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V. AMERIKA .
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Zondag, 13 December. 

1-Iet eerste wat wij deden, toen we opstoncler,, ,vas zie11 ,velk
•

weet· het was, maat· clit was ee11 groote telct1rgtt�lli11g, w;111t

l1ct 1·cge11de, clat 11ct g·oot. 0111 9 t1ur zou l1ct r\jtL1ig lzo111c11,

dat we voo1· r 5 dollar den gel1eelefl dag l)csteld l1ndden.

We reden eerst naar de kerk, toen door en l)ll ite11 de stad,

den berg op en langs de vestingwe1·ke11, ,vaar veel l,n11011nç.p

va11 l1et laatste n1odel staan. Daa1·na redei1 we 11aar l1et Clif

l10L1se, waar we luncl1ten. Dit J1uis is op een rots gebouwd,

clie door verschillende rotser1 on1ge\re11 is e11 v,,aa1 · l1onderden

zeel1onden wo11e11. Na daar· een uttftjc gezcte11 te hebber,,

gingen we naar l1et Sutro-Bath, dat naast l1et Clifhousc ge-

legen is. Dit is een zeer groot gebotrw, waarin bel1al ve de

zweminrichting, pano1·a1l1a's, musea, n1t1.ziel{t�1lte1l e11 nc)g

étntlere vem1akclijk l1<.:dcrl zij 11.

1 >t· �\.Vl:111ir1ricl1ti11g i� })J.élC)1tig i11guricl1t: vcrst·l1ill(:11clt· l>�ts•

sins, waarin zeewate1· met gymnastiektoestelle11 er bo,·en,

s1)ri11g�)lanken, bootjes, vlotte11, to1111e11, e11z. etlz.; er i� 1>laats

voor rooo baders of baadstc1~s.

Va11daar re·den w-e naar het Golde11 Gétte Park, waarin ec11

zce1· m<:>oie n1t1ziekten1pel is, \Vaar on1l1ec11 dt1ize11dc11 ba11l{en

stt1'-tr1. f Ict 1),t1-k i� OJ> vcrscl1illcr1<lc j)l,L�1t�L·11 111 ·t rust<:r\.v<·rk

1 45 
• 

JO 

• 

• 

•

• 



- aal 

<>111l1ei11cl, wa,lri11 l1e1·te11, bere11, butl'els e11 ,i11dere djere11, ook 

l1ecft n1e11 er verscl1eide11e vijve1·s met versct1ille11de soo1�te11 

eenden, ganzen en zwanen, voorts een wielerbaan van 6 mijl 

lang, alsmede een 1·enbaan. Na nog eenigen tijd 1�011dgereden 

l<· l1<•IJ))0r1, l,t·<·rc]c11 wc� 11an1· 011s J1otel tert1g. 

0111 7 uur dineerden we in de Poodle dog en daarn� dror1ke11 

,vc i11 café Zinka11 ee11 kop tl1ce. Toe11 bracht Mr. Cle1·fc'lyt 

ons naar een inrichting waar 60 kleine kamertjes z�jn, alle 

ve1·scl1ille11d gen1eubileerd; wij dronken in het DL1itsche ka

ruertje een glas chatnpagne. De Amerikanen d1·inke11 i11 l1ote1s 

of restaltrants niets dan ijswater, maai· i11 deze i11ricl1ting, als 

r1iema11d l1en ziet, halen ze hun schade in. 

Maandag, 14 December .
• 

Des n1orgens om rr uur ging Henry met Mr. Clerfayt en ik 

111et zijn v1�ouw uit. Wij deden eer·st eenige i11koope11, gingen 

daarna in ons hotel lunchen en deden toen met de elektrische 

trein ee11 tour dooi· de geheele stad. 

J)e l1t1izer1 zijn, beJ1al ve de hotels en eenige groote gebouwcr1,

alle Véltl hóttt ge111aakt; zelfs de groote villa •s c11 die zij11 er

J1icr vcrsc11cide11c .

l le11ry gi11g 111et Mr. Clerfayt naar een opit1111l1t1is in de CJ1i•

11cesc}1e wijk en dejeuneerde in Mercha11t's. On1 s uur OJ1t�

111oetten we elka11der weer in l1et bt1reau van Mr·. C., waar

we af�cheid va11 he1n 11an1e11.

We di11eerden in Mercl1ant's, waar we het niet zoo goed

vonden als i11 de Poodle dog. Na het diner ma.akten we eene

wandelihg langs de winkels, die p1·achtig uitgestald waren .
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Wij gi11gc•1 ce11 Z(·er t;ruot 111,tg�tzij11 l1i1t11<..:11. ML'll l,cl1t,c.:ft 

l1ier piet naar de· kas te loope11, b�i 1edere11 \·c1·koo1)e1· en bij 
iede1·en verkoopster hangt een mandje waarin h·et geld en 

hetgeen men gekocht heeft, wordt gedaan. Dan _drukt m·en 
•I
• • 

OJ) een k11011je e11 11ct n1a11clj<: gaat (!ll.·c·tri:-;('ll 11nn1· l)()Vc11, 11.t,lt"'

de11ge11e, die liet geld i11 011 t Vét11gst 111oel 11e111en en l1et ge-
1<.ochte inpal-tt, dan1·na ko111t l1et w<:er lar1g:;; (l�11zelfcie11 weg 
tertlg. 

We ginge11 naar het hotel terug om in te palxl,e11 daar de 

bagage 01n 8 tllt r des n1orgcr1s klanr n1ocst zij 11. I 11 het l1otcl 

}�rijgt 111e11 een 1 ·eçt1e11 111e11 bcl1oe[t "'er<lc1· 11iet 11aa1· de bagage 
om te zie11. 

Dinsdag, 15 December. 

Des 1norgens om 9 uur rede11 we naai· l1et statio11, claar we· 
110g voor het valies n1oesten zo1·g·en, dat bij de c10L1a11e11 was 

en om ro ut1r stapte11 we op ee11 zee1- groote fery boot, daa1· 
• 

we een goed kwartie1· n1oeste11 \1a1·e11 vt1or we aar1 de11 trein 

kw,1n1e11. Men zi<:=t l1icr v<.·rscl1cide·11e \,',t11 (lic.? l><)otc:11, clie 111

t>lant� va11 ecr1 scl1rocf ec11 groot 8tl1cpr(ttl l1cbbc11.

De tr·c-in bestaat tiit \' ·rscl1ill('11dc l) t1ll111.i\J111 C;1rs, een 1·<:�tat1-
1·,1tie- ce11 b�Ld- ee11 �alo11- e11 cc11 bagétg ·'v'v'é\t1·c11 l)c ,1chtc1·steI J I b . 

wage11 was een salo11, van t-lcl1tere11 g�J,cel va11 glas 1net ee11

()latfor111, waa,·op 111c11 ka11 gaa11 zittc11. 'l)t.:.zc wag_c11 11oc111t

111cs1 de observatie car, daar 1nen \1a11 claa1· t1it ce11 pracl1tig
gezicl1t 01> de11 Wl:g l1eeft. We l1n(Jdc11 cc11 a't·zo11dc1·lijk co111-

l)t11·ti111ent. De 111eeste "·age11s zijn gewoo11, aa11 weerszijden

111ct twee ba11kc11, waar\·ar, dc!:i 11acht� ·t·11 l:>cd gc11laakt \-Vordt'
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w,Larvoor 1nen een gordijn l1a11gt, waat·<tcl1tcr 111e11 zicl1 uit 
1,:ltl l· ll'l.'(lcr1. 

Na eehige uren gespoord te hèbben, stopten we en stonde11 

met den geheelen trein (in twee deelen) op een pont, die ons 

naar clcn overl{ant bracJ1t, waar we onze11 weg weer ver

volgden. Wij reden langs bergen en dalen en zagen ook veel 

si11a's appelboon1en. Wij passee1·del1 die11 dag 8 tu1111els. De 

natuL1r is prachtig. 

We lunchten om 1 eJ1 dineerden om 7 ut1.r; maar alles is 

scl1andclijk dt1ur, men ·spreel<t maar van dollars of het niets 

is. We l1ebbe11 twee fli11k groote bedde11
1 
maar i11 de comparti-

111e11ten is l1et 1'1aast niet t1it te hou<le11 van <lc koler,<lé1111p. 

Woensdag, 16 December. 

We werden 01n a t/1 uur wakke1�. 1
"'

oen we uit de raan1pjes 

keken was het la11d vlak: we 1·eden door de 011ei11dige p1�ai

rieën. We zagen veel koeien en paarde11 graze11 en zoo nu 

en dan zag men een huis. 

De steden, die we va11 tijd tot tijd ·voorbij reden, zijn zeer 

onregelmatig gebouwd e11 zie11 er armoedig t1jt, Men zegt, 

dat die pas gebouwd zijn, toen de spoorweg aartgelegd werd, 

maar dat het over ee11ige jaren wel bete1· zal ziji1. 

Ne1�gens langs de overwegen zijn afsluithekken, alleen maar 

een waarschuwing om zich voor den trein i11 acht te nemen. 

Des namiddags gingen wc weer door een zeer bergachtige, 

ruwe streek, ook la11gs zeer hoogc bergen niet sneeuw be

dekt en met de11 trein vlalr langs een afg1·011cl; ook reden wc 

door ee11ige tu11nels. 
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( Do11derdag, 17 bt!ce111ber. 

• 

l)l'l1 gt;'lll'l'lt.!ll J;tg; 1·l·<ll·1l ,,.l. <.lt.l(ll. < . .Ic..• t>r:1irÎt.'i�11, z:\g·c..·11 \'<.'l'I

})aarden en koeien en nu en dan stede11· 01· do11)e11. 

Midden in de Prairie zage11 ½�e l1et l1uis va11 f�t1ftalo-Bill. We 

l1c.:lll)t..:t\ ÎJl cll'll t1·t·i11 Wc..:l'f Vl:l's<·l1c·iclt·t1t· })t\ss,tgi<.·rs va11 <I<.: 

Doric ontn1oet. 

Vrijdag, 18 December.

De trein was 3/4 uur te laat, zoodat \Ve i11 plaats \'an 0111 9 ttt_Ît·

0111 kwa1-t voor ticnc.:11 te Cl1icago ,\a111,w(.l111c11. 1-fct l1atl c1·g 

gcs11 euwd, zoo<l,lt \i\'e verscl1ciEJenc a1ï-e1l z;tg<.'11. 

i\,tll l1cl slalÎ<>Jl 1);t11lc11 W<-' c:-e11 l,ilj<.:t ,•uu1· L'l'll 1·ijtl1ig·, tl,1t <)Jl!:i

naar het At1dito1·ium l1otel bracht. l-Ie11ry gi1)g ec,·st ee11 J)aar 

boodschappen doen, n1aa1- daar de koetsic1·s stal,c11, is l1ct 

z ·er n1oeilijk aan ee11 rijtt1ig te ko111 ·11. Ei11dclijk vo11d l1ij er 

cer1, n1aat· de l\'.oetsit=r wilc.le 11ict (la11 1.1c1· 1·it 1·ijclen. 

De heer, die11 He11ry was gaan bezoel�ên, was niet thuis, zoo-

dat l1ij 011l 2 L1u1· terL1g 111ocst ko111e11. Na cle11 n1iddag ,vas ]1ij 

zoo gelukkig een k(>etsier te \'inden, cJ ic pe1· t111r "'' ilde rijde11, 

zoodat hij l1ct 1·ijtt1ig J-1iclcl 0111 111ct 111ij cl<.· st,tcl ce11!':> 1·011d t<.: 

l"'ijdcn. De koetsier \\'as cc11 L\1xc111bL11·gcr c:11 �l)l.élk l··1·ar1scl1. 

We reden ee1·st la11gs de g1·oott! ,,i]la's o. a. cJie van A1·111ot11· 

etc. etc., daarna la11gs de .w-i11kelstratc:11, ,v·aar het zeet· druk 

was. De winkels zijn zeer 111001 e11 cigc.:11nardig uitgestal(l 

voor liet feest va11 Kerst111is en Sa11tél Clétt1s clat n,en l1ie1· 

gelijl� viert. 

'foe11 we 11a l1et clir1 r· nog wat.gi11g ·11 v,1 n11<.l ·l ·11, regende het, 

c11 was l1ct tt:ngc;volgc: \'«11 Je s11cc.:u,.v <lic <l<)OÎ<lt·, zeer \'L1il 
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01> �Lrtl,ll: W t gi11gc11 i11 cc11igc g1�oolc 111,tgé1z�j,1c11 L'll kut:l1lc11

SOllVenit spo_OtlS. 

Zaterdag, 19 December . 

I-Iet is donker, regenachtig en mistig weer, en daar het den 

geheelen nacht get�egend heeft, nog vuiler dan gisteren. 

S11c.·t·,t\V ,vcgrL1i111l'll dot·t 111e11 l1ie1· 11it·t, l1ct 1r1ol·t 11t;l,t1· weg

.':illlt..:ltc11. 

Om 9 uur reden we naar het kantoor van Mr.. . . . . . . . , 

die ons een bediende 1neegaf om de slachterij van Swift te 

ga_a,1 zie11. Deze heer was nog zoo beleefd aar1 het station te 

komen. We moesten ee1�st een kwartier sporen en daarna 

nog een tijdje in den omnibus. Het weer was
1 

zoo mogelijk, 
. � 

nog slechter geworden., 1 ,

Toen we in de wachtkamer van de fabriek van Mr. van Swift 

kwamen, k1�egen we ieder een boekj_e waarin het een en ander 

over de fabriek stond, terwijl wij 110g een heer mee kregen, 

0111 ons alles uit te leggen. 

Eerst kwan1en we aar, de we1·ltJ)laatsen, waar de bt1ssen ge

n1aakt wor·den, daarna waar ze schoon gemaakt wo1·den. ln  

ec11 éL11der gebouw was men bezig met de noodige machines 

gerookt vleesch te s11ijde11 ,vaarvan 111en Q11s ieder wat 

liet proeven. Verder gaande kwamen w.e in de kamer waar 

111a11nen e11 n1eisjcs bezig wa1·e11 de bussen r11et verschillentle 

soorten vleescl1 te vullen. Ook kwamen we aan een grootc 

l,,1i1>, vv:ti1ri11 tl()(>r trt:cl1t(•rs; clÎ(' v,t11 O•>vr·11 l,<>l11t·11, gr<><ltl' 

stukl�en gel<:ookt vlccticl1 vielen. Ecnig� 111eisjcs wogen dit 

vleesch af en gooide het in scl1eppen. Daarnaast stond ee11
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111iLt·l1i11c lllL'l lJlt�.HL'II. 111 it·(l(·rt· l,lts \\'\>1 ,ll t <'tl :--it·l 1t·1, gt·lt·tllg(I, 

daa1·i11 fijfl gen1ale11 e11 teverls ge,·ttl<.1. \1 l't·<:J(..•l' zt1ge11 ,vc l1oe 

de bussen luchtledig gen1aal"t en daar11,1 gesoldeerd werde11. 

Aan ec11 éll'l<ie1·e 111achi11e \vas mc11 bezig· ki J )})<:11 11tttt; t<.: 111:tl,e,1. 

Door de 1·ookerij gaande, l"wame11 \VC aa11 de \1a1·l-..c11sslacl1-

terij, waar rooo varkens per uur geslacJ1t W<)t·clen. 

Wc.· l(,,v,1111c11 cc:rst rt:111 clt: t)l,tats ,v,1n1· (lt· \1 ;11·1,t'l1s st,>t1tlc·11 

e11 \V�1,lr l1ct 11,ttt1t11·lijlz c ·11 l1c;l�(�l1 l,iw�l:1i ,v;1s. 

BO\'en die plaats was een groot wiel; l1ie1· we1·<l eer1e ketti11g 

0111 een J)Oot van ieder va1·l,en gedaa11 c11 (lit la11gzaa111 opg·e

trokken. Als l1et bove11 was, so,oof liet 1nacl1inaal v r<ler. 

Dan stonden manne11, die het de11 l1al!$ opc11 s11edc:n. 'l,oe1, 

gi11gcn we weer naar beneden en zagen hier de varkens, die 

We boven O})en l1addcn zie11 snijden aa11 cle t\.vte acl1tc1�-

pooten opgehangen reeds L1itgehaald, gcwasscherl en ge

scl1rapt. Ve1�der schuive11de, werde11 ze op de11 rug doorge

s11cdcn; waa1·bij ce11igc i11s1Jc..:Ctct11·� :-,t\>11<1<.·11 0111 l1t:t vlct:scl1 

te keuren. Vei-der gaa11de zag�11 we twee l1al vc va1·kc11s, 

la11gs een slee 11aar bel1 den komen e11 op e{:11 groote tafel 

vallc11. l lic1· ot1ll1t�c.:11 stor1<.Jctl cl'.11ig·t: 111(t1111c.:11, tlÎ<� <.:1· l1élt11, 

ribben etc. uits11edc11 1 térw ijl cle rest cl ;t(f <: lij 1, oncle1· de J>crs 

gelegd wc1·cl. Alv >t·c.:11s <lit HCbot1w te \1<...·1·l:lt<.:&1, k\\,a111<-·11 "ve 

110g aan c n plaats waar et:n i11s1) ·ctêL11· (lt: gt:1-001,tc l1ar11t11en 

l,eu1�dc, clic- ,t�tar11:t g •11le1·kt wertlet\ e11 <.l<)<>t· 11,<·i�jt:.--; i11gc.:1>;1kt. 

Nu kwam �n wc aa11 de sclJa1)e11slacl1tc:r-ij. l)eze (lit:1·e11 \,vare11 

l>11it,·llK«.'W(tt>l1 l\.;11111; /.c· \\'t.·t·<lt·11 t•\'( 111al.s cl<.· \1 ,1rl,c·1,s ;1;1r1 <"('Il

l ) u t t t) l) g c t 1 • o 1, 1, t · 1 l .1. :. \ t · l 1 t j t · s 111 � l t. • 1 1 i 1 1 � t ; 1 I ,, t , t , r L g c s t • 1 1 l , ,, L' 1 1 , t 1 <.. > t> 1 •

èc tl igc 11 ta11n en c.loo<lgcstol<.�11, ge \rild, 11 i tgcs11c<len, e11z. ln
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de schaapsl{ooi blijft altijd een schaap, dat de ande1Ae n1oet 

lokken: er worden er 900 per Ullr geslacht. V.erder kwamen 
• 

we aan de ossenslachterij waarvan er 300 per t1ur geslacht 

\Vorden. We l{lomn1en eerst verscheidene trappe11 hoog. We 

zage11 va11 die hoogte de ossen be11ede11 ieder in een afzon

cJcrlijl{ 1101(. Jets l1ooger sto11d een 111a11 niet ee11 l1a111er, die 

hie1·n1ede l1et dier zulk een klap geeft, dat het dood neervalt. 

Als het zoo eenige oogen blil{l<en gelegen l1eeft, wordt de

cleur van het 110k een wei11ig opengescl1ove� en doet n1en 

een l{t:tting on1 de achterpooten, da11 gaat de y)oer in !-5cltt1it1<.· 

ricl1tir1g on1hoog en rolt de os er uit. Me11 bre11g·t de kettir,g 

de1· acl1te1Apoote11 aan ee11 haak e11 trekt het die1· i11 dt! J1oogte, 

waarna de ve1·dere operatie begi11t. Me11 111aal<t in deze in

richting ook verschillende sausen, v]eeschextraçten enz. " 

We kwamen langs een zaal, waar het geslachte vee hing, 

dat voor kersttnis bestemd was, en dat er pracl1tig uitzag. 

Men heeft aan deze fabriek nog een zeepmakerij, n1aar daar 

het 12 uur was, hebben we dat maar terloops gezien, boven• 

die11 we1·d e1· 11iet gewerkt. 

Na deze interessante fabriek gezien te hebben, gingen we, 

na ee14st ee11 eind door sneeuw er1 regen geloopen te hebben,· 

111<:t den trein naar Chiçago te1·ug (de Swift's inricl1ting is in

een voorstad van Chicago.) We moeten in het teruggaan 

110g lang voor een overweg wachten daar men een l1eele 

trein wagens voor van Swift aan het rangeeren was. 

Na de lunch pakken we eerst onze bagage en gingen daarna 

met paraplu en overschoenen gewapend, eene wandcli11g 

langs de winkels n1aken . 
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In het AuditoriLtm gebouw is de op,c1·a. Dit l1otel l1ccft 110g

ee11 bijgebou\V, waarin n1en kon1en kan, door ee11 ga11g 011der 

den grond. Hièr di neerde11 \r..Je.

I)e eetzaal is hic1· veel cleftÎ!{Cr c:la11 i11 )1('t l1(>tc1 e11 l1ct èt('Jl

was goed, ook was er 111t1ziek.

N,t liet ete11 ,�cgende l1ct 110g steetl�, zoc,c.lé1l \\'c be�lt>lc11 11ict

111ee1· uit te gaa11 en 11laa1· ,vat i11 de l1;tll te blij\•e11 zitte11 •

Cl1icago l1eeft verscl,eidene zeer )1ooge ,g<:bott w<.:r1. 1\ls 111en 

bc11ede11 staat lijl{t l1et wel of ze de \V<)ll,e11 1·al,c11 . 

Zondag, 20 December. 
-

l lecle11 11101
1se11 was l1et 1)racl1tig vriez.ctlll weer. l)e zo11

scl1ce11 l1cldcr e11 0111 10.30· vc1·t1·ol{ke11 \1/e 11;t,tr Cl<.:vcl,tJ1cl.

We passeerden veJ"scl1ille11de statio11s, wc l,wan1c11 om 8 uur

aan e11 logeerden in het Colonial hotel. Verder gebeu1·de er

11 iets bijzonders. 

Na everl 011ze kanle1· gezien te hebbc11, 111anl{te11 ,-ve 110g een 

klei11e war1deli11g lar1gs de wi11l�els, tlie 11i(:ttcge11staa11de de 

zondag prachtig verlicl1t ware11. 

Maandag, 21 December. 

I lc11ry ging om half 11ege11 1·eccls voo1· zak.c11 t1it. Ik blet:f nog 

wat slapen en schreef daar11a 1nijn dagboel� . 

Clcveland is zoowat zoo g1·oot al� Rotte1·da111. 111fta1· 11ieuwer-

wetscl1cr i11gericl1t. Men heeft door tie gel1ee_le stad grootc 

clcctriscl1e trcrns e11 vcrlicl1ting, ool� zeer vuel groote l1otcls, 

gebou\ve11 e11 wir1kels. 
•

I-let was zeer koud e11 e1· woei ee11 scherpe wi11d.
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-

·we <l;tcJ1te11 eer8t ot11 3 t1u1· tiaar Uufl'alo te l<.u1111e11 vertrck

ke11, n1aar dat' ging niet, daar er nog een l1eer kwan1 on1

l Ic11ry te sp1·eken, waarn1ede Henry naar de (abriek ging.

1'egen half vijf gi11g Henry jn de bar een bittertje drinken.

Dé1nr z,tten 2 l1eerc11, die hem inviteerde,1 ée11 glaasje n1ct

l1e11 te cl1·i11ken.; de kelner kwam l1et l1en, v1·agen. He11ry be-

g·ree1) 11iet, wat ze 111oesten hebbe11. En wat was l1et 11L1? ze

hadden samen gewed; de een zej dat Henry een Amerikaar1,

de ander zei dat hij een Schot was, ze �ilden �u de wedden

schap uitmaken. Zij stelden zicl1 voor en toen Henri zijn

naam nöemde, zeiden ze: 0 ! dan zijt gij die Heer waarover

heden een artikel in. de courant sto11d. Henry wist er niets

van, en was zeer verwonderd. Hij kocht een cou1·ant en zie

l1ie1· wat het bericht be}1elsde.
I 

GERMAN LIKES AMERICAN ENTERPRISE 

AND HUSTLE. 

H. Smulders comes all the way from te farherland to

study Yankee institutions. 

Jt �ccms tl1at th€ Germans have a ve1·y good opi11ion oi·A111c· 

rica11 manufacturing methods. Witl1in tl1e last two weel<s, 

three Germans have come to this city to make a study of 

businers methods en1ployed bij Cleveland firn1s. 

Yeste1·day, I·I. Smulders of f{otterd,t1n, Ger1nany, 1·cgisterc;d 

at the Colonial hotel. 1-Ie is stopping l1ere a few days to 

inspcct some of· the more i111.1)ortant industries of this city. 

He is accon1panied bij his wife, wl10 takes as 1nLlch interest 

in aflairs as her hurband. 'f he two have bee11 across tl1e 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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cuJ1ti11c11t, ,l11d ,Lre 110w 011 tl1eir \'Vtty b::Ll,k l() (;c1111�t11y. M1·.

Smu lders has forn1ed a very goo<.I opi11ioJ1 of A1,1e1·ican ente1·-

prise and 11ustle, and thinks tl1e Ger1t1a11s ca11 leà1•n mucl1 by 

studyi11g'èhe industries of tl1is country. 
• 

Wc.:. vertrol(ke11 Otll 5.4-5 Cfl ar·1-ivcc1·(le11 cJcti �tvo11cls 011gc-

vee,· 0111 11 L1t11· te l!ttfltllo. Wc lug·t·t·rtlc11 i11 l1t:t lt·t.l<.ftlt.>is

l1otel dat heel groot e11 mooi was. 

Dinsdag, 22 December. 
... 

I-Ieden 111orge11 n1oesten \ve on1 6 1111 r op e11 gi11gen we de 

Niagara waterval zien.We moesten ongeveer �1/.1 uLtr 8porc11

c.•c1· \Ve te Niaga1·a warc11. 
• Daa1· aa11gekon1e11, 111aakte11 we ee11 rijtoer va11 3 uur, tenvijl

l1ct zeer koud wa�. Ec1·st l�\\,a1nc11 ,vt· a;i1l <lt' /\111crica fall,
,. 

daarna aan de Carlada fall en ei11delijk aa11 de three sisters

cjla11de11, allen1aal verscl1illende dcclu11 va11 de:.· Niaga1·a

falls. Vervolgens reden we 11aar ee11 gcl)Ot1\v \\'aar we n1et

cc11 electriscl1e kttbell>aa11 11aa1· benc<le11 gi11ge11, w�1ar wec1·

een ander gedeelte van de fall w·as. Wij lictc11 ons daa1- be-

neden photografeeren·.

Wij passeerde11 110g ee11 ander 111ooi t)t111t en reclcr, toe11 ,veer

11aa1· d�ll trei11, die <)Jl8 11:tétr 13ufl�ilc> l(·rt1g zc)lt V<>cru11. l)c

kracl1t van dcze11 waterval wordt tot vc1:,cl1ille11de doelein

de11 gebruikt, ook ve:rlicl1t 111er1 c1· gel1cel l�L1ft-�1)0 111ee.

Als me11 ze niet gezie11 l1ecft, ka11 111c11 r1ict l)tg'1·ijpcr1, wat

de Niagara falls eigct1lijk zijn. 1-lct is 11iet te bescl1rijven zoo

•



• 

• 

• 

. \ • 

• 

•• 

... .. 
•• 

"I 

..... 

" 

Aan de Niagara. 

prachtig en i11drukwekkend als het is. Nu is l1c:t 110g n1ooier 

dan in den zomer. Als de zo11 op al die bevroren rotsen, ijs

kegels en ijsschotsen scllijnt, ziet men al de !{leuren van de 

1·cg<: 11 l)c>(>g. 

Des r11orgens had Henry reeds p]aatse11 voor de PL1ln1an 11 C,tr 

g<:v1·,t.:tgcl, r11�1ar l.;.011 ze toe11 r1og 11iet l�r�jgc11, n1<.:11 l1ad <:!vcn

wel beloofd ze voor 011s te zullen bewaren. Ons eerste werk 
• 

<lus, t()c11 we terltg wn1·c11 tt: 13uflàlo, was or1ze t)l,),1tscr1 te 

gaa11 l1alc11 alsrnede 011ze bagage, die we zoo 1,tng i 11 dép6t 

g·L'!4l'\"t•11 l1a(l<.l<:11. 

0111 I Ltur st�i.pte11 we in de11 trej11 11aar New-Yorl(, \.vaa1· we 

ieder een fauteuil l1adden in de observatie cal·, r11aar weldra 

• 

• 

.. 



\\/il,":! l1c·l gcltcl!lc lll·l1Lt'l'l';liLl11 ,vil v;l11 \Ie s11l 1t:l1,v tlÎL' r·r vit·l, 

zoodat we er 11iets n1eer do,or konden zien. 

Er werd tusschen on?:e stoelen een taf eitje gezet en daarop 

l�rcgc11 wc 011ze ltt11cl1 e11 011s <.li11er. Wij hélclclè11 <lc11 E1111Jire

St:lt<' f.x1)r<"s8 <·<'11 tr<·i11, clic· 6.J, 111ij.l i11 l1<·t \111r l,><)11t.

(;edL1rer1de <le 9 t1u1· va11 13ttflalo 11,1a1· New-,
,. (>rl( �topte l1ij

1uaar clrie111élal. 111 S>rrnct1s redc11 w� 111et ()tlZl.'11 lrt:i11 111i<lçll'r1 

clO()I" grootc vvi11l<:el�tJ,1tcJ1 zooals l)ij <)11s <l<· trc:111. 'f \·g·c·11 rfnt 

w e  111 New-York n,1t1l{wa111c11, kwa111 L'r y.e11 11L·g·cr u11s goc<l

af bor�tcl<.:11 c11 <lc st:ll(>c11c11 <.lc.:1: l1ccrt:11 1>t>t·t�(·11. 

Juist om ro uur ar1·iveercle11 we te Ncw-Yorl(. W�j J1ebbe11 

ee11e ka111er op de r2
dc v erdiepi11g N°. 1258 e11 dit is 110g 11i t 

de l1oogste, er zijn ,1og 3 of· 4 verdjepir1gcn bovt:11.

Het Waldorf-Astoria hotel is verscl1rikkelijk groot; iedere 

vcrdiepi11g is een )1otel OlJ zicl1 zelf. Er zij11 4 eetzale11, ,1cr-

scl1eidene salons, b,trs c11 · billardzaal gelijJ, vloers. Op de 

eerste verclie1)ing zij11 twee g1·oote prac1îtige da11szale11 e11 

vt..:1·scl1illendc zalcr1, waar 111e11 cliners J,a11 geve11, ooi< ec11

co11certzaa), rccC()tic zalen enz., bove11c.lic11 de' ontvang en 

l(>gt·t�rl,,l111t·rs vr111 ilt>c,gg-t:t>l,t:tl�tt· 1>c1'!-;<111t·11. L•:r 1.ij11 i11 ·t g-c-

11ccl t300 logt:erl,n111c.:rs c.:11 800 bnrll,,t111<.:r�. 111 <lt·11 tlr11l,l,c11 

tijll zij11 er 2000 b<.:tliu11J ·11 1 i11 <.lc11 sl�tll})t·11 tijtl tt1��t·l1e11 <.Ic

r 700 e11 1800. Er zijn ,,crst·l1cidc11c liftci1 ,v;iarn1edc n1e11 in 

t·t·11 c>c>gwt:111< l>c>vc11 is. J)c.; LL1i 11 w�ts <>}}. l1ct (l:1k, tllél:tr clie \V:t!':>

1lu ge. lot<.:11. Wij llcblJt.:ll al ,IiL· St\lc>11s <.:11 zalc11 gezic,;11, vva11t 

l1t•t is 11t1 i11 <i<:11 (lr11l\l-:t·11 lij<I, l.l>lltl:,t l1ijr1a il 0lll·1·,·11 :1,·<>11cl 

all�s in gebrt1il< Îl::i. 1 lct i� l1it;r vc1·scl1il(l,clijl, dttt1r. V O<>r t,vee 

,tardappcle11, die t.>ove11tlit·11 110g Hlccl1t \V:tre111 111r>cstc11 \VC 
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40 i\111. cc11tc11 (/ 1) betalc11 en zoo alles naa1· cve11redigl1eid. 

Hen1·i gi11g nog even een glas bier drinken en ik bJeef boven 

on1 de koffers uit te pakken. 
4 

Woensdag, 23 December. 

Wij waren vroeg genoeg op, maar laat beneden, daar we nog 

het een en ander op onze kamer uit te pakken hadden. I-lenry 

gi11g Ltit voor zaken, en ik naar de r2<le ve1·dieping vanwaar 

111en een prachtig gezicht op de stad heeft. Er zijn l1ier meer 

van die hooge gebouwen, zelfs een van 30 v·erdiepingen. Na 

den 111iddag maakten we per cab een rijtoer door eenige 

voorname straten, zooals de Fifth avenue, Broadway en door 

I1et park. Hier in de nabijheid van het park zagen we de 

wo11ingen van de rijkste lui van New-York, zooals Carnegie, 

die 500 millioen dollar rijk is, v. d. Bildt enz. Het park is 

zeer groot e11 1nooi en schij11t door verscl1eidene eekhoorntjes 

l)c\voo11d te zij11, dtla1· we er ee11ige óver dc11 weg zngc,1

loepen, Na een paar t1t1r gerede11 te l1ebben, gi11gcn we wec:1A

11aar 011s l1otel tc1·ug.

l let \Vns slccl1t \Vec.:1· g<·worcle11. W <.:. nt 'tl dic11 111 i(l<l:1g i 11 l1c:t

l1otcl, irt <le Asto1·i rc�tau1·ar1t. Des ,tvo11cls <l •<lt:1\ wc.:. 11c>g

eene �1a11<leling langs de magazijnen.

Donderdag, 24 December . 

l-Ienry ging 11aar Br<?okJijn, naar de Na vy-Yard e11 bleef de11 
• 

gcl1eclc.:11 llag voor zij11 zal�e11 L1it. 11< }L111cl1tc L)1'11 1 tlLlr c,p 111ijr1 
• 

• 

•

• 
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ee11tje i11 de Pal111 ga1�den, waai· w�j (les avo11ds ook san1er1 

di11ce1-de11. Na l.1et cte11 111aakte11 v\'e 110g ce11 \va11cleli1Jg . 

Vrijdag, 25 December. 

Wij hadden in 011s 11otel naai- ee11 I<.. C. l(erk gevraagd eJ1

n1en stuu1·de ons naar de 37>te straat, ( de 111eeste st1~ate11

l1ebben hier 11umn1ers.) Toe11 we daa1· rta11l(wa111en bleel( l1et 

èe11 a11dere kerk te zijn, die bovendie11 geslote11 was.

We na1ne11 toe11 ec11 rijtuig e11 lictc11 011� b1·e11ge11 r1aa1: clc 

67ste straat, waar ee11 1nis aan cte11 g?L11g \lvas, 111aar· de kerk 

was gesloten, terwijl het voor l1et l1el( vol 111ct n1c11scl1cn 

stond. Me11 vet·telde 011s1 
dat zoo gaL1\v als de mis ttit \vas, 

de kerk open gi11g n1aar dat n1e11· niet naar bi1111e11 1{011, tenzij 

111en c•er1 kaart l1ad. Onze koetsic1- l1[,d 11ict willen wachtc11. 

Daar sto11den \.YC r1u, terwijl het reg·c11de, (lat l1et goot. Met1 

zei 011s dat t�r vc1·<le1· 110g ee11 l{e1�1, \Và8 ·11 \Vij er 11aar toe. 

M:t�lr l1et \\'.\� zc10'11 va·t:t.:st.:·lijk <..!Îltt.1, c.l,LL '''l' <.Jl· trfttll 11�1111e11 
• 

c:11 Wl'(.;r ,,ëlrlr <lc l'crstl! l,t·rl( tert1gl,c•(·1-<lt·11. l)c l,<·rl, w,1s 11t1

Ol_)l!Jl e,1 wc,; ){011de11 t:c11 :-;taa111Jl,\,tt!-; 111,1t·l1tig \V0rtlcr1. l lct 

vV,ls L' ·11 111<10Î\..' 1,1tt/.Îc.·l,111iH. l•:r ,,,t·r<I 1>r:1�·l1tig gt.·z,111g·c.,,1 tlt>()I' 

cla111c�, J1ecrc11 c,, l,j11dt;rc11 111et bcgelci<li11g· v,-\11 orl,est en 

o,�gel, vooral toc,1 llet g·loria n1ct bnzL1i11gescJ1al "ve1·d aan

gcl1evc11. Gclul<kig t1�oftè.:r1 wc l)ij l1ct t1itgaa11 <Ier l,e1·l, ce11 

rijt11ig, drlt c.111� 11;1,,r l1l·t l1t)tt·I t ·rt1g·l)1·:1cl1t. 

De verscl1ille11de zale11 \va1·e11 alle n1ct groc11c k1·anse11, roode 

b)oen1en en rooc1 lirlt \'t!t"!->i rtl, ook bijnit i11 alle l1t1izc11 zag

t11c11 g·roc.:11 111ct rO<l<Jt.: kr,111.::;t.:11 \'Otlr <lc.; r,1111 ·11 l1,t11ge::11 .
• 
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Wij Jc1·ege11 in ons hotel een bezoek va11 Minister Varilla, 

die l1ier ook gelogeerd was. 

Zaterdag, 26 December. 

I-Ie11ry ging weer voor zaken uit, daar me11 hier geen Zo�dag

l1oudt; l1ij kocht een mooi schrijfburealt met stoel voor Çust.
. 

�

Na den middag maakten we met de elèktrische tren1, die over

b1·uggen, door de straten gaat een toer door de s�ad, en gingen

toen nog wat wandelen.

I-Iet was vr-eeselijk kol1d. lk had den geheelen dag reeds wat

keelpij11 gel1a<l, maar tegen de11 avond we1·d l1et erge,-, zoodat

Henry t1itging om een ijszak te koopen, om mij die om den

hals te aoen.

• 

Zondag, 27 December. 

De keelpij11 \Vas niets bete1·, dus bleef ik te bed, en hield den 

gel1eelen dag 1nijn l{an1er. Des middags at ilt wat oesters en 

dronk wat bouillon. 

I-len1�y ging een 1·ijtoer maken la11gs de B1·ool<lij11• en 11iet1we 

Williamsbrug, waarove1· hij erg riep, zoo verbazend hoog on 

g-r1 ,<>l :t 1� (( i t: W,l:,, 

... 

Maandag, 28 December. ' 

Hede11 nacht zag ik, toen ik even OJ) w�ts, dat er t<.:gc11ov<.·r 

ons een huis in brand stond, dat gel1eel t1itbra11dde . 
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Henry ging met een l1eer 11aar Pl1iadelpl1ia.l'oe111'1ij on1 7 uur 

nog nie,t terug was, gir1g ik 11aai· benede11 in clc..: r>,ll111gnrde11 

dineere11. 011gev€er 001 8 t1t1r I,wn111 l1ij tert1g ei1 111oc�t toc11 

nog eten; ik hield hen1 met een glaasje wij11 gezelscJ1ap. 

Dinsdag, 29 December. 
• 

Tot 5 uur �·as Henry weer voor zake11 uit, terwijl ik i11 die11 

tijd de koffers pakte, e11 daar ik: toen weer zoo g(Jed als beter 

was, n1aakten we 110g ee11 rijtoer door de voor11na111ste straten. 

We reden door de B1·oadway en äe Bo\.vcrcrst1·�1étt, \vaar+ 
.. 

t1·t:n1mer1 ·naast elka11der rijde11 en over de t1·ottoirs 111et ee11

b1�ug nog aan weerska11ten één. 111 de n1eestc strate11 loope11 

e1· bel1alve beneden ooi< nog tren11ne11 boven cle stri1�t over 

Lrtt·ggt:11. I Iet is verschrikke1ijl<, zt1ll, ce11 <lrttl,tt" e11 l)t.!\1/<:gir1g 

er l1ee1·scl'1t, Er g,ttl.11 zoO\'eel 111c11�l'l1e11 i11 l.!eJ) lre111 ,tls 111aar 

ce11igszins 1nogelijk is. 13ehalve de zîtplaé1tsc11, staat het 

bî1111e11, voor c11 acl1tcr J)t·opvol. Or;> S<)n1111igc I)laatsen 111oet 

111c11 c1t1et1c 1'ltakcn e11 vecl1ten de me11scl1e11 0111 er i11 te ko111e11. 

Voor 5 c. ka11 111e11 een l1eel eind rijcle:11 . 
• 

• 

• 
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