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Waarde Vriend,
Heden morgen ontving ik uw brief met uw vragen. Het is mij aangenaam u goede
tijding te kunnen brengen. Hier is vooral voor metselaars, timmerlieden enz. verbazend veel
werk, zij worden goed betaald (ƒ4 - ƒ8 per dag), behoeven geen dag zonder werk te zijn. Er
wordt hier enorm veel gebouwd en altijd is er nog te kort. Kom dus zo spoedig mogelijk over.
e
Met een der Hollandsche booten, 3 klas, dat is goedkoop, en zeg tegen de kapitein dat ge op
mijn aanwijzing met de Hll. boot meegaat, dan wordt ge goed behandeld. Het klimaat is hier
allerheerlijkst, elken dag even mooi zomersch weer (het is hier nu zomer), af en toe wel wat
droog, en daarom soms stoffig, doch de warmte begint nu te minderen. Het is goed uit te
houden en voor jullie werklieden 10 maal beter dan in Holland, de loonen zijn hoog, het leven
iets duurder, niet veel, 't gewone leven staat gelijk (vleesch kost hier maar 15 cts 't pond). 't Is
goed dat ge hier Spaansch kent. Leer dat op de boot, anders hier. Ge kunt hier blijven, of ook
(wat ook geschiedt) na een jaar of 6 met een aardig zakduitje naar 't vaderland terugkeeren.
Eerst zal het vreemde leven hier op de boot u tegenvallen, doch houd moed, ge moet u eerst
behelpen, doch het went spoedig. Schrijf mij met welke boot dat ge komt dan zal ik een
Hollander zenden om u af te halen, u bij 't aan wal komen te helpen u een huis te bezorgen en
u werk te verschaffen. Anders staat ge geheel hulpeloos in een groote vreemde stad. Ge zijt
immers Gereformeerd? Breng attestatie mede. Zoo ge Geref. vrienden (of uit de Herv. kerk
doch de waarheid toegedaan) hebt, timmerlieden, metselaars, stucadoors, schilders of
werklieden breng die gerust mede, er is hier werk in overvloed. Zoo ge geen geld hebt moet
ge de reiskosten in Holland leenen, ge hebt over drie maanden het geld terugverdiend. De
Holl. boot heet de Zuid-Amerika lijn, Prins hendrikkade, Amsterdam. De reiskosten meen ik 3e
klas ± ƒ90, per persoon. Er was op de laatste boot een familie precies gelijk de uwe (schilder)
die het hier in 't land nu goed heeft. Zoo ge meer weten wilt, schrijf dan aan K. de Hoop te
Koudum, Friesl. een werkman van hier die zijn familie in Holland bezoekt en over een paar
mmanden terugkomt.
met vr. groet
uw
J. v Lonkhuijzen.
Wie hier naar toe komt moet een man van beginsel en godzaligen wandel zijn; wie hier niet
vast in zijn schoenen staat gaat door drank en verleiding gewis verloren.
Ge kunt goed schrijven, schrijf eens een klein stukje in de "Rotterdammer" om flinke
werklieden die in Holland geen werk hebben er op te wijzen, dat hier werk en brood is. Wie in
Holland aardig zijn brood heeft moet niet komen. Alleen wie 't niet houden kan. En wie komt
moet beslist zijn, liefst Geref. of orthodox Herv.
Ge moogt deze brief niet geheel publiceren, alleen datgene waar een aan de kantlijn staat.

