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Wateen_4..merikaanvan
een
Hcllander verhaalde.
Naverteld door F.

J'(

A G T G LAS.

Bet is aUijd een groat geccege», wanner
baden
uit 'l'"crre landen
C:lS goede berichun
komen brengen Tan Dude be~nden.
Dap_rom t.1.l
het volgE'Dde versIng un ee::. corresp'ondent
no.
een groot Amerikaansch bln.d, The Broo];Jyn Daily
Engle, aan vel en in' Zeeland .:..iet oDwelkom znn.
Hti scheut. een bezoek in .:!.::;. 11. bij een vr~e.
geren gewestgenoot,
den bce~ ?ieter Hendrik ;;;'0
o::nstreeks ve::::ig jaren gele6en,
uit Zierikzee Dn.a~ .A.merika n:buiBde.
Onder de jaadtiksche spr~£:ers, zegt hU, T.ln
de politechniscbe afdeeling vnr. het .A.merikaansebe
Instituut l'un Wetenscbappen:e
New-York wo:dt
bijna Diemand Ii ever gehoord dan de oude dokter
Piet Hein van der Weyde, en ieder herinnert
zicb nog de algemeene bebgstelling
bij ziine
merl..-waardlge
Toorurllchtcn ner de betre1:.king
tusscben kleuren en ton en.
De correspondent
bracht
Van der WeTde
een bez.oek,
in :lune woning in Duffieldstr~et,
uiterluk een eenl'oudig buiz., maar van btnnen
alles ben.ttende
wat het ha:-:: -verkwikken kan
ran een vriend van wete:::.!cbap
en kunst.

~, rue.

c.:

COllege te t'bllarlelpbiti;-eiliil·Ce-nntnul'kunderu.n
·-Coopus.lnstitution te Ne-w.Yorl:; ann welke laR.ute
~etrekking de verplicbting
n:-bonden was, ClD
ledere week eene Toorlezing ~.; houden.
Scdert
R.cht en vUftig jaren bespeel it 1:erkorgels i mter
d~n e:?e bPo.lv~ eeuw wns ik c;ganist, en in .. I
dlen tud beb lk, beblllve de nc,1.ntien, sleebte
eenmaal wegens ongesteldbeid ee!l beurt vennimd·
zood.tLt ~.k Ol'er m~ne gezondbeiC. :liet kln.g-en mag.':
.. Ult zune ervanDg8n n.ls dagbk.dscbrijver,
deelde
bU nnn den correspondent
o:lder nnderen de
volgende il.B.rdige ge!ilcbiedenis mede:
~Toen jk
ill ~
woonde Wall ik neg jong en guitig

Van de tallooze vee niteenloopende zakeu, die
men daar vereenigd
r-indt, is de opmerkeljjkste
bjjzonderbeid zeker de eigcnaar.
Hij is een Dud
man,
klein van gest:z.lte en g-rijs van baard en
bear, zjjn uitspraak is eenigsains rreemd, docb
men vergeet dit epoedig bij zUn boeiend onder.
houd. Ongetwjjfeld
beboort dcze geleerdc .ouder

Ofschoon bet doel van bet bezoek eigenljjk was,
om 'Van den dokter inlicbtingen te ontvangen orer
zjjne thecrie betrekkelijk het verband tueschen
kleuren en tonen, werd bet onderhond apoedig
zdoIevendig en waren de verteltingen 260 boeiend,
do.t de beaceker aJ bet mogelijke deed om het
. geeprek op de Ieveneervaringen
van den ccden
de eigenaardigate karnkters, die men in om nit- beer te boeden. Achter bet voorverbrek was de
gestrel"t
land aantreft;
zoodat men nnuweliiks
werkkllmer, vaarin
men zich ecbter nauwlijks
weet, of men zich meer vcrbn.zen moet over zijn
bewegen kon, door honderden, ja, men' zou haast
uhgebreide
dcgelilke wetemchap, ZUn buitcnge%:eggen ·dnizendcn toestellen,
werktuigen
cn ge,,"one kunstontwikkeling,
zune muzikale tn.lenten,
reedscbftppen van allerlei Iwort en vorm.
ZUn vele opmerkelijke
uitvindingen,
ztin Va?rMen ziet hier electriscbe bn.ttertien >'an buitendigheid in allerlei handwerken j dan weI over de .. gewone kracht j toeatellen besterod am te verafwisscling yan zUn loopbaa.n.
Wanneer men nu
zilveren cn te vergalden j t:lllooze werktlligen,
en dan den wenscb voelt opkomen, da.t zulke
sleutels,
ankers,
meters,
boefijzerB en andere
buitengewone
gaven meer in eene ricbting ontnpparaten -voor telegraphie en dergelijke
zaken,
mkkeld waren,
krijgt men terstond daarop den
ruke venamelingen van microscopiache
preparaindrnk, dat die veelomvattende
kennis ten allerten en allerlei
andere werktuigen en gereednal1wstc verbonden is met zune gebeele persoon.
scbappen, "W?armee kasten en boorden tot overlallikbeid.
dens toe sevold zijn. Het opmerkelijkste
is, dat
Eene voortreffeluke
gezondheid, die reeds vijftig
a1 de~e dingen zooveel mogelijk door den doctor
jaren, zonder een enkelen dagvrm ongesteldbeid,
zelf ZUn vervaardigd,
zooa1s hij zonder eenigen
ziin deel was, scbenh.-"t a.:ln dezen nchtenswaar·
opbef vertclt,
terwijl hij den bezoel-er schier
dig-cn grtisa:ud
van meer dan vijf en zever.tig
toefiuistert:
,Meer
dan vijftig
patenten
voor
jaren
eene
uijzondere
opgewektbeid:
Ret. is
uitvindingen
heb ik geV"rang-d, meest op het gegrappig bem te hooren vert.cllen,
boe zijne Bl)U~bied der electriciteit,"
vertering wel eens hapert, doch aneen Wanneer
Boven in buis is zijn cbcwisch laboratorium,
hij no en dan deelneemt nan een 11.1 te amn.keltik
dat . den betoeker
toeBcheen een der volledigste
gaiotmaal'
.
te zUn, 'die hU'ooit had aanscbouwd. 'Hierbij heen

d;t"D'; M:wsbo~:

tr~~~ilg.
.Men meeD-~' -n-;
voor goed V"oorbU
was gega.:Ul en de Conservutieve stede1ijke overheden
wreven zich de hand en
va.n genoegen.
E oe bedrogen zij zich. Den vol. genden dng verscbeen dez.elfde COUrRnt in grooter
iormnn.t, bewlde het t.egelrecbt cn bet ontbrak
niet nnn berichten en ~vertentiln,
want de vrlizinrugen juichten de onderneming
toe en onderstennden bnnr.
Mijne ecbtgenoote, Vnn FranBche
afkomst, Btond in die dDgen aJLn bct hoord -van
ecn longe damell-school
De dochtcr van il~n
drukker wtLS een linrer leerlingeo, en door tue8c~.enkoD1Bt -rnn dit meisje, kree£ ik. onbetncrkt clc

- .... v." Un.d.tua--mUllc·-oetret:lnng
irioeit-Opgeven.
Lang daarna is in .A.merikn mune .. Idaar bekend
gewordcn
verhonding
tot twee COo%"anten va.n
tegenovergestelde
richting nog eeDS in een rechtszaak uesproken.
Het was bU bet proces over het
testnment
van den Commodore Van der Bilt,
-::mrin ik alB 'gctuige
"Werd opgeroepen
am
zUn geestestoe&ta.nd
te beoordeelen.
Mune verkln.nng, de.t de testntenr,
ofscboon niet krankzinnig
te noemen, toch bltiken bad gegeven
eener .. zODder~inge
gemoedsgesteldheid,
door
een
Zl}Der
klDderen
boven
fl.1 de ovcrigen
~ bevoordeelen,
gar een der ndvolmten BlI.nleiding
om op te merken, dat de rechters niet veel wnarde

de oude beer zijn eigen drukkerij j Vl'ocger bezigde
bij een Wasbington handpers, docb daar deze t e
veel pleats bealoeg, gebruikt hij DU een andcr
werktuig. Van dcr Weyde is een geoefend, kundig
en smaakvol
drukker.
Nu en dan stereotypeert
hti oak zjjn eigen muziek, want hij speelt 'en
componeert met r-eel talent. 'Op bet gebied ,a:l
muaickdruk
heeft. hij ook uitvicdingea gedaan, a.ie
bet werk geroakkeJijk
maken, en ztio eigen compositien
vindcn oak daardoor hun weg door :;e·
heel At::lerika. Toen W"ij beneden "Warcn gekomen,
verhanlde
de conespondent,
l)la.ntste
de aoctor
zich voor een reusacbtige concert.-pinno
en begon
een zuner stukken ,oor te dragen. Ook ?an ar.:::a
piano. Vias eene gesr.bil!denis
verbonden.
Ee~
kostbare stnk, dat een l1lillionR.ir ,001' twee Qui::end
dollars had gekocht, ~ilde de nukkigc tijkaard nail:'
een nieuw gebouwd buis niet medenemen, zoodat
Van der Weyde erYoor een koopje eigenaarvnn werc..
Deze is een EUDstenaal' op dit instrument en
trekt vOOl-a.l de n:md:lcht, wanneer bi} zUn spel
annweodt om zijne thco1'ie ovcr het verband tu~schen kleuren en tOnen op te helderen.
ilij
speelt
liefst met bet b1nd T60T zich, doch ook
zelfs VianUeer
bij dit nalaat, zal ieder kenller
l'erbn.asd "Btaa..n over zijn vlngge
viogerzetting
CD wegsleepend
Bpe\.

(Slot voigt).
_.
_ - -ocr---"'--- --- .......... ~"" --~t:;v-l:l<l.u-1lcn
_.
o.uden ,heel', toen ~~ mil de fraaie Inndscbr.ppcn
het Zlen, door zun negentienjarigcn
kleinzoon
E:lrrV' te Landen venaardigd,
en. na zulk een
lonelijk en werkzao.m leven, [Unde ik bern ganme
dnt Toorrecbt.
. In de verslagen
der Hollarw'Society te New-Tork vindt lOen gedichten en' muzikale compoBitien,
welke bewijzen
dn.t, hoe ..... el
de beer Vn.n dEr Weyde reeds voor -vele iaren
bet vl\derland beeft vetlaten, zijn bart DOg ~Itud
warm klopt voor het oude Holland •
Utr. Uct. ISBB.

EI~DE.
G,drukt bii D. G. Kr~b.r Jr., te .MiddelbDrs.
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Wat eenAmerikaanvaneen.
Hollander verhaalde.
Naverteld door F. N,1,(;TGLAS.
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lJe JoolllogeJijkbeden

\i:wnm, l"I'ooude

ilt

te Zieriime en iii: \"eb

~;:,"d:d';;~:.':':;::~:~f~~·::~:·;:;';:':";~:"
tijd!chriften

uit

en

.-.

redigeerde

C()III<lnten; ook wa! ik ondarl'l'ijzer
de wi,lmnde :;uI.n een teeken3cbool,
~~n 1~~~ul~~~n:!g Il~~::~~~~~~' t~n

org"'-lD, de S...bJk~ ;e..:a~,:~o;tll:,l

.Zoolls

i~oo~:;

tl"lfe

(profu!or) ill
en leel·a:o.r in

~~:~~~:k;

b:n~~

medicijnen
gepramoyeern,
en werd daarnn Iii
geneegbeer
bij eone inriebting" in die 3t,"\d 1lI'.I1ge.,teld.
Onder "ndtre Ilehekkingen
W[\3
ilt mit
prote~~or
in de aehcilnlndc :l:ln he~ N~IO.Y~k
,H~Jic(ll-<:ollt91l; in de werktlligkuode :0;\0 Girar!.:Jcoll~9$ te Philadelpbia, en in de nlloburkllnde lU.n
Coo~T1_In.Jfifr.r.Ciorl te New-York; :;uI.n welke Inl\tl!.!1
betrekking
de "Terplicbting rerbonden "'U, em.
iedere week e~ne vonrle:ing te houdeo.
Sedtd
I!.tnt en vijftig jnn:n be~peel ik kerkarllel,;
meer
d:m eeoe bRln eeu .... ",ru ik organi3t, en in ",\
dien tijd beb ik, beblllve de Yll.clllltiin, dechll
~eom(l.,"\\ wegcn! oOl;uteldbeid een beu~ "7ennimd;
toodat ik: oyer reijne gnondbeid niet klngen mng."
Uit tijneervnringenalsdagblndsebrijvcr.
deelde
bij tI."\n den corr~pondent
onder :lndcren de
vDlgcnde aardige geschiedenis wede,"
.Toen ik
in ~
woouo.l.e WM ik nag jong en guilig

inceaten bechten a.... u bet oordecl Y:1.n eeu men,
die in lIolIll.nd tegelijl.:: twee ~onmntcn enu tegen
en
eedigeerde
tegelijll:ertijd
twee cl"ln\'l\nU!n,
proeyen in handeu, Het ueeue ecor hd tijdsebriit
over elk:l:lder'stUiode
p,"\rtijenrcdigeerde.
Dearop
waar ean de eeuu atreng beboudeud.
de andere
mn wis- en n:\tnurknocto te zijn, ell mijne bettekverklaarlie il.:: ann de recburs dcgeber.le geecaieatark
vooruilst~-eyelld
Wt\l. Toen dn koning
kiDg tot De Ni~lIw!OOd.t i, p:u openbat\.r geworden.
deuls, die dan ookbegrepen.ol;o,tdezeguilenstreek
he~ stadia
ein! bceccht. 1M men in de eene
tcen ilt lans: in A.merik:>. W:"IS.
Het andere
heel "\Tnt :o.mlen W:o.3 dna uet yerkoo'[l~n van t~ne
cOlolmnt
eeu rocrcn(l lerhna! vnn de treife1ulte
dagblnd
te Zierik:ee, do SCotUcot,rulll,"I'I':I.!I
aeer
inimling,
en in de andere eena lleJchouwing, d.... t
onbedllidelld en gebeel onder de macht eau het
pen ann den mee~tlJiedcnde.
Wa.t ciijee weten3eDtJ.'[lpelijli:e
uitgaven betreft,
zlllke vertooniogen op olen keper bt'lehouwd mlUlr
~tedelijk: beetuur, wafudoor do teugels tOO vast
tOO beb iit in Holl:l.nd eens een prijur.lag be·
bitter weiuig heteekonen.
geewet dese gl'appige
werdeu geb.oulcn, dnt men g~ncigd 'Ii"aS om te
alltwoord. o'l"er een oatuurkllndig
$eb.oollll)ek:.
ioe9t:lnd eenige j;o,ren yoorhluurde. lcheen nietwijfelen ot de uitgoyer wei cell ~ig:cn tiel b.:ld,
Door bijIO!lder~ 011l9t."\ndigheden werd het ~hl:':
mnnil h 1"ermoeden \"Tie de schrijyer der beiole
Kort n:o. ole opkom$t 7:ln D~ NLtUlUloolk \.:reeg- ik:
to bat inge~onde!l:
doch dn:o.r geen der tijJ.i;
coutnnten was. Toe~;1Iige omst:l.udigbeden h3dden
eeo Ilezoek yan een invloedrijl.:: lid yan het .'tausingekoo:en ge,cbrifl:~n
voldeed, "erd tocb ;o,;o,n
dete Z."\:l.1.:: te'l1"eeggebmcbt.
[n dio dOo~en snf ik
b~tllur, die mij de betrekil:ing kWaUl ap,nbiedeu
mijll wert: een goudan rueunille loegek~nd."
\lit ee:l wis- lin n,\tuuri:r"llndig tijd~chnf!;, en de
.,.:o.n red:..cteur
der Z;erik=eud,~ co"ranf. Die
Doctor V:o.n der Weyde is bijzonder g~lu\':idg
dru!iker vond het i"mll1er. dnt de lelte~' slechb
cournnt, teide bij, werd dOOf het kleinc blo.:dje
in
tijn
huiselijk
leven.
Zijlle echtgenootc, eeue
celis in de m."\:l.nd werden gebruikt.
Hij .... ilde
160 overvleugeld,
d:l.t het tijd W<\S om dnarin
'1Tiende~ke, achtbare, teer ontwikkelde
d:lroe,
een. cO\lmnt
beginnen,
indien
ill: roij met de vemndefing W breng~n. Vero:o.a,d oyer bet
md "lTi~ hij ~ijn gouden ul"uiloit
reeth. becit
redactie bela3tte.
III: nam dit op illY, echter
:\.:UIbod. te7ll11.!1 ,an een goed mlari'i, venoebt ill:
guierd. u:hildert .!'o~ en doet (loi.: lUln mlltieli:.
onder
Ilitdrulo:ltelijk~
voor".""l':;uI.rde,
Lint mijne
de zank te mogen overwegen en spra.k er mijn
Een
tijner
tonen.
Heudri'
o
::
nn
der
<;Veyde,
is cen
betre\Cking tot de cDIlr:\nt geheilll bleel. Tn die
g!neesbeer
over, een hOop mno, die yeel y:m
dl\gen. bet W;\S in 1842. w;u niles in Rolland
gmppen "o.ield.
Op zijn :o.o..nr:l.J.en n:J,Dl ik bet
bekend portretlc:maer
in Landen
en in do
In:lute jaren cen ipeci:o.liteit in pb.otogr311heeren
Ileiast, en de tegelwet
ei5chte cen cent ,oor
aan. en t60 vervnlde ik: de d\1bb~le betreklcing.
ieder ilIad. De belllSting Itonu in Terimnd lOet
Van de ltedelijke courant r:ulkW ik :If, toen do
bij el~n-iseh licht.
In de l.."":1mcr un den dcc\.;Jr tietmenyeieporde g~ooHe; en nil mnakt~n ".""I'U D~ NiflllDJUetk ~60
invloedr\jke
penonn, vall wien ill: ,pmk, en die
trelteo mn beroemdbeden, Iooa.ls yan dc;:\ pThu f:l.n
kleio, d1\t het bl!l.d h~liten do bel:utblLre m~
"teer~ee"nchtig
.... (1.,"1, liJ. wilde' \"Tordeo van de
Wale', h\dy Cburcbill, min A.udenon en :l.uderen,
viel. Het 'tleine cOIlr.mtje, k"W":lmlpoedig in den
Tweede "!mmer der d ••,\ten-genero..,\!.
Die man
op die Wijl verkregen.
• Mijn won H:lIT7, tei de
,wMk. m:l.nktc opgaug en de uitgeven deden
.,.,:>.5 eebter all politiek penoon, teU! b\j ~ijn
do.:wr, yeddc,t de elcctriciteit a\, lrun9tlicht,
er bntc zaken mede. De tegeo~lanuen sl",agden
eigen ~:lrtij, teet weinig :ge:u:ht, en een "t1.ikel,
d~r het tich gemakkeliji.: laM hestllren, terwijl
CT ecbter in Gm de zegel .... et to doen uitbreiden
tegen hem gedcht, werd nan de cGumnt getonde tOll!lt!lcllijn
dODe bonger m:leht WOldt been oo~ op de kleine conrnntcn toepn.uelijk te
deo.
lit hnd nog tli(( om de pinat.sing t8 "Ter~
waken, w:l.ardoor tij tAl groucie gin gen. Op den
hinderen, docb. in de yoigeodo cour:l.nt wetd het
beenti:.~"
Een groot genoegen renchafh
bet tI.:\o den
IMtsten dag van b.o.ar bestaan, veneheen OOS
buiU!n mijn weten gedftlKt.
Dit "\Tekte in tOO
on,jen heer, tOl!n hij mij de if3.ll,ie landscb.~ppen
cOllrantje met eene hout.snede, "I'Iall.IOP een doedshonge rente den toorn yan dien beer, d;o,t ik
lid 1i~n, dOOr Iijn negentienjarigen klein:oon
hooft! en beenderen
en aan ieoleren k"nt een
kort dfl:lma mijne betreil:king
moest opgeyen.
H:l.Trv te Lonolen ver,aardigd, en, o~ tulk e~n
tteurwilg.
~[en meande Ill\ dat Dt Nil:U11:JIJodIl
Lallg d=rna is in A.merik."\ mijne .... Idaar bekeod
lOileiij, en werk~:"I:l.m lelen, gunde ik hem g:l.""\rnc
VOOt goed VGorbij "ITa, geg:\."\n eo de conaer,ngewordcn
verhonding tot twee coornnten van
dllt Vl)orreeb.~ .. In de Hnlngen der Hu!/o"Jti01"e It.edelijll:e oyerheden wrovon ~ieh do QlInden
ttgenoyerg~telde :ichting nog een, in een reeht~SocizCyt.e New_York viodt men gediehlen en mufOn genoegon.
Boe bedrogen zli :.ich. Den "Tol%tI."\k h~proken.
Het "ns bij bet proces over het
tihla compolitien, welke bewijzen dat, boe.,..el
. genden d:lg verleb.een detetfde coutant in gtooter
test."\ment vnn den Commodore "Va.n der 'Silt,
ae b.eer Van d£r Werde reeds yoor ule j:..ren
torlll;\at, bell\G.ld& bet ugelrecht en het onthrnk
.,.,;w.l"in ill: ah gcluige werd opgHllepen
om
het vadedand beef"t verlo.ten, tijn bart nog altijd
niet nan bericbten en I\dvertenti!n,
.,.,nnt de 'I'"Tij_
Ifin gee,u3wut.:J.nd te beoordeeleo.
llijna vcr",ann li:lopt ,oor bet oude Holland.
~innigeu jllieblen do onderneming too on onderkllHiog, dat de telUteUr,
ohcboon niel krn.nkUt;r. Uct. 18&3.
stennden banr. Mijne ecbtgeooote, yo.n Franscbe
linnig w noemen, tach blijken had gegeven
:t.fkcmJlt, stond in ..lie daSen un bet hoord ran
eener
tonderlinge
gellloed.!guteldbeid,
doot
E I"N D E.
~~:~~:~g~~;o,~ee:-bc:t~:I·lee~~in;:~~tee~ dT~:~ t~l~
acbenkom!t V:ln dit meisie, nee; ill: onbemcrkt do

:\e1":~~~:el;~~rie:en ~oevre:d,:~ated: .a:~:~~~;
(lill. op tel mcrken, dat de recht..en niet veel.,.,:;uI.rdc

GMrnic.t bij D. G. Krilber

Jr.,

te Middilbllrg.

'.

P.

H. van der Weyde.

New York, New York - The Netherlands.
P.

H.

van der Weyde

to parents.

New York,

Waarde lieve

den 5 November

Ouders!

Ik kan niet voorbij om tegen der verjaardag mijner
vat ten en mij eenige ogenblikken met mijne ouders

lieve

moeder de pen op te

bezig te houden,

van al de drukte die mij omringt en waarin ook ik in mijne
mede gesleept

zoodat

mij bijna geen enkel

ogenblik

overschiet.

Maar dit is zeer gelukkig.

vroeger mijn

(er is in Holland zoo velen) ongeluk.

voorspoed
hier

maar het geluk alle die mij

te hebben

boven al u mijn goede

en geve u vooral gezondheid
hoop u eens weer
Zoo ik het
Rotterdam

te zien.

Gebrek

lieve

dat weet

van enen f

~

voor vrouw en kinderen

grootste

moeilijkheden

voor u te doen.

was

al mijn

Holland lief

God spare

zijn,

u langer nog

maar houdt u maar
in op Amsterdam

te doen.
te boven.

en er is nog veel nodig.

verdient. Maar nu weer volop het naaste

bezigheid

Ik heb nog altijd eenige

ik niet,

om u eens voor goed

wordt

zelve

Had ik bij

ouders.

te midden

betrekking

aan wingevende

in dat ongelukkige

op uwen ouden dag.
Hoe,

voor mij

krijgen kan sluit ik hier een wisseltje

volgen want ik ben~e

meer

1850

voorjaar

taai.
of

Er zal nu wel meer
Er was veel nodig

In de zomer wordt
zal mij in staat

er weinig
stellen

-2Ret bovensstaand plaatje geeft u een gezigt

van het

zuidelijke

New York dat nog meer dan 20 of 30 maal grooter is,
ziet.

De laatstelijke

veerboten

dat gij er daar van

volkstelling gaf 7 maal honderd

Over een paar jaar is het miljoen vol.

De stoomboot

6p Brooklyn, rechts eene der 10 lange

prentje staan.

duizend inwoners.

links is eene van 20

stoomboten

alle veerboten is in de verte nog eene veerstoomboot
aan de waterkant of men ziet meer stoomboten

op Boston.

te zien.

en schepen

en kerken.

Allen die veel gereisd

geene mooiere stad in de wereld

al meer dan 100 en hier
interest godsdienstig,

aanbouwen

hebben

Met wel 1000

van marmeren

erkennen

is dan New York.

daar kunt gij u geen begrip van vormen.

dat er nu al

De pracht

in New York bijna 400.

verlicht geloof heeft dan men in Europa kent,

Want

de geest

een ander

is men toch zeer op dat geloof

Als men het volk leert kennen zoo als ik nu sedert

hunne deugd en vooral matigheid
onder

landverhuizers,

Amerikanen die allen van staatswegen

gezindheid,

zijn in vergelijking
genieten

zelf

de wens

voor Iandskosten

ook het kind van de armste

dan

hoort men hier niet dan

vrij onderwijs

week heeft het volk bij meerderheid van stemmen

worden, zoodat iedere,

ander half jaar,

zeer onkundig

dat alle onderwijs ook dat aan academien

ziet en leest.

om hunne godsdiestige

van dronkenschap

die ook allen

van het volk

en veel meer

gesteld en leeft veel met de bijbel die men in aIle huizen

en hoog achten

der kerken, zie

Er zijn er in de voorstad Brooklyn

of schoon de meerderheid

leert men het liefhebben

te gelijk

En van binnen is de stad zoo

fraai en wordt met elke dag al mooier door het
paleizen

Men is nooit

Soms telde ik met mijne vrouw wel 20 stoomboten

rondom is de stad daar vol van.

Boven

als er op dit

varende terwijl er altijd een paar honderd aan wal liggen.
zeeschepen

puntje van

der

en verleden
over genomen

zal gegeven

Iandverhuizer

kan studeren

-3in welk vak hij wil, zoo hij slechts
als het behoort.

aanleg heeft.

is dat geen land zoo

Is het niet beter het geld te besteden

nuttige zaken die een ieder nodig

heeft,

Nederland

van gee~telijken

-

Zie

aan allerlei

is elkanders geloof

betaald worden.

gezindheid

te verdoemen,

Rier is het

dan te besteden

terwijl

beter.

tot onderwijs

zij

wier

zoo als in
voornemen

er uit dezelfde

De pastoor

verdoemt

geloofsgenoten

der Universalisten

en betalen hunne geestelijken

de paus en

en de meer bezadigde

en Unitarieen

om zedeleer

kas voor

de geuzen en wordt

daar voor betaaldt van de Roomschen en de dominees vervloeken
worden daar voor betaald van de Gereformeerden

en

hebben

medelijden met beiden

te verkondigen.

hier het beginsel heeft van onbeperkte vrijheid

Maar daar men

van godsdienstige

<,

overtuiging,

zoo merkt

naar iemands

geloof.

natuurwerk

men (er)

buiten

De kinderen

de kerk niets

op school wordt

is dat ieder mensch recht heeft

overtuiging,

van.

ingeprent

God te dienen

dit staat in de schoolboekjes

Men vraagt nooit
dat het

eene

naar zijne

en dit heeft zoo veel

invloed op

het volk dat men van geen geloofhaat weet dan onder de domme landverhuizers
-...-----die dan ook meestal nergens goed voor zijn dan de bossen te ontginnen die de
Indianen verlaten
ter harte

hebben.

De regering neemt

en bouwt overal scholen door het

onderwijzers

goed en het nieuwe

een wezenlijke

gehele

hunner kinderen

land en betaald

is dan Amerikaans

gezind.

Want in

republiek waar het volk baas zoo als hier moet het volk

verlicht in verstand

zijn anders

tot nu toe alle republieken
te regeren./

geslacht

de opvoeding

loopt

in Europa.

En wat nog erger

is,

de boel in de war.

Ret volk is daar te dom om zich zelf

in Europa

wetten die het(men) zelf gemaakt heeft.

Daarom mislukten

heeft men geen eerbied

voor de

-4-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Deze brief was geschreven bij my zelf 36 jaren

gelden,

wisseltje had f100 om te zenden, kon ik den brief niet
and schreef een andere brief.

Een paar weken geleden

andere oude papieren and als ik dacht dat het

en toen ik het
terug vinden
vond ik hem terug met

u interesseren

zou, ik zend

het nu.

U edele de eeoige personen daar ik corespondentie

mede

zijn dood of vergeten.

Brooklyn, July 10,

1886.

P. H. van der Weyde.

Ik ben altijd gezond en well.

heb, al de anderen

Van der Weyde, P.R.

New York, New York

Z

The Netherlands

Lru....LJ

~I

P.R. Van der Weyde to parents
November 5, 1850

Dear Loving Parents:
I cannot let the birthday of my dear mother go by without seizing the
pen and having my one moment with my parents in the middle of all
that surrounds

me and in which I also

there is hardly a moment left
Lack of profitable
misfortune.

am involved with in my place so that

over for myself.

But this is very fortunate.

business was earlier my (there

I wished

that,

old age.

God spare you still longer and give you good health in your

If possible

I will enclose

or Rotterdam Bank, one or the other,

and there is still

to earn.

But now there is plenty again,

point

a great demand.

More will follow
for my wife and

In the summer there is little

the next spring

The picture on the letterhead

The latest

census

the 10 long steamboats

larger, than that

gave 7 times a hundred thousand

Over a couple of years it will be a million.

the left is one of 20 ferryboats

I will be able to

gives you a view of the

of New York that is still 20 or 30 miles

which you can see.
residents.

a bill of exchange on the Amsterdam

Much was needed

children,

do more for you.

When, I do not know, just

to do you good.

because I am past most difficulties.

southern

those I hold.

above all else my wonderful

I have always a hope to see you again.

hold tough.

is in Holland so much)

along with this new prosperity,

dear in that unfortunate Holland would be here,
dear parents.

the bustle

The steamboat

to

connecting Brooklyn, to the right one of

serving Boston.

Besides

all the ferry boats there is

-2-

to be seen a ferry steamboat

in the distance.

water front but one sees more steamboats
picture.
while

Sometimes

A person is never on the

and ships than there are on this

I with my wife count over 20 steamboats

there is always a few hundred docked at shore.

going vessels

around,

nice and becoming
churches.

the city is full of them.

With over 1000 sea

And inside,

much acknowledge

no nicer city in the world than New York of the splendor
you have no conception.

devout the majority
belief

400.

Because the spirit

have a more enlightened
is professed

belief

than people

majority vote that all education,

the child of the poorest

same cash.

immigrant can study in

as long as he has the ability.
Isn't it better

on all kinds of inclinations

to damn each others belief,
Here

it is better.

See this

to spend money for
than to spend

of clergy who are

while it is being paid for out of the

The priest

paid for that from the Roman Catholics

by

that of the university shall be given

and useful business for which either one has need,

as in the Netherlands
determined

their virtue and especially

Last week the people decided

also

is a country the way it should be.
education

As one learns to know

in their comparison of the Americans

who all enjoy free public education.

profession he wants to,

to the Bible

One does not hear about that except from

who are also very ignorant

free, so that each one, also

in Europe

then one learns to love and develop

about their godly disposition,

temperance from drunkenness.

whatever

of the churches,

and people live according

the people as I since the last year,

emigrants,

that there is now

of the people is

which one sees and which is read in all the houses.

their

the city is so

In the suburb of Brooklyn there are more than 100

and here in New York almost

high respect

together

nicer every day through the addition of marble palaces and

All those who have travelled

know and that

sailing

damns the Protestants

and the ministers

and gets

curse the pope and
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get paid for that from the Reformed and the more level
religionists
'and

of the Universalists

and Unitarians

pay their clergy to preach about ethics.

the unlimited

freedom of religious

church do not know about it.
The children

headed

co-

have pity for both of them

But here then the principle is

convictions,

so that people outside the

A person never asks about someone's

at school are taught

that the one natural

person has the right to serve God according

belief.

thing is that each

to his own convictions.

This is

found in the school books and this has such an influence upon the people
that the population does not have religious
among the dumb emigrants

hatred.

This is only the case

who should do nothing better

forests which were left by the Indians.

The government

than to clear the
takes the education

of their

children to heart and builds

teachers

good and the new generation are those inclined to be Americans.

Because

in a real republic where

enlightened

schools allover the land and pays

the people can vote,

persons otherwise the whole business will be disorganized.

is why all Republics in Europe are failures until
too dumb to govern themselves.
have no respect

was written

of exchange for F100 to send,
wrote another letter.

now.

And what is even worse,

for the laws which they themselves

This letter

papers

by myself

You, noble ones,

in Europe people

36 years ago, and when I had a bill

then I couldn't

are the only persons

July la,

The people there are

find the letter

again and I

A few weeks ago I found it again with other old

dead or forgotten.
Brooklyn,

That

have made.

and as I thought that you might be interested,

P.R.

they have to be

1886

Van der Weyde

I am always healthy and well.

I am sending it now.

I correspond with, all the others are

