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IV. Van

• 

• 

' 

YOKOHAMA naar SAN

FRANCISCO. 

----- .....,....,.. ____ ,_ 

Donderdag, ·26 November. 
• 

• 

-

1-Iet weder was .in den natl1t_ no1� erger gewordcr1 en bij het_. 

a:111l�lçcdc11 's 11101·gcns l1addc11 vve 111oeitc te blij\1e11 �taa11.

Bo,1en gekon1en vo11d il, het bete1· aan dek te blijven, terwijl

1-Ienry ging dejeuneeren. -De meeste da!mes ontbraken aan

de 011tbijttafel en er·waren maar 7 of 8 h_eeren .. Nà het 011tb_ijt

blev.en we den .geheelen n.1or:gen op dek, daar het daa1� het

lekl{ers'te was. Het werd ecl,ter koudei en het water sloeg 
• 

.zoo over dek, dat men de 2ijkleeden moest spanne11 om 011s

te beschuttè.n.

On1 elf uur k,vam men ons een kop bouillon brengen, die mij

heer1ijk sn1aá�te en die mij bijzonder goe'd bekw·am . 

Ie _deren dag ka11 men om 10 en 2,uur boeken uit �e bibliotheek 

halen, waar de do"kter voor zor·gt. He11ry h.aalde er eenj_ge om 

ons \N"at afleiding te bezorgen, want door het slingeren van 

het $chip kw·am er dien dag van scl1rijve11 niets. Het weer 

wt"�rd hoe lat:1ger-_hoe slechter, de zeeen waren vreeselijk l1oog 

e11_ h�t s,r;:h.ip' maakte verbazende beweging ,, veel ePger dan 

va11 Cl1rist1ania naai· 1(open11agen''. lk vo11d het da11 oo)� n1aar 

beter niet te luncher1 en besloot n1e 1net ee.r1 bord soep te-
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v1·ctlc11 te !;lellc11. J),t,lr l1ct \Veer ltt►C l,tJ1gcr l1t>c s.lecl1tcr 

,verdJ besloot ik tege11_ 6 ttur 11aar bed t� gaa,1; l1et ,vas feite

lijk op dek door 11.at en koude niet n1ee1· t1it te houde11 en in
• • 

kooi la� ik lekl{er vva11111. De zte was zoo 011stt1i111ig, dat l1et 

weldra ee11 fli11l(e sto1·r11 werd _'c11 t<:·g·<;11 ·cl(·n a ,,c)11ci 'vvas liet 

vliege11d weer e11 l�on n1e11 1t1et 1noeite loope11. 

lk 11a111 111ii.1r c.;L'll l>L>rll sc>t'J). l.)nt 1->t·,·icl 111i_j Jlc)g l11...•t l,c'sl<.' c11

er waren niet veel n1enschen aa11 tafel. Na het eten wilde 

f Ien1·y nog een luchtje scheppen·, 1naa1· het bel1oefde 11iet, als 

hij tenmi11ste niet cl<)or11at w i ldc W<)1·<lc.:11. 11 ij l)c.:slo<)t lléL,tro111

zij11 g·lns bier e11 1.ijt1 �l:.t,tsj<· l>(·11(•dit·ti11t· i11 clt• s111l)l�i11g·-rc)c1111 

te gebruiken. 

l11tusscl'1e11 was het schip in de breedte g,la11 sli�1gerc11, wat 

nog onaangenamer is dan i11 de lengte; l1et was zoo erg, déLt 

het promenadedek ge1·egeld water scl1epte e11 l1et wate1- 0\1e1� 

het dek stroomde. Henry kwam ook naar beneden. n1aar wc 

konder1 va11 liet slinge1·en 11ie,t slap<:11 I Iêt ,va� jL1ist of wc te]. 

kens in bed 01ngedraaid werde11, wij rolde11 ,,an den eene11 

ka11t op de11 andc1·en. De stille Ocer1a11 dcecl zijr1 1.1aa111 ge·c11 

eer aan. 

• 

Vrijdag, 27 November. 

De wi11d is gedurende den 11acht iets kaL,11<:r gcvvorden, zoo 

dat we ee11 wei11ig hebben kunne.:11 sla1>e11. l Ic111·y is bij l1et 

slaa11 01) de gong O()gestaan, maar il{ l1a<l 11l1g geen zi11, vo(.)1-al 

toer1 de stewat·di11 kwan1 ,,1·ctge11 of· il, 11<.:t <J11tl)ijt in 1t1ij11 l1t1t

\Vilde l1ebbt:11. Henry \Vas ce1·st ba11g, ll;lt il, 11icl g·c>etl "''é.L�, 

omdat het schip zoo slinge1·de, 111aar toe11 }1ij l1ct 011tbijt zag 
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éUllll(()lllCll tlnl Ik IJcslclu l1tt<l, llj<le11s zlJ11 11fwezlgl1ciu 111 J1el 

bad c11 bestaa11de llit porridge, gebakkc11 11�1111 111et puré t:"11 

vrl1<:l1tc11, WtlS l1ij weer gc1·lt,'itKt:stclcl, tc111c<.;r 11og-, toe11 l1ij 

z;1g-, <l,1t il" allt:� s111,lkc:lijl" op ilt. 

11< k:wan1 ongeveer on1 J 2 11t1r boven, daar il{ eerst het ee11 e11

tt11clcr aan 1nijn goed gerepareerd had, On1 één uu1· Juncht�11 

we e11 lieten het ons goed smaken, het weer was vrij goed 

ge.worden, zoodat de·meeste passagiers aan tafel waren, waar 

,vij onze vaste plaats hebben. . . 

I)es 11,t111itJdr1gH l1c:l,bc11 wc wrtt gclczc11 'Il gc1>r,lal, c11 ll<.:� 

avonds aan het diner een glaasje genomen op de gezondheid 

van Pèr.e, die l1eden jarig is. 

Wij moeten in 't geheel van Y okohama naar San Francisko 

5480 mijlen afleggen. 

Van den eersten dag 4 uur tot gisteren r 2 t1ur hebben we 277 

mijl geloopen, dus ongeveer 14 mijl per uur, terwijl we heden 

tot r2 uur maar 312 n1ijlen ge111aakt l1ebbe11, dus maar 13 mijl 

11cr t1t1r. Dit 111i11dcre natuurlijk wegens cle11 s�or111. 

Zarcrdagt 28 N overn bei·. 

Gelt1kkig is het dezen nacht niet zoo onstui111ig geweest, zoo

dat we goed geslapen hebben. Henry stond op den gewonen 

tijd op, n1aar ik bc11 110g 111aar wat i11 bed blijven leze11. 

'f<)f'Jl ik aa11 l,et ,Jc;k z�t, bcr, il, l>(:g,)1111<-·r, 111ij1l cl,tgl>t><:I, bij lc 

sc)11·ijve11, daar dit in de laatste dage11 achterwege gebleven 

was 

On1 r 2 ut1r ko.mt altijd de bulletin uit met det1 afstand, dien 

we in de laatste 24 uur gevaren hebben. Dit was 11u 334 J11ijl, 
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clt1s 111 vecJ bctt-1· (Ja11 gislc1·t·11, locl1 slt111c.l .t,11<.lc·r (lc k<.>l<.)111 

,,�t..';t'' 11r,g altijcl ,�ot1g-l1, f.()tlciitt, ,1ls l1c·t ,,·t'l'1· \"t•r,111llt'rl, ,vij 

l\<>g' l>t:tc1·c tijrfl;ll ï:llll<'ll 111;tkt•11.

l)t: wi11u is ooi(_ VCl"tlllllc1·J, ZO(.>ll,\t l)l}ZC �toc�lt.:11 V,\11 Slll\.ll'-

1>0()1"<1 llOlll" 1)111,)>0(>l"(l \'t·1·l1l1Ïs() %ij11 1 ll('lK('t•11 i,, l1t -- l ttitzi<·l1l

niet veel ve1·an<le1·i11g L>1·e11gt, <laai· we 11lets dan water e11

zee zien.

Des avonds als de n1aan scl1ij11t, is liet 11racl1tig op zee. Wij

hebben nog geen enkel schip gezie11.

l)c u�lg' vc1·licp Vct'(ll·t· 1·l1stig <·11 <Ic: lltL'<:�lt.· J>itss;Lg'Î<•J's Wé1re11

aan tafel, hoewel tegen den ét'10t1d liet wee1· 1ni11cler goed

werd, èn wij erg dwars rolden.
• 

• 

Zondag, 29 November. •"" 

Het scl1ijnt, dat we gee11 mooj· wee,· 111,)gen l1ebbt·11. l)e.n ge-

11eelen nacl1t heeft het schip erg gerold c11 \Ve l1ebben dan ooi{ 
4 

wei11ig geslape,,, Z<)odat toen de g·o11g g·i11g, il, 110g 11iet 01) 

sl<>l\<l t:ll 11tij11 t>11tbijt 11cljL'!-> li<.�t l>rc11g·t·t\. 

lle11ry vi11dt, cl;lt mijn e ·tlt1st (1<)01· l1t·t 1·t)\lt·11 v,t11 liet s<'l1i11 

11Îcls gcJcJe11 ltl't·fl. 
' 

-1-Ioewel dit rollen 011aa11gé11aan1 i�, scl1ijnt 111c11 ei- toch aan te

wc11ncn, altl1ar1s· 0111 1 e11 7 Ltu1· Wélr ·11 <Ic· n1ccste 1>tl�s�igit·1·s

aan ta1el. 

lt•<:l<.·r�1\ tltlg i:-; .tll�·� �,•w1,1>\1lijl( l1(·lzl·lf«lt·, ;,llt•� g·;1,tt g·(·t·t·gt:1(1 

zijn ga11g en afleiding l1eet·t ·n1e11 niet Vl'.<..:I. Zo<.> 11L1 e11 <lf111 gaat

111cn eens 11aar de L)a�•sagie1·s de1·dc kla.� zic11. I)it zij11 111<..:c.st 

Cl1i11ee�cl1e e11 �fé1pan$cl1e koelies e11 êe11 pa1·tij Cor·1-eë1·s. l)ezc 

létatste zien t:r zee1· t.)1pisch uit. Ze .zij 11 in 't \Vit gekleed, wat 
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Aa11 uuord van hel s.s. ,,Doric'1•

• 

er 11att1urlijk geducht vuil uitziet. 1-Iet grootste gedeelte heeft 

la11gc Z\vartc l1i1rc11, die bij n1an11c11 ç11 vrottwen op dezelfde 

wijze OJ)gemaakt worden. In de kleeding ziet men bij r11a11nen 

e11 vrouwen ook gee11 verschil. S0111mige mannen hebbèr1 een 

l,11cv(·l of baar·cJ. r·>anr l1ct vandaag Zo11da.g is, is liet groote 

i11spectie van de equipage, die grootendeels uit Chineezen be-

staat. Wij vinde11., dat het beter weer wordt, hoewel het dage

lijksch bt1lleti11 nog steeds rough sea vern1eld. Wij liepen 

heden 329 mijl. 

Maandag, 30 November. 

Volge11s Henry ben ik l1ede11 zeer vlug geweest. Ik ben gelijk 
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Antl l>our<.I v,111 het s.s. ,,1 >orie''. 

met l1e111 opgestaa11 en wij gingen same11 orltbijt(;11, 111nar l1et 

<lcjcu11c1· <lat 111c11. i11 cie.: l1t1t l,rijg·t is beter lla11 llrlt \;ë111 Je 

eetzanl. 

Ver(ler was voor l1ede1) aa11geko11digcl <Il! <)j>ricl1ti11g ,,a,1 <Ic

l)u1·ic club, besltl,t11c.lc.: l1icri11,. (i�,t 111e11 ll;1�t·lijl�s <>111 12.1,::;

op liet achte1-dek clay pigeo11s l<on scl1icter1 tegc11 vcrgo<.:<li11g

van s ar11erikaa11sche centen (f o, 125) per scl1ot.

Bovendien was de entrée r Dollar (f 2.50).

Daar 1-lenry geen scl1utte1- is, iiet hij zicl1 11 iet i nscl1 rijven c11

waren wij toE;scl1ouwers. Dit zooge11aa111de clL1Ï\'en scl1ietcn

g;t,\t O}) de volgc11cle \\'jjzc. Een kot:Jie t,;t·l1it·t 111t:t ct:11 vt:er

tue�tel ee11 scl1ijf va11 12 cM. dia1i1eter ên 2 crvI. clikte i11 <Ic
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l1c)c>ijt<·, 1l1111 tllt>et <Ic: li't:l1L1ttcl' 111cL ct·t1 K«JWt·cr, g·�lllllc1, 111et 

l1é1gel die scliijf i1.1 stukken schieten. 

Verscheidene heeren dede11 mee: de beste scl100-t 4 duiven 

i11 5 schoten maa1· er wa1·e11 er ook, die alles n1isten, daar liet 

niet gemakkelijk is te mikken, als men zoo schommelt. 

l)e ru11 (zoo 11oen1t 111e11 aa11 boord de l1oevcell1cid 111ijlt:11,

die dagelijks afgelegd wordt) was heden n1iddag J 2 uur maar

318 1nijl, terwijl \.\"e er gisteren nog 329 gedaan hadde11.

Volgens den eerste11 machinist, 1net w.ien Henry heden sprak, 
• • 

l1adde11 wij volgens de omwentelingen zijner machine min-

!-5tens 340 r11ijl 1noete11 afleggeJ1, 111aar <laar door l1et rolle11 

\
1 é1.11 l1ct scl1i1) <lc scl1ruef zoo <lil--. wijls l>ovc11 w,tle1· W,t.s, was 

het zoo veel mi11der. 

• 

Dinsdag, 1 December. 

I Iede11 ku1111er1 we, daar liet wee1· veel zacl1ter is, zo11de1· 

11la11tel of jas O() l1et dek zitten. Wij zij11 11u jttist 5 dage11 op 

zee en volgens de kaart l1alfweg Hono1u)u. Wij hopen
! 

dat 

de tweede helft vlt1gger zal gaan, en dat wij nog n1ooi weer 

zullen krijgen, zooals voorspeld is. De run was heden 342 

rnijl. De dag verliep verder zonde1· dat er iets belangwekkends 

voorviel. 

• 

Dinsdag, 1 December. 

Aangezien we heden den Merid.iaan J)asseercn, l1eeft deze 

week voor ons 8 dagen, e11- is het weer I Dece111ber. 

Men zal zich wel l1erinneren, dat i11 ,,de reis on1 de wcrelq i11

• 
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l�<1 (l1,�l•t1'' v11111lt 1z1·11 \lilg gl·l,1·11il, gt•111111d(l i,,, 1,111 l 1l1ili11�

1� ogg zij11 wedde_nscl1,111 te doe11 win11e11. 

l Ict weer is mooi, de 2011 scl1ijnt ]1eerlijk:, d� \\/i11d is t:.::\'e11,vel

nog a l  frisc11, zoodat liet scl1ip ,1a11 dc11 wi11cll,n11t <licllt ge·

111aal�t is. ÜJJ het [1romenade <lek is een gecie(·lte afgezet, waar

ée11 1>i11g-µ011g s1)cl oµgc�et is, wattrv,111 (l<.)l)r L'e11ige J>,lS�ét· 

giers gebrt1 il, ge111aal.�t wordt. 

Verder kondigt 111en ons aan, dat er l1ede11 111iddag e11 V()l· 

gende dage11 gelege11l1eid zal zij11 on1 te zwe111111en, voo1· de 

dan1es van >s morgens 7 1/2 
tot 8 l/t uur ei1 vn.11 2-4 t1t1r 

's 1111(,idags, terwijl rlc ()Vcrig{' ltrc11 .vc)()r cl<� l1l'<'rt·11 l>t'stc111d 

zij 11. We.rkclijk wcrJ <.:r oJ> · l1et VOlJl"�cl1i1> cl·11 g1·uutl: Z,Lk 

opgel1an-gen, 6 M. lang, 4 M. bre.ed en 3 M. 1100g. I)eze Zéll�
·�'

werd vel water gepompt en \veld ra \l'e1·sehene11 eenige )1eeren

om hun zwemkunst te toonen. Ze kwame11 n1et l1tlr1 l<.e1nino
' 
• 

of b;\cl111a11tel \1Ît l1t1n l1ut, t1·c1kkc11 l1u11 Z\Vt'1111),1J.� i11 l1L·t l1t1ljc 

aan en doken of klon1men met1·ee11 ladde1· i1' 11et bad. 

Zooal� te verwachte11 was, is de rt111 beter ge\.vecsl: 342 111jjl, 

dt1s de beste die wij nog gen1aakt hebben. Het is te hopen, 

dat l1ct zoo doorgaat \iva11t l1ocwel 111c11 zi<:11 11iet v�rveelt, 

l"a11 111e11 n1ooi weer betc1� op de boot gebrt1il�e11 . 

T Iet weer is beter e11 op 11<::t dagelijksch bulltti11 staat ,vi11d: 

ll\ö(lernte; cJit i� zel<cr de O(>rzaalc, d,Lt we l1c(l(·11 <Ie t)(.•stc' ru11 

V,t11 de reis l1ebbe1, gc111aakt 11a.111e11lijk 350 11,ijl. 'l'c.;ge11 de11

avond is de win cl weet sterke1� ge\vo1·c]e11 e11 rege11t J1et l1ard . 

W oe11sdag, 2 December. 

All1oewt,;l de zon lekker scl1ij11t is de wi11<.J 1,og steeds J.-:.ol1d 
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• 

l:ll warc.:11 er l1ecle11 11jet veel zwen1liefl1ebl>ers. Ee11·e da111c, 

Miss Cale11de1· waagde l1et va11 de zwen1gelege11heid gebrt1ik 

te maken. 

De scl1ietliefhebbers ve1�minderen dagelijks ook 01ndat er ee1, 

J)aar zij11 die het zeer goed kunnc11. ·

I-Ieden middag speelden l-Ienry ery ik een spelletje ping-po11g.

E1· zij11 aan boord ook nog verschejdene andere spelen.

Des avonds speelt men gewoonlijk kaart, tric-trac, domin_o

of scJ1aak.

Des n1iddags om 4 uur kan men a]tijd in de eetzaal thee gaan

drinl{e11
J wat ik heel gezellig vind, <laat� men da11 gezellig een

tl Lt rtjt.! bij eJkn11cler blijrt babbelen. 

I lenry ging heden n1et den eer·sten macl1inist <le n1acl1ine

kan1er zie11, wat heel jnteressant voor hem was, z_oodat hij 

er den geheelen morgen prettig doorbracht. 

De 1vvi111d wordt k-ouder en steeds heviger, wat ten gevolge 

l1eeft, dat wij hedèn iets minder geloopen hebben: 34 7 mijlen, 

en als l1et zoo doorgaat zal het morgen nog wel minder zijn. 

De zee is veel omstuin,iger maar gelukkig nog niet zoo als 

(IC t·<.:r!:ïte clage11. Wij krîjge11 wce1· l1oögc golvt11, en c1· eclip

st·c.·re11 cla11 ooi{ \,·eer ee11ige da111es: gell1kkig blijf 1k L1.it

slcl{e1l<l. 

Donderdag, 3 December. • 

1-Iet is heden kot1d en l1et waait erg; er waren dan ool{ maar

een l)aar zwe111J11ers: de dat11es waagde11 zich 11ict. De scl1ict

lief hebberij wordt ook n1i11de1·, er waren l1ede11 maar 4 lief

hebbers. Men scl1iet op l1et acl1tcrdek 111aar door de be-
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wcgi11ger1, die J1et scl1 i �) 111,1ak t, wtt 1·c11 de .scl1<)te11 11 ic_.t best . 

Ik gelooft dat als het zoo door blijft waaie11, 111e11 l1et z\ven1bad 

s1)oedig leeg zal late11 loope11, wa11t l1ct scl1iJ) l)cgir1t weer 

aardig te rollen e11 l1et is niet vertröu\vd zoo ·11 g1·oot gewicht 

bove11 op ec11 �li11gcrc11<l �cl1i1> te l1 �l>l>t·11. 

Dac'l.r de wind nu recht op de kop van l1et schip staat, zij11 de 

zijkleeden aan wee1�skanten dicl1t ge111a,1.kt. Dit is 11atuurlijl� 

n1inder prettig daar we nta alleen aa11 de11 acl1terka11t ltÎtzicl1t 

l1ebbe11. Verder J1ad deze dag zijn gewoo11 ve1·loop en ge

bet1rde er 11iets bijzonde1·s. De ru11 was J1<.:de11 llla<lr 3 J. 6 111ijl.

-

Vrijdag, 4 December. 

1-Ieden nacht was liet wee1· slecht en 1·0lde11 wc verscl1rik

kelijk; daar gistere11 de run slecht was, zij11 we veel te11 

achteren en denkt de kapitei11 dat wc pas l1ecler, avond 01n
> 

I 2 t1u1· in Hönolulu zullen aan'ko111en, wat erg jat11tne1· is, daa1-

l1et 's avonds van t1it zee een n1ooi gezicl1t n1oet zij11 op de 

ver1ic11te stad. 

Ik sto11d 11iet v1·oeg O!), <laa11 il-t sit: ·l1t gcslnJ>c11 l1acJ; tl>c11 il, • 

llove11 k,v;1111 \\',ts tl(.· l)c.ll1ill<.11J <li · "''t• i�·ilc.·1·<·11 111\)rg·t·111�1-i_jg-c.:11
1 

1·eeds rondgedeeld; ik daalde dt1s 11aar cle eetzaal af �n be
stelde me een ko1), die l1eerlijk st11aakte. 1 Iet wt:er wordt J1oe 

langer l1oe slechter. Mert l1eef-t da11 ook l1et Z\\'e111bad 01)ge

rt1j111d, I l! 01ndat ei- geen liefhebbeJ·s wa1:c11 c..:11 2
u 0111clat J1ct 

zware.: gewicl1t OJ) dek gevaa1·lijk werd. De 1·u11 was ze r 

slccl1t. 111aar 291· m. I Ieden n1orge11 pas�eer<Je,1 we de eer::;te 

boot seclcrt 011.s \·ertrl:k uit Y Clkol'1a111a. \Ve l1e::bbc11 ei- niet� 
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va11 gczic11, daa1· J1et 5 uur i11 de11 morge11 was, en we 11atuur" 

lijk in kooi lager1. 

Zoo even zie11 we land; eenige eilanden; het eerste land, dat

,ve itl �tl <1Ïl'l1 tijd te zie11 l,1�cgcJ'l. 

1-Iet laatste eila11d is zeer n1ooi, daar }1et geheel t1it bc1·ge11

bcst,1�tt, (Jic n1t:t �L1il,�rplantages be.zet zij11. 

'1�egen de11 avond zage11 we meer eilanden. Wij zullen blij zijn 

als we weer eens een dag op het la11d kunnen doorbrengen; 

we proeven niets da11 zout en 110g eens zout. Als het zoo 

doorgaat, veranderen we nog in zout. 

Ongeveer om r2 µt11· heden nacht, werd het anker voor 

Ho11olulu uitgeworpen. 

Zondag, 5 December. 
J 

Heden n1orgeJ1 werden we om 6 uur gewekt, daar we om 

7 uur voot· de dokters moesten verschijnen, die aan boord 

waren gekomen om inspectie te houden. De kapitein riep van 

ie-der der passagiers den naam af, men moet dan voorbij de 

dokters defileere11 en de inspectie was afgeloopen. Ongeveer 

8 uur gingen we 011tbijten en daarna van boord. Wij moesten 

de doua11e passeeren, tnaar daar we niets dan onze plaid en 

nacl1tgoed bij ons hadden, was dit spoedig afgeloope.n. We

stapten in een rijtuig e11 rede11 naar het Alexander Young 

hotel. I-Iet eerste wat we zagen was ee11 lift en voor dat men 

tijd had on1 te gaan zitten was n1e11 op de tweede vcrdie1)i11g, 

waar l1ct l1otel begon. Wc krege11 ee11 l'\'.a111er op de vjcrdc 
• 

verdieping en de lift bracht ons in een oogwenk bove11. De 

ka11'lers bestonde11 uit zit-, slaap-, e11 badka111e1�. Wij gingc11 
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natuurlijk dadelijk Llit. 1'oe11 wc cle l<n111er \'«tî bLtit<.·11 ,vilde11 

slL1ite11 ,vas ze reeds op sl<)t. Zoo gtllt\V 111er, (i1.:.11 �lct1tel \.1 �111 

l1et sl(>t af11een1t en men trel(t de deL1r cla11 dicl,t. is ze OJ) slot. 

Wij 11a111en een rijtLtig voor de11 geheele11 dr1g . 

11 ·t is 11,tast niet tl' b.cscl1rijvc:11
1 

zoo J)r,tcl1tig als clc· 11att1t11· 

l1icr is; liet i::i cc11 waar J)a1·aclijs e11 111c11 :t.t>Ll ge11l'igd zij11 te 

zeggen; ,,hier wil il" wonen''. 

I let eerst reden we naar een l-1oogea1 bc1·g, dc1) l'ali. Steeds 
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klin,mcnde lcwamen we langs de prachtigste villa's. Overal 

g'r<)t·irl('ll t>illli\ll\'11, J>,1l111t•11 t.\tl rt11<l<..•rc ,,1·�..:111\I�· l>t)tllllt·11 t'lt 

1>l�t11tci1, te1·wijl 111en honderde11 bloen1e11 zag rnet de prach-

tigste kleuren, die een heerlijke geur verspreidden. Wij

l<w,l111(·11 ci11clelijl, boven C>I) clc11 bci·g,. va11W,,La1· wij <.:t.:Jl l)r,1cl1-

tig gezicht h,tddcn op de zee, die op son1n1ige plaatse11 licht

bl,tl1,,·, t)l> ,t11cl�rtJ i1ltligo t>lauw g·ck lut11·d w,1!5. We l1ic]de11 

ons hier niet te lang op, daar we dien dag nog zooveel te zien 

l1acl<le::n. J-I<.;t dale11 ging 11atuurlijl( vll1ggc.:r en we ·l1acldcn 

uij11a vuo1·t(IL1rc11cl ee11 111ooi gczicl1t op l lor1qlLtllt. lr1 de �tét<l 

te1·t1ggel<o111e1l, rcdc11 we 11aa1· liet ój)Crctgabot1w, V\'aa1·vc><>1� 

ec1l st:l11<._lbc<.:l<I sto11<l, cJ�tt Joo1· I lt:111·y gukic.l,t wcru. lJ,1,tr11a 

1
◄ede11 ,ve naar het paleis van de oude koningin. (Ex qL1ee11 

Li1ius kalame present l1ome) dat tegenwoordig voor kantoren 

e11z. gebruikt wordt en midde11 in een prachtigen tui11 ligt. 

Daarna gingen we de vischmarkt eens kijken, waar verschil� 

lc11de visschen lagen, die bij ons 11ie.t te zien zijn. Het was 

ee11 ty1>iscl1 gezicl1t, al die negerinnen te zien met ha1·e witte, 

rose of blaL1we baby jt1rlcen aan, waar dan haar bruin gezicht 

111ct J>il<zW,lrtc <)ug·t:11 u11 }JÎ)<zwart h,l,lr bc>vc;11 t1itkw,tt1t, l)c.: 

n1eeste van de inlandscl1e dames en vrouwe11 loo1)en met die 

soo1-t jL1rkcn, dus zoo f1·isch n1ogelijl,: De ki11dcrc11, zelfs die 

der nette families loopen op bloote voeten of met sandalen aa11. 

Men l1eeft hier een groote, prachtige elcktriscl1e tre111.

We gi11gc.:n 11aar 011s l1otcl terug 01n te lL1ncl1en en beslt;ldc11 

ons rijtt1ig weer on1 twee uur. De restat1rant is op clc zc·scJe 

verdieping, waar we n1et de lift naar toevlogc11, wa11t c )r1 

a11dere11 11aan1 dan vliege11 l{a11 111c11 l1et niet gcve11. I Ict 
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cieje11ner was slecl1t. I)orst l)ehoet·t 111e11 J1i<..:r 11iet tt- lij<lcn. 

Wc zate11 11ug 11 i �t of ze k \Va111e11 al 111ct ec11 g·l�ls ijS\\'nt<.:r 

aa11dragc11 ·e,, l1et v\'ê\S nclg 11i<.:t l1alf leeg of 1,ct v\r<.;rcl \-veer 

g L' V ll l tl . 

Orn 2 Ultr 1�cdcr1 wt.:. 11,1,1r ve1·scl1illc11dc bc.:rgkop1>ct1; (l)irt1111__)11a 

l1ta<l, ](oko f1c.:::1d t.:11 L>t1r1cl1bowl,) Oit(lt:r v.'cg v ·rsl·l1illt:r1(I ·

villa�s 1)asseere11J, de ec11 al 111ooier cl,\n clt! anLlerl;.". V:111 af �Ie 

l)l'rgcrl l1aclclc.:n we cc.:11 [)t�acl1tig gczÎ<'l1t <)}> de zt:c <.:11 OJ)

I J,)11<>lt1lL1. ()1) cle IJ<.:rgc11 z,tg 111e11 ovér�tl l>l<'>l!Îèt1de <·�1cttl�

lllé:111tu11. l�a,1g8 ·t.:11 a11<l<.:re11 \VCg cl<..:11 bc1·g nt(.l�1lcnd, rcclcr1 

wc la11g·s !-!\lilct.·11>l;11,t:tg·t:s 11;lar cl<: b;l11n11l'11Jllé111t,tgcs. l)c l),t-

11�L11e111)lantet1 zij11 11i t zeer 1100g e11 schij11e11 nog al nat te 
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moeten hebben, daar er on1 de twee rijer1 een sloot gemaakt 

,vas. I)e plante11 hebben zeer la11ge bladeren e11 de \1rucl1ten 

ha11gen in trossen. Men heeft ook nog een soort appelbanaan, 

maar die hangt aan zeer l1ooge boo1ne11. We 1-ede11 ook nog 

door het l(apiolani Me. l(inley parke, de Gove1·nment en 

Nttrsc.:ries gar·dens e11 ]angs de Cocaniet farn1. La11gs een 

pracl1tige laan reden we naar ons hotel terug. Ik kan de 

pracl1tige 11atl)u1· hier niet genoeg roemen. Wij vonden l1et 

in Japan al zoo pracJ1tig, maar dat haalt niet bij hier. De rit 

di<.; wij lieden gen1aaltt l1ebbc11, zt11lc11 we 11iet spoedig vet·· 

geten. Het is hie1· altijd zomer n1et ee11 tem.pe1·atuu1· zooals 

bij ons in dien tijd. 

Als het hier zomer is, is het iets warme1· dan 11u-, maar er js 

altijd een frisch briesje. We sliepen heden11ach� met de 1·ameri 

zoo ver mogelijk open. 

In het l1otel aangekon1en ging ik br·ief kaarten scl1rijver1, ter

wijl He11ry naar den kapper was. Daarna gingen we ons wat 

OJ)knaJ)l)en en vlogcr1 toen 11·aa1· de zesde verdiepi11g on1 .te 

dinccren. Men heeft hier twee restaura11ts,.l1et ee11e in An1e1�i. 

katt11�cl1c11 en J1et a11de1·e in Et1ropeescl1c11 gëest. 111 het cc1·ste 
• 

g·aat 111er1 etcr1 als 111e11 i11 l1et l1otel t:11 1>et1!:iÎ<..>11 is, i11 liet 

lwe(•(le ett 111en à Ia carte. Wij di11eercle11 it la ca,�te en l1adde11 

slecht gegeten voo1� veel geld. 

Na l1et eten gingen wc een kijkje ne111en in den tuin, die op 

de zesde verdieping ligt. Deze is groot c11 pracl1tig aangelegd 

electr�isch ve1�licl1t geheel met gekleurde lan1pions, te1�wijl er 

tafeltjes e11 stoele11 staan en in het midden cc11 111t1ziektcnt. 

1 Jet was cc11 pracl1tige avond, de maa11 schce11 l1eldcr, l1et 

•
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½·rls ()r 111c11 i11 l'l'11 tt><1\·c...·,·L\1i,1 \\',1:'-). 1\:111 1,t·L l,l·gi,) \',\Il <.lc..:11 

tt1i11 was 
0

(:<.:11 groote <l;i1,sza,Ll. N,, <lc11 t1.1i11 l)t:l�l·l,,·1, l,· l1cbbc1l, 

111aal�terl ,ve nog ce11e wa11dcli11g door cll' :stacl c11 kocl1tcn ,vc 

ecnige sot1venir-lepeltje.:s. Vc>o1· i11�j11 St. Nicc>la,t.s 1�1-cég ik

v,111 Henry et:11 11\ooie brocl1 '. 

Zarerdag, 6 l)ecembe1--. 
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cie telefoon gaan om ons te wekken. (We hadden ee!] telefoon 

op onze kamer, daar alles per telefoon besteld moet worden) . 

Schoenpoetsers l1ouden• ze er in het hotel niet op na. De. 
I' 

heeren kunr1en de schoenen voor I o Am. c._ op straat laten 

poetsen, de dan1es in een schoenwinkel. •

We mocste11 on1 8 uur op de Doric zijn. 

Wij lieten ons ontbijt op de kamer b1:engen en bestelden een 

rijtuig voor de boot. Wij waren er even voor 8 uur, maar n1en 

w,ts 110g drul< aan l1et losse11, het werd d,ln ook 10 Ltttr voo1·<lat 
• 

wc:. vertrokken. I-Iet was pracl1tig weer toe11 we ve1·trokl,cn, 

en de zee kaln1. rf oe11 de boot wegvoer, dol,e11 er ee11ige 

r1egerjongc11s in zee ötn de geldstul<jes op te duil<e11, d·oor de 

passagiers o·ver boord geworpen. 

We voe1·en geruimen tijd langs de l<us.t, zoodat we een 

pracl1tig gezicht op het landschap l1adden; we· konde11 �lles 
' 

nog eens zien waar we gisteren geweest waren. 

Op ee11s zagen we ho1)derden visschen uit het �1.rater op

vliegen; dit zijn de vliegende vissche11. Het wate1· \\,.as zoo 

pracl1tig helder van kleur
t 

dat men de visschen dL1idelijk kon 

zten zwemmen. 

Daar n1en te Honolulu bijna de gel1eele lading uit het schip 

gelost heeft, ligt het zeer hoog, zoodat we bij de 1ninste zee 

sli11gcren. !let is dt1s te l1open, dat we goed weer hottder1, 

dar1.r l1c:t scl1iJ) a11ders leelijk zal gaan doen. We voelen da11 

o<)k ;11, clrtl l1c>e ve,-cler we it1 zee l<c.>111c11, l1oe 111eer liet 

�} Îll gc.:rt. 

De avo11d is prachtig; wij zijn tot 12 ULJr O}J het clck blijvt:11 

zitten, waai· we ook een wei11ig SOLtpec1·dc11 . 

• 

• 

•

• 



Maandag, 7 December. 

Hedennacht rolde11 we al aardig, de barometer is gedaald en 

,ve hebbe11 niet ZLtll{ mooi weer als gister·e11. Alle11 loo1)en 110g

i11 zo1nercostun1e, zijnde "'·itte pakke11, wat \\rel ec11 v1·oolîjk 

gezicht is hoewel 1 Icnry vi11dt, dat l1et juist slage1·ti z�j11. l)es 

avonds voo1· l1ct di11e1· wordt toilet ge111aal�t, de dal11cs i11 fijt1e 

costuL1111s, de heeren in rok of smo)�i11g. We hebbc11 )1eden 

11acht goed geslape11. Om drie Lllll� kwan1 de boy on1 clc 1)at1·ijs

pcJorte11 dicht te 111al,e11, <l�ta1· <lc 111c.:c:stc 1·cizigc..·1·s tli<..· V<J<>rtlt: 

,.va1·111tc · OJ)e11ge];ltc11 l1ad<lt;11. .. 

I let scl1ip rolde nog al, zoodat men baJ.1g ,vas, dat liet water· 

• 

zou scl1e1Jpen. De rL111 was deze11 dag bijzo11cler g·oe<I: Zo11d,1g 

van 10 - 12 uur 21 n1ijl e11 tot Maandag 360 r,1ijl, clc gr·oo·tste 

afstand die11 wij 110g afgelegd hcbbe11, n1aa1· l1t.:t was <lar, ook 

pracl1tig weer. 

Na den n1iddag is cle wind l1evig·er gewê1�de11. 

I-fcde11 a vo11d spcc.:ldc11 wc niet ee11c A111c.:rikaat1scl1e fa111 il ic.:

wat ka;.irt.

Dinsdag, 8 December. 

I IecJen nacl1t was l1ct weer· 011.c:;tuin1ig t:11 1·old<.\11 �vc ver

scl11-il<kclijl<, zoouat wc beiden wei11jg gcslrt1)e11 l1t:"bbe11. l)c 

t�1111)c:1"ntL1ur is w,tt zncl1tc1· cla11 gist<.:r<.·1, l'll tl<· .%<)11 scl1ij11t, 
• 

11 l . l' 1 • 1 j j I<. (. 1 ' J-1 () l' w l' l l l (.' l s (. 1 l i 1 ) 11 l ) g 1· ( ) l t i s l 1 ( . t t ( ' (.) l 1, ,t 1 1 l l (.. 1 • ( 1 ;-\ 'l

va1111acJ1t. 

l lt·clc.:11 1i1iclcl,Lg 0111 12 t1u1· w�t� Je 1·t111 �150 n1.
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Woensdag, 9 December. 

Het weer is beter en de zee niet rumoerig. Het is .dan ook 

feitelijk goed weer en n1en kan over dag goed zonder mantel 

of jas aan dek zitten. 

De ru11 was hede11 12 ut1r 350 m. 

Hede11 middag l1eeft men voor de verandering weer ee11s ge

scl1oten; sommige heeren schoten 4 dt1iven van de 5. 

Na l1et eten voelde Henry zich 11iet Jekker, hij had wat koorts 

en is maar stil naar bed gegaan, n1aar hij sliep gerust toen ik 

benede11 kwam. .,,,...... 

Ik speelde met Mr. Cobb, een Dttitscher, eenige spelletjes 

tric-trac. 

Donderdag, 10 December. 

I-lecle11 n101·gen scheen de zon helder en was l1et lekker war,m.

Na )1et 011tbijt, heb il< een valies, dat direct naar de boot door

gezonden wordt, gepakt.

Na den middag ben ilc 1net nieuwen moed aan het over

schrijven van mijr1 dagboek begon11en.

We hadden lieden middag een prachtige run 368 n1. Als

we zoo doorgaan, zijn we Zaterdagmorgen vroeg in San

Fra11cisco.

1-leden a vo11d SJ)eelde il< èerst een J)aar spelletjes bak, daar11a

hebben wc rnet het 

spelletjes gedaan .

ve1·dere gczclscl1a1) nog w,1t andere

•
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Vrijdag, 11 December. 

Heden morgen was het iets kot1de1·, maar· tocl1 goed weer. 

Ongeveer om io uur passeerden we ee1, DL1itscl1e d1·ie111aster. 

Onze boot salueerde 111et de vlag, \,,,elk salt1L1t beant\voord 

werd. De run was heden n1iddag nog de beste die wij gema;tl�t 

l1ebbe11 nan1elijk 372 m.; wij hopen dan ook heden nacl,t i11 

San Françisco aan te komen: lan·d begin11en we al te zien. 

1--Iet zijn alle hooge bei-gen, begroeid met suikerplantages 

waartusschen eenige huizen. Zooeve11 zage11 we een p1·acht 

van een 1·egenboog, zoo mooi ajs ik nog 11ooit geziei1 l1eb, 

111e11 zag duidelijk den l1alven cirkel. 

I Iet weer is niet Z<)O kaln1 als v,111 n101·ge11: <:r is 111eer wi11d 

en we slingeren clêlll ooi< i11 de ler1gtç 1·i(·l,ti11.g. 

! leden a vo11d k1·egcr1 wc een ext1�a cli11c1-: uJ) ic:(lerc tafel

stond ee11 taart.
•

'I 

• 

Zaterdag, 12 December. 
• 

Des n1orgens om 4 t1ur J1oorden we (1�11 loods aa11 boo1�d 

komen. 01n s \1u1· werde11 we gewekt l1oewel l1et rtog sche111er

do11ke1· was. Wij klccdclc11 011s aa11 pakte11 011zç lrintste bagage 

i11, e11 gi11ger1 aa11 <lek i11 af�wé1cl1ting v�t11 de <.lol�te1�s. 

Wij zagen Sa11 ��rancisco reeds i11 de \·erte, <.locl1 da,tr l1et 

1·ege11de, was de lucl1t zeer beneveld. 

Op eens zagen we cera Cl1i11eescl1111at1·oos 11aar liet acl1terdek 

l1ollcn. Er was nanle1ijk alarm gen)étakt 0111dat c:c11 .Japa11r1er, 

die zijn overtocht niet kon betalen, tracl1tte te 011tvlL1c)1te11, 

• 

• 

•
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dooi- al zwemmende den oever te bereiken. Men liet dadelijk 

eene s]oep te \\'ater om den vlucl1teling te acl1terhalen. Deze 

had even wel geen rekening gehouden met den stroom, zoodat 

l1ij i 11 J)laats ,ta11 11aa1· ln11d 11nar zt:!e d1·cGf, zoodat l1ij �l)<)c<.:lig-

tl itgept1t was. Hij was da11. ook zoo· verstijfd, dat l1ij n1et een 

tot1� 0111 de schouders aan boord getrokken n1oest wo1-den, 

,vaar l1ij dadelijl� acl1ter slot geb1·acht werd. Als de kapitein 

iemand laat ontsnappen, moet hij 500 dollar boete betalen. 

We hoorden nu de gong voor het ontbijt en we spoedden 911s

11aa1- <le di11ing-roo1n, daar de 111orge11lucl1t or1s l1011ge1· l1ad 

doen krijgen. 

-

Na l1et ontbijt gingen we weer naar het promenadedek. Eeni

gen tijd later werden we weer naar beneden geroepen, om 

voor de dokters te verschijnen. De kapitein riep qnze namen 

weer af, en we moesten weer één voor éé11 voorbij de do.kters 

defileere11. Daar11a 1noesten de heeren en ook de dames die 

alleen reisden bij de dot1anen komen on1 te zweren, dat ·ze 

alles 11aLtwkeu1·ig opgegeven hadde11. In dien tijd stoomde de 

Dor ic zact1tjes 11,tar den wal. We moeste11 111et de boot ee11

leelijken hoek n1aken, daardoo1· duurde l1et nogal lar1g en 

bral{e11 e1� ve1·scheicic11c trosse11. 

Wc 11a111<.:J1 af::;cl1eid va11 l<apitt!Î11 e11 111t!<lc-1>assagie1·s t�11 we 

stonden eindelijk in het douar1ekan tooi·, een zeer g1·oote loods .. 

Middenin i.s een touw gespannen, waaraan van afstand tot 

'1f.�tn11<I l<.:ttt�,-� l1ir1g<'Jl. 011zt· l)rlg'itgt· wt·r<l l>ij �lt· l<·lt<:1· S g·t·z.c:t. 

Op de Doric l1adde11 wc kaartc11 g<.·l<r ·gc11 111 •t <>11zc11 11,la111

erop, die we aar1 ieder valies of· l{of1· r n1ocslc11 har1gc11. l)anl<

-
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we ta111clijk .vlug klaar: ,1llc� werd openge1naal<t t·11 nageJ{eket1, 

d�1a1·11a krege11 we r1og ec11 reçLt voo1· de a11(lerç bagage c11 

konden nu eindelijk met de on1nibus verder trekken. E1· be-

st;t�tt l1i<:r ce11 111t1atscl1�1()[)ij, di(' voor <lt· l)ilg·:tgc zc1rg·t. ( )r> 

boot of trei11 kon1t e1· ie111a11d va,1 de 111a:1tst·l1;\l){)ij r1a11 ,vie11 

111011 zijn adre�, reçu e11 b,1gage geeft, clie 111eJ1 zelf 11iel k,111 

dragc11 e11 ve1·cle1· bel1ocft 111e11 er 11ict 11aar 0111 te zic11: al.Ie� 

wo1·dt tegen betaling van 25 An1. centen aan het l1otel bezorgd. 

Het is even voordeelig als dat n1en de bagage zelf n1ee neemt, 

w�11t wan11eer .1ne11 rijdt, 111t)et tllt:11 er t(>(:11 \'()t>r l>ctrlJ<'ll : tr 

wordt hier niets voor 11iets gedaan. l·let eenige 011�\a11gcn,1n1e 

er van is, dat men soms ee11 l1al ven clag op z�i 11 bagage n1oet 

wachten. 

We rede11 naar het Palace l1otel, ee11 l1eel groot gcbouvv, 

111iddeni11 een groote hall met balL1strnde11 a:t11 alle l,á11te11 

en waar de kan1ers der 7 v·erdiepir1ge11 op L1itko111c1J. ü11s 

eerst€ werk, 11aclat we 011ze ka111t.·rs gt·zic11 n�1(lclt'11, ,vas 11aar 

<.Ie j)OSt te gaa11. D,1,1r er te Sn11 l-'ra11c:isco g·t:c11 rijtL1igL·11 te 

krijgc11 zij,1 of 111c11 111oet ze voo1·t1it hc�tt·llc:,,, (lt1t1r<l(· l1t·t et·r1 

gt:rt1i111c11 tij<l eer I Ic111·y tcrLtg w,1s. l lij \t\'�ts l>ovc11c.lî<.:11 ook 

11a:tr cic Bank: geweest (>111 gelei te ,.vîssclt·11, <l�ttll' l1i ·r (les 

Zttll'rtl.tgs (Ie k;t11tore11 0111 1 � ltttr .slt1itc11. 

l-Iij b1♦acl1t ee11 l1eel pakket brievc11 m<;c, \Va,tro11cler ook de

portrette-11 vat1 ·r·o e11 Gust, clie ze i11011zc al\vezig]1eicl l1�1dclen 

1 é\ t c.: l l 111 îl 1, l. n 'rl ( 1 i (' 011 � z (. c· r \ V c� 11, () 1 l' 'V :l r (. 11.

11, l1�1ll i1, tlc l1étll ziltt·11 \\'�l<'lllL'Jl <·11 Z,lg; Y.1111 11t1·t:11 �l,111 0c11 

\1a11 de 11assagiers Vét11 cle f)oric i,1 l1ct l1otel k(>111c•1,. 

l lct l1;tcl <lt•Jl gcl1ecle11 clé.tg gt·rcgL·11cl c·11 rcg-<·1,clc 110g ::;tc·cds,

• 
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zoo<lat we n1nar beslote11, die11 <lag niet vc•· n1eer te loopen. 

N�t 011tl)ete11 te l1cbbe11, dede11 we ee11ige boodscl1appe11 in de 

l>t1t1rt e11 gi11g'c11 toe11 11ttnr J1ct l1otel tert1g <)111 l>ri<.�fk:1nrte11 te

schrijven. 

We l<lcedden 011s <laa1·11a voor het d111cr, 11a. àf1001) waarva11 

we naar de co1ncdie gingen, var1d�aJ· 11aar Zi11l<an 0111 eei1 

glas bier te d,·inken en te soupeeren. 

Ver111oeid gi11gen we slaper1 in de hoop, dat liet cle11 volgenden 

dag mooi weer zou zijn . 
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