in de te1111)el niet mag loopc11 da,1 op ko11 c11 

of L>lootc voete11, kregc11 wc va11 de b<>_\'S cc11 I);1,1r �<lk.l{c:11, 

0111 ovc1· 011ze laarzer1 aa11 te t1·ekl(en. 1'er\vijl wij aa11 l1et 

ro1)dl<ijke11 ware.11, n1cr·l(te ik 11iet, clat ik é(:11 111ij11c1· sol(kc11 

�erJoor, voordat een priester n1ij ern1ee ac,}1tcrJ1f1 k\t\'élm.

l)insd::1g, 17 N ove1n ber.

Wt· \.'<•rtr<>l,l,•:11 tlc·s lllt>rg<·11s <llll 8.:..!0 Z<'t'I' \1<1lcl:1:111 ,,,·,·r t111s 

verblijl. te Kyoto 11aé1.r Y ol,ol1,1111a. l)e r(·Îs Z<llt 111e11 i11 ec11 

hal ven dag kun11en doe11, n1aar cla,1r de trci11 t,i,i i ·<l<..:r st�Ltio11 

stopt, doet 111·e11 er ee11 l1c:.·<.:lcn d;\g o\1l·r. W t: rcis(ll·11 ge<l�1-

re11de ec11ige11 tijcl 111t:t 0.e11 v<>o1·1,a<llll j,11);tr111l'I' l<.·r'tl 111,,rl,it·s). 

We ginger1 c.iie11 dag cloor 21 tl11111,.:le-;. l>c r�·Îs\,1Rs 11Î(,.:t7.0(> 

int<.:ressa11t als clic v,t11 Sl1i111<)11isel,i 11aar J{ob ·, 111;l,tr tocl1 

heel 111<)0i. 

W · l<wa11ll'll r,111 9.30 '�av<>11cl� tt: Y(>l{c>l1;�111él L'll ,,11t111(.>cttc11 

<lrté11· Mr. 1 >it'(·�1r<l(1 (,,11z(·t1 ï1g-t·11l) cli<· <)t\.-.; 111t·t c·t·11 1·ijtl1ig :tf 
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kwr1111 l1ale11. We 1uocsten een 11eel ei11d 1·ijden voo1· we aan 

l1et 01-ien t Palace Hotel kwa111en. Dit hotel is zee1- n1ooi en 

111odern inge1·icht: het is pas een maand geopend. Het is 

t,vee111aal ,1fg·eb1-a11d, telkens door de scl 1uld van denget1e, 

<lic er 11anst woo11dc er1 zijr1 l1uis in bra11d stàl<. Oc g1\st<·11 zij,, 
.

• • 

telkc11s g�red, n1aar een keer is er een Japar1scl1e v1·ou\.v bij 

. on1g·eko1nen, die nog eens naa1· binnen was gegaan on1 iets 

te redden. We dineerden niet Mr. Piccardo en na nog e.enige 

ooge11blikken in de hal) te hebben gezeten, gingen we slapen. 

Woensdag, 18 November. 

rf oen \Ve opstonden, regende h�t dat het goot; de lucht stond 

niet n1oöi1 
dus het voort1itzicht voorspelde niet ve�l goeds . 

• 

Hen1·y ging uit voo1· zake11 en ik bleef tl1t1is on1 voor het een 

en ander te zorgen. 'f oen Henry thuis kwa·m zeide hij, dat 

we na de lunch met Mr. Piccardo naar Tokio zoude11 gaan om 

eenige visites te maken; 11et weder was om 12 uur gelukkig 

beter g·t'\\70rde11. 

1 ... okio is 40 n1inuten sporens van Y okohama. Aan den trein 

stond een rijtuig, dat Mr·. Piccardo pe1· telefoo11 besteld had .

We reden eerst naar onzen minister, Mr. Sweerts, dien we 

11iet tl1uis troffen, daarna na zijn secretaris Mr. van der Polder, 

die ook niet thuis was. 

Mr. Piccardo reed nog een eind met 011s mee e11 11am toen een 

ritcha om zijn bood�chappen te. doer1. 

Wij gingen daar11a naar Mr. A1nbro, Mi11istcr va11 Oostcnrijk

Honga1·ije, die gelukkig thuis was: mevrouw e11 de dochter 

,varen uit. Mr. Ambro inviteerde ons om Zate1�dag bij hem te 
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ko111en lu11chen. Onderweg kwa111en \Ve 11?t:Vr()t1w te.ge11, die 

zeer.blij was 011s wec1- te zie11, d,1a1· ze ei<� l1oop .11 Oflgcgevcn 

had ons 110g. eens te ontmoetc .n. 

We 1·ede11 naar· l1ct ln1pe1-iaJl1otcl, \\'aar ,,·c t�g-e11 V 1·ijclag ee11 

l,,tn1t·r b<·�t,·1<1<·11, W<· g"('l>rt1il,t<·11 wr,t tl1<·<' <·11 1·e<lt·11 Jlil�tr ll<�t 
• • 

• 

st�1tio11 0111 weet· 11au.1· Yol,ol1étn1,1 tert1g te 1�eere11, waé11· wij 

011gevee1· 0111 6 uu1· arriveerden. 

Donderdag, 19 November. 

I Ict wa!-3 gelukkig goed weer cr1 we l>csl<.)t<.·11 o,11z;c11 cl,1g got;cJ 

te besteden. We namen na liet crntbijt ee11 pa;tr ritcha's en

reden naar J1et ka11toor van Mr. van Ni�ro1>, onze11 agc11t i11 

. JaJ)an. \Ve krege11 een heer van zij11 burc!at1 1necle, 0111 or,�

cenige 111agazijne11 te late11 zien. Wc kocl1tl:11 l:c11 11aa1· 111ooic 

,,azc11 (cloisonné e11 \Vat po1·selei11). I)aar11L1 111aal,te11 we 110g 

ee11 toe1·tje met de 1·itcha door de stad. Y okol1an1a is ge-

deelteJ�jk EL1ropeescl1, gedeeltelijk .Ja1)a11�cl1, �r is 11.ict veel 

IJij.zf>11<lers tti .zit·11. N;, de IL1tlt'l1 111:1;tl,tt•11 \\'<.' c..'t'll rijlt1(·1· c..l1.>()I"

de stad en er om l1ce11. Wc reden ee1·st ee11 berg op c11 t<)en 

wc die11 weer aidaalde11, k wan1en we aéltl cle zee. l let \Véts ee11 

prachtig gez1cl1t, die zee met clie l1onderde11 yisschersvaar

tuige11 waarvan de zeile1•1 i11 <.Ic 2011 scl1itt<:1·dc11 en i11 de zee 

weerkaatstt:11. l)aa1·na reden wc 110g langs ,,erscl1illende 1·ijst

velde11, waar n1cn 110g drul� aa11 l1ct wcrl, ,,,.a$. Bij één der

v·elde11 hic)<l ·n we stil en vroeg il, aa,1 eer1 vrOLIW, die bezig 

wa8 de 1·ijst af te trekl<en of ik ee11 bosj•c mocl1t J1tbbt11. Ze gaf 

l1et 111ij c11 ik }1c;b het zu i 11 ig bewaard. N ét cc.;11 igc11 tij cl gereden 

te ]1ebbe11, ciaalden we den berg weer af en k"va111en \VC aan 
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ec11 boe]{wjnkel, waar we ee11 cal1ie1·, briefkaarte11 en ee11ige 

aquarelle11 kocl1ten. 

Dezen avond ,zijn wij door M1·. Piccardo uîtge11oodigd on1 met 

hen1 in l1et grand-hotel te gaan dineeren. 

Wc reden eerst 110g wat door de Japanscl1e stad c11 kwamen 

langs cenige mooie m�gazijnen. We stapte11 uit om alles beter 

te l<tln11en zien en wij zagen da11 ool< ee11ige n1ooie voor

wer1)e11 vvaarvan we de p1·ijs vroege11. De eigenaar, eei1 

Japanner, stelde ons voor zijn \verkplaatsen. eens te gaa11 

bezict1tigc11; het was volge11s zij11 zegge11 111aar ce11 kwartier 

rijden. We stapten weer in, 1·eden door alle mogelijke straten 

e11 straatjes en arriveerden na een half uur rijden. De n1eu

belen worden hier alle met de hand bewerkt en geheeld-

houwd, waarbij de werklieden op matten op den grond zitten. 

Men liet ons 001, vele platen en modellen zier1, wat zeer 

interessant was. We bestelde11 een canape, twee fauteltils e11 

ee11 tafel, alles var1 gebeeldhouwd kersenl1out. 

'f oen wij weer in ons hotel terug waren, ging ik inpakken. 

Ongeveer on1 7 ULtr kwan1 Mr. Piccardo ons l1alen 0111 te gaan 

di11ecre11. 1-Iet gra11d-hotel is dicht bij }1et Oriental } )alace. ·· 

1 l(·L (li11t:r ,va� g<><..!<1. 

Vrijdag, 20 November. 

Des n1orgens 0111 8.10 vertrokken we met den s11eltrein 11aa1· 

'f okio. Van t1it den trein zagen we den l•"ucl1i-ja111a, dc11 

hoögsten be1�g v.an Japan, 3000 voet hoog. De top is altijd 

bedel{t met sneeuw en schittei·de nt1 p1·achtig in de zon. Als 

de maan ·schijnt, en die schijnt hier buitengewoon helder, 
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bltjven de Japanners clien berg sor11s tL1-e11 la11g j,1 verrukt� i11g

a,1nstare11; 111ct1 .ziet deze11 berg d�111 ooi" Of) nllc 111ogL·l�jke 

voorwerpe11 afgebeeld. Er was ee.11 rijtt1ig a;t11 cll•t1 trei11 waa1·

n1e<le we naar het 1111perial l1otel 1rede11. lk bleet· op n,ijne 

k::\11,e,� on1 uit te j)éll<l<c11 011 ,t:Lr1z,cl1t�l,;t;trtcr, t(; sl•l1rijvc11 

e11 l-le11ry gi11g. niet Ml·. Piccardo nog ee11ige visites 1naken ... 
Mr. l Jicca1�do l1ad Mr. v.d. l )oldcr gci11 vite<;rcl <J111 11,ct or,s i11

l1et l1otel te ko111en lt111cl1e1, en tevens 0111 ke1111 i� rnet J1�111 te 

111aken. Wij bracl1ten gezellig ee11 u u rtj.e <lt)Or en fvlr. v. d. 

l >o)der vrot!g 011s 0111 de11 volge11clt·11 clag L,ij 11 ·111 te k·<)111e11

011tl>ijte11. 01n 2 uur 1naal(ten we �·en rijtoe,- clo<>1· c·11 011l <Ie 

stad. We redc11 voorbij J1et keizerlijk paleis, dat zec1· groot 

• is c:n uit ve1·schille11de gebot1wen en tui11e11 })estaat; voo,·l>ij

het Ministerie va11 Justitie en clat va11 Mari11e.

"1,okio is zeer LI itgcl>t·ci<.l, 111aaJ� i11 cle sta<I zt·l ,, · vi 11clt r11 c11

n()g ve·cl onl>cboL1wdc ter1·einer1. We kvvn111c11 oc>I, ,·oorbij ce11
. � 

grfJotcn 1:>ubliel,e11 t�1in, waar vele cl1rysa11te111u111s groeiden

e11 waar de vorige \.Veek een gardcnpa,·tij geweest \Vas, W<L�tr

l><>k <lc l{eizer c11 de kcizerir, e11 de voor11é.ta1l1ste11 dei- slac.1

gei 11 \tÎteer<l ware11. Al!-i wij er. t<>en gc\iVt:('!-5t war<· 11, ·zt)l1<lt·11

\.\'t' (Jt>l, cc11 Ltil11<><>1lig111g· g·\•l,rcg<.'11 11 ·l,l,1.:11; il, 11,1�1 tl:1L \vt·I

t: · 11s 111 cctc wil le11 tllét l, c 11.

·J [l·t g-L"b<·t1rt bij zocJ'11 gc.;legc11l�c.:icl <>f l>ij <�e11 l),ll 'A't·I (.'c11s, dr,t

et:11 .Ja1·>a11scl1<:: da111e rJp Euro1)eescl1e· wijze geklc<.:d i:-;, ze

ziet er èJar1 eve11wcl bcs1)0ttclijk t1it en Io,-,1)t rll� ec1l ga11s.

Eens w,1s er ee11 die ook ec:11 corset aang·cdaar1 h·�1cl, 111,tar dit

011de1 stboven aarlgetrol<ken had.
• 

l lt_.t gebet, rt ook wtl cl,tt de J,t1)a11scl1e 11<.: ·rL·t1 <1,tt I i tl rt>k
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-v<:·r.s(·l1ij11cJ1, n1n,Lr zo11de1" overl,emd of boord ()f uok wel 111et
•

rok, \·est e11 <1vc1�11e111d, ,vitte dt1s e11 boord, 111na1· da11 i11

plaats van schoenen en kousen op bloote voeten of alleen
'

slippers aa11 hebben.

V crdcr rijclc11de kw,tn1cn we a,tn liet U ycno1)ark, wa;1r alle

mogelijke verscl1illende tenten zijn, zoo iets als het Prater te

Wee11e11.

We stapten aan het Imperial museL1m Hakubutsu-kwan uit.

Dit mt1seum is zeer groot, 1naar er staat naar evenredigheid

11iet veel bijzo11ders in; we liepe11 l1et n1aar ee11s door en

reden toe11 verder.

We hadden ook een voorlooper bij ons rijtuig, wat hier ha1·d

11oodig is, daar de Japanners uit zichzelf voor eerr rijtuig niet

uit den weg gaan. Indien hij niet voor behoefde te loepen zat

hij bij den koetsier en beiden zaten dan uit alle macht te

roepe11 en te schreeuwen, wat allerkomiekst was om aan te

hooren. De koetsiers en voorloopers zijn allen Japanners;

zelfs de EuropeaneJ1 l1ebben Japat1sche koet$Îers, daar me11

voor een Europeescl1en koetsier in "t geheel 11ict uit den weg

zou gaan. •

l)�ze11 111iti<l,1g- was er cc11 a,irclbcvi11g, die.: 5 111i11t1tc11 artn

l1ield, rnaar doordat wij in een rijtt1ig zaten hebbe11 we van

de trilling niets gemerkt.

Deze11 a\·ond gingen wij naar ee11 theel1uis, waar onze gids

alles van te voren besteld had, wat men altijd 1noet doen, als

men wat goeds wil hebben. We kwamer1 daar on1streeks

8 uur aan; natuu1�Iijk 111oesterl we onze scl1oenen uittrekke11.

De n1eisjes vielen op haar knieën •met het hoofd op den gro11J
J 
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,)111 011� te begroete11. We l,regc-11 eenigc kltssens t)111 c>p te 

zittl�1,, cc11 })Ot 111et l1<.>t1tsk<.1tll 0111 011s te \\'�llïllt'll e11 lllL'è tllèt 

Japansche bonbons; het popper1diner l1adden we afbesteld. 

E1� kwamen ·7 meisjes bij ons zitten. [11 clien tt1sschentijd 

w<:1·cl<.·r1 de n1t1zicki11�t1·t11t1l·11tL·r1 c.:11 tllt<lcrc; l,(·11<><>tlig(ll1ctlc11 

bi1111e11 gebracht. Vie1· geisl1a's begonne11 te <la11scn en clc 

a11deren zo11ge11 en n1aal'-ten n1uziek. �r oen dit afgeloopen 

was, speelden er twee ee11 soort ko111ediestt1kje, waarbij zij 

goochelden, hetgeen ze vlt1g e11 aa1·dig decle11. l)att1-i1a <l�111ste11 

ze 110g ee11 paar n1aal e11 kwa111en toc11 weer bij ons zitten . 

I fet \vare11 111eisjes va11 r5 tot 25 jaar, n1aa1· precies ki11dere11. 

Ze n1oesten ee11s zie11 wat il{ zoo al aa11 l1ad, bewonde1·den 
• • • 

m1Jn r1nge11 enz. enz. 

Een va11 J1aar had een k1·alen 1·ing aan, clie11 zij lllij cacleat1 

gaf; zij was zeer blij dat die aan 111ijn pi11k paste. 1 lc11ry kr�eg 

een l{lein blaadje ter gedachtenis. We vert�okl�en 011der de 

11oodige· buiginger1 en handj�s geve11 . 

NL1 1�cden \Ve ec11 ULlr ver e11 kwa111e11 a;ln cc11 g·roótc wijk 

waar l1uis aan httis cle n\L·isje�, tic <.:tt1 al 111<><'>Î<.·r g;L·l,lt:c<.I c.l(t11 

de; a11dcre aclJter tralies te r)roi1·k zaten. 

Vttll ic.�<lcr l1uis w,trt:tl <l<.· 111L•i:-;jt!� ;111<lt·1·:-; t;<·l.;.l0c:<l; <'I" \V�t1·c11 

e1· bij elkaar ongeveer 3000.

De n1cisjes hier zien daar nic:ts i11, als ze w;ll gelei l,t11111c11 

ve1·dienen, verhuren ze zicl1 v<>o1· c.;c111,aar jil,tr. ll·<ler 11,tcl <.'(•11 

pot VLtur bij zich, wanrbovc11 ze cl l1ar1dcn ko11cJc1� \\,ar1r1 '11,

terwijl ze V<)OJ. cl tra li<:� l{wameJ1 k�jl{e11, als 111e11 \,'OOrl)ijgi11g. 

l let ,vas 12 Ullr eer wij wec1� ir1 OJlS l1otc:I tçrt1g \V,tr ·11 e11

gi11ge11 spoedig sla1)cn .

• 
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\\Te l1adclcr1 voo1· ot1s ver·trek uit \7 okol1a_111a ce11 b1·iefje ge

l{regen van Mr. Ambro, waar·in hij ons vroeg, dien dag -in 

plaats van te komen lunchen, des avonds te komen dineeren.' 

l le11ry 111c,est 0111 elf ttt1r bij 011ze11 n1i11ister Mr. Swarts zijn,

e11 llaar deze naast Mr. v. d. P0Ide1· vvoo11t, had de laatste ge

v1·aagd, of ik da11 mede kwan1, dan kon ik bij n1evrouw zoo 

lang op Her1ry wachten. 

Orn r 1 ttur bracht I-Ienry mij bij Mr. v. d, Polde1·, n1aar daar 

de 111i11ister nog eenig presseere11d werk had, had l1ij door 
• 

Mr. v. d. f:>older aan Henry laten vragen 9f l1ij 110g een 10

111i11t1te11 wilde wacl1te11. 

Na afloop van het bezoel< aan den minister gingen we met Mr. 

v. d. Polder eene wa11deling bij hen1 in de but1rt nJake11. We be

klon1men _een berg en kwamen voorbij verschillende tempels .

1�oen we terug kwan1en wachtte mevrot1w ons rnet de lt1ncl1, 

die wij alle eer aandeden en waar de minister ook mee aanzat. 

01n half drie reden we naar den Se11so-ji tet11pel in l1et Asie

kLtta park, waar het altijd kermis is; er was van alles te zien, 

dierentui11, co1nedie e11z. e11z. We lceerden claar11a r1nar 011s 

hotel terug e11 bestelde11 het rijtuig 0111 7 ut1 r.

Ik maal<te de bagage i11 orde, en na ons verkleec! te hcbbc11, 

rc<l<.�n we nanr 1ni11istf�r 1\n1bro. De familie wns alltrl1rtrt<.:lijl{�t 

c11 l1ad spijt <lat wij 'l�okio weer zoo Sj)oeJig gi11gt·11 vc·r

Laten. Het diner was keurig en fijn, terwijl wc door t\VC'

Japa11eezen bediend werden. Na l1et eten gi11gc11 wc in <Ie 

l<an1er van den minister èen kop l<offie clrinkcn en blL·ven 

cl;1:ir g<•Zf•llig (:{'Jl tij<J zitt<:111)r,\tt·11. 

• 
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l Ict l1t1is wnar Z.U:. wut111l, 8taé.tt l>ove11 l>l> et·11 IJcrg_e11 is <)lll·

g't'\·e11 cloor ee11 lt1i11. l·Tet i · ce11 groot, 111t)()Ï J111is t'll J>r.1t·l1tig· 

ge1ntubileerd. De heer Ambro is verzamelaar van a11tiquî

teiten en heeft verschillende kostbare stukl,e11; 111evrot1w 

vertelde 111ij, dat ze 110g 20 k.istc11 ir1geµal<t l1L'<.·ft slé.l;111, L>111J;tl 

ze gedacl1t had va11 daar te kt1t1ne11 vertrekl,cn. 

Zondag, 22 November� 
• 

Ûnl 9 t1t1r ve1·trokken we r1aar Nikl,o, liet wr1s <�<.:11 scl111bert.:, 
. 

l<oude dag. We moesten 5 ure11 spo1·en i11 ee11 ccl1t<.:11 bom111e1-

trein. Wij zate11 eerst ec,1 tijcljc a1tL·c11, l()l'll l,\,1;t11l er cc.'11 

J,1pa11scl1e 1�t111ilie bij 011�, bestt1andc t1it gr<>t>l ,·,t<lcr, \,acJc1· 

en zoontje in Et1ropeescl1 costuu 111 cr1 n1oeder <le v roL1\V j n 

hetjapansch. 

Deze laatste begon n1et een reisdelcen op de ba11k te leggen, 

waat·op ze ging zitten, 1uaa•- liet dut11-de niet l,111g of ze trok 
.. 

l1aar slippers uit, klo111 op de bat1k e11 gi11g 11etjes op l1aar 

beentjes zitte11. Midden in de ·coupé stond ee11 11.1i11iatuur

tafeltje, niet hooger dan de bflnl< en waaroJ) ziet, bevo11de11 

ee,1 trckpotjc 111ct tt1ee, ec11 k,111 koke11cl water e11 •3 koJ)jes. 

13ij ieder statio11 kreg·en we ,t11der war111 water c�,1 bij so111111igc 

stations verscl1e tl1ee. 

wc.: 11 tl ( l ll (! 1 l O J) z C I ll l l Cl 1 ll i t 11 (. t J 1 ()tl') 111 (.' (' g ( . 11 () 11 l.(; 11, ( 1 i C: () 11 s

zeer goed sn1,taktc. 

l)e .Jn11a11scl1c farnilie 

slol<je�.

• 

at alle n1ogelijkc ron1n1el 111et l1a1·e

· 
1 Ict l,1ndsc)1ap was 11ict bt1itcngewoon, n1cest,1I vlak la11d, tot

• 
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k11ecl1t van het l1otel, om voor onze bagage te zorge11. We 

st:tJJte,1 i11 ee11 ritcha en rede11 dooi· ee11 pracl1tigc laan va11

zeer <likke 111as,tboo111en. Steeds klin1n1ende, gi11gen we langs 

Japan�che l1uizen en \Vinkels, tot we aan l1et Kanaya.-hotel 

l,w,l111e11, dat boven op een berg ligt.1-let laatste gedeelte va11 

(lc11 weg l1elde verschrikkelijl,, zooèl�tt er 110g ie111a11d �tchter 

<.Ic ritcl1a 111oest loope11, onJ 011s bove11 te krijge11. 

Het hotel was eenvoudig maar zeer netjes. 

Daar we niet veel tijd hadden, besloten we maar spoedig uit 

te gaa11. We n1oesten eerst een ei11d dale11 e11 daarna over een 

L>rt1g. Naast deze brug is nog ee11 brl1g, 111aar l1ier 111ag 11ie

rnand over en ze is daarom met een hek afgesloten. Het is de

zoogenaamde heilige brug en die 1nag alleen �oor de11 keiie1·
'

betreden worden, als hij te Nikko komt,

1.)eze brug was ce11 noodbrug. De oors1JroJ1I<.elijke brug, van

1·ood gelakt hot1t niet goud afgezet, was verleden jaar door

de11 stroon1 weggeslage11 en 110g niet hersteld.

W.ij klt)111111e11 vt!rue1· den be1·g op, tot we aa11 ee1l trap kwa111e11,

wi1:1rvs111 Wl' 5<> trl·tl<:11 <JJ) tlll)<!Slt•11 g·,tl,11, (>111 1,lj �lt·11 t't'l'Hll·t1

tc111pcl te ko111en. Aan de poort Wét1·en twee afschL1welijke

l>cl'ltl<•11 i11 zittcntle 11ot1di11g, die daa1· gesteltl w;lrcr1 0111 er

voo1· te zorge11, dat de god e1· niet va11 door ging.
' 

Aan den ten1pel geko1nen, moesten we natuurJijk 011ze

scl1ocr1e11 weer uittrekke11, wat voo1· mij alles behalve gc-

111al<kelijk was. De tempels gelijken meest alle op elka11<Jer,

n1�t�1r cltlar er hier geen beelde11 zijn, nog· al ee11tonig. Mcr\ 

zic:t llier eveJ\Wel p1·acl1tig beeldhot1wwerk, 111cest draker1 of 
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it ll(lca·c ulcrctl V(l(J1'$lCI lel I ll l Vt){)J· ll 1tl,•rt' 111:t{ll ll 11 it·t•rt llll'l l ( t

el l

a11de1· d.ier e11 een andere god). 

Ee11 te1n1)el WélS 1·onclorn n1et gebcclcll1()Ll\V(lt: olifa11ten ver

sierd, gemaal(t door· iema11d, die 11ooit olif�111te11 gczie11 had. 

Weer cc11ige t1·cclc11 <)j)klin1111<.:11cl, kw:i111t·11 wc· ,1�111 <'t·11 ,t11clt_·•

ren tempel, waarnaast twee 1110n un1en te11 \'"l n l>rc>11s sto11de11. 

I Ict c<.·r·ste was ec11 gescl1c11l< v;1l1 lil' <·t:rste l l<)lJ.,r1<l<:r!:>, tlit: 

i11 Japan gekomen zij11, ten tijde va11 l1et ve1·drag tL1sscl1e11 

Holland en Japan. Deze tempel was reeds gesloten. 

Verder kJimme11de kwamen we boven op den berg e11 weer 

bij een te111pel. • 

lfet was slecht wee1· e11 1·ege11de, zoodat ,ve be11ede11 011s 11iets 

ko11de11 zie11, wat '°''el ja111n1er was, daar liet uitzicht )1ier · 

a11<lers pracl1tig 1noet wezen. 

De t1·a1) afgaande, kwan1en we wee1· aan een te111pel. 

Bij icderer1 tempel is ge\voor1lijk een fo11lcin, waa1·i11 cle Ja-

J)ar1r1ers eerst h\111 polsen e11 l1ar1de 11 �,,asscl1e11 e11 daa rr1n

clt� 11,r>11d sp<)elc11, voor zij i11 cle11 tc1111><·l l)i1111e11 g-a;L11. W t'

wr1rer1 rtti 111 300 treclc11 }1o<>g· g·e\vcest, z<>11<ler l1et gècleelte

l>c'l'K Le' l'l'l,(·11,·11, tli1l ,,·ij /,t111,l('I lt'l\l'l><'l.1 :11\1;1.,l,l,·11.

M1·. A111bro l1ad 011s het adres ()J)gegt·vl'11 v4l11 tl<:11 k(,op111a11, 

l>i_i ,,,iL•t1 l1iJ ,ll zij11 t·t1ri<)sit1·itt·1\ gt·l,c,1·l1t l1;t<I tïl l11·111 <.><)l� gL'

scl1reven, dat wij zo\.)de11 ko111e11. Wij IJt:s lote11 e1· <llts 11�1a 1·
toe te gaa11. Wij zage11 er ver5chcidcne 11rachtigc zaken, het

<:c..·tl nl mc)oicr <lai1 t1c_.t :,11clcr. Wij l,<>t·l1lt·1l t:l'I\ f)Orce1ci11<.·11

bak, zoonls cle kc:izcr ze g<:1JrL1il<.t. l)it is ce,, grocite zcl<lza(1111-

)1citl, d�1,t1· dit J>Or • ·I ·î11 11i1...:t i11 tl(.'ll l1,t11�lcl g-t·l>1·;tl·l1t 111ag
\VOl�<lc11. Al� <le JJ<>litic llcl \!Ïll(lt, \Vt>rut ll(.:l i11 l>t:�l.,g gt.:tlOlll<:11

l l -:,
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<'Il ,1,, v.c•1·l<<><)l>(!l' ut·ur)�l. 11,ij lltLU llOg' vc1·sel1illt·11{lc 1,1:tlcltli�e 

kastjes, n1aar daar het reeds vrij donker was, beslote11 we met 

verder l(oope11 liever te wachteA tot de11 volge11de11 dag. 

We klon,men weer naar het hotel te1·ugon1 te dinee1~en. ·roen 

het diner afgeloopen was, kwame11 e1· verscheidene kooplui 

111cl l1L111 w�trc11 itl ltel J1otel Er w,18 ook ce11 l(lei11 Jtt1Ja11ccsje 

bij, die e1·g bij de har,d was e11 va11 wien �\i ee11igé l,lci11ig

l1ecle11 kocl1te11. He111~y plaagde l1e111, door de helft te bieden 

van l1etgeen hij gevraagd h,1d, 111aar hij, liet zicl1 11iet beet

ne111en e11 zei rnaar: ,, very sheap, very sheap''. 

Maandag, 23 N'ovember . 

Des morgens om half negen stonden onze dra:a,gstoelen ge-

reed, om naar den waterval te gaan. Henry ging vooruit om 

11aa1· Otal{e te gaan en het kastje nog ee11s tè bezichtigen. Hij 

I1ad het al gel<ocht, toen ik kwam : het was van kersenhout en 

roodlak. Wij stapten in de draagstoelen,, terwijr de gids wan

delde. Het is in deze draagstoelen alles bel1al ve gemakkelijk 

zitten; 111en schokt alsof men te paard zit. J-fet z�j11 rieten 

stoelen, waaraa11 twee stevige ba111boestokken bevestigd zijn. 

Vier Jtoelies 11emen ieder een einde va11 den stok op hu11 

schouder. Als ze v,an schouder ve,rwisselen, zetten ze ieder 

ee11 stok onder den stok waa1·n1ede ze d1·age11, waarop de stoel 

dan rust. Als ze loopen gebrui½'-en ze dien stok als be1·gstok. 

In het naar boven gaan, zagen we nog een tempel, 1naa1· w 

ginge11 11iet naar binnen, omdat we da11 011zc scl1ocnc11 wcc1· 

ttit 111oesten trekken. 

116 

' . ;. 

•



• 

• 

I Jt•L W�ls llic11 tlil� l't:L'.':il, tlitttl' tl<· l
1t·rsLt·li11gt·11 vtl11 tlt·11 rijst

oogst aan de göden geofferd "''�rde11. 

Iedcree11 roept altijd, dat als 1nel1 Nikl<o 11-ict gezie11 heef·t, 

111en dan Japan niet gezien l1eeft, d,tt clit J-1et J>;trnd�js va11 Ja

pa11 is. We l1adde11 er 011s c1a11 ook ve1·tJaZt'11d veel va11 voor·-

gc�lcl�l 11,,1ar clil viel ver.scJ1ril�l,t:lï1I, lt•11 L'l1 vv,it gclt>t>i' ik 1 • 0 ' t I

gr<)()tt·11tll·els clt� sc�l111l,I was v:\11 l1t't sJr,,�11t,· \\'l'<'t· t.·11 l1t·t latt· 

jattr·getijde. l)e al1or11boo111e11 warcr1 �til� reccls geel er1 de 

bladcre11 bego11n�11 af te valle11, bove11clie11 l1i11g ove1· alles ecr1 

11cvc·), zooclat wc 11at cr1 l,()ttcl w�rc11, tc)c•11 wt� ()j) c< 1 r1 l)C1'1{ 

aankwa111e11. We 111oesten r1og ro111i11t1tc11 te voet l(li111me11, 

voo1·dat we bij den waterval w,are11. Het ,-v,ts ja1l1111er, dat liet 

zulk slecht weer was, want ik geloof wel, dat n1cn ande1·s 

van deze hoogte een prachtig gezicht op Nikko en de om-
� 

streken zal hebben. 

Toen we weer aan de uitspa1111 ing tcrt1g \Va1·c..: 11 1 <1ro11kc11 we 
" 

een l{op tl,ec c11 aa11vaardc11 toe,, <ien t �rt1gtf)<'l1t. I3crg�fvvaa1·ts 

ging het nt1 natut1rlijl'" veel vlugger, n1aa1· het ,,vas i11 onz,e 

draagstoelen veel v·ermoeiender; we "varen in 40 tninuten 

be11e<le11. Na het 011tl>ijt vc1·trokkcr1 wc wt·c1· 111ct dcJ1 trei11 
• 

naa1· Yokol1ama, waar ,-vc cles a vo11cls 0111 8 ttttr aa11k:wa111cn, 

11a drien1aal van trei11 ver-wisscld te l1<.:bbe11. 

Gelt1kkig vo11den we i11 dc11 laatstc11 tr ·in een \Varme stoof, 

waaraan we 011s lekker ko11ci ·11 war111c11. 011gc,1ccr on, 4 uttr 

kwamen we aa11 een stad, waar 111e11 fet•st scl1een te vieren: 

ovc1·al vlaggen, eerepoorte11 e11 la11lt>io11s I�ij 011s i11 de coupé 

sta1)tc eu11 voorn�an, p 1·s011agc, tiitgclcicle gedaan door de 

V()o1·11aa1l1stc11 v,t11 <.Je 1>1,Lat:;. J l<:t w;ts c<.:11 g<�bt1ig c.:11 gL'?),tlL1cc1· 

IJ? 
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va11 bel,111g, kon1ick qn1 aa11 te zien. Son1ö ri1,tk<.:n ze 6 à 7 

buigiJ1g·ci1 acl1ter elkaa . 

l let gaat bijv. zoo: twee l)erso·nen ont111oeten elkaar A en B.

A: ,,Hoe maakt u het?'' B. maakt ee11 b-uiging. B: Dank·u, 

hoe maakt u het?'' A. maqkt een buiging. A: En hoe gaat.het 

11\t'l t1 ?'' 13. 111,takt cc11 bLtigi11g. U: Di111l{ it, e11 111ct de uwe11 "t''

A. 1naakt een bt1igi11g. A: ,,En met uw vade1·?'' B. 111aakt een

buiging. B: ,,Dank u, en met den U'fe ?'' A. maakt een

bttiging.

Zoo gaat men door en als me11 heel beleefd wil zijn, noen,t

111e11 al de fan1ilieledcn op. Als de co11ductcu1· i11 de11 trei11

1>,l�sct·rt, loo1)t l1ij stcccls in geboge11 l10L1ding·; één a1·n1 ee11

weinig schuin 11aar voren gestrekt. 'I'egen dat men aan het

�t,1tio11 ko111t, komt 11ij n1ct een borstel 0111 hoe<l en jas af te
• f 

borstelen.

Dir1sdag, 24 Novè111bcr. 

Na <>r1 tbc teil te l1cbl>c11, gi11ge11 wc l>uo<lscl1ap1)en doc11, 

daarna bracht He11ry mij naar den kapper en ging zelf voor 

z,tke11 uit. lk bracht geruimen tijd bij den kapper door en toen 

il, i11 l1('t l1<ltl�l tcrt1gkwa111, Wét5 l lcnry er rct·cl�. M1·. I> icc.11·<lc> 

kwan1 111et ons dejeL1neeren. Na de lu11ch ging ik i11pakken, 

¼-"'aarn1ede ik zoowat den gehcelcn n1iddagzock bracl1t. Toen 

l l ··111·y tc1·ugkwam, bracl1t hij voor 11tij eer11,r,1cl1tig s<,uvc11ir

van de reis mee; eenige olifanten van ivoor, die achter

elka11de1· over een brug loopen; p1·acl1tig bewerkt.

l)e Japanners gebruiken geen zakdoeke11, n1aar zeet· clu1111c

JJapiertjes, waarmede ze eerst gezichten handen at·vegt:11, cJ,,n
• 
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l1t111 llC\18 i11 �11uitc11, vcrV(1lgc1l8 c.:c.:11 1>1·c>JJjc \1�L11 111akc11 c11

Wt'ggo(,>Îcll. Z\i llt"bb 11 die,> 1)ar>it·1·tj.;!-i g·c..·\\'()\>I11ijl, tllSS\'llt'll llllll 

ceintuur of in htin wijde n1ou we11. 

De Japansche vrouwen dragen· het haar altijd 11etjes gek�1pt. 

lede1· leeftijd l1eeft versct1il)end kaj)R l. Zij kappen zicl1 

11ict icderch d,tg, 111a�t1· sla1Jc11 111ct )tel l1uufJ up·cc111·ckjc i11 

plaats va11 op ce11 ktass�n on1 l1et haai· 11iet i11 de \Va1· te 

brengen. 

Oude vrouwen hebben de tanden pikzwart g€·n1aakt, wat 

af s (; h t 1 wc 1 i i 1, s t,l : 1 t . 
• 

l let Japar1scl1e ra!:; zal voorlooprg nog 11ict 1.1itstcrve11; wij

l1c:bl> ·11 11c.:rg ·11� Z()<Jvcc.:I l,i11<lc.:rt'tl u11L111•>t·t ;1ls tl:tt\r Mc·11 ziet

gee11 vrot1w of 111eisje, ja zclf.-s geen l�i11dcrcn, clî<' 11ic:t c ·11

kir1d, b1·oertje of· zusje op de11 rt1g <l1·ug<.·11. J)je l,lci11E.: ki11<lcre11

zijn met ba11den op den rtig gebonden. Als l1L't l{Ottd is, zitte11 

Z(� ()Jlclc,· (Ie l{l'lllÎll() (.'Il zit 1 l lll('I\ :tllt•('ll l1t·L l11)11r11. Z1· �(·l1ij11('II 
• 

ovet� 't algc111ee11 zeer· tc\'1-e<Je11, <la,tr 111l�:1 er zel<le11 (•t:·11 l1ot1rt 

scJ1reeu\ve11. De vrot1wc11 wc1·kc11 c11 (Je l,i11<lere11 !::ij>cle11 1r1ct 

zoo'n pel1ter op cicn rug, diG het grootste gedeelte vn11 cle11 

tijd rustig slaapt . 

Woensdag, 25 November. 

ï'crwijl l lt.:11ry v<><>l' 7.(tl,c.·11 tiit w;ls, :-,<·l1rc..·c..·f' il.:. t'c.·11 IJ1·icf ;1ttt1

<.Jt· lci1lclerc..1
J1 c..

--

11 k11ÎJ>lL' <Il· l,ic.·l,jes af clie il, bij 111ij11 l)riet· ,vilclc

(l<> ""11. 'J
""

oc11 cl;\t l,la,1·r \IV,ts, gi11g 1k de br1g,1gc pal,kc11, détardie 

0111 r 2 u ttr wc�g n1c>cst. 

< )111 1 ttur lt1ncl1tcn wc 

• 

• 
• 

en gingen om. 2 uur vergezeld var1 
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Mr. l >Î('Cttt·do 01) l1ct 8toon1bootjc, rJat 011:s 1l�lu1· tic l)o1·ic 111ocs t 

brenge11. 

Even voor 3 uur ging men met de gong rond om familiel_eden 

en vrienden, die nog aan boord waren, te waarschuwen, dat 

de .boot ging vertrekken. Er werd afscheid genomen én toen 

,lllcr,, {lic 11ict �l,lll boot·u \11ucste11 l>lijve1,, weg wa,·c11, zette 

de boot zich in beweging, onder gegroet en gejuich va11 

de achterblijvenden. Zooals ik reeds schreef, werden wij 

uitgeleide gedaan door onzen agent, van wien ik een 

prachtige bloemenmand aan boord vond 111et een rood, wit 

blauwe strik. 

We passeerde11 d1·ie Japa11scl1c oorlogsscl1epe11, die 011s n1et 

de vlag salueerden. 

Wij vertrokken met prachtig weer uit Yoko�ama. Wij hadden 

één van de beste hutten, die er was met twee bedden . 

Na ons va11 de inrichting der boot op de hoogte te hebbe11 

gesteld
1 

gingen we nog wat _in een groote stoel op dek zitten, 

tot 7 uur, toen er voor het eten gebeld werd. Het was in

tusschen vrij frisch geworde11, zoodat men de eetzaal goed 

verwarmd had. 

Wij zijn met 40 eerste l{las passagier�s, die bijna alle11 aan 

tafel prese11t waren. l11tusschet1 was de zée rumoeriger ge

wo1·den en begon het schip te sli11ge1· n. 

Door de warm·te in de eetzaal, terwijl bov nciien 11 t etcrl niet 

bijzonder was, ging ik naar· boven on1 wal frisscl1e ltLcht te 

scheppen en gaf n1ij11 diner aan de visscl1en. ] lt:•n1·y ble 1· be

neden maar vond, dat ik er niets bij verlorcr1 J1ad. Wij blcve11 

nog wat op dek zitte11 en gingen 0111 ongevec1· 1 o LJ ur 11aar

I20 
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• 

•
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• 

• 

kooi. 111tt1!:iscl1�11 ,,v�ts tic wi11d l1evigc1· gL'\V()rtle11 e1l 11001·<le11 

,vîj aan de verschillende geluide11, dat \•ele11 irl eer1111i11der 

aangename stemming verkeer·den. I-let weer wordt hoe langer 

·11oe slecl1tc1· e11 \.Ve bcgo11ner1 er·g i11 cJc lc11gte-1·icl1tir1g te

scJ1,1111111 c Ie 11.
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