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VI. NAAR HUIS .

• 

Woensdag, 30 December. 

. -

• 

Heden morgen om 61/2 uur werden ·we gewekt, om 8 uur

ware11 we beneden en reden we per rijtuig naar de boot. We 

111oesten een l1alf uur rijden en met het rijtuig in een ferryboot 

naar I-loboken overgezet worden waar de Rotterdam lag. 

We waren de ee1·ste passagiers op de boot, waar we twee 

flinke dekhutten nebben. In 't geheel zijn we met 8 eerste klas 

passagjers : 4 Hollanders en 4 Amerikanen, waarvan 5 dames 

en 3 heeren. 

Aan boord hebben we een muziekcorps, dat voor we ver-

tro](ken ee11ige stukjes speelde. p

()111 elf ULtr kregen wc een kot) heei·lijke bouillon. 

Een half tlur voor ontbijt, lunch of diner (8, r2, 6 t1t1r) wordt 

tl<.! taptot! geblaze11 0111 cJe11 passagie1·s te doen weten, dat J1et 

t�jd js voor ontbijt, luncl1 of diner. 

Het eten aan boord is buitengewoo11 goed. 

I-let is vree1nd voor ons, weer I-lollandsch om ons heen te

l1001·e11 s1)1·(•l�c11. l)c loods gi11g 0111 12 ttLtr va11 boord: wc

. waren toen bt1iten de tonnen. 

De l<apitei11 was nog niet aan de lt1nch, na den n1iddag maakten 
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we kennis lnèt hen1. Om drie t1ur was er op liet dek 111t1ziel<, 
e11 daar l1et heerlijk weer was, wa11delden we wat op en 11eer . 

• 

De zee is zeer kalm. 
Onder· het diner hadden we weer muziek. Na afloop gingen 

wc i11 (lc rooksalo11 cc11 l,01) tl1ce d1·i1tkc11 <·11 Lritt·l1t<.:11 et· 111ct

de11 kapitein Mr·. Stenger, ee11ige gezellige ttttrtjes (loor. 
1·oen we daar zoo zate11, werd de l{apitei11 l1eel geJ1ein1zi1111ig 

geroepe11. Toe.n hij tert1gkwam, vertelde J1ij, dat 111e11 i11 de 
bunkers een kerel gevonden l1ad, die stilletjes aa11 boord ge

kor11e11 was. Hij 111óct 11t1 voor· zij11 l,ost gtdt1re11cle (le reis
) i11 

cle l"olen werltcn. ..

Donderdag, 31 December 

Heden 1norgen sto11den we 1net de taptoe 01). Het i's p1·achtig 

wee1� en de zee is kalm. Ongeveer om 1 o t1t1r }1ad de Cedric, 
" 

die gisteren morgen om r ULtr uit Nev\t-Yc.,Jt·k is v·er·trokke11, 

011s ingel1aald en pas�eerde ons i11 de verte. Daar- is een 

l >tlitsc.:l1cr ,l,lll l><J<>l"(l 1 cli<.: V<><>1· �c..·11 t1it vi11<li11g- t·t·11 111ilJi<;c·11

<lolla1· 011tva11gc11 l1cet·t.
Zo<) even haclde11 we weer cc11 co11cL'rt, \V::1l zet.1 1· gczt'.11 ig ,,v:,�. 
Ee11ige passagiers zij11 O!) l1et dek n1J:t ee11ige spelen bezig. 

Na liet diner ginge11 wc· wat in de 1·ooksal(>Jl zitte11. 'l'<�ge11 

9 uut· l{1·egcn we ter cere va11 het ot1cle jaar oliebollen 111et

tl1ee. We ble,1<.:11 11atltt1r1ijk 01) ... l'.t·g<.'11 r:.! t1t1r 1it·t clL· c:0111-

111,t11d,t11t oestc1·!:>\ kla�11· zt·tt�r1. 1 le11ry et1 11og· ct.:11 tl11cle1· lleer 

ga ven de. Cl1an1pag11e; wij bracl1te1i 1·ecl1t gezellig eenige 

uurtjes cloor er1 ginge11 alle11 vroolijk in 11et nieuwe jnar slapér1. 
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Vrijdag, 1 Januari 1904.

Wederom zijn we een 11ieuw jaar ingetreden. Wij hopen, dat 

tlit jaar voor 011s allen in alle opzicl1te11 rccl1t gclul<kig 

mo·ge zijn. 

Wij ku11neJ1 n1et ge11oegen op i1et afgeloopcn jaar te1·t1gzie11 . 

1903 zal steeds met het oog op onze reis,. als een aangename 

herinr1ering i11 onze gedachten blijven. 

Heden 1norgen waren we niet zoo vroeg op, zoodat we den 

11011d i11 de J>Ot vo11de11, toe11 we 01n ro t1L1r in de diningM 

room kwan1en. Gelukkig gaf men 011s wat tl1ee, brood e11

koud vleescl1. 

Heden nacht zijn we een boot voorbij g�loopen, maar men 

kon 11 iet zien, well<e het was. Om half elf heden morgen hadden 

we weer concert. Aan de lunch hadden we een prachtigen . 

scl1<.)tel )�reeft, heel 11etjes opge111aakt. Va11 de 1)ooter1 had 111en 

t\,vee n1an11 etjes ge111aakt, die met elka11der duelleerden: 1-904 

stak r903 dood. 

Gisteren 0J11 12 uur was de run 325 mij), heden n1orgen 

330 m. Het is eec1 prettig schip, de ltotterdam. Men voelt 11iet, 

dat men vaart, het gaat heel kalmpjes vooru.it. 

Na clc11 111iddag 0111 4 lllll� was er weer concert. Wij l1adden 

J1cde11 ee11 bl1itengewoon t1j11 diner. Na het dir1er Sj)eelden we· 

111et de11 kapitei11 en eenige 1,assagiers gezellig e11kele ltt11·tjes 

l<aa.rt. We stoo111de11 \ivede1� cc11 boot voorbij . 

Zaterdag, 2 Januari. 

W ederon1 l1ebberl we pracl1tig weer eJ1 alles gaat gtwoon 
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:zij11 ga11g. We zatc11 l1é<lc11 inor·geJl .gt�<lL1 rc11tl<.: 11<.:t co11cc1·t 

een uurtje op het dek. 

De ru11 was l1eden ot11 12 u L11- zee,� go cel, vve l1cbb�11 3+2 111.

• g·eloopen. Ei- is vvede1·0111 ee11 stoö111boot i11 ,t zi.cl1t
1 Llic wc

clL·11l(e}ijk ovc.:1· c.:c11 l><1.a1� ltrc11 V<.>l>1·L>ij Zltllc1, lt)fJ}>t·11.

• 

We liepen deze boot, eene va11 cle 1·ed-starlij11 011geveer 0111

12 uur voorbij. Het overîge gedeelte va11 den dag passeerden 

we evenals de vorige, recht gezellig . 

Zondag, 3J anuari. 

1-Ict \i\/eer is 110g steeds goed, 111aa1· tocl1 1·olt llct scl1i1) 111t:cr

da11 de vorige dagen. Des n1orgens on1 1 o t1u1· conce1·t 0J) }'let

dek. Na den middag speelden we op l1et del< eenige spelletjes

shuppen 1net den kapitei11 e11 ee11ige11 va11 liet gezelscha1) .

l)e L"ttn w,l.s J1ecle11 12 t1t11· 340 111., tlL1s iets 111i11(lc1· cla11 Llc11

vorigen dag. We l1adde11 weder ee11 goed c11 gezellig di11er .

Nét het diner gi11gen we in de rool'-kan1er, en brachten daar

gezellig eenige uu1-tjes dQor. Toe1:i n1e11 011s l{�vam zegge11,

dat het r I 1/2 L1u1· was, de ttjd dat de licl1ten in cle sn1oking

room gewoonlijk uitgedaan worder, c11 de bcdie11den naar 

be<l gaa11, l1a.<.ltlc11 wij 110g 11icts ge.; ·11 zi11 <>111 11;1it1· 1,<>oi t<: 

gatt11. Wij blcvc11 dus 110g. ec11 l1�11t· LtLlrtje zitte11 c11 gi11gc11 

toe11 110g een lL1cl1tje scl1e1)})CJ1 01) 1'1et <lel\,. 

Maandag, 4 Januari. 

clu1·e11dc den 11acht; l1c.:t scl1ip rolde gt:\velc.lig, zoo<.l�Lt il< ieder 

oogc::11bl1k bang· was uit bed te zL1llc11 rollei1. Dts n1orge11s 
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werd liet hoe la11ger l1oe erger. Qe wi11d we1·d st<::rl<er, en we 

J1�cl�it·r1 stroo111 tcge11.

De run was weer iets mi.Ader dan gisteren 335 m. 

De dag verder verliep even als de anclerc. Dt� ,11e(•ste cta111c·s 

Wétrc,1 zee.ziel<, 1-i1aar ik bleef geluklcig goed. 

Di11sdag, 5Januari. 
t, 
l 

Het weer is heden iets beter, de boot rolt zoo erg niet tnee1�, 

zoodat de zee.zieken stilletjes aa11 beter worde11. 

De rl1t1 was heden 344 m. dus beter dan gisteren. 
()111 ce11 idee te geven va11 de 111anier wa,1ro1) 111e11 l1ie1· leeft, 
scl1rijf ik 3 menu's over. Het menu is zelf zeer eenvoudig rr�.�t

tic 5litJ1(l,1,trd v lttg i11 c.le11 l1oek. 

1-Iolland A1nerica lijn.

T. S. S. Rotterdam. 

Breakfast. 

. Se1·ved f ron1 7 .30 till 9.30 A. M . 

l•'1·uit. 

Oatmeal. I-Ion1eney Barley. Rice. 

Boiled S1noked Yar111ot1th blooters. 

Fisl1 hasl1. Frièd sa1·dines. 

I3roiled or freed Beefsteal,. 

Stcwed veaJ. ML1tto11cho1:>i:;. 

11""ried ca]fslevct·. 

131·oiled or f1·ied l1a111 or boco11. 

Eggs and on1clet, va.rious ki11ds to 01·der. 
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f->otatoes boiled. Mashed. f'ric<.I 01· ,Jacl,ct. 
L◄'lé11)j,tt:l,s. 0,1t111c..:;ll ,111<1 l)t1li:l1 l)ttl1<-·,1l,us • 

• 

Cold. 
I l<·r1·inH' Hitlt<,<I. (>i<'l,lc·<l rt11<I �,�;,rlitr: l{<,11111,>J>H. 

Sn1ol,ed s,tl111011 a11c.I M,tc11ercl. 
Ct111 t1�c: r, lc:t. G (..' r11 l '1 Jl S,t ll.Sclg(:. 1 ,{ ,ll>l) il. 

S111okcd beef· a11d Oxto11gt1e. Liverpa�tij . 
Ora11ge marmelade. Ho11ey. Ma1)lc Sy1·ttJ>. 

llaspbe1·ry jaJ11. Gi11gt!r. 
1->�1in de lt.txe. G1·al1n111 1·0Ils. ·1·0,1st. 

U 11cc<.lr1 lJi.sct1its.1 )u tt·l1 rttsl,�. 
Wl1ite, b1·own and blacl.:· IJreacl. 

CJ1ce�c, l�oltUil, l"ci<.lc..::11, E(l;L111 t>r (�rliy(·rL·.

Coflt�c, tc�t, Cacao, Cl1ot'()l,1t�. 

.. 

LUNCHEON. 

Rice, Sot1p. 
Conson11né paté d'Jtalie. 
Oyster. A111e1·ica11 st.)' Je . 

I-Ian1 bu1�ger steak .
V<;,1) ct1tlc�, 111usr·oo111 i:iaLtce. 

• 

St<.:w<.·c�uficétl<>1)c:-; of 1>01·c. 13(>sto11 l)al,;cd bca 11� •
• 

U1·oiled n1L1tto11 cl1op::;. 
13öilcd 1·i ·c. Mt1cnro11i. 
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l Jolatt,es: uoile<l, 111asl1ec1, µarl�ie1111es, 8Wect. 

• 

• 

Cola. 

Lobste1· salád. Mayon11ai.$e . 

Sardines. Sauced Mackerel 

l{<)a�t• :;crloi11 c>f tlccf. I�<)Îlc,J (',111:"1 i v<.;r. 

Boiled tnt1tton. Filet of l)ork. 

l)t1tt:l1 l.lrow11. Mi11cct,l \'c,11.

Cl1erry jam. Orange marmelade. 

Compote of pru11es or apricots. 

Venise cake. Tom pouces . 

Cl1eese. Lejde11. Edan1. 

Coffee. Tea. 

Hors d'oeuvre Suédoises. 

Potage à la Gladstone. 

Co11son11né Sa1·ah Be1�11l1a1·d • 
• 

Ta1·telettes au Salpico11 i1n. 

CabillaL1d, Sec aux 11uitres. Pom mes na.titre.

---

Sclle d'agr1eau à la Jenny Lend. J.>ommes Macaircs. 

ltog11ons sautés at1 Sl1erry. 

Sorbet de Madame. .,. 

Frica11deau de Veau. Salsifis au veloL1té. 

Pot1lets de grains rötis. Compotes de poi1·es. Salade mêlée. 

Asperges d' Argenteuil en branche bcurre fou11du. 

Gàteau. Délicieuse. 

Glace en Bocalc. 

Pièce montée en nougat. 
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,,l 1l1,tt·c.� (• ·l,tlrêc� Jes Ilt.:s St,rll11gttL'8.11

l◄� 1·t1 i ts. Dcsti rt.
11' ru111,tgc. ){0(1t1efo1·t - C,l111c11 bort

Café-.
• 

• 

Me11 ziet, <lat l1et 11iet be1)aal<.l cc11 l>t11·gc1·11la:1l Ï!::>, dat 011s
wordt voortgezet.
Bo\:e11dien is de bedie11i11g l1eel goed e·11 zij11 cle kcll11crs erl
111aitre cl'l1ûtel l1eel gcdic11stig. D_c 111c(•st(· zij11 al la11g i11 <lie11st
der n1aatscl1.appij.
De dag gi11g ve1·der gezellig voorbij. •

Woensdag, 6Januari. 

De zee is weer veel l<al111e1�. We ]i 'j)c11 l1cdc11 \veer 344 M.
011geveer on1 + ut11· zag·c11 wc e ·11iµ;e"gr<)<)t<.· z\vij11visscher1
11,1:tst l1ct scl1i1) zwc111111e11.
Den avo11d brétcl1te11 we gezellig do()t· 111et kaa1·ten.

Donderdag, 7 Januari. 

I let is [lracl1tig weer, l1oewcl liet derl gcl1eeleL1 r1acl1t volgens
<le11 kapiteil1 gc1·egc:11d l1ceft. Jk l1cb l1ee1·lijk gesla1)e11. Na eten
rniddag spcelde11 we ee11ige spelletjes sl1uppe11. Va11 5- 6 uur
S}J ·elt J lc111�y n1ct den kaJ)Îtci11 c11 Mr. I�obbink do111i1lo. 11<.. 
ko11 ze i11 n1ijr1 l1l1t l1oorc11 létcl1c11. 011gcvcc:..·r 0111 11 l1L1r zagct1 ·
,v · <lt!11 vuL1rt�t·t·11 vn11 l�11g-<..:];111cl, clie 111 ·t � ·jt1icl1 l>eg1-oet wc,-<l.
Oc: 1·L111 was \.vcdt:1· 34+ M.
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Vrij dag, 8 Ja11uari. 

Wc zijl1 i11 het ka11aal e11 zie11 aan den eene11 ka11t la11d, ,vaar 
� 

we dicht langs \lar-en. We zagen· verschillende schepen. Het 

wee.r was niet zoo rnooi, daar het n1istte Zoo even passeeren 

we 10 Engelsche oorlogschepen, alle donkergrijs geverfd, 

ze zijn bezig met schieten op schijven, die op eenigen afstand 

liggen. 

Om r1 uur van avond zagen we den vuurtoren va11 Boulogne . 

We hadden den avond met kaarten zeer gezellig doorge• 

bracl1t Om half twaalf kwam er een stoomboot van de Holi. 

Ame1�ika lijn langs zij om de passagiers voor Bot1logne af te 

halen. We namen afscheid van onze Amerikaansche mede

reizigers, en weldra was de boot uit l1et gezicht verdwenen 

en zagen we niets meer dan eenige lichten, die hoe langer 

hoe k1ei11er werden. Na een half uurtje, dat we besteed had

de11 aan het lezen van het voornaamste 11ieuws t1it de Rotter

damn1ers, die de kleine boot voor den kommandant had 

medegebracl1t, zocl1ten we onze hutte11 weer op en weldra 

was alles in de diepste 1·ust. 

Zaterdag, 9 Januari. 

We sliepen l1ecr1ijk, tot de tar)toc OJîS des morgcr1s on1 6 t1L11·

wekte. 

N;t 011s gekleed te hebbe11, gir1ge11 wc 11:1a1· 't dt!l, on, te zie11 

of we den Hoei{ van Holland 110g niet zagen.Wc zagc11 niets, 

daa1· het nog al mistte. 

De loods was de11 vorigen avo11d te Boulognc aa11 boo1·d g ·· 

• 

• 

•

• 



• 

• 

ko111en. Wij passee1·de11 eve11 voo1· de11 l1oel� de i>ot�da111 OJ) 

,veg· 11aar An1e1·ika. 

Om half acht kwamen we aa11 de11 steiger van den Hoei{ van 

Holla11d, waai· de Rotterda111 wegens ·l1et lage watèr tot dës 

avo11ds moest blij ve11 liggen. 

We gingen allen naar de douanenloods on1 b11ze bagage te 

laten visiteeren. Al de r�izigers vert1··okken met den trein 

die 0111 half twaalf naai· Rotterdam vertrekt. W�i blevel1 

wachten op de Gusto waarom we va11 uit B9ulog11e getele

g1·afeerd l1adden. Om 12 ttLtr zage11 vve de Gttsto aa11l"on1en. 

1
"'

o e11 G1.1st icde1· 111ct een bouqllct. G11$t l1e rl�c11de ik eerst 

11iet zoo. was die jongen in die drie 111aa11de11 ve1·a11de1·d . 

Do1·a v. d. Lugt en F1·ans ,, r a1·en ook op de GtJsto. 

Zij kwamen alle11 bij ons aa11 boord, en 1r1aaktcn l<e1111is niet 

·de11 commar1dant en de overige officieren.

Na van allen afscheid ge11ome11 te l1ebbe11, stapten wt O}J de

Gusto over, waar To voor ee-11 goede 1uncl1 gezorgd l1ad, die

· on::; hee1·lijk smaakte.

We !�.wamen door het vele drijfijs Ja11gzaélr11 vöo1·L1it; gelukkig

Wfls dl! n1 ist c,1,getrol, l<c..;J1.

l11 de l1aven va11 Scl1i �cta111 lt·gdc11 ,vc ç\·<.·11 aa11, (l,lar I Icr11·y 

de ,�.:e1·kzaa111J1edc11 ,1001- de 11jeu\ve fab1·ick \Vilder, zien. 

0111 l1alf v�jf wt;trc11 \Ve éÎ11cl<.:lijl, tl1L1is. 

Alles zag er leestel�jl, uit, cl· l�r1111crs sto11rlt.·11 \/()1 niet l)racl1tigc 

blot:111stL1kl"c.:11 v,1.11 v1·ic11c.lc11 c11 l,t.·1111Î!:;::,Cl1. l.>c c.la111c:-; \'a11 Eyck 

en Anna l1addt:J\ 011s den geheelen 111icldag 111et 011geduld ge-

\vacJ1t. Ongeveer 0111 5 ttLtr k wan1 Mama.1 IEf). was oi)zettelijk 

uit l�r1.1sscl overg<;ko111c11 0111 011s te bt:grot:tu11, cvt11 daa1·11a 
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kWi\111 Mr. VUll Eyt:k Sr., Cll ·ucs i.lVOllllS Mr. Vtlll Eycl{ Jr. 0111

ons welko1n thuis toe te roepen. 

Wij dineerden allen heel gezellig, tot laat bleven ,ve zitten, 

wc v icrdcn t11ct de kir1de1·en, 111oeder, F1·.:t11$ e11 011zc vrienden, 

onze behouden thuiskomst. 

Wc l1cbuer1 ec11 plei:tie1·igc, n1ooie e11 i11te1·c�sa11te 1·cis gehad 

die ons nog lang in het geheugen zal blij ven en waarover 

we vooreerst niet Ltitgepraat zulle11 komen. 
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