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:so 
hij ens gcweest. Wij hchhen onderscheiden rcisjes met 
elkaudcI' getllllln cn wcdcrzijdsch ens gcnoegen hierin be 
tUigd, Ons gesprek I icp ook menlgmaal , zooals !;ij wit 
den ken, over onzcn rcis en anogt, en KI:SGllA. verklaardo 
ge:lOcgen le hcbben nan zulkc vrlcudschap, als ODS wen! 
hewczcn. lIij vcrheug t zich hicr le zijn ell weuscl.t dat nog 
velen zullen komcn uiet goede haudcu, cu voorul dczulk en, 
die wat hczitlcn , want onlginning is lu cr vooruitgang. 

Het, huis , waarovcr iii. heb gcschrevcn, hehben wij 
voor 5 mnande.i gehuurd van diegecn , die het lhans I,e 
woonde en zullen hct 0[> het volgend iaal' mel de H 
ak kers land van tie eigenaars moeten huren ell dit 2:11 
wei gaan, zcgt BEUK}!A en ik denk ook zoo, want do 
ceo staat den under zoo niet in den weg als in Holland~ 
CI' is land gen(){'g. 

Dil acht ik ill dezen stand geooeg en noem mij uw ZOOD, 
s, T. KltA.P. 

TOUEDO, den 16 Augustus 1847. 

Geachte Breeder en Yriend l 

. Wij zijn vertrokken van Rotterdam den 51 April D3:lT 

Helvoetsluis en hebben den H April de laatste 1l01- 
landsche plaats vaarwel gezegq, :Wij zellden door het 
kanaal, dat Engeland en Frankrijk van elkander schcidt, 
hetwelk een schoon gczigt oplevcrde; doch tusscheudeks 
waS het gezigt zoo schoon niet 7 daar er bijkans niet eeQ 
van de zceziekle vel'schoond bleef dan ik • 
.. Dat wij veel storm en tegenwilld gehad hebbcn 7 kunC 
Sij weI denken· .uit de langdurigheid ot:zer l'cis, daar 
wij 82 dageu op zee zijn geweest j en daardoor 'Veel ge 
blek hcbbcn geleden .. En hoe zonderling ~ een schi[>, 
<L1t. met ODS van Hellevoetsluis tegelijk in zee is gegaan, 
l~eeft de reis in :56 dngeo gedaan. Nu kunt gij eens 

'·or 
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nagaan, hoc ongelijk de winden op zec zijn. Wij heb 
het dikwijls gehad, dat wij door storm in .cen etmaal 
twlnug, dertlg uren uit den koers geraakten I en dit soms 
dag aan dag. ' 

Om u van al de stor mcn le melden , .zou verveelend 
zijn; doch van ecn am deszelfs verschrlkkelijkheid , mo.et 
ik melding maken. Dcze had plaats in den nacht van 
den 15 en 16 J unij. Toen zat ik met nag twee passa 
giers op het dek , want het weder was goed, doch het 
woei hard, en wel zoo hard, dat de kapi tein bevel gaf, 
om de zeilen .te bergen en alles tot eenen storm liet 
voorbereiden. ,Wij zagen oak weldra, oat dit niet nut 
teloos was geweest; want ani 11 uur des avonds had 
den wij al een' hevigen storm. Daar er eene schrikke 
lijke lucht uit het westen opkwam en het eenigzins began 
te regenen,' ,begaf ik mij naar beneden I am in mijne 
kooi te gaan, daar meest al de passagiers zich op hnnne 
Iegerstede vasthielden; want bij eenen storm zijt giJ ge 
noodzaakt u in postuur te stellen , om op uwe Iegerstede 
te blijven. . 

Ik had, pas een half uur gelegen, of ik ontwaar de 
verschrikkclijkste nllkscmslagen door het Iuik, waardoor 
men naar beneden gaat; doch door den wocdenden stor m 
ken men de donderslageu niet wel hooren. Daar het 
tusschendeks zeer duister was, stak ik om laalste kaars]e 
aan , dat wij DOg hadden, Naauwelijks had ik het aan, 
of de stuurman kouit beneden , en zegt: )J ruannen , 'zult 
gij ons nu zoo laten vergaan, zonder dat gij ecns hoven 
kouit !" en. deze men<;citen zijn anders niet ligt vervaard. 
'1'oen begaf ik lllij mct nog een stuk of vicr naar boven; 
maar, 0 God! toen kondell wij hct in zijnc volle wacde 
aallschouWCLl: vooreerst cen' wocdcnden slorm, dic on5 
iedcr oogcllblik dl'eigde Ie docn ,\ergaan; daarbij stan 
den wij , zander tusschenpoozcn, in het \'cl'schrikkelijkstc 
YUUl', dan dc ontzellepustc dondersl:1gen 1 die ik ooit 



gehoord hell, vocg l.ierbij hct gehuil, dat onzen groo 
ten dog bij iederen donderslng aanhief , en tusscbentlcks 
het ~ckcl'm van vrouwen en kindcren, dit alles te zarnen 
"as ccnc vcrschrik k clijk hcld , waarvan gij u geen denk 
Iwc:d kunt maken. Ook ik dacht , dat elk oogenhlik 
ens Iaaste was , en nam mcl mi,inc f)cdachtcn al afscheld 
van II;' dan hicrvoor zijll wij hcwanrd hehlcven. 

\Vij krcgcn den 1 Julij Nieuw-YQrk in hct c<,zi!:1. 
Eene hlijdo aankomst na zulk eene lanse en mo.~iJcli.ike 
rcls , doch hier worden \\'ij ook voor die Illoeijeli.ikhetien 
heloond , door het heerl ijksto en prachtio·rste c ezict 

. • ~ I 

dat ik oolt gczien heh, Ik zag Amsterdam ell Rot:cr- 
dam t' maar dit moet niet geuoemd worden hij het ge- 
7.igt "an Nleuw-york. In, cen woord , aile grootheid ell 
pracht aanschouwt men hier. ' 

\Vij zijn voorts het hinncnland opgereisd naar de staat 
III dian a. , doch toen wij tc Toliedo kwarnen , hoorden 
wij, dat het kananl naar Lafayette onklaar was, en 
elit groot, oponlhoud met veel Kosten zoude vet·oorzaken. 
lk 'beslobt dadelijk om hier te hlijven, al was het dan 
ook alleene Jk liet mijne kist ann ,wal zetten; zocht cen 
logement en nam afscheid van nlijne rei,;genooten. 

Deze stad (*) eerst voor tien jaren aangelegd" is nil 
al vrij veel hchouwd 7 doch heeft in geenen eleele lIog 
haar heslag. Zij is op eenen zeer grooten ,"oct aungc 
legd " zoodat et· nog heel vee! gronds in de stad te koop 
is " om daarop llUizen te hou\vcrJ, <loch die is zecl' dutil" 
Gij zoudt voo~' de'grooue van cen morgen (t) land zckcl' 
drie of vier allizend gulden moelen belalen; doch het 
gaat, naar dat de Jigging is, zeer ongelijk. Een UtiI' 

buitCll de :itad is het zoo auur niet: danr koopt gij lIa 
genoeg een n!Orgen 7 aat nog niet ontgonnel) is, "001' 
drie of vier gulden. 

:I'oUedo, ill de staat Ohio, 
Een morEcn is 2i PondclU~tc of bijna n Ncdcrl~nd'chc ROf,h'n; 



Nu was Ik ln Tolieclo en had een Dultsch kosthuls 
voor " gulden In de week. Hiel'mede was ik nu klaar, 
maar daar mij alles vrecmd was, en ik: de menschcn niet 
verstaan kon, was ik in bet eerst niet OPg-!l"Uillld; dit 
duurde cchter niet lang, want ik was pas twce uren in 
nrijn k osthuis , of mjjn Duitschc kostbaas zei: n wollen sic 
wnrkcn ?' hetgeen ik met een grclig: ia! beantwoordde, 
en voIgdc bern naar eene stoomfahrijk , Hier moest ik tar 
we mee helpen opdragen. Het was cen uur, en's avonds 
had ik toch een daalder verdiend. Nu dacht ik oak. niet 
nicer zoo Z'\'I aar over de .( gulden kostgcld; doch mijn 

: kosthaas zelde- I) Del' kerl beeft die bcdrogeu ," en dit 
: k wam ook zoo uit; want des anderen daags ging ik weer.. 
heen en werkte i 0 men, toen krecg ik f -4,00, dat is 
,,(5 cents in hel uur , en die de weg en de spraak weten , 
zijn er die 60 cts in het uur verdlenen, . Gij meet niet . 
den ken dat gij dit alle dagen verdient , dit behOeft ook 
niet , maar dit is waarheld , mindel' dan 30 cents verdient 
gij niet in het uur. . 

Naar limmerlieden is hier veel vraag, die kunnen 's 
daags 3 gulden vast verdienen in de 10 uren ; maar het 
kan weinig schelen wat en wie gij zjjt , hehal yen bakkers 
knechts , die zoude ik hct nict aanradcn hier heen te gaan. 

Ik zou hen, :dic naar AlIlerika gaan, aanradcn, Oat 

mij te volgen na..1.i" Toliedo; want hier is zeer veel werk, 
hoe weI oveml. Zeg aan buurman baas DOUWE, dat zijn 
vak hier ook in het gChCil niet slecht is, daar ik voar 
cen [Iaar halve ballappt'n onder Iage schoenen 24 stui\'crs '. 
hQb moeten beta-len, en h~t scheren mij elke keel" 1.2~ 
cent (Hollandsch g-cld) ho;t. De wocker is hier ver 
schrikkelijk groot, want lIlecst aIle producten worden niet 
mindel' dan met eene win,t yan horulerd percent omgczet. 
Bet is hie!' niet zoo SVL'lll,oop als het gerucht hij II 

is, <lH is vcr heneden de waarhcid, er zijn veel productcll 
die weI cen del'de duurder Zijll dan bij u, zulhs bestaat 



meest in de groeuten. Het spek ult de pekel kost 25 
cents; vlcesch is geIijk als hij u ; melk het mengelen 10 
cents. I Ioewe] dit is niets , want als ik twee dagcn goed 
werk dan hch ik acht g-ulden verdlcnd, Gij znlt zegoen 
daar zijn ze spo'Cdlg I'ijkj neen, dit is met een' A mcrikaan 
het geVal DIet) dle werkt als hij cr lust toe hccft , en 
daarhij is zjjne tnfel DIet gedckt met cen stuk I'or;nenllrood, 
neen , dit hell ik cr niet ge"Zicn. Ecn werkrnnn in ArM 
rika staat morgcns om G uur op , dan hceft de vrou w 
de tafel gedek t, bcstaande in zoetc melk , wiLlehrood, 
hotel', salade 'en vleesch , (een workman eet driemaal op 
cen dag vleesoh) dan gaat hij om 7 uur naar zijn werk en 
verdlent van 3 tot 5 gulden op een dag.·· Dus, die ecn 
maal in Amerika is, kan gerust zonder zorgen leven , en 
die zoo wil leven, k ome , op mijn woord , en gij ZIIIt het 
hij onderv indlng hebben, Gij moet niet denken, dat men 
hier xes dage[) werkt in de week, ncen gij werkt net 

" zoo veel u gelust; want in twee dagen kunt gij zoo veel 
verdienen dat gij ('1' eene week van kunt Ieven •. Maar 
hlei- wordt ·ook ge"''terkt, dit heb ik ondervonden •.. En 
dewijl ik vo~len kon, dat ik dat werk niet:lOu kunnen 
volh~uden ~ hen ik ·daarvan argestapt, en werk tegenwoor 
dig op een'e stooll1f<.Jhl'ijk, zijnde eene houlzagel'ij en mcel 
!.nolen. Hoe kunstig die is ingerigt, hiel'over mqet men 
'Vel'steld staan. lk verdien nu maar 36 stuivers d~ags J 
maar heb het vooruilzigt om in den winter ook werk te 
bebben, en dit had ik gaarne vast; want des winters is 
er ook zoo veel niet te vcrdienen :tIs des zonlers. 

Maar het zijn allemaal gcene lusten, het land levert 
ook zijne lasten op: voornamelijk als men de taaI niet 
magtig is, omaat de A merikanen bedricgclijk van aard 
zijn. Dat hebben wij ondel'vonden, en zulJen ook die 
genen oodervinden, welke ons volgen: de afzetterij duurt 
net zoo lang, tot men tel' plaalse zijner bestemming is. 

J::n welken raad zal ik hiervool' geven? - Zoo YOOI"- 
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tiglig te handelen als mogelijk is, want in elkc ptaiitS, 
wan,' men aankomt , .staat cen legio klaar om te helpcn •. _'. 
J\Taar wnarorn is het te doen 7 - Om de: beurs,. "':', ~ 

N u tal ik u nag lets van het land zelf schrijveni 
Van lYiciLw-york tot Toliedo J zijnde zoo wat 300 uren, 
Is de 5! and tee,' bergachlig, en de Ianden I die ontgon 
ncn , d. i , hebouwd worden, l.ijn doorzaald met hal= 

.. stcenen , hergeen heel lastig moet zijn voor de bouwcrij • 
Alles. meet men afstck ken , omdat de grond niet toelaat, 
slooten te. gtilten.· Daarbjj heeft men nog op de landen, 
die pas ontgonnen ~ijn, stompen van boomen staan , 
want de hcomen kapt men allemaal een '''oet of twee 

. hoven den grond af , en de stompen laat men staan I 
tot de tijd die verteert, 

De hou wcrij bestaat in tuais, haver , welt en boek 
welt, a:ltdappelen en dan verder al onze gewone groenten, 
doch al die vruchten kunnen op lange na niet tegen die 
hij u uit. Ik heb ook twee slukjes vlas gezien, maar 

.. het was zeer slecht, De aardappelziekte heerscht hier ook 
al weer en is net zoo als bij u, doch het wekt hie'r niet 
veel hekommering. 

Wat de he'esten Mng::wt f de koe ijen komen na lfart 
het Vriesche ras en zijn meest allen roodhont.· Bier in 
Toliedo bctaalt men VOOI' de (;e~te melkc koeijen nog a1 
150 gulden, De paarden zijn ook in het aJgem~en wet 
zwaar nret als bij u, en de schapen tiere·u. hier zeet 
!!;lecht; doch de' val' kens' zoo veel le betel', en zirn hie-r 
eene gtoote menigte. Voor de die~en behoeft men zijne 
deuren niet te sluiten, maar weI voor de varkens, wanE 
die vergeet zijne' deur hij nacht te sluiten, kan "eriekerd 
'zij.n, dat ze hem met cen hezock komcn vereeren. Zit 
loopen allemaal los, want de weiding i;; hier algemeen; 
1'oor koeijen zoo wei als YOOr varkens en paarden, lcdt'I' 
is vCl'pligt ziinc cigendol1l111Cn <If te sluiten. mam' nie 
mand bclaall iets "001' de wei ding yan zijo vee .. 



Met wild beslaat hicr in hazen, eenden en meer All 
dere vogels : de jagt is vrij , Ook heeft men hier slanhcll, 
schildpadden, vossen en meer andere dlertjes, doch geen 
groot gevaarlijk wild: dit vlugt net ~(.JO schielijk Oils 
Amerika 'bevolkt wordt, 

Wat mij aangant , als ik gezonrl hlijf, dan heb ik mi] 
zeer veel verbeterd , want ik kan nu aile weken mccr 
wegleggen, dan ik vroeger vcrdienen kon , en daarhl] leer 
ik veel mime.', Dit bestaat in wanrheld , hicr zijn zeer 
zware verdienstcn , en wel in aile vakken , maar nergens 
groeijen rozen zonder doornen , zoo is het ook bier. 

Vaar wel , en leef geJukkfg, 

Uw Ilrocdcr en Vriend, 
G. R. 1Y ..lSSF.KllR. 

LAFAYETTE, ~G November i847. 

Waard" rriendcn! 

, ' 

Ik vat hier mijne pen op , am volgens afspraak u eenl 
, ge letteren toe te zenden. Nog- ben ik u dankhaar vonr 
de vrie~dschapshewi.i7.en, die gi.i ons bij ons vertrek he~ 
toond heht, Tot Rotterdam was onze reis voorspocdiq , 

:. . 4. 

maar verder hebben wij veel storm en tcgenwind sehnd • 
, waardoor ,onze' zeercis 82 dagcu heeft gedu~rd., Een 

" -dier .stonnen was zeer ge\'aarli.lk. (*) 
, 'wei, vrienden ! ik kan u zeggen 1 dat de zeereis niet 
zeer smakclijk was; want de laatste ,'cel'lien dasen had 
den wij niet tc eten, dan ul'oog s::hccpshrood en onhrc-, 

'_ ~ 
,:''''(') Hia TO!gt een vcrh~;! - Y3n llcl onwcdl'r in d~n nacht 'ran den 
45 en 16 Junij" berwclk In rIc voorl,anuc bricrcn YOIl S T, Ku. "11 

G, R. 'YASSEl' ...... op 'bbdz, 12 en '2~ uilvOI'ri" is bl'lc!,rel'l'll, \H,fO'U \fij . 
de h~rbalillg daar-r:m hia ollu')(Jdig :;ehlen, 

.~ 
,; 

i 



Wassenaar G.R. 
Toledo, Ohio - Het Bildt, Friesland 
G.R. Wassenaar to relatives and friends 
Toledo, August 16, 1847 

Dear Brother and Friend, 

We left from Rotterdam on April 2 to Helvoetsluis and on April 11 said farewell to 

Holland. We sailed through the canal that separates England and France from each other, which 

provided a beautiful sight; yet between decks the sight was not so pretty, for there almost none 

was spared from seasickness but me. 

That we had many storms and contrary winds you can well surmise from the length of 

our journey, because we were eighty-two days on the sea; and because of this there were a great 

many shortages. Oddly enough, a ship that went to sea with us from Helvoetsluis at the same 

time made the trip in thirty-six days. Now you can understand how variable are the winds at 

sea. 

In a 24-hour period we were often blown off course for twenty to thirty hours; and this 

sometimes day after day. To mention all the storms would bore you, yet I must tell you about 

one terrrific one. This took place during the night of June 15 and 16. At that time I sat with 

two passengers on deck because the weather was good, although it was blowing hard, so hard 

that the captain gave the order to take in sails and prepare for a storm. We soon saw that this 

was not overcaution, for at 11 0' clock in the evening a violent storm arose-sa frightening looking 

sky appeared in the west, and it began to rain. I decided to go below to my berth, and found 

most of the passengers holding fast to their beds, because in a storm you are forced to brace 

yourself in order to remain in bed. 

I had lain scarcely a half hour when I became aware of the most terrible flash of 

lightning through the hatch which the people use to go below; because of the fury of the storm 

a person could not hear the accompanying thunderclap. It was very dark between decks. 

Scarcely had I lit our last candle when the steersman came below and said, "All hands on deck! 

Do you want us all to be lost?" And you know that these seamen are usually not afraid of 

much. So I left after a short time to go above; but 0 God! We could see the storm in its full 

fury! A raging storm, threatening to wreck us any minute. There we stood, in the continual 

lightning; then there was a terrible thunderclap, the worst I have ever heard. Atop all this our 

dog raised a howl at every thunderclap. And between decks we heard the moans of women and 



children--this was frightful; we could make no sense of it. I thought that each moment would 

be our last, and regretted that I was separated from you. Yet despite all we remained safe. 

We saw New York at last on July 1. This was a joyful arrival after such a long and 

difficult journey, but we were rewarded for all the difficulties by this magnificent and glorious 

sight. I had seen Amsterdam and Rotterdam, but they cannot be compared with New York. 

All was greatness and magnificence. 

We travelled further into the interior of the country, to the state of Indiana. However, 

when we came to Toledo, still in Ohio, we heard that the canal to Lafayette, Indiana was 

impassable. This delay would cause much expense; I decided to remain there alone. I left my 

case setting on the bank, looked for an inn, and parted from my travelling companions. 

Toledo, the first city laid out in ten years, is now already built up, but it is not yet 

complete. It is constructed on a very large base, so that there is much land available for 

purchase on which to build houses, although building is very expensive. Two acres of land 

would cost at least four thousand gilders, depending of course on the location. Prices are very 

uneven. One hour outside the city it is not so expensive to buy and build--a two-acre plot, not 

yet opened up, costs only three thousand gilders. In Toledo I stayed in a German boarding 

house for three or four gilders a week. I found things strange, and could not understand the 

people; this affected my mood, so that I was not very cheerful. However, this did not last 

long, for my landlord said: "Would you like to work?" In answer I said eagerly, "Yes." I 

followed him to a steam-powered factory and found a job for an hour carrying wheat; for this 

I earned half a crown. Now I began to think more kindly about the four-gilder board; but my 

landlord said, "That man has cheated you." I learned later that that was true, for I went back 

there and worked longer; I earned 45 cents an hour, and found that those who know the 

procedures and can speak English earn as much as sixty cents an hour. You must not think that 

you can earn this much every day, but this is the truth: you don't earn less than fifty cents an 

hour. 

There is much work for carpenters, who can easily earn three gilders a day (ten hours): 

much depends on what trade you offer, of course, but most are in demand, except bakers' men- 

these I would advise to go elsewhere. 

If anyone wants to come to America I advise them to follow me to Toledo--here there 

is much work. Tell your neighbor, Boss Douwe, that his kind of trade does well here; recently 



I had to pay one dollar and twenty-five cents for a pair of new soles on my boots, and to be 

shaved cost me 12 112 cents (in Dutch money). Profiteering is dreadful here--most production 

is arranged to provide at least 100 % profit. 

It isn't as cheap here, however, as the rumors have it. Many products cost a third more 

here than in the Netherlands. Vegetables are very high. Bacon in brine costs 25 cents; meat 

is about as expensive as you find it; milk cost ten cents a liter. However, this is nothing, for 

if I work two good days I shall have earned eight gilders. So you are saying to yourself "He 

will soon be rich!" But that is not the case with most Americans, who work only if they have 

the desire, yet you don't see only rye bread on their tables. A workman in America gets up at 

6 o'clock in the morning, sits at the table his wife has set, and has sweet milk, white bread, 

butter, salad and meat (workmen eat meat three times a day here); then he goes to work at seven 

o'clock and earns three to five gilders a day. Thus, once a person is in America he can live 

almost without a care. Come, then, to America and have that experience. But you must not 

think that people here work six days a week; no, you work as much as you desire; because in 

two days you can earn enough to live off for a week. But you really have to work hard here; 

that I can assure you from experience. Often if I felt that I could not keep up with the work I 

quit. Lately I have been working in a steam-powered factory--sawmill and flour-mill. This 

factory is very cleverly arranged--I am dumbfounded by it. Now I earn thirty-six nickels a day, 

but I have arranged also to work in the winter. I had to move fast to find winter work, and it 

doesn't pay as well as summer work. 

But not everything is amenable; the land can be difficult to work, and not knowing the 

language can create difficulty, because Americans are fraudulent by nature, as we have 

experienced and you will too. But most swindles don't last too long--eventually they are 

discovered. Here is my advice for this matter: conduct your affairs with great care, and 

remember too that everywhere that you go there are legions of helpful people. 

Now I shall tell you something about the land itself. From New York to Toledo, which 

is abut 300 hours at walking speed, the ground is very mountainous, and the lower land, which 

has been reclaimed and is being cultivated, is seeded through with stones, which must make it 

difficult to cultivate. People here have to cut everything growing off the land, and it is nearly 

immpossible to put in ditches. Much of the land bears stumps of trees cut off from a foot to 

three feet above the ground. The stumps are left until they decay, then the land is reclaimed for 
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farming. The farms supply maize, oats, wheat, buckwheat, and potatoes, and of course the 

usual popular vegetables, but all these crops cannot in the long run bear comparison to yours. 

I have also seen two fields of flax, but it was of very poor quality. The potato sickness is strong 

here at this time, just as it is with you, but there's little anxiety about it. 

The cows here are of the Frisian breed but mostly red and white. In Toledo one pays 

fifty gilders for a good milk cow. The horses are generally quite heavy, but not as heavy as 

yours; sheep thrive poorly here, but the hogs better, and there are multitudes of them. People 

don't lock their doors here against thieves, but against the hogs, which like to search through 

houses at night for food. Most beasts run loose here, and grazing is general for cows as well 

as horses. Each person is obliged to lock his own property, but no one pays for the use of land 

to graze cattle. The wild animals here include hares and many kinds of birds--for which no 

hunting liscence is required. There are also snakes, turtles, foxes, and other animals, but none 

of great danger. Most of the wild animals leave the areas that are becoming populated. 

What about me? If I can remain healthy then I shall really have bettered myself, because 

now I can lay aside more every week than I could earn earlier, and because of it I can live much 

more comfortably. This is the truth; here it is very profitable for all trades, but nowhere do 

roses grow without thorns, and that is true here also. 

Farewell and live happily, 

Your brother and friend, 

G. R. Wassenaar 


