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IN Dl

BINNENLANDEN

VAN

NOORD-AMERHCA.

VIJFDE HOOFDSTUK,

^an de verdeeling der Jmdiaanen in Stammen^
van kunnen regteringsvorm en htmn*

rfiadivergaderingcn»

Jjtflk afzonderlijk volk van Indiaanen is in

benden of ilammen verdeeld , welke bende of
ftam eene kleine gemeente vormt van de natie,

tot welke rij behoort. Gelijk de natie bet een
of ander zinnebeeld heeft, door welk gij «igvan
andere onderfcheidt , zoo heeft elke ftam een
«eken, waarnaar hij genoemd wordt > als die von

U. Dseu A deo
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ranitnriceUKi^rN.A.hulamcn

j K.^A ™ den Pamlier, den Tyser, d«n

«Vfn
'

"ene bende van de /VW.w«/-c.

l* v'bJld door cene S.«ng oene andere

Zreen ?...,ildi»a, oenc derde door een bek-

t 1 eenc n n = door eenen Wolf en eene vijfde

^ 1.1 B ,8el 15ii alle na.i.ën onderfcheiden

l zijne lii""g« »'"™« °"*™"" '" f
^1 bfi liine onderfcheiden familie noemen.

7o^é nier veele on,ftandigheden waren d,e

ftfkken óm de onderftelling te weerleggen ,
zou

fübto^migdzijn om ultdeeze onderfche.d.ng

"K en de bijzondere gehechtheid van

Tlndiaanen aan dezelve .e befluiren d« z,,
, g

_^

lijk fommige beweerd hebben, van de Ifrael.ren

"S,t, cnderfcheidc zig nog elUe -.

Srn de Indiaanen zoo wel bedreven, ^t

X fchoon -er in het oog van den E-opeaan bu

h ; aauwkeurigst onderzoek geen onderfch^^^d

te vinden U, egter uit den ftand «n ee P» .

JU in dm erond uelaaten is , onmiddelijk onf

',:rent;ir:elke natie ve,fcheidenn,.ande„ re

vooren op die plaat» .'.tcgerd peweest l^.

. Elke bende heeft een OpP«hoofd ,
da het

Groot .Opi.,rhoofd, of de Opperfte - Oorlog^

&i^
i -
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r, den Ty-er, den

in de Naiiilijwes/ics

Slang, cenc andere

crde door een bek-

iWolfeneene vijfde

tiatitën onderfcheiden

c gemeende onder hen

onthouden en zigzel-

familie noemen,

ndigheden waren die

' te weerleggen , zou

'deeze onderfcheiding

lere gehechtheid van

beQuiten dat zij , ge-

iben, van de Ifraëliten

ïidc zig nog elke natie

ze van hwre tenten of

n deeze onderfcheiding

00 wel bedreven , dat

r van den Europeaan bij

zoek geen onderfcheid

en ftand van eene paal

,

n is, onmiddelijk ont-

2 verfcheiden maanden te

Q;erd i^ewcest is.

n Opperhoofd , dat het

f de Opperfte - Oorlogst

iff-an

in Stammen f Regterhgiv, en Raadsv, 3

man genoemd wordt , en die verkoren wordt

uit aanmerking van zijne ondervinding in den

oorlog en van zijne bekende dapperheid , om
hunne krijgs - verrigtingen te beftieren en om alle

zaakcn daartoe behoorende te regelen ; maar dit

Opperiioofd wordt niet beichouwd als het Hoofd
van den Staat ; behalven den Grooten - Oorlogsman «

die om zijne krijgshaftige hoedanigheden verko-

ren wordt is 'er nog een ander , die eenen uitftee-

kenden rang heeft als een erflijk recht en die dé
onmiddelijker beftiering van hunne burgeriijkö

zaaken heeft. Dit Opperhoofd zou meer eigen-

lijk de Séichem genoemd kunnen worden , wiens

toellemming in alle verbonden noodzaaklijk ver-

eischt wordt, op welke hij het teken van den ftam

of de natie zet.

Schoon deeze twee als de hoofden vati de ben-
de befchoüwd worden , en de laatfte gemeenlijk

hun Koning genaamd wordt , weeten egter de
Indiaanen noch van burgerlijke, noch van krijgs-

onderhoorigheid. Alzoo leder van hun een groot

denkbeeld heeft van zijn aanbelang en zeer naijve-

rig is op zijne vrijheid, worden alle aanbeveel iii-

gen , ilie den fchijn van een Heilig bevel hebben,
terflond met fierheid van de hand geweezen»
Hierom gebeurt her ook ielden dat hunne gelei-

ders zoo onbefcheitien zijn van enige bevelen op
eenen geftrengea toon te geeven ; een enkele

--£
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j^ yan de verdceling der N. A, Maanen

y, «« ^n ODoerhoofd dat hij dit of dat nodig

wenkvon een uppcmuu j

4 .u u/ektierftond om ftnjd den ijver van w
.oordeelt, wektient

^^^^^^ ^^^^

mindere rangen, ^"/"
J^^'"'^J ^..e ontduW

r:?trc::i ^ "e^n da.

trienU, dat niet veel .^^^^^

ftrekte magt , in de plaats gefteld.

"tr^^onder de Indiaanen geen ^^g^baarere-

increfteld ; zij ftaan geene onder-

tiwonwn kan worden. Het doel v» hun-

ÏL«nT inwendige n» te handhaven. Zoo

Ï^jL het Opperhoofd een ontwerp wordt

^.ÏÏeW dat" maatfchappii van n». fchynt

r^Slen.ii.,fl.at het aan de keuze van.ed«

1, „f hij het wil helpen uitvoeren ;
want *M

j '««««rlp wetten , die hen onder

^1

1
•'?

9

^ga/gti^S^^kXMJ'iifif'^tf^''



1. Initaanen

hij dit of dat nodig

rijd den ijver van de

rdt op l'aande voet

deeze wijze ontdui-

het bevel , en daar

Bi minder is dan vol-

[leld.

ïn geen zigibaarere-

j
ftaan geene onder-

nderdaan toe, en ie-

iheid te genieten , die

1. Het doel van hun-

itenlands dan binnen^

inne aandacht meer te

ïden van hunnen ftam

waaren die hen in ftaat

hunner vijanden gade

iverleg en kragt tegens

enige openbaate fchik-

st te handhaven. Zoo

"d een ontwerp wordt

fcbappij van nut fchijnt

aan de keuze van ieder

en uitvoeren ; want 2»j

wetten, die hen onder

n. Is 'er geweld ge-

en, wordt ket recht van

ten aan het gcüacht van

den

in Stammen i Regeerhgsv. en Raadsv. 5

den beledigden gelaaten ; de hoofden maatigen

2ig de magt niet aan van te ftraffen of de Ilraf te

verzagten.

Sommige natiecn, bij welke de wacrdigheid erf-

ïijk is, bepaalen de opvolging in de vrouwlijke

linie. Bij den dood van een Opperhoofd volgt

hem zijn zusters zoon fomiijds op bij voorrang

voor zijnen eigen zoon en , zoo hij geene zus-

ter heeft , neemt de naaste vrouwlijke bloedver-

want de waerdigheid aan. Dit verklaart waar-

om *er cenc vrouw aan het hoofd van de IVinne-

iagoe natie is , dat mij , voor mij hunne wettea

bekend waren, vreemd voorkwam.

Elk geflacht heeft het recht om een van zijne

Opperhoofden tot eenen medehelper van het

voornaamst Opperhoofd te benoemen, dat dan
voor het belang van «Ijn geflacht zorgt, en zonder
welks bewilliging niets van openlijke aangele-

genheid ter uitvoer kan gebragt worden. Deeze
worden gemeenlijk verkoren om hunne bekwaam-
heid in het fpreeken , en deezen wordt het alleen

toegelaaten redenvoeringen in hunre raadsverga-

deringen en algemeene bijeenkomften te houden.

In dit lighaam, met het erflijk hoofd als voor-

zitter, fchijnt het opperst gezag te berusten en
het beflist over olie hunne handelingen met op-
zigt tot hunne jagten , tot het maaken van vre-

de of oorlog en over alle hunne openlijke aan-

A 3 ^



S Van de vcrdceling der N, A. Indiaanm

eclcRcnhcacn. Naast deezc volgt fn rnnR bet Hg-

tl der oorlogslieden . dat alle degecne beva

die in ftaat zijn de wapenen te draagcn. Decze

v'rdeeling heefc fo.tijds den oppcrile der rnne

L"hetboord,alshi3Z>gdoordceencotan^e

uitmuntende daad ondcrfchciden hcett ,
zoo n.a.

dan bet een of ander Opperhoofd, dat ^^'i
DC-

roemd gemaakt heeft.

in hunne raadsvergaderingen , welke door de

voorgenoemde leden gehouden worden, worden

alle zaaken van belang overwoogen en da r

lordt geene zaak van de «minste aangelegenheid

ondernoomen of zij moet de algomeene goedkeu-

Tinc der hoofden bekoomen hebben. Zij verga-

derden gemeenlijk in eene hut of tent dte tot dac

einde beftemd is , en als zij in eenen knng op den

Lnd gezeten zijn , ftaat het oudile Opperhoofd

opendoeceeneredenvoering; als hij ultgefproo-

ken heeft, ftaac een ander op, en dus fpreeken

xH alle, zoo het nodig is, op hunne beurt,

^ij deeze gelegenheid is hunne taal kragtlg en

hunne wijze van uitdrukking verheven. Hun ftijl

isopgefierd met beeldtenisfen, vergelijkingenen

fterke leenfpreuken en is in zinfpeelingen gehjk

aan die der Oosterfche volkeren. In alle hunne

plegtige aanfpraaken drukken zij zig met veel he-

vigheid uit, maar in hunne gefprekken volgens

onze gewoone wijze van fpreeken,

^^^



Indïaamn

t In rnnR het lig-

le ilegecnc bevac

draaj^cn. Dei-ze

)ppcrUe der raiie

de cenc ot" arulere

hccfc, zoo niet,

ofd, dat zig bc-

, welke door de

worden, worden

voogen , en daar

sto aangelegenheid

Igonieene poedkeu-

Bbben. Zij verga-

f tent , die toe dat

eenen kring op den

oudrte Opperhoofd

als hij uiigefproo-

p, en dus fpreeken

) hunne beurt,

iinne taal kragtig en

verheven. Hun ftijl

\ , vergelijkingen en

1
zinfpeelingen gelijk

iren. In alle hunne

1 zij zig met veel he-

! gefprekken volgens

treeken*

in Stammen^ Regteringsv. en Raadsv. f

Men Iaat de jonge lieden de raadsvergaderingen

bijwooncn , fchoon men hun niet toetlaat eene

redcnvocring te doen voor zij regelmaatig zijn

tocgclaaten; zij luisteren egcer met groote aan-

dacht en, om te toonen dat zij de belluiten door

de vergaderde hoofden gcnoomen , vcrllaan en

goedkeuren, roepen zij dikwijls yM'.Üat is recht!

dat is goed !

De gewoone wijze onder alle de rangen van

hunne toellemming uittedrukken , en die zij op

bet eind van bijna alle zinfneden herhaalen, is

cene foorc van geweldige inademing , die omtrent

klinkt als de letters oali.

ZESDE HOOFDSTUK.

Van defpijzen en maaltijden der Indiaancn,

eele der Indiaanfche natieën gebruiken noch

brood, noch zout, noch fpecerijën en fommigc

hebben geene van deeze ooit gezien, of geproefd.

De Naudowes/ies in het bijzonder hebben noch

brood noch iets dat deszelfs plaats vervult. Zij

€ecen de wilde rijst, die in groote menigte in ver-

A 4 fchil.
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I yatt de fpijzen en maaltijden

fchillènde deelen van hunne landftreeken groeit

;

maar zij kooken en eeien die alleen. Oak ee-

ten zij hec vleesch van de dieren , die zij doo-

den, zonder enige meelachtige zelfllandigheid te

gebruiken om de grover deelen opteneemen ;
ja

zelis de fuiker, die zij uit den fuiker-boom trek-

ken, gebruiken zij niet om ander voedzel fmaak-

lijker ie maaken , maar eeien die gemeenlijk al'

leen op zigzelven.

Zij hebben ook geen denkbeeld van het gebruik

van melk; fchoon zij die in groote hoeveelheid

van den buffel of eland zouden kunnen trekken,

befchouwen zij dezelve als alleen gefchikt tot

voedzel van de jongen van dceze dieren in hunnen

tederen ftaat. Ik kon niet bemerken dat het ge-

heel ontbeeren van dingen , die bij andere natieën

«00 nodig en voedzaam geacht worden, van enig

kwaad gevolg waren, zij zijn in tegendeel over

het algemeen gezond en fterk.

Daar is egtCr een geregt dat bijna hetzelfde

doet als brood in gebruik onder de Ottagau-

wiesy de Saukies en de Oostlijker natieën, daar

Indiaansch koren groeit ; bet is niet alleen in

groote achting bij hen , maar wordt zelfs voor

zeer fmaaklijk gehouden bij alle de Europeaanen,

die in hunne landen koomen. Het beftaat uit hun

corijp koren en boonen, die in denzelfden ftaat

«iio , te «aaroen gekookt roet beeren • vleesch

,

waar»



ttiUijden

(idftreeken groeit;

alleen. Oak ee-

ren , die zij doo-

; zelfilandigheid te

in opteneemen ;
ja

fuiker-boom trek-

nder voedzel fmaak-

die gemeenlijk al'

eeld van het gebruik

groote hoeveelheid

en kunnen trekken,

alleen gefchikt tot

3ze dieren in hunnen

emerken dat het ge-

die bij andere natieën

it worden , van enig

jn in tegendeel over

•

dat bijna hetzelfde

onder de Ottagau-

Mtlijker natieën, daar

het is niet alleen in

laar wordt zelfs voor

alle de Ëuropeaanen

,

1. Het beftaat uit hun

die in denzelfden ftaat

met beeren • vleesch

,

waar»

Jer Noord- Americdanfche Indiaanen, 9

waarvan het vet de moes bevogtigt en onverge-

lijklijk lekker maakt. Dit voedzel noemen zij

Succatosh rf' ' ^ •

De Indiaanen zijn verre van Kannibaalen te

zijn , gelijk men hen befchrijft. Alle hunne

fpijzen werden of gekookt , of gebraadtn en wel

eeer llerk. Hun drank is gewoonlijk het nat,

waarin het gekookt is.

Hun voedzel beftaat in het vleesch van den

beer , den buffel , den eland , het hert , den bever

en de racoon, dat zij op de zoo e\^en verhaalde

wijze toebereiden. Zij eeten gewoonlijk het

vleesch van het hert, dat uit den aart drojg is,

met dat van den beer , dat vet en fappig is , ea

fchoon het laatfte buitengemeen kragtig en laf

van fmaak is , zal het egter nooit walgen.

In de lente eeten de Naud(ywesfies den binnen

bast van een* heester, dien zij in het een of an-

der gedeelte van hun land opzamelcn ; maar ik

kon noch deszelfs naam leeren , noch ontdekken

van waar zij dien haalden. Hij was broos van

zelfilandigheid en gemaklijk te kaauwen. De
fmaak was zeer aangenaam , en zij zeiden dat bij

zeer voedzaam was. in geur was hij niet onge-

lijk aan de knol, en als men denzelven in den

mond had , geleek hij naar dien wortel in vleesch

en broosheid.

De lï^age rangen der Indiaanen zijn zeer morsfig

A 5 in

y

,„,_ .-.¥<*!»ji.Ct*^^-



,o f^an de fpijzen en maaltljder

in het toebereiden van hunne fpijzen ,
maar enige

der Opperhoofden zijn zeer zindelijk en net in

kleding, tenten en voedzel.

Zij eeten gewoonlijk in groote gezclfchappen

,

zoo dat hunne maaltijden voeglijk tèe en kunnen

genoemd worden, en wel zonder zig aan vaste

of regelmaatige uuren te houden, maar juist zoo

ds hunne eetenslust het eischt, en het hun gele-

offCi koonit. ,,

Zij dansfen gewoonlijk of na, 'of voor eiken

n^aaltiid , en brengen door deeze vrohjkheid

waarfchijnlijk den Grooten Geest, aan welken z,j

rekenen al het goed, dat zij bezitten, verfchul-

digd te zijn, een aangenaamer offer toe dan door

het opzeggen van een dank -gebed, waarm het

hart niet deelt. De man.en en vrouwen houden

hunne feesten afzonderlijk , en elke kunne nodigt

bij beurten haare medegezellen om aan de fpij-

zen , die zij hebben . deel te neemen; maar m hun-

ne huislijke maaltijden eeten de mannen en vrou-

wen met malkanderen.

Geen volk is gastvrijer, vriendlijker en vnjer

dan de Indiaanen. Zij zullen het laatste ftukjen

van hunne fpijzen met iemand van hunften eigen

ftam ,
ja zelfs met iemand van eene andere natie

crcrcedlijk deelen, als hij bij geval binnen koomt

lanneer zij aan het eeten zijn. Schoon z.j wel

geene algemeene voorraadplaats hebben ,
maakt



naaUïjder \

pijzen , maar enige

zindelijk en net in

oote gezclfchappen

,

iglijküee en kunnen

sonder zig aan vaste

len, maar juist zoo

it, en het hun gele-

na , 'of voor eiken

)r deeze vrolijkheid

}eest, aan welken zij

j bezitten, verfchul-

ïr offer toe dan door

-gebed, waarin het

tl en vrouwen houden

en elke kunne nodigt

illen om aan de fpij-

neemen; maar in hun-

n de mannen en vrou-

vriendlijker en vrijer

len het laatste ftukjen

md van hunften eigen

van eene andere natie

)ij geval binnen koomt

zijn. Schoon zij wel

plaats hebben , maakt

egter

der Psoord- Amerikaanfche Indiaanen. 1

1

egter die gemecnfchap van goederen , die zoo

flerk onder hen heerscht , en hun edelmoedige

aart het bijna hetzelfde.

Als de Opperhoofden om eene zaak die het

algemeen betreft te zaamenkoomen , befluiten zij

altoos met een feest y op welk hunne vreugd en

vrolijkheid geenc paaien kennen.

ZEVENDE HOOFDSTUK. ^

Van de Dansfen der Indiaanen. -

JTXet dansfen is eene oefening, waarin de Indiaa-

nen veel behagen fcheppen ; nooit koomen zij bij

eene openbaare gelegenheid bij elkahderen of dit

maakt een deel van het feest. En als zij niet met

den oorlog of de jagt bezig gehouden worden ,

vermaakt de jengd van beiden kunnen zig alle

avonden op deeze wijze. ii^ta^s

De Indiaanen dansfen , gelijk ik zeg, altoos op

hunne feesten. Op deeze zoo wel als in alle hun-

ne andere dansfen, rijst elk op zijne beurt op en

•lanst met groote ftoutheid en lugtigheid , zin-

gende, terwijl hij zulks doet, de krijgsverrigtin-

gen
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^

ren van zijne voorouderen. Ondertusfchen flaat

het gezelfchap, dat op den grond in eensn kring

rondom den dansfer zit, de maat met eenen aar-

digentoon, dien zij alle te zaamen laaten hooren

en die klinkt als heh, heh, heh. Deeze noo-

ten, als men dezelve zoo noemen mag, worden

met eenen fcherpen toon uitgefptooken, en met

deuiterfte kragt van hunne longen uitgehaald,

200 dat men zou denken dat hunne kragten daar-

door zouden uitgeput zijn , maar , in plaatfe van

dit, herhaalen zij het met dezelfde hevigheid ge-

duurende hunne geheele vrolijkheid.

De vrouwen , bijzonderlijk die van de West-

lijke natieën , dansfen zeer fierlijk. Zij houden zig

regt en beweegen zig, met haare armen digt langs

haare zijden nederhangende , eerst enige fchre-

den regts af, en dan weder terug links af. Dec

ze beweeging maaken zij zonder enige ftappen

te doen, gelijk een Europeaan doen zou, maar

met hunne voeten bij eikanderen , terwijl z»j

beurtelings hunne teencn en hielen verzetten. Op

deeze wijze glijden zij met groote vlugheid tot

op eenen zekeren afïUnd , en keeren dan weder

terug , en hoe talrijk degeene zijn , die mede

dansfen , zij houden egter de maat zoo naauw-

keuriglijk met eikanderen, dat 'er geene verwar-

ring koomt. Geduurende dit dansfen mengen de

vrouwen op vaste tusfchenpooaett haare fchelle

ftem»
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grond in eensn kring

maat met eenen aar-

zaamen laaten hooren

, heh. Deeze noo-

loemen mag , worden

itgefprooken, en met

e longen uitgehaald,

: hunne kragten daar-

maar , in plaaife van

dezelfde hevigheid gc-

rölijkheid.

lijk die van de West-

Serlijk. Zij houden zig

haare armen digt langs

e , eerst enige fchre-

r terug links af. Dec-

zonder enige ftappen

peaan doen zou, maar

kanderen , terwijl z»j

in hielen verzetten. Op

et groote vlugheid tot

, en keeren dan weder

igeene zijn , die mede

x de maat zoo naauw-

, dat 'er geene verwar-

I dit dansfen mengen de

aenpooaen haare fchelle

ftem*

Antefikaanjche Indiaanen» «I

ilemmen onder de fchorre Hemmen der mannen»

die rondom zitten (want men moet opmerken

dat de twee kunnen zig nooit in eenen zelfden

dans ondereen mengen) hetgeen met de muzijk

van de trommels en chichicoes eene aangenaamc

overeenilemming maakt.

De Indiaanen hebben verfcheiden foorten van

dansfen , die zij bij verfchillende gelegenhedea

dansfen, als den Pijp- of Calumet -dans , dea

Oorlogs-dans , den Huwelijks -dans en den Of-

fer- dans. De beweegingen zijn in eiken deezer

dansfen onderfcheidea ; maar het is bijna onmo-

gelijk een denkbeeld te geeven van de omftandig*

heden, waarin zij verfchillen«

Verfchillende natieën verfchillen ook in hun-

ne wijze van dansfen. De Chipewi^s werpea

zig in eene grooter verfcheidenheid van postuti-

ren dan enig ander volk ; dan houden zij hunne

hoofden omhoog , dan buigen zij bijna ter aarde;

dan neigen zij aan eene zijde over dan aan eeae

andere. De Naudowesfics houden zig regter,

flappen vas:er, en beweegen zig iierlijkcr. Maar

alle verzeilen zij hunne dansfen met het onaan-

genaam geluid , dat wij zoo even befcbreven

hebben.

De Pijp • dans is de voomaamde en aangenaam-

fte voor eenen toekijker van alle, naardien hij

minst dol is en deszelfs beweegingen de fierlijkfle

zijn;
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zijn; hij wordt llegts bij bijzondere gelegenheden

gebruikt, gelijk wanneer 'er gezanten vun eenen

vijand koomen om over vrede te hnndelen , of

"
wanneer 'er vreemdelingen van enig aanzien door

hunne landen trekken.

De Oorlogs-dans, dien zij dansfen als zij ten

ftrijd zullen gaan , en als zij van hunne krijgs-

tochten t'huls koomen, doet de vreemdelingen

met fchrik aan. Mij wordt ,
gelijk de andere ,

in eenen kring van de krijgslieden gedanst; ge-

woonlijk maakt een Opperhoofd den aanvang

met zig van de regter naar de üinkerzijde te be-

weegen en zijne eigen krijgsdaaden en die zijner

voorouderen te zingen. Als hij eene gedenk-

waerdige daad gezongen heeft, geeft hij met zijne

oorlogs-knods eenen zwaaren (lag tegens eene

paal, die, tot dat einde, in het midden der ver-

gaderiag, in den grond geplant is.

Elk danst op zijne beurt en verhaalt de won-

dere daaden van die van zijn gedacht , tot zij ein-

delijk alle aan den dans gaan. Dan wordt de

dans waarlijk vreesverwekkende voor eenen

vreemdeling, die zig bij geval onder hen bevindt,

naardien zij zig in alle fchriklijke en vreeswek-

kende gelbken werpen, welke men zig verbeel-

den kan, terwijl zij de rol herhaalen, welke zij

legens hunne vijanden in het veld mt enen te fpee-

len. Wanneer zij hier mede bezig zijn *
houden

zij
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v: Amerikaanfche Indiaanen, H
zij hunne fcherpe mesfen in de hand , met welke

zij zoo rond flingeren, dat zij geduiirig in gevaar

zijn om eikanderen den hals afcefnijden , en als

zij dceze gedreigde (lagen niet met eene onbe-

grijplijke behendigheid wisten te ontwijken, zou

het niet kunnen misfen. Door deeze beweegin-

gen willen zij toonen hoe zij hunne vijanden van-

gen, dooden en den hoofdfchedel afvillen. Om
dit toneel nog afgrijslijker te maaken , heffen

«ij hun akelig gegil , gefchreeuw en oorlogs-

krceten aan , zoo dat men hen in geen ander

licht dan als een boop baarlijke duivels kan be-

fchouwen.

Ik heb menigmaal deezea dans met hun mede-

gedansd ; maar weldra kon hij mij niet meer ver-

maaken , naardien ik de vrees niet kon va-u mij

werpen dat ik nog eens eene vreeslijke wond zou

ontvangen , die , naar de hevigheid van hunne

gebaerden te oordeelen , doodüjk zou hebben

moeten wezen.

Ik bevond dat de natieën ten Westen van de

Misfisfippi €n aan de boorden van het Groote

meir (^Lake Superior^ nog gebruik blijven

maaken van de Pawwaw , of /3warten-dans.

Htt volk in de volkplantingen vervellen duizend

ongerijmde vertellingen v8n dee^en dans , waar

mede de Indiaanen den. duivel zouden oproepen.

IV! aar zij bekennen dat die in voorige tijden was

en
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fin dat hij nu bijra geheel in onbruik is onder

die, welke aan de Europifche volkplp.iiingcn

grenzen. Ik ontdekte egter dat hij nog in ge-

bruik was in de binnen landen , en fchoon ik

den duivel juist niet d-jor denzelven zag opkoo-

men , was ik egter getuige van enige ftukjens

,

die alleen konden verrigt worden door lieden,

die met hem omgingen, of zeer bedreven en be-

hendige gochelaars waren.

Terwijl ik onder de JSaud»wes/ies was, wierd

'er een dans uitgevoerd, welke dien naam had.

Voor de dans begon, wierd 'er een van de In-

diaanen in eene maaifchappij aangenoomen, wel-

ke zij PVakon Kiichewah noemden ,
dat is ,

de

f^rienden Maatfchappij van den Geest. Dee-

ze maatfchappij beftaat uit perfoonen van beiden

kunnen , maar alleen dezulke kunnen in dezelve

aangenoomen worden , die van een onbefproo-

ken naam zijn, en die het geheel gezelfchap aan-

genaam zijn. Op deeze aanneeming volgde de

Pay^vaw dans , ( waarin ik niets zag dat aanlei-

ding konde geeven tot de gerugten , die ik 'er

van gehoord hadj en alles wierd. volgens hun

gewoonlijk gebruik , met een groot feest be-

floten.

Naardien dceze inwijing verzeld ging van enige

zeer zonderlinge omftandigheden , die, gelijk ik

gazegd heb , in eene verwonderlijke ^^^^^^^'
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'Amcrikaanfche Indiaansn, «/

heid bcftaan moeten, zal ik van de gehcelc zaak

een omftandig verhaal doen. Zij wierd verrigc

ten tijd van de nieuwe maan , op eene daartoe

aangelegde plaats, in het midden van hunne le-

gerplaats , die omtrent twee honderd menfchen

kon bevatten. Naardien ik een vreemdeling was

en bij alle gelegenheden door hen zeer beleefd be«

handeld wierd, wierd ik genodigd om de plegtig-

heid te zien en digt bij de tralieën van het af-

fchutzcl geplaatst.

Omtrent den middag begonnen zij te vergade-

ren , wanneer de zon helder fcheen , hetgeen zij

als een goed voorteken befchouwen , want nooit

zullen zij uit verkiezing openbaars vergaderingen

houden, tenzij de lucht helder en onbewolkt is.

Eerst verfcheen 'er een groot getal Opperhoof-

den , die in hunnen besten opfchik uitgcdoschc

waren ; agter deeze kwam de Opper- oorlogs*

man , in eenen langen mantel van rijk bont ge-

kleed , die op den grond fleepte , verzeld van

een gevolg van vijftien of twintig perfoonen , op

de aardigfte wijze gefchilderd en gekleed. Daar-

op volgden de vrouwen van degeene, die reeds

in de maatfchappij waren aangenoomen gewor-

den en de trein wierd gefloten door een' verwar-

den hoop van de laagere klasfe, terwijl elk, zoo

veel in zijn vermogen was , medewerkte om het

toneel f^'/ootsch en pragtig te maaken.

11. Deel. B Toen

.P
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Toen de vergadering gezeten en 'er ftimand

bevoolcn was, ftond een der voornaamftc hooiden

overeind en gaf in eene korte, ";^" ."'"^^'J*

ke . aanfpraak , de vergadering kcnr.is van het

oogmerk, waartoe zij bijecngckoomen waren.

Hii caf hun bericht dat een van hunne jonge lie

den wenschte als lid van hunne maatfchoppij aan-

'

cenoomen te worden en , hem bij de hand nee-

mende , vertoonde hij hem , hen te gehjk vraa-

gcnde of zij 'er ook iets tegens hadden dat hij

een lid van hun gezelfchap wicrde.

Naardien niemand enige tegenwerping maakte,

«ierd de jongman in het midden geplaatst ,
en

vier van de Opperhoofden ftonden kort bij hem ;

L hem bij beurten opgewekt te hebben van met

te bezwijken onder de bewerking ,
die h,j zou

ondergaan , maar zig als een Indiaan en een man

te houden , vatteden twee van hun z.jne armen

vast en deeden 'hem knielen, een ander plaatste

zie agter hem om hem te vangen als h.j viel
,
en

dSste van de vier gong omtrent twaalf voeten

van hem af regt voor hem liaan.
^ _ ^,

* Dir alles gedaan zijnde , begon het Opper-

hoofd, dat voor den knielenden candidaat ftond

,

„,et eene verllaanbaare Hem tot hem te fpreeken.

Hii zeide hem dat hij zelf nu beroerd wiera door

denzelfden geest, welken hij hem in weinig oo-

genblikken zou mededecleni dat deeze hem dood
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[f nu beroerd wierd door

tl hij hem in weinig oo-

ien i
dat deeze hem dood

zou

^merikaanfche Ittdhanen, \^

Eou ilaan « maar dat hij terdond weder tot het le-

ven zou gebragt worden, hij voegde 'er bij dac

deeze mededeeling, hoc rchrikverwekkendc,cgter

eene noodzaak! ijkc voorbereiding was tot de voor*

deelen , van welke de niaatfchappij , in welke hij

nu ftond aangcnoomen te worden, het genot had.

Terwijl hij dit fprnk , fcheen hij zeer ontroerd

te zijn, tot eindelijk zijne ontroeringen zoo grooc

wierden dat zijn aangezigt verdraaid wierd en

zijn geheel Ilghaam (lulptrekkingen kreeg. Op
dit pas wierp hij iets , in gedaante en kleur als

eene kleine boon , naar den jongman , dat in zijnen

mond fcheen te vliegen , waarop hij eensklaps

zoo beweegingloos nederviel als of hij dood ge-

fchooten ware. Het Opperhoofd , dat agter hem
geplaatst was , vong hem in zijne armen , en

legde hem , met hulp der twee andere , op den

grond naar alle waarfchijnlijkheid van het leven

beroofd.

Toen zij dit gedaan hadden , begonnen zij cn-

middelijk zijne leden te wrijven en hem op den

rug te flaan , terwijl zij hem flooten gaven, die

beter gefchikt fcheenen om den levendigen te (lil-

len , dan om een* dooden levendig te maaken*

Geduurende deeze buitengewoone bewerking

bleef de fpreeker zijne redenvoering vervolgen,

de aanfthouwers verzoekende zig niet te verwon-

deren of aan de opkomst van den jongman te

B !> wan-
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„ yan it dansten icr Nmrd-

lo.. .oUbnd enk., voortkwam van de gcwcb

digo werking van den gcc« op vcr^gcns d^e

,0^ hier toe ongewoon «aren aan diergel.jkc .n-

"DX"nglagondcr.nsrchenverre„eidon.ii.

„uuten zonder gevoel en bewecging; maar, em-

2m na verfcheiden lievlge (lagen omvangen

thetóen. begon hij enige .ekcnen van leven te

Iven. dJ' waren cg.er verzeld van zwaare

ftuip rekkingen en eene mkking ,
mar het

fle n, indekceU "«r zij hielden weldra op;

«antt^enhijdeboon,
ofwatbetdanookwa.

Te. dat het Opperhoofd hem toegeworpen had

lar dat ik. fchoon ik me, alle aandacht cplet-

"de. niet in zijnen mond had zien ^an nuge-

Lg^had, reken hij korte oogenbl.kkcn daar-

na vrij wel tot zigzelven gekoomen te z.jn.

Toen nu de plegtigbeid dus verre verngt was

,

„okken hen. de dienst- doende Opperhoofden de

Weeren uit, welke hij gewoonlijk gedraagen

h d, en deeden hem een geheel nieuw ftel k e.

deren «in. Toen hij gekleed was, vattedc hem

de fpreeker weder bij de hand en bood hem he,

„Klfchap aan, ah een regelmaafg en yolkoomen

|g:liid lid, hen tegelijk opwekkende om em

al zulken nodigen bijftand te geeven ^s h^ ,

„og een jong lid zijnde, zou kunnen nod,gh^b.

gai .in.i«-« .nn»»««l
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inswoordige leven-

im van de gewei-
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j^merihatrfche Indiaanen, af

ben. Toen vermaande hij ook den nieuwling

verkoren broeder den rirad van zijne oiiJer broe-

deren met nederigheid te ontvangen tn naauw*

keurii^lijk ic agtervolgen. t

Nu flo.'gen alle dcgccne , die binnen het (la-

ketzel gclaaten waren, cenen kring rondom hun-

nen nieuwen broeder; de niuzijk begon en het

groot Opperhoofd zong eencn zang, waarin hij,

als naar gewoonte, hunne krijgsbedrijven vcrhicl''.

De eeni;.;(lc fpeelnngen, die zij gebruiken, zijn

een trom nel , diy uit een fraai gewerkt ftuk

van eenen hollen boom bcllaat , over welks een

eind een vel is gefpanncn , waarop zij met ecncn

enkelen flok (laan , en dat een geluid geeft dat

verre af Is van welluidend te zijn , maar flegrs

dient om de maat te flaan ; en de chichicoe^ die

zij 'er fomtijds bijvoegen; in hunne oorlogs- dans-

fen gebruiken zij fomtijds eene foort van dwarsfluit

van riet gemaakt, die een fchel hard geluld geefr.

Nu was hec gantfche gezclfchap bij maiitan-

deren en de dans begon; daar waren verfcheidcn

zangers , die de muzijk met hunne ftemmen ver-

zelden, terwijl de vrouwen op zekere tusfchen-

poozcn in choor medezongen, hetgeen met m:.l-

kanderen eene niet onaangenaame maar wilde

muzijk voort bragt. Deeze was eene van de aan-

genaamfte vcrmanklijkheden , welke ik bijwooi»

de, terwijl ik onder hen verkecrdct

15 3 Ik

'\i
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Ik kon mi] niet onthouden van lagchen over

cene zonderlinge kinderachtige gewoonte, welke

ik zag dat zij in deezen dans gebruikten, en die

de eenigfte was, die enigen fchijn van bezweering

had. De meeste lieden droegen in hunne han-

den een otters of bosch- marters vel, dat geheel

van het lijf afgeftroopt en met lucht gevuld zijnde,

als het gedrukt wierd , een piepend geluid gaf,

door een houten pijpjen, dat in den bek was vast

gemaakt. Wanneer zij dit werktuig iemand van

het gezelfchap voor het gezigt hielden en 'er dan

mede gepiept wierd , viel hij , di? het geluid

ontving , terftond als dood neder. Somtijds la-

gen 'er twee of drie, zoo mannen als vrouwen,

tegelijk op den grond; maar onmiddelijk bekoo-

mende, ftonden zij op en voegden zig weder in

den dans. Dit fcheen zelfs de hoofden oneindig

te vermaaken. Naderhand hoorde ik dat deeze

hunne DU Penates of Huis- Goden waren.

Na dat op dceze wijze enige uuren doorge-

bragt waren, begon de maaltijd; toen de fcho-

tels bij mij gebragt wierden, befpeurde ik dat zij

methonden-vleesch gevuld waren, en ik wierd

onderrigt dat zij op alle hunne groote openbaare

maaltijden geene andere foort van voedsel gebrui-

ken. Tot dat einde bezorgt, op den maaltijd, van

welken ik nu fpreek , de nieuw aankoomling vette

bonden , als zij flegts tot enigen prijs te krijgen zijn.

In
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gen in hunne han-

ters vel, dat geheel

lucht gevuld zijnde,

piepend geluid gaf,

,in den bek was vast

verktuig iemancl van

jt hielden en 'er dan

hij, die het geluid

neder. Somtijds la-

nannen als vrouwen,

: onmiddelijk bekoo-

oegden zig weder in

de hoofden oneindig

hoorde ik dat deeze

• Goden waren,

enige uuren doorge-

laltijd; toen de fcho-

, befpeurde ik dat zij

l waren, en ik wierd

inne groote openbaare

rt van voedsel gebrui-

, op den maaltijd, van

lUW aankoomling vette

5en prijs te krijgen zijn.

In
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In deeze gewoonte van , bij zekere gelegen-

heden , honden vlcesch te eeten , gelijken zij de

bewooneren van enige der landen aan de Noord-

Oostlijke zoomen van Afia. De Schrijver van

het Bericht van Kamfchatka, op last van de Kei-

zerin van Rusland uitgegeeven , en hier voor

aangehaald , zegt ons dat het volk dat Koreka

bewoont, een land ten Noorden van Kamfchat-

ka , die als de Arabiers in horden omz werven

,

als zij de booze geesten hunnen eerdienst bewij<

zen , eep rendier of eenen hond dooden , wel-

ker vleesch zij ecten, en welker kop en tong zij

op eenen paal fteeken met het voorhoofd naar

het Oosten gekeerd ; en ook dat zij , als zij

bevreesd zijn voor de eene of andere befmeilijke

kwaal , eenen hond dooden en de darmen om
twee paaien winden, tusfchen welke zij dan door-

gaan. Deeze gewoonten , in welke zij ten naas-

ten bij door de Indiaanen nagevolgd worden,
fchijnen mijne onderftelling nog te verfterken dat

Amerika eerst van deezen kant bevolkt is ge-

worden.

Ik weet niet onder welke klasfe van dansfen ik

dien dans moet rangfchikken , welken de Indiaa-

nen dansten , die aan mijne tent kwamen , toen

ik aan het meir Vepin , aan den oever van de Mis-

fisfippi landde, gelijk in mijn dagverhaal gemeld

is. Uitkijkende , zag ik , gelijk ik aldaar ge-

B 4 *' meld

^ . H
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meld heb, twintig naakte jonge Indiaancn, de

voltiiaakcde van gedaante en verre de fchoonfte

van alle die ik ooit gezien had, naar mij toe

koomen , dansfende op het geluid van hunne

trommelen. Elke tien of twaalf fchreden ftoii-

den zij ftil en hieven aan met gillen en fchreeu-

wen.
, ,

Toen zij tot aan mijne tent geftaderd waren ,

verzogt ik hen binnen te koomen , hetwelk z\]

deeden, zonder zig te verwaerdigen mij enig

andwoord te geevcii. Naardien ik zag dat zij met

rood en zwart befchilderd waren ,
gelijk zij ge-

woonlijk zijn , als zij tegens eenen vijand uit-

trekken , en befpeurde dat 'er iets van den

ooriogs-dans in hunne beweegingen was ,
twij-

felde ik niet of zij waren opgeftookt door het

vijandlijk Opperhoofd , dat mijne groetenis ge-

weigerd had. Ik beiloot dan mijn leven zoo duur

te.verkoopen als mogelijk was. Ik onivong hen

zittende op mijne kist , met mijne fnaphaan en

piftoolen naast mij en beval mijn volk een waa-

kend oog op hen te houden en zelve ook op

hunne hoede te zijn.

De Indiaanen , in de tent gekoomen zijnde ,

'

vervolgden hunnen dans bij beurten , terwijl zij

te gelijk van hunne helden- daaden zongen en van

de meerderheid van hunne natie boven alle an-

dere volkeren. Om hunne woorden nog meer
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ifre Indiaancn, de

verre de fchoonfte

ad, naar mij toe

geluid van hunne

aalf fchreden fton-

t gillen en fchreeu-

nt geftaderd waren ,

lomen , hetwelk zij

waerdigen mij enig

en ik zag dat zij met

aren ,
gelijk zij ge-

ls eenen vijand uit-

ic *er iets van den

Begingen was , twij-

opgeftookt door het

mijne groetenis ge-

mijn leven zoo duur

as. Ik ontvong hen

ït mijne fnaphaan en

1 mijn volk een waa-

ien en zelve ook op

nt gekoomen zijnde

,

i

beurten , terwijl zij

daaden zongen en van

natie boven alle an-

e woorden nog meer

kragt
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kragt bijtezetten , fchoon hunne taal ongemeen

kragtig en vol allerderkfle uitdrukkingen was , en

zoodaanig als het lloutsi hart met fchrik zou

hebben kunnen vervullen , floegcn zij , op hec

eind van eiken volzin, hunne oorlogs • knodfen

met zoo veel geweld tegens de (laaken van mijne

tent, dat ik alle oogenblikken verwagtede dat zij

op ons zoude ncderftorten. Naardien elk hun-

ner , in het rond dansfen , mij voorbij kwam

,

hielden zij hunhe regterhand boven hunne oogen

en keeken mij, terwijl zij digt naar mij toe kwa-

men , flrak in het gezigt , hetgeen ik niet als een

teken van vriendfchap kon opvatten. Mijn volk

achtte zig verloren en ik, voor mij, beken dat

ik nooit bij enige gelegenheid zoo «eer bevreesd

ben geweest.

Toen zij hunnen dans ten naasten bij geëin-

digd hadden, bood ik hun de vrede- pijp aan,

maar zij wilden die niet aanneemen. Toen fchooc

mij , als eene laatste toevlugt , in te beproeven

wat gefchenken zouden uitwerken ; ik nam dan

enige linten en fnuisterijen uit mijne kist , welke

ik hun voor leide. Deeze fcheenen hen in hun

befluit te doen wankeltn en hunnen toorn eniger-

maate te ftillen ; want eene raadpleeging met ei-

kanderen gehouden hebbende , plaatsten zij zig

op den grond neder , hetgeen ik als een gunftig

voorteken befchouwde. Hier in bcdrojg ik mij

B 5 ook
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56 yan ie ilumfm der Notrd-

ookniet.wmtkortdmopmmen zij de vrcde-pijp

"n, oniaken dezelve, rdk«n n,ij die oe,« toe»
,ooi.en-er.oen«lveult. Daarop vatteden z,

de gefchenken op. welke tot d,en ujd dwr ge

legen hadden, zonde, dat zij 'er «ch. opjche

-

„en « ilaan ; zij fcheenen zeer mer dezdve »

hunnen fchik en vertrokken op eene vr.»dl.^«

„ij«. en niets deed »,« ooit zoo v«l v"™»*

.h n,ij van zulke vreeslijke gasten ontflagen te

zien* •

Ik heb nooit kunnen te weeten koomen wat ei-

eenliik het oogmerk van dit bezoek geweest zij.

"hoedengU on. te denken dat het v,a„;

lilk was en dat hunne komst, op zulk een to uut

op aanftooking van den Grooten S-or ge^h.ed

L; maar naderhand wierd ik onderngt da, het

wel cene beleefdheid konde geweest z.jn .welke

zij de Opperhoofden v» andere natieen ,
d.e h»

bi geval ontmoeten, gewoon »!".«'««')«»'

'.^f^deomftandigheden diemijinh.nged«g

zoo verdagt waren voorgekoomen, enkel de mt

„«kingen van tunnen hoogmoed waren, en ten

o^^eA hadden degeenen, welke zij dus bezog.

«nTeen groot denkbeeld van hum.e dapperheid

r Uoekheid te geeven. Den -orgen voor *

mijnen weg vervolgde, kwamen verfcheiden v«,

hunne vrouwen mij een gefchenk van w»t rmker

brengen, welke ik met nog enig. linten beloonde.

I
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lamen zij de vrede -pijp

kten mij die pcrst toe en

;. Daarop vatteden zij

e tot dien tijd daar ge-

: zij 'er acht op fchee-

en zeer met dezelve in

ken op eenc vtiendlijke

j
ooit zoo veel vermaak

ijke gasten ontflagen te

e weeten koomen vrat ei-

1 dit bezoek geweest zij.

te denken dat het vijand-

mst,opzulkcen laat uur

Grooten Sautor gefchied

/ierd ik onderrigt dat het

)nde geweest zijn , welke

n andere natieën, die hen

rewoon zijn te bewijzen,

ien, die mij in hun gedrag

,rgekoomen, enkel de uit-

hoogmoed waren, en ten

nen, welke zij dus bezog-

eeld van hunne dapperheid

;n. Den morgen voor ik

, kwamen verfcheiden van

en gefchenk van wst fuiker

t nog enige linten beloonde.

Amcrikaanfche Indiaanen, *7

De Offer • dans is dus niet genoemd omdat zij

tegelijk eenc ofFcrhande aan cenen goeden of

kwaaden geest opoHoren ; maar hec is een dans,

welken de Naudowcsfics dien naam geevcn , omdat

hij gebruikt wordt als hun enige algemeene ge-

lukkige omftandigheid gebeurt. Terwijl ik onder

hen was, kwam 'er een fraai groot hert bij geval

midden in hunne legerplaats loopcn , dat zij wel-

dra afmaakten. Naardien die juist bij de nieuwe

maan voorviel, hielden zij het voor een gelukkig

voorteken en , het geheel gebraaden hebbende,

kreeg elk in de legerplaats 'er zijn deel van. Na

het maal dansten zij alle met malkanderen eenen

dans, welken zij, omdat hij enigzints vaneenen

godsdiendigen aart was , den Offer-daos noemden.

AGTSTE HOOFDSTUK.

Van de Jagt der Indiaanen,

^

HLet jaagen is de voornaamfte bezigheid der

indiaanen ,* zij worden van hunne jonge jeugd

daartoe opgebragt, en het is eene oefening, niet

minder eerwaerdig dan tot hun onderhoud nood-

zaaklijk. Een behendig en onverfchrokken jagec

is
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fa bii hen bijna in even zoo groo.e achung «I»

een voornaam ktijgsman. Uaar is na
J

enkele list , welke 's menfchen f^^™''"^'-"»

i^n heeft om de dieren ie vangen of K doo

t^.diehen.voed«lverrchaffe..ofwclker^vd-

len voor de Europeërs van v.aarde zijn, welke

n.:tfr/afiag.*.'es.-^f'«-^^f;
held, di hun bijzonder eigen is, ?f en word n

„èrkzaam, ftandvasiig en onvermoeid. Z,, m
Totr fchrander in het opfpocren va„ h«

«ild, en in de middelen om bet te dooden. Z.j

Tt^de fcheiden het fpoor.van de dieren, op welke

zij jaagen, fchoon het voor de o»?»™ ™''^«

^totebèfpearenis.enkunnenhetdoorheton.

betreden bosch met zeekerheid volgen.

De dieren, op welke de Indiaanen «en on,

bun ïloesch , dat zij tot voedzel gebruiken, en

^m hunne vjlen, van welke zij hunne klederen

ZlZoi welke zij met de Europeaanen ver-

^Zk zijn de Buffel, de Eland . het Hert

,

Twoofe (o), het Rendier, de Beer, de Bever,

(., VeiftbeUlen v.a de nleuwfte naluut.befArljve»

J„déa den El,nd(£tt) en de Moofe voor ecnenl»..

Klfde dier; doch wijl de Schiljver v»» een ander ge

7ol i. en deeze dieren hier agter belden af.onderl*
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00 groote achting als

)aar is naauwlijks eene

chen fdranderhcii be-

te vangen of te doo-

:haffen, of welker vel-

m waarde zijn, welke

Peggen zij die vadzig-

ïigen is , af en worden

onvermoeid. Zij zijn

jet cpfpooren van het

om het te dooden. Zij

ran de dieren, op welke

)or de oogen van andere

kunnen het door het on-

kerheid volgen,

delndiaanenjaagen, om

)t voedzel gebruiken, en

welke zij hunne klederen

net de Europeaanen ver-

ïl, de Eland, het Hert,

idier, de Beer, de Bever,

de

nieuwfte natuur- befchrijver»

n de Moofe voor een en het-

Schrijver van een ander ge-

hier agter belden afaonderlijk

bo-

Jmerikaanfche Itidiaaneiu n
de Otter , de Bosch -marter enz. Ik zal de be-

fchrijving van deeze dieren uitftellen tot het hoofd-

Huk, waarin ik van de viervoetige dieren van

Noord - Amerika zal handelen , en hier flegts

fpreeken van de wijze van dezelve te jaagen.

Eerst wordt 'er in hunne algemeene vergade-

ringen , die in den zrmcr gehouden worden , en

waarin al het te verr gtene voor den aanftaandea

winter bepaald wordt , vastgcfteld welken weg

zij tot dat einde neemen zullen , en welke par-

tijen op de verfchillende tochten zullen gaan. De

ojpperfte oorlogsman , wiens werk het is alles

daaromtrent te regelen, maakt met groote pleg-

tigheid eene uitnodiging bekend aan alle , die

verkiezen hem te verzeilen ; want de Indiaanen

erkennen , gelijk ik boven reeds gezegd heb ,

geene oppermagt en hebben geen denkbeeld van

dwang en elk die dit aanneemt , maakt zigzelven

gereed met verfcheiden dagen lang te vasten.

De Indiaanen vasten niet, gelijk fommige an-

dere naiieën , op het rijkst en lekkerst voedzel,

maar zij onthouden zig volkoomenlijk van alle

foort van fpijs en drank , en zoo groot is hun geduld

en hunne kloekmoedigheid, dat de zwaarfte dorsc

hen

befchrijft, heb ik deeze onderfcheiding eok hier zoo

gelaaten. vkktaalbk.



50 ran de jagt der Noord-

hen niet zoude kunnen noopen eenen druppel

waters te nuttigen, en egter fchijnen zij, otjder

deeze geftrenge onthouding , vrolijk en wel te

vreden. . 4-,

De reden, die zij van dU vasten geeven
, « d.t

he. hen in ftaat ftelt om vrij te droomen, in wd-

ke droomen zij ondcrrigt worden waar 2,J
den

„ootften overvloed van wild zullen vmden, en

ook dat het het ongenoegen van de kwaade gees-

«m afwendt en hen hm genegen maakt ,
terwjl

zij bij dee» gelegenheden ook de deden hun»

lighaams, die onbedekt zijn , zwart verwen.

Als de vasten ten einde en de plaats daar men

iaagen zal bekend is gemaakt, geeft het Opper-

ioofd, dat hen geleiden moet, eengroot gas -

Za a» h»n, die de verfehill«.de benden zul-

Cuitmaaken, van -.welk geen van hun.«,

durft nuttigen voor hij zig gebaad heeft. Op tó

gastmaal eeten zij. alfchoon z» zoo langen t,,d

Last hebben, zeer maatig, en het voorzutend

Opperhoofd verhaal, de daaden van i^'^^^^

de grootfte dingen bedreven hebben m de zaak

.

«e zij nu gaan aanvangen. Kort daarop ve trek-

tozij op hunnen toeh. naar de bepaalde plaats,

„e. zwart befchilderd of liever befmeerd. onder

de loeiuichingen van al het volk.

Het' is onmogelijk hunne fnelheid en ftan vas-

.igheid te bcfchtijven, die zij gebrmken, als

j

_«1. I
! « '" '

-—

"

-^^'»""'»"
~ —w iéfIMVTtVSr"
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noopen eenen druppel

;ter fchijnen zij, onder

ng , vrolijk en wel te

dit vasten geeven , is dat

irrij te droomen, in wel-

rt worden waar zij den

'wild zullen vinden, en

ren van de kwaade gees-

genegen maakt , terwijl

den ook de deden huns

sijn , zwart verwen,

ide en de plaats daar men

maakt, geeft het Opper-

«1 moet , een groot gast-

verfchillende benden zul-

welk geen van hun iets

zig gebaad heeft. Op dit

choon zij zoo langen tijd

laatig, en het voorzittend

ïdaadenvan degeene, die

Ireven hebben in de zaak

,

;en. Kort daarop vertrek-

ht naar de bepaalde plaats,

of liever befmeerd , onder

tl het volk.

hunne fnelheid en ftandvas-

, die zij gebruiken , als zij

hun-

Amerikaanfche Indiaanen»

hunne prooi vervolgen ; geene krcupelbosfchen ,

flootcn , Hroomen , poelen of«rivieren kunnen

hen (luiten. Zij gaan altijd regt voorwaarts in

de regtfte lijn, die zij houden kunnen, en daar

zijn weinige van de wilde boschbewooneren , wel*

ke zij niet inhaalcn.

Ais zij op beeren jaagen , tragten zij hunne

fchuilplaatfen te ontdekken ; want decze dieren

verfchuilen zig, geduurende den winter, in holli^

boomftammen , öf raaakcn zig holen in den

grond , daar zij zonder voedzel blijven zoo lang

het flegte weder duurt.

Als de Indlaanen denken dat zij aan eene plaats

gekoomen zijn, daar die dieren gemeenlijk ver-

keeren , fchikken zij zig in eenen kring , zoo

wijd hun getal llrekt en , dan voorwaarts gaan*

de , tragten zij , naar maate zij het middenpunc

naderen , de fchuilplaats van hunne prooi te ont*

dekken. Door die middel zijn zij zeeker, zoo

^er tusfchen beiden enige liggen , dat zij die zul>

len opftooten en met hunne boogen of met hunne

fnaphaanen nedervellen. De beeren vlugten zoo

dra zij een* mensch of een* hond zien en zullen

zig alleen dan verweeren , als zij zeer hongerig

,

of als zij gewond zijn.

Als de Indiaanen op den buffel jaagen , maaken zij

eenen kring of een vierkant , ten naasten bij op de-

zelfde wijze als wanneer zij naar den beer zoeken.

Als
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Als zij alle op hunne posten zijn , fteeken zij het

cras, dat op dien tijd lang en dor is, in brand,

wanneer deeze bieren , die zeer bang voor vuur

zijn , in allerijl voor hetzelve vlugtendc ,
in

groote menigte in een kort bellek bijeen gedre-

ven worden, en dan kan 'er naauwliiks een ont-

fnappen. , ,
,

Zii hebben verfchillende wijzen van den eland,

het hert en het rendier te jaagen. Somtijds zoc

Icen zij hen op in de bosfchen , in welke z.j z,g

,

neduurende de geftrenge koude, vcrfchu.len, en

daar zij ^eraaklijk van agter de boomen gefcho-

ten worden. In de Noordlijkfte luchtftreeken

neemen zij het voordcel van het weder te baat

om de elanden te dooden; als de zon even zoo

veel kragt heefc om de fneeuw te fmelten en de

vorstin den nagt eene foort van korst op de op-

pervlakte maakt, valt die dier, dat zwaar is, met

züne pooten'er door, en kan 'er z.g bezwaar-

lijk uit redden; op dien tijd wordt hij dan ook

ras agterhaald en gedood.

Sommige natiecn jongen deeze dieren op eene

wlize, die gcmaklijker en vrij van gevaar is. Ue

iagors bende verdeelt zig in twee parujen, en.

tene plaats uitgekozen hebbende op den oever

van eene rivier, gaat ccnc der benden t fchecp

in hunne kanoos , terwijl de andere zig op het

land in ecnen halven kring vormt ,
welks pun-

*
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n zijn , lleelcen zl] het

en dor is , in brand

,

5 zeer bang voor vuur

•tzelve vlugtendc , in

rt beftek bijeen gedre-

er naauwlijks een ent-

i
wijzen van den eland

,

jaagen. Somtijds zoe-

len , in welke zij zig,

koude, verfchuilen, en

;ter de boomen gefcho-

(ordlijkfte luchtftreeken

van het weder te baat

I ; als de zon even zoo

heeuw te Imelten en de

5rt van korst op de op-

dier, dat zwaar is, met

»n kan 'er zig bezwaar-

I lijd wordt hij dan ook

I.

en deeze dieren op eene

n vrij van gevaar is. De

g in twee partijen, en,

hebbende op den oever

cnc' der benden t' fchecp

rfijl de andere zig op het

iring vormt , welks pun-

ten

yim^rikaanfchc Induanen, n
ttfn aan de rivier koomcn , en de honden los lair,

die al het wild opjaagcn , dat binnen doezen h-il-

vcn kring bcfluten is ; zij drii<'cn liet naar de

rivier , en ni^-t zoo haast heeft hot zig te water

bcgeevcn of hot grootllc gedoe! te wordt afge-

maakt door degcene , die in de vaartuigen geble-

ven zijn.

De eland en de biiflcl zijn beiden zeer woeden-

de als zij gcv.'ond zijn , en zullen zig kloekmoe-

dig naar hunne vcrvolgrrs! wenden en hon on-

der hunne voeten vertrappen , zoo de jnger geen

middel vindt om hen te d^foden , of zijne veilig-

heid in de vlugt op ecnen nabijgelegen boom
zoekt •, door dit middel kan men hen fteeds ont-

wiiken en zoo moede maakcn van vervolgen , dat

zij het van zelve opgceven. Maar de jagt, waar-

op de Indiaanen , bijzondcrlijk die , welke de

Noordlijkc ftrecken bcvvoonen, zig voornaamlijk

toeleggen, en uit welke zij het grootst voordeel

trekken , is de bever- jagt. Het- jaargetijde tot

dcczc jagt is de gcheele winter door van Novem-

ber tot April , geduurende welken tijd het bont

van deeze dieren in zijne grootile volmaaktheid

ï?. Eene bcfchrijving van dit bijzonder dier, de

wijze waarop zij hunne wooningen maaken , en

de regeling van hunne bijna op reden ftcunende

maatfchappij zal ik op eene andere plaats mede-

deelen.

II. Deel. C De
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fchelden wlJMti Vfttt

gemeenfte rijn hen in

en te hakken of hua-

jeer fcherp van gerigc

moet men groote om-

men hunne verblijf-

aardien zij zig ze^en

even , en hunne woo-

DOte rivier of een groot

n hun eigen maakzel ge-

1 zig op het minde ge-

c diepfte van het water

,

aar den grond ; terwijl

j
een groot gerugt door

;c water te flaan , om alle

larlchuuwen.

hen op de volgende wij-

Tcwoonlijk eenen genoeg-

levensmiddelen voor den

zij egter nog van tijd tot

abijgelegene bosfchen om

De jagers, hunfpoorge-

„en eene val op hun pad,

;
fchors of jonge fpruiten

as liggen ; naauwlijks heeft

of daar valt hem een zwaar

üf en breekt hem de lende-

^
nen-,

'jfinerikaanfche IndiaaneHm H
aen; zijne vijanden, die op de loer ftaan , koo*

men weldra te voorfchijn, en maaken het magir

looa dier verder af;
_

Op andere tijden , wanneer het Ijs op de tt-

vieren en meiren omtrent eenen halven voet dik

is, maaken zij 'er een gat in met hunne bijlen •

waar naar toe de bevers zig dra bcgeeven , om

verfche lucht te fcheppen , als men hen in hunne

wooningen gaat ftooren. Naardien hun fnuivett

cene groote roering in het water maakt , wordt

de jager lijds genoeg gewaarfchuuwd dat zij koo-

men , en zij flaan hem op den kop , zoo dra hij

denzelven boven water fteekt.

Als de wooningen der bevers bij een beekjeil

zijn , worden zij nog gemaklij ker gedood : dan

hakken de jagers het ijs door, fpreiden een net

onder hetzelve , en breeken de wooningen der

bevers af, die nooit misfen zig naaf de diepte te

begeeven , daar zij in de netten vetward geraa*

ken en gevangen worden ; maar men moet hen

'er niet lang in laaten, want zij Zouden zig wel-

dra ontwarren , door met hunne tanden de netten

aan (lukken te bijten , welke men weet dat 2i|

aeer fcherp en lang hebben.

De Indiaanen draagen groote aorg om hunne

honden te beletten aan de beenderen van de be-

vers te koomen. De redenen , die zij van deeze

voorzorgen geeven , zijn , ten eerften , dat de

C a been-
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i .«« \,-,tA nm dat zii dc tanden van des

beenderen zoo hard zijn aat zij u

honden bederven , en ten tweeden da. ziJ be

treesd zijn dat zij de geesten.van d. bevers doo

rLteUn zoo zeer zullen verbitteren ,
dat

^ilr volgenden jagt- tijd ongelukkig zullen

"te'ellcn van deeze dieren verruilen de iag».

„et de Europeaanen voor „oodwend.gheden en

::.t zij loor de laatste nieergcfchatword^

dan enige andere foort van bontwerk, leggen *.)

,iff met groeten ijver op deeze jagt toe.

^i^s de Indiaanen buffels, elanden, herten enz.

doodcn, verdeden zij gemeenlijk het vleesch on-

der den (l™, rot welken zij behooren Maar

,0. de bever- jagt vereenigen zig gemeenlijk enige

huisgezinnen, en verdeden den buit met makan-

dl en. Zij geeven , het is waar, gemeenlijk in

de" veididing enig voorrecht -" -u-^;"

gezinnen ; maar nooit ontftaat 'er ™)d "f """""

reering over het betoonen van partijdigheid.

onder de AW»«/?« i^ i'" ^^™ ST"""''

dat zo iemand een hert, buffel «f «"^erdier
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zij de tanden van de

tweeden dzi zij be-

n.van (?/; bevers door

Hen verbitteren , dat

d ongelukkig zullen

•en verruilen de jager»

noodwendigheden en

e meer gefchat worden

bontwerk, leggen ai)

Jeeze jagt toe.

,
elanden , herten enz,

eenlijk het vleesch on-

i zij behooren. Maar

en zig gemeenlijk enige

in den buit met malkan-

is waar, gemeenlijk in

)rrecht aan hunne eigen

tftaat'ernijdofmurmu-

1 van partijdigheid.

es is hei eere gewoonte

Tt , buffel of ander dier

len aanmerklijken afftand

, daar iemand, tot eenea

;, zig bevindt, en deeze

; fteekt, het Wild als de

csten bcfchouwd wordt,

fteii doodlijk gewond was.

Schoon

'Amerikaanfche Indiaanen, m
Schoon deeze gewoonte willekeurig en onreden-

lijk voorkoomt, onderwerpt dat volk zig egter met

genoegen aan dezelve. Deeze beflisfing is even-

wel zeer verfchillende van die , welke door de

Indiaanen op de grenzen van de volkplantingen

in zwang is, daar de eerde , die het raakt, recht

heeft op het beste gedeelte.

NEGENDE HOOFDSTUK.

Fan de Oorlogen der Indiaanen, .ï-ï

»

JJe Indiaanen beginnen de wapenen te draagen

als zij vijftien jaaren oud zijn, en leggen die we-

der af, als zij tot den ouderdom van zestig jaa-

ren gekoomen zijn. Sommige natieën naar het

Zuiden , vervolgen , naar mij bericht is , hunne

krijgs - oefeningen niet, als zij eens vijftig jaaren

bereikt hebben. *
,

Onder eiken ftam of natie is een uitgelezen ge-

tal manfchappen , die de oorlogslieden genoemd

worden, en die altoos gereed zijn om of aanval-

lender , of verdedigender wijze , naar de gele-

genheid het vereischt, de wapenen te voeren.

C 3 Die.
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Diegeene . welke omgang met de Europeaanen

hebben, maaken gebruik van ^omah.^f^^
^J^'^

ftn en vuur- wapenen i
maar die, welke West-

waarts van de Misfts.fippi woonen , en die geene

gelegenheid hebben om deeze foort van wapenen

te koopen, gebruiken boog en pijlen en de Cas-

fe-Tête of Oorlogs-knods,

De Indiaanen , die nog verder Westwaarts

voonen, een lan'd dat zig tot aan de Zuid- zee

^litftrekt ,
gebruiken in den ftrijd een oorlogs-

cuig, dat zeer ongemeen is. Naardien zij zeer

vedè paerden hebben , vallen zij hunnen vijand

l^Uoos te paerd aan , en belemmeren denzelven

„et geen ander wapen dan een fteen van mid-

delbaare grootte , fraai gewerkt, welken zij met

> een touw, om^trent ander halven el lang ,
aan

hunne regter armen een weinig boven den elle-

boog, vastbinden. Deeze fteenen draagen zij

temaklijk in hunne handen tot zij bij hunne v.jan,

den koomen , en (lingeren dezelve met zoo groote

behendigheid, in het rennen, dat zij nooit misfen

enige te raaken. Het land, dat deeze Hammen

in bezit hebben , heeft groote uitgeftrekte vlak-

,en, waarom ook degeene , die hen aanvallen ,

: zelden terugkoomen, naardien de fnelhe.d van d^

paerden , die zij berijden , hen m ftaat ftele

zelfs de fnelfte van hunne befpriDgers te »gter-

haalen. ~ t De

vmeu ïïAiam
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t met de Europeaanen

van tomahawks, me»,

naar die, welke West-

woonen, en die geene

leeze foort van wapenen

og en pijlen en de Cas'
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log verder Westwaarts

;ig tot aan de Zuid - zee

den ftrijd een oorlogs-

n is. Naardien zij zeer

vallen zij hunnen vijand

1 belemmeren denzelven

dan een fteen van mid-

gewerkt, welken zij met

der halven el lang , aan

[1 weinig boven den elle-

leeze fteenen draagen zij

den tot zij bij hunne vijan^

en dezelve met zoo groote

innen, dat zij nooit misfen

land , dat deeze Hammen

ft groote uitgeftrekie vlak-

;eene », die hen aanvallen ,

laardien de fnelheid van de

ijden, hen in ftaat fteh

unne befpringers te tgter-

i De

'Jtmerikaanjche Indiaanen, S?

De Naudowesfies , die met dit volk in oorlog

geweest waren, zeiden mij dat, zoo zij geene moe-

rasfen of kreupelbosfchen vonden , waarin zij zig

bergen konden , zij verzeekerd konden zijn afge-

fneden te zullen worden : om dit voorcckoomen

maakten zij , als zij eenen aanval deeden , dat zij al-

tijd nabij zulke plaatfen waren, die voor ruiterij

ontoeganglijk zijn , als wanneer zij een groot voor-

deel boven hunne vijanden hadden , welker wa-

penen hen daar niet konden bereiken.

Sommige natieën maaken gebruik van eene

igvcrpfpiecs , met eene punt van been , die op

verfcheidenerleie wijzen gemaakt is ; maar hunne

wapenen over het algemeen zijn boog en pijlen

,

en de reeds gemelde korte knods. De laatste is

gemaakt van zeer hard hout, en de kop rond als

een kloot van omtrent drie en eene halve duimen

middellijns ; in deezen kloot is een fnijdend ijzer

gezet, 't welk naar dat van een Tomahawk ge-

lijkt, fomtijds is dat (luk ook van vuurlleen, naar

dat zij het een of ander bekoomen kunnen ; de

gedaante is op PI. VI afgebeeld.

De ponjaard, bij dezelve geplaatst , is bij de

V Naudowesfie-naiie alleen in gebruik en van een

oud maakzel , maar zij kunnen niet zeggen hoe

lang hij bij hen in zwang geweest is. Hij was in

het eerst van vuurileen of been , maar zedert zij

gemeenfchap met de Ëuropifche handelaars ge-

(C 4 had

./.
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40 ran de oorlogen der Noord'

had hebben, hebben zij dien van ftaul gemaakt.

Hij is omtrent tien duimen lang, en boven aan

het handvat ten naasten bij drie duimen breed

;

de randen zijn fcherp en hij loopt in ecne punt

\m. Zij draagen dien in cene fchede van harten^

leder gemaakt, nctjens vcrfitrd met ftekclvarkens-

peurcn en hij hangt gemeenlijk can een touw,

dat op dezelfde wijze verficrd is , dat flegis tot

de borst nederhnngt. Dit merkwaerdig wapen

wordt alleen door enige weinige van de voori-

fiaamüe Opperhoofden gedraagen en wordt en

«Is een nuttig werktuig en een fraai teken vaa

meerderheid befchouwd.

Ik zag onder de Naudowesfies enige fchilden,

van ruuwe bufTclen - huiden gemaakt en van ge-

daante als die , welke de Ouden gebruikten. Dan

alzoo het getal klein was , en ik geen bericht

kon bekoomen van den tijd, waarop zij eerst on-

der hen ingevoerd zijn , denk ik dat die , welke

ik gezien heb , door veele gcflachten van vader op

;^oon zijn overgegaan.

De redenen , welke de Indiaanen geeven vao

de oorlogen , die zij tegens elkandercn voeren

,

ïijn omtrent dezelfde als die, welke befchaafder

ratieën voorgeeven om de rust van hunne nabuu-

ren te ftooren» De redenen van de eerste zijn

cgtcr in het algemeen redenlijlser en billijker dan

die , door vy(ïlk§ de Europecrs hun gedrag willcti

le^htvaerdigen, ^^^*>.
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dien van ftaul gcmaalit.
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T^edraagen en wordt en
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iden gemaakt en van ge-

Oudcn gebruikten. Dan

as , en ik geen bericht

tijd, waarop zij eerst 'on-

, denk ik dat die , welke

Ie gcflachten van vader op

de Indiaanen geeven vaa

egens elkandercn voeren,

lis die, welke befchaafder

de rust van hunne nabuu-

edenen van de eerste zijn

redenlijlser en billijker dan
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-• '^merikaanfche Indiaanen, 4*

Het uitbreiden van hun 'gebied is bij die volk

zelden eene beweegreden om in het land van

hunne nabuuren te vallen en daar ftroperijen te

begaan. Zig het recht van de jagt binnen zekere

grenzen te behouden , de vrijheid te handhaven

van langs hunne gewoone paden te trekken , en

de landen, die zij door een lang bezit de hunne

rekenen , voor allen inbreuk te bewaaren , zijn

de gewoone oorzaaken van die gefchillen , dio

200 dikwerf onder de Indiaanfche natieën ont-

daan , en die met zoo veel bitterheid gevoerd

worden. Schoon zij het recht van bijzonderen

eigendom niet kennen , zijn egter de minst be-

Ichaafde onder hen wel bekend met de rechten

van hunnen (lam op de landen, die zij bezitten ,

en zullen ziï? tegens alle inbreuken op dezelve met
kragt verzetten.

Schoon men in het algemeen onderftelt dat

,

omdat hun grondgebied zoo uitgellrekt is , de

grenzen daarom niet bepaald kunnen worden, ben
ik egter wel verzeekerd dat de grenspaalen van
elke natie in de binnenlanden met veel juistheid

in hunne ruuwe fchetfen zijn aangewezen. ,Ik

wierd zelfs, gelijk ik hier boven aangemerkt heb,
in ftaat gefteld uit de hunne de mijne te verbete-

ren, en ik heb na de naauwkeurigfte waarnee-

mingen en onderzoekingen , zeer weinige voor-

^jeelden gevonden in welke zij zig bedrogen hadden.

: Cs Maa^
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Maar eigenbelang is noch de menigvuldigfte ,

noch de kragtigfte beweegreden tot het voeren

vm oorlog tegens malkanderen. De wraakzugt,

die de onderfcheidende karakter - trek van dit

rolk uitmaakt , is de algemeenfte beweegreden.

Zij gevoelen beledigingen met eene groote aan-

doenlijkheid en zoeken met eene onbezweken

drift naar wraak. Hierbij mag ook nog in aan-

merking koomen die natuurlijke opwekking,

welke elke Indiaan begint te gevoelen , zoo dra

hij manlijke jaaren begint te bereiken , om blij-

ken van zijne kloekheid en dapperheid te wülen

^''islaidien hun vroegtijdig het denkbeeld wordt

ingeprent dat de oorlog de hoofd -bezigheid van

hun leven moet zijn, dat 'er niets zoo wensch-

lijks is als de naam van een groot krijgsman te

wezen , en dat de bekkeneel - vliezen van hunne

vijanden en een groot getal gevangene de eenigfte

dingen zijn die verdienen gefchat te worden ,
is

het ook niet te verwonderen dat de jongere ïn-

diaanen geduurig onrustig en ontevreden zijn, als

hunne drift wordt ingetoomd en zij in eenen

Haat van werkloosheid gehouden worden. De

eene of andere van deeze geneigdheden , de zugt

. naar wraak, of de voldoening van eene aandrift,

die hun bij graaden eigen wordt, is dikwijls ge-

'

noegzaam om hen te noopen vijandUjkheden tei.



Oer Ntwd»

ch de menigvuldigfte »

greden tot het voeren

ieren. Oewmkwgt,
karakter - trek van dit

emeenfte beweegreden.

met eene groote aan-

met eene onbezweken

j mag ook nog in aan-

atuurlijke opwekking,

te gevoelen , zoo dra

te bereiken , om blij-

en dapperheid te willen

lig het denkbeeld wordt

de hoofd -bezigheid van

: 'er niets zoo wensch-

cen groot krijgsman te

ueel - vliezen van hunne

al gevangene de eenigfte

I gefchat te worden , is

leren dat de jongere ïn-

• en ontevreden zijn , al»

toorad en zij in eenen

gehouden worden. De

5 geneigdheden , de zugt

>ening van eene aandrift,

n wordt, is dikwijls ge.

oopen vijandlijkheden te»

g«nf

'jfmerikaanfche Indlaantn. 4f

gens fommige der nabuurige natieën te bedrij*

ven.

Als de Opperhoofden het nodig vinden oorlog

Ce voeren , zoeken zij deeze driften gaande te

maaken , en wekken door dat middel hunne

Oorlogslieden welhaast op om de wapenen opce-

vatten. Tot dat einde maaken zij gebruik van

hunne krijgshaftige welfpreekendheid , omtrent

in de volgende bewoordingen , die nooit misien

Van goede uitwerking te zijn : ,, De beenderen

„ van onze overleden landslieden liggen onbe-

), graven , zij roepen ons toe dat wij hun on!*

„ gelijk zullen wreeken , en wij moeten hun

„ verzoek voldoen. Hunne geesten roepen te-

„ gens ons , zij moeten verzoend worden. De

„ befchermgeesten, die de befchermers van onze

„ eer zijn , boezemen ons het befluit in om de

„ vijanden van onze vermoorde broederen opte*

yy zoeken. Lsaten wij henen gaan en degeene,

„ door welke zij gedood zijn , verflinden. Zie

„ dan niet langer (lil , volgt uwe natuurlijke

^, dapperheid in, zalft uw hair, fchildert uwe

„ aangezigten , vult uwe pijlkokers , doet de

„ wouden van uwe gezangen weergalmen, troost

„ de geesten der geftorvene , en zegt hun dat zij

k, zullen gewrooken zijn.
"

Door deeze vermaningen opgeweké , grijpen

ide oorlogsmannen hunne wapenen in vervoering

van



1^, f^an de oorlogen der Koord-

van woede , zingen den oorlogszang, en branden

Tan ongeduld om hunne handen m l.ec bloed

linnner vüanden te wasfchen.

^•Tol ds verzamelen bijzondere hoofden Ueine

benden en doen tochten tegens degeene ,
met

iTl'^zii in oorlog ziin of die hen ele^^

hebben. Een enkele oorlogsman ,

f^l^'^
aangehitst of een verlangen gevoelende om je
kloekmoedigheid te toonen, zal m z^ne ee^^^^^^^

hcid verfcheiden honderden mijlen voomr Ĵ .

om eene zwervende partij te verrasfchen of af te

^
D^eeze onregelmaatige uittochten worden egter

„iet altoos door de oude hoofden goedgekeurd

,

fchoon zij dikwijls genoodzaakt zijn die onge-

„.erkt toecelaaten ,
gelijk ik daarvan een voor-

teeid bij de natieën der Naudowes/ies en Chtpe^

''TiafrTTen^trlog nationaal is en door de

gehecle maatfchappij ondcrnoomen wordt
,

d«i

zijn hunne overleggingen plegtig en gaan lang.

^aam toe. De oudere houden eene raadsvergade-

ïing , waarbij alle de opper - oorlogsmannen en jon-

£e lieden toegeiaaten worden , daar zij hun gevoe-

len in plegtige redenvoeringen uiten, den aart der

onderneeming , welke zij doen zullen, rijp ovet-

weegende en met groote fchranderheid de voor- en

»adeelen wikkende , welke 'er uit fpruitcn zuto



ier Noord"
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nationaal is en door de
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;n plegtig en gaan lang-
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QoK

'Amerlkaanfche Indiaamn^ ^
Ook worden de priesters over het onderwerp

geraadpleegd ; ja zelfs worden fomtijds hun-

ne verdandigde vrouwen om haar gevoelen ge-

vraagd.

Wordt 'er tot den oorlog beflotcn , dan berei-

den zij 'er zig toe met groote plegtigheid.

De Opperfte oorlogsman van ecne natie trcki

niet bij alle gelegenheden zelf aan het hoofd van

de oorlogs - bende ; dikwijls geeft hij daartoe

cencn anderen mede, van wiens dapperheid en

voorzigtigheid hij goede gedagten heefr. Hij

,

die dus verkoren is , wordt eerst met zwart be*

klad, dan moet hij verfcheiden datrcn lang vas-

ten , geduurende welke hij den Grooten Geest

aanroept, of den toorn van de Kwaade Gees-

ten afbidt , terwijl hij ondertusfchen geduuren-

de dien tijd geenen omgang met iemand van zij*^

nen ftam houdr.

Hij is tegeljk zeer zorgvuldig in het waamee-

men van zijne droomen , want van dcezc denken

zij dat de goede uitflag grootcndeels zal afhan-

gen en door de va«te overtuiging , waarin elk In-

diaan, door zijne laatdunkendheid is dat hij naar

eene zekere overwinning zal fpoeden , zijn de

droomen gemeenh'jk zijne wenfchen gunftig.

Na dat hij zoo lang gevast heeft als de ge^

jvoonte vereisght, roept hij de oorlogslieden bij

el.



fWn de mhgin tUr Nmd'

dkanderen en een draagband van Wampuni («^

rzijne hand houdende, fpreekc hij hen dus aani

Jfiroeders ! Thans fpreek ik tot u door in-

„ blaazing van den Grooten Geest en door hem

word ik aangezet om de oogmerken ter uit-

"
voer te brengen, welke ik u nu gaa ontvou-

"
wen. Het bloed van onze overleden broeders

;; is nos niet afgewischt; hunne lighaamen z^a

;, nog niet begraven, en ik zal deezen pligtom-

„ trent hen gaan volbrengen.
"

Na dat hij hun nu alle de beweegredenen be-

kcpd gemakt heeft, die hem noopen om de wa-

penen optcvatten tegens de natie , met welke zij

[n'örlog zullen koomen , gaat hij dus voort:

Daarom heb ik bedoten langs het oorlogs-pw»

te trekken om hen te verrasfchen. Wij zullen

bun vleesch eeten en hun bloed drinken; wij

zullen bekkeneel - vliezen afllroopen en ge-

vangenen maaken ,• en koomen wij in dee2«

dorierijke ondemeeming om, zoo zul^n Wij

"
niet voor altijd in het ftof verholen bhjven ,

l want deeze draagband zal de beloonmg zijn

van hem die de dooden zal begraaven. Dit

gezegd hebbende, legt hij den draagband op dea

w

»

»»

1»

(«) Deeze draagbanden worden in het volgend»

)BoofdftHk befcbreven,.
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reekc hij hen dus aani

reek ik tot u door in»

:en Geest en door hem

de oogmerken ter uit-

e ik u nu gaa ontvou-

onze overleden broedera

; hunne lighaaraen 2ijtt

ik zal deezen pligt om-

gen.
"

de beweegredenen be»

hem noopen om de wa-

de natie, met welke zij

m , gaat hij dus voort t

gn langs het oorlogs-pad

verrasfchen. Wij zuUeti

hun bloed drinken; wij

liezen afïlroopen en ge-

m koomen wij in deeze

jing om, zoo zullen wij

et ftof verholen blijven ,

ld zal de belooning zijn

(den zal begraaven. " Dit

hij den draagband op den

grond

in worden in het volgend»

'élmtHkaanfcht IndUtantm H»

petiè en hij , die denzelven opvat , verklaart zig

70or zijnen luitenant , en wordt voor de tweede

ïn bevel gehouden ; dit wordt egter flegts door

eenen oorlogsman van aanzien gedaan , die, door

het getal zijner hoofdfchedel - vliezen recht op>

die post heeft.

Schoon de Indiaanen dus zeggen dat zij hec

vleesch hunner vijanden zullen eeten en hun bloed

drinken, moet die bedreiging egter (leges als een*

zinnebeeldige uitdrukking befchouwd worden i

want niettegendaande zij fomtijds de harten van

degeene , die zij verflaan , verflinden en hun

bloed , bij wijze van trotfëering . drinken , of

om hunne wraak op eene volkoomener wijze

intevoigen, zijn zij egter geene roenfchen «eeters

en zullen zig nooit op menfchen - vleesch ver-

gasten.

Nu wordt het Opperhoofd weder het zwart

fmeerzel afgewasfchen, men zalft hem met bee-

ren-vet , men befchildert hem met roode vervr

met zulke figuuren als men denkt dat hem ver-

fchriklijkst in de oogen van zijne vijanden zal

maaken. Dan zingt hij den oorlogs - zang en

eelt zijne oorlogsdaaden op. Dit gedaan hebben-

de , vestigt hij zijne oogen op de zon en rigc

zijne aanbidding tot den Grooten Geest, waar-

in hij door alle de oorlogs- lieden verzeld wordt.

Peeze plegtigheid wordt gevolgd van dansfen

.
ge,
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vt w boven bcfchrcvenheb, en alles wordt

J ópoerftcn Oorlopm.n gehouden, na« wel-

'
V He hunne fchocels «nden on, gevuU

Torde.
crwii'^^i-Beduurondeheuelv.

Uon«-.=^:i:;r:.raed:ti
daard zij"e piJP z>t ^e rooiien, en

«i'n ccdacht te vcrhaalen.

r:rrx-r:.voo.deoo.o«s.an.

,
r„%ene v«dcre .n.c.edlg.gJ-

^

-^^^
liK ,„eer ann gevaar bloot te tteuen ,

! „ „ris«ers , die ook hunne gences- en heel

hunne rr.eers ,
^.^ ^^„,^

„ccsters r.jn ,
de ge

„„,„,clen raet

^" ""wS d ,:S ende 'wortelen en plan-

: to Ir «er zeeker dat zij verfche.den plan-

Te— -""--» »*«^''^

'^•'^:::n1*-^"-etbe«u.tgenoon,e„
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iheb, en alles wordt

1
, dat gewoonlijk uil

de tent of de hut van

1 gehouden , naar wel-

op zijnen tocht meenen

,tels zenden om gevuld

geduurende hetzelve ,

lang gevast heeft , be-

oken, en de daaden van

;n.

hunne wonden , die zij

i
behandeld en fchielijk

,
, voor de oorlogsman-

oediging moeten zijn om

loot te ftellen ,
bereiden

k hunne gences- en heel-

:esmiddelen, die daartoe

ien. Zij verzamelen met

;hillende wortelen en plan-

'zij
dicdekragtvantege-

ïze bijgeloovige handelwijs

>r dat zij
verfcheiden plan-

n leeren kennen , die ge-

tiebben en die zij zeer wel

n dat het beüuit genoomen

'^merikaanfche Indiaamni '^
U van den oorlog te onderneemen tot het V rtrek

van de oorlogs - gasten , worden de nagtcn met

vrolijkheid doorgclira .t en de dagen in het maa-

ken van de nodige toeboreidzelen.

Als de natie, die ten oorlog trekt, het nooi3-

«eaakiijk vindt het bondgenootfchap van eencn na-

buurigen (lam te verzot'kt^n , verkiezen zij een hun*

ner Opperhooficn, die de taal van dat volk wel

fpreekc, en die een goed fpreeker is , en zenden

hem niet eencn draagband van Wampum naar den*

zclven, wam op het oogmerk der bezending is uit-

getirukt met figuurcn , die elke natie wei kcnCé

Hij draagt ook eene rood gefchilderde bijl met zig.

Zoo dra hij de legerplaats of het dorp , naaf

welk hij is afgezonden, bereikt heeft , geeft hij

het Opperhoofd van dien ftam den algemeenen

inhoud van zijnen last te kennen « die onmiddelijk

eene raadsvergadering belegt , waarbij de afge*

zant genoodigd wordt. Daar legt hij de bijl op

den grond , houdt den draagband in zijne hand

en ontvouwt de reden van zijn gezantfchap om-

ilandigcr. Hij nodigt hen in zijne aanfpraak om.

de bijl optcneemen en , zoo als hij zijne reden

geëindigd heeft, geeft hij den draagband oven

Zoo zijne toehoorers geneigd zijn om zijne

natie hulp te verleenen, ftapt en Opperhootil

voorwaarts en vat de bijl op , als wanneer zij

onmiddelljk de zaak, welke zij dus aanneemen te

n. DssL. D bil'

aaaM
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onderlleuMn , m« drift voorit»». Maarw<m^

b decze gelegenheid noch de

^-f" ' "~^,

J wn aangenoomen worden , befluit de geanc

t^tvl, welk hü .e hulp verzoekt reed.

teen verbond n,er de vijanden van ^jne n»e

Iredenis, en keert fpoedig terug, om «,ne

iSieden te berichten dat hij niet

gf
»^ »•

De wijze waarop de Indiaanen eikanderen den

ooriogrrklaaren.Ueenenflaaftezendenmete»*

hm welker fteel rood geverwd is, aan de natre,

„; Jelke zij voorneemcns zijn de vriendfcbap

Tebre^k n, eL de boodfchapper, niettegenton-

I hgev ar, waaraan hij is blootgelleld . doo,

d haX -voede van degeene , welke hij dus

fooTdcdaagen . voert zijnen last zeer ge-

"ll.'jds heeft deeze uittarting eene zoo c-

„iddSe uitwerking op degeenen ,
welken »j

"'ld an wordt, dat in de eerfte vervoering van

2e woede eene kleine partij zal mttrekken

,

zld r naar het verlof van de oude Opperhoo^

d fee wasten, e„, -i- --'^V^ff/Ï^r
;«ten va; de natie, die "en beWgd ta f^.

,„llen doeden , zijn Hghaara opfnijden
,
en e«e

Ml .an hetzcfde flag als die zij zoo even on.™-

,e„ hebben, in het hart van
""""«/f^

tjld zullen ileeken. Onder ^e algeU^r

ftLmen wordt dit gedaan met eene fpeer ofe»e
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orftaan. Maatwanneef

h de draagband, noch

len , bpfluit de gezant

hulp verzoekt , reeds

rijanden van zijne natie

oedig terug , om zijne

it hij niet geflaagd is.

ndiaanen eikanderen den

ïflaaf te zenden meteene

ïverwd is, aan de natie,

lens zijn de vriendfcbap

chapper, niettegenftaan-

lij is blootgefteld , door

degeeae , welke hij dus

:rt zijnen last zeer ge-

uittanlng eene zoo on-

,p degeenen , welken zij

tl de eerfte vervoering van

line partij zal uittrekken ,

van de oude Opperhoof-

in eersten, welken zij ont-

die hen beledigd heeft ,

ghaam opfnijden, en eene

Is die zij zoo even ontvan-

lart van hunnen verflagen

Onder de afgelegener

iaan met eene fpeer of eene

'JÊmerlkadnfche ïndidaHeHi t^

j^ijl , welker eind ro^d gefchilderd is. Ëtt om
hen nog meer te verbitteren , verminken zij het

lighaam op eene wijze , waarmede zij toonen

willen dat zij hen niet als mannen achten « maat

voor oude wijven houden.

De Indiaanen trekkeq zelden in groote benden

te veld , naardien een groot aantal volk eene groo*

ter loevoorzigt zoude vereisfchen om hen te doen

beftaan , geduurende hunne rerveelende tochten

door dorre wouden , of lange reizen over mei»

ten en rivieren , dan zij zig willen verledigen te

oefenen.

Hunne legers zijn nooit belenlmerd met bi»

gagie of krijgsvoorraad. Elk man draagt llegts

«

behalven zijn geweer, eene mat mede, en , zoo

lang zij nog verre van de grenzen der vijanden aP-

zijn , onderhoudt elk zig met het wild , dat hij

fchiet, of de visch, die hij vangt.

Als zij door een land trekken , daar 2ij niet be-

vreesd zijn den vijand te zullen ontmoeten , gebrui-

ken zij zeer weinig voorzorg ; fomtijds zijn zij

naauwlijks een dozijn bij malkanderen , zijnde de

test verftrooid in het vervolgen van het Wild ;

doch alfchoon zij tot op eenen grooten afftanJ

van het oorlogspaa mogen afgedwaald zijn , zijn

Zij egter zeeker van op het bepaald uur op de bc-

ftemdè plaats te zullen koomen.

Zij zetten hunne centen altijd lang voor zonne-
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onderpng op. «. naarto zij tod«nke.d m
. ^,c zTn; gebruiken zij weinig voorzorgen te-

1, ene verrarfching. Zij ftell™ groo. «r-

^::„en in hunne Ma^Uces of hu»- go^,

«Ike zij altoos medeneemen , en, in de over

Sng da. deeze voor hun d. post van fctaU-

Tapen «aameenien. Haapen zij «er gerust on-,

der derzelver befcherming.

Decze Mmiloe, . geüjk zij bij emge «at.«n

hmen , maar die bij de NauM'esfi^ r*-

'Z dat is. Geesten genoegd worden^«^
„ietandersdan deotter of marter-velen, welke

A alreeds befchreven heb , voor welke z>j egtet

, eenen grooten eerbied gevoelen.

Al, zij eens in 's vijands land zijn. k^ geen

vofk on,Wtiger zij»; daar -den ge«.ev„u«n

„„r omllooken . daar wordt geen gefchreenw

"e gehoord en het wild wordt niet langer ve-

Zgl Zij mog«. zelfs niet een» meer fpree-

IT maar moeten Jles wat zij eikanderen .e

L«n hebben door tekenen te kennen preven.

Nu doen zij alles me. krijgslis. en hinderlaagen.

Humie vijanden ontdek, hebbende .
zenden n)

oTL e befpieden, en onmiddelijk word. et

Z krfes,aad geho«^n, waarin zij Cegts ^»-

Tende fprcekon om op de berichten te hemd-

fllagen. welke de uitgezondene hebbea medege-

bragt. Qe
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j zij laatdunkend vtn

leinig voorzorgen te-

Zij ftellen groot ver^

tes of huis - goden ,

len, en, in de over-

in de post van fchild-

pen zij zeer gerust on-

Il zij bij enige natieën

de Naudowes/tes Wa^

genoemd worden , zijn

f marter -vellen, welke

, voor welke zij egter

'oelen.

jdsland zijn, kon geen

ar worden geenevuuren

wordt geen gefchreeuw

,d wordt niet langer ver-

s niet eens meer fpree-

;s wat zij eikanderen te

;nen te kennen geeven.

krijgslist en hinderlaagen.

t hebbende , zenden zij

en onmiddelijk wordt 'er

n, waarin zij üegts fluis-

)p de berichten te beraad-

szondene hebben medege-

De

'Amerikaanfche InJiaanen, Si

De aanval gefchiedt even voor den dageraat

,

op welken tijd zij onderllellen dat hunne vijanden

in den diepften flaap gedompeld zijn. Den gant-

fchen nagt liggen zij plat voor over , zonder zig

te beweegen , en naderen in dezelfde geftalte , op

handen en voeten kruipende, tot zij binnen ecne

boogfchoot gekoomen zijn van degeene , welker

;
verderf zij bedoelen. Op een teken , door den

Opperden gegeeven, op welk de geheele bende

met het ijslijkst gegil antwoordt , fpringen zij

alle op , en , op denzelfden oogenblik hunne pij-
|

len affchietende , zonder hunnen vijanden den

tijd te geeven om van de verwarring , waarin zij

geworpen zijn , te bekoomen , ilorten zij mee

hunne Tomahawks of oorlogsknodfen op hen in.

De Indiaanen denken dat 'er weinig roem te

behaalen is met hunne vijanden openlijk in het

veld aantetasten ; zij (lellen hunne grootile glorie

in te verrasfchen en te vernielen. Zij laaten zig

zelden in een gevcgt in zonder eene blijkbaare

waarfchijnlijkheid van voordeel. Vinden zij den

vijand op zijne hoede, te fterk verfchanst, of

meerder in getal ,
gaan zij terug , zoo 'er gele-

genheid toe is. Ën zij achten het de grootde

bekwaamheid In eenen opperflen oorlogsman

,

als hij in ftaat is eenen aanval zoo te regelen ,

dat hij zoo veele^van de vijanden dood als moge*

lijk is , ten kosten van weinige manfchappen.

D 3 Somr
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Somtijds beveiligen zij ziR aper booraen. beu-

vele,, ór fteenen e«. eens of '"«
"-""

J "

jr,,èn hebbende , gaan «j wedet heen zonder

ontdekt .e zijn. Europeaanen, die •"« 6™°™

znnaan deeze «ijze van vegcen .
ondervinden

Zr al te dikwijls tot hunne kosten demtwer-

kinff van dezelve»

öet^eraal braddock wa. ongelukkig onder

dat seial. In het jaar «755 optrekkende om het

.Forf ^« Quesne aantetasten , wicrd hij door eenen

troep Franichen en verbondere Indiaanen die

in hunne belangen waren, onderfchept ,
d.e door

dceze listige wijze van vegten ,
middel vonden

om zijn leger te flaan, dat uit omtrent twee dui-

zend dappere en wel geoefende manfchappen be-

ftond De Indiaanen waren zoo wel geposteerd,

dac de Ergclfchen naauwlijks wisten van waar en

door wie zij dus bellookt wierden. Geduurende

het geheel gevegt kreegen de laatfte naauwhjk

den vijand in het gezigt, en waren genoodzaakt

aftetrekken zonder de voldoening te hebben van

in ftaat te zijn de mir fte weerwraak te neemen

van de Oagting, die onder hen gemaakt was. De

Generaal Itaalde zijne vermetelheid met z,n Ie.

ven , en met hem viel een groot aantal orave

mnfchappen ,
jerwijl zijne verholen vijanden

Hegts twee of drie gewonden hadden.

Als de indiaanen in hunne ftUle bckru.pmg
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agter boomen , beu-

of twee mralen ge-

v;eder heen zonder

len, die niet gewoon

egten , ondervinden

ne kosten de uitwer-

ras ongelukkig onder

optrekkende om het

, wicrd hij door eenen

ndere Indiaanen , die

onderfchept » die door

gten , middel vonden

t uit omtrent twee dui-

ende manfchappen be-

n zoo wel geposteerd,

jks wisten van waar en

wierden. Geduurende

n de laatftc naauwlijks

en waren genoodzaakt

doening te hebben van

weerwraak te neemen

hen gemaakt was. De

ïrmetelhcid met zijn lOf

een groot aantal brave

cijne verholen vijanden

iden hadden,

hunne ftille bckruiping

fla%;

Amerikaanjche Indiaanen. 55

flaagen en in ftaat zijn om de legerplaats , die zij

overvallen, te overmeesteren , dan volgt 'er een

toneel van ijslijkheden , dat alle befchrijving te

boven gaat. De wilde fierheid van de overwin-

naars en de wanhoop van de overwonnene « die

wel weeten wat zij te wagten hebben , als zij

leevende in de handen van hupne befpringers val-

len , doen hen van beiden kanten de uiterlle

poogingen aanwenden. De gedaante der llrijders,

geheel met zwarte en roode verw beklad, en met

het bloed der gefneuvelde bedekt , hun ijslijk

gegil en hunne ontembaare woede , zijn niet te

begrijpen , door hun , die nooit in dac land ge-

weest zijn.

Dikwijls ben ik aanfchouwer van zulke tonee-

len geweest , en eens heb ik 'er eene rol in ge-

fpeeld. Maar hetgeen de ijslijkheid vermeer-

derde was dat ik den troost niet had van in ftaat

te zijn mij tegens hunne woeste aanvallen te ver-

dedigen. Elke omftandigheid van dat geval lig:

mij nog versch in geheugen, en ftelt mij in ftaat

om de fpoorlooze woesthdd der Indiaanen , als

zij eenen vijand verrascht of overmand hebben

,

met grooter duidlijkheid te befchrijven.

Naardien een omftandig verhaal van de flagting

aan het Fort Willem Hendrik in het jaar 1757

(het toneel, -dat ik bedoel) niet buiten het be-

fiek van dit werk gaan zal, maar dienen kan om

D 4 *"»)•
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miinen leezeren een juist denkbeeld van de woest-

heid van dit volk te geevcn, zal ik de vrijheid

neemcn om het hier in te voegen, trrw>]l ik ver-

want dat mijne leezers mij het ten besten /ulle«

hcuden dat ik daar in voornamelijk van mijzcl-

ven zal moeten fpreeken.

Generaal webb , die over het Engelsch le-

ger in Noord Amerika hei bevel voerde ,
dat

toen aan Fort Eduard gelegerd Isig, bericht ge-

kregen hebben Ie, dat de Franfcht troepen on-

der den Heer montcalm enige beweegingen

naar Fort milem Hendrik maakten ,
zond eene

bende van omtrent vijftien honderd mannen aï,

beftaande uit Engdfche en Provintiaale troepen-,

om de bezetting te verfterken. Met deeze bende

trok ik als vrijwilliger onder de laatfte mede.

Ue vrees van den Engelfchen Generaal was

niet zonder grond ; want daags na onze aan-

kamst zagen wij het meir George r voorheen het

Sacrament meir) waar aan het ligt, met een

onnoeralijk aantal booten bedekt, en binnen wei-

nige uuren vonden Wij ons in onze linieen aan-

gevallen door den Franfchen Generaal ,
die zoo

even geland was met elf duizend geregelde troe-

pen en Kanadiers , en twee duizend Indiaanen.

Kolonel MONRo, een braaf Officier ,
voerde

het éevel in het Foit, en had niet meer dan drie

en twintig honderd mannen b») z>g> onze afge-

1

zoaden bende daar pnder begrepen,. Met:



ikbeeld van de woest-

n, zal ik de vrijheid

)cgen , terwijl ik ver-

hct ten besten /uilen

irnanielijk van mijzcl-

over het Engelsch le-

ei bevel voerde , dat

;gerd ls5g, bericht ge-

Franfcht troepen on-

M enige beweegingen

maakten , zond eene

honderd mannen af,

Provintiaale troepen-,

en. Met deeze bende

>r de laatfte mede»

relfchen Generaal was

t daags na onze aan-

George ( voorheen het

aan het ligt , met een

bedekt, en binnen wei-

IS in onze linieën aan-

hen Generaal , die zoo

duizend geregelde troe-

wee duizend Indiaanen*

braaf Officier , voerde

1 had niet meer dan drie

len \>\\ zig, onze afge-

begrepen.. Met

'Amertkaanfchs ïndiaanen. j?

Met dit volk maakte hij eene dappere verde-

dii^ing en zou waarfchijnlijk in ftaat geweest zijn

ciridtlijk het Fort te behouden , zoo hij goed

ondertleund ware geweest , en verlof hadde ge-

had om zig te blijven verweeren. Bij elke opeis-

fching om zig overtegeeven , welke de Franfche

Geicraal zond , die de ccrlijkfte voorwaarden

aanbood, was zijn herhaald andwoord, dat hij

zig nog m ftaat bevond om de fterkfte aanvallen ,

welke de belegeraars doen konden, afteweeren ;

en dat , zoo hij zig te zwak achtede , hij weldra

verfterkir.g zoude kunnen krijgen van het nabij

liggend leger.

De Kolonel, den Generaal webb van zijnen

loertand kennis gegeeven hebbende , met ver-

zoek dat hij hem enige verfche benden zou toezen-

den, vaerdigde de Generaal eene boodfchap aan

hem af met eenen brief, waarin hij hem bericht

gaf dat het niet in zijne magt was hem te helpen

en dat hij hem daarom bevel gaf het Fort op de

beste voorwaarden , die hij bedingen konde

,

overtegeeven. Deeze brieven vielen in handen

van den Franfchen Generaal , die onmiddelijk

eene witte vlag zond , verzoekende met den Gou-

verneur in onderhandeling te kooraen.

Zij ontmoeteden dan eikanderen, flegts door

eene kleine wagt verzeld, in het midden tus-

<cben de twee linieën , wanneer de Heer mont*

D 5 CALM
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CA LM den Kolonel zeide dat hij inperfoon ge-

kooraen was om de overgave van het Fort te ei»-

fchen , naardien het den Koning zijnen meester

toebehoorde. De Kolonel andwoordde dat hij

niet wist hoe dat zijn konde en dat hij het niet

zou overgecven zoo lang het in zijne magt wa»

het te verdedigen.

De Franfche Generaal andwoordde, terwijl nij

ter zelfden lijd de brieven overhandigde : „ Op

„ gezag van deeze eisch ik het. " De braave

Gouverneur had niet zoo haast den inhoud gezien

die hem overtuigde dat het de last van den Op-

perbevelhebber was , welken hij niet ongehoor-

zaam niogt zijn , of hij liet zijn hoofd hangen

zonder een woord te kunnen fpreeken , en.kwam

eindelijk met weerzin tot eene onderhandeling.

Uit aanmerking van de dappere verdedigmg

,

welke de bezetting gedaan had , zou het hun ver-

gund zijn met alle krijgs-eer uittetrekken; zij

zouden wagenen krijgen om hun goed naar tFort

Eduard te vervoeren , en eene wagt om hen

voor de woede van de Wilden te beveUigen.

Des anderen daags 's morgens na het tekenen

van de Capitulatie wierd , zoo dra de dag aan-

brak , de geheele bezetting, die nu nog uit «m-

trent twee duizend mannen beftond , behalven de

vrouwen en kinderen , binnen de linieën in orde

cefchaard , en was op het punt van uittetrekken,
" wan-
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wanneer 'er eene menigte Indiaanen verzamelde

,

die begonnen ie plunderen. Wij wnren in het
.

eerst in hoop dat dit hun eerigst oogmerk was

en lieten hen begaan , zonder ons daartcgens te

verzetten ; Ichoon het ook indedaad niet in onze

magt was enigen wederlland te bieden , al waren

wij zoodanig gezind geweest ; want Jchoon wij

ons geweer mogten medcneemen , wlerd ons eg-

ter geen eene patroon vergund. Wij vonden ons

evtnwel in deeze hoop deerlijk bedrogen; want

lerftond daarop begonnen enige yan hun op de

zieke en gekwetfte aantcvallen en degeene , die

niet in ftaat waren tuslchen de gelederen te krui-

pen , wierden , ondanks alle hunne pogingen om

de woede hunner vijanden door kermen en fchreeu-

wen aftewenden, terftond afgemaakt.

Wij waren nu in de verwagcing dat deeze op-

fchudding daarmede een einde zoude genoomen

hebben , en ons klein leger begon te trekken ;

maar het leed niet lang of wij zagen de voorde

divifie terug drijven en ontdekten dat wij geheel

door de Wilden onifmgeld waren. Wij verwag-

tedcn allen oogenblik dat de wagt , welke de

Franfchen ons in de artijkelcn der Capitulatie

hadden toegeftaan , koomen zoude en ons uit on-

zen benaauwden toeftand verlosfen ; maar daar

kwam geene wagt te voorfchijn , en de Indiaanen

'jiegonnen nu eikeenen, zonder ondcrfcheid, van

zijne
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zijne wapenen en klederen te berooven en die

den minllen wederftand deed ,
gevoeld, het ge-

wigt vnn hunne Tomahawks.

Ik was juist in de agterfte divifie ,
maar het

duurde niet lang of ik deelde in het lot van mij-

ne fpiisbroedcrs. Drie of vier Wilden grcepen

mij aan en, terwijl enige hunne wapenen over

mij opgeheven hielden , beroofden de andere

mij van mijnen rok, kamifool, hoed en gespen,

niet vergeetende iniju geld uit mijnen zak te nee-

nien. Naardien dit gefchiedde digt bij den door-

gang uit de linie in de vlakte, bij welken eene

Franfche fchildwagt ftond , liep ik naar hem

toe en eischte zijne befchermingi maar hij noem-

de mij eenen Engelfchen hond en ftootte mij met

geweld terug midden onder de Indiaanen.

Nu deed ik mijn best om bij eene bende van

ons volk te koomen, die op enigen aflland digt

in een geOooten ftondcn; maar ontelbaar >varen

de (lagen , die met verfchillende wapenen naar

mij gedaan wierden, terwijl ik voorbij liep; ge-

lukkig egter waren de Wilden zoo digt in een,

dat zij niet naar mij liaan konden zonder gevaar te

loopen van eikanderen te raaken. Een hunner

vond egter gelegenheid om met eene fpeer naar

mij te fteeken die langs mijne zijde affchampte,

en van eenen anderen onving ik eene wond met

een diergelijk wapen in mijnen enkel. Emdelijk

DQft

f'



I

ier Koord'

1 te berooven en die

d, gevoeldj het ge-

ks.

fte divifie , maar het

1de in het lot van mij-

vier Wilden grcepen

hunne wapenen over

beroofden de andere

fooi, hoed en gespen,

uit mijnen zak te nce-

ïdde digt bij den door-

lakte, bij welken eene

3, liep ik naar hem

rmingi maar hij noem-

ond en (lootte mij met

r de Indiaanen.

om bij eene bende van

op enigen aflland digt

; maar ontelbaar Waren

chillende wapenen naar

Mjl ik voorbij liep ; ge-

rilden zoo digt in een,

konden zonder gevaar te

e raaken. Een hunner

om met eene fpeer naar

mijne zijde affchampie,

iving ik eene wond met

nijnen enkel. Eindelijk

be>

'Amerikaanfche Jndiaamn, ^,

bereikte ik de plaats daar mijne landslieden (lenden

en drong in het midden van h'm ; maar eer ik zoo

verre uit de handen van de Indiaanen geraakt

was, warende hals- en hand -boorden van mijn

hemd alles wat,van hetzelve was overgebleven en

mijn vleesch was op veele plaatfen door hunne
i

woeste aangrijpingen gekrabt en opgereten.

Nu wierd de oorlogs - kreet aangeheven en da

Indiaanen begonnen dcgeene, die naastbij hen wa-

ren, zonder onderfcheid, te vermoorden. Het

is niet mogelijk woorden te vinden om een tame-

lijk juist denkbeeld te geeven van het ijslijk to-

neel dat nu volgde; mannen, vrouwen en kinde-

ren wierden op de koelbloedigfte en wreedfte wij-

ze afgemaakt en hun terftond de bekkeneel • vlie*

zen afgeftroopt , verfcheiden van deeze Wilden

dronken het bloed van hunne (lagtofTers zoo

warm als het uit de doodlijke wonden vloeide.

Wij zagen nu , fchoon te laat om ons te hel-

pen , dat wij geene hulp van de Franfchen te

wagten hadden , en dat zij , tegens het verdrag,

dat zij kort geleden getekend hadden , waarin zij

ons beloofd hadden ons eene genoegzaame wagt

te geeven , om ons voor zulke aanvallen te bevei-

ligen, dezelve (lilzwijgende gedoogden, want ik

zag duidlijk de Franfche Officieren op enigen af-

ftand wandelende , en naar allen fchijn met on-

verfchilligheid ie zaamen praatende. Ik wilde

vooi
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>oor de eer van de mctischlijke natuur hoopen

dat deezc fchreeuwende verbreeking van alle hei-

lige wectcn eerder van den wocsten aart deezer In-

diaanen , welke ik beken dat fomiijds bijna onmo-

gelijk inteioomen is , en die misfchien nu onver-

wnpt tot zulk eene hooRte gedegen was ,
dat zij

«iet gemaklijk beteugeld kon worden, ware toe-

teCch-ijvcn dan aan enig voorbedagt oogmerk van

den Franfchen bevelhebber. Maar een onpartij-

dig aai;fthouwer zou egter moeten denken dat een

leger van tien duizend christen , ja allerchrist-

lijkfte troepen het wel in hunne magt hadden

om te beletten dat de (lagting zoo algemeen wierd.

Doch welke de oorzaaken waren, de gevolgen

waren vrecslijk en zonder voorbeeld in de heden-

daagfche gerchicienis.

• Nanrdicn de kring, waarin ik befloten i^ond,

nu reeds merUijk gedund was, en de dood mec

rasfe fchreden fthecn te raderen, wierd 'er door

enige van de kloekmoedigfte voorgefteld om

cene fterke pooging te doen en te iragten ons

eenen weg door de Wilden te baanen, het eenigsc

waarfchijnlijk middel dut nu nog overig was om

ons leven te redden. Deeze partij, hoe wanho-

pig, bcdooten wij te kiezen, en omtrent twintig

van ons fprongen eensklaps midden onder de In-

diaancn.

In eenen oogenblik waren wij alle van malkan-
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3eren gefcheidcn , en welk het lot mijner fpita»

broeders ware , vernam ik niet voor enige maan-

den daarna, wanneer ik bevond dat flcgts zes of

zeven van hun hun oogmerk ter uitvoer brag*

ten. Enkel op mijnen eigen gevaarlijken toe-

(land bedagt , tragiede ik mij eenen weg door

mijne wilde vijanden te openen op de best mo-

gelijke wijze, en ik heb mij zedert dikwerf ver*

wonderd, als ik mij herinnerde met welk eene te-

genswoordigheid van geest ik alle noodzaaklijke

middelen aanwendde, om mij te redden. Som-

mige wierp ik overhoop, zijnde op dien tijd jong

en fterk , langs andere liep ik heen en ontweek

behendig hunne wapenen , tot eindelijk twee

zeer fterke Opperhoofden van de woestfte Ham-

men , gelijk ik aan hunne kledij zien kon , wel-

ker fterkte ik niet weêrftaan kon , mij elk bij

eenen arm greepen , en mij door het gedrang be-

gonnen voorttefleepen.

Nu gaf ik mij aan mijn lot over, niet twijfe-:

lende of hun voorneemen Mms mij aftemaaken en

hunne wraak met mijn bloed te koelen , naardien

ik zag dat zij mij naar eenen afgelegen poel , die

op enigen afiland was , voorttrokken. Maar

naauwlijks waren wij enige fchreden gevorderd

of 'er kwam een Engelsch heer van enig aanzien ,'

naar ik aan zijnen broek zien kon, het eenigsc

dat hij aan had ^ en die van fraai rood fluwee/

was,

.•
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was , digt langs ons heen loopen. Een det

hoofden liet mij terftond los, fprong op dit nieuW

voorwerp en tragtede hem als zijne prooi te vac-

ten; maar de heer, fterk zijnde, Imeet hem op

den grond en zou waarfchijnlijk los gekoomen

zijn : hadd' niet degeen , die mij bij den anderea

arm vast hield, mij los gelaaten , om zijnen broe-

der te helpen. Ik nam de.ze gelegenhe.cl waar

en liep weg naar eene andere partij bngelfchen ,

die nog niet overhoop geworpen waren ,
en op

enijren aflland bij eikanderen ftonden. Doch eer

ik verre weg was, keek ik nog eens in haast naat

dien heer om , en zag den Indiaan zijnen Toma^

hawk hem in den rug üaan en hoorde hej. zijn

laatfte gekerm uiten ; dit deed mij mijne fchreden

verhaasten en mijne wanhoop vergrooten.
^

^

Ik had dit ijslijk toneel flegts enige wemiga

rchreden verlaaten , wanneer 'er een fchoone jon-

gen van omtrent twaalf jaaren , die tot nog toe

ontfnapt was , naar mij toe kwam loopen
,

en

,„ij fmeckte dat ik hem zou toelaatenmij vastte-

houden, opdat hij kans mogt hebben om de han-

den der Wilden te ontkoomen. Ik zeide hem

dat ik hem zoo veel zou helpen als mij moge-

liik was , en dat hij mij vatten zoude ;
maat

korte oogenblikken daarna wierd hij van mijne

Zijde weggerukt en uit zijn fchreeuwen denk ik

dat hij weldra vermoord was. Ik kon met nalaa.

^„^jj^f^jjtóteSw&n»*****'

•
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ten mijn eigen ongeluk voor eenen oogcnblik te

vergeeten om het lot van eenen zoo jongen lijder

te betreuren; maar het was mij volftrekt onmo-

gelijk iets tot zijn behoud aantewenden.

Nu geraakte ik nog eens midden onder vrien*

den , maar wij waren buiten flaat om elkandcren

enige hulp te bewijzen. Naardien deeze de di-

vifie was die verst van het Fort was voortgetrok-

ken, dagt mij dat 'er misfchien mogelijkheid zou

zijn (fchoon Qegts enkel eene mogelijkheid}

om mij eenen weg door de buitenfte reijen van

Indiaancn te openen en een nabuurig bosch te be-

reiken, dat ik op enigen afftand befpeurde. Ik

wierd nog aangemoedigd om hoop te fchcppen

door de bijna wonderdaadige behouding, welke

ik reeds ondervonden had. Ook was mijne hoop

niet ijdel , noch waren de poogingen , die ik

deed , vrugdoos. Het zij genoeg te zeggen dat

ik het bosch bereikte ; maar toen ik een Jkort eind

wega in hetzelve was doorgedrongen , was ik zoo

zeer buiten adem , dat ik in een braambos nedcr-

viel , en enige minuutcn nis naar mijnen laatilen

adem heigde; eindelijk begon ik wat te bedaa-

xcn ; maar mijne vrees keerde weder in alle haare

voorige kragt , toen ik enige Wilden op eenen

kleinen aflhnd voorbij zag loopen , die waar*

fchijnlijk naar mij zogten. In deezen toeftand

wist ik niet of het beter ware voorttejjaan of t«

^I. Deeu 6 trag«
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mgten mijzelven te verbergen daar ik wm, tot

de nagt kwame ,• doch vree.ende dat zij langs

denzelfden weg terug zouden koomcn ,
achtedc

ik het voorzigtiger mij verder van het vreeslijk

toneel van mijne voorgaande bekommernis te ver-

v^ijderen. Ik begaf mij dan in een ander
g^

declce van het bosch, en fpoedde mij voort zoo

veel de ftruiken en het verlies van eenen mij-

„er fchoenen mij wilden toelaaten en ,
na enige

«uren langzaam voortgegaan te zijn ,
won ik

cenenheuvel, van welken ik de vlakte kon over-

zien, welke ik zoo even verlaaten had
,
en van

^aar ik or.dcrfcheiden kon dac de bloedige fto^m

roK met onafgcbrooken woede aanhield.

Doch, om mijne leezers niet te verveelen, zal

ik 'er alleen nog bijvoegen dat ik . na drie dagen

ronder voedzel doorgebragt . en <1".^
"»|«lf^

koele dampen uitgedaan te hebben, eindelijk Fort

Edu^rd bereikte, daar mijn lighaam ,
door be-

hoorlijke cppasfmg deszelf. gewoone fterkte we.

der herkreeg, en mijn geest, voor zoo verre de

herinnering van de voorlcdene treurige voorvullen

het mij toelieten, zijne gewoone bedaardheid.

Men rekende dat 'er geduurende dien noodlot-

t?cen dag vijftien honderd menfchen door deeze

Wilden gedood of gevangen gemaakt wierden.

Veele van de laatste wierden door hen medege-

yoerd , en zijn nooit terug gekoomen. Enigs
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^reinige zijn zoo gelukkig geweest van door gun-

flige toevallen weder in hun vaderland te koomen

»

na eene lange en gedrenge flavernij te hebben

geleden.

De braave Kolonel monro had zig, zoo drft

cle opfchudding begon , naar de Frailfché leger-

plaats gefpoed om te tragten de wagt te krijgen

«

die in de capitulatie bedongen was; doch vermits

dit verzoek vrugtloos was , bleef hij aldaar toe

dat Generaal webb eene bende troepen zond om
hem opteëisfchsn en naar Fort Eduard terug te

brengen ; maar deeze ongeluKkige gebeurtenis-

fen, die waarfchijnlijk zouden voorgekoomen zijit

geworden, zoo men hem zijne eigen ontwerpen

hadde laaten volgen , gevoegd bij het verlies

van zoo veele braave manfchappen , in koelen

bloede vermoord, van welker dapperheid hij, nog

zoo ko» geleden, getuige geweest was, maak*

ten zulk eenen indruk op zijnen geest , dat hij

het niet lang overleefde. Hij ilorf binnen drie

maanden van droefheid, en men kan met waar-

heid Van hem zeggen dat hij een man was die

Xljn land eer aandeed.

Het is mijn oogmerk niet de volgende omdatt-

digheid als een onmiddelijk oordeel Gods, totftraf

van deeze flagting , te doen befchouwen ; maar

ik moet egter niet vergeeten te zeggen dat zeef

Vreinige van deeze verfchillende Stammen vaü In*

Ë a dia9<
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dlaanen, die 'er deel aan
^^^^f
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derzagen. De kinderpokken kwamen ,
door mid

ai hunne gemeenfchap mee de Europeaa.

„en, onder ditvolken maakten eene zoo groO-

L verwoesting onder hen, als zij ze^ve onder on

Laakt hadden. De middelen , die zij bi, de

Se aanvallen van deeze kwaadaartige ziekte

Lnwendden, om de koorts, die haar verzet, te

veXiven, wierden hun doodlijk. Terwijl hun

loed aan het gisten W.S, en de natuur de fmet-

ilot tragtedc naar buiten te drijven, ftuueden zi,

hanre werking door zig in het water te dompelen;

L gelig was dat zi] bij honderden ftier.en.

d1 weinige die overbleeven , wierden door de

ziekte tot afzigtlijke voorwerpen gemaakt, en

droegen de diepe indrukzelen van deeze allerge,

vreesdfte kwaal met zig in het graf.

De Heer montcalm fneuvelde ko^ daarna

in de vlakten van Quebec,

Dat de onverdiende wreedheid van deezen bc

velhebber in het algemeen bij zijne landslieden

eeene goedkeuring ontving , hiervan ben ik ze-

dert door veele bewijzen overtuigd geworden.

Ik zal 'er egter Oegts een van opgeeven ,
dat iK

van iemand heb, die 'er getuige van geweest is;

Een Kanadaasch koopman van enig aanzien ,
de

overgave van het Engelsch Fort gehoord heb-

bende , vierde deeze gelukkige gebeurtenis met

t-:*

ft"
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Vrolijkheden en gastvrijheid , volgens de ge-

woonte van dat land; maar niet zoo haast was

hem de moord, die 'er op gevolgd was, ter 00-

ren gekoomen , of hij eindigde het feest onmid-

delijk en fchreeuwde in de hevigfte bewoordin-

gen tegens die onmenschlijke daad , daarbij ver-

klaarende dat degeene, die haar hadden toegelaa-

ten , daardoor 's hemels wraak op dat gedeelte

van 's Konings landen zouden haaien \ hij voegde

'er bij dat hij zeer vreesde dat het gantfche ver-

lies van dezelve naar verdiende het gevolg zoude

zijn. Hoe zeer deeze voorzegging is vervuld ge-,

worden weeten wij alle.

Maar om weder tot ons onderwerp te keeren.

— Schoon de Indiaanen achtloos zijn in zig voor

verrasfchingen te wagten , zijn zij egter gaauw

en behendig in het verrasfchen van hunne vijan»

den. Bij hunne voorzigtigheid en ftandvastig-

heid in het bekruipen van de bende, welke zij

meenen aartevallen, voegen zij ook nog dat ver-

wonderlijk talent, of liever die ingefchapen ken-

nis , welke ik alreeds befchreven heb , van de-

geene die zij vervolgen, op het fpoor te ontdek-

ken. Op hetgelijkfte gras, op de hardfte aarde,

ja op de ileenen zelve zullen zij de fpooren eens

vijands ontdekken, en aan de gedaante der voet-

ftappen, en den afftand tusfchen de indrukzelen

niet alleen onderfcheiden of het een man of

, E 3 eene
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eene vrouw zij , die dien weg gegaan »
,
maai

zelfs de natie, tot welke zij behooren. Hoe on-

gelooflijk dit ook fchijnen mag, kan ik egter,

L ik de menige bewijzen gade llaa, welke ik,

terwijl ik onder hen verkeerde, van hunne ver-

^onierlijke fchranderheid in dit ftuk heb wa^-

genoomen, geere reden zien om zei s aan dee^e

buiiengewoone blijken van dezelve geloof ie wei-

^^
aTs zij eenen vijand overmand hebben en de

overwinning niet meer twijfelachtig is, üagten

de overwinnaars eerst alle degeene ,
welke z,,

denken niet 2«nder groore moeijelijkheid te zuUett

kunnen medeneemen en dan zoeken zij zoo veel*

geLgene te maaken als mogelijk is ;
dan kee-

fen zij weder om degeenen . die dood zyn of te

zwaar gewond zijn om medegevoerd te worden,

het bekkeneel- vlies afceftroopen.

, !„ dit werk zijn zij zeer bedreven. Zu vatten

het hoofd van den magtloozen of gelneuvelden

viiand en, eenen van hunne voeten op zijnen nek

ItTende, wikkelen zij hunne flinker hand m zija

hX; dus het vel op de kruin des hoofds «uge-

fpannen hebbende, trekken zij hunne villes-

fen, die altijd tot dat wreede einde in goede or^

de gehouden worden , en villen met enige wemige

behendii^e ftieden het deel af dat het hersfen-pan-

vUes gwoemd wordt. Zij zijn hierin «oo hand^^

S ,ïaaeW3;öihlSf4ïC*lWI« '"
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dat zij *er naauwlijks eene minuut toe nodig heb-

ben. Deeze vliezen bewaarcn zij als gedenkte-

kenen van hunne dapperheid en tegelijk als bewij-

zen van de wraak, die zij aan hunne vijanden ge-

oefend hebben*

Als twee Indiaanen tegelijk eenen vijand grij-

pen, en een gelijk recht op denzelven fchijnen te

hebben, is het gefchil tusfchen hen weidt a be-

flist; want om de twist die zou kunnen ontftaan,

fpoedig voortekoomen , neemt degcen , die be-

vreesd is dat hij de belooning, die hij verwagt,

verliezen zal, onmiddelijk zijne toevlugt tot zijne

Tomahawk of oorlogs - knods en flaat het onge-

lukkig flagtoffer van hun twistgeding den kop in.

. Als zij hunne oogmerken vervuld en zoo veel

verwoesting aangeregt hebben als hun mogelijk

is, trekken zij onmiddelijk weder naar hun eigen

land met den buit, dien zij gemaakt hebben, uit

vrees van vervolgd te zullen worden.

Zoo dit gefchiedt , dan gebruiken zij veele

krijgslisten om hunne vervolgers te misleiden.

Somtijds ftrooijen zij bladeren , zand of ftof over

hunne voetftappen; fomtijds treeden zij inelkan-

derens flappen; en fomtijds ligten zij hunne voe-

ten zoo hoog en treeden zoo ligt, dat zij geen

indrukzel op den grond maaken. Maar als zij

bevinden dat alle deeze voorzorgen niet helpen,

en dat zij op het punt zijn van onderhaald te

£ 4 worr
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worden, maikcn zij eerst hunne gevangenen van

kant, en neemen hunne bekkencel -vliezen,

feheidcn van clkanderen, en elk zo^kt langs ee-

nen verfchillcndcn weg weder in zijn land te koo-

men. Dit verhoedt alle verdere vervolging;

want hunne vervolgers, nu wanhoopende hunne

wraak te koelen, of hunne gevangen vrienden te

verlosfen, kceren weder naar buió.

Als de ovcrNvinncnde partij zoo gelukkig is van

hunnen aftocht ongemoeid te volbrengen ,
fpoe-

den zij zig met den grootllen haast naar een land,

daar 7.ij volkoomen veilig zijn, en, opdat hunne

Eckwetfte makkers hunne vliigt niet vertraagen

zouden, draagen zij hen bij beurten op berries,

of, zoo het in den winter is, trekken zij hen

op flcden.

Hunne berries zijn op eene ruuwe wijze van

takken van booinen gemaakt. Hunne (leden bc-

flaan uit twee kleine dunne planken, omtrent eca

voec van malkanderen, als zij aan eikanderen ge-

voegd zijn , en omtrent zes voeten lang. Hei

voorlle gedeelte is opgebogen en de zijden zijn

met kleine randen gezoomd. De Indiaanen trek-

ken decze Oeden met groote gemaklijkheid , hoe

ïwaar zij ook gelaaden zijn , doof middel vaa

©ene koord , die zij om de borst va^t maaken,

Deeze Vaag wordt een Metump genaamd, en is

4ooï gawscl^ AmeUHJl, ZQQ wel io de, volkplaa-



fer Noofd"

jnnc gevangenen van

bekkencel -vliezen,

elk zoïkt langs ee-

;r in zijn land te koo-

verdere vervolging;

i wanhoopende hunne

gevangen vrienden te

lar buia.

tij zoo gelukkig is van

l te volbrengen , fpoe^

;n haast naar een land

,

zijn, en, opdat hunne

vliigt niet vertraagen

lij beurten op berries,

tr is, trekken zij hen

eene ruuwe wijze van

lakt. Hunne fleden bc-

ie planken, omtrent ecu

s zi) aan eikanderen ge-

zes voeten lang. Hei

bogen en de zijden zijn

iTid. De Indiaanen irek-

DOte gemaklijkheid , hoe

zijn , doof niiddel vaa

m de borst vast maaketti

Metump genaamd, en is

zoo. wel io de, volkplanr

"AmerikaanfcUe Induimtn. 7%

miLJuiiuw*"!''"'*"""*""

tingen als in de binncndcelcn in gebruik. Die in

de binnenlanden gebruikt weerden, zijn van Icdcv

gemaakt en zeer aardig gewerkt

De gevangenen worden op den tocht met de

grootfte zorgvuldigheid bewaakt. Over dag wor-

den zij , als de reis over land gaat , aUoos door

eenen van de overwinnende partij vastgehouden;

als zij te water gefchiedt, dan worden zij aan do

fchuit vastgebonden. Des nagts worden zij ge-

heel naakt op den grond uitgeftrekt met hunne

armen , beenen en hals aan haaken vast , die in

den grond geflagen zijn. Behalven dit wordeo

'er om hunne armen of beenen touwen gebonden,

die door eenen Indiaan worden vastgehouden ,

die terftond ontwaakt op de minlle beweeging ,

die zij maaken.

Niettegenftaande de Indiaanen doorgaans zulko

voorzorgen gebruiken, verhaak men egter in de

Jaarboeken van Nieuw • Engeland dat eens eene

van de zwakkere kunne , bijna alleen en zonder

bijftand, middel gevonden heeft om de waakzaam^

heid van eene bende oorlogsgasten te ontduiken

en niet alleen te ontfnappen , maar zelfs de zaak

van haare landslieden te wreeken.

Enige jaaren geleden deed eene kleine bende

Kanadaafche Indiaanen, beftaande uit tien oorlogs-

gasten , verzeld van twee van hunne vrouwen ,

fjnen inval in de agterfte volkplantingen van

E 5 Nieuwe
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Nieuw - Engeland. Zij verfchoolen zig «nigen

Sd In de nabuurfchap van cene der buUcnfte vlek-

ken en, eindelijk, na verfcheiden .nenfchen ge-

dood en het hoofd afgevild te hebben ,
vonden

zij middel om eene vrouw gevangen te neern^,

dii eenen zoon van omtrent twaa^Haaren Wj '8

bad. Voldaan met de Oagting die z,j gemaakt

hadden , keerden 2ij naar hun land terug ,
dal

drie honderd mijlen daar van daan lag, en voed-

den de twee gevangenen mede.

Den tweeden nagt op hunnen terugtocht nam

de vrouw , welker naam , zoo ik mij met be-

driee R o WE was, een beduit den onverzaagd-

trheld waerdig. Zij dagt dat zij wel in ^a.

zoude zijn de hand-boeijen, waarmede men haar

cekneveld had, aftefchuiven en beüoot, zoo zi)

|,lUs doen konde, eene wanhoopige poogmg te

Lgen om haare vrijheid wederteknjgen. Ten

Treinde deed zij haar best toen z, merkte ch

haare overwinnaars vast in flaap waren, om de

k orden van haare handen te fchuiven. Du ge-

lukte haar ; en haaren zoon ,
welken zi, onge-

Ïod hadden laaten loopen, in (lilte waarichuu-

wende niet te verfchrikken over betge- «1 g-g

Ln bragt zij met groote omzigtigheid de ver-

g;n7wap:nen der Indiaanen , die zij naast

hunL zijde gelegd hadden, op eenen am^^^^^^^^

nen. Dit gedaan hebbende ,
gaf zij den jongen
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ten der Tomahawks in de hand» hctn vcrTiocken-»

de haar voorbeeld te volgen , en zelve ccn' an-

deren 7'oma/tawk opvaiteiulc , viel zij op de

flaapcnde Indiaanen , van welke zij tcrllond ver-

fchcidcnc afmaakce. Maar het vorfchildc zeer

weinig of haare ondernecming mislukte door do

lompheid van haaren zoon, die , kragt en kloek-

moedigheid ontbreekendc , ecncn van hun eenen

te zwakken flag gaf, die flegts diende om hem

te doen ontwaaken ; zij fprong egter op den kae-

rel toe , terwijl hij opftond en voor hij zijne

wapenen kon krijgen, wicrd hij door haaren 7'a-

mahawk geveld ; dus deed zij met de overige

ook , den een na den anderen , uitgezonderd

cene van de vrouwen, die bij tijds wakker wieri

en ontfnapce.

Toen vilde de heldin de hoofdfchedcls vaa

haare verflagen vijanden , en ook die hoofdfche-

del - vliezen raedeneemende , welke zij als bliji»

ken van hunne overwinning mee zig droegen

,

keerde zij in zegepraal naar het vlek terug , van

waar zij zoo kort te vooren was weggelleept,

tot groote verwondering van haare gebuuren ,

die naauwlijks hunne oogen gelooven konden of

het verhaal dat zij deed van haare Amazoonfche

heldhaftigheid.

Zij noodzaaken hunne gevangene geduurcnde

llen tocht hunnen dood -zang te zingen, die ge-

meen*
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am.

„,eenliik uit deezc of diergelljke woorden be-

'

l zal de zwaardc foUorin.en , welke m,ne v-jan-

den mij kunnen aandoen , mcc becam l,kc

kloekmoedigheid uitlban. Ik zal ah een lua^f

man ftervcn, en dan zal ik de Oppcrliootdcn

"gaan vinden, die om dczeitde zaak geleden

hebben.
" Deezc zangen worden ,

met do

'„'odige
tusfchenpoozingen, herhaald toe zij in het

dorp of de legerplaats gckoomen zj]«.

AU de oorlogskasten binnen het bcrc.k vnn

het Rehoor aan het dorp gckoomen zijn
,
maaken

zij een verfchillend gcfchreeuw ,
waardoor z.j

hunnen vrienden een algemeen verQag van den

uinag van den tocht gccven. Het getal der

dood kreeten, die zij doen, duidt aan hoe veele

xij van hunne eigen bende verloren hebben, he

getal der oorlogs • kreeten betekent het getal

der gevangene, die zij gemaakt hebben.

Het is moe.jelijk decze kreeten te befchnjven,

„aar het best denkbeeld, dat ik 'er van geeven

kan is dat de eerlle beftaat uit het geluid wh^o,

whoo , '^hoop , dat op eenen langen fchellen

toon wordt uitgehouden , bijna tot zij ten einde

adem zijn, en dan eensklaps met eene verheffing

van ftem wordt afgebrooken. De laatfte beftaat

uit eene luide fchreeuw , ve^l naar de andere

gelijkende , die in toonen verbogen wordt door
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de hand voor den mond te houden. Beidon kun^

xicn op eenen zeer aannicrklijkcn aflland gehoord

worden.

Terwijl zij dit gefchrceuw aanheffen , blijven

degecne, welken zij het bericht geeven willen

,

bewcei^loos en geheel aandacht. Als deeze pleg-

tigheid voorbij is , loopt het geheel dorp uit om

de bijzonderheden te vcrncemen van het verhaal,

dat zij zoo even in algemecne uitdrukkingen ge-

hoord hebben en , naar de tijding droevig of

heuchlijk is, andwoorden zij met even zoo veele

toejuichingen of met klaag gefchrei.

Terwijl zij nu aan het dorp of aan de legerplaats

gekoomen zijn , wapenen zig de vrouwen en kin-

deren met (lokken en knuppels , en fchaaren zig

in twee gelederen, tusfchen welke de gevangene

moeten doorgaan. De behandeling, die zij on-

dergaan voor zij aan het eind van deeze gelederen

zijn , is zeer ruuw. Somtijds worden zij zoo

llerk op het hoofd en in het gezigt geflaagen,

dat zij naauwlijks enige tekenen van leven gee-

ven, en gelukkig zoude het voor hun zijn, als

deeze mishandelingen een eind van hun ellendig

leven maakten. Maar hunne beulen draageu zorg

dat geene der Hagen , welke zij geeven , doodlijk

zijn , naardien zij de ellendige lijders voor nog

fterker folteringen willen bewaaren.

Na dat zij dus ingehaald zijn , worden hun de

han-
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handen en voeten gebonden , terwijl de Oppef*

hooiden eene raadsvergadering houden , waarin

hun lot bedist wordt. Die, welke n en voor*

neemens is door de gewoone folteringen ter dood

te brengen, worden aan het Opperhoofd der oor*

logslieden overgeleverd ; die , welke gefpaard moe-

ten worden , worden in handen van het Opper-

hoofd der natie gefield , zoo dat allé de gevan-

genen binnen eenen korten tijd van hun lot kun-

nen verzeekerd zijn , naardien het vonnis ,
dat

nu uitgefprooken is , voor onherroeplijk wordt

gehouden. Het eerfte noemen zij naar het huis

des doods verwezen worden, het laatfte naar het

huis van genade.

Zulke gevangene, die vrij verre in jaaren gevor-

aerd zijn, en die j^roote eer behaald hebben door

hunne oorlogsdaade'n , boeten altijd voor hec

bloed, dat zij vergoten hebben, door de folte-

ringen van het vuur. Hunne oorlogsdaadenzijtt

ras bekend uit de blaauwc tekenen op hunne

borsten en armen , die voor de Indiaanen zoo

leesbaar zijn als letters voor Europeaanen. Dee-

ze beeldipraakige tekenen maaken zij door heC

vel met vischranden of fcherpe vuur- fteenen
,

in

cene foort van inkt van roet van den pik- pijn*

boom gemaakt, gedoopt, te doorbooren. Dec

ze tekenen worden , even als bij de oude Piften van

Brittannie, voor een groot fieraad gehouden, enzij

die*
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dienen te gelijken tijd als registers van de helden-

daoden van den oorlogsman , die dus onuitwisch-

baare blijken van zijne dapperheid met zig draagt.

De gevangene, die ter dood veroordeeld zijn

,

woroen weldra naar de plaats der uitvoering van

het vonnis geleid , die gewoonlijk in het midden

van de legerplaats of het dorp is , daar zij ont-

kleed en over hun gantfche lighaani zwart ge-

maakt worden , terwijl men hun het vel van eene

kraai of een raaf op het hoofd bindt. Dau wor*

den zij aan eene paal gebonden en men ilapek

takkenbosfen rondom hen, terwijl men hen voor

het laatst noodzaakt hunnen dood - zang te zingen.

De oorlogs- lieden, want het zijn alleen de-

zulke, die gewoonlijk deeze ilraf lijden , verrig-

een nu deeze droevige plegtigheid op eene om-

ftandiger wijze. Zij verhaalen met eene verdaan-

baare Hem alle de dappere daaden , die zij ver-

rigt en beroemen zig op het aantal vijanden»

die zij gedood hebben. In deeze opnoeming

fpaaren zij zelfs hunne beulen niet, maar doen

hun best door alle tergende verhaalen , die zij

flegts verzinnen kunnen , om hen te verbitteren

en te hoonén. Somtijds heeft dit de verlangde

uitwerking , en de lijders worden fchielijker afr

gemaakt dan anders zou gefchied zijn.
^

• :;

Daar ^ijn verfcheiden andere wijzen van hunne

gevangeue ter dood te brengen , welke de Indiaa-

nen
i
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Ben in het werk (lellen; maar die gefchieden en*

kél bij gelegenheden; die van hen te verbrandeü

is algemeenst in gebruik.

Terwijl ik in de hoofdplaats tan de Ottagaa»

mies was , wierd 'er een llUnees Indiaan inge-

bragt , die door eene van hunne oorlogsbenden

was gevangen gemaakt. Toen had ik gelegen-

heid om de wreedheden, welke dit volk gewoon

is hunnen vijanden aantedoen , allernaauwkeu-

rigst van het begin tot het einde te zien. Na de

oniftandigheden , die zijne veroordeeling nood-

zaaklijk vooraf moesten gaan , wierd hij, vroeg

in den morgen , op enigen afftand van het vlek

gebragt, daar hij aan eenen boom wierd vastge-

bonden.
.

Toen dit gedaan was , liet men alle de jongens

,

die een groot aantal uitmaakten, alzoo de plaats

volkrijk was, toe zig te vermaaken met hunne

pijlen op het ongelukkig flagtoffer afiefchieten.

Naardien zij: geene van alle meer dan twaalf jaa-

ren oud waren en op eenen aanmerklijken afftand

geplaatst wierden , hadden zij geen kragt genoeg

om tot de levensdeelen doortedringen , zoo dac

de arme ellendeling van pijlen doorboord was ,

en de daaruit volgende fmerten meer dan twee da-

gen lang uitftond.

Geduurende deezen tijd zong hij zijne oorlogs-

daadcn. Hij verhaalde alle de krijgslisten ,
welko

hij
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hij gebruikt had om zijne vijanden te verrasfchen

;

hij roemde op het aantal hersrenpan-vliewn, die

hij bezat, en telde de gevangene op, die hij ge-
vangen had. Toen befchreef hij de verfchilicnde

wreede wijzen , waarop hij de laatfte ter dood
had gebragt en fcheen zelfs toen nog een onuit-

fpreeklijk genoegen te gevoelen door hec verhaal
van dceze ijslijke daaden.

Maar hij bleef naauwkeuriger ftil (laan bij de
wreedheden, die hij geoefend had op de nabe.
Haanden van zijne beulen, welke hem in handen
gevallen waren ; door deeze fterke beledigin-

gen tragtede hij hen aantezetten om zijne folte-

ringen te verzwaafen , opdat hij in ftaat moge
zijn nog grooter blijken van kloekmoedigheid te

geeven. Zelfs in de laatfte doods - worftelingen

,

toen hij niet meer in ftaat was om met woorden
de verontwaerdigende uittartingen , welke zijne

lippen zouden gefprooken hebben , te uiten , was
'er nog een glimlach van verachting en zegepraal

op zijn gelaat te leezen.

DeezQ wijze van hunne vijanden te folteren

wordt bij de Indiaanen befchouwd als meer dan
eene goede uitwerking voortbrengende. Zij ver-

zadigt in eene grooter maate die helfche zugt naar
wraak

, die de heerfchende hartstocht is in het
hart van eiken Indiaan van alle flammen, en zij

geeft de aankoomende oorlogsgasten vroegtijdig

II. De KL. F eene
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eene neiging tot die wreedheid en bloeddoraig-

heid die eene zoo noodzaaklijlte hoedanigheid

is voor degeenen . die geheel bedreven vvillen z.jn

in hunne woeste wijze van den oorlog te voercru

Men heeft mij verhaald dat een Indiaan
,

die

onder de handen van zijne beulen was, de itout-

heidhadvan hun te zeggen dat zij maar onweeten-

de oude wijven waren ,*n niet wisten hoe zij bra.-

ve gevangene ter dood moesten brengen. H>J

verhadde bun dat hij voorheen enige van hunne

oorlogsmannen gevangen genoomen had ,
en dat

hii in plaatfe van de kinderachtige pijnigingen,

dll^
hemaandeeden,dealierrmerclijkftefo^^^^

rin^ren voor hun had uirgedagt ; dat hij
,
hen aan .

paaien gebonden hebbende , hunne hghaamen

vol fcherpe fpUnters van terpentijn- hout had ge-

ftooken, welke hij vervolgens had doen branden,

en dat hij, rondom hen dansfende . zig verlus-

tigd had i^ de doods-worftelingen v.n de bran-

^1:e^?:Sng, die zoo beledigende v^

^elfs het oor van eenen aan zulke hoonende uit-

drukkingen gewoonen Indiaan haar niet bedaa^

kon aanhooren, deed zijne beulen van hunne

hoede geraaken en verkortte zijne folteringen,

v^ant een der hoofden liep naar hem toe, en hem

zijn hart uit het lighaam fcheurende, ^opte hi, er

den mond mede, die zulke tergende taal geuit h^.

WKKBÊÊÈÊC
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heid en bloeddorflig-

saaklijke hoedanigheid

el bedreven willen zijn

den oorlog te voeren.

: dat een Indiaan , die

beulen was, de ftout-

dai zij maar onweeten-

niet wisten hoe zij braa-

noesien brengen. Hij

)rheen enige van hunne

renoomen had , en dat

iderachtige pijnigingen

,

ï allerfmerdijkfte folte-

dagt ; dat hij , hen aan .

ide , hunne lighaamen

terpentijn-hout had ge-

Igens had doen branden

,

dansfende, zig veilus-

'orftelingen vsn de bran-

I zoo beledigende was dat

aan zulke hoonende uit-

ndiaan haar niet bedaard

zijne beulen van hunne

kortte zijne folteringen ;

epnaar hera toe, en hem

ifcheurende, flopte hij 'er

ike tergende taal geuit had.

On-

Amerikaanfche ïndiaanen. t^

Ontelbaar zijn de verhaalen, welke men doet

van den moed en de gelaatenheid der ïndiaanen,

die door hunne tegenpartijders gevangen gemaakt

worden. Veele, die ik gehoord heb, zijn zoo

Verbaazende , dat zij de uiterfle grenzen van ge-

loofbaarheid fchijnen te overfchrijden; het is eg-

ter zeeker dat deeze Wilden veele heldhaftige

hoedanigheden bezitten, en alle foorten Van ram-

pen met eenen graad van moed doorflaan , dié

door geehe van de oude helden Van Griekenland

fen Rome overtroffen iSé

Ondanks dee^e wreedheid j welke delndiaaneh

jegens die van hun eigen geflacht, die in hunne

handen vallert , ofefeneui hebben egter fommigé

ftammen blijken gegeeven van groote geraaatigd-

heid jegens gevangen vrouwen uit de Engelfche

volkplantingen j die zij bijgeval gevangen kree-

gen. Dikwijls 2ijn *er 2eer fchoone vrouwen

door hen weggevoerd j die , geduurende eenen

tocht van drie of vier honderd mijlen door hunne

afgelegen bosfchen ^ naast hunne zijden gelegen

hebben , zonder beledigingen van hun te onder-

gaan , en haare kuischheid is onbevlekt gebleven;

Daar zijn voorbeelden voor. handen dët vrouwen,

door hen gevangen terwijl zij zwanger wftren

,

in het midden van eenzaame bosfchen, door dë

barensweeën ovehrallen zijn, terwijl de Wildéri

hun eenigfte gezelfchap waren; eti tgter ontvin-

IMiPBB
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gen zij van deeze, hoe wild zij waren ,
allen by-

Ld welken hun toeftand toeliet en wierden

„,et eene kieschheid en menschlie.endheid behan-

deld , die zij weinig verwagt hadden.

Deeze onthouding koomt, dit moet ik erken-

nen , niet geheel uit hun karakter voort
,

maar

wordt alleen bij die gevonden, die enige gerneen-

fchap met de Franfche Zendelingen gehad heoben.

Zonder te willen dat hunne "--f« ;;^^^^te^

de Engelfch.n, het voordeel van bunnen abe^

zouden genieten , hebben deeze vaders groote

moeite ledaan om de algemeene beginzelen van

"LchlLendheid in de geesten der Indiaanen

inteprenten, die zig door hunne zeden verfpreid

hebben , en van algemeen nut geworden zijn.

De gevangene, die tot het huis van genade

verwezen zijn , en deeze zijn gemeenlijk de jon-

gelingen, vrouwen en kinderen, wagten de be-

Lkling der hoofden af, die, na ter dood bren-

ging van degeene , die veroordeeld zijn om e

Lven, tot dat einde eene raadsvergadering hou-

'
Men zendt vervolgens eenen omroeper door

het dorp , of door de legerplaats , om bekend

'e maa'en dat alle degeene, die inden laarto

tocht eenen nabeftaande verlooren hebben
,

ver-

zogt worden zig bij de verdeeling te laacen vin.

den, die 'er van de gevangene gemaakt zal wor-
' den.
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zij waren , allen bij-

id toeliet en Awierden

schlievendheid behan-

rt hadden.

it, dit moet ik erken-

karakter voort, maar

len, die enige gemeen-

delingen gehad hebben.

ie natuurlijke vijanden,

leel van hunnen arbeid

n deeze vaders groote

remeene beginzelen van

geesten der Indiaanen

hunne zeden verfpreid

1 nut geworden zijn.

ot het huis van genade
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inderen, wagten de be-

, die , na ter dood bren-

veroordeeld zijn om te

ne raadsvergadering hou-

ns eenen omroeper door

legerplaats , om bekend

eene , die in den laar.aen

ï verlooren hebben , ver-

e verdeeling te laaten vin-

wngene gemaakt zal wor-

den.
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den. De vrouwen , die hunne zoonen of man-

nen verloren hebben , worden gewoonlijk in

de ecrfte plaats voldaan ; daarna degeene , die

van verdere vrienden beroofd zijn , of die eencn

der jonge lieden willen aanneemen.

Als de uitdeeling gedaan is , dat
, gelijk in

andere gevallen , zonder het minfte gefchil toe-

gaat , brergen degeene , die eenen tot hun deel

gekregen hebben , denzelven naar hunne tenten

of hutten , en , hen ontboeid hebbende , was-

fchen zij hen en verbinden hunne wonden , zoo

zij enige ontvangen hebben ; dan kleeden zij hen

en geeven hun het aangenaamst en verfrisfchendst

voedzel , dat zij in voorraad hebben.

Terwijl hunne nieuwe bedienden zitten te ee-

ten , tragten zij hen te troosten ; zij zeggen hun

dat zij , nu van den dood bevrijd zijnde , vrolijk

en wel gemoed moeten wezen, en dat, als zij hen

wel dienen zonder murmureeren of onvergenoegd

te zijn, niets hun ontbreeken zal dat hun vergoe-

ding kan doen voor het verlaaten van hun land

en vrienden, voor zoo <?«Te de omdandigheden

het toelaaten. :' rg^^ciiua - '/tSQ'A'-:,.

Zoo *er enige mannen in het leven gehouden

zijn , worden zij gewoonlijk aan de weduwen ge-

geeven , die haare ttrannen door *s vijnnds han-

den verloren hebben , zoo 'er die zijn , en ,

als zij haar behaajjon» worden zij met haar ge-

F 3 trouwd.
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56 Fa» de mh:;en der T^oori-

„„i Maar zoo de juffer cene andere ver-.

io rii 7iff 10 cedagten zet dat haar Qverii?w.«

^
fl «f nfdig heeft in het land der geesten,

cenen (laaf nodig nccu .

L«, DlectiRheid van kanti ab hij door den ma

'"f 7fllhouwenaj hem als vanieweirag

iSf0^
"

hebbe» op de foUeringen

Sfhan vergund worden, die dezelve «.erd,g

C— worden gewoonliik a«, de jan-

nen uirdeeU, van welke zij niet misfen ganft.g

onrva In « worden. De jongens en me.s,m

»órdcn in die huisgezinnen opgenoomen ,
d«

I^ noc^ hebb». «. word», d. tov«. be-

fcLwd, en he. i. «i«. ongewoon da. «i m d»

higheid aan d« Eu^pifcbe hjad.1,.,., d«

onder hen koomen. vefkogt worden.

De todiaanen hebh«. ge». aenkb«ld v»
Je

verwoesting de. <K)rlop « n»«.gen doot hun-

;;^igsgl.8enec.rpa«en»«^ae^™^;

van «elke zij gpioomenm^^^ ^
Itag in onderhandeling k «eden. *«« «^^
Jrsziidegev«.genword«.,worto.of^a»d

gebragt, of aiBgfnoom^n , of tot toven^K^^
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leven van dengecnen,

groot gevaar, vooraV

at haar overleden man

het land der geesten

,

Als dit het geval is,

1 den verwezen gevan-

tt maaken hem zonder

i
ab hij door den raad

ij hem als van te weinig

,en op de folteringen ,

1, die dezelve waerdig

rewoonlijk aan de man-

'e zij niet misfen gunftig

De jongens en meisjens,

men opgenoomen , die

worden als flaaven be-

ongewoon dat zij in die

iropifchebandftlaars, die

rkogt worden.

I geen denkbMld van de

»gs te maatigen door hun-

paaren en met de bende,

B zijn , toi eene uitwisfe-

te treeden. Alle ^e van

irden,, worden of ter dood

men» of tot Oafivea ge-

ipa^V.

Amerikaanfche Indiaanen, %y

maakt. En alle natiecn zijn daarin zoo bijzonder

dat , zoo het gebeurt dat iemand van hunnen

Ibm, zelfs een oorlogsman, krijgsgevangen ge-

maakt , en bij geval in het huis van genade ont-

vangen is, of als een aangenoomene of als flaaf,

en hij daarna ontvlugt , zij hem geenzints ont-

vangen of als een lid van hunne bende erkennen

zullen.

De toeftand van degeene die aangenoomen zijn

'verfchilt in geen opzigt van ^e kinderen der na-

tie, tot welke zij nu behooren. Zij verkrijgen

alle de rechten van hun, welker plaatfen zij ver-

vullen, en maaken dikwerf zelfs geene zwaarig-

heid van tegens hunne landslieden mede optetrek-

ken ; maar zoo zij bij geval ontvlugten en weder

gevangen worden , worden zij voor onnatuurlijke

kinderen en ondankbaare menfchen gehouden,

die hunne ouderen en weldoeneren veilaaten , en

hun den oorlog aangedaan hebben, en met onge-

meene geftrengheid behandeld.

De gevangene, die voor flaaven gehouden wor-

den , worden gemeenlijk onder de Opperhoofden

verdeeld , die dikwijls de Europifche Gouver-

neurs van de buitenposten, of de Superintendenten

of Commiafarisfen van de Indifche zaaken enigo

ten gefchenke geeven. Ik ben ondenigt dat hec

de Jefuiten en Franfche Zendelingen waren, die

eerst den invoer van deeze ongelukkige gcvanga*

F 4 ^'^
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ne in de volkplantingen veroorzaakten en zoo

doende den Indianen leerden dat zij van waarde

waren. ,.

Hunne oogmerken waren, wel is waar, prijs-

lijk , want zij verbeeldden zig dat zij op dceze

wijze niet alleen veel wreedheid en bloedvergie-

ten zouden voorkoomcn , maar daar door ook

meerdere gelegenheid zouden hebben om hunnen

godsdienst onder hen té verbreiden. Tot dat

einde moedigden zij de handelaars aan om de flaa-

ven , die hun voorkwamen, te koopen.

De uitwerking van deeze handelwijze bcSnd-

woordde egter in geene deelcn aan de verwagting

van de vroome vaders. In plaats van een middel

te zijn tot het voorkoomen van wreedheid en

bloedvergieten, veroorzaakte het (legts dut de ge-

fchülen tusfchen de Indiaanfche naiiecn met te

meerder hevigheid en onophoudlijke drift ge-

voerd wierden. Naardien de prijs, om welken

zij vogten , nu niet meer wraak of roem was

,

maar het bekoomen van fterke dranken ,
voor

welke hunne gevangene gemangeld ftonden te

worden , en op welke bijna alle natieën even

«er verxot zijn , zogten zij hunne vijanden met

ongewoonen ijver op, en waren onophoudlijk op

de loer om hen te verrasfchen en weg te voeren.

Men moet egter bekennen dat 'er minder ge-

vangene gepijnigd en ter dood gebragt worden

Zv*
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oorzaakten en zoa

dat zij van waarde

wel is waar, prijs-

5ig dat zij op deeze

heid en bloedvergie-

naar daar door ook

I hebben om hunnen

irbreiden. Tot dac

laars aan om de flaa-

te koopen.

5 handelwijze bcSnd-

Icn aan de verwagting

plaats van een middel

n van wreedheid en

:e het flegts dat de ge-

nfche naiiecn met te

>phoudlijke drift ge-

de prijs, om welken

wraak of roem was

,

[lerke dranken , voor

;emangeld ftonden te

ijna alle natieën even

ij hunne vijanden mee

waren onophoudlijk op

:hen en weg te voeren,

len dat 'er minder ge-

dood gebragc worden

ze*
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«eJcrt deeze verwagting van zulk eenen kosibaa-

ren prijs voor dezelve te zullen ontvangen Is op-

gewekt dan *er gewoonlijk wierden ; maar het

blijkt niet dat hunne gewoone wreedheid tcgens

de oorlogslieden , die zij gevangen neemen , in

het minst verminderd is; hunne natuurlijke zugc

raar wraak moet voldaan worden ; zij zijn nu

flegts te naarftiger in een grooter getal jonge ge-

vangene te neemen, terwijl degetne , die gevan-

gen genoomen worden terwijl zij zig verweeren

,

even als te vooren gepijnigd en ter dood gebragc

worden.

De Zendelingen, ziende dat, huns ondanks,

hun ijver alleen gediend had om het vertier van

die fchadelijke dranken te vermeerderen , vervoeg-

den zig tot den Gouverneur van Kanada in het

jaar i6p3 om een verbad van deezen heiUooïea

handel. Daar wierd dan bevel toe gegeeven ,

maar dit kon dien niet geheel fluiten; de Franfche

Couritrs des Bots of handelaars waren vermetel

genoeg om dien in het geheim te drijven , niet-

tegenftaande d© ftraf tegens het overtreeden van

het verbod eene zwaare boete en gevangenis was.

Sommige , die in het drijven van deezen han-

del ontdekt wierden , vlugteden in de landen der

Indiaanen , daar zij met de inboorlingen trouw-

den , en dus eene gewillige ballingfchap onder-

gingen ,• doch naardien het flegte en ongebonden

F 5 • lio
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lieden waren , ftrekte hun gedrag zeer weinig om

de zeden van hunne nieuwe nabeftaanden te ver-

beteren , of om hun een gunftig denkbeeld inte-

boeremen van den godsdienst, dien zij beleeden.

Dus zagen deeze onvermoeide godsdienftige man-

nen nogmaals hunne oogmerken cnigermaate

verijdeld.

De verhuizing had egter eene uitwerking, die

hunne natie tot voordeel gedijde. Door den om-

gang van deeze vlugtelingen met de Irokeezen ,

Misfisfuages , Huront , Miamis , Powtowom-

mies , Puantt , Menomonies , Jlgonkins , enz.

en de geduurigc opvijzelingen, welke deeze ver-

fchillende naticën van hun ontvingen van de magt

en grootheid der Franfchen, welker Koning zij

,

uit hunne gewoone neiging, ondanks hunne ver-

banning , nog toegedaan bleeven, wierden de In-

diaanen ongevoelig voor dat volk ingenoomen en

zal , ben ik overtuigd , alle gelegenheden aanvat-

ten om hunne verLnogtheid aun hetzelve te too-

nen; en zulks, in Itljc Vin de fchandelijke min-

achting, in welke zij door hen gehouden moe-

ten worden, zedert zij uit Kanada verdreven

zijn ; want de Indiaanen befchouwen elk over-

wonnen volk als in eenen ftaat van onderhorig»

heid aan hunne overwinnaars. Als bij hen eene

natie eene andere geheel heeft t' ondergebragt

,

en men overeengekoomen is zig op zekere voor-

waar-
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gedrag zeer weinig om
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Amerikaanfche IrnHaanen. ^i

waarden te onderwerpen , is het de gewoonte

dat de Opperhoofden van de overwonnene , als

zij met hinne overwinnaaren in den raad zitten,

vrouwen-rokken draagen, als cene erkenning dat

2ij in eenen ilaat van onderwerping zijn en on-

der de wijven moeten gerangfchikc worden.

Hunne partijdigheid voor dd Fianfchen heeft eg-

ter te diepe wortelen gefchoten dan dat de tijd

^elf die zoude kunnen uitroeijeo*

TIENDE HOOFDSTUK.

f^an 4e mjze voorop de Indiaanen

vrede moaken.

n'e oorlogen , die tusfchen de Indiaanfche na*

cieën gevoerd worden , zijn over het algemeeu

«rilijk en blijven van eeuw tot eeuw voortduuren

met weinige tusfchenpoozingen. Als de vrede

noodzaaklijk wordt, is de voomaamfte zorg van

beiden partijen den fchijn te vermijden als of zij

4en eerften (tap deeden.

Ab zij met eenen vijand over eene opfchor»^

ting van vijandüykheden handelen, verminden het

Op

^fflmnimiwnWi



r<m dt ^j'^ waarop ie Ifmil-

Opperhoofd, «Ik h« is opge.te.gcn om deon-

derhandeltag aan.eva.gen , .00 ., n,ec door be

middeling van eenen nabnnngen ftj™J»°^
«

wecggebragt. niets van ajne nataurhjke fierheid

,

«S .ün de .naken van .ijn land in den Oeg^-

(len ftaat , geeft hij niets toe, "»«
'"f
"^'

vijanden te doen gelooven dut het van hun belang

is een einde aan den oorlog te maaken.

Daar gebeuren fomtijds toevdlen. d.e een»

vrede tusfchen naticcn bevorderen ,
d.e anders

I t .ouden kunnen overgehaald worden om n»r

b vrediging te luisteren. Ik .al hiervan een voor-

Sverhaalen, van welk ik bijna aUenaneen.

door welke ik trok, heb hooren fpreeken.

Omtrent tagtig jaaren geleden waren de i«-

icezen en Chipeway^, ™ee "f
6' »»7"'

"^

oorlog metdeOw^*"»!-" en &«*»«. die veel

Zkk'er dan hunne vij«.den «.en «> ^tal

-

„anfchappen en in kragtcn. Op eenen «.««

Tden omtrent 4««"i der eerfte eenen »tt»ch^

vanhetmeirO»«.rfo,o«'ï^^"«"','»"^

landen hunner vijanden. Z') ^j»"" '^ '

kusten van het meir Huron aan des«lfs»e
en Noordlijke oevers, tot zij aan hec edand van

5,. Wepk kwamen , dat in de Sa-Kit van S«.

mariaL. Daar trokken aj deeze Sm.at op

Z ijs oL omtrent vijftien mijlen beneden den

waterval en vervolgden hunnen weg nog v«tor
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jgedrattgen om de on-

zoo zij niet door be-

irigcn IVam word te-

e natuurlijke fierheid,

zijn land in den flegt-
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dat het van hun belang

te maaken.

'toevallen, die cenen
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ik zal hiervan een voor-

i ik bijna alle.natieën,
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geleden wafen de Iro-

ree magtige natieën ,
in

es enSaukies, die veel

den waren in getal van

een. Op eenen wiotes

der eerfte eenen uittocht

over Têronto , naar de

Zij voeren langs de

on aan deszelfs Oostlijke

3t zij aan het eiland van

lat in de Sti-aat van Ste.

kken zij deeze Straat op

fiien mijlen beneden den

hunnen weg nog vejder

West-
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Westwaarts. Naardien de grond met fneeuw be*

* dekt was, trokken zij, om hun getal te verber-

gen , in eene enkele rei agter eikanderen , terwijl

zij in elkanderens voetftappen traden.

Vier Chipeways Indiaanen , welke dien weg

henen gongen, ontdekten dit leger en gisten ge-

maklijk uit de koers, welke het nam en uit de

voorzorgen, die zij gebruikten, naar welk land

zij zig fpoedden , en welke hunne oogmerken

waren.

Niettegenilaand<i de natie , tot welke zij be-

hoorden , met de Ottvgaumi'ès in oorlog was , en

in bondgenoorfchap met derzelver aanvallers , na-

men zij egter, uit een beginzel, waarvan geene

reden te geeven is , terilond het befluit om de

eerllo van het gevaar, dat hun naderde, te ver-

wittigen. Tot dat einde fpoedden zij zig met hun-

ne gewoone fnelheid voort en , eenen omweg

neemende, om niet ontdekt te worden, kwamen

zij aan den jagt - grond van de Ottagaumies eer

zoo (lerk eene bende , die op zulk eene behoed-

zaame wijze voorttrok , daar koomen konde.

Daar vonden zij eenen troep van omtrent vier

honderd oorlogsmannen, waai; onder enige Sau-

kies, welke zij waarfchuuwden dat hunne vijan-

den in aantocht waren.

De Opperhoofden verzamelden terdond hunne

geheele magt en hielden raad over de maatregelen

,

die
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die te ncemcn waren om «ig te verdedigen. Naaf-

dien zij met hjinne huisgeiinnen belemmerd wa-

ten , was het liun onmogelijk bij rijds aftetrek-

ken; zij beflooten dan de voordeeligfte plaats in-

leneemen en de Irokeezen zoo wd te ontvangen

ftls in hun vermogen was.

Niet verre van de plaats daar zij zig toen geval^

lig bevonden * waren twee kleine meiren , tus*

fchen wellte eene ftnalle ftrook lands lag i om-

trent eene mijl lang, en flegts van vijf tot tien

roeden breed. Befluitende dat de Irokeezen door

deeze pas wilden aanrukken, verdeelden de ver-

eenigde beoden hun weinig volk in twee troe-

pen , eiken van twee honderd mannen. Een

van deeze vattede post aan het eind van de ftrook

lands, die naast aan hunnen jagt- grond lag, dat

zij onmiddelijk verfterkten met een bolwerk van

paaien, terwijl de andere troep het een meir om-

trok met oogmerk om hunne vijanden intefluiten

als zij in de pas zouden gekoomen zijn.

Deeze krij.^slist gelukte , want niet zoo drt

was de geheele bende Irokeezen de pas ingetrok-

ken of zij , die zig van te voorcn daartoe van

hout voorzien hadden , mafekten' een diergelijk

bolwerk aan het ander eind, en flooted dus hun-

ne vijanden in.

De Irokeezen merkten dra in welken toeftand

zij waren , en hielden onmlddêlijk raad welke

maat-
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maatregelen *er vereischt wierden om zig 'er uit

te redden. Ongelukkig voor hun was het aan

het dooien gegaan , waardoor het ijs zoo verre

gefmolten was, dat zij *er niet over konden loo-

pen,. terwijl *er egter nog ijs genoeg overig was

om hen te beletten de meiren op vlotten overte-

fteeken of overtezwemmen. In deeze netelige

omflandigheid beflooten zij een van de bolwerken

te tragten te overweldigen ; maar zij bevonden

weldra dat zij te wel verdedigd wierden om hun

oogmerk te bereiken.

Ondanks deeze te leur Helling , vermaakten zij

zig met de gewoone bedaardheid en onbevreesd»

heid van Indiaanen , drie of vier dagen met vis-

fchen. Het ijs toen geheel gefmolten zijnde,

maakten zij vlotten , dat zij doen konden van

enige boomen , die gelukkig op die plaats Hon-

den , en ondernamen een der meiren overte-

fleeken.

'

Zij (laken dan af voor het aanbreeken van den

dag; maar de Ottagaumies , die hunne bewee-

gingen hadden gade geflagen , hnn oogmerk be*

fpeurende, zonden honderd en vijftig mannen van

eiken hunner troepen af, om zig tegens hunne

landing te verzetten. Deeze drie honderd man»

nen trokken zoo fpoedig voort naar de andere

zijde van het meir, dat zij daar kwamen eer hun-

ne tegenpariijders den oever bereik.t hadden , naar-

dien
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dien «ij vertraagd waren doordien hunne (laakert

in de modder bleeven fteeken.

Zoo dra de bondgenooten aankwamen, maak-

ten zij een hevig vuur met hunne fnaphaanen en

fchooien fel met hunne boogen op de Irokeezen,

dat hen grootlijks onizettede, totzij ,hunnen toe-

ftand wanhoopig vindende , in het water fpron-

cen, en zig al ftrijdende eenen weg door hunne

vijanden baanden. Dit konden zij egter niet doen

zonder meer dan de helft van hunne manfchappen

te verliezen.

Na dat de Irokeezen geland waren ,
trokken

zij af maar waren genoodzaakt hunne vijanden

Jeestèrs van het flagveld te laaten en in bezit

van alle de bonte vellen , die zij in hunne wm-

ter-jagt opgedaan hadden. Zoo duur betaalden

zij eenen onrechtvaerdigen aanval op zoo gróót

eenen afftand van hunnen weg, dien zij gevolgd

nioesten hebben, en waartoe zij alleen waren

aangezet door eene eensklaps opgekoomen be-

geerte om enige van hunne oude vijanden afte^

"*Doch zoo zij hunne kragten gekend hadden

,

zouden zij de bende, die hen ftuitede, tot eenen

„an toe hebben kunnen vernielen, want deeze

waren bij den eerften aanval zelfs llegts wemig m

cetal en , toen zij door het gevegt verminderd wa-

ren, geheel buiten Haat om hun ie weêrftaan.
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De overwinnende benden beloonden de Chi*

feways^ die h«t middel tot hunne overwinnini5

geweest waren, met een aandeel in den buit. Zij

,
drongen hen om zoo veel van de rijkfte pelte-

rijen te neemen als zij wilden, en zonden hen,

onder een geleide van vijftig mannen , naar hun

eigen land terug. De belanglooze Chipeways ,

want de Indiaanen over het algemeen worden zel-

<leo door beweegredenen van eigenbaat gedreven,

weigerden eenen tijd laog deeze gefchenken

,

maar wierden eindelijk overgehaald om dezelve

aanteneemen.

De braave en wel overlegde verdediging , wel-

ke de Ottagaumies en Saukies hier gedaan had-

den, door de bemiddeling van de Chipeways ge-

holpen , die , bij deeze gelegenheid de vijand-

fchap, welke zij dit volk aoo lang toegedraagen

hadden, ter zijde (lellende, het edelmoedig ge.

drag van hunne vier Opperhoofden goed keur-

den , (Irekta tot middelen om eene bevrediging

tusfchen deeze natieën te bewerken en vereenigde

hen bij vervolg van tijd alle met den band van

vr^endfchap.

Ik geloof dat alle de Indiaanen, die het uitge.

flrekie land bewoonen , dat tusfchen Quebec^ de

oevers der Misfisfippi ten Noorden van de Ouis-

confin en de volkplantingen , de Maatfchappij

van de Hudfom - baai toebehoorende, ligt, thans

II. De CL. G ia
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in cenen ftaat van diepen vrede zijn. Al. htm

.ustlooze aart hen niet ^vil ^o^^^^^^^^fr^^^

blijven , dan bedrijven deeze Ncordl.jke Ind^-

„en zelden vijandlijkheden regens «lk«Jff°
•

maar doen invallen Zuidwaarts tegens de Cher9-

kees, ChoBahs, Chickafawt oï lllineezcn.

Somtijds worden de Indiaanen eenen oorlog

,

aen zij verfcheiden jaaren tegens de eene of an-

L nabuurige natie zonder veel voordeel ge-

voerd hebben , moede , en in dit geval zoeken

,ii bemiddelaars om eene onderhandeling te be-

^nnT Als zij die gevonden hebben, wordt

het verdrag dus gelloten.

Een getal hunner eigen Opperhoofden met de-

«enen , die deezen vriendfchaplijken dienst op

L genoomen hebben , vertrekken te zaamea

„aar het land hunner vijanden; degeene. die

•

lartoe verkoren worden, zijn Opperhoofden

van de prootfte bekwaamheid en van de beproefd-

fte eerlijkheid. Zij draagen de Vrede-pijp voor

riff welke ik mijne leezercn niet behoef te zeg-

c«| dat van denzelfden aart is als eene witte vlag

onder de Europeaanen , en die zelfs door de bar-

baarschfte natieën met de grootfte eerbied en eer-

bedingen behandeld wordt. Ik heb nooit var.

een voorbeeld gehoord dat de draagers van dic

heilig zinnebeeld van vriendfchap ooit oneerbie-

diglijk behandeld, of deszelfs rechten gefchondeii
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rijn. De Indiaanen geloovcn dat een Inbreuk van
deezen aart nooit door den groocen Geest onge«

(Irafc zou gdaaten worden.

De Vrede- pijp , die door de Franfchen de Ca*
itimet penoemd wordt , om welke reden heb ik

nooit kunnen te weeten koomen , is omtrent vlet

Voeten lang. De kop is van rood marmer en de
fteel van ligt hout, fraai befchilderd, in vcrfchei-

den kleuren , mee beeldfpraakige figuuren , en
verfierd met de vederen van de fraaifte vogejené

Ik heb eene naauwkeurige afbeelding van de-

zelve geiragt te geeven op PI. VI; maar het Is

niet in mijn vermogen een denkbeeld medetedee-

len van de verlchillende tinten en behaaglijke

fieraadjen van dit zeer geacht Indiaansch gereed-

fchap.

Elke natie heeft eene verfchlllende wijze van
deeze pijp te verfieren en zij kunnen , op heC
cerae gezigt, zeggen tot welke bende zij behoort*
Zij wordt gebruikt als eene inleiding tot alle trac*

taaten en derzelver gebruik wordt bij deeze gele*

genheden met groote plegtigheid verzeld.

De helper of adjudant van den eerden oorlogs*

man ftopt dezelve met tabak , met het hier vootf

befchreven kruid gemengd , zoodra de Hoof-
den vergaderd en gezeten zijn, terwijl hij zorg
draagt dat zij nergens den grond raakt* Als

Ay geflopt is » neemt hij eene kool , die wel

G 9 gloeit^
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doeit, uit een vuur, dat gemeenlijk in het mid-

den der vergadering aangehouden wordt en legi

die op de tabak. Zoo dra de pijp genoeg ont-

ftooken is, werpt hij de kool 'ei af; dan draait

hij de fteel naar den hetnel , vervolgens naar de

aards en dan dezelve horizontaal houdende, draait

hij zig eens rond, tot hij eenen volkoomen cir-

kei befchreven heeft : door de eerfte daad wordt

hi' ondcrfteld dezelve deo grooten Geest aante-

bieden, wiens hulp daar door wordt afgefmeekt,

door de tweede meent men dat hij alle kwaadaar-

tige bemoeijingen der booze geesten afwendt en

door de ierAe de befcherming wint van de

geesten , die de lucht , de aarde en de wate-

ren bewoonen. Na aldus de gunst van die on-

zigtbaare werkoorzaaken , in welker magt zij

onderftellen dat het is de uitkomst van hunne te-

genswoordige raadpleeging te bevorderen of te

(hemmen, afgefmeekt te hebben, biedt hij die het

erflijk Opperhoofd aan, welk, twee of drie trek-

ken "-edaan hebbende, den rook uit zijnen mond

pers^naar den hemel, en vervolgens rondom hem

op den grond blaast. _
Als dit verrigt is , wordt de pijp op dezelfde

wijze den gezanten of vreemdelingen in den mond

geftoóken, die dezelfde plegtigheid in acht nee-

men, dan den opperften der oorlogslieden en al-

len den anderen Opperhoofden beurtelings vol-

gen?

'^'^
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gens hunnen rang. Geduurende deezen tijd houdt

degeen, die deeze eerwaerdige post vervult , de

pijp los in de hand, als of hij vreesde het heilig

werktuig te drukken, en niemand durft haar an-

ders aanraaken dan met zijne lippen.

Als de Opperhoofden , welken de last is toe-

vertrouwd van vrede te maaken , het vlek of de

legerplaats, naar welke zij gaan, naderen, be-

ginnen zij de gezangen te zingen en de dansfen

de dansfen , welke tot deeze gelegenheden be-

flemd zijn. Ondertusfchen is hunne tegenpartij

van hunne aankomst onderrigt en , zig , op het

gezigt van de Vrede -pijp , van hunne gewoone

vijandfchap ontdoende , nodigen zij hen in de

vvooning van het Groot Opperhoofd en bezorgen

hun alle gemak geduurende de onderhandeling.

Alsdan wordt 'er eene raadsvergadering gehou-

den en als, de aanfpraaken en raadOagen geëindigd

zijn, wordt, zoo 'er geene hindernisfen in den

weg koomen , die de onderhandeling doen af-

breeken , de gefchilderde bijl in den grond be •

graaven , als een gedenkteken dat alle vijandfchap

tusfchen de twistende natieën opgehouden is en

een vrede plaats grijpt. Onder de ruuwer ben-

den, die geene gemeenfchap met de Europeaa-

nen hebben, wordt eene rood gefchilderde oor-

logsknods , in plaats van de bijl , begraven.

Daar wordt bij deeze gelegenheid ook een gor-

G 3 dei
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del van Wampum gefchonken , die als eene be-

vestiging van den vrede dient, en door deszclfs

beeldfpraakige figuuren , waarin de koraalen ge-

fchikt zijn, alle de bepaalde artijkelen van het

traktaat aan de laaie nakoomlingfchap berichten.

Deeze gordels worden gemaakt van fchulpen ,

die op de kusten van Nieuw -Engeland en Virginie

gevonden worden , die uitgezaagd worden tot

ftukjens van eene langwerpige gedaante ,
omtrent

een vierde duims lang en zoo rond als glaazen ko-

yaalen. Deeze worden op lederen riemen geregen,

enverfcheiden van deeze riemen, netjens met fijne

zenuwachtige draaden aan malkanderen genaaid

,

maaken uit hetgeen men eenen Wampum - goM

noemt» ,

,

De fchelpen zijn gemeenlijk van twee kleuren,

feniee wit en andere paarschj maar de laatfte zijn

„eer geacht dan de eerfte. Zij worden b.j de

Indiaanen in zoo groote waarde gehouden als

eoud, zilver of edele fteenen bij de Europeers.

De gordels beftaan uit tien , twaalf of een

• rrooter getal ftrengen , naar het gewigt van de

ïaak die behandeld wordt , of de waerdigheid van

dengeenen , wien hij wordt aangeboden. B»J

, minder gewigtige gelegenheden worden door de

Opperhoofden eikanderen ftrengen van deeze ko-

raalen aangeboden , en dikwijls door he« als eea

kostbaar veiaer2;el om hunne halzen gedraagen.

d



9pde Nourd^
'*^-

ken , die als eene be-

ient, en door deszclfs

vaarin de koraalen ge-

alde artijkelen van het

mlingfchap berichten,

gemaakt van fciiulpen ,

w- Engeland en Virginie

uitgezaagd worden tot

pige gedaante , omtrent

zoo rond als glaazen ko-

lederen riemen geregen,

riemen, netjens met fijne

n malkanderen genaaid

,

eenen fFampum - gordel

•enlijk van twee kleuren,

rsch; maar de laatfte zijn

fte. Zij worden bij de

te waarde gehouden als

senen bij de Europeërs.

uit tien , twaalf of een

, naar het gewigt van de

dt, of de waerdigheid van

wordt aangeboden. Bij

renheden worden door de

en ftrengen van deeze ko-

1 dikwijls door hem als eea

hunne halzen gcdraagen.

Amerikêanfehc Indiaanen vrede maaketu 1 03

ELFDE HOOFDSTUK.

Fan de Spelen der Indiaanen^.

De Indiaanen zijn, gelijk ik hier boven reeds

heb aangemerkt , zeer aan het fpel overgegee-

ven en zullen zelfs alle de goederen , die zij be-

zitten, opzetten, en met bedaardheid verliezen.

Zij vermaaken zig met verfcheiden foorten van

fpelen, maar het voomaarafte en geachtfte onder

hen is dat van den bal , dat het kaatfen niet on**

gelijk is.

De ballen, die zij gebruiken, zijn wat groo-

eer dan die in de kaatsbaan gebruikt worden en

worden van een ftuk herten -leder gemaakt , dat

,

nat gemaakt zijnde, om lenig te worden, fterk

wordt opgevuld met het hair van hetzelfde dier,

en met zijne zenuwen toegenaaid ; de werk-

tuigen, waarmede zij die ballen flaan, zijn ftok-

ken van omtrent drie voeten lang , aan welker

eind eene foort van raket vast gemaakt is, naar de

palm van eene hand gelijkende, en van riemen van

eene harten -huid gemaakt. Met deeze vangen

zij den bal en werpen dien zeer verre weg, zoo

G 4 ^Ü
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zij daar in niet voorgekoomen worden door enige

van de tegenpartij, welke toevliegen om den bat

te onderfcheppen.

Dit rpei wordt doorgaans door groote gezeK

fcbappen gefpeeld, die fomtijds uit meer dan drie

honderd fpeelers beftaan , en het is niet onge-

woon dat vcrfchillende fiammen tegens elkande-

rcn fpeelen.

Zij beginnen met twee paaien in den grond

te zetten omtrent honderd en vijftig roeden vaa

cU anderea, en elke van de partijen der fpeelers,

behoort eene deezer meeten toe. De bal wordt

ifl bet midden van de baan hoog opgeworpen en

in eene regte lijn tusfchen de twee paaien ,
raar

welke elke partij denzelven tragt te flaan, en dio

hem eerst zijne paal ^oet bereiken wint enigft

Plinten van het fpel.

Zij zijn zoo uitermaate behendig in deeze mattr-

lijke oefening, dat de bal gewoonlijk in verfchil-

lende rigtingcn door de kragt der raketten vlie-

gende wordt gehouden , zonder geduurende het

gantfche fpel den grond te raaken, want zij mo-

gen denselvcn niet met hunne handen vangen.

Z\ loopenelkanderen met verbaazende vlugheid

M en, als de een op het punt is van denzelven

verre weg te daan , agterhault hem een der te-

genparcii en flaat den bal door eenen fpoèdigen

0ag ter pedec.
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Van de fpelen der N. A. Indiaanen. 1 05-

Zij fpeelen met zoo veel hevigheid dat zij ei-

kanderen dikwijls kwetfen , en fomtijds worde

'er wel eens een been gebrooken ; doch niettegen-

ftaande deeze engelukken, fchijnt 'er ogter nooic

enige fpijt of dartele te werk Helling van hunne

kragten dezelve te veroorzaaken,en nooit ontdaan

'er gefehillen tusfchen de twee fpeelende partijen.

Daar is nog een ander fpel onder hen in ge-

bruik , dat aanmerking verdient , en dit is het

fpel van de kom of fchotel. Dit fpel worde

door twee perfoonen gefpceld. Elk heeft zes of

ciwc bccntjens niet ongelijk aan perfikken - ftee-

nen in grootte en gedaante , behalven dat aij

vierkant zijn ; deeze zijn aan twee zijden zwart,

en aan de cwee andere wit gekleurd. Zij werpen

die op in de lucht, en zij vallen in eene kom of

fchotel ,. die 'er onder geplaatst is, neder, waar-

in zij rond draaien. Naar maate deeze beentjens

nu met de witte of zwarce zijde boven liggen, re-

kenen zij het fpel ; hij die het grootlle getal van

eene zelfde kleur geworpen heeft , telt vijf oo-

gen en met veertig is het fpel uit.

De winnende partij blijft zitten en de verlie-

zer ruimt zijne plaats in aan eenen anderen , die

door eenen van de rechters benoemd wordt ; vvanc

fomtijds is een geheel dorp in bet fpel betrokken

en op fommigc tijden fpeelc eene geheele bende

tegen» eene anderei

G5 Ge-
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TWAALFDE HOOFDSTUK.

Van dl huvajks-pkgiis'"*''^ I»diMftai.

De Indiaanen toen de veelwijverij toe en lie-

to van allerleien rang volgen hunne lust in d.

o;zigt in. De Hoofden vooral hebben een vou-

wen timmer, dat uit een oozeeker ge«.l beitet,

gemeenlijk van zes tot twaalf of veertien wij^

De laagere rangen mogen 'er zoo veele neem»

dsziiwaarfchiinliikinflaatziinteonderhoue^

met L kinderen , die zij krijgen kunnen. He^ B
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niet ongemeen dat een Indiaan twee zusten

trouwt, en fomtijds, als *er meer dan twee zijn,
'

het geheele getal en ondanks deeze (in het oog

van befchaafde volkeren j onnatuurlijke vereeni-

ging , leeven zij alle in de grootlle ecnsge-
;

zindheid.

De jonger wijven zijn de andere ondcrdaanig en

die , welke geene kinderen hebben , verrigccn

zulke laage dienften voor die , welke vriigtbaar

zijn, dat haar ftaat raaar weinig van flavernij vcr-

fchilt. Zij verrigten egter alle bevelen met de

grootfte bereidwilligheid, in hoop van daardoor

de genegenheid van haare mannen te winnen , op-

dat zij op haare beurt ook nog eens het geluk

mogen hebben van moeders te worden en rcchc

hebben op den eerbied, welke dien llaat verzelt.

Het is niets ongemeens dat een Indiaan , fchoon

hij zoo veele vrouwen neemt , met veele dcrzeivö

verfcheiden jaaren lang in eenen (laat van onthou-

ding leeft. De vrouwen , welke niet zoo geluk-

kig zijn om door haar onderdaanig en voorzigtig

gedrag de genegenheid van haare mannen te win-

nen en door dat middel in zijne omhelzingen ce

deelen, blijven geduurende al haar leven maagd,

tenzij zij door hem fomtijds aan het een of ander

vreemd Opperhoofd worden aangeboden , wiens

kort verblijf onder hen hem niet toelaat in eene

langduuriger verbindtenis te treeden. In dit ge-

v(d
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ral onderwerpen zij zig «onder morren aan den

wil van haaren man , en deeze korte "ereeniging

Ibat haar wel aan, maar koomt het ooit aan den

dag dat zij deeze vrijheid zonder zijne toeftem-

ming gebruiken, dan worden zij geftraft als of

zij zig aan overfpcl hadden fchuldig gemaakt.

Deeze gewoonte hccrscht meer onder de na-

tieën, die in de binnen - landen gezeten zijn dan

onder die , welke nader aan de volkplantingen

woonen, alzoo de zeden der laatfte., in enige op-

zigten , meer naar die der Europeaanen gewij-

zigd worden door de gemecnfchap , welke zij

met hun houden.

De Indifche natieën verfchillen üegts zeer wei-

nig van eikanderen in hunne huwelijks-plegtig-

heden, en nog minder in de wijze van hunne

echtfcheidingen. De Hammen , die dr grenzen

van Canada bewoonen, hebben de volgende

gewoonte.
. .,

Als een jongman zijne genegenheid op eene

van de andere fexe gevestigd heeft , tragt hij

haare toeftemraing te winnen en, zoo hij daar m

daagt, is 'er geen voorbeeld dat ooit de ouders

zig tegens derzelver vereeniging verzetten. Als

'. men omtrent alles is overeengekoomen en de dag

bepaald is, vergaderen de vrienden en kennisfen

van beiden in het huis , of in de tent van den

oudften nabertaande van den bruidegom ,
daar

voor

UKjs^M^i-VXiiWf" =-
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voor die gelegenheid een gastmaal is aangeregc.

Het gezelfchap , dat bijcenkoomt om het feesc

bijtewoonen , is fomtijds zeer talrijk ; zij dans-

fcn , zij zingen , en genieten alle vcrmaaklijk-

heden , van welke zij gemeenlijk bij hunne opeii-

baare vrolijkheden gebruik maaken. Als deeze

geëindigd zijn , gaan alle degeene , die enkel om
de plcgtigheid tcgenswoordig waren, heenen en

de bruidegom en bruid worden alleen gelaatea

met drie of vier van de naaste en oudlle bloed-

vrienden van wederzijde, zijnde die van den bruir

degüm mans, en die van de bruid vrouwen.

' Nu vertoont zig de bruid , van deeze weinige

vrienden verzeid , die eerst daartoe heen gegaan

was , aan eene der deuren van het huis , en worde

naar den JDruidegom geleid , die gereed (laat om
haar te ontvangen. Zij plaatfen zig vervolgens

op eene mat in het midden van de kamer, en vat-

ten de einden van een rijsjen , omtrent vier voe-

ten lang , vast, waardoor zij gefcheiden blijven;

terwijl de oude mannen enige korte aanfpraakea

doen , op die gelegenheid pasfende.

Hierna verklaart het getrouwd paar openlijk de

liefde en achting , die zij voor eikanderen heb-

ben , en zingen en dansfen te zaamen , terwijl zij

het rijsjen nog vast houden. Als zij dit verrigc

hebben, breeken zij het rijsjen in zoo veele ftuk-

ken als 'er getuigen tegenswoordig zijn , die elk

een



1'

iil

110 yantk htiwelijks-plegtigheden icfh

een Huk neemcn en het zeer zorgvuldig be4

waaren.

Dan wordt de bruid weder de deur uitgeleid,

^ic zij ingelioomcn was, diar h»iare jonge gezel-

linnen haar opwagten om haar naar haar *8 vaden

huis te brengen ; daar is de bruidegom genood-

zaalct haar te gaan vinden, en daar wordt het hu-

welijk voltrokken. Zeer dikwijls blijft de vrouw

in haars vaders huis tot zij een kind heeft, wan-

neer zij haare klederen oppakt , dat gemeenlijk

alles is wat zij bezit, en haaren man naar zijn*

wooning verzelt.

Als zij eenen tegenzin in eikanderen krijgen en

fcheidcn willen, want zelden gebeurt het dat zij

kijven , geeven zij gemeenlijk hunnen vrienden

«nige dagen te vooren kennis van hun voomee-

men, en geeven *€r fomtijds redenen bij om hun

gedrag te billijken. De getuigen , die bij hec

.huwelijk tcgenswoordig waren, koomen, op den

befteraden dag , bijeen in het huis van het paar,

dat fcheiden wil, en, de ftukjens van hec rijsjen

medebrengende , die zij op derzelver bruiloft

ontvangen hebben, werpen zij die in het vuur m

legenswoordigheid'van alle de getuigen.

Ziet daar de geheele plegtigheid die daar bij

vereischt wordt, en de fcheiding gefchiedt wijders

zonder enige murraureering of kwaadwüligheid

tusfchen het paar of hunne nabeftaanden , en enige

ipaan-
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maanden daarna hebben zij vrijheid om weder een

ander huwelijk aantegaan.

Als een huwelijk dus ontbonden wordt, wor-

sten de kinderen, die *er uit gefproten zijn, tua-.

fchen den man en de vrouw gelijklijk verdeeld;

«n ,' alzoo de kinderen bij de Indiaanen voor een

fchat gerekend worden, valt de vrouw, als hec

^tal oneven is, het oneven kind ten deel.

Schoon deeze gewoonte de onftandvastigheld

fchijnt te begunftigen en veele echtfcheidingen

zou fchijnen te moeten veroorzaaken , zijn 'er

egcer veele onder de Indiaanen , die maar eene

vrouw hebben en die met dezelve eenen zoo

gelukkigen echten üaat genieten als in befchaaf-

4er maatfdiappijen mogelijk is. Daar zijn ook

niet weinige voorbeelden van vrouwen , die eene

onfchendbaare vcrknogtheid aan haare mannen

behouden , uitgezonderd in de bovengemelde ge-

vallen , die egcer niet befchouwd worden al»

eene fchendmg van haare kuischheid of getrouwr

heid.

Alfchoon ik gezegd heb dat de Indiaanfche naf'

tieen zeer weinig van eikanderen verfchillen in

haare huwelijks • plegtigheden , moet dit egter

met enige uitzonderingen verllaan worden. De

Naudffwesfies hebben eene zonderlinge gewoonte

3nxi hunne huwelijken te vieren, die in het ge-

heel niet fchijnt te gelijken naar die , welke bij

enige
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enige andere natie, door welke ik getrokken ben i

In gebruik is. Als een van hunne jongelingen

«ene jongo dogter, die hem aanrtaat, heeft uit-

«kozen , ontdekt hij zijne liefde aan haare ou-

deren, die hem nodigen om bij hen te koomen

en in hunne tent te kopmen woonen. Dceze

.«onbieding noemt hij aan, en verbindt zig daar-

mede om een geheel jaar in dezelve te blijven
,
m

de hoedanigheid van eenen gemeenen dienstbode.

Geduurende deezen tijd gaat hij uit jaagcn en

brengt al het wild, dat hij opdoet, in het hui*,

houden , waardoor de vader dan gelegenheid heek

om te zien of hij in (laat zij voor het onderhoud

van zijne dogter en de kinderen, die uit hun hu-

vrdijkzoudenkunnenfpruiten, te zorgen. Dit

«efchiedt egter (legts met jonge lieden en voor

hunne eerft^ vrouw en wordt niet herhaald ,
ge-

lijk Jacobs dienstbaarheid.

Als deeze tijd verlopen is , wordt het huwe-^

liik plegiig gevierd naar de gewoonte des lands,

op de volgende wijze : Drie of vier van de oud-

fte manlijke nabeftaanden van den bruidegom, en

even zoo veele van de bruid, verzeilen het jong

paar van hunne tenten naar een open vak m het

, inidden der legerplaats. Als de Opperhoofden

en oorlogslieden daar vergaderd zijn om hen te

ontvangen,wordt, zoo dra zij aangekoomen zijn,

een gedeelte van de laatste in twee gelederen ge-
^

fchaard

^

»,,^a^gpeaP'gg»WW,-
.i***^^5W*'-.-t-
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fchaard nan elke Z'jde van den bruidegom en dó
bruid. Dun maukc het voornaamst Opperhoofd
de gchec'ie vergadering het oogmerk van hunne
zaamenkomst bekend en zegt hun dat het paar,

dat daar voor hun flaat , hunne naamen noemen-
de , gckoomen zijn om hun voornceinen van té

zaamcn als man en wijf te lecven openlijk beleend

te maaken. Dan vraagt hij het jonge paar , den
een na den anderen , of zij hegeeren de vercenr-

ging te voltrekken. Als zij met cene verlhan-

baare ftem verklaard hebben dat zij zulks verlan-

gen , zetten de oorlogsknegfcn pijlen op hunne
boogen en Ichieien die over de hoofden van het

getrouwd paar ; als dit gedaan is , verklaart het

Opperhoofd hen voor man en vrouw. Dao
draait de bruidegom zig rond, bukt neder, vac

zijne vrouw op zijnen rug en draagt haar op dee-

ze wijs, onder de toejuichingen van de aanfchou-

wers , naar zijne tent. Deeze plegtigheid worde
gevolgd van een gastmaal, zoo goed ais de nieuw-

geirouwde man in ftaat is te geeven , en het feest

wordt, als naar gewoonte, met zingen en dans-

fen bcflooten.

Echtfcheidingen vallen onder de Naudowes/tes

zoo zelden voor , dat ik geene gelegeriheid had

om te verneemen hoe dezelve toegaan.

Overfpel wordt onder dit volk voor eene ver-

foeilijke misdaad gehouden en mee de groQtftd

JJ. D£iL. H go.
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jreftrengheid gcftraft. Als dit geval gebeurt ,
bijt

de man de vrouw den neus af, en daarop volgt

cene onmiddelijke echtfcheiding. Ik heb eens

het voorbeeld gezien dat deeze draf geoefend

wierd, terwijl ik onder hen was. De kinderen

worden dan verdeeld gelijk bij andere natieea

plaats heeft, dat is , elk krijgt de helft.

Onder de Indiaanen zijn , zoo wel als onder

Europifche natieën , veele, die zig aan de min-

vermaaken overgeeven en die, ondanks de be-

richten , door fommige fchrijvers van de koel-

heid van temperament van de Indiaanen gegee-

ven , ijverige priesters van Venus worden.

Den jongen oorlogslieden, die daartoe overhel-

len , ontbreekt het zelden aan gelegenheden om

hunne driften intevolgen en, naardien de wijze ,

waarop zij zig bij deeze gelegenheden gedraagen,

enigzints zonderling is , zal ik die befchrijven.

Als een van deeze jonge ligtraisfen uit het ge-

drag van het meisjen, dat hij voor zijne meesteres

verkooren heeft, oordeelc dat hij niet veel tegen-

ftand bij haar ontmoeten zal ,
gaat hij dus te

werk. Ik heb reeds aangemerkt dat de Indiaanen

geenê overigheid erkennen en dat zij geen denk-

beeld hebben van onderhoorigheid, uitgezonderd

in de nodige fchikkingen van hunne oorlogs- of

iagt- tochten,- zij leeven dan in eenen ftaat van

geliikheid , ten naasten bij overeenkomftig den

'3t
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rtaat der natuur. De minnaar vreest dan ook niet

in de vervulling zijner wenfchcn belemmerd tö

zullen worden , als hij flegts eene goede gele-

genheid kan vinden om" die ter uitvoer te bren-

gen. Naardien de Indiaanen ook voor geene

dieven of verborgen vijanden behoeven te vree-

zen , laaten zij de deuren van hunne tenten of

hutten , geduurende den nagt , ongegrendeld

,

zoo wel als over dag. Twee of drie uuren na

zonne - ondergang rekenen de flaaven of de oude

lieden het vuur in , dat gemeenlijk midden in hec

vertrek brandt , en begeeven zig te rust.

Wanneer het dus duister en alles in rust is ,'

treedt zulk een zoon der wellust, digt in zijn

mantel gewonden , om onbekend te blijven, ia

het vertrek van het meisjen , dat hij voor zijne

minnares begeert ; hij ontdeekt aan het ingere-

kend vuur een (lukjen hout , dat als een zwavel*.

Hok dient , nadert de plaats daar zij ligt en

,

zagtjens het dek van haar hoofd ligtende , fchudt

hij haar tot zij ontwaakt. Als zij zig dan oprigt

en het licht uitblaast heefl: hij geene anders be*

kentenis nodig dat zijn gezelfchap niet onaange*

naam is ; maar als zij , na dat hij zig ontdekt

heeft , haar hoofd weder onder de deken (leekt

»

•n geen acht op hem (laat , kan hij verzeekerd

zijn dat alle verdere verzoeken vrugtloos zullen

xijn en dat hij maar fchielijk moet vertrekken.

H a
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Geduurende den tijd dat hij in het vertrek is

,

verbergt hij het licht zoo veel mogelijk met de

holte van zijne hand, en, naardien de tenten of

vertrekken der Indiaanen gemeenlijk ruim e«

breed zijn , ontfnapt hij zonder herkend te we-

zen. Men zegt dat de jonge meisjens ,
die op.

deeze wijze haare minnaars ontvangen ,
grooie

zorg draagen, door het onmiddelijk inneemen vaa

zekere kruiden, met welker kragten zij wel be-

kend zijn, dat de gevolgen van deezen verboden

liefde- handel niet zigibaar worden; want zoo di«

gevolgen heeft, dan moeten zij altijd ongetrouwd

blijven.
"

, ..

-

De kinderen van de Indiaanen worden alti)d

met den naam van de moeder genoemd, en als

eene vrouw verfcheiden mannen trouwt en bq

eiken van hun kinderen heeft, worden zij alle

naar haaf genoemd. De reden, die zij daar van

geeven is, dat, naardien hunne kinderen aan

hunnen vader hunne zielen, het onzigtbaar deel

van hun wezen, verfchuldigd zijn, en aan de

moeder hun lighaamlijk en zigtbaar deel ,
het na-

tuurlijker is dat zij naar den naam van de laatfte

genoemd worden , van welke zij ontwijfelbaar

hun aanwezen ©nileenen, dan naar den naam van

den vader, omtrent welken 'er fomtijds eene twij-

feling zoude kunnen plaats hebben of zij- 'er wd

toe gerechtigd zijn.
ti«
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De Indiaanen maaken gebruik van enige pleg-

righeden bij het geeven van eenen naam aan het

kind, en dit wordt bij hen voor cene zaak van het

uiterfte gewigt gehouden; doch welke deeze pleg-

tigheden zijn kon ik nooit te weeten koomen , om-

dat zij die in het geheim verrigten. Ik weet flegta

dat de naam gewoonlijk gegeeven wordt als de

kinderen den (laat van kindsheid verlaaten.

Niets kan de tederheid evenaaren, die zij voor

hun kroost gevoelen , en men kan zig niet beter

in hunne gunst aanbeveelen dan door de jongere

takken van het huisgezin vriendfchap te bewijzen.

Dat ik bij de Naudowesfies zoo gastvrij onthaald

wierd kan ik enigermaate toefchrijven aan de ge-

fchenken, welke ik aan de kinderen van de Op-

perhoofden dier natie deed.

Daar is enige raoeijelijkheid in hetverfclaarcn

van de wijze , waarop de Indiaanen zig van ei-

kanderen onderfcheiden. Behalven den naam van

het dier , naar welken elke natie en Ham ge-

noemd is, zijn 'er nog andere, die hun pcrfoon»

lijk'toebehooren, en welke de kinderen van hun*

re moeders overerven.

De Opperhoofden zijn .ook onderfcheiden met

^enen naam, die betrekking heeft of op hunne

bekwaamheden , of op het b^eldfpraakig teken

Jiran hunne geflachten , en deeien neemen zij aan

JM. zij de jaaren van huwbaarheid bereikt hebben»

H 3 Die,
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ï Die, welke of in hunne oorlogen of op hunne

«*
jagt- partijen uitgemunt hebben, of enige uit-

I ileekende hoedanigheden bezitten, krijgen eeneii

naam, die dient om den roem van deeze daaden

te vereeuwigen , of om hunne bekwaamheden te

doen uitfchitteren.

Dus wierd de groote oorlogsman van de JSau-

dffwesfus Ottahtongoomlishcah genaamd, dat is,

de Greote Slangen -Fader ; naardien Ottah va-

der , tengoom 'groot , en lishcah eene flang be-

tekenen. Een ander Opperhoofd heetede Ho-

nahpawjatin , dat eenen fnellen koper over ber-

gen betekent. En toen zij mij als een Opper-

hoofd onder hen aannamen , noemden zij mij

Shebaygo , dat eenen Schrijver betekent, of ie-

mand die liefhebberij heeft in beeldfpraakige

figuuren te tekenen, naardien zij mij dikwijls za-

gen fchrijven.

1-.

DERTIENDE HOOFDSTUK.

fan den Godsdienst der Indiaanen.

Het is teer moeielijk eene volkoomen kennis

<e verkrijgen van de godsdienftige girondbe^ze-

V
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len der Indiaanen. Hunne plegiigheden en leer-

ftellingen zijn zoo dikwerf door de fiuropeaanen

befpot, dat zij die tragten verborgen te houden;

en als men , na de gemeenzaamfte vriendfchap

,

cenen van hun verzoekt hun ftelzel van godsdienst

te verklaaren , mengen zi; , om uwe befpotiing

te ontgaan , 'er veele leerftellingen onder, die zij

van de Franfche Zendelingen ontvangen hebben ,

zoo dat het op het laatst eene otverftaanbaare

wartaal wordt, waarop niet te vertrouwen is.

Ik zal de leerftellingen , welke ik onder de

J^audowes/ies heb kunnen ontdekken , want dee-

ze waren op dit ftuk ook zeer agterhoudende ^

mijnen leezeren opgeeven , zonder enige acht te

flaan op de berichten van andere. Naardien de

godsdienst van dit volk , door hunne afgelegen-

heid, nog niet met de bijgeloovigheden van de

Roomfche Kerk vermengd fchijnt, zullen wij uic

hunne godsdienftige gebruiken een volkoomener

denkbeeld kunnen vormen van de oorfpronglijke

leerftellingen en plegfigheden van de Indiaanen in

het algemeen dan van die van andere natieën , die

digter aan de volkplantingen woonen.

Het is zeeker dat zij een Opperwezen , of een

fchenker van het leven , die over alle dingen

gefteld is , erkennen. De Chipeways noemen

dat wezen Manim , of Kitchi - Manitou , de

J^audowesjïes noemen het H^akon , of Tongo-

H 4 ^^'
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:|

m
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ï
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IVakon , dat is , den grooten Geest , en zij be-

fchouwcn het als de bron van alles goeds , van

wcJke geen kwaad kan voortkooineii. Zij ge-

looveo ook aan eencn boozen Geest ^ wien zij

grootc magt toefchfijven , en zij onderftellen dat

door hem alle kwaad, dat het mcnscbdom over»

koomt, wordt toegcbragt. Hem bidder ''j dan

in hunne tcgenfpoeden aan , fmeekende dat hij

hunne bekommernisfcn wil afwenden , of dezelve

draaglijk wil raaaken , als zij onvermijdlijk zijn.

Zij zeggen dat de groote Geest, die oneindig

goed is , het menschdom geen kwaad wil doen

of kan doen, maar integendeel dat hij alle de ze-

geningen over hen uitgiet , die zij verdienen , daar

de booze Geest geduuriglijk bezig is te verzin-

nen hoe hij het menschlijk geflacht zal ftraffen,

en om dit te doen heeft hij niet alleen den wil

,

maar ook de magt.

Zij ftellen ook dat *er goede geesten zijn van

eenen minderen rang , die hunne bijzondere be*

dieningen hebben , waarin zij altoos aan het ge-

luk der ilervelingen arbeiden. Deeze (lellen zij

dat het opzigt hebben ,over alle de buitenge-

ivoone voortbrengzelen der natuur , zoo als de

;neiren , rivieren , bergen , die van cene onge-

jneene grootte zijn en ook over de viervoetige die-

nen, visfchen* vogelen, en lelfs over de geswafen

JBO ileitn^n, die jn grootte of in iperkwaerdigheid

bo-

ŵ ifmr* 'r:<x^!>&m -̂^^^t^'
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Amerikaanfche Indiaanen, 11:

boven de overige van hunne foorten uitmunten.

Aan alle deeze bewijzen zij eene foort van aan-

bidding. Wanneer zij dan op de oevers van het

Croote-meir, aan die van A^Misfisfippi, of aan

enige andere groote water -plas koomen, bieden

zij den Geest, die zig daar ophoudt, de eene of
andere ofFerhande aan , gelijk de Prins der //7«-

nebagoes deed, toen hij mij naar den Waterval vaa
St. Anthony verzelde.

Doch ik geloof egter dat de denkbeelden
,

welke zij aan het woord Geest hechten, zeer

verfchillende zijn van het begrip, dat verlichter

natieën van hetzelve hebben. Zij fchijnen zig

lighaamlijke verbeeldingen van hunne Goden te

maaken en denken dat zij van eene menschlijke
gedaante zijn, fchoon van eene natuur, uitniun-

tender dan die van den mensch.

Van denzelfden aart zijn hunne gevoelens om-
trent eenen toekoomenden ftaat. Zij twijfelen

niet of zij zullen in eeneii anderen ftaat leeven ,

maar zij verbeelden zig dat zij daar dezelfde be-

zigheden zullen hebben als hier , doch zonder
den arbeid en de moeielijkheden, die 'er in dit ie-

ven mede verzeld gaan.

Zij verwagten dan dat zij overgebragt zullen
worden in een aangenaam land , daar zij altoos
eenen helderen onbewolkten hemel zullen heb-
ben

, en eene eeuwigduurende lente zullen genie-

H 5 ten.
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,aa ran den godsdienst der Noords

ten daar de boslchen zullen krioelen van wild, ea

de ^circn van visch, die gevangen zullen kunnen

wcd.n zonder eenen moeiclijken arbeid of pijm-

rn,. van den geest te vorderen , in kort dat zij

eeuwig /uilen Ucven in landen van overvloed en

«lic ua.gcn;umheden , waarin zij hier behagen

fchcPi^en , in cencn grooceren graad zullen ge-

""vei-ftandlijke vermaaken zijn hun vreemd ;
ook

^ijn die niet in hun plan van geluk vervat. Maar

zl ^.r^vagten egter dat zelfs die dierlijke vermaa-

ken ^ecvenredigd zullen zijn en hun toegedeeld

zullen worden volgens hunne verdienden ;
de be-

kwaame jager , de ftoute en gelukkige oorlogs-

nian zal een grooter deel genieten dan die, welke

uit luiheid of onbekwaamheid zig op geene uu-

muntende verdienden boven het gemeen kunnen

beroemen.
^

....

De Priesters der Indiaanen zijn ook tegelijk

hunne geneesmeesters en hunne tovcraars; ter-

wijl zij hunne wonden heelen en hen van hunne

ziekten geneezen , leggen zij hunne droomen uit,

deelen hun befcherraende tover - middelen mede

en voldoen aan dat verlangen, dat zoo fterk on-

der hen heerscht , van naar het loekoomende te

zoeken,

- Hoe wel zij het laatfte gedeelte van hunne amp-

«n vervullen en van welke middelen zij zig bij

enige
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enige gelegenheden bedienen , heb ik alreeds ge-

coond , toen ik verhaalde wat de Priester van de

KilUsiinoes deed , die gelukkig genoeg was , om
in zijne buitengewoone pooging bij het Groot-

meir te Qaagen. Zij (langen dikwijls ook wel in

het toedienen van de hcilzaame kruiden , welke

zij hebben loeren kennen ; maar dat de plegtig-

heden , welke zij , geduurende de toediening

,

verrigten , derzelver goede uitwerking bevordert,

zal ik niet zeggen.

Als iemand van het volk ziek is, gaat de man,

die met de drie dubbele hoedanigheid van genees-

heer, priester en toveraar bekleed is, nagt en dag

bij den lijder zitt^ en ratelt met een dop met

drooge booncn Chichicoué genaamd , aan zijne

ooren, dat een onaangenaam geluid maakt, 't welk

niet wel befchrcven kan worden*

Allen zou denken dat deeze ruuwe muztjk den

zieken moeste hinderen , en de goede uitwerkin-

gen van des genéesheers voorfchriften beletten ;

maar zij geloovm integendeel dat deeze handel-

wijze zijne opkomst bevordert door den boozen

Geest, die de ziekten veroorzaakt heeft, vnn zij-

ne kwaadaartige Voomcemens afiewenden , of ten

minden dat het zijne aandacht zoo zal beaig hou-

den dat hij de ziekte niet zal verzwaarcn. Zij

zijn bijgeloovig genoeg om te denken dat hij al-

toos op de loer zit om dit te doen, en dat hij

zijne
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zijne verbittering tot den dood zou voortzetten}

zoo zij hem dus niet betoverden. •

Ik kon niet ontdekken dat zij van andere gods-

dienftige plegtigheden gebruik maaken dan die ik

befchreven heb; zij dansfen en zingen, wel ia

V waar, bij het verfchijnen van de Nieuwe Maan i

maar het is niet blijkbaar dat zij die planeet enige

godsdienftige eerbewijzing betoonen ; zij ichij-

nen zig enkel ce verheugen om het weder ver-

fchijnen van een hemcllicht, dat den nagt vrolijk

maakt en dat hen op hunnen weg licht geeft

,

als zij geduurende de afwezigheid van de zon

reizen,
, ,

Niettegenftaande de Heer adaih beweerd

heeft dat de naiieën , onder welke hij zig opge-

houden heeft , met zeer weinig verfchil alle de

godsdienst- plegtigheden, door de Mofaifche wei

voorgefchreven , waameemen , beken ik egter

dat ik onder de Hammen, die flegts enige weinige

graaden Noord - Westlijker woonen , nooit de

minfte fpooren heb kunnen ontdekken van den

Joodfchen godsdienst, tenzij men zeggen wil dat

eene bijzondere vrouwlijke gewoonte en hunie

verdeeling in Hammen genoegzaame bewijzen me-

debrengen om deeze ftelling te beweeren.

De Jefuiten en de Franfche Zendelingeti heb-

ben ook beweerd dat de Indiaanen , toen zij eerst

in Amerika kwamen , enig denkbeeld badden

,

fchoon
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fchoon duister en verward , van den Christen

godsdienst , dat zij zeer ontroerden op het gezigc

van een kruis en dat zij door de indrukzelen

,

welke zij ontvingen , blijken gaven dat de heihge

verborgenhcden des Christendoms hun niet ge-

heel vreemd waren. Ik behoef niet te zcggeii

dat dit te blijkbaare ongerijmdheden zijn om ge-

loof te verdienen, en dat zij alleen kunnen voorc*

fpruitcn uit den ijver van deeze vaders , die in

het algemeen een beter denkbeeld tragteden te

geeven van den uitflag van hunne zending en voor

de zaak , die zij ondernoomen hadden, bijdand

zogten te winnen.

De Indiaanen fchijnen in hunne godsdiendige

beginzelen ruuw en onbedreven. De leerftellin-

gen , die zij gelooven , zijn weinig in getal en

eenvoudig, en beftaan alleen in die indrukzelen,

welke *s menfchen geest , in de eeuwen van de

grootfte onweetenheid, door de eene of andere

middelen algemeen ontvangen heeft. Zij zijn

egter niet gelijk veele andere befchaafde, en maar

al te veele onbefchaafde natieên , tot afgoden*

dienden afgeweken ; zij eeren, wel is waar, en

offeren aan de wonderen der fchepptng , gelijk

ik reeds aangemerkt heb ; dan of deeze gods-

dienftige plegtigheden verrigt worden uit hoof-

den van den indruk , welken zulke buitengewoo-

ne verfchijnzelen op hen maaken, dan of zij die

be-



, aö Van Jen godsdienst tief Nocrd-

bcfchouwen al. onder de onnnddclijke befticring

of als de gewoone verbUjfplaatfen van de onzigt-

baore geesten, die ïlj erkennen, kan ik niet ftel-

"^'l^Menton geest is, in rijnen onbefchaafaen

(laat ,
genegen om de buitengewoone verfchijn-

zelen der natuur, als aardbeevingen ,
donder, ot

orkaanen aan de bemiddeling van onzigtbaare we-

zens loctefchrijven ; de moeielijkheden en tegen-

fpoeden, welke met eene wilde levenswijs ver-

zeld gaan , de bekommernis , die een onzeeket

beftaan verzelt en die tallooze ongemakken, vmar-

in de mensch in zijnen befchaafden «wt "liddd

gevonden heeft te voorzien, worden onderfteld

van de tusfchenkomst van booze Geesten toortte-

koomen ; de Wilde leeft dan in geduurige vreet

voor hunne booze aanvallen en , om die attc

wenden . neemt hij zijne toevlugt tot betoveringen

,

tot de grillige plegtigheden van zijne Priesters

,

of tot d.n kragtigen invloed van z^ne Manitous.

De vrees heeft gevolglijk een grooter deel m z^-

„e godvrugtigheid dan de dankbaarheid, en hij

wt zig meer toe om den toom van den kim-

den Geest aftebiddcn dan om den zegen van den

roeien te fmeeken» ,

De Indiaanen hebben egter deeze ongerijmd-

heden gemeen met alle menfchen van den aard-

bodem, die niet verUcht zijn geweest door die»
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godsdienst , die alleen de wolken van het bijge-

loof en de onkunde kon verdrijven , en zij ^tjn

zoo vrij van dwaalingcn als ccn volk wezen kan

dat niet gczc|;cnd is^ geweest met dcszelfs onder^

wijzende lecrdeliingcn.

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

Fan de Ziekten enz. der Indiaanen,

JJelndiaanen zijn , over het algemeen , gezond en

maar weinige ziekten onderhevig ; veele van die,

met welke bcfchaafde nstieën bezogt worden , en

die de onmiddelijke gevolgen van luiheid en weel-

de zijn, zijn onder hen niet bekend; de moeie-

lijkheden en vermoeienisfen egter , welke zij op

dejagt of in den oorlog lijden, de onguurheden

<ran het weder, waaraan zij geduurig zijn blooc-

gefteld, maar boven al de uiterilen van honger en

die vraatzugt , waaraan hunne lange tochten hen

gevolglijk onderworpen mnaken , kunnen niet

misfen hunne gefteltenis te benadeelen en ziekten

ce tcden.

Pijnen en zwakheden in de maag en in de borst

zijn fomtijds de uitwerkingen van hun lang vas«

teiy
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ten, en de reering die van hunne bovenmaatig*

vermoeienisfen en de hevige lighaamsoefeningen

,

waaraan zij zig van kindsbeen aan blootfteUen

,

voor zij genoegzaame kragtep hebben om die te

verduuren. Maar de ziekte, waar aan zij meest

onderhevig zijn , is de pleuris . om welke te

verdrijven zij hun voornaam genees- enbehoea-

middel tegens de meeste hunner kwaaien het

zweeten gebruiken.

De wijze, waarop zij hunne zweet- ftooven ten

dien einde maaken is de volgende :
Zij fteekeji

verfcheiden kleine paaien in den grond ,
van wel-

ke zij de boven, einden te zaamen binden zoo dat

zij een koepeltjen vormen : dit latwerk bedek-,

ken zij met vellen of dekens , en dat zoo net,

dat de lucht door geene reeten kan doordringen,

terwijl zij aegts eene kleine opening open laaten,

3oor'men 'er in kan kruipen , die terftond

daarop weder geüoten wordt. In het midden

van dat huisjen leggen zij gloeiende fteenen, op

welke zij water gieten, tot dat 'er een ftoom op-,

rijst , die eene groote hitte te weeg brengt.

Dit veroorzaakt onmiddelijk eene fterke door-

waasfeming, die zij naar welgevallen vermeerde-

ren. Enigen tijd in deeze ftoof doorgebragt

hebbende, loopen zij terftond naar de naaste ri-

vier en dompelen zig in het water, en, na zig

eene halve minuut daarin gebaad te hebben ,
doen

ai]
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'Amèrikaarfche Indiaatten. tap

kij hunne klederen aan , gaan zftten eii rookèti

zeer bedaard eene pijp , in de vaste overtuiging
dat het middel van goede uitwerking zal zijn»

Zij gebruiken dit zweet - middel dikwerf om zIg

te verfrisfchen , of om hunnen geest voorteberei*

den tot het verrigien van enig werk, dat oiige*

meen overleg en fchranderheid vereischt»

Zij zijn ook gekweld met de waterzugt eh ve^<
lammingen, die egier zeer zelden onder hen be-
kend zijn. Als een geneesmiddel tegcns deeze
zoo wel ais tegens koortfen, maaken zij gebruik
van. wasfchingen en afkookzels , uit kruiden be»
ftaande

, welke de geneesmeesters zeer wel wee-
ten te vermengen en aantewfinden. Maar nooit
vertrouwen zij zig alleen op geneesmiddelen

; zi]

neemen altoos ook hunne toevlugt tot enige bij-

geloovige plegtigheden zonder welke hunne ge*
neesheeren niet zonden denken dat de geneeskun»
dige bereidingen kragtig genoeg zouden zijn.

Met gelijk oordeel maaken zij gebruik van en-
kelvoudige geneesmiddelen tot heeling van won-
den, breuken, of kneufingen, en zij zijn in flaac

met deeze, zonder infnijding» fplinters, ijzer,

of alle andere ftofFen, waardoor de wond veroor*
zaakt is , 'er uittehaalen. In heelingeij van diÉ

flag zijn zij buitengemeen behendig en verrigtett

die in veel minder tijds dan men vön hunne wijzd
van doen zou hebben kunnen verwagten.

U( Deel» 1 ^ij

J



Zii ïulkn ook met het vel van o!ne (lang, dat

J «en i»rlijk, ufleggen- fplinte,, « .h.Me«.

". middelt, zien, fchoon -er geene de n,mft.

.oetieheid meet in fcMjnt te njn.

Tt U lang een (tuk van gefchil ge.vee«
.
m

X:iwdevenus..iek«hetee.th.^^

::;t^srr:::^^e.-i„

S 0P,e''dd«e,;, z.1 Ik aanmerken dat, naar-

f„ Ik 'er seene de minfte voetftappen van kon

fikken bTd. A'-»**«r«^' «-^ «'"" *

ll^nrvetkeerd heb , en mij ook ge«gd wierf

r rf nog o-vtkeni ^ onder de Westliike,

t ieên .zoo meen ik te mogen zeggen dat z.i

J^ ootfprong niet in Noord- Amerika geh*^

Zl De natieën, die enige gemeenfchapm*

„f met de Zuidliike (lammen
de Eoropeaanen of met oe tm» j

vui^ riin 'er fleik mede bezogt •, maar zij

hebben , zijn er iw"
—«.kende

hebben alle zulke zeekere en fpoedig werkende

Ï^^elen leeren kenn«. , da. de befmettmg v«.

eeene Revaarlijke gevolgen is.
, . __,

Kort n. dat ik op mijne reizen vertrokken ws,

U.S 1 der handelaars, «elke ik verzelde

,

TfS<^'rUs'norrl.»a. met alle derzeU«

komm«lijke verfchijnzelen ; «j verergerde^»
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- JÊmerihaanfche Indiaanen, tjt

eeer, dat hij, toen wij aan het vlek der tVinne-

bagoes gekoomen waren, niet meer in ftaat was

te reizen ; hij maakte zijnen toeHand aan een der

C^perhoofdcn van die ftara bekend , en deeze

zeide hem dat hij niet ongerust behoefde te zijn

,

want dat hij 'er voor inftcnd dat, als hij zijnen

raad wilde volgen , hij binnen weinige dagen in

ftaat zou zijn zijne reis te vervorderen en over

eenen wat langer tijd geheel van zijne kwaal ge-

neezen zou zijn.

Naauwlijks had hij dit gpzegd of hij begon eeil

afkookzel voor hem te bereiden van den bast van

de wonelen van den doomachtigen Esfchen*

boom , een boom , die naauwlijks in Enge*
land bekend is, maar die door geheel Noord-

Amerika in menigte groeit, door welks gebruik

hij in weinige dagen veel beter was en, onderrig-

ringen ontvangen hebbende hoe hij het bereiden

moest, wierd hij, in veertien dagen na zijn ver-

trek van deeze plaats, in den grond geneezen.

Als rij door te geweldige lighaatilsoefeningen,

of door groote koude of hirte , met pijnen In

hunne ledenmaaten of in hunne geledingen, ge-

kweld zijn , vliemen zij de deelen , dij aangedaan

Eijn , open. De natieen , die geene gemeenfchap

Inet de Europeaanen hebben , doen die met fcher-

pe vuurfteenen, en het is verwonderlijk om te

rien hoe iijn eene punt zij de behendigheid heb- \

I % bea
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t|t ran de ziekten Mz, der Noord"

ben 'er aan te maaken; een lancet is naauwlijk.

fcherper dan de werktuigen, welke z.j van deeze

onfmeedbaare zelfftandighcid vormen.

Nüoit willen zij gelooven dat iemanJ ziek is ,

zoo lang hij eetenslust heeft; maar als h.j aUe

foort van voedzel afwijst, befchouwen z.j 6c

kiekte als gevaarlijk en ncemen die in ^cht, en ge-

duurende de ziekte weigert de geneesheer den U,-.

der ceenerlei voedzel, waarnaar hij verlangt.

De geneesmeesters worden riet alleen onder-

öeld bedreven te zijn in de geneeskundige l^han-

deling van ziekten , maar het gemeen ^looft ook

dat zii, door de plegtigheid van de Chtchicoué

,

die zi gewoonlijk te werk ftellen, gelijk ik hier

boven befchreven heb, in ftaat zijn om van de

«esten de «orzaaken te vemeemen van de kwaa-

ien met welke zij bezogt zijn, en dat zij daar-

doJr te beter in ftaat gefteld worden om midde-

len voor dezelve te vinden. Zij ontdekken lea

bovennatuurlijks in alle hunne ziekten en de mid-

delen , die toegediend worden ,
moeten altoof

door deeze bijgeloovigheden worden geholpen.

Somtijds beeldt zig een zieke in dat zijne ziek-

te vaö betovering voortkoomt; in dit geval wordt

de geneesmeester of toveraar geraadpleegd ,
die,

na de gewoone voorbereidingen , zijn gevoelea

over den ftaat der ziekte zegt en dikwijls een

middel tot geneezing vindt. Doch niettegen-
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zegt en dikwijls een

c. Doch niettegen-

(laan-

jlmerikaanfche Indtaanen, «as

ftaande de Indlnanfche geneesmeesters deere bij-

geloovige plegtigheden altoos bij hunne voor-

fchriften roegen, is het egter zeer zeeker, gelijk

ik reeds gezegd heb, dat zij hunne konst oeienea

volgens regelen , die op de kennis van enkel-

voudige geneesmiddelen gegrond zijn, en op de

ondervinding , welke zij verkrijgen door eene

onvermoeide waarneeming van derzelver uitwer-

kingen.

Het volgend voorval, dat ik van iemand van

ontwijfelbaare geloofwaerdigheid heb , bewijst

dat de Indiaanen niet alleen in ilaac zijn met groo-

te fcherpzinnigheid te redcneeren over de oorzaa-

ken en verfchijnzelen van veele ziekten , met

welke de menschlijke natuur bezogt is, maar ook

met oordeel goede middelen weeten aantewenden.

Te Pembjcot , eene volkplanting in de Provin-

tie van Main , in de Noord - Oosdijke deelen

van Nieuw- Engeland, geraakte de vrouw van

eenen foldaat in arbeid, en ondanks zij alle no-

dige hulp ontving, kon zij egter niet verlosfen.

In deezen toeiland bleef zij twee of drie dagen,

terwijl degeene , die haar omringden , telkeng

dagten dat de naaste wee haar leven zou ehidigeo.

Ë«ne Indiaan&he vrouw, die bij geval voor-

bij kwam , hoorde het fchreeuwen van deeze on-

gelukkige lijderes, en vroeg wat haar fcheelde.

Tdjen men baar de waohoopige omÜandighedeQ

1

1

Via



134 Van de ziekten enz, der Ntord-

van het geval bad bekend gemaakt, zeide zij dat,

zoo men haar bij de vrouw wilde brengen
, «J

„iet twijfelde of zij zoude haar van grooten

N^aarTn de heelmeester , die 'er bij was ge-

«eest, en de vroedvrouw, die nog tegenswoor-

dig was, alle hoop hadden opgegeeven van de

lijderes te kunnen behouden ,
gaf men de In-

diauntche vrouw verlof om alles aamewenden

w.t zii ^o^x goed vinden. Zij nam dan eenen

reusdoek - bond dien digt over den neus en

ZTL de vrouw; dit bragt onmiddelilk eene

verftikking te weeg en van de worstelingen, wel-

ke daarvan het gevolg waren ,
verloste de vrouw

ooRenbliklijk. Zoo dra dit gefchied was ,
maak-

te zij , tijds genoeg om kwaade gevolgen voortc

koomcn , den neusdoek los. De vrouw ,
die

zoo lang in lijden geweest , maar nu in eens van

toe fmercen verligt was , herftelde kort daarop

volkoomen, tot verwondering van alle degeene,

die getuigen geweest waren van haaren wanhoo-

nigen toetland.
^

De reden , welke de Indiaanfche vrouw van

het aanwenden van zulk een gevaarlijk middel

gaf , was dat wanhoopige kwaaien wanhoopige

middelen vereisfchen ; dat , naardien zij zag dat

de poogingen der natuur niet kragtig genoeg

vareo om het verlangde oogmerk te weeg te
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brenf^en , zij het nodig achtede derzelver kragc

te vermeerderen , hctj^een alleen gelcliiedcn kon

op de «ene of andere zeer geweldige wijze.

VIJFTIENDE HOOFDSrUK.

Fan de Begravcms pUgligheden der Indiaanen.

x!ien Indiaan vcrwagt den dood, als hij hem in

zijne hut nadert , met dezelfde kloekmoedigheid

als hij dien dikwijls in hec veld onder de oogen

is getreden. Zijne onverfchilligheid in ditgewig-

tig ftuk , dat , bij bijna alle andere natieën , de

bron van zoo veel angst en bekommernis is, is

waarlijk bewonderenswaerdig. Als zijn vonnis

door den geneesmeester is uitgefprooken en zijn

lot niet meer onzeeker is , fpreekt hij degeene,

«Ue rondom hem zijn, met de grooifte bedaard-

lieid aan. i

Is bij een Opperhoofd en heeft hij een huisge-

nn, dan doet hij eene foort van lijk redenvoe-

ring , wélfce hij befluit met raadgeevingen aan

zijne kinderen omtrent de regeling van hun ge-

drag , welke hij denkt dat hun van dienst kunnen

l^n. Dan neemt hij afTcheid van zijne vrienden

I 4 ^



l jö yantk begravtnis -pkgtlgheden der

(n geeft bevel tot het bereiden van ee» gastmaal,

<lat beftemd is om diegeene van zijne Ihm te ont-

haaien, die zijne lofreden koomen uitfprceken.

Als de adem 'er uit is, wordt het lijk even-

eens gekleed als hij gewoonlijk was toen hij in

leven was, zijn aangezigt wordt befchilderd, en

hij wordt regi overeind op eene mat of huid ge-

plaatst, die midden in zijne hut gelegd wordt

a)et zijne wapenen aan zijne zijde. Als zijne na-

beftaanden rondom hem gezeten zijn, fpreekt

ieder den overledenen op zijne beurt aan en ,
zoo

hij een groot oorlogsman geweest is, verhaalt

men zijne heldendaaden omtrent op de volgende

wijze, die in de Indiaanfche taal zeer dichterlijk

en aangenaam is.

„ Gij. zit nog onder ons, broeder, gij hebt nog

„ hetzelfde voorkoomen, en blijft nog aanonsge-

"
lijk zonder enig zigtbaar verval, behalven dat

M gi) *>«« vermogen van U te beweegen verlorea

"
hebt. Maar waarhenen is nu die adem gevlo-

» gen, die over enige upren nog rook naar den

„ grooten Geest opzond? Waarom zwijgen nu die

V *'PP«° » *^*^ **"^' "°S kragtige en aangenaame

, taal tpt OBS voerden ? Waarom zijn die voeten

'*
t»eweegingloos, die, kortgeleden, nog fneller

\ waren d?n die van het hert op gintfche ber-

'*
gen ? Waarom hangen deeze armen nutloos

l langs ^^ Vghaaa^ ,, die 4en bopgften boom

»

»

n

yy

>»
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konden beklimmen, of den llijHlen boog fpan-

nen ? Helaas ! elk deel van dat lighaam , dat

wij in kort nog met ver\¥ondering en verbaasd-

heid befcbouwden , is ou zoo levenloos ge-

worden als het over drie honderd winters was.

Wij zullen U egtcr niet betreuren als of gij

voor eeuwig voor ons verloren waart , of als

of Uw naam in vergetelheid zoude begraaven

blijven ; Uwe ziel leeft nog in het grooie land

der geesten bij die van uwe natie , welke U
„ voorgegaan zijn , en , fchoon wij agtergelaaten

„ zijn om uwen lof te verkondigen , wij zullen

„ U egier eenmaal volgen. Door den eerbied ,

„ welken wijU, terwijl gij leefde, toedroegen,

„ gedreven, koomen wij nu om U den laatllen

„ vsiendlijken dienst te bewijzen , die in ons ver*

„ mogen is ; opdat uw lighaam niet verwaar-

loosd op den grond mag blijven liggen en een

prooi worden van de beesten des velds , of de

vogelen des hemels , zullen wij zorg draagen

het bij ^ie uwer voorvaderen te leggen , die

U voorgegaan zijn , terwijl wij hoopen dat

Uw geest met hunne geesten zal fpijzen en

gereed zal zijn om de onze te ontvangen , alt

wij insgelijks in het groote land der zielen zuU

len aankoomen.
**

Dus verkondigt elk Opperhoofd in korte aan-

Iprwkeo » omtronc gelijk aan deeze, den lof van

l % zijnet

n

»»

»»

»

»»

»»

n

**



t jS Van de hegrovenis-plegtighiden dif

Eiinen overledenen vriend. AU zij dit gedaaa

hebben en zig verre van de begraafplaats ,
voor

hunne Ham gelchikt , bevinden , en de perfoon

in den winter llcrft , winden zij »iet Hjk »n hui-

acn, en Icjigen het op een hoog ftellaadjcn ,
tot

dat einde opgerigt , of op de taklten van eenen

grooten boom, tot de lente koomt. Dan dra^

gen zij het . op de wijze, in mijne rei^* tóhre-

ven, met alle de andere lijken, tot dezelfde nade

bchoorende, naar de algemeene begraaf? ««s»

daar het met enige andere plegtigheden ,
welke ik

niet ontdekken kon , begraaven wordt.

Toen de Naudowesfies hunne dooden ter be-

graaving naar den grooten graf kelder bragten.

„agtede ik get.ige te zijn van de overige begra-

venis-plegtigheden ; doch of het ware om den

flank, die uit zoo veele lijken oprees, zijnde het

oen heet weder, dan of zij dit gedeelte van hua-

„e gewoonten voor mij verborgen zogten te hou-

den, kon ik niet ontdekken, maar ik bevond dat

»j mijne nieuwsgierigheid als ontijdig befchouw-

den en daarom gong ik henen.

Na de begravenis draagt de bende , tot welW

de overledene behoord heeft , zorg van bij de

plaats beeldfpraaWge figuuren te ftellen ,
welke

aan volgende eeuwen zijne verdienften en beg^fd-

heden zullen toonen. Zoo iemand van d,t voU^

In den zomer verre W de begraafpkats Iterft

^
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fij het onmogelijk vinden het lijk wcf»tebrengctt

voor het verrot is, branden zij het vioesch van

de beenderen, bewaaren do laatlle en verbrandea

die op de hier voor befchrcvcn wijze.

Naardien de Indiaanen gclooven dat de zieleo

der overledene zig in het land der geesten op de-

zelfde wijze bezig houden als zij op aarde deeden,

dat zij hun voedzel met jaagen bekoomen , en

ook aldaar met vijanden te ftrijdcn hebben , draa-

gen zij zorg dat zij niet ongewapend en onvoor-

zien in dat land aankoomcn : Zij begraaven dan

met hun hunne boogen , pijlen en alle anikre

wapenen, die of op de jagt, of in den oorlog ge-

bruikt worden. En alzoo zij ook niet twijfelen

of zij zullen de noodwendigheden des levens be-

nodigd hebben , gelijk ook die dingen, welke zij

voor fieraadjen houden , leggen zij gewoonlijk

in hunne graffteden huiden en goed , waarvan zij

gemeenlijk hunne wapenen maaken, huisraad en

Yerw om zig mede te befchilderen.

De nabeftaanden van den overledenen betreuren

fijn verlies met een fchijn van groote droefheid

en kommer ; zij fchreijen en huilen en maaken

eene menigte wringingen , tewijl zij in de hut of

tent om het lijk zitten , als de tusfchenpoozen

tusfchen de lofredenen van de Opperhoofden hec

todaaten.

^
Dtar heeft in het rouwen eene plegtigheid on-

der



1 40 fan de hegravtnU -pUgtigheden éef

der de Naudows/ics plaats , die ïcer wijd ver-

fchilt van alk's wat ik bij de andere naiieën ,

d.K)r welke ik getroltken ben , waarRcnoomen

heb. L)e mainen , om te loonen hoe groot

hunne droef hvid is, doorbioren het vleesch van

hunre armen boven de elleboogen , met pijlen,

waarvan ik de lidtckenen bij alle, van welken rang

2ij o.;k waren , in minder of meerderen graad

,

kon befpeuren, en de vrouwen fnijden en rijten

haare beencn met fcherpe gebrooken vuurfteenen

op, tor het bloed 'er Ikrk uitvloeit.

Terwiil ik -mij onder hen onthield, verloor een

paar , welker tent naast mijne ftond, eenen zoon

van onurent vier jaaren. De ouders waren zoo

aangedaan over dén dood van hun liefst kind, dit

zij de gewoone blijken van rouw zoo fterk oefen-

den, dat de vader van zwaare droefheid en verliet

van bloed het bedierf. De vrouw, die tot nu

toe ontroostbaar geweest was, zag haaren man

niet zoo haast fterven , of zij droogde haare traa-

nen op en fcheen vrolijk en gelaaten.

Naardien ik van zulk eene buitengewoone ver-

andering geene reden wist te geeven, nam ik de

gelegenheid waar om haar 'er naar te vraagen

,

haar te zelfden tijd zeggende dat ik gedagt zoude

hebben dat het verlies van haaren man haar eer-

dereene vermeerdering van droefheid zoude veroor-

zaakt he|)b?n dan eene zoo fchielijke vermindering.
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Züj zeidemij dat, naardien het kind zoo jong

geftorven was en dus niet in ftaat was om <:igzeU

ven in het land der geesicn zijn onderhoud te be-

zorgen , zij en haar man gevreesd hadden dat zijn

toeÜand verre van gelukkig zou zijn ; maar dat,

zoo dra zij gezien had dat zijn vader naar het-

zelfde land vertrok, die niet alleen het kind met

de tederftc liefde beminde , maar ook een goed

jager was, en dus in ilaat zoude zijn overvloe-

dig in zijn onderhoud te vuorzien , of /ij had

opgehouden met te treuren. Zij voegde *er bij

dat zij nu geene reden zag om nog traancn te Hor-

ten, naardien het kiud, dat zij zoo beminde, ge-

lukkig was onder de zorg en befcbcrming van

eenen hem beminnenden vader , en zij had nu nog

maar eenen wensch , die onvervuld was , dien

,

namelijk , van zelve bij hen te zijn.

Gevoelens , zoo vol ongemaakte tederheid en

met denkbeelden, welke ccne Komeinfche vrouw

eer aan zouden gedaan hebben , maakten eenen

zeer gunftigen indruk op mijnen geest ten voor-

deele van het volk tot welk zij behoorde , en

ftrekte niet weinig om de vooroordeelen wegte-

neemen, welke ik tot hierjioe, met alle andere

reizigers, gevoed had omtrent de ongevoeligheid

der Indiaanen en hun gebrek aan kindtr -liefde.

Haar volgend gedrag bevestigde het gunftig

denkbeeld, dat ik van haar had opgevat, en over-

tuigde
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14a ran de hegravenis-plegtigheden der

tuigde mij dat 'er, niettegenftaande deeze fchijn-

baare ophouding van droeflieid , nog iets van

dien weerzin om van eenen geliefden :iabeftaan-

de gefcheiden te zijn, die of door de natuur of

door de gewoonte in elk menschlijk hart is inge-

plant , in het haare verborgen lag. Ik merkte

dat zij, bijna alle avonden, naarden boom ging,

op welkers takken de lijken van haaren man en

van haar kind gelegd waren, en dat zij eene lok

van haar hair affnecd, die op den grond wierp

en öeszelfs lot in een treurig klaagend lied be-

treurde. Eene optelling van de daaden ,
die

hij zoude hebben kunnen dpen , zoo zijn leven

ware gefpaard geweest , fcheen voor haar het

geliefdfte onderwerp tè zijn , en terwijl zij den

roem oplas, welken de navolging van zijn 's va-

ders deugden over hem gebragt zoude hebben,

fcheen haare droefheid opgefchort te zijn: „ Waart

„ gij bij ons gebleven, mijn lieve zoon ,
'* riep

zij dan , „ hoe wel zou de boog in uwe hand

gepast hebben, en hoe noodlottig zouden uwe

pijlen geweest zijn voor de vijanden van onze

benden. Gij zoudt dikwerf hun bloed gedron-

ken en hün vleesch gegeeten hebben, en eene

menigte flaaven zouden het loon van uwen ar-

beid geweest zijn. Gij zoudt met tenen Her-

ken arm den gewonden buffel gegrepen , of

de woede van den grimmenden beer beftreden
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t,
hebben. Gij zoudt den vlugtenden eland ag-

„ terhaald , en het (helst hert op den berg bij-

„ gehouden hebben. Welke daaden zoudt gij

„ n^et gedaan hebben , waart gij bij ons gebleven

„ tot de jaaren U kragten zouden gegeeven heb-

„ ben en Uw vader U onderwezen hadde in alle

„ bekwaamheden van eenen Indiaan! " In dier-

gelijke bewoordingen betreurde deeze domme

Wilde het verlies van haaren zoon , en dikwerf

bragc zij het grootfte gedeelte van den nagi in dee-

2e liefderijke bezigheid 'door.

• De Indiaanen ^ijn over het algemeen zeer naauw*

keurig in het in acht neemen van hunne wetten

omtrent het roüW«n over hunne dooden. Bij font»

ttjige natieen fhijden zij hun hair af, maaken hun

igamgezigt zwart en gaan regt op zitten met hun

hoofd digt bedek-c , en zig van alle vermaaken

onthoudende. Deeze geftrenge rouw wordt ver-

fcheiden maanden lang uitgehouden , en fomtijdf

«iet men *er , behalven enige tusfchenpoozingen,

nog verfcheiden jaaren lang de blijken van. Men

verhaalde mij dat , als de Naudow4sfies zig enige

voorvallen van het leven van hunne overledene

t)loedvrienden , zelfs ai was het tien jaaren daar-

na, herinnerden, zij huilden dat men het op ee«

nen grooten afïlamd hooren konde. Zij hielden

fomtijds verfcheiden uuren agter eikanderen aan

«iet deeze blijken van eertned en liefde te geeven ,

ea



1 en zoo het gebeurd, dat hun
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t aen avond inviel, en d.n l.t^a.lcn^,^^

l hielden degeene van hunne ftam ,
welke bij ae

*;

.

hand waren , hun hierin gezelfchap.
r

ZESTIENDE HOOFDSTUK.

Beknopt Karakter der Indiaanen,

Het karakter der Indiaanen beftaat ,
gelijk dat

ven andere onbefchaafde natieën. uit een meng-

Idvan woestheid en zagtheid. Zij worden m

e^ns door hartstogten en «eigingen beftier^
'
^^^

Te zij met de wildfte dieren uit hunne bosfi^hen

gemeen hebben, en bezhte. deugden, die_d.

menschlijke natuur eer aandoen.

Ik zal, in de volgende bepaaling van hun ka.

nkter,tragten aan deneenen kant de vooroor.

deelen der Europeaanen te vergeeten ,
die

g^

leenlijk met het woord Indiaanen bijwoorden

verbinden, die fchandelijk .ijn voor de mensch-

liike natuur, en die hen in geen ander licht be-

fchoulen dan als wilden en kannibaalen .
terwijl

f"en zorgvuldig .Ue partijdigheid om«ent hen

zal vermijden, welke natuurlijk erngzint^ bi mij

„oet plaatshebben , omhet gunftig onthaal, dat ,k

,

geduuiende mijn verblijf onder hen, genoten heb.
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Ik zal ook mijne aanmerkingen alleen bepaa-

len tot de natieën, die de Westlijke ftreeken

bewoonen , als de Naudowesfies , de Ottagau»

mies , de Chipéwuys , de IFinnebagoes , en de

Saukies; want, naardien 'er door die verfcheiden-

heid van luchtftreeken , waaronder het uitgeftrekc

vast land van Amerika ligt , volkeren van ver-

fchillende gefteldheden en karakters gevonden
worden , zou het onbeftaanbaar met mijne te-

genswoordige ondemeeming zijn van deeze alle

Ie handelen, en een algemeen tafereel van dezelve

te geeven als een enkel lighaam.

Dat de ïndiaanen van eene wreede , wraakzug-

tige, onverbiddelijke Inborst zijn, dat zij geheele

dagen op de loer zullen liggen , zonder aan de
behoeften der natuur- te denken, en zig eenen

weg door ongebaande en uitgeftrekte bosfcheo

zullen baanen, terwijl zij enkel beftaan van het

weinige , dat zij opleveren , enkel om eenen

vijand te vervolgen en zig aan hem te wreeken

;

dat zij koelbloedig het doordringend gegil aan-

hooren van degeene , die ongelukkiglijk In hunne
handen vallen en een helsch vermaak fcheppen in

de folteringen , die zij hunnen gevangenen aan-

doen, ftcm ik gaeme toe; maar laaten wij dit

verfchriklijk tafereel eens van eenen anderen kant

befchouwen, en wij zullen bevindfïn dat zij maa-

tig zijn In eeten en drinken (men moet zig herin-

II* Ds EL. K ceren



f

'.Il

f

14^ ^**>«!?# karakter der

neren dat ik van die natieën fpreek, die weinig

gemeenfchap met Europc::anen iiebben,) dat zij

met onvoorbeeldlijk geduld de aanvallen van hon-

ger, of de onguurheden der jaargetijden weêr-

ftaan, en de involging van hunne lusten bij hen

flegts in de tweede plaats in aanmerking koomt.

Dan zullen wij ook zien dat zij gemeenzaam en

menschlievend zijn jegens degeene , die zij alt

hunne vrienden befchouwen , en zelfs jegens

hunne aangenoomen vijanden , en gereed om het

laatfte ftuk met hun te deelen, of hun leven tot

derzelver verdediging te waagen.

Ik kan , tegens het zeggen van veele andere

fchrijvers , die alle met vooroordeelen bezet zijn,

Verzeekeren dat. niettegenftaande de fchijnbaare

onverfchiUigheid , waarmede een Indiaan zijne

vrouw en kinderen , na eene langduurige afwe-

zigheid, weder ziet, eene onverfchiUigheid die

meer uit gewoonte dan uit ongevoeligheid fpruit,

hii egter niet gevoelloos is voor aandoeningen

van huwelijks - of kinderliefde ; de Ueine ge-

fchiedenis, welke ik in het voorgaande hoofdlhik

heb ingelascht, van de Naudowes/iefihe vtomr ^

die haar kind en den ontijdigen dood van zijnen

vader beweende , zal dit ftuk ophelderen en een

fterker bewijs zijn voor mijn gezegde dan de

beste bewijsredenen, van welke ik zoude kunnen

gebruik raaaken. ,



& ékf

fpreek, die weinig

sn hebben,) dat zij

Ie aanvallen van hon-

Br jaargetijden weêr-

hunne lusten bij hen

1 aanmerking koomt.

it zij gemeenzaam en

degeene , die zij ali

jn , en zelfs jegens

1 , en gereed om het

len , of hun leven tot

lagen.

;gen van veele andere

roordeelen bezet zijn,

bande de fchijnbaare

de een Indiaan zijne

ene langduurige afwe-

e onverfchilligheid die

ongevoeligheid fpruic,

is voor aandoeningen

iefde ; de kleine ge-

t voorgaande hoofdlhik

'audowesfiefche vrouw

,

ijdigen dood van zijnen

hik ophelderen en een

mijn gezegde dan de

welke ik zoude kunnen

Vaa

Noord'Amerikaaniche Indiaanen. 147

Van hunn'»^ jeugd af aaW, ajtn ontelbaare ver*

moeienisfen gewoon , worden zij wclras verheven
boven het gevoel van gevaar, of de vrees voor
den dood, en hunne kloekmoedigheid, door de
natuur ingeplant , en door het voorbeeld , door
lesfen en door toevallen gevoed , begeeft ben
geenen oogenblik.

Schoon zij lui en werkloos zijn zoo lang hunne
oorraad van levensmiddelen niet uitgeput is, en
hunne vijanden verre afzijn, zijn zij egter onver-
moeid en ftandvastig tn het vervolgen van het
wild, of in het misleiden van hunne vijander,

1 Zijn zij lisrig en vol fcunftenarijen, zoeken zi|

met alles hun voordeel te doen , zijn zfj koel en
bedaard in hunne raadpleegingen, en ten uiterften

Voorzigilg in het bedekken van hun gevoelen, of
in het verzwijgen van een geheim , zoo kunnen
tij zig ook op hoedanigheden van eenen levendi»

fcen aart beroepen , op de fchranderheld van den
hond, op het doordringend gezigt van den los,

de listigheid v.^n den vos , de vlugheid van eene
fpringende rhee en de ontembaare fierheid van
3cn tyger.

Als leden van eene maatfchappfj bezitten zfj

èene verkleefdheid aan die bende , tot welke zij

behooren , welke bij de inwooneren van alle an-
dere landen onbekend is. Zij vereenïuen zig, al$

flegts met eene ziel bezield , tegens de vijanden

,
K » van
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van hunne natie, en Verbannen alle andere gedag-

len, die daarmede ftrijden» uit hunnen geest.

Zij raadpleegen zonder onnodige tegenftribbe-

ling , of zonder voor de aandrift van nijd of

heerschzugt te wijken, over de maatregelen, wel-

ke het nodig is te volgen ter verdelging van de-

geene, die zig hun misnoegen op den hals gehaald

hebben. Geen eigenbaatige inzigten hebben im-

mer invloed op hunnen raad, of ftreramen ooit

hunne raadpleegiogen. Ook is het niet mogelijk

door orakooping of bedreigingen de liefde te vcTn

minderen, die zij hui? land toedraagen.

De eer van hunnen ftam en hec welvaarcn van

de natie is bet eerfte en heerfchende beweegmid»

del van hun hart, en daar uit fpruiten ook groor

lendeels alle hunne deugden en ondeugden. Dooi

deeze bezield braveeren «ij alle gevaar , verduu-*

ren zij de uitgezogtfte pijnigingen en fterven al

zegenpraalende in hunne kloekmoedigheid , niet

als eene perfoonlijke hoedanigheid, maar als een

karakter -trek van hunne natie. Hieruit fpruit

ook die onverzadelijke vnraakzugt tegens degeene,

met welke zij in oorlog zijn en alle de daaruit

volgende ijslijkheden , die hunnen naam fchande

aandoen. Naardien hun onbefchaafd verftand niet

in ftaat is over de betaamlijkheid van eene daad,

ftrijdig met hunne hartstogten te oordeelen , wel-

ke geheel onvatbaar zijn voor het bedwang vai

de
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de reden en menschlijkheid, weeten zy ook hunne
woede niet binnen enige gren;ren te bepaalcn en ge-
volglijk ontaart die dapperheid en itloekmoedig-

heidjdie hun anderzints tot eer verllrekkenzoude,
in eene wilde woestheid.

Maar dit weinige zij genoeg ; de aart van mijn
werk laat mij niet toe dit onderwerp breedvoeriger

te behandelen , of het met eene redenkundige re-

gelmaatigheid voorttezciien ; ook zullen de aan-
merkingen van mijne leezeren zelve bij de voor-
gaande bladzijden 2ulks , zoo ik vertrouwe, no-
deloos maaken» naardien zij daaidoor in ftndt zul-
len gefteld zijn ora een tamdp juist denkbeeld te
vormen van het volk , dat ik befchreven heb.
De ondervinding leert dat kleine feiten en verha»-
kn van bijzondere gebeurtenissen , van hoe wei-
nig belang zij oofc mogen fchijnen, ons m ftaat

ftellen om een waarachtiger oordeel te vellen over
de zeden en gewoonten van een volk , en hunnen
waaren ftaat beter aanwijzen dan het meest bere-
^eerd en bewerkt onderzoek zonder d^ce
tiulpmiddeleg.

33ÜT,
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Fan de taaien, heeldj^raakige figuuren enz.
'

der Indiaoiien,
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De voornaamfte taaien van de Inboorlingen van

Noord- Amerika kannen In vier klasfen verdeeld

worden, als beftaande uit die, welke gefprookett

worden bij de natieën der Irokeezen naar de Oost-

lijke deelen van hetzelve, bij è^CMpéways en ^
^onkins naar het Noord- Westen, bij de ISlaude-

wesfies naar het Westen en de Cherokeet ,
Chtt-

kafaws enz. naar het Zuiden. Eene van deeze

vier wordt gebruikt bij alle de Indiaanen, wtlke

de deelen bewoonen , die tusfchen dè kiMt van

Labrador ten Noorden , FlorUa ten Zuiden,

den Atlantifchen Oceaan ten Oosten, en, vóór

eoo verre wij uk de tot hier toe gemaakte ont-

dekkingen kunnen oordeelen, den »llen Oceaaa

ten Westen woonen.

Maar van alle deeze fchijnt de Chipéwayfche

taal de meest heerfchende te zijn ; zij wordt in

ruik eene achting gehouden, dat de Opperhoof-

den van alle de Stamn», die omtrent de groote

öieiren , of Westwaards van deztive op de oe-
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1

ers van de Misfisfippi woonen, met die, welke

Zuidwaardscotaan de OAJ0, en Noordwüards totaan

Hudfons - baai hunne woonplaats hebben , uit meer

dan dertien verfchillende Stammen bcllaande , in

hunne raadsvergaderingen deeze taal alteen fpree»

ken, alfchoon eikeene bijzondere eigen taal heeft.

Deeze taal zal waarfchijnlijk met den tijd onder alle

de Indiaanfche natieën algemeen worden , naardien

geene van haar verre tochten doen , of enige on-

derhandeling mee eene afgelegen bende houden ,

tenzij zij de Chipéwayfche taal geleerd hebben.

Thans fpreeken haar behalven de Chipéways,

welken zij natuurlijk eigen is , de Ottawaws , de

Saukies, de Ottagaumies, de Killistinoes , deNi-

pegons , en de benden omtrent het meir La Pluye

en de overblijfzelen van de Algonkim of Land-

lieden ( Gens de Terre ) alle met enige kleine

verandering van uitfpraak ; doch of zij deeze na-

tieën eigen dan wel door haar aangenoomen zij

,

was ik niet in ftaat te ontdekken. Ik ben egter

van gedagien dat de barbaarfche en ruuwe taaien

van de PHnnebagoes , de Menommies en veele

andere Stammen , met den tijd , geheel verdwij-

nen zullen, en deeze in haare plaats worden aan-

genoomen.

De Chipéwayfche taal is niet belemmerd met

enige onnodige toonen of accenten ; ook zijn *tr

geene woorden ia die overtollig zijnj zij is ge-

K 4 nak-



1 f » Van de taaien , h eldjpraakige figuuren enz,

maklijk om uittefpreeken , en veel rijker dan eni-

ge sndere Indiaanfche taal.

^aa^dien de Indiaanen geene kennis hebben

aan de fraaie konsten of weetenfchappen , en naar-

dien zij ook geene beleefdheid of complimenten

kennen, hebben of behoeven zij ook geene menigte

woorden om hunne gefprekken opiefieren. Een-

voudig an onbefchaafd in hunne zeden , roaaken

zij flegts gebruik van die, welke dienen om de

noodwendigheden en gemakken van het leven te

benoemen en hunne benodigdheden uittedrukken

,

die in den (laat der natuur maar zeer weinige kun-

nen zijn.

Ik heb hier agter eene korte woorden -lijst ge-

voegd van de Chipéwayfche taal , en eene andere

van die van de Naudawesfies ^ maar ik ben niet in

ftaat om *er de taalkundige regelen van optegeeven.

De laatfte taal wordt met eenen zagten toon

gefprooken , zonder keel - letters , zoo dat zij

ge-ralslijk kan geleerd worden en niet mocijelijk

uittefpreeken , of te fchrijven is. Zij is bijna zoo

rijk en kragtig als de Chipiwayfche taal en is de

meest heerfchende van alle aan de Westlijke oe-

, vers van de rivier Misfisfippi^ naardien zij, vol-

gens hunne opgaaf, in gebruik is onder alle de

natiecn , die ten Noorden van de Mesforie lig-

gm , en zig Westwaards tot aan de kusten vaa

den ftillen Oceaan uitftrekken.

Naar-
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Naardien de Indiaanen geene letteren kennen

,

is het zeer moeijelijk de juiste uitfpraak hunner

woorden naauwkeuriglijk optegeeven ; ik heb eg-

ter getragt die zoo na volgens de wijze waarop zij

uitgefprooken worden nedertefchrijven als zulk

eene onzeekere wijze toelaat («).
Alfchoon de Indiaanen hunne denkbeelden niee

in fchrift kunnen mededeelen , maaken zij egtcr

zekere beeldfpraakige figuuren, die enigermaate

dienen om de eene of andere buitengewoone ver-

rigting of ongemeene gebeurtenis aan de nakoom-
lingfchap overteleveren. Dus , wanneer zij op
hunne tochten zijn , voomeemens zijn op de eene

of andere aanmerklijke ondemeeming uittegaan,

of van dezelve terug koomen , fchillen zij op weg
den bast van de boom'en af, om de partijen, die

op eenen aflbnd zijn, bericht te geeven van den

weg, dien zij volgen moeten, om hen intehaalen.

Het volgend voorbeeld zal een volkoomener

denkbeeld geeven hoe zij bij deeze gelegenheden

doen dan alle uitdrukkingen , welke ik zou kun-

nen gebruiken.

Toen ik de Misftsftppi verliet en de Chipéway'

rivier opvoer op mijnen tocht naar het Groote"

meir.

(a) De Indiaanrche woorden zijn dns naar de Engel*

fcbe uitfpraak gefteld. VxtTAALxx.

K5



154 ^'^f* ^' taaien , beeUfpraakigt figtwren /nz,

meir , gelijk in mijn dagverhaol gezcgH is , gong

mijn gidf , die eeu Opperlioofd van de Chipéwayt

was, wclitc aan hcc Ottawaw • meir ^ nabij den

oorfprong van de rivier , wellie wij nu ingevaaren

vrarcn , woonden , vreezende dat de eene of an-

dere bende van de Naudowesfies , met welke

zijne natie aanhoudend in oorlog is, ons toevallig

ontmoeten zoude en ons , voor zij wisten dat ik

*er bij was, leed zouden doen , aldus te werk.

Hij fchilde den bast van eenen grooten boom

aan den mond van eene rivier af en maakte met

houtskool, met beercn - vet gemengd, dat. zij

gemeenlijk voor iokt gebruiken, op eene ruuwe,

maar duidlijke wijze , eene afbeelding van het

vlek der Oitagaumies, Toen tekende hij aan de

flinker zijde eenen man in buiden gekleed, door

welken hij eenen Naudowesfie wilde verbeelden

met eene (Ireep , van zijnen mond naar een hert

loopende, het zinnebeeld der Chipéways. Daar-

op trok hij nog verder naar de flinker zijde eene

kano , als de rivier opvaarende , waarin hij eenen

man zettede met een* hoed op ; decze figuur

moest eenen Engelschman, of mijzelven verbeel-

den , en mijn Franschman wier<^ afgebeeld met

eenen neusdoek om zijn hoofd gebonden , de kano

roeijende; bij deeze voegde hij nog verfcheiden

andere veel betekenende zinnebeelden, waaronder

de vrede - pijp op de plegc van dekano gefchilderd^

De
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De meening, welke hij den Naudowofics wil-

de te kennen gceven en die, gelijk ik niet twij-

fel , voor hun volmaakt verftaanbaar was , was
dat een van de CAi/^t'H'/ïyc^^. Opperhoofden eene

aanfpraak ontvangen had van een Naudowesfmch
Opperhoofd in het vkk van de Ottagauntiet ^

waardoor hij hem verzogt den Engelschman,
die laatst onder hen geweest was , de Chipéway-
rivier op te brengen , en dat zij daarmede ver-

zogten dat de Chipéway, fchoon hij een erkend

vijand was, deor hen op zijnen tocht niec mogt
gemoeid worden , naardien hij iemand onder zijn*

bezorging had , welken zij als eenen vw hunne
eigen natie befchouwden.

Sommige fchrijvers hebben beweerd dat de In-

diaanen wapens voeren , die zij mee groote naauw-
keurigheid tekenen , en die de eene natie van
de andere onderfcheiden ; maar ik heb nooTc an*
dere wapens onder hen gezien dan de zinnebeel«

den , welke ik reeds befchreven heb.

•ff *»^/-\n f

»

•\.VlQ^V'j-J,0^

KOft-
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*. KORTE WOORDEN -LIJST VAN DB

''i^'^n CHIPÉWAVSCHB TAAL.

NB. Dit volk gehruikt noch de F, noch de V.

A.
-' n-'k

'/tgacH^ei^ -Lcorisl .Af.

jilewin, S^^*

^mik. 'l-tttit' Bever. ;
•

.

^pi»»»«^«^.«ri4dVT Bevers -vel.

Alim. Hond.

Altmon. ; -jso-vvad no- Hondjen.

éiukwin, -
:o.-:; irs.i Aarde.> >ii

•

rf^w^te. i -^^ u;b Hier; -:la3 . .t

Ükeshotta, ,'•:•:.•- He«; i^^^ïf^no - -b- i^

Ackikons* Ketel.

Allisfinape. ^! n?va; MeosCh.

Alokochigon, .

Koopmanfchap.

Agankitchigawmink, Zee, groot meir.

/^/ör»*. Ster.

Bohehshin. Kind «ƒ Kinderen.

C.

Caspetawgan, Tobaks- beurs.

Cheman, Canoo,



fst vtm'

5b'

IJST VAN DE •"•

TAAL.

^ F, noch tk V.

' 4.'-'

r. aiïTGV.

rs-vel.

djen.

Ic.

1. •
.

ipmanfchap.

, groot meir.

id of Kinderen.

>aks- beurs.

iOO.

Cih

ie Chipiwasfche taal tST

Capotewian, Wambuis.

Chickhip. Eendvogel.

Cawiatch, .n: Goed.

Canogininne» Fraai.

Cootawgorty Krom mes.

Cappatawgon, Voertuig over land.

Caiwikkaw» Nooit.

CoutMcA,

D.

Ander,

•

Debicot, « Maan.

Debicot,

E.

Nagt.

Endawlawkeen, ILAnd.

Entayent. , Te huis.

Etwah Etwah, Verwonderlijk.

Emamdah. Neemen.

G.

Canwerimaw*

I.

Houden.

Ishinawbah. Indiaanen.

Irinee, Natie.

Ickwee» Vrouw.

Jeckwasjin.

J.

K.

Meisjenr

Kokinum. Alles.

KokalL Altijd.

Kipokitie Koufah, Broek.

Kei

maawir " ^^»"™—
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Ketatch.

Kittegaumk, .

Kickon.

Kis/in,

Kisfin Magau

Kitchi Manitou.

Kitchi Okimaw.

Simèuganish.

Kemouch,

Kewasfa,

Kitchigawmink.

Kittimu

Kikekate,

Kaw,

Kakego,

Kawmischi,

Kagutch.

Kawweshine.

Kegotch.

Kinimewan,

Kitchi Cheman,

Kemautin,

Kisfis.

KikiU

Lisfis,

Lawmackm

Loutin,

\

Ik ben koud.-

Gezaaid veld.

Visch.

Vriezen.

Het vriest fterk.

God of de groote Geest;'

Generaal of

Opperbevelhebber*

Verborgen.

Jaagen.

Mein

Lui.

Lam.

Neen.

Niets.

Nog niet.

Ceenzints.

Oud.

Schielijk.

Regen.

Schip, groote Canoo,

Steelen.

Zon.

Waarlijk.

L.

Menfchen hair.

Steur.

Wind.

mpi
Maw
Maci

Makt

Misci

Mew
Mish

Marl

Misk

Misct

Mopp

Melm

Mach

Mate

Minii

Muni

Maui

Mous

mua
Mala

Mam
Michi

Meja

Mack

Mtnii

Mittü

Mawi

M.
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M.

MpUach, Naderhand.

MawifiewM, Helpen.

Machwah, Beer.

Makon, Jonge Beer.

Mischiton» Baard.

Mewinch. Omdac
Mishemout» Buik.

Markaute. Zwart.

Miskow, Bloed.

Miscoufab» Agterlle.

Moppa, Aankoomen.

Melomin, Koren.

Mackoan, SchoteU

Matcho- Manitotu Duivel, kwaade Geest.

Minikwah, Drinken.

Munilic. Genoeg.

Maungts. Weinig, klein.

Mouskinet. VoU
milaw. Geeven.

Malatal Nietswaerdig.

Manatou, Groot.

Michewah, Hare.

Mejask, Kruid.

Mackawalmf» Eer.

Minis. Eiland.

Mittawmift, Indiaansch Koren.

Mawlawtit/ïe, Bedrieger.

Moe
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Mockoman,

Maw/ignaugonl

Maskikic.

Mifinisfin»

Miscow,

Maskimot,

Maukis/in,

Manitou,

Mickwon.

Mittaus.

Mashkauwah,

Mapedoh.

Mintepin.

Mawbah.

Maundah,

Mawmavwee,
Megwatch.

Mickon»

Mittic,

l^Jawhifjgon.

Minnewatch*

Napitch.

rfeconnis*

Neechee,

Netnelu

Nip,

Neepooi

N.

Mes.

Letter.

Geneesmiddel.

Schiereiland.

Rood.

Zak.

Schoenen.

Geest.

Lepel.

Koufen.

Sterk.

Zedert.

Nederzicten.

Dat.

Deeze.

Te zaamen.

Dank U.

Weg.

Hout.

Wolf.

Egter.

Kwalijk.

Brdeder.

Medemakker.

Dans.

Sterven.

Dood.

Naw}

Nicon

Noofa

Nantt

Nas/a

Nopa*

. Necht

Nawb

NaW'



st van

r.

esmiddeU

reiland.

men.

E.

1.

en.

re

>rzicten.

se.

laatnen.

k U.

E-

t.

If.

:r.

üijk.

eder.

iemakker.

IS.

rven.

od.

NaW'

d& Chipéwayfchf taal
'

i5l

NawpetelimAw. Achting.

Niconnis. Vriend.

Noofah. Vader.

Nantounawaw* Vinden.

Nasfawokwou Vork.

Nopawink. Vooruit.

Nechtegoosh, Franfchen»
''''"'

NawbaL Half.

Nawpitch. Geheel. .

-^"^
"Nouchimowin. Leven.

Nibbilaw, Veel.

Nape. Manlijk.

Neremoufin, Meesteresfe.

Nikkik, Otter.

Niscottis/ie, Spijtig.

Nippee.

Nebbi, '
Slaapen.

Water.

Namaubaulaw^ Oorlog.

a
Owemawgan, Tonnetjen. - iim^w '.

Okemaw. Een Opperhoofd.
Olawgan. Beker.

Ontclatoubah, Ongetwijfeld

Ouisquiba» Dronken. -

Owisfiné. Eeten.

Olówbish. Darmen.
Ouflecotian, Hoofd.
Okemaw. Koning, of Opperfle."'

II. Dyl. L Of.
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Outon,

Cfaummangh»

Osjaumé,

Ouswawbunk*

PsekitM»

pilawah»

Fingoe,

Pakkite.

PabousMg^n,

Petou,

Pemotcha.

poutwah.

Papégik.

Ponkifin,

PimtnUee,

Pirwego.

Paskesfigatt.

Pimmiskaw,

Pemiskaw,

Pewal.

Pewawbkk,

PawpU
Pockiton.

Packilaugui.

Pimmousfie»

Poutawgott,

P.

Kleed.

TOBg.

Te weinig*

Te veel.

Overmorgen,

Vergaten.

Verwondcringswaerdig.

Asch.

Slaan.

Brood.

Draagen.

Koomen.

De ketel bezorgen.

Elk.

Vallen.

Vet.

Voorheen.

Snaphaan.

Vaaren.

ZeÜ.

Hair (van dieren.)

Yzer.

Lagchen.

Verlaaten.

Verliezen.

Treeden.

Stamp -mortier.

?«>

Pewiti

Poaga

Pingo.

Pecaco

Pitchei

Papa»

Pepoun

Petchii

Quagoi

Qitagoi

Spimin

Shishei

Scutta\

Sheihü

Shiah.

Sagam
Scutta.

ücuteck

Shoami

Saufd»

Shingai

Spemin

Saukie.

Shawsh

Shawbo

Saufega
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• Pewitch* Nabij.

• Poagan, Pijp.

einig. fhgo. Poeder, Buskruid, Stof.

eel. Pecacotiche* Vreden maaken.

morgen. Pitchebot. Loopen.

Papawkwéan, Hemd.

?aten. Pepoun. Winter.

vonderingswaerdig. Petchilawgo, Gisteren.

u Q. ,

a. Quagonie ? Wat nu ?

od. Qitagonh Maubah ? Wie daar ?

agen. s.

>men. Spimink, Boven.

ketel bezorgen. Shishego. Vlesch.

• Scuttawawbah. Brandewijn, Run.
len. Sheshikwee. } Pijl.

[. Shiah. Gedaan, *tisgedé«i.

orheen. Sagaunosh, Engelfchen.

aphaan. Scutta. Vuur.

aren. ücutecke. Vuur flaan»

il. Shoamifi, Dniivenirosfen.

dr (van dieren.) Sawfiwkisfi. Gretig.

Eer. Shingaurimaw, Haaten.

igchen. Speminkakwin» Hemel.

erlaaten. Saukie. Liefde,

erliezen. Shawshia. Overlang.

reeden. Shuwbonkin* Naald.

tamp -mortier. Saufega. Eigen.

?«* . L 2 Sip-
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Stppim.

Simaugan,

Semau.

Semauganaush»

Tahuchin»

Tapaié.

Tilerimah,

7eshenekaw.

Tallemis/i,

Tagwawmisfi*

Toshmn.

Tawbiscouch.

Taukwis/i.

Tibarimavr.

Tandaulaw.

Tawni.

Tawnemilik.

Tawneendo.

ThickeremJW.

Tawnapee,

Tawlaimia.^

Ttbetindm.

Tavwemaw,

Tawbawmica,

Talimisfie,

Tibhit.

Tawkoufie.

T.

Rivier.

Zwaerd.

Tobak.

Oorlogslieden.

Aankoomen.

Zijn.

Gelooven.

Roepen.

Betrokken.

Kloekmoedigheid.

Doen.

Gelijkvormig.

Vermoeid.

Regeeren.

Hebben,

Hoe.

Hoe veele.

Hec zij zoo.

Weeten.

Deel, wat deel*

Bidden.

Befluicen.

Betrekking.

Eerbied.

Treurig.

Tanden.

Moede.

Tatt'
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fluiten.

trekking.

ïrbied.
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Tau'

Tauneendah ! Hoe dan

!

TauniDpi. Waarvandaan.

Tah. Waar.

\W. . :

H^asketch. Bok.

JVawbewion. i Deken. .isr'.Vl

Jf^iskmkhie. '. :Oogen. -\''

Waliet/ic. .
.:-•• Vasten. .......'A

IVatJaw. .'i(i' Verre af. ' •
/•

JVakaigon. • ' Sclians.

Wawbemo. "Glas, Spiegel - "

Wawpoos. . Haas.

Wig-Waum. • : Hut , Huis. <..?.

JVebatch, ; iTerftond. .vxC.nav*^nr,

Weepemaw. Nederliggen. ,<oV.\^viiv.ill

Waubesheen. '
• 'Klein. . i^'trvx^VsiVvA

Weai. -Voedzel. . ..V.f. . •...V.l

Weewin. Trouwen. Vv' ./Vi

JVebatch. . (.Thans. \

Wawbemo. Ontzag, zien. '.

Wackan. Slaaf.

JFatfaudebi. Daar. ;;;•
'

u'*..

fFdwbunk. : Morgen.

Wawwewin ? ' Wat is dat? '^wvi'W*^

JVattbé. Wit. . .r.^c&^;2.

Wisconekisfi, Jong, :.

Wazzo. Geel.

L3 Y,
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Toe,

Toch,

Pdshik,

Hinch,

Mifou,

rfeau.

Ningoutwasfou,

l^inchowmfou,

flisfowasfou,

Shotigasjiu,

Mittausfou.

Mittautfou Pdfchik.

l^inchtawnaii'.

^isfoH Mittawnaw»

^eau Mittawnaw.

Ifaran MUtawnaw.

ningoutwasfou Mit'

Y.
Llghum.

Neus.

TELWOORDEN.
Een.

Twee.

Drie.

Vier.

Vijf.

Zes.

Zeven.

Agt.

Negen.

Tien.

Elf.

Twintig.

Dertig.

Veertig.

Vijftig.

Zestig.

Zeventig.

tawfiaw,

tiinchowasfou MittaW'

naw.

I^isfóvasfouMittawnaWé Tagtig.

Shongasfou Mttawttaw, Negentig.

MittausfouMUtawnaw. Honderd.

mttauspm Mittausfiu

Mütéwnav. Duizend.

R0&-
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EN.

e.

en.

•

;en. .
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KORTE W00RD«N-L1J«T VAM 11

MAUOOWEI8IBSCHK TAAL*

KOE-

Jshpaw. As.

jtccooyouiyare. Koom hier.

! Accooyeh, Geeven.

jiccoffwah.

C.

HctngatJH^

Chawbah» Bever.

Chupah, Rond.

Chee. Gij.

» D.

Daché, Daar.

E. «

EchawnuHOW, Eeten.

Eshtike. Oogen.

Ehwahmeah* Liefde.

Eih, Mond.

Etfawhoh,

Eshtaw,

Mdk.
Zien.

Eshteeme»

a
Slnpen.

Heyah. Neen.

Hopmiyahie 1 Achl
L4 Hê-
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Ilopiniayare. •;

Ilopiniyare, 1 1

Verwonderlijk.

Ileyahachta, Godloos.

Hawpawmw,' Jong.

lleyah H^athtah, Niet goed.

J.

Klein.festin.

Jee/ïinaw, Nabij.

K.

Vriend.Kitchlwah,

mn M.

Muzahootoo, Doorbooren.

mtchuetah. Koud.

Mtzah IVakon, Snaphaan.

Muzaham, . Goud.

Muzaft. Yzer.

Bleoh. Ik, mij.

Mtizah Otah. Penning.

Blevah. .Mijn.
Muzamchupah^ Ring.

Menii Queah. _ Zout water^

Meneh. Water.

Meneh IFakon, Sterke drank.

Muzaham. ,„. 'Zilver.

..•N.:..

Negush, Dood.

Nookah. -Ooren.

Neehteegush, Franschmaa

«*.*
Nao-

t
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i\^M»

ISligushtuugaw.

Otah.

Owah Mcnah,

Otah.

Otenaw.

Oweeh.

Owah Meneh,

Omlishcaw.

Owehchin,

Ochaw.

Paahtah.

de Naudowesfiefchi taal,

Ilooren.

Doodcn.

1^

Neokhhon, Ilooren.

O.

P.

S.

Shejah.

Shtmgush.

ShuetongO'

Shuah,

Shanuapaw.

Shanuapaw Wakon.

Shaweah,

Sinnee.

Shawfasfaw*

Tawtongo,

Tohinjoh,

Tongo»

T,

Vader, ook K'^ning,

of Opperhuurj.

Wacwrval.

Vccl.

Meer.

IVlaan.

Regen.

Slang.

Praatc*^.

Booin.

Vuur, ook de Zon.

Kwaad.

Hond.

Paerd. -

Te huis, huislijk.

Pijp.

Vredes-pijp.

Rook. • ." '

Sneeuw. • v,.
'.•.',:

Tobak. •'• '"^

Buffel.

Hert.

Groot. • r •

. - . . - , ««4. » ' * I
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Tongoom, Lang.

Tongo Meneh, Meir.
t

Teibee. Huis.

Tawgo. Wat.

lawgodaché ?

W;
Wie daar?

H^ahkonshejah, Beer.

Wdahtoh. Canoo.

M^echoakfeh. Jongetjen.

mtacheekfeh. Meisjes*

fVoshtah. Goed.

IVakon. God, de groote Geest

t

ook Geest.

Woshta Tebee, Hemel.

mnnokejah. Vrouw.

IFashtah Chee, Gij zijt goed.

IVakon Chee. Gij zijt een geest.

ÏVashtah Kitchiwah Gij zijt mijn goed Vriend

Chee.

TELWOORDEN.
Wonchaiv. Een.

Noompaw, Twee-

Tawmonee. Drie.

Toboh, Vier.

Sawhuttee. Vijf.

Shawco, Zes.
fi

Shavcopee, Zeven.

Shahindohiti. Agu
Pfy^



ïjst va» de Naudiwesfiefche taaU m

daar?

)0.

etjen.

ijea*

, de groote Geest,

k Geest.

iel.

iw.

zijt goed.

zijt een geest.

zijt mijn goed Vriend

en.

Néi9chungamng,

fFegoehtmgamng.

Wegochungamng

Womhaiv»

Wegochungamng

Noompaw,

ÏFegochungamng

. Yawmonee,

fFegochungamng

Toboh,

IFegochmganong

Sawbuttiei

fyègochungMiong

Shcmco*

HTegochunganmg

Shawcopie,

Wegochunganortg

Shahittdohin.

Wegochungamng

Nebochmganong.

Opohng.

Wegochungamng

B*

Negen.

Tien.

Elf.

Twintig.

• «Vtft. *»£.*«;

Dert^.

Veertig.

Vijftig.

Zestig.

Zeventig.

Tagtig.

Negentig.

Honderd.

Duizend.

N^

Bij deeze korte lijst van Naudowesjtefche woor-

den zal ik nog een Haalijén voegen van de wij-

ze, waarop zij hunne woorden koppelen. Hier-

toe iieb ik een kort lied verkoren , dat zij tnet

eene



tr

I;

17.3 Korte IVbarden - lijst van de Naudow. taal.

eene foort van welloidendheid , fchoon zonder

enigen fchijn van dichtkundige voetmaat , ziA«

gen, als zij op hunne jagt • tochten vertrekken ;.

ik geef 'er hier eene zoo naauwkeurige vertaaling

van als het verfchil der taal - eigenfcbappén kaa

toelaaten. '. '

Meoh accoowah eshtaw paatah mgushtawga'»

fhejah metiah. . Tongo Wakm meoh woshta ,

paatah accoowah. Hopiniyahie .ow^eh accooyeó

meoh, woshta patAh fitoh tohinjoh meoh teebee,

„ Ik zal opflaan voor dat de zoo opkoomt en

„ gintfchen heuvel beklimmen , om te zien hoe

„ het nieuw licht de dampen verdrijft en de wol-

„ ken verfpreidt.. Gfooie Geest, geef mij

„ goed geluk! En als de zoi^: onder is, verr

„ leen mij dan,' o. Maant licht genoeg om

„ veilig weder naar mijne tent; te keeren , mei

» herten belaaden." r >^ .i' .i\ïiVi\.,Ai»i?*.'

.Ij* ïhftt/j 1

f . ,*- ;• *

' fi9^ï»öy <>:
.

:

nao ^on >.: 'L ; .r^.

::J 5 ng:ifv;hï»v Ml
naud iis qowr.v , r...

AGT-
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'/'rfw </tf viervoetige Dieren enz. 173

AGTTIENDE HOOFDSTUK.

Van de Ftervoetige Dieren^ die in de Hnnenfle
deelen van Noord- Amerika gevon»

den worden,

V sn deeze zal ik eerst eene lijst geeven , en
daarna eene befchrijving van dezulke alleen , die

of, dit land bijzonder eigen zijn, of in enig ftuk

van aanbelang van diegeene verfchillen , welke
men in andere landen ontmoet.

De viervoetige dieren zijn de Tyger, de Beer,
Wolven, Vosfen, Honden, de Berg- kat, de
wilde Kat, de BuflFel , Cof liever de Bifon,)
het Hert , de Eland , de Moofe , de Cari-

bou ,( RendierO de Carcajou , (Veelvraat,)
de Skunk , ( Stink - dier

, ) het Stekelver-

ken , de Egel , het Araerikaansch Marmeldier,

deRacoon, de Bosch -marter , het Sabddier,

de Muskus - rot , Inkhoomtjens , Haazen , Ko-
nijnen, de Mol , de Wezel , de Muis, de Rei-
muis , de Bever, de Otter, de kleine Visch-

otter of Mink en Vledermuizcn.

01



174 y^f^ ^ vierpoetige Dieritt, dte in dê Ume*.

DB T Y G I R.

De Araerikaanfche Tyger (<») gelijkt In ge-

daante naar die van Afia en Afrika , maar is veel

kleiner. Hij fchijnc ook zoo woesc en roofzug-

tig niet te zijn als die , zijne kleur is donker roi

zonder enige vlekken. Ik zag eenen op een ei*

land in de Chipéway-mva, welken ik zeer wel

kon befchouwen, naardien hij niet zeer verre van

mij af was. Hij zat op zijn agterfte, gelijk een

hond, en fcheen noch bevreesd voor onze aan-

nadering , noch iets roofzugtigs in den zin te

hebben. Men ontmoet dit dier egter zeer zelden

in dit waereld - deel. d e

(a) De wure Tyger wordt In Amttika niet gevonden;

doch men heeft met dien naam vier Amerikaanfche die^

ren benoemd, te weeten , de7«jMr, diCkugmr, d«

Océkttn de Margay. Zie nurroN Nat. Hifi. (Ned.Vert.)

D. IX en D. XV bl. 32 van welke men de befcbrijving vindt

in het XIII D. De bier bercbreven tyger fchijntmij toe dat

dier geweest te zijn, hetwelk de Heer dx surroN be«

fchrijft onder den naam van Ctuguar , naardien dat di

eenigfte AmerikaanfcheT^r is, die noch gevlekt, noch

geftreept is. De Cvt^gMr, bij aurvow befchreven»

wordt gezegd alleen in de warmlte deelen van Zuid-A*

merika gevonden te worden . waarom ik vermoede dat

de fchrijver die foort bedoele en gezien hebbe. welke

menbefchrevea en afgebeeld vindt in hetXV Deel blad».

149 onder den naam van Cn^mr van FenJUvamt» Vsbt»
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D K B B B R.

Daar zijn veele beeren («) op dit vast land,
maar voornamelijk in de Noordlijke gedeelten
van lietzelve, welke bijna alle de Indiaanfche na-
tieën voedzel en bedden verfchaffen. Die van
Amerika verfchillen in vede opzigten en van die

van Groenland en van die uit Rusland, zijnde

zij niet alleen wat kleiner, maar vreesachrig , en
zij dow-n niemand leed , tenzij zij daartoe door
honger aangezet zijn of verwoed zijn door eene
wond. Het gezigt van een mensch vcrfchrikc

hen, «1 een hond zal veele derzelve op de vlugt

jaagen. Zij zijn zeer verzot op druiven en zul-

len op den top der hoogfte boomen klimmen om
dezelve te haalen.J Dit voedzel maakt hun vleesch

zeer fappig en van eene aangenaame geur, waar-
om het ook door de Indiaanen en handelaars bo-
ven dat van alle andere dieren gekeurd wordt.

Het

(a) Schoon de Schrijver niets meldt van de kleur der
beeren in Notrd- Amerika, fpreekt hij egter hier, naar
alle gedagten, van de zwarte en niet vin de bruine of
witte beeren (veel minder van de Ysiandfohe of Zee-
beeren, die eene gantsch verfchlilende foort van dieren
uitmaaken.) De zwarte worden gewoonlijk alleen in de
Noordlijke ftreeken gevonden, en verfchillen in huis-
houJing van de andere. Vjertaaler.
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Het vee is zeer wit, en", behalven dat het aan-

genaam en gezond is, bezie het nog eene goede

cigenfchap , namelijk dat het nooit walgt. De

bewooners deczer Itrceken zalven zig geduurig

met hetzelve, en zij zijn aan deszelfs goede uit-

werking grootendcels hunne vlugheid verfchul-

digd. De winter is de beste tijd om op den beer

te jaagen, wanneer zij hun verblijf neemen in hol-

le boomen,of zig holen maaken tusfchcn de wor-

telen van die , welke omverre gewaaid zijn

,

welker ingang zij met takken van denneboomen ,

die rondom verfpreid liggen, floppen. Uit dee-

ze verbiijfplaatfen koomeu zij, zegt men, niet

te voorfchijn , zoo lang het weder Houd blijft,

en naardien het wel bekend is dat zij zig niet van

voedzel voorzien, onderftelt men dat zij door de

natuur in ftaat gefteld zijn om enige marnden ag-

tcr een zonder eeten doortebrengen , en geduu-

rende dien tijd even lijvig te blijven.

D E W o L F.

Dc Wolven van ISoord - Amerika zijn veel

kleiner dan die , welke men in andere waereld-

deelen vindt. Zij hebben egter, even als de

overige dieren van hunne foort, een wild aan-

zien , en eenc woesiheid in hunne oogen ,
en

ea;ier zijn zij op verre na zoo roofzugtig niet

ai^s de Êuropifche wolven; ook zullen zij nooit

* een

hlnntn

een meni

hebben <

veld zijn

zij dikwi

lelijk en

ftreeken

eene vaal

kende, \

Daar i
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de de ee

graauw;

vier Mis/i

hun hair

De H(
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2ijn; zij (

ken aan h
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(a) Mer
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• ÜFPOW,

tcgt,ma^Mi^,mM»timi M^f.,^^iiL/;fCf-,ii'jt(»ti'a'>^è»t-*^'''^^'=^<*'i*^'''*'***
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:oo roofzugtig niet

lok zullen zij nooit

t een

hlnmnfledeeïenvanN. A.gmndenwtriien, lyf

een mensch aantasten, tenzij zij bij geval geaasd
hebben op het vleesch van die in geveg: gefneu-
veld zijn. Als zij bij elkaaderen trekken, gelijk
zij dikwerf in den winter doen , maaken zij cèq
lelijk en afgrijslijk geluid. . Daar zijn in deezc
ftreeken twee foorten van wolven , van welke de
eene vaal, de andere bruin, naar het zwart trek-
kende, van kleur is. (^)

D E V o S.

Daar zijn twee foorten van Vosfen in Noord-
Jimerika , die alleen in kleur verfchillen , zijn-

de de eene roodachtig bruin , en de andere
graauw; die van de lautlte foorc, welke aan de ri-

vin Misfis/ippi gevonden worden, zijn zeer fraai;

hun hair is van ein fraai zilwrkleurig graauw.

HONDEN. *
> .

De Honden , welke de Indiaanen op de jagc

gebruiken
, fchijnen alle. van dezelfde foore te

zijn; zij draagen hunne ooren overeind en gelij-

ken aan hunnen kop veel naar den wolf. Zij zijti -

hun zeer dienftig op hunne jagten , en zullen

het woedendst wild, dat zij vervolgen, aantasten.

Zij>
• n -i^r

va) Men kan de befchriivin^ van een zwarte» woï^
uit Canada vinden iri dt Nat. Hifi. van dtn qrai^ e»
9VFFQV, VIID. biad4.4I. . VSKXAALE».'. /.
U. Ha EU U' " ' ^ '
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tyt Van ie viervoetige Dieren, dUindê

t\\ onderfcheiden zig ook door hunne getrouw-

heid jegens hunne meesters ; maar flegt door

hen gevoed wordende , zijn zij zeer lastig in hun-

ne hutten of tenten.

DE BBRO-KAT. (tf)

Dit dier heeft de gedaante van eene kat ,
maar

is veel grooter. Het hair of bont gelijkt ook

naar het vel van dat huisdier; de kleur is egter

verfchillende, want zij is roodachtig of oranje

,

maar lichter aan den buik. Het geheel vel is

verfierd met zwarte vlekken van verfchUlende ge-

daante, Tan welke die op den rug langwerpig en

die op de onderde deelen rond zijn. Op de oo-

ien zijn zwarte ftreepen. Dit dier is bijna zoo

fier als een luipaard , maar zal egter zelden ee»-

mensch aanvallen.

DE BÜFFÏL. (^)

Dk dier, dat io verbaazende menigte in deeze

ftree-
r-yrj

(fl) MIsfchlen is deeze foort dezelfde, van welke ds

Heer colli ksoh aan den Heet de auf fok fchreef

,

eh gic in CaroUm gevonden wierd. Zie XV D. bl. i sa-

De oppeivlakkige befchrijvingcn , welke de Heer ca«.

;,B van fommlge iieren geeft, laaten niet toe dat men

vel bepaale welke dieren de Schrijver eigenlijk be-

doeli Veïtaaleb.
.. ., •

(M De BuïiKt U 4msm nietelgcnj het dier,
V •»
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ftreeken gevonden wordt, is grooter dan een os,
heeft korte zwarte hoornen , met een gr.)oteii
baard onder de kin , en zijn kop is zoo vol half
dat het over zijne oogen nedervah en het een
vreeslijk aanzien geeft. Het heeft een' bult op
zijnen rug, die aan de heupen begint en tot de
fchouderen trapswij;{e grooter wordende, tot aan
zijn nek reikt. Dit uitgas en zijn geheel iighaam
is bedekt met lang hair , of liever wol , v^an eene
bruineofmuisvaale kleur, dat van zeer ^ad w.,arde
is, voornamelijk dat op het voorst gcdelte van hec
Ju'f. 2ijn kop is grooter dan die van een iHer,
en hij heeft een zeer korten hals ; de borst ii
breed, en het lijf wordt naar het kruis dunner.
Deeze dieren ziillen op het gezfgt van een
mensch wegloopen , en een geheeie troep zj
ag wegmaaken

, als zij flegts een hond zien. .

Hec

>

van t welk de SchrijVer liier fpreekt, is ook de Bof.
fe n.et, maar de Bifon, gelijk raen zfg hiervan kan ove,.
tulgen

.
«Is men de Befcfirijyin^ van den Bijm v.n Amt^

r»*« naleest in het XI Deel bladz. 19Ö van de mt. Hifi,

Z r.f"n°'
^""°^^««h« oog op de afbeelding

van dit dier naat
, welke beiden naauwkeurfg met dee«o

befchrijving van den Heerc*8VE» overeenkoomen.
vergelijk ook db «üffon Nat. Hift. D. IX bladj. <y.
«nvoigg. en D.,XI. blaaz, „o. Va.ïAAia*.

M A
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j8o Fan de ykrvMige Dieren, die inü

Het vleesch van dit dier is een uicneemend voed-

k1, zijn huid is van zeer veel nut, en Z',|n hair

wer gefchilit tot het maaken van verfchillende

manufaftuuren.

HET H R R. T.

Daar is maar eene foort vanHortcn in Amerika,

en dee^e is hooger en tcngcrer dan dio van Euro-

pa. Hun maakzel is ten naasten b.j gcl.jk aan

dat van de Europifche , hunne kleur is donker

vaal, en hunne hoornen zün zeer groot en fterk

«retakt («). Dit dier is het fnelst op de Ameri-

kaanfche vlakten , en zij fchoolen te zaamen ge-

fijk zij in andere landen doen.

9 E ELAND.

De Eland (h) is veel grooter dan ecniiert,

aijnde zoo zwaar als een paerd. Zijn lijf is^ van

(«) De hoornen van de herten in jlmtfiH zfjn door-

gaans grooter dan die van de Europeefche ;
joor het ove-

,ige heeft men in dat vast lard ook verfcheldenheden

onder de herten. Vergelijk de BU.ror, m Nat.

D VI bladz. 59 PI. XVIII, daar m.n de afbeelding van

de* hoornen van een hert van Canada vindt vergel. büf-

roN D. XII bl.cz. 2.8 en D XV bl.dz. li. Vekt.

. r») De Eland wordt in Amerika Orienal genoemcf.

* ' VxaTAALEa>
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linnen/ie deelen van N. A. gevonden worden, i «

i

maakwl ais dat van een hert , docli zijn ftaert is

aanmerk lijk korr, zijnde niec meer da.i drie diii-

mVn larg. De l<lair van zijn liair is graauw, liec

is niet ongelijk aan dat van een kameel, maar van
ecne roodaclitiger tint, ten naasten bij drie dui-

men lang, en zoo ruuw als dat der paerden. De
hoornen van dit dier groeijen toe cene verbaazen-

de grootte , en ftrekken zig zoo wijd uit , dac

twee of drie perfoonen tegelijk tusfchen dezelve

kunnen zitton. Zij zijn niet gevorkt als die van

een hert, n aar hebben alle de tanden of takken

aan den buitenrand. Ook gelijken de hoornen

des elands niet in maakzel naar die van de herten,

2ijt»de de ee-fte plat en agt of tien duimen breed,

daar de laatfté rond , en merklijk fmaller zijn.

Zij laaten hunne hoornen elk jaar vallen in de

maand February, en in Auguftus zijn de nieuwe

ten naasten bij tot hunne voile grootte gekoomen.

Ondanks hunne grootte en de middelen van ver-

dediging , waarvan de natuur hen voorzien heeft,

zijn zij egter zoo vreesachtig als een hert. Hun
vel is zeer nuttig en kan even goed als dat van

den bok bereid worden. Zij leeven van gras inden

zomer, en van mos en booraknoppen in den winter.

DE MOOSE (eland.)

De Moofe is ten naasten bij van de grootte

Van den eland, en zijne hoornen zijn bijna even

Mg ont-

v^
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l8a yan (Je viervoet fge Dieren , die in Jê

onizaRchelijk pront als die van dat dier, derieï-

ver dammen Ihan ej^tcr riet volkoomen zoo wijd

tan elkandercn, en /ij zijn aan beiden zijden g«-

lakt als die van de herten. Dit dier laai dezelve

ook elk jaar vallen. Schoon zijn agterfte deelen

zeer breed zijn , i3 zijn ftaert egter niet meer dan

een duim lang. Het heeft pooten en voeten aU

een kameel ; zijn kop is omtrent twee voeten

lang , zijn bovenile lip is veel grooter dan de

onderfte, en de neusgaten zijn zoo wijd, dat men

lijne hand een aanmerklijk eind in dezelve kan

llecken. Het hair van de Moofe is ligt graauw ,

met zwartachtig rood gemengd. Het is zeer veer-

kragtig , want al wordt het nog zoo lang ge-

klopt, zal het egter zijne eertte gedaante behou-

den. Het vleesch is uitneemend goed voedzel,

gomaklijk te vcrtcercn en zeer voedzaam. De

nous of boven lip , die groot en los van het

tandvleesch is, wordt voor eene groote lekkernij

gehouden , zijnde van eene vaste zelfftandigheid

tusfchcn merg en kraakbeen in , en , als het wel

kla^r gemaakt is , levert het een kragtig en zoet-

acbtig geregt. Zijne huid is zeer goed voor leder

zijnde dik en fterk , en egter zagi en buigzaam^

Dit dier loopt altijd op een draf, die zoo fnel is,

dat het flegts door weiBi^e van zijne mede- bosch-

bewooneren in vlupheid overtroffen wordt. Het

worde gemeenlijk in de bosfchen gevonden , daar

hec

^-•^isirfi***«*»i**r*»'^A**^"*^'^*»^<'^i'^^
mWM»""»*»—
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•liet van mos en knoppen van de boomen leeft.

Schoon dit dier van het geflacht der herten is-,

fchoolen zij nooit te zaaraen, gelijk deeze doen.

De meeste Schrijvers verwarren het met den eland,

het hert, of de carrabou , maar het is eene ge-

heel veifchillende foort ,
gelijk men zal gewaar

worden , als men acht flaat op de befchrijving ,

welke ik van elk deezer dieren gegeeven heb.

DE CARRABOU (hET RENDIER.)

Dit dier is zoo hoog niet als het voorgaande ,

maar gelijkt egter naar hetzelve in maakzel ; het

is flegts wat zwaarer , en trekt enigzints in ge-

daante naar den ezel. De hoornen van hetzelve

zijn niet plat gelijk die van den eland , maar rond

als die van het hert; ook koomen zij aan de ein-

den nader bij eikanderen , en hellen meer over

het aangezigt dan die van den eland of de moofe.

Het heeft de fnelheid van een hert «n wordt be-

zwaarlijk van zijne vervolgers onderhaald. Ook

is zijn vle«sch even goed, en zijne tong is voor-

namelijk in groote achting. Zijne huid glad en

rij van «deren zijnde, is zoo goed als zeem- leer.

DE CARCAToü (veelvraat.) (tf)

Dit dier , dat van het geflacht der katten is»

is

(a) DeCarcojia is dsFcclvraat, de güum yin hvnov

,

M4 *""
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184 y^t» tl^ viervoetige Dieren^ die in de ''.

is een verfchriklijke vijand voor de vier voorgaark

iJe foorten van dieren, llec verrascht hen onver-

hoeds uit den eenen of anderen fchuilhoek , of

klimt op eencn boom , en, in de takken pose

vattende , wagt het daar af dat een derzeive,door

hitte of koude gedreven , daar onder koome

fchuilen, wanneer het zig op zijnen hals vastzet,

en , de (hot • ader openende , zijne prooi weldra

ter aarde doet vallen. Dit kan het doen door

zijnen langen ftaert , welken hij om het lijf van

zijnen vijand flaat , en het eenigst middel dat dee-

zen overig blijft om zijnen dood te ontgaan , is

dat hij onmiddelijk in het water vlugt , want

,

naardien de carcajou een grooten tegenzin in ydit

element heeft, ontflaat hij zig fomtijds van henai

voor hij zijn oogmerk kan bereiken.

bint

r.

OB

He in de Ned. Vert.D. XIII bl. 189 befchreven, en D.

XV pi. XL afgebeeid is. Doch dat de Schrijver zegt dat

^it dier -van het geflacltt der katten is, zou mij doen ver-

r:üedcn of bij uiet eerder de kinkajou bedoeld hebbe, be-

fchreven en afgebeeld bij bvtt on D. XV bladz. i6I

£l, XUII. Schoon het weinige dat de Schrijver 'er van

zegt, niet lun doen beflisfcn of dit zoo zij; de zeden

van dit dier, welke iilj befchrijfc, ziju aan beiden cvea

«^cn. V«RT*ALER.
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DB SKUNK ^STINK-DIRR) (fl)

Dit is het zonderlingfte dier dat de Amerikaan-

fche bosfchen voortbrengen. Het is wat kleiner

dan een bunfing, en van dezelfde foort, waarom

het ook dikwijls voor dat dier wordt aangezien,

fchoon het in veele opzigten zeer van hetzelve

verfchilt. Zijn hair is lang en blinkende , met

groote zwarte en witte vlekken getekend , van

welke de eerfte meest op de fchoudercn en hec

kruis Iban, zijn ftaert is zeer dik gehaird, gelijk

die van den vos, gedeeltelijk zwart en gedeelte-

lijk wit, gelijk zijn lijf; het onthoudt zig voor-

namelijk in de bosfchen en heggen. Maar zijn

buitengemeen vermogen toont het flegts als hec

vervolgd wordt. Zoo haast het zig in gevaar

ziet , werpt het van agteren tot op eenen groo-

ten afftand eene kleine ftraal water uit zoo fijn

van aart, en tegelijk van zulk eene doordringen-

de

(o) De Heer debüffon heeft de eerftedebefchrij-

ving t;egeeven van vier fobrten van Stink - dieren , wcllte

hij Mouffcttes noemt, ond«r de naamen van de Coafe, de

Conepate, de Chinche, en de Zorük , van welice de twee

laatfteindewarmftekchtkreeiien van luid- Amerika i'huis

booren , de twee eerfte worden in Nmi Amerika ge-

vonden en van deeze is de Cmepate het dier dat hier door

den Schrij>r?r fcedodd wordt. VEaxAALia.

M5
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•1 86 Van de viervoetige Dieren , die in dê

de reuk dat de lucht eene halve mijl in den om-

trek met dezelve befmet is, en ^ijne vervolgers

,

hetzij mcnfchen of honden , bijna geftikt wor-

dende door den ftank, zijn genoodzaakt hunne

vervolging te ftaaken. Ora deeze reden worde

het door deFranfchen Enfant du Diable, dat is.

Duivels kind , of Bése puante , dat is , Stink-

dier genaamd. Het is bijna onmogelijk de walg-

lijke uitwerking te befchrijven van het vogt, met

welk dit dier door de natuur tot zijne verdediging

voorzien is. Als 'èr een druppel van hetzelve op

iemands klederen valt, worden zij daar door zoo

onaangenaam , dat het onmogelijk is die na-

derhand ooit weder te draagen ; of als 'er iets van

hetzelve in de oogen koomt , veroorzaakt het lan-

gen ïijd eene onverdraaglijke pijn, en men ver-

liest misfchien ten iaattten zijn gezigt. De ftank

van het ftinkdier, fchoon dus te vreezen, is eg-

ter niet gelijk die van een rot kreng, maareen

llerk ftinkend uitvloeizel van muskus , dat eerder

mishaagt door zijne doordringende kragt dan door

zijne walgljjkheid. Het wordt egter heilzaam ge-

rekend om het hoofd te zuiveren en de geesten

optewekken. De Natuurkundigen meenen dat

dit water deszelfs pis zij; maar ik heb veele, van

die ik gefchoten heb , ontleed , en heb binnen inhun

lighaam , bij de pis - vaten , een klein water - blaasjen

gevonden, geheel onderfcheiden van de pis -blaas,

en
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«n uit welk alleen ik verzeekerd ben dat die ijs-

iijke ftank voortkoomt. Na de beurs , waarin

Jit water vervat is, zeer zorgvuldig uitgenoomen

ce hebben, heb ik 'er dikwijls aan gtrooken, en
vond het aangenaam en wel , maar een druppel

,

welke men uit hetztlve laat koomen, befmet niet

aHeen het geheel dier, maar zelfs het geheel huis,

^n maakt alle foorten van mondbehoeften, die in

hetzelve zijn , onbruikbaar. Met veel recht der-

halven geeven de Franfchen het zulic eenen dui-

velfchen naam.

HET STEKELVERKEN.

Het lijf van een Amerikaansch Stekelverken

evenaart in grootte omtrent dat van een kleinen

hond, maar het is korter en niet zoo hoog van -len

grond. Het verfchilt zeer veel van die van an iere

landen, zoo wel in gedaante als in de kngievan
aijne pennen. Deeerfte is als die van e.n vos,

uitgezonderd de kop , die niet zoo hng en fpics

is , maar meer naar dien van een konijn gelijkt.

• ^ijn lijf is roet donker bruin hair bedekt, datom,
crent vier duimen lang is, en waarvan een groot
deel zoo dik als een ftroo is, welke zijne pennen
of ftekels genaamd worden (/j^. Zij zijn wit

met

C«) Het il aeei onelgen dat do Schrijver de fteke!»

Cf
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1S8 ran de viervaettge Dieren, die in de

tnet zwarte punten, hol, eh zeerftcrk, voorna^

iTil'k die , welke op zijnen rug grceijen. Dê

ftckcls dienen dit dier voor beledigende en ver-

dedigende wapenen, welke hij op zijne vijanden

uitfchict, en, zoo zij in het minst in het vleesch

booten, booren zij guheel daarin, en kunnen *et

riet uitgetrokken worden zonder infnijding (#>

De In ;iuanen gebruiken dezelve om hunne ooren

en

of pennen van de ftekelverk. ns onder bet halr rekent;

als men dezelve Üegts aandachtig befchouwt, ziet men

c'at het waare pennen zijn , aan welke fl.gts de baard

ontbreekt om vederen te zijn, waardoor d.t dier in dit

opzigt den overgang maakt tüsfchen de viervoetige dië-

ten en de vogelen. Vertaalei.

fa^ \^eele Schrijvers en reizigers hebben deeze tww

feiten dat het ftekelverken zijne pennen uiifchiet
.
aU

het gerer^d wordt, en dat zij in het vleesch booren. a^.

de punt daar flegts eens in is, eenpaar.g bevestigd, er

is -er zelfs die gezegd heeft , zelf door die u.rgefchoten

pcnntn gekwetst te zijn geweest; ondertusfchen kan mets

onwaarachtiger zijn ; de Graaf de bü f fü» ontkent

zulks ook volftrekt, en ik kan 'er bijvoegen dat ik dit

dier meer dan eens levendig gezien heb, en hetzelve

beb laaten tergen . wanneer het zijne ftekels wel met

een ratelend geluid opzette (gelijk de egels zulks ook

doen als men hen plaagt) maar nimmer een derzelve

uitfchoot, fchoon het waar is dat 'er. fomtijds eene en-

kele, die los zit, door dit fchudden. afvalt. V»»t,
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en neuzen te doorbooren om hunne fiernaden ia

dezelve te hangen , en zij verfieren 'er hunno
kousfen , hun hair enz. mede , en behalven die

houden zij veel van het vleesch.

HET AMEfcIKAAMSCH MARMELDIER.

Het Amerikaansch Marmeldier (^fTood-Chuck^

is een dier dat bont geeft , omtrent van de groot-

te van een bosch- marter , zijnde ten naastenbij

vijftien duimen lang ; zijn lijfis egter ronder, en
zijne pooten korter ; de voorde klaauwen zijn

breed , en gefchikt om gaten in den grond te

graavcn , waar onder het zig verbergt als een ko-
nijn ; zijn bont is graauw van kleur mtc eene

roodachtige tint, en zijn vleesch is een vrij goed
voedzel.

Dl RACOON. (tf) /

De Racoon is wat kleiner dan een bever , en
aijne pooten en voeten gelijken naar die van d»t

dier, maar zijn kort naar evenredigheid van zijn

lijf , 't welk naar dat van een das gelijkt. Hec
maakzel van zijn kop gelijkt veel naar dien van
een vos , de ooren zijn flegts korter , ronder ,

en

(a) De Raten van buffon, de Urfus ctudi ehngatt

van tlMN^ÜS. V««TAAt£t.



f^o Van de viervoetige Dieren , He in W!f

en kaal; ook is zijn hair gelijk dat van dit dief,

zijnde digt , lang , zagt , en met Vfrxnt punten.

Op zijn aangezigt 1» eenc breede ftrcep , die

dwars over hetzelve , en over de oogen loopt;

deeze zijn groot. Zijn fmoel is zwart en rond-

achiig aan het eind , gelijk die van een hond ;

zijne tanden zijn ook gelijk aan die van een hond

in getal en maakzel ; zijn ftaert is lang en rond,

met ringvormige ft?fepen op denzelven gelijk op

dien van cene kat; de voeten hebben vijf lange

dunne toonen, met fcherpe klaauwen gewapend,

door welke hij in ftaat is om als een aap op de

boomen te klauteren, en tot op de uiterfte einden

van de takken te loopen. Het maakt gebruik

van zijne voorpooten op de wijze van handen en

eet met dezelve. Het vleesch van dit dier is zeet

goed in de maanden September en Oftober,

wanneer 'er overvloed is van vrugten en nooien,

<^ welke het gaerne aast.

DE BOSCH-MARTER.

De Bosch- marter is wat grooter dan een ink-

hoorntjen en gelijkt enigzints naar hetzelve in ge-

daante; zijne pooten en klaauwen zijn egter merk-

lijk korter. Zijne ooren zijn kort, breed, en rond-

achtig, en zijne oogen flikkeren in het duister als

4ie van eene kat. Het geheel lighaam is bedekt

met bont van eene bruin vaale kleur , en in d«

Noord-
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Noord*

èinnen/ledeelcnvanN.jt.gevonden warden, ipi

Noordlljke deelen zijn enige, die zwart zijn ; de
feilen van de laatfte zijn van veel grooter waarde
dan die van de andere. De ftaert is niet lang haif

bedekt, hetwelk maakt dat hij dikker gelijkt dan
hij wezenlijk is. Zijn vleesch wordt Ibmtijds ge-

geeten, maar is in geenc groote achting.

DE M U S K U S - R o T. (^/)

Dit dier wordt dus genoemd wegens de uitjrele.

zen muskus, welke het oplevert. Het fcbijnt

eenc verkleining van den bever te zijn, naardien

het alle de eigenfchappcn van dat fchrander dier

heeft, en het ontbreekt niets dan groote kragr,

alzoo het niet veel grooter is dan een grooten
rot van het Noorweegfche ras , om het dier

naar hetwelk het zoo zeer gelijkt, te cvenaaren.

Behalven den ftaert , die naauwkeurig naar dien

van den Europeefchen rot gelijkt , is hun maakzel
zoo zeer gelijkende, voornaraeKjk de kop dat het

toor een kleinen bever zou kunnen aangezien

worden. Het bouwt zig, even als dat dier, eene
huc, maar van een minder volkoomen maakzel,

«n neemt zijn verWijf bij enig water. In de Icn-

te verlaaten zij hunne holen , en leeven bij paa-

ien van bladeren en wortelen tot dat de zomer

koomt.

(a) Dt Otidatra van tVrtov. D. X fel. i. V«t.

MtlKIIWiCMIIIinnnmi»»



191 Fan de vUrmtige Dieren ^ die in de

koomt , wanneer i\] op aardbczieën , fran.bol-

zen , en andere vrugien , welke zij krijgen kun-

nen, aazen. Bij het tannadcrcn van den winter

fcheiden zij van een, wanneer elk op zigzelf af.

zonderlijk zijn winter verblijf inneemt in den een

of anderen hollen boom, waarin zij geheel zon-

der voedzel blijven^n daar is de grootfte reden

cm te Rcloovcn dat zij in het geheel geen voed-

zel neemcn tot de lente weder koomt.

INKHOORNTJENl'.

Daar zijn vijf foorten vanInkhoomtjens in Ame-

rika: het rood, het graauw, hei zwart, het ge-

ilreept , en de vliegende Inkhoorn. De twee

cerae zijn naauwkeurig dezelfde als de Eutopi-

fche ; de zwarte zijn wat grooter, en verfchü-

len alleen in kleur van de andere; de gettreepte

gelijken in grootte en maakzel ook naar dezelve,

maar zijn zeer fraai, alzoo zij fraai geftreept zijn

mee wit of graauw , en fomtijds met rood ea

zwart. De Amerikaanfche vliegende Inkhoorn is

veel kleiner dan de Europeaanfche , zijnde niet

meer dan vijf duimen lang en bruin- graauw of

asch- kleur op den rug , en wit op de onderlle

deelen. Het heeft zwarte, uitpuilende oogen ala

de muis, met een langen platten breeden ftaert.

Door een vlies aan wederzijde , dat van zijne

voorpooten tot zijne agterfte pooten reikt, .wordt

':u



rert , die in de iA

rdbczicën , franibo!-

L«lkc zij krijgen kun-

Icrcn van den winter

er elk op zigzelf af»

f inneemt in den een

larin zij geheel zon-

r is de grootfte* reden

et geheel geen vocd-

ler koomt.

TJENS'.

;nkhoomtjensin^»Jtf-

7, hei zwart, het ge-

Inkhoorn. De twee

zelfde als de Eujopi-

grooter» en verfchil-

andere,* de geftreepie

kzel ook naar dezelve,

. zij fraai geftreepi zijn

fomtijds met rood en

3 vliegende Inkhoorn is

eaanfche , zijnde niet

g en bruin -graauw of

en wit op de onderlle

e, uitpuilende oogen als

platten breeden ftaert.

erzijde , dat van zijne

Ie pooten reikt, .wordt

dit
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dit dier in ftaat geddd om van den ccncn boom
op den anderen te fpringen , al liaan zij ecncn
asnmerkiijken afftand van clkanderen. Dit loê
vel

, dat het als een zeil kan uitfpreiden , en waar-
door het opgehouden wordt , is omtrent twee
duimen breed, en is met lijn hair of dons bedekt»
Met aast op hetzelfde voedzel als de andere, en
kan gemaklijk tam gemaakt worden.

n E D E V E ft.

Dit dier is zoo menfgmaalen befehrcven , en
eijne ongemeeie bekwaamheden zijn zoo omftandig
verhaald geworden , dat een verder verflag van hef
zelve onnodig zal voorkoomen ; voor dicgeenen
egter mijner leczeren , die niet zoo wel bekend zijn

met de gedaante en eigenfchappen van zulk een
fchrander en nuttig dier zal ik eene beknopte be-
fchrijving van hetzelve geeven. De Bever is een
viervoetig dier van beiderlei leven, dat niet lang
in het water kan blijven , en zelfs gezegd worde
in ftaat te zijn geheel zonder hetzelve te bellaan >
mits het gelegenheid hebbe om zigzelf fomwijlen
te baaden. De grootfte Bevers zijn ten naastenbij

vier voeten in lengte , en omtrent veertien of
vijftien duimen breed over het kruis; zij weegen
omtrent zestig ponden. Zijn kop is als die van
den otter, maar grooter. Zijn fnoet is vrij lang,

deoogen zijn klein, de ooren kort, rond, hal-

II. Deel. n t\l



194 Fan de viervoetige Dieren, die in de '

rig van buiten , en glad van binnen , en zijne tan-

,den zeer lang; de onderlle tanden ftaan omtrent

drie vinger breedten, en de bovenfte eenen hal-

ven vinger buiten hunnen bek; zij zijn alle breed,

krom, fterk, en fchssp; behalven deeze tanden,

de fnijdtanden genoemd , die dubbeld groeijen ,

zeer diep in het tandvleesch ftaan , en toeloopen

als het fcherp van een bijl , hebben zij zestien

baktanden , agt aan elke zijde, vier van onderen

en vier van boven , regt over eikanderen ftaande.

Met de eerfte kunnen zij boomen van eene aan-

raerklijke dikte affnijden , en met de laatfte de

hardlie zelfitandigheden breeken. Zijne pooten

zijn kort , bijzonder zijne voorfte pooten , die

flegts vier of vijf duimen lang zijn , en niet onge-

lijk aan die van een das ; de vingers van de voor-

fte voeten zijn afgezonderd , de nagels zijn

fchuinsch geplaatst en zijn hol als pennen ; maar

de agterfte voeten zijn geheel anders en met vlie-

zen tusfchen de vingeren voorzien. Hierdoor

kan het loopen, fchoon langzaam, en is in ftaat

om met zoo veel gemaklijkheid te zwemmen als

enig ander water -dier. De ftaert heeft iets dat

naar een visch gelijkt en fchijnt geene de minfte

betrekking op het overige van het lijf te hebben

,

uitgezonderd op de agterfte pooten , naardien

alle de andere deelen naar die van land - dieren ge-

lijken. De ftaert is bedekt met een vel met

fchub-
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fchubben, die aan eikanderen gevoegd zijn doof

een vliesjen ; deeze fchubben hebben omtrent de
dikte van parkement , zijn ten naascenbij ander-

halve lijn lang , en gemeenlijk van eeoe zeshoe-

kige gedaante; hij is omtrent elf of twaalf dui-

men lang , en breeder itfJiet midden , daar hij

vier duimen dik is , dan flan den wortel of aa&

het eind. Bij het lijfis hij omtrent twee duimen
dik, en is aldaar bijna rond , en wordt traps»

wijze dunner en platter naar het eind. De kleur

van den Bever is verfchillende naar de verfchil»

lende luchtflreeken, in welke hij gevonden wordt.

In de Noordlijkfle ftreeken zijn zij gemeenlijk

geheel zwart; in gemaattgder luchtflreeken bruin,

wordende hunne kleur hoe langer hoe ligter

naar maate zij Zuidlijker gevonden worden. Het
bont is tweeërlei over het lijf, behalven aan de
voeten, daar het hair zeer kort is; het langst is

gemeenlijk omtrent een duim lang, maar op den
rug heeft het fomtijds de lengte van twee dui-

men , trapswijze in lengte verminderende naar den
kop en naar den ftaert. Dit gedeelte van ha
bont is bard, rouw, en bHnksnde, en van wei-
nig gebruik ; het ander gedeelte beftaat uit een
zeer dik en fijn dons, zoo zagt dat het op hec

gevoel bijna als zifde is, omtrent drie vierde van
een duim in leigre, en dii is het dat gemeenlijk

bewerkt wordt. Het bevergeil , zoo nuttig in

^ Na de
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1 96 ran de viervoetige Dieren , die in de \*

de Genecskonst , koomt van dit dier; voorheen

geloofde men dat het zijne teelballen waren, maar

jaatere ontdekkingen hebben doen zien dat het in

vier beurzen vervat is , die in den onderbuik ge-

plaatst zijn , van welke twee , die de hovende

genaamd worden , omdat zij hooger dan de an-

dere liggen, vervuld zijn met eene zagte ,
harst-

achtige kleverige ftof , met kleine vezelen ver-

mengd, graauwachtig van buiten, geel van bin-

nen,van eenen fterken , onaangenaamen , en door-

dringenden reuk, «en zeer ontvlambaar; dit is het

egte castoreum of bevergeil; het wordt hard,

bruin , bros en vwijfbaar in de lucht. De on-

derfie beurzen vervatten een zalfachtig vogt als

honig, welks kleur bleek geel, en welks reuk

cnigzims verfchillende is van het ander, zijnde

wat wecker en onaangenamer ; het wordt egter

dikker naar maate het ouder wordt, en verkrijgt

ten laatften de vastigheid van kaarsfmeer. Dit is

ook van een bijzonder gebruik in de Geneeskun-

de, maar van zoo veel waarde niet als het egte

bevergeil.

De fchranderheid van deeze dieren in het bou-

ten van hunne hutten en in het opzamelen van

bun voedzel is indedaad verwonderlijk. Als zij

xig eene wooning zullen gaan verkiezen, verza-

melen zij in troepen fomtijds van twee of drie

'
bonderd, en bepaalen 2ig, na een rijp overleg,

101
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tot eene plaats , daar overvloed van voedzel , be-

nevens alle hunne benodigdheden te vinden zijn.

Hunne huizen liggen altijd in het water, en aU
zij noch meir , noch plas daaromtrent kunnen

vinden , tragten zij dat gebrek te vergoeden door

den ftroom van een beekjen of klein riviertjen

opteftoppen , door middel van eene kade of een

dam. Tot dit einde begeeven zij zig aan het

vellen van boomen , en zij draagen zorg dat zij

die verkiezen, die boven de plaats groeijeq daar

zij vüorneemens zijn te bonwen, opdat zij mec
den ftroom zouden kunnen afdrijven. Enige uit-

gekozen hebbende, die daartoe gefchikt zijn,

vinden drie of vier Bevers , zig om eenen groo-

ten plaatfende , middel om hem met hunne fterke

tanden te vellen. Zij maaken ook voorzigcig dac

hij naar het water valle, opdat zij dien zoo ver

niet zouden behoeven te vervoeren. Na den

boom door denzelfden aanhoudenden arbeid , mee

fchranderheid gepaard , aan einden van eene be-

hoorlijke lengte, gefneden te hebben , wentelen

zij die in het water , en vaaren die naar de plaats

daar zij gebruikt moet«i worden. Zonder de

maatregelen naauwkeuriger te befchrijven, welke

zij neemen in het maaken van hunne jammen

,

zal ik flegts aanmerken dat zij , eene foori van kalk

met hunne ,nooten bereid , en dezelve met hunoe

flacnen *er op gelegd hebbende , welke zij eerst

N j ger



tpS yan de viervoetige Dieren^ Me in de -4
,

gebruikt hadden om die kalk ter phnts te brengen

daar zij bewerkt moet worden ,
dezelve met zoo

veel vastigheid en regelmaatigheid leggen als de

geoefendfte werkman zoude kunnen doen. Hei;

maaken van hunne hokken gaat riet minder ver-

wonderlijk toe. Deeze zijn of op paaien ge-

bouwd in het midden van de kleine meirtjers

,

welke zij dus gemaakt hebben , QP den oever

eener rivier , of op het uiteind van enige land-

tong, die in een mehr uitfteekr. Hunne gedaante

is rond of eirond, en zij zijn gemaakt met tene

fchranderheid zoo groot als die, waarmede hun-

ne dammen gelegd zijn. Twee derde deelen van

het gebouw ftaan boven water , en dit gedeelte is

wijd genoeg om agt of tien inwooneren tebeva---

ten. Elke Bever heeft zijne eigen plaats, wel-

ker bodem hij netjens beftrooit met bladeren of

takjens van den pijnboom , zoo dat zij zindelijk
•

en aangenaam zij , en hunne hokken zijn altijd

loodigt aan eikanderen, dat zij eene gemakke-

lijke gemeenfchap toet eikanderen hebben kun-

nen. Nooit verrascht de winter deeze dieren

voor dat hun V^erk verrigt is ; want in het laatst

van September zijn hunne huizen afgemaakt, en

hunne voorraad van mondbehoefte is gemeenlijk

dan opgelegd. Deeze beftaat uit kleine ftukjens

hotit, dat zagt van zaamenweefzel is, gelijk van

de populieren , de abeelen, de wüligen enz. die
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zij in hoopen op eikanderen leggen , en zooda-

nig bezorgen dat zij niet fchimmclen. Zoo ik

alle voorbeelden van fchranderheid welke in dee-

ze dieren te ontdekken zijn , zoude optellen

»

zoude ik daarmede een boekdeel kunnen vullen

,

dat niet alleen vermaaklijk , maar zelfs leerzaam

zoude wezen.

DE OTTER.

De Otter is ook een dier van tweeërlei leven ^d)

en gelijkt veel naar een bever, maar verfchilt in

menig opzigt veel van dat dier. Zijn lijf is bijna

zoo lang als dat van een bever , maar merklijk

kleiner in alle zijne deelen. De fmoel , oogen

,

en het maakzel van den kop zijn bijna eveneens

,

maar de tanden zijn geheel anders , want den

Otter ontbreeken die lange fnijtanden of nijpers,

welke de bever heeft ; in plaats van dit , zijn al

.

Ie zijne tanden , zonder onderfcheid , van maak-

zel als die van een hond ofwolf. Ook is het hair

van den eerflen niet half zoo lang als dat van den

laatden , en de kleur is ook niet naauwkeurig

eveneens , want het hair van den Otter onder aan

den hals, op de borst en den buik is graauwach-

tiger

(a) Niet in den eigenlijken zin, want h!j roost tel-

kens in de lucht adem haaien . Ve&taaleb.

N4



ftoo ran de viervcetifre Dieren ^ enz, s :,5

tlger dan dat van den bever en het verfchilt ook nog

in veele andere opzlgten. Dit dier, dat men in de

meeste waereld - deelen ontmoet , maar in veel groo»

ter getal in Noord- Amerika , doet vetl kwaad,

en als het fterk vervolgd wordt, zal het niet alleen

Jionden , maar zelfs menfchen aantasten. Het leeft

gemeenlijk van visch , bijzonderlijk in den zo*

mer, maar in den winter vergenoegt' het zig met

den bast van boomen , of de voortbrengzelen van

het veld. Zijn vleesch fmaakt en ruikt vlscbach-

tig , en is geen gezond voedzcl , fchoon het fotn*

tijds uit noodzaaklijkheid gegeeten wordt.
\

DE POEL -OTTER, DE KLEINE VISCH «OTTER.

Dit dier CM»* genaamd) is van het gedacht

der Otters , en leeft op dezelfde wijze, In maak»

zei en grootte, gelijke het naar een bunzing,

jsijnde ook lang en dun, Zijn bont is zwarter

dan dat van den Otter , of bijna als van enig an-

der dier , zijnde het in 4merika een fpreekwoord

te zeggen zoo zvart ah een mink{ het is egter

. van zoo groote waarde niet , fchoon zulks groot-

Jijks afhangt van het jaargetijde, in welk het ge-

vangen wordt. Zijn ftaert i$ rond als die vaa

fene flang, en geheel zonder hair. Zijn lijf geeft

eenen a^ngenaamen muskus -reuk uit, en men

vindt het nabij den oorfprong der rivieren, aan

welker boordea het z% meest onthoudt»

NE-

%- f-



')ierettf enz.
;^

het verfchilc ook nog

t dier, dat men in de

«et , maar in veel groa*

?, doet vetl kwaad,

dt , zal het niet alleen

I aantasten. Het leefc

onderlijk in den zo-

rgenoegt' het zig met

I voortbrengzelen van

akt en ruikt vlscbacho

zcl , fchoon het fotn*

;eeten wordt*

ÏINE VISCH' OTTER.

) is van het gedacht

elfde wijze, In maak»

:t naar een bunzing.

Zijn bont is zwarter

bijna als van enig an*

irika een fpreekwoord

?» mink; het is egter

:, fchoon ?ulks grooc-

tijde, in welk het ge->

t i$ rond als die van

er hair. Zijn lijf geeft

j$ - reuk uit , en men

rong der rivieren, aan

est onthoudt^

NE-

ran de vogelen van Noóffd-Amerika, 201

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

Fan de Fcgelen van Noord • Amerika,
'

xJeeze zijn de volgende : de Arend, de Havik ,

deNagtfchade, de Whipperwill , de Visch -havik,

de Raaf, de Kraai, de Uil, Papegaaien, de Peli-

caan, de Kraanvogel (of liever de Lepelaar, Jl

de Ojevaar, óe Cormorant of Water -raaf , de

Reiger, de Zwaan, de Gans, Eendvogels, de

Taling, de Loon (Duiker,) het Water- hoen,
de Kalkoen, hetKorhoen, dePatrys, de Kwar-
tel , Duiven , de Poelfnip , de Leeurik , de

Specht , de Koekoek , de blaauwe Gaai , de
Zwaluw , de Wakon - vogel , de Meer^l , de
Roode Vogel, de Lyster, de Zaag-flijper , de
Nagtegaal , de Koningsvogel , .het Roodborst-

|en , het Winterkoningjen , en het Eloemzui-
gertjep.

D E A R E N o.

Daar zijn flegts twee foorten van Arenden in

deeze waereld - deelen , de kaale en de graauwe ,
die bijna even groot zijn, en in mvakzsl naar die

van andere landen gelijken Qa^,

Dl

(«) NaarJien de naiun van Arend door de befchrijvers

^ S vaa

- ^Mrj«w<i—l|wwKi»W



902 Van de vogtkn van Nofd - AmetUa*

DE NAGT- HAVIK (nAGT-S(^HADe) (<«)•

Deeze vogel is van het geflacht der havikken ;

hij heeft een omgebogen fnavel ; zijne vleugels

zijn gefchikt om Ihel te vliegen, en zijn maakzel

is bijna als dat van den gemcenen havik; maar hij

is veel kleiner en wat donkerer van kleur. Men

ziet hem zelden dan in den avond, wanneer hij

in de avond -fchemering rond vliegt, en in dar-

tele draaijingen om het hoofd zweeft van den rei-

ziger, die door den avond verrascht wordt. Voor

eene donder -bui ziet men deeze vogelen op eene

verbaazende hoogte in de lucht in groote menigte

bijeenverzameld , gelijk men de zwaluwen bij

diergelijke gelegenheden ziet doen.

DE

f

van Natuurlijke Historie aan veele verfchillende vogelen

gegeeven is , is het niet gemakiijk te ontdekken wel-

ke arenden de Schrijver hier bedoele ;
misfchlen zijn

het verfcheidenheden van den gemeencn arend. Vi«t.

(ffl) Hier doe. zig dezelfde zwaarigheid cp. edwards

noemt een vogel iVJ^Jit - Hawfc (pl. 63 ) dledeiVagt./cM«

Of GeHtnmeïker de EngmUvent van b u f f o n Is. Hetgeen

de Schrijver hier van AoNagt-hmk zegt, laat zig vrij

wel op dien vogel toepasfcn. Vergelijk de buffon

en DE MOMTBEILLARD. Hf/Ï. Nat. rf« OiftHUX T.

Xil p. 216 eiit, in lamo. Vertaai-b».
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DE WHIPPERWILL [^a \

De fVhipperwhill of, gelijk hij bij de Indiaa-

ncn genoemd wordt de Muckawija is bijna als de

voorige vogel in maakzcl en kleur, maar hij heeft

enige witachtige ftreepen dwarsch over de vleu-

gelen, en wordt, even als die, zelden gezien dan

na dat de aspn onder is. IVicn ontmoet hom ook
nooit dan geduurende de lente en zomer - maanden.

Zoo dra de Indiaancn door zijn gezang van zijne we»

derkomst onderrigt zijn, befl uiten zij dat de vorsc

geheel gedaan is , waarin zij zig zelden bedrie-

gen; en als zij deeze verzeekering van zagt we-

der hebben , beginnen zij hun graan te zaaien.

Hij verkrijgt zijnen naam naar het geluid dat hij

maakt , dat in het oor van het volk der volkplan-

tingen klinkt, gelijk de naam die zij hem geeven,

tVhipperwill^ en in het oor van een Indiaan Muc-
kawifs. De woorden zijn, wel is waar, niet even-

eens, maar op deeze wijs treffen zij elks verbeel»

ding; en deeze omftandigheid is een bewijs dac

hetzelfde geluid, als het niet vast bepaald worde

door de regelen der fpelkonst , verfchillende

denk*

(a) De kleine jlmtrikaanjche Geitenmelker bij ca te sar
pl' 16. bij BRissoK de f^irginiajche Geitenmelker T. II.

p. 477' ée Whip-pour •wiühV] buffon en de mont*
BB IL LA RD Hifi, Nat. des Of T. XII. p. 446. V£RT.
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denkbeelden aan verfchillende menfchen geeven

kan. Zoo haast de avond koomt , plaaifen zig

deeze vogelen op de heggen, boom - Hompen of

Reenen, die nabij de huizen liggen, en herhaa-

len daar hunne treurige toonen , zonder verande-

ring , tot middernagt. De Indiaanen en fommige

der bewooners van de agterfte wooningen ,
den-

ken dat, als deeze vogel op enig huis'gaat zitten,

xulks enig ongeluk voor deszelfs bewooners be-

tekent.

DE VISCH-HAVIK (^).
-'t

'5 De Visch - havik gelijkt veel in maakzel naar

den voorgaanden vogel, en ontvangt zijnen naam

van zijn voedzel , dat gemeenlijk visch is ;
hij

«weeft over de meiren en rivieren, en fchijnt fom-

tijds uitgeftrekt op het water te liggen , zoo zagt

zweeft hij over hetzelve , en door enige aantrek-

kende kragt de visch binnen zijn bereik gelokt

hebbende, fchiet hij eensklaps op dezelve toe.

Men
jt. •

.
.

. (a) Dit kan de Fishing htnvk vancATKSBT T. I

pi. a. wel zijn . welken de Heer db buffon onder

de vogelen plaatst , die overeenkomst hebben met den

ruch- arend en im Artni zie T. I p. i9f i fchoon zijne

wijze van vlsfchen daar anders opgegeeven wordt
;
h?t

bericht van den Schrijver daaromuent luidt wat onwaat-

fcbijnlijk. ViRTAAtra.
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Wen denkt dat hij daar toe gebruik maakt van

een. olie, welke in ecne kleine beurs in zijn lijf

bevat is , en welke hij door het een of ander

middel, hem door de natuur gef;ceven, het ver-

mogen heeft van tot dat einde te gebruiken ; hec

is zeer zeeker dat een aas , dat met een druppel

olie , uit deezen vogel bevogtigd , aangeraakt is

,

een onweérllaanbaar lokaas voor allerlei foorten

van visch is , en den hengelaar van eene goede

vangst vcrzeekert.

D E U 1 L.

De eenigfte foort van Uilen , die langs de oe-

vers van de rivier Misfisfippi gevonden worden,

is zeer fchoon van vederen , zijnde van eene

fraaie donker geele of goude kleur , die aange-

naam gediept en gevlakt is.

DB KRAANVOGEL C^).

Daar is eene foort van Kraanvogel in deeze

ftree-

(rt) Dit is ongetwijfeld óe Lepelaar en niet ie Kraaa-

vogtl, gelijk hetgeen de Schrijver van zijn fnavel zegt

genoegzaam aanwijst. De Lepelaar is door verfcheideo

Schrijvers pe/tcoan genoemd , als door obsner, al<

SBOVANDUS, MOEHRINO , KOLBE. Hij Isook

door veele reiger genoemd , maar ik vind hem nergens

onder den naam van kraanvogel, VESTAALsa.

Ai
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flreeken , die door Vader ii r. n n e p i n ccn peil-

caan genoemd wordt, die omtrent van de groot-

te van den Europeefchcn Kraanvogel is , van

eene graauwacluige kleur en met lange pooten,

naar dceze loort verfchilt van alle de andere door

lijn fnavcl , die omtrent twaalf duimen lang en

anderhalven duim breed Is , van welke breedte

hij blijft tot het einde toe, daar hij ftomp is en

rond als een roeifpaani zijne tong is van dezelfde

lengte.

RBNDVOGELS.
Onder eene grootc menigte wilde Eendvoge-

len , welker vcrfchillende foorten meer dan ten

twintigtal bcdrangen , zal ik mijne befchrijving

bepaaicn tot eene foort , namelijk , de Bosch-

eendvogel, (Wood-ducko of, gelijk de Fran*

' fchen hem noemen de Canard -branchu (^).

Deeze vogel ontvangt zijnen naam daarvan dat

hij zig in de bosfchcn begeeft, en op de takken

der boonten gaat zitten, dat geen andere water-

vogel, voor zoo ver bekend is, ooit doet (een

kenmerk dat zij altijd behouden.) Hij is teu

naas^

(a) De beau canard huppi, fraaie gekuifde Eendvof^el van

BorroM. Hift. Nat. des Oif T. XVII. p. 351. Spm-

/abij linn;els, k Canard iEti van b»i»SüM Or«l-

»MT. Vip. 3yi. VïKTAAI.*!.
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naastenbij van de grootte van andere Eendvogelen ;

lijne vederen zijn fraai gemengeld van kleuren en
fchiiterende. Ook is zijn vleesch zeer lekker,

en gaat dat van alle andere foorten te boven, al-

zoo hij zeer weinig op visch aast.

D E T A L I N G.

Ik heb reeds in mijn Dagverhaal aangemerkt dac

de Talingen, die op de f^offen - rivier , en de
voornaamfte takken van de Mifisfitipi gevonden
woeden, rafsfchlen hunne nederjioc in vetheid en
iekkerheid van vleesch in de waereld niet hebben.
In kleur, maakzel en grootte verfchillen zij niet

veel van die in andere landen vallen.

DE LOON-OUIKBR.

De Loon is een water- vogel , wat kleiner dan
een taling, en is eene foort van duiker. Ziine
vleugels zijn kort, en zijne pooten en vingeren

groot naar evenredigheid van het lijf; zijne kleur
is donker bruin, bijna zwart, en naardien hij al-

leen van visch leeft, heeft zijn vleesch eene zeer
flegte fmaak. Deeze vogels zijn zeer vlug en
zeer in het duiken bedreven , zoo dat het voor
eenen, die alleen is, bijna onmogelijk is hen te

fchieten
, alzoo zij de fchoot fnel ontduiken door

onder water te gaan voor dezelve hen bereikt

,

zoo dat men met drie moet zijn om een derzeive

te
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te dooden , en dit kan alleen gefchieden op het

tijdftip dac hij zijn kop uit het water rteekt , naar*

dien hij, geduikt hebbende , wederom op het water

koomt. Hij betaalt egter de moeite , om hem te

verkrijgen , alleen met het vermaak dat men daar

van heeft.

ö E P A T R Y s.

Daar zijn hier drie foorten van Patryzen, de

bruine, de roode, en de zwarte, van welke de

eerfte de meeste geacht is. Zij zijn alle veel groo-

ter dan de Europifche Patryzen, zijnde ten naas-

ten bij van de grootte van eene hen- faifant. Hun

kop en hunne oogen zijn ook als die deezer vo-

gelen, en zij hebben alle lange ftaerten, welke

zij als een waaier uitfpreiden, doch niét opligten;

maar zij gaan tegens de gewoonte van die uit an-

dere landen op de takken van den populier en

zwarten berkenboom zitten , op welker knoppen

zij 's morgens vroeg aazen, gelijk ook inde avond-

fchemering geduurende de winter -maanden, wan-

neer men dezelve gemaklijk fchieien kan (<ï).

0£

(a) Daar is in deeze befchrijving bijna aiets dat op

de Patrys is toctepasfen. Een Patrys van de grootte van

eene hen -faifant , met een langen ftaert ,
dien hij uit*

fpreidt , die op de boomen gaat zitten, enz. kan niet

wel een Patiij» zijn. De Reizigers en inwoooers van

•m
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DE WOÜD-DUIP.

Deeze Is ten naasten bij aan de onze gelijk
en daar is zulk eene verbaazende menigte van
dezelve op de oevers van. de Misfisfippi, dat zil
Tomtijds de zon enige minuuten lang verduiste-
ren.

DE SPECHT» '

Dit is een zeer fraaie vogel; daar is eene foort
van aezelve

, welker vederen met verfcheidea
kleuren gemengeld zijn , en eene andere, die bruin
IS over het geheel lijf, behalven den kop en den
hals die van eene fchoone roode kleur zijn.
Naardien men ftelt dat deeze vogel op bijzondere
tyden een grooter gerugt maakt dan gewoonlijk,
denkt men dat zijn gefchreeuw dan regen betekent*

OE BLAAUWE GAAI (O-
Deeze vogel is bijna eveneens van maakzel als

d«

^»««*. hebben zulk eene menigte verfchlllende voge-

Zr ? ° u"
''° ^''*'^*"' ''^"°«'"'^' voornamelOk

düiv n en tortelduiven
. dat het uit zulic eene beknopte.anw,,.,g

, ^,, . optemaaken . welige vogelen de
S br,ver bedoele; allc.n ziet «en 'er uit dat het geenew-are patrijzen zijn. Vertaalek.
(O Dee^en zi, ik aa» voor de Geay iku ie Canada

van^.K^:sso«T.Ip.55.befchrevcnbiJ«u.«.*

^ P3

^
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de Europifche Gaai of Broek -aakfter, behalven

dat zijn llaerc langer is. Op de kruin van zijn

kop heeft hij eene kuif van blaauwe vederen, Wel-

ke hij naar welgevallen kan opzerten en ncdcrleg

gen. Het onderst gedeelte van den hals van :)g-

teren en de rug zijn van eene purpere kleur, en

de boven zijden van de vleugelen en van den

ftaert, zoo wel als het onderst gedeelte van den

rug en de duit, zijn van eene fchoone blaauwe

kleur; de einden Jer vlerken zijn zwartachtig,

flaauw met donker blaauw aan de randen getint,

terwijl de andere deelen der vleugelen op eene fier-

lijke wijze overdwarsch met üwarte banden gete-

kend zijn. Over het geheel kan deeze vogel naauw-

lijks in fchoonheid door enige van de gevleu-

gelde bewooners vam deeze of andere luchtftree-

ken overtroffen worden. Hij heeft dezelfde fnel-

beid van beweegingen, welke de Gaaien gemeen-

lijkonderfcheidt, en zijne fchreeuw is veel aan-

genaamer.

DÉ WAKON-VOGEL.

TiQlVakon'Vogel, gelijk hij bij de Indiaanen

genoemd wordt, fchijnt van dezelfde foort te zijn

BE MOHTBEiLLARD ondct den naum van U Ceay

tku de Umrique Septentriomlt. zie mjl des Oif. T. V

p. I66' Vü «TA AL KR.
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aïs de paradijsvogel. De naam, welken zij hem
gegeeven hebben, drukt zijne uitneemendheid uit,
gelijk ook den eerbied , welken zij voor hem
hebben, alzoo de naam van PFakon • bird m hun-
ne tial de vogel vanden Grooten Geest (,») be-
tekent. Hij is bijna van de grootte van de
zwaluw, bruin van kleur, aan den hals met licht
groen gefchaduwd

; de vleugels zijn donkerer
brum dan het lijf; zijn ftaert bellaat uit vier of
Vijf vederen

,
die driemaaien zoo lang zijn als zijn

Iijf
,
en die fraai gefchaduwd zijn met groen en

purper. Deeze fraaie lange vederen draagt hij
op dezelfde wijze als eene paauw haaren llaerc,
maar men weet niet of hij die immer opzet ge-
lijk deeze. Ik heb déeze vogelen nooit in ds
volkplantingen gezien , maar de Naudowesfie In*
diaanen vingen verfcheiden derzelve toen ik mii
in hun land onthield, en fcheenen hen te behan-
delen als of zij van een hooger rang waren dan
andere van het pluim -gedierte.

t>tt

(a) Behalven den naam Heeft deeïe vo^el niets ge-
meen m.t de Oifeau de Dun, of de K,nmgmgtU de m^
nucoJe v„„ „„,roN T. V. p. 223. Ind.'en de Wthn^M wa.irl.jk COC de paradijsvogelen behoort , fchijnt hjwue onbefchre ven foort te ïijn. V b r t a a l , a.

O A r-
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D B M E E I^ E L.

Daar zijn drie foorten van vogels in Noord-

Amerika , welke dien naam draagcn ; de eerfte

is de gemeene, of, gelijk hij daar genoemd

wordt, de Kraai - meerel {the Crow black birdy

die geheel zwart en van dezelfde groote en het-

zelfde maakzel is als de Europifche , maar hij

heeft die welluidendheid in zijn gezang niet,

welke deeze laaten hooren. In de maand Sep-

tember vliegen zij in groote benden , en doen

veel nadeel aan het Indiaansch koren , dat op

dien tijd juist rijp is. De tweede foort is de

rood -vlerk (^red-wing^ die wat kleiner is dan

de cerftc foort , maar zij is, even als die, zwart

over het geheel lijf, bchalven aan den onderftea

rand der vleugelen , daar zij van een fraai fchit-

tererd volkoomen fcharlaken rood is. Zij bouwt

haar nest en onthoudt zig voornamelijk onder de

kleine llruiken, die in ds weilanden en laage

moerasfige plar.tfen groeijen. Zij fluit enige too-

nen, maar kan in zang bij den Europifohen Mee-

rel niet haaien. De derde foort is van dezelfde

grootte als de voorgaande , en is git zwart even

als deeze, maar het geheel bovenst gedeelte van

de vleugelen, even onder den rug, is fraai helder

wit, als 6f de natuur het geflacht rijk in verfchei-

denhsden haddc willen maaken , en het gebrek

tan
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aan eene welluidende keel door de fchoonheid

der vederen vergoeden , want ook dceze ont-

breekt vermogen tot zingen. De fnavels van nlle

deeze drie foorten zijn vollcoomen geel , en de

wijfjens zijn roestig zwart , gelijk de Europi-

fche.

DE ROODE-VOGRL («?),

De Ronde -vogel is omtrent van de grootte van
eene musch , maar heeft eenen langen ftaert , en
is geheel van eene heldere vcrmilioen kleur. Ik
zag verfcheiden van dezelve omtrent de Ottawaw-
meiren, maar ik kon niet hooren dat zij zongen.

Ik zag ook in enige andere ftreeken een vogel

omtrent van hetzelfde raaakzel , die geheel van

eene fraaie geele kleur was.

DE ZAAGSLIJPER.

De Zaag-flijper is van het gedacht der koekoe-
ken, zijnde, gelijk die, een eenzaame vogel, die

zelden gezien wordt. In de zomer- maanden
hoort men hem in de boschjens , daar hij een ge-
luid maakt als het vijlen van eene zaag , waar van
hij ook zijnen naam ontleent.

dl

Ca) EDWARDs befchriift pi. 39. een vogel onder
den naam van Rtd iird uit Suriname , die een Cotinga is.

Vietaaleb;

03
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DE K O N I N G S • V O O E L.

De Konings- vogel gelijkt naar ccne zwaluw,

en ichijnt van dezelfde foort te zijn als de fteen-

2waluw. Hij wordt de Konings -vogel genaamd

omdat hij bijna alle vogelen , die 'er zijn , kan

overmeesteren. Ik heb hem dikwijls een havik

aien ter neder vellen.

HET B L OEM-Z U I G£R T J EN.

Dit fraai vogeltjcn , dat het kleinst is van de

gevederde lucht- bewooners , heeft omtrent het

derde gedeelte van de grootte van een winterko-

ningjen , en gelijkt zeer naar hetzelve in maakzel.

Zijne pooten , die omtrent een duim lang zijn

,

vertoonen zig als twee naaldjens» en zijn lijf is

daarnaar geëvenredigd. Maar zijne vederen gaan

ftlle befchrijving te boven («). Op zijn kop

heeft het een kuifjen van eenc git zwarte blin-

kende kleur; zijn borst is rood , de buik wit,

de

(a) De kleuren dcezer vogeltjens in het algemeen

»ljn zoo fraai , zoo gemengeld , zoo genuanceerd , en met

«ulke verfchillende weêrfchijnen , dat zij even min be*

fchreven als wel afgefchildevd kunnen worden ; het is

daarom uit deeze befchrijving onmogelijk te onderfchei-

den, welke der talrijke bende Bloem -zuigertjens of vlies-

geD • vogeltjens en colibils de bedoelde zij< Vertaale^

•=»icWff>vi»wa^irfai^-
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de rug , vleugels en (laert van het fchoonst bleek

groen , en daar zijn over den g^heelen Vogel

kleine gouden ftippen met onuitdruklijke fierlijk-

heid gefprenkeld ,* bchalven dit wordt de kleur

verzagt door een bijna onmerkbaar dons , dat de

aangenaamfte fchaduwcn voortbrengt. Hij trekt

met zijn bekjt'n,dat zoo Hein is als alle andere dea-

len van zijn lighaain, ui de bloemen eene vog-

righeid , die hem tot voedzcl dient ; hij zweeft

over dezelve als eenebijc, zonder ooit op dezelve

te gaan zitten , en beweegt zijne vleugels dan

met zulk eene fnclheid dat de beweeging der-

zelve onmerkbaar is ; desniettegenftaande maaken

zij een brommend geluid, waarvan zij den naam

van humming -birds, brom-vogeltjens ^ verkre-

gen hebben.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Van de Visfchen in de Rivier Misfisfippi.

Xk heb reeds eene befchrijving gegeeven van de

Visfchen , die in de groote meiren gevangen wor-

den; die, welkemen in deMVyJi^/'/'rvindt, zijn

de Steur, de Katvisch , de Snoek, de Karper,

en de Dikkop.

O 4 DE



I

1 1 6 Van de Fisfden van Noord- Amerika,

^

DE STEUR.

De vcrsch- water -Steur is in geen opzigt ge-

lijk in m^akzel aan die , welke digc bij de zee

gcvargcn worden , dan in de gedaante van zijn

kop en llacrt , die van dezelfde gedaante zijn ,

maar het lijf is niet zoo hoekig, en daar zijn zoo

vcele hoornachtige fchubben niet op als bij de

laatfle. Zijne lengte is gemeenlijk omtrent der*

dchnlven , of drie voeten , maar zijn omtrek is

riet naar evenredigheid , alzoo het een dunne

visch is. Het vleesch is uitneemend lekker en

aangenaam. Ik vong enige in het bovenst ge-

deelte vnn de rivier St, Croix ^ die veel beter

waren dan forellen. Om hen te vangen belocrc

men hen , terwijl zij onder den oever liggen en

fteckt hen dan met ecne viich-fpecr., want aan

aas zullen zij niet bijten. Daar is ook in de

Misfisfippiy en ook daar alleen, Dogeene andere

foor t dan die, welke ik zoo even befchreven

heb , die in alle opzigtcn naar dezelve gelijkt

,

behalven dat de bovenkaak veertien of vijftien

duimen over de onderkaak uitlleekt; deeze lange

kaak) die van ecne kraakbcenige zelfllandigheid

is , is drie en eenen halven duimen breed, en

blijft van die breedte , enigzints in de gedaante

van eene roeifpaan , tot het eind toe , dat plat is.

Peeze visch is cgtcr niet in fiuaai^ te vergelijken

bij

»rai*««*ai*»fc-»«lW*6**«!?ï--'
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fclj de andere foort, en wordt , zelfs bij de In*

diaancn , z jo veel niet geacht.

DE KATVISCII (//).

Deeze Visch is omtrent agttien duimen lang,

bruinachtig van kleur en zonder Ichubben. Hij

heeft eenen grooten ronden kop , waarvan hij

zijnen raam ontleent, en op welken hier en daar

drie of vier fterke fcherpe hoornen groeijcn , om-
trent twee duimen lang. Deszelfs vinnen zijn

ook zeer beenachtig en flerk, en zullen, als men
nietflerk op zijne hoede is, de handen van dC'

geene , die hem vatten , fteeken. Hij weegt ge-

meenlijk omtrent vijf of zes ponden ; het vlecsch

is zeer vet en laf, en gelijkt zeer veel naar dat

van een paling in fmaak.

DE KARPER Ctt DE DIKKOP.

Deeze Visfchen gelijken zeer veel naar dezelfde

in Engeland, en zijn ten naasten bij van dezelf-

de grootte.

(fl) W«rw C«(«x LiNH. Vkkt.

^
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ii8 fan de kruipende Dieren

I
* EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Fan de kruipende Dieren en Infckten»

De Slangen, die hier gevonden worden, zijn

de RatcIQang , de hnge zwarte Slang, de Muur-

of Huis • adder , de Gellreepte - of Kousfcnband-

Slang, de Watcrflang, de Schuiffclende - Slang

,

de Groene -Slang , de Doorn - ftaert - Slang, de

Gefpikktlde - Slang , de Ringdang , de Twee-

hoofdige Slang.

I
DE RATELSLANG.

Daar fchijnen iwcQ foorten van deeze kruipen-

de Dieren te zijn , van welke de eene gewoon-

lijk de zwarte , en de andere de geele genoemd

wordt, en van deeze wordt de laatfte gemeenlijk

voor de grootfte gehouden. Zij zijn , als zij

volwasfen zijn , meer dan vijf voeten lang , en

het midden van het lijf, daar het dikst is, is om-

trent negen duimen in de rondte. Daar van daan

neemt het trapswijze af zoo wel naar den kop als

naar den ftaert. De hals is naar evenredigheid

«er klein, en de kop breed en plat. De hals

en de kop zijn licht bruin vjin kleur, de regen-

boog
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boog van het oog is rood , en geheel het bovenst

gedeelte van het lijf bruin, niet roodachtig geel

gemengd en met vccle regel maatige ftrecpcn van

donker zwart getekend, die trapswijze in eeno

goud - kleur fmclten. In kort , dat gevaarlijk krui-

pend dier is over hot geheel zeer fchoon en , als

het niet minder fchrik konde befchouwd worden,

zou zulk ccne fch.ikcering van verfchillende kleu-

ren zeer behaaglijk zijn ; doch deeze kleuren zijn

alleen in haarc hoogde volknot-nenheid te zien

,

Ki^n. tijd dat het dier door gramfchap fJntflookeTï

is, dan fchiet elke tint uit haareti fchuil'iock on-

der hei ,cl, en geelt de oppervlakte vnn de huid

ccne di per kleur. De buik is bleek blaauw, dat

donkcrer worJt naar de zijden, en zl,:^ einJelijk

met de kleur van de bovenzijde vermengr. De
ratel aan zijnen ftaert , van welken het zijnen

naam heeft, beftaat uit eene vaste, drooge, eelt-

of hoornachtige zelfftandigheid , licht bruin van

kleur , en uit een zeker getal zulke holle been-

tjens, die als gelederen in elkandwren vatten, en

die elk jaar vermeerderen , waaruit men den ou-

derdom van het dier kan afneemen. Naardien

deeze geledingen zeer los zijn, flaan de punten ,

die ingeleed zijn , tegens de binnenfte oppervlakte

van de holle declen of ringen, waarin zij fteeken,

en , als de Slang zijnen ftaert drilt of fchudt, maa-

kcn zij een ratelend geluid. Deeze- waarfchuu-

wing
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wiiij; geeft zij alfijd , als zij gcvnar vreest , en

ccncn oogcnblil< U.iarna lo^;t zij zig in cenc f|)i-

raalc kroni;cling , in welker midden de kop rcgt

overeind Ihat , vviaak dreigende tegens niensch

of dier, dat haar te na zal durven koomen. Iti

dcezc gcHalte wagt zij de nadering van haarc

vijanden af, met haaren ftaert ratelende , als zij

hen hoort of ziet aankoomen. Door deeze tij-

digc wairfchuuwing , met welke de hemel haar

fchijnt voorzien te iiebben als een middel om het

nadeel te vtrnnntlcren , welk dit vergiftig krui-

pend dier anders doen zoude , wordt de onbe-

hoedi'.aamc reiziger van het gevaar verwittigd en

heeft gelegenheid om het te ontwijken. Rlen

moet cgtcT opmerken dat zij nooit aanvallender

wijze te werk g;i?.c ; nooit vervolgt of ontvlugt

zij iets dut h'inr nnderr , maar blijft in den be-

fchrcvcn ttand li^'gcn , met haaren ftacrt ratelen-

de, als onwillig om te befchadigen. De tanden,

met welke dcezc Slang haar vergift mededeelt

,

zijn niet dezelfde , van welke zij bij gewoone ge-

legenheden gebruik maakt; zij zijn flegts twee

in getal , zeer klein en fcherp gepunt , en ftaati

in eene zenuwachtige zclfilandigheid vast, die bij

het eind van de opper- kaak ligt, naar de klaau-

wen van eene kat gelijkende , aan den wortel van

eiken dcezer tanden , die uitgeftrekt , ingetrok-

ken, of geheel verborgen kunnen worden , naar

do
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de nood het vcrcischt, zijn twee kleine blaasjens,

welke de natuur zoodanig gevormd heeft, dat

,

op hetzelfde tijdftip dat 'er door de tanden cene

wond gemaakt wordt, een druppel van een grocn-

achtig vergiftig vogt in de wond wordt gellort

,

die het geheele bloed met zijne vernielende hoe-
danigheid bcfrnct. In cenen oogenblik gevoelt

het ongelukkig (lagtolTer van haarcn toorn eene

kille beeving door alle zijne leden loopen ; de

plaats, daar de tanden gebeten hebben , begint

terftond te zwellen , en deczc zwelling verbreidt

zig trapswijze over het geheel lighaam, en brengt

overal op de huid de bonte kleuren van de Slang

voort. De beet van deeze Slang is min of meer
vergiftig , naar den tijd van het jaar , waarop zij

wordt toegebragt. In de honds' dagen wordt zij

dikwijls terftond doodlijk , bijzonderlijk als de

wond wordt toegebragt onder de zenuwen , in

het agterde gedeelte van het been boven den

hiel,* maar in de lente, den herfst, of op eenen

koelen dag, die inden zomer voorkoomt, kun-

nen derzelver kwaade uitwerkingen voorgckoo-

men worden door gefchikte middelen, en deeze

heeft de Voorzienigheid gunflig verleend , met te

maaken dat de Ratelflang-weegbree, een beproefd

tegengift tegens het vergift van dit dier , in groo-

ten overvloed groeit op de plaatfen , daar men
deeze dieren ontmoet. Daar zijn nog verfchei-

' den
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den andere middelen behalven deeze tegens het

fenijn van zijn beet. Een afkookzel van de knop*

pen of den bast van den witten Eslchenboom >

inwendig gebruikt , kan derzelver doodlijkc ge-

volgen voorkoomen. Zout is een nieuw ontdekt

middel, en als het onmiddclijk op het gewonde

dccl gelegd, of de wond met pekel gewasfchen

wordt , kan men van de geneezing verzeekerd

zijn. Met vet van de Slang, op de wond gewre-

ven , is ook menigmaalen zeer kragtig bevon-

den (^). Doch fchoon het leven van degeene,

die gebeten zijn , door deeze middelen kan gered

en hunne gezondheid enigermaate kan herfteld

worden , koomen egter jaarlijks omtrent den tijd

dat zij het fenijn ontvingen , de toevallen enig-

zints weder. Hoe bijzonder fiet ook fchijnen

moge, is het egter zeeker dat , fchoon het fenijn

van dit dier alle dieren meer of min aandoet, het

zwijn eene uitzondering van deeze algemeene re-

gel maakt, naardien dit dier de Ratelflangen ge-

reedlijk zal dooden, zonder haare vergiftige tan»

den te vreezen en zig van haar vleesch zal vee

mcs-

(a ) De wortel van de Polygala Senega is ook een te*

gengift tegens den beet van de Ratelflang; maar het bes-

te middel houdt men te zijn , du men de wond opfiiijdt

en zttei veel iaauwe melk drinlit. V 8 r t ii. a l k b.
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niesten. Men heeft Sikwerf waargenoomen , en
ik kan de waarneeming bevestigen, dat de Ratel-

flang door een welluidend geluid , hetzij van de
flem of van fpeeltuigen, aangenaam aangedaan

wordt. Ik heb haar dikwijls, zelfs als zij ver-

toornd waren , zig in eene luisterende geftalte
^

zien plaatfen en onbeweeglijk in aandacht , en
met vermaak aangedaan zien blijven , zoo lang

de muzijk duurde. Ik moet nog aanmerken dat,

als de Ratelflang bijt , zij haare onderkaak laat

nederzakken
, gi de bovenkaak opgerigt houden-

de , zig in eene kromme lijn met groote kragt

,

en zoo fnel als het weêrlicht op het voorwerp
van haare gramfchap werpt ; als zij gebeten

heeft , plaatst zij zig terftond weder in haare

verdedigende gellalte , terwijl zij haare tanden

met groote fnelheid uit de wond heeft los ge-

maakt, doormiddel van de plaatfing, waarin zij

haaren kop gefteld had, toen zij den aanval deed.

Nooit (Irekt zij zig tot grooter aflland uit dan de
helft van haare lengte , en fchoon zij den beet

fomtijds twee of drie maaien herhaald, keert zij

even zoo veele maaien met eene fnelle terugtrek-

king tot haaren voorigen ftand terug. De zwarte

Ratelflang verfchilt in geen ander opzigt van de
geele dan dat zij wat kleiner is, en in de verfchei-

denheid van haare kleuren , die juist omgekeerd
zijn: de eene is zwart, daar de andere geel is en

om-
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omgekeerd. Zij zijn even fenijnigw' Men weet

niet hoe deeze dieren voortteelen ; ik heb dikwerf

de eieren van verfcheiden andere foorten van flan-

gen gevonden ; maaf fchoon niemand meer moei-

te gedaan heelt en eene vollcoomen kennis van

alle de cigenfchnppen van deeze kruipende dieren

te verkrijgen dan ik , heb ik egter nooit kun-

nen ontdekken hoe zij hunne jongen voortbren-

gen (tf). Ik doodde eens een wijfjen, dat ze-

verttg jongen in haaren buik had, maar die wa-

ren ï/olmaakt volvormd , en ik zag hen even te

vooren in den. bek van de moeder kruipen, toen

ik naderde , als in eene plaats van veiligheid.

De gal van deeze Slang, wordt met krijt gemengd

en, tot kleine balletjens gekneed, tot geneeskun-

dige gebruiken , uit Amerika gevoerd. Zij zijn

van aart als Gascoigns- poeders, en zijn een uit-

neemend geneesmiddel tegens de ziekten der kin-

deren. Het vleesch van de Slang, gedroogd en

tot

(a) SoratniRe Schrijvers zeggen dat de RatelHang een

klein geta! eieren legt, gelijk lacepbde zulks ook

beweert; doch de Heer valmont de bomare be*

richt in de laatfte uitgave van ziia mardenboik van Ntt.

Hiji. dat de Ridder de villars, hem uit Louifima ge*

fchreven heeft dat hij waargenoomen heeft dat zij lec-

vendbaarende is , en dat elk wijfjen drie Jongen voort-

biengt. Veetaalkr.
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tot vleesch- nat gekookt, is veel voedzaamer dan
dat der adders, en zeer goed tegens de tecrinp-,

DB'LAngb zwarte slano.

Van deeze zijn ook twee .foorten, die beiden
in grootte en gedaante eikanderen naauwkeurig
gelijken , maar de buik van de cenc is licht rood,
die van de andere licht blaauw; geheel het bo-
Venfte gedeelte van hunne lighaamen is zwart
en fchubachiig. Zij zijn , over het algemeen

,

van zes tot agt voeten lang en draagen hunne kop-
pen, ais zij voortkruipen , omtrent anderhalven
voet van den grond. Zij beklimmen gemaklijk
de hoogfte boomen, om vogelen en inkhporntjens
te vervolgen, die hun voornaan:fte voedzel uit-

maaken , en die zij , naar men zegt , met hun
gezigt betoveren , zoo dat zij niet in flaat zijn

hen te ontvlugten. Hunne verfchijning jaagt

degeenen, die niet weeten dat zij niet fchaadert

kunnen , fchrik aan ; maar zij zijn volkoomen on-
fchadelijk, en vrij van fenijn.

DE GESTREEPTE of KOUSSENBAND - SLANG.

Deeze is volkoomen dezelfde als de foort, êlé

in andere landen gevonden wordt,

DE WATER - SLANG,

De Water - (lang gelijkt veel naar de ratel;

flang in gedaante en grootte , maar is niet raeé

II. Deel. P* ge^;
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hetzelfde vergiftig vermogen bedeeld, zijnde ge-

heel onfchadelijlt.

DE SCUOIFFELENDE SLANG.

Deeze Slang heb ik reeds omftandig befchre-

: ven daar ik, in mijn dag- verhaal, vae het meir

Erle fprak.

DE GROENE SLANG.

Oe Groene -(lang is omtrent anderhalven voet

lang, en in kleur zoo zeer naar gras en kruiden

gelijkende , dat men haar niet ontdekken kan ,

als zij op den grond ligt ^
gelukkig is zij egier

zonder fenijn , anders zou zij zeer veel kwaad

doen, naardien demenfchen, die door de weiden

gaan , niet in ftaat zijnde haar te befpeuren ,
haar

niet kunnen ontwijken.

DE DOORN-STAERT-SLANG.

Dit kruipend dier wordt in verfcheiden deeleii

van Amerika gevonden , maar is zelden te zien

;

het is middelmaatig van grootte , en ontvangt

zijnen naam van eene punt, als een doom, in zij-

nen ftaert , waarmede men zegt dat het eene dood-

lljke wond toebrengt.

DE GESPIRKELDE SLANG.

' Deeze Slang is eene wacer-flang, omtrent

derden halven voet lang , maar zonder fenijn.

Der*
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Dcrzelvcr vel , dat bruin en wit is mot enige

geele vlekken 'er op, wordt bij de Amerikaanen

gebruikt om de fteelen van zwcepen te overtrek-

ken en maakt haar zeer Hcrlijk.

DE RINGSLANQ.
Deeze Slang is omtrent twaalf duimen lang;

het lijf is geheel zwart, uitgezonderd eencn gee-

len ring om haaren hals , die zig als een fmal

llntjen vertoont, dat men haar om den hals zou

gebonden hebben. Dit aardig kruipend dier worde

dikwijls gevonden in de basten van boomen en

onder oude dronken. ;?
-t. s.<

DB TWEEHOOFDIGE SlANG.

De eenigfte Slang van deeze foort , die ooit in

Amerika gezien is, wierd omtrent het jaar 1762,

bij het meir Champlain gevonden door den Heer

PARK, een heer van Nieuw Engeland, en aan

Lord ARMHERST tot een gefchenk gegeeven.

Zij was omtrent een' voet lang , en in gedaante

als de gemeene flang , maar had twee koppen

,

eikanderen volkoonien gelijk , die zig aan den

hals vereenigden. Of deeze eene onderfcheiden

foort v«n flang ware, en of zij In flaat ware haa*

re gelijken voorttebrengen , dan wel eene toeval-

lige monfterachtighcid , kan ik niet bepaalcn C<ï).

DB

\

(«) Deeze moyfterachtigheid koomc meermaalen on-

r ,
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D E LAND -SCHILDPAD.

De gedaante van dit dier is zoo wel bekend,

dat het onnodig is het te befchrijven. Daar z.jn

zeven of agt foorten van hetzelve in Amerika

,

van welke enige zeer fraai getekend zijn ,
zelfs

boven alle belchrijving. De fchÜJcn van fom-

mige hebben vlekken van rood ,
groen en geel,

en zijn getekend met kleine vierkante vakken ,
die

zeer aardig gefchikt zijn. De fraaiste van decze

dieren zijn de kleinfte, en hun beet is, zegt men,

,
fenijnig. .

'^ -^n'*

HAGEDISSEN.

Schoon 'er zeer veele foorten van deeze die-

ren zijn, in het land, van welk ik fpreek, zal ik

egter alleenlijk van twee derzelve handelen
,

die

de fnelle en de traage Hagedis genoemd worden.

DE SNELLE HAGEDIS.

De Snelle Hagedis is omtrent zes duimen lang

en heeft vier pooten en eenen ftaert
:

zijn lijf,

dat

der de Slangen voor; bhei>. geefc de befchnjv.ng van

.ene welke hij leevende gezien heeft. In de nationaa.

10 verzameling van natuurlijke Hiftorie in Frankryk.

wordt ook eene dlergelijke bewa.rd .
die men m het

we.k van tA cepkde over de Slangen vindt atgebeeld.

VfiRTAALE».

I
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dat blaauw is , is aardig gcilreept met donkere

ftreepen , met geel gefchaduwd ; maar het eind

van zijnen ftaert is geheel blaauw. Zij is zoo

fnel dat zij in eenen oogenblik buiten bereik van

het gezigt is , en haare beweeging kan door

het fcherpzinnigst oog niet befpeurd worden ,

zoo dat men eer zou kunnen zeggen dat zij ver-

dwijnt dan dat zij wegloopt. Men zegt dat dee-

ze foort degeene , welke zij bijt , vergiftigt

,

maar zij is niet gevaarlijk, naardien zij de men-

fchen, die haar naderen, nooit aanvallen, maar

eerder verkiezen zig buiten hun bereik te begceven.

DE TRAAGE HAGEDIS.

De Traage Hagedis is van dezelfde gedaante

als de fnelle, maar is bruin van kleur; zij is- daar-

enboven van eene tegenovergellelde hoedanig-

heid, zijnde zoo traag in haai\; beweegingen als

de andere fnel is. Het is aan.nerkenswaerdig dac

deeze Hagedisfen zeer broos zijn , en aan dea

ftaert zoo ligt als een pijpendeel zullen afbreekea.

DE BOOM-PAD.

Onder de kruipende dieren van Amerika is eene

foort van Pad, die Boom Pad genaamd wordt,

en die bijna van dezelfde gedaante is als de ge-

meene, maar kleiner, en met langer klaauwen,

Men vindt haar gewoonlijk op boomen , digt aan

P 3 den
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den bast zitferde , of in de fpleeten liggende ;
iS]

gelijkt de kleur van den boom , aan welken zij

fig hctht , xoo juist , dat nen haar met moeite

^an dcnzelvcn kan onderlcheiden. !3eeze dieren

hoort men Ocgts geduurende de morgen en avond

fchen.erirg , of even voor en na regen -buien,

wanneer zij een kwaakend geluid geevcn , wat

fcheller dan dat van een kikvorsch , dat tot op

ecnen grootcn afftand kan gehoord worden. Zij

ïijn in zoo groote getallen in de bosfchen ,
dat

hun gcfchrei op die tijden , waarmede zij elkan-

deren andwoorden , de lucht doet weergalmen.

Het dier vertoont zig (legts in den zomer , en

wordt ia den winter nooit gevonden.

INSEKTEN.

De binnenlanden van Noord- Amerika hebben

bijna dezelfde infekien als men elders op dezelfde

breedten vindt, en de foorten zijn zoo talrijk en zoo

Tcrfcheiden, dat zelfs eene beknopte befchrijving

van die «Ue een boek zoude vullen. Ik zalmijdan

tot enige weinige bepaalen,

,- n E Z IJ D E - W o R M.

De Zijde -Worm is ten naasten bij dezelfde als die

in Frankryk en in Italië gevonden worden , maar zil

niet zoo veci zijde voortbiengen.
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DE TOBAK-WORM C*')'

231

De Tobak-Worm is eene rups van grootte en

gedaante als de zijde • worm , fraai zee -groen

van kleur ; zij heeft ecnen angel of hoorn op haM

lijf ten naasten bij een vierde duims lang.

B IJ E N.

De Bijen ia Amerika leggen meest hunne ho-

nig in den grond op , om die voor het rooven

der beeren te beveiligen , die zeer op dezelve

gefield zijn.

DE LICHTENDE KSVER, o/ VUUR - VLIEG.

Dit Infekt is omtrent van de grootte van eene

bije , maar van het geflacht der Torren , heb-

bende, gelijk die infekten, twee paaren vleugelen,

van welke de hovende van eene harde zelfllandig-

heid zijn , die het voor befchadigen behoedt. Als

het vliegt , en de vleugelen uitgefpreid zijn , is

onder dezelve eene foort van bekleedzel , ook als

vleugelen gevormd , dat licht van zig geeft , en

dat, als het infekt voorbijvliegt, het agterfte ge-

deelte van zijn lijf als eene heldere vuurige kool

doet vertoonen. Als men een deezer infekten

op

fit

(a) Het is eene groene pijlftaert «rups met geele luchtr

ftippen en eenen zwarten kop. Vzktaalbr.

P4
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•3» f^an de kruipende Dieren

op zijne hand plaatst, geeft het onderfte gcdeehe

flegts licht van zig , en verlicht de ruimte , die

onder hetzelve is, maar zoo haast het zijne bo-

ven - vleugelen uitfpreidt ora weg te vliegen , ver-

toont zig het geheel lijf, dat onder dezelve is

,

geheel in de rondte verlicht. Het licht , dat hec

van zig geeft , is niet altoos even llerk , zelfs als

het vliegt jroaar fchijnt aftehangen van de uitfprei-

ding of zaamentrekking van het lichtend bekleed*

zei of de vleugelen , en is zeer verfchillend van

dac licht , hetwelk in het donker door verrot

hout of enige foorten van visch wordt uitgegee-

ven ; het heeft veel meer de gedaante van wezen-

lijk vuur. Zij fchijnen bewust te zijn van hec

vermogen dat zij bezitten, en den besten tijd te

weeten om het uitteoefenen , naardien zij in zeer

donkere nagten veel talrijker zijn dan anders.

Uien ziet hen flegts geduurende de zomer -maan-

den van Juny, July en Augustus, en dan nooit

anders dan in den nagt. Of zij door hunne

kleur, die donker bruin is, dan niet te onder-

fcheiden zijn , dan of zij in holen en fpleeten

-kruipen, weet ik niet, maar nooit zijn zij bij dag

te zien. Men ziet hen voornamelijk in laag moe-

rasfig land, en dan vertoonen zij zig als onte^-

baare voorbij vliegende -vuur -vonken. In don-

kere nagten , als het fterk we^rlichi zonder ree

. gen , fchijnt het als of zij wenschten het weêr-

lichï
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licht natcbooifen of te helpen , wanr lusf. hen

beiden zijn zij ongemeen levendig , en tri.rrt'a

alle ftraalen , dlR zij kunnen bijbrengen . nirrc-

fchieten. Nietcegenftaande dit lichten zijn d('i>;e

jnfektenegtervolkoomen onfchadclijk; nc. k:m

hen op zijne hand laaten kruipen; als 1. en tüc

met vijf of zes te gelijk doet en zij hunren glans

alletezaamcn vrijelijk uitgeeven, kan men bijna «..

den kleinllen druk leezcn.

DEWATER-KnVER.

De Water Kever is bruin van kleur omtrent

van de grootte van eene erwct , en een naasron

bij eirond van gedaante : hij heeft veele poocen

,

met welke hij over de oppervlakte van het water

loopt, met eene zoo ongelooflijke fnelheid, dat

)bij flegts fchijnt voortteglijden of voorttefchicten.

HET VLIEGEND HERT. '

Dit Infekt is donker bruin van kleur naar hei

zwarte hellende, omtrent anderhalven duim lang

en eenen halven duim breed. Het (^a) heeft

twee groote hoornen , die uit elke zijde van den

kop fpruiien en horizontaal bij eikanderen koo-

men , en met welke het ?eer fterk kan nijpen ; zij

zijn

(a) Namelijk het niannet.ien.

1*5
Vert.



134 f^andc kruipende Dieren j enz,

zijn getakt als die van een hert, waarvan het zij-

nen naam ontleent. Zij vliegen in den avond

rond, en zijn zeer lastig voor dcgeenen, die op

dien tijd in het veld zijn.

S P R 1 N G H A A N E N.

De Springhaan is een zevenjaarig infekt , dat

flegts alle zeven jaarcn gezien wordt, (uitgezon-

'derd «nige weinige agterblijvcrs) en dan ziet

men 'er grootc zwermen van in deezc ftreeken

,

en de binnenland (the volkplantingen , daar zij

veel fchade aaniigten. De jaarcn , waarin zij

koomcn, worden de fpringhaanen jaarcn genaamd.

TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

yan de Boomen en Heesters in Noord -Amerika,

Tk zal hier op dezelfde wijze als in de voorige

Hoofdftukken te werk gaan en ecne optelling

doen van de boomen , daarna van de heesters

enz. die in de binnenlanden van Noord -Amerika

groeijen, en alleen in het bijzonder fpreeken van

dezulke, die van de voortbrengzelen van andere

landen verfchillen, of die, flegts weinig bekend

zijnde, nog niet zijn befchreven geworden.

f
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De voornaamftc hoornen zijn de Kik, de Pijn»

boom , de Suiker- Ahorn, de Esfclienboom, do

Kanadafche Pijnboom, de Wit- hout- boom, de

Ceder, dcOlniboom, de Dtrkenbuom , de Den-

nehoom , do Zoethoutboom , de Populier, de

Witkopick of Suckwick, de Harstboom, het

Knoopen • hout. Üe Nootenboomcn zijn de

Boter- of Olienoot, de Ückernoot , de Ha-

zelnoot, de Ucukennoot, de Peeannoot, de Kas-

tanjen- en de witte Walnoot. De vrugtbuo-

men , die ,
gi lijk men denken kan , alle wild

zijn , zijn de Wijngaard , de Moerbezicënboom

,

de wilde Appelboom, de Pruimenboom, de Kers-

fenboom , en de zoete Gomboom of Liqui-

daiï>bar. • -.
, - .

D E E I K*

Diar zijn verfcheiden foorten van Eikenboo-

men in decze ftreek : de z.varte , de witte , de

roüde, de geelc , de graauwe , de moeras -eik,

en de kastanjen - eik : de vijf eerftè verfchiilea

weinig in haare uitwendige gedaante, zijnde de

vorm der bladeren en de kleur van den bast zoo

zeer gelijk, dat zij naauwlijks van eikanderen te

onderfcheiden zijn ; maar de (lam van den boom,

doorgezaagd zijnde , ontdekt her verfchil , «.loc

hoofdzaaklijk bedaat in de kleur van het hout,

zijnde zij alle zeer hard en goed tot timmerhout.

De
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De Moeras - eik verfchilt wezenlijk van de ande

re , zoo wel in de gedaante van het blad , dat

kleiner is, als in den bast, die gladder is, en ook

omdat hij alleen in eenen vogtigen lleenachti-

gen grond groeit. Het wordt voor het taaist van

alle houten gehouden , zijnde zoo fterk en egter

buigzaam , dat men 'er dikwijls gebruik van maakt

in plaats van baleinen en dat het daartoe even

goed kan dienen. De Kastanjen - eik is ook zeer

verfchillende van de andere , bijzonderlijk in de

gedaante van het blad, dat zeer veel naar het blad

van den kastanjenboom gelijkt , dat ook de reden

is dat hij dus genoemd wordt. Hij is noch zoo

fterk als de eerfte , noch zoo taai als de laatfte

foorten , maar het hout is goedom tot latten gefple-

ten te worden voor afheiningen , in welken ftaat

het eenen langen tijd duuren zal.

DE PIJNBOOM,

De foort van den Pijnboom , die dit gedeelte

van het vast land bijzonder eigen is, is de witte,

welks hoedanigheid ik niet behoef t^ befchrijven,

naardien het hout van denzelven zoo wel bekend

is onder den naam van deelen. Hij groeit hier

in grooten overvloed tot eene verbaazende hoog-

te en grootte , en geeft eene uitmuntende terbinv

üjn, fchoon niet in zulk eenen overvloed als die

|n de Noordlijke deelen van Europa,
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DE SUIKER-AHORN.

»d7

Van deezen boom zijn twee foorten , de harde

en de zagte, welke beiden een zoet vogt afgee-

ven , van vvelke de Indiaanen door kooking zeer

goede fuiker maaken» Het fap van de eerfte is

veel rijkci' en zoeter dan dat van de laatfte, maar

de zagte geeft meer. Het hout van den harden

Suiker -ahorn is zeer fraai geaderd en gekruld, en

wordt zeer geacht om tot kabinetten , tafels

,

fnaphaan - kolven enz. te verwerken. Dat vart

de zagte foort verfchilt in zijn zaamenweefzel

en ontbreekt de verfcheidenerlei getekende ade-

ren van het harde ; het groeit ook regter op, en

meer vrij van takken , en wordt gemaklijker ge-

fpleten. Het kan ook daardoor van de harde on-

derfcheiden worden , dat deeze in weiden en laa*

ge landen groeit, en het ander op de bergen en

hooge gronden. De bladeren zijn eveneens van

gedaante, maar die van den zagten Suiker -Ahorn

zijn verre de grootfle en donkerer groen van

kleur.

DE ESSCflENBOOM.
'ijf"

Daar zijn verfeheiden foorten van deezen boom

jb) deeze üreeken « maar ik zal mij flegts bepaalen

tot den geelen Esch , ?1ie alleen gevonden worde

aan de bovenfte takken van de rivier Mis/is/sppL

JDeeze boom groeit toteene verbaazende hoogte,

en

-'/•



«38 fan de hoornen en heesters

V

en de ftam is zoo vast en gexmd, dat de Fran*

fche handelaars , die van Loui/iana naar dat land

gaan, om pelterijen te koopcn , kanos van den^

zelven maaken ; zij hollen denzeiven uit door

middel van vuur, en als zij afgemaakt zijn, voe-

ren zij de goederen , die zij gekogt hebben , in

dezelve naar Nieuw Orleans , daar zij eene goede

markt vinden voor de vaartuigen en voor de laa-

ding. Het hout van deezen boom gelijkt veel

naar dat van den gemeenen Esfchenboom , maar

hij kan van alle andere boomen onderfcheiden

voorden door zijnen bast ; de fchors of buitenfte

bast is omtrent agt duimen dik en met groeven,

die meer dan zes duimen diep zijn , waardoor de

dikke ongemeen ruuw uitzien , en hier aan zijn

zij gemaklijk te kennen. De binnenfte bast is

van dezelfde dikte als die van andere boomen

,

maar van eene fchoone helder geele kleur, zoo

dat Lij , als men denzeiven maar even door de

handen laat gaa(l , vlekken aan de vingers laat

,

die niet gemaklijk afgewaafchen kunnen worden,

en als men in de lente den bast affchilt en het fap

aanraakt , dat dan tusfchen denzeiven en het lig-

haam van den boom oprijst , zal het eene zoo

donkere vlak nalaaten , dat het drie of vier dagen

zal nodig hebben om afteflijten. Ik twijfel niet

of men zal met den tijd veele nuttige hoedanig-

heden vao deezen boom ontdekken , behalveti

dat

I xifjv t

m

*»''^'-!''*
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da: hij Voor den verwer eene kosibaare aanwin-

ning zoude kunnen worden.

DE KANADASCHB PIJNBOOM.

De Kanadafche Pijnboom ( Hemhck Tree^

groeit in meerdere of mindere hoeveelheid in alle

deelen van Amerika. Het is een altijd groene

boom, die zeer groot wordt, en bladeren heefc

dieenigzints naar die van den Taxis gelijken; hij

is egter geheel nutloos en flegts een hinder op

den grond , vermits het hout zeer grof en vol

bersten is.

DE WIT-HOUT-BOOM.

De Wit - hout - boom ( Basfor • White - wood')

is een boom van middelbaare grootte en het witst

en zagtst hout dat *er groeit; als het geheel vol-

koomen droog is , drijft het op hec water als

kurk; in de volkplantingen maaken *er de draaiers

kommetjens , fchotels en borden van , die glad

worden en lang duuren; maar ergens anders toe

gebruikt wordende , is het verre van duurzaam

te zijn.

DE WICKOPICK of öUCKWICK.

Dus noemt men eene foort van Wit -hout, die

van hetzelve onderfcheiden wordt door eene bij-

zondere hoedanigheid van den bast, die,ge(lampc

en
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en met wat water vogtig gemaakt zijnde, terftond

•eene ftof worde van zelfftandigheid en aart als

lijm. Met deeze lijm befchilderen de Indiaanen

hunne kanos en zij is veel beter dan pik of enige

andere ftoffe , die gemeenlijk daartoe gebruikt

wordt ; want behalven haare kleverigheid is zij

zoo olieachtig van aart , dat het water 'er niet

kan doordringen , en het vermogen dat zij heeft

om het water aftekeeren , vermindert niet geduu-

rende eenen aanmerklijken tijd.

,

HET KNOOPEN HOUT.

Deeze is een boom van de eerfte grootte, en

is te onderfcheiden aan zijnen bast ; die geheel

glad en fraai getekend is. Het hout is zeer goed

yoor het gebruik van kabinet - werkers ; het is

bedekt met kleine harde knoppen, die uit de tak-

ken voortkoomen, en die niet ongelijk zijn aan

knoopen, en van deeze heeft hij ,
geloof ik, zij-

den naam verkregen.

- Ik zal nu tot de Nootenboomen overgaané

ru(fc DE BOTER- of OLlE-NOOt.

Naardien geen Schrijver van deeze Noot gewag

gemaakt heeft , zal ik wat omftahdiger in mijn

bericht van dezelve zijn. De boom groeit in

weiden daar de grond rijk en warm is. De ftam

is zelden meer dan eene el in den omtrek, is vol

tak-

taklt

zijn

Ock

lijk

gegï

veel
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aang
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takken , van welke de kleine takjens kort en ftomp
zijn , en de bladeren gelijken naar die van den

Ockernootenboom, De noot heeft een dop ge-

lijk de ockernooten , die , als zij rijp is , meer

gegroefd en gemaklijker te kraaken is; zij is ook
veel langer en grooter dan eene ockemoot en
bevat meer pit, die olieachtiger en van eene rijke

aangenaamc fmaak' is; ik ben verzeekerd dac 'er

uit deeze noot eene veel zuiverer olie dan olijven-

olie zou kunnen gehaald worden. De binnenlle

bast van deezen boom verwt goed purper en ver-

fchilt, zegt men, in tint, zijnde lichter ofdon-

kerer.naar de maand, waarin hij opgezameld worde.

DE CEUkEN-MOOT.

SchooA deeze boom even ééns groeit als die van
]

denzelfden naam in Europa, brengt hij egter noo-

ten voort zoo goed als kastanjen , op welke bee-

ren, marters, inkhoomtjcns , patryzen, kalkoe-

nen, en veele andere viervoetige dieren en vog3«

len aazen. De noot zit als zij groeit^ in eenen

bolAer als een kastanjen , maar dezelve is niec zoo

Aekelig) en het binnenfte bekleedzel is ook glad,

gelijk van den bolfter van de kastanjen ; maar hij

is bijna driehoekig. Daar liggen groote menigten

van dezelve in de bosfchen Verfpreid , die een

groot getal der genoemde dieren voedzel ver-

TchaiFen. De bladeren , die wit zijn, blijven den

II. Desl. Q ge-
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gchcelen winter op de boomen. Een nfkookzel

van dezelve is een zecker en fpoedig middel voor

wonden , die van branden of zengen koomen ,

zoo wel als tot het hcrftellen vaa leden, die be-

vroozen zijn geweest.

DE PECAN-NOOT.

De Pecan-noot is enigzinis *eene foow van oc-

kernooten, maar wat kleii;er dan eene ockernoot,

zijnde omtrent van de groorte van eene midden-

maatigen eikel en eirond van gedaante , de dop

wordt gemaklijk gekraakt, en de pit is van ge-

'

daante als die van eene ockernoot. Deeze booin

groeit meest bij de Illinois • rivier,

DE WÏTTE WALNOOT.

De Witte Walnoot ^Hiekory^ behoort ook

onder de ockernooten , en draagt eene vrugt ten

naasten bij als die boom. Daar zijn verfcheiden

foorten van , die alleen in de kleur van het hout

verfchillen. Naardien het hout zeer taaHs, wordt

het gemeenlijk tot bijl • fteelen enz. gebruikt.

Het is ook zeer goed brandhout, erf terwijl hei

brandt, fijpele 'er eene uitmuntende fuiker uit.

DE W IJ N G A A R D.

De Wijngaard is hier zeer gemeen en van drieer-

leie foorten ; van de eerfte verdient de vrugt

naauw

ujaiiMgii— juiiMi «lyw ir^
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tiaauwlijks den naam van druif; de tweede gelijkt

veel naar de Bourgonje druif, en als zij op de

zon Hond, zou 'er een goede wijn van te maa-
ken zijn. De derde foort gelijkt naar korinthen

,

die in Europa zoo veel in gebak gebruikt worden
en , als zij wel behandeld wierden , zouden zij

zoo goed , zoo niet beter dan deeze zijn.

DE MOERBEZIECN BOORf.

Daarzijh 'er van twee foorten, de roode en
de witte , die omtrent van dezelfde grootte zijn

als die in Frankryk en Italië, en in z'.^lk eenen

overvloed groeijen, dat 'er zoo veele zijde - wor-
men als men wilde van zonizn kunnen onderhou-

den worden.

DE WILDE APPELBOOM.

Deeze draagt eene vrugt die veel grooter en
tekkerer van fmaak is dan die van Europa.

DE PRÜIMENBOOM.
Daar zijn twee foorten van Pruimen in dit land,

eene die groot is met eene purperen tint aan de

eene zijde en rood aan de andere , de tweede ge-

heel groen en veel kleiner. Beiden zijn goed van
fmaak, en zijn zeer in achting bij de Indiaanen,

welker fmaak niet verfijnd is , maar die verge-

noegd zijn met de voprtbrengzelen der natuur irt

faaaren onverbeterden Haat.

Q a 01
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DE KERSSENBOOM.

Daar zijn drie foortcn van Kersfen in dit land»

zwarte, roodeen Zand- kersfen ; de twee laat-

'

lle zouden met meer recht onder de heesters kun-

rengcrangfchikt worden, naardien de ftruik , die

de Zand- kersfen draagt, bijna langs den grond

kruipt, en de andere niet boven agt of tien voe-

ten hoogte bereikt ; ik zal cgter van alle drie hier

«precken. De Zwarte - kersfen zijn omwent van

de grootte van eenc aalbezic, en hangen aan tros-

fen als druiven; naardien de boomcn, die dezelve

draagen , zeer vrugibaar zijn , zijn zij gemeenlijk

vol gelaaden, maar de vrugt is niet goed om te

eeten ; zij geeven egtcr eenc aangenaame fmaak

aan brandewijn, en verwen dien zoo rood als

rooden wijn. De Roode - kersfen zijn de over-

vloedigfie, en hangen aan ftruiken gelijk de zoo

even befchreven zwarte foort , zjo dat de Itrui-

• ken, die dezelve draagen, op eenen afftand zig

als vaste lighaamen van roode ftof vertoonen.

Sommige menfchen beminnen deeze vrugt , maar

'

zij.hebben iets van den aart en de fmaak van aluin

,

en laaten eene onaangenaame heeschheid in de

V keel, naardien zij zeer zaamentrekkende zijn.

Naardien ik de Zand- kersfen alreeds befchreven

heb, die de twee andere foorten en in fmaak en

in grootte zeer te boven gaan , zal ik geene ver-

dere
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dere befchrijving van dezelve mededeclen. Het
hout van den zwarten Kersienbooin is zeer nuttig
en zeer goed om in kabinet werk gebruikt te
worden.

DE ZOITE GOMnoOM, GULDENBOOM
^/ LIQüIDAMBAR-BOOM.

Deeze boom is hier niet alleen zeer gemeen,
maar zij levert ecnen balzem , welks deugden
oneindig zijn. Deszclfs bast is zwart en hard,
en het hout zoo teder en buigzaam, dat men, als
de boom geveld is, uit het midden van denzelven
teenen van vijf of ies voeten lengte kan aftrek-
ken. Het kan niet tot timmerhout gebruikt wor-
den, noch in het bouwen , noch voor huisraad^
naardien het geftadig krimpt. Het bind is getand
met vijf punten als eene ftar. De balzem worde
bij de Indiaanen voor een uitmuntend koorts ver»
drijvend middel gehouden , en geneest wonde»
in twee of drie dagen.

De Heesters zijn de Wilg , Scheen- hout, Su-
mack, Sasfafras, de doornachtige Esfchenboom,
Elandshoui, Lepelhout, de groote Vlier-
boom, de kleine Vlierboom , de vergiftige Vlier-
boom

, de Jeneverboom, de laage Eik, zoete
Varen

, de Laurier , de Wie helhazelaar , de
Wasch - mijrthe

, Winter - groen . de Koorts-
ftruik, deVeenbezie-ftruik, de Kruisbt'zio, de

Q 3 Aal,
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Aalbezie , de Vosfenbezie , de West - Indifcho

Braamboos, de Zwarte beiic, deStikbczie.

DB WILG.

Daax zijn verfcheiden foorten van Wilgen ,
de

tanmcrklijkfte is cene kleine Ibort , die aan de

oevers van de Misftsftppi en andere plaatfen daar

omftreeks groeit. De bast van deezen heester

levert den Bever zijne winter-kost , en daar het

water de aarde van de wortelen gefpoeld heelt

,

ziet men dar. zij beftaan uit vezelen , door elkan-

'

deren doorweven als draaden , die onuitdruklijk

fraai fcharbken rood van kleur zijn; met deeze

verwen de Indiaanen veele der fieraadien van hun-

nen opfchik.
*

SCHEEN-HOUT.

Deeze zonderlinge heester groeit in de bos-

fchen , en , als een wijngaard opgroeijende ,

kruipt hij zes of agt voeten lang» den grond en

vat dan weder wortel ; op deeze wijze flaat hij

wortel en fchiet op , beurt om beurt ,
zoo dat

een ftengel eene groote ruimte gronds bedekt;

dit is zeer lastig voor den haastigen reiziger, naar-

dien het hem tcgens de fcheenen llaat en in zijne

beenen verwart , waarvan het fijnen naam ont-

leend heeft.

SAS-

IWUt*'»"»—<"
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ASSAPRAS.

^^7

Sasfafras is een hout dat wel bekend is wegens

zijne geneeskundige hoedanigheden ; het zou mee

evenveel recht êen boom ais een heester genaamd

kunnen worden , naardien het fomtijds dertig voe-

ten hoog opwast; maar over het algemeen rijst

het niet hooger dan een heester. De bladeren ,

die ccnc lekkere reuk van zig geeven , zijn grooc

en bijna in drie deelen verdeeld. (Iet draagt

eene roodachtige bruine bezie , van de grootte

en gedaante van de Jamaïka- peper, en die in d^

volkplantingen fomtijds in plaats van die fpecerij

gebruikt wordt. De bast of de wortelen van

deezen boom zijn oneindig beter dan het hout voor

het gebruik in de geneeskunde, en ik ben ver-

wonderd dat men dien zoo zelden ontmoet , wijl

derzelver kragt zoo veel grootcr is.

DE BOORNACHTIGE ESSCHEN n O OM.

De Doornachtige Esfchenboom is een heester ,

die fumwijlen tot de hoogte van tien of vijftien

voeten opgroeit en een blad heeft , dat naauw-

keurig naar dat van den Esfchenboom gelijkt,

maar hij ontvangt zijnen bijnaam van de menigte

van korte doorner», met welke alle takken be-

dekt zijn en die hem zeer lastig maaken voor de-

geene , die over den grond gaan , daar zij in me-

siigte groeijen. Hij draagt ook eene roode bezie,

Q 4 die.
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die, als zij rijp Is, eene heete fmaak hccfc als pe-

per. De bast van deezcn boom , vooral de bast

van de wortelen, is bij de inboorlingen zeer ge-

tcht om zijne geneezende hoedanigheden. Ik heb

reeds een voorbeeld van deszelfs kragt bijgcbragt

en daar is geen twijfel of het afkookzel van de-

zelve zal alle onzuivcrheden van het bloed fpo&-

dig en in den grond gcneezen.

£ L A N D S H o U T.

Het Elandshout ^Moofe PFood^ groeit om-

trent vier voeten hoog , en is zeer vol van tak-

ken; maar het is zijn bast die het aanmerkens-

vaerdig maakt; hij is van een zoo fterk en buig-

zaam zaamenweefzel , dat hij, in welk jaargetijde

ook, afgefghild en gevlogten zijnde, zulk goe4

touwwerk levert als hennip.

LepelTiout.

HetLepelhout is eene foort van Laurier en het

hout gelijkt ,-als het gezaagd is, naar doozen- hout.

D E V L I E R B o o M,

Deeze Vlierboom ,
gemeenlijk de vergiftige

Vlierboom genoemd, gelijkt zeer veel naar de an-

dere foorten in bladeren en takken, maar hij groeit

veel regter en wordt alleen in grienten en vogtige

gronden gezien: Deeze heester is met eene zeer

zon-

irt«iSiea»«i«»ï»'ï--
^,.M**B«»**-'
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zonderlinge hojdanij^hcid begaafd, dat denzelvcn
voor fommige lighaams gcfteldheden vergiftig maakt,
welke uitwerking hij heeft, als zoo iemand denzel-

ven flcgts tot op enige fchreden afllands nadert,

terwijl andere zelfs de bladeren of den bast kunnen
kaauwen, zonder 'er enig nadeel van te ontvan-

gen: het vergift is egrer niet doodlijk, fchoon
het zeer hevig op den befmetten pcrfoon werkt,

wiens hoofd en lighaam tot eene verwonderlijke

grootte opzwellen, en mctuitflag bedc-ktzijn, dat,

als het op zijn hoogde is, naar zaamenvloeicnde

kinderpokken gelijkt. Naardien hij ook in veele

provinticën groeit, gencezen de inwooners de^zelfs

vergift door het drinken van (alFraan • thee en door
de uitwendige deelen te zalven met een mcngzel

bedaande uit room en moeras -maluwe.

delaagebik.
De laage Elk is volkoomen gelijk aan den ge

woonen Eik , zoo in hout als bladeren en drqagt

ook eenen eikel, maar hij wordt nooit hooger

dan vier of vijf voeten, en groeit krom en knob-
belig. Hij wordt meest op eenen droogen Heen-

Hchtigen grond gevonden.
'':

-.f J

DE WICHEI,- HAZELAAR.
,^

Deeze Hazelaar groeit zeer digt in een , omtrent

tien voeten hoog en is vroeg in Meij bedekt met

Q 5 6^"ö
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ecnc menigte witte bloeizems. Als dceze heester

jnbloeiis, achten de Indiaanen het'een nader teken

dat de vorst geheel voorbij is en dat zij hun graan

kunnen zaaien. Men heeft denzelven het vermo-

gen toegefchreven van goud en zilver aantetrekken

CD dat men zig van rijsjens van denzelven tot

•wichelroeden bedient om te ontdekken waar de

aderen van deeze metaalen verborgen liggen; maar

ik vrees dat dit flegts eene valfche vertelling isj,

waarop gee\i fiaat is te niaaken; deeze onderftel-

ling egter heeft hem den naam van Wichel • haze-j

laar doen geeven.

DE WASCH-MYRTE.

Dit is een heester omtrent vier of vijf voeten

hoog, welks bladeren grooter zijn dan die van de

gemeene mijrte, maar zij rieken juist eveneens.

Hij draagt zijne vrugt aan bosfen als ruikers, die

van dezelfde plaatfen in verfcheiden ftengels, om-

trent twee duimen lang, oprijzen; aan het eind

van eiken ftengel is eene kleine noot, die eene pit

bevat, welke geheel bedekt is met eene lijmerige

aelfllandigheid, die, in water gekookt zijnde , op

de oppervlakte drijft en eene foort van groene

wasch wordt; deeze wasch is kostbaarerdanbijen-

wasch, zijnde broozer van aart, maar, met dezel-

ve gemengd, geeft zij eene goede kaars ,
die, als

zij brandt, eene aangenaame reuk van zig geeft.

WIN-
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WINTER-GROEN.

Deeze is een altijd groene bqom van het ge»

flacht der mijnen , en wordt op drooge heiden ge-

vonden ; de bloemen zijn wit en van gedaante als

eene roos, maar niet grooter daneene zilvere dui-

ver; in den winter is hij vol roodebezieën o^itrent

van de grootte van een wilde pruim , die glad en

rond zijn; deeze worden geduurende den wintel

bewaard door de fneeuw en zijn op dien tijd in

haare grootde volkooinenheid. De Indiaanen cccea

deeze bezieën , en achten dezelve zeer balfcmach-

tig en verfterkende voor de maag. Het volk dat,

de binnenftc volkplantingen bewoont , laat de

.

bezieën en de fpruiten in bier weeken en gebruikt

het als eenen gezondheids drank om het bloed van

Icorbutieke iloffei te zuiveren.

»

DE KOORTS-STRUIK.

De Koorts -ftruik groeit omtrent vijfof zes voe-

ten hoog; het blad is als dat van een Sering, en

het draagt eene roedachtige bezie van eene (pece-

pijachtige fmaak. De ftengels zijn zeer broos.

Het afkookzel van de fpruiten of van het hout is

een uitmuntend koortsweerend middel en van deei

ze nuttige eigenfchap heeft bet zijnen naam ver-

kregen. Het is een oud Indiaanscli middel voor

alle ontftu^kingen en ook in dit opzigt zeer geacht

bij

tmemmm^-
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bij de bew)oneren van de binnenfte deelen der

volkplantingen.

DE VEEN-BBZiEëN-STRUlK ,
OF AME-

RIKAANSHE BRAAM.

Schoon de vrugt van deeze (Iruik in grootte en

gedaante zeer veel naar die van de gemeene foorc

gelijkt, die op eene kleine kruipende (Iruik in

moerasfen en poelen groeit, rijst deeze egter tot

de hoogte van tien of twaalf voeten op; maar

men ontmoet haar zelden. Naardien de Veen-

bezieën uit de weiden, die op hunne plaats moe-

ten blijven en alleen in moerasfen groeien, niet

verplant of aangekweekt kunnen worden , zou de

eerfte, als zij in een behoorlijk jaargetijde ver-

plant wierd, eene nuttige aanwinning voor den

hof zijn en zou, als zij wel behandeld wierd,

zoo goed, zoo niet "beter worden,

DESTIK-BEZIE.

De heester, die door de inboorlingen dus ge-

noemd wordt, groeit omtrent vijf of zes voeten

hoog en draagt eene bezie omtrent van de grootte

van een wilde pruim, git zwart, die binnen in

het vleesch verfcheiden kleine zaadkorrels bevat.

Het vogt van deeze vrugt, fchoon niet onaan-

genaam van fmaak, is uitermiiate fcherp en laat,

als men haar eet , eene hceschheid in den mond

en
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en in de keel na, die haar den naam van Stik • bezie

heeft doen verkrijgen.

DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
f!'-

Fan 4e IVorteUn^ Planten , Kruiden,

Bloemen y enz,

xxlant - wortel , Lavendel , Engel • wortel , Sar-^.

faparilia, Heil- wortel , Aardakers , wilde Aardap-

pelen, Liquorice, Slangen -wartel. Goud -draad,

Salomons - zegel , Duivels -beet, Bloed- wortel.

Ajuin, Knoflook, wilde Pinilernakel, Mandra-

goras, witte en zwarte Nies -wortel.

Kruifenmum, Netelen, Vijfvinger- kruid, Gogen-
troost , Beerenoor , Weegbree , Ratel - flang - weeg-

bree, Weegbree Poor Robins Plantain genaamd,

Padde- weegbree, Venus-hair, wilde Patientie,

Rots -leverkruid , Edel - leverkruid, Bloedkruid ,

wilde Boonen, Aardveil, Waterkers, Duizend-

blad, Meij -distel, Gargit, Stink- kool, Wake-
robin, Betonie, Schurfikruid , Wollekruid,

wilde Erwten , Muizen -oor, wilde Indigo,

Tobak en Kattenkruid.

, Van de Bloemen vindt men 'er de Jacea, roode

en geele Lelieën, de Water -lelie. Primaveras,

Meij.
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l^eijbloemen, Jasfemijn, Kamperfoelie, Rots-

kamperfoelie, roode en witte Roezen, wildeNa-

gelblocraent de Gulden -roede*

LAVENDEL.

Dceze plant fchijnt volkoomen dezelfde te zijn

als de Aliatifche Lavendel, die bij de ouden zoo

hoog gewaardeerd wierd. Zij groeit aan beek-

jens op rotsachtige plaatfen en het ftammeijeh, dac

cmirent zoo dik is als eene ganzen - fchaft ,
groeit

op gelijk die van den Engel - wortel , omtrent an-

derhalven voet van den grond. Zij draagt bosfen

bezieën in alle opzigten gelijk die van de Vlier,

maar wat grooter. Deeze zijn van zulk eenen

balzemachtigen aart, dat zij, in brandewijn ge-

weekt, een lekker en verkwikkend hartfterkend

middel maaken.*

SARSAPARlLLAi

De wortel van deeze plant, die het nuttigst ge-

deelte van dezelve uitmaakt, is omtrent van de

dikte van eenè ganzen- fchaft en loopt in verfchil-

lende rigtingen, zijnde tot op eenen verren afftand

in den grond door eikanderen gebogen en gevlog-

ten; uit den voomaamften wortel fpruiten veele

kleiner vezelen, welke alle taai en buigzaam zijn.

Onmiddelijk uit den wortel fchiet een ftengel ofv

omtr^t anderhtWen voet lang, die aan den top

zig
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zig in drie ftengels verdeelt; elk deezer heeft drie

bladeren , veel in grootte en gedaante naar het

blad van den Ockemootenboom gelijkende en uit

den vork van eiken der drie ftengels groeit eene

bos blaauwachtig witte bloemen, welke naar die

van de lavendel gelijken. Do bast van de worte-

len, die alleen 'vat de geneeskunde gebruikt moest

worden, is van 'eene bittere, maarfpecerijachtige

fmaak. Hij wordt met recht hoog gefchatom zijne

geneeskundige kragten , zijnde een zagt zweetmid-

delen zeer kragtig in het verdunnen van het bloed,
'

als het door dikke vogten belemmerd wordt.

HEIL-WORTBL.

Heil -wortel is een wortel, welke men voor-

heen meende dat alleen ia Korea groeide, vanwaar

hij gemeenlijk naar Japan gevoerd wierd, en van

daar naar Europa; maar men heeft laatst ontdekt

dat hij ook in Noord -Amerika gevonden wordt^

daar hij even zoo goed tot volkoomenheid groeit

en even nuttig is. De wortel is als een kleine .

peen, maar niet zoo puntig aan het eind; fom-

tijds id hij in twee of meer takken verdeeld, en in

alle andere opzigten gelijkt hij naar Sarfaparilla ia

groei. De fmaak van den wortel is bitterachtig.

In de Oosterfche deelen van A(ia wordt hij tot

eenen hoogen prijs vcrkogt, wijl hij aldaar voor

een algemeen geneesmiddel gehouden wordt, en

de
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de laatfte tocvlogt van de inwooneren is in alk

ziekten. Als hij gekaauwd wordt, verilerkt hij

zeekerlijk de maag ten fterkften.

GOUD"DRAAD.

Dit is ecnc plant van het geflacht van de kleine

Wijngaard, die op" moerasfige plaatfen groeit en

langs den grond ligt. De wortelen verfpreiden zig

even onder de oppervlakte van hetmoeras en wor-

den geraaklïjk bij handen vol uitgetrokken. Zij

gelijken eene groote verwarde ftreng garen van

eene fraaie heldere goudkleur en zoüdeO, ben ik

verzeekerd, eene fraaie en duurzaame geele vefW

leveren. Ziiis ook zeer geacht bij de volkplante-

lingenen de Indiaanen als een geneesmiddel tegens

zeer in den mond, maar de fmaak is zeer bitter.

SALOMONS ZEGEL.

Deeze is eene plant, die aan de oevers van ri-

vieren en in rijke weiden groeit. Zij groeit over

het geheel tot de hoogte van drie voeten , zijnde

de ftengels twee voeten hoog , wanneer de bla*

deren zig beginnen uittefpreiden en eenen voet

verder reiken. Op eiken wortel is een gedeelte,

waarop een iodrukzel is omtrent van de grootte

van een fchelling, dat zig vertoont alsof het door

een zegel gemaakt ware, en daar van daan heeft

zij haaren naam ontvangen. Zij wordt als een goed

bloedzuiverend middel zeer geacht.
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D U I V E t S - B E E T.

Éene andere wiide plant, die in de velden groeic

en haaren naam ontvangt van de indrukzelen die

zig in de wortelen vertoonen,ais of zij met tanden

gemaakt waren; de tndiaanen zeggen dat dit voor-

heen een algemeen geneesmiddel was tegens alle

kwaaien , welke het menschlljk geflacht önderwor-

pen is; maar de een of ander kwaade geefl , dié

den mensch het bezit van een zoo kragtig genees-

middel benijdde, gaf den wortel eene beet, die

hem van een groot deel van zijne kragt beroofde;

iiLoÉD-\iroR TÉ i,;

Eené fóort van Weegbrecidleult den grond op-

koomt met zes of zeven lange niuwe bladeren , wel-

ker aderen rood zijn ; de wortel gelijkt naar eene klei-

ne peen, zoo wel in kleur als in gedaante; als hij

gebrooken wordt, is hij van binnen donkerer rood
dan van buiden en *er fljpelen verfcheiden druppels

vogt uit,
: die naar bloed gelijken. Het is een

(lerk> maar teer gevaarlijk braakn^iddch

Beereri-Oör heeft eeneh woltel, Aie aan het

boven eind dik en van ondereh Vol kleine ve;?è-

len is; de bladeren zijn breed, roodachtig, hardi
glad, en fraai blinkend groen van kleur; uit dee^

II. DEELi K tié
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ze rijst een ftengel een voet hoog, die geheel glad

en zonder knobbels is en die op den top verfchel-

de kleine bloemen draügt roodachtig wit van kleur

en van gedaante als eene wilde roos. Een aftrek-

2el van deezeu wortel is wondheelend en balzem-

achtig.

RATELSLANG-WEEGBRKE.

Dit nuttig kruid is eénefoort van Weegbree en

deszelft bladeren, die iig langs den grond verfprei-

den, zijnomtreritdnderhaivert duimbreed, en vijf

duimen lang; uit het midden van dezelve rijst een

kleine ftengcl, omtrent zes duimen lang, dieeene

kleine witte bloem draagt ; de wortel is omtrent

van d« dikte van eene ganzen -fchaft, fterk gebo-

gen en in verfcheiden takken verdeeld. De blade-

ren van die kruid zijn kragiiger dan enig ander deel

van hetzelve tegens den beet van het kruipend dier,

van heewdk het zijoen naaiü ontleent, en «Is het

gekaauwd en onmiddelijk(Op de wond gelegd, en

wat van hfet vogt irtgenö<wï6n,wordt.^mjsihetael-

den alle gefaarKjke verfcliijnzslen «e Awi verdwij-

nen. De Indiaanen zijn zoo overtuigd van het vermo-

gen van dit onfeilbaar tegengift , dat'zij zig voor een

weinigjen (lerken drank ^ «en nlle tijden doot eene

Ratelflang zullen iaaten bijten. Hct'is opmerk-

l^k dat, geduureede de maanden, i»Wrin de beet

van deeze fch^pfiekn lenijnigst i&, dit tegenmid-

del
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del ook in zijnen grootde volkoomenheid is en

weeldrigst in zyneu groei.

- WEEGBREE Poor RioHns Pïantaln. 1

Deeze Weegbree is van dezelfde fQprt als de

voorige; maar in alle opzigten kleiner; zij ont-

vangt haarcn naam van haare grootte ep yan het

arm land , waarop zij groeit. Het is. eer. goed
geneeskundig kruid en wordt dikwijls met vrugt

in koorcfen en inwendige zwakheden toegediend.

P A D D E - W E E G B R E E.

Deeze gelijkt naar de gemeene Weegbree , maaf

groeit ranker, en wordt dus genaamd , omdat de

padden zig gaeme onder dezielve verft^huil^né

ROTS-LEVERKRÜID.
Dit is eene foort van Leverkruid dw..op rotfen

groeiten van den aart van mos is. Het wordt voor

«enuitmuntendmiddeltegensbuikloopengehoufljen*

o A R oi T*---^^*ï''''-';ii' ••>*«*>':

,,Cürgit of $koke is eene groote foort van on-
kruid, welks bladeren pmtrent zes dui^ien lang

en twéé en eenen halven duimen breed zijnj zij

gelijken in kleur en zaamenweefzel naar de blar

deren van fpinagie , maar niet in gedaante. De
wortel is zeer groot, en 'er fchieien verfchillende

R a fUn-
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ftengds uit op, die agt of tien voeten hoog op.

Kroeijeo en vol van roode beziecn zijn; z.J han-

gen in de maand September in bosfen aan dczd-

ve en worden gemeerlijlc duiven • beziejn genoemd

,

naardien deeze vogelen in dien tijd op dezelve aazen.

Als de bladeren eerst uit den grond fchieten ,
zijn

zij, gekookt zijnde, eene voedzaame en gezonde

rroentc, maar als zij ten naastenbij hunne volkoo-

nicne grootte hebben, neemen zij eene vergiftige

hoedanigheid aan. De wortelen , aan de handen ot

voeten van iemand die de koortb heeft, aangelegd,

zijn een zeer kragtig opQurpend middel.

^::.T0
STINK -KOOL.

Sihik'-kool CSktmk CabbageoïPoke genaamd)

is een kruid dat op vogtige en moerasfige plaatfen

croeit. Deszelfs bladeren zijn omtrent een voet

lanc en ze» duimen breed, ten naasten bij eirond,

maar wat gepunt. De wortels beftaan uit een

^oJ^Uezelen, welke het volk van de volk-

plantingen in eene wasfchiDg
gebruiktom defchurft

te geneezen. Dit kruid geeft eenen «erken mus-

kuLhtigen reuk van zig, omtrent als het Sunk-

dier i Skunkh naar welk het om die reden ge-

noemd is.

WAKE-ROBIW»

'

Het kruid , fVake -Robitt genaamd ,
groeit op

moe-

is
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moerasdge plaatfen: deszclfs wortel gelijkt naar

cene kleine knol en zal , als men dien proeft , de

tong grootlijks oncdeeken en dezelve onmiddclijk

van haare natuurlijke gedaante in eene ronde harde

zelfllandigheidverkeeren, in welken (laat zij enigen

tijd zal blijven geduurende welken geen ander deel

van den mond aangedaan zal worden. Maar als

het gedroogd is, verliest het zijne zaamentrekkende

kragt en wordt goed voorden mensch , want als het in

koud water geraspt en inwendig gebruikt wordt,

is het zeer goed voor alle pijn in de ingewanden*

WILDE INOIOO.

Wilde Indigo is een krufd van dezelfde foorc

als dat van welk in de Zuidlljice volkplantingen In-

digo gemaakt wordt. Het groeit in eenen enkelen

flengel tot de hoogte van vijf of zes duimen van

den grond , wanneer het zig In veele takken ver-

deelt, uit welke een groot getal kleine, harde,

blaauwachtige bladeren uitfpruiten, die zig tot

eene groote breedte uitfpreidcn en onder decze

draagt het eene geele bloem ; het vogt van dezel-

ve heeft eenen zeer onaangenaamen reuk.

KATTBN-KRUID.
•

Katten - kruid heeft eenen houtachtigen wortel

,

die in verfcheiden takken verdeeld is en het fchie:

eenen ft^ngel op, omtrent drie voeten hoogi d^
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blndcrtn gelijken naar die van den netel of naar

betonieen gceven eenen fterken reukvnn mumevan

zlg met eenen fchcrpen bijlenden fmaak •, de bloemen

groeijen op de toppen der takken en zijn van eene

flaauwepurperof witachtige kleur. Het wordt Kat-

ten kruid genaamd, omdat men «egt dat de Kat-

ten het niet willen laaten groeijen. Het heeft om-

trent dezelfde kragt als de gemeene munte.

Ik zal in geene omftandige befchrijving treeden

van de bloemen, die ik voor aan In dit Hoofdftuk

reeds heb opgenoemd, maar dit alleen aanmerken

dat zij veel gelijken naar die van dezelfde naamen

,

welke in Europa groeijen en dat zij zoo fraai van

kleur en 200 aangenaam van reuk zijn als men haar

kan onderfteUen te zijn in haaren wilden ftaat.

MA'is «ƒ INDIAANSCH KOREN.

De Mats groeit van zes tot tien voeten hoog op

eenen ftengel, vol geledingen , dieftijfen vast is

en, als hij nog groen is, veel zoet fap bevat. De

bladeren zijn als die van riet, omtrent twee vbc

ten lang en óxie of vier duimen breed. De bloe-

men, die op enigen afllünd van de vrugt op de^

zelfde plant voortkooraen ,
groeijen als haver - airen

en zijn wit, of geel, of purperkleurig. De kor.

reis zijn zoo groot als erWeten en ook zoo glad en

kaal , maar rondachtig van oppervlakte en als wat

plat gedrukt, Ewe air bevat gemeenlijk omtrent
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zea honderd korrels, die digt aan clltanderen in

reien (laan van agt of tien in getal, en fomtljdi

van twaalf. Dit graan is zeer gezond, ligt te ver-

tceren en geeft een zoo goed voedzel als enig an-

der. Als de Indiaanen het tot meel gelhmpt heb-

ben, maaken zij er koeken van, die zij voor het

vuur baklten. Ik heb reeds gezegd dat fommige

naticën het in koeken eeten voor het rijp is, in

welken Haat het zeer aangenaam van fmaak en zeer

voedzaam ii.

W I L D E R IJ S T.

Dit graan, dat in den grootften overvloed in

alle binnen landen van Noord • Amerika groeit, is

het best van alle de wilde voortbrengzelen van dat

land. Behalven deszelfs nuttigheid, als voedzel

voor de menfchen , die dit gedeelte van het vast

land bewoonen, dat men zonder enige andefe

moeite verkrijgt dan die van het in te oogften,

lokt de zoetheid en voedzaamheid van hetzelve een

oneindig getal wild gevogelte van allerlei ilag naar

2ig, die uit verre landen koomen om deeze zeld-

zaame lekkernij te genieten , waarvan zij onuit-

fpreeklijk vet en lekker worden. In toekoomen-

de lijden zal het van groot nut zijn voor de op-

koomende volkplantingen , naardien het dezel-

ve aanftonds voedzel zal verfchafFen , tot dat

men door beteeling der landen anderen voor-

R 4 raad



c64 Van <sfe wortelen y planten.

1

lii

I;

raad zal bckoomen hebben, daar inde flreeken,

4ie niet mee deeze dierbaare gift van de Nacuur ber

rphonken zijn , al is de luchtllreek gemaatigd, en

de grond goed , de eerile planters dikwijls grooter

ongelegenheid te lijden hebben door het gebrek

van een onmiddelijk hulpmiddeJ voor hun nood-

zaaklijk voedzel. Dit nuuig graan groeit in het

water daar het omtrent twee voeten diep is en daar

het eenen rijken modderigen grond vindc De
ilehgels en takken ofairen , die de korrels bevatten

«

gelijken naar haver, en in voorkoomen en ia wij»

ze van groeijen. De (tengels zijn vol geledingen

en rijzen meer dan agt vpeten hoven het water.

De inboorlingen gaêren het graan op de volgenr

de wijze. Omtrent den tijd dat het zijne melk-

achtigheid verliest en begint te rijpen , vaaren zij

met hunne fchuiten tot icfdden onder hetzelve,

einden het aan bosfen eveu onder de airen mei; boonv

fchors , en laaten het drie of vier weeken lang

in deezen flaat, tot het volkoomen rijp is. On%-

trent bet laatst van September keeren zij weder

naar de rivier, wanneer elk gezin, zijne afzondeic*

lijke portie hebbende, en wel in flaat zijnde om
zijn eigendom te onderfcheiden aan de wijze van

de fchooven te binden, zijn deel in oogst. Dit doen

zij door Riet hunne vaartuigen digt aan de fchoo'

ven te vaaren, in zulk een plaatGng,dat het graan,

%lshei; afvalt, 'er in Horten dan flaan zij het ujt
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met (lokken, die daartoe gemaakt zijn. Dit ge*

daan hebbende droogen zij het met rook en trappen

of wrijven daarna de buiten -fchil af; als het goed

tot gebruik is, doen zij het in vellen van jonge

herten of bufïfels, welke tot dat einde bijna geheel

^fgevild en tot een zak genaaid worden , waarin

zij het b^waaren tot den volgenden oogst. Hec
is een onderwerp van veel befpiegeling i^ewcest

waarom dit van zelf groeijend graan niet 111 enigo

andere ftreekcn van Amerika gevonden wordt of

in die landen die op dezelfde breedte gelegen zijn»

daar het water naar allen fchijn even zeer gefchikt

is om het te doen groeijen als in die kichiftree-'

Heq , van welke ik handel. Bij. voorbeeld geenq

'

der landen, die ten Zuiden ofOosten van de groo-

ten meiren , zelfs van de provintieën ten Noor-i

den van de Carolinas tot het einden van Labra-

dor, brengen iets van dit graan voort. Het is

waar, ik vond eene groote menigte van hetzelve

in de bewaterde landen nabij Detroit tuflchen hec

nneir Huron en het raeir Ji^rie , maar , toen ik

^r naar vroeg, verna^ra ik dat het nooit verders

kwam dan in bloeizem , en dat het dan verzengd

geleek en ftierf. Dit overtuigt mij nog meer dat

de Noord - Westen wind , gelijk ik hier voor reeds

heb aangeftipt, meer kragts heefc in dee^e dan 'm y

de binnenfte deelen , en tlat hij nadeeligcr is voor

de vrugten der aarde » na hij over de meiren ge-

I^. 5 waaid
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waaid, en aSg vereenigd heeft met den wind, di(

bij denzelven koomt van de bevrozen Noordlij

ke ftreeken, dan hij verder WestwaarEs is.
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Deeze zijn omtrent van dezelfde gedaante als dé

Europifche bopnen, maar zijn veel grooter dan de

kleinfte derzelve. De Indiaanen koeken die en

eeten dezelve voornamelijk met beeren-vleesch,

irALEBASSBM.

Zij hebben ook verfcheiden foorten van Meloe-

nen of Kalcbasfen,die verfcheiden nadeën gedeel-

telijk in plaats van brood dienen. Van deeze heb-

ben zij de ronde, de lang -hals, de kleine platte,

en de groote langwerpig ronde. De kleinf*e foor-

ten worden gekookt gegeeten als aard-vrugten

geduurende den zomer en zijn alle aangenaam van

geur. De lang- hals, die alle de andere verre over-

treft, wordt gewoonlijk opgehangen tot winter-

voorraad en kan op deeze wijze verfcheiden maan-

den lang goed gehouden worden.

^
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Fe landen, die tusfchen de groote meiren en

de rivier Misfisfippi liggen en van daar Zuid>

waarts naar PFest- Florida ihekken , fchoon mid-

den in een groot vast land en op eenen groocea

aflland van de zee gelegen, liggen egter zooda-

nig dat *er gemaklij k eene gemeenfchap tusfchen

dezelve en andere rijken zoude te maaken zijn

,

waardoor die rijken of volkplantingen , die daar

in het vervolg mogen gedicht of gevestigd wor-

den , handeldrljvende eullen worden. De groote

rivier Misfiifippi, welke door dezelve droomt,

zal derzelver bewooneren in ftaat dellen eene

vaart n)et vreemde landen te openen , zoo wel

als de Euphraat , de Nyl , de Donati of de

U^olga den volkeren , die op derzelver oevers

woonen daartoe gelegenheid geeven , die geeno

andere middelen hebben om de voortbrengzelen

van hunne landen uit of die van andere intevoe-

ren dan booten en ligte vaartuigen, en die des-

niettegcndaande magtige en rijke Staaten gewor-

den zijn.

De Misfisfippi loopt, gelijk ik hier voor reeds

heb aangemerkt i van het Noorden naar het Zui-

den en droomt door het vrugtbaarst en gemaa-.

tigst gedeelte van Noord - Amerika , naardien zij

alleen de einden uitOuit , die aan de verzengde

en
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en koude luchtftreeken grenzen. Dus gunftig ge-

legen zijnde behoeven zij, als haare oever» eens

met bewooneren bedekt zijn, niet lang verlegen

ce zijn om eenen uitgeftrekten en voordeeligen

handel te vestigen. Zij zullen bevinden dat het

land Zuidwaarts bijna van zelf, zijde , katoen , in-

digo en tobak voortbrengt en de Noordlijker

deelen wijn, olie, rundvleesch, kaarsfmeer, hui-

den, buffels, wol, en pelterijen, met lood, ko-

per, ijzer, kooien, koom, rijst, en vfugten,

behalven aarden en basten om te verwen.

Deeze waaren, van welke het land zeer groo-

ten overvloed heeft , kunnen naar den oceaan

vervoerd worden door deeze rivier zonder meer

moeijelijkheid, dan met het vervoeren van koop-

waaren die andere rivieren af, welke ik zoo even

opgenoemd heb , verzeld is. Het is zeeker dat,

. naardien de Misftsftppi de grensfcheiding is tus-

fchen de Engelfche en Spaanfche volkplantingen,

m de Spanjaards in bezit van den mond van de-

zelve zijn , zij den uitgang uit dezelve kunnea

hinderen en degeene , die het de eerfte onder-

neemen, grootlijks kunnen dwarsboomen, doch.

wanneer de voordeelen, die 'er voor planters te

haaien zijn, eens bekend zijn, zullen 'er menig-

ten van fortuin- zoekers, door het vooruitzigt

van zulke overvloedige rijkdommen aangelokt,

pw toe vloeijen en zig, fchoon ten koste

uotm*smnM\n
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Van fhoomen bloeds , aldaar gaan ter neder-

zetten.

Doch zoo de natie , die in bezie van Nieuw

Orleans is , den volkplantelingen in de bionep*

landen vijandig mogt zijn , zoo zullen zij even-

wel eenen weg rot in de Golf van Mexico kun-

nen 'vinden door de rivier Iberville , die zig uit

de ÜTtsfiifippi ontlast, na door het meir Maure»

pas in het meir Ponchartra'm gevloeid te zijn , dat

gémeenfchap mét de zee heeft binnen de gren-

zen van fVest-Flmda. De rivier Iberville fpruit

uit de Misfis/ippi omtrent tagtig mijlen boven

Nieuw Orleans en fchoon zij voor het tegens-

tVoórdige óp fommige plaatfen verzand is , zou

zij egter met weinige kosten bevaarbaar kunnen

gemaakt werden , zoo dat zij volkoomen aan het

eogmerk zou beandwoorden.

Schoon deEngelfchen zedert den laatften vrede

eene uitgebreider kennis van de binnenlanden

'verkregen hebben dan men immer te vooren had,

zijn egter veele voortbrengzelen nog onbekend.

£n fchoon het mij aan geen ijver of oplettend-

heid ontbrak, geduurende den korten tijd, dat

ik mij in dezelve heb opgehouden, möet'ik èg^

ter bekennen dat de kennis , die ik *er van verkreeg,

niet zoo volkoomen was als ik wel gewenscht

htidde en dat 'er nog meer nafpeuringen nodig

zijn om de waereld volkoomen bekend te max-

ken
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ken met de wezenlijke waarde van dee?e Iwg

verborgen ftreckcn.

pc deelen van de Misfufippi , ^ "f heden

nog niet onderzogt zijn , veryatten eene uitge»

lUektheid van m^er dan agt lionderd Engelfche

mijlen langs den loop van de rivier, da; is van

de rivier JlUnns tot ét Oui'scafifitt-timu ,

Die,

welke, ten Noorden van delaatft* rivier liggen

i

zijn in de kaart ivan mijne Reizen vervat, terwijl

'er van do (Overige, welke van daai; tot| aan de

(iplf van Mexico: ftrekken , door verfch«idene

landbefcbrijver» kaarten gemaakt; ?ijn, en de lan-

den langs dp Mfsfisfippi tusfche^' de rivier IlUmis

^n de zee , nvM de rivieren Ohio., Cherokee en

Quabofh^r m éQor den Heer th. hütchins

op de plaats afgpt^kend en uitgegeeven. }k vleije

mij dat de waarneemingw , door l^m medege-

'

deeld en 4vs.4w)r iemind die zelf onderzogt

),§efc, ermm goed oordeel bezit, de aanmerkin-

gen, die ik gemaakt heb, bevestigen en het ent-

werp , dat ik hier geef, bevorderen zullen.

Ik zal nu yQ9r?ga»P »Pet eep bel^nppt verflag te

doen van de h«?e#niglieid; der Jand^n langs de

Oostlijke oevers vj^n de Mhfisfippi Uggeadey vol-

gens den regel des Aardrijksbefchrijvefs van het

Noorden beginnende, ten einde toekoomende for-

tuin-zoekers eene voordeeligie en gemaklijke

phats kunnen uitzoeken om plantaiieën aanteleg-
"^

gen.
;.'..! f

e
.
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gen. Het is egter nodig aantemerken dat men

,

oor men zig daar kan nederzetten , eerst verlof

moec hebben , op de gewoone wijze bij zulke

gelegenheden , en de landen moet koopen van

d^eene, die dooreen iangduurig bezit recht op
dezelve hebben ; maar dit zal geene grooter zwaa-

righeid ontmoeten dan de oorfpronglijke grond-

leggers van alle volkplantingen op het vaste land

cndervionden hebben in het eer uitvoer brengen

van hunne ontwerpen en naardien het getal In-

diaanen , welke deeze deelen bewoonen , zeer

on^enredig is aan derzelver uitgeftrektheid , is

•er geen twijfel of zij zullen gereed zijn om,
tot eenen redenlijken prijs, landen overtegec-

ven, die hun van weinig dienst zijn of, tot ge»

rief van hunne nieuwe nabüurcn, naar landen

hooger aan de Msfisfippi verhuizen , vermits 4ile

fcheepvaarc op deeze rivier niet nodig is tot de
welvaart van hunne maatfchappijen.

Het land, dat zig uitftrekt van het groot ffleir

tot de rivier Mi/ïjt/?/>/>i, hondeid Engelfche mij»,

len van het Noord- Westen naar het Zuid -Oos-
ten en honderd Éia twindg mijlen van het NooixJ-
Oosten naar hst Zuid -Westen, van den waterval
van St, Anthofiy ap, langs de rivier naar boven,
is eene kouder landittreek dan de andere, die laager

aan de rivier liggen. ; ik ben egter zeeker dat de
lucht *er veel gemaatigder is dan in die provio-

tien
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tieën , die in danzelfden graad van Breedte ten

Oosten van dezelve liggen. De grond is uitftee-

kend goed en daar is veel land dat zonder bos-

fchen is in die ftreeken, welke langs de MU/ts-

ftppi liggen, daar integendeel de Noord- Oostlij-

ke oevers van dezelve met hout bezet zijn. Niar

de bronnen van de rivier St. Croix groeit zeer

veel rijst en daar is overvloed van koper. De

waterval van St. Jintheny zal de vaart uit deeze

landen niet geheel ftremmen, naardie» de rivier

St, Croix, die door een gedeelte van deeze ftree-

ken loopt , evep beneden de» waterval in de

Misfisfippi valt e^ met zulk eenen zagten ftrootn

vloeit, dat zij gemaklijk met fchuiien te bevaa-

, Van den waterval af begint eene landftreek in

het land der Ottigaumies , omtrent honderd en tien

mijlen lang en tagtig breed, die, gelijk ik reeds

in mijne reizen befchreven heb , den hoogften

lof dien ik het geeven kan, te boven gaat en

desniettegenftaandeis zij geheel onbewoond en de

overvloed van zegeningen , welke de natuur over

dit hemelsch ftuk grond heeft doen regenen»

keeren ongenotea weder in den fchoot, waaruit

2ij gefproten zijn* Het meir Pepin, gelijk ik het*

met de Franfchen, genoemd heb, ligt binnen dee-

ze ftreek; maar het meir, welk deeze naam ei-

genlijk toekoomt, ligt een weinig naar boven itt

[ «leri
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de rivier AV. Croix; doch naardien alle de han-

delaars het benedenst meir mee dien natini noe-

nien,heb ik het ook zoo genoemd, ftrijdig met de be-

richten , welke ik van de Indiaanen ontvangen heb.

Hierop volgt eene landftreek grootendeels langs

de Ouifcon/in- rivier gelegen, van het Oosten
naar het Westen omtrent honderd en vijftig mij-

len, en van het Noorden naar het Zuiden omtrent

tagtig mijlen groot. De Ouifcon/in • rivier is

voor fchuiten bevaarbaar omtrent honderd en tag-

tig mijlen tot zij de overdraagplaats bereikt, die

haar van de Fosfen -rivier fcheidt. Het land is

hier in fommige gedeelten bergachtig en befloat

in andere uit vrugthaare velden en fchoone wei-

den. Het is ook voorzien van een goed deel

fchoon timmerhout en daar is , gelijk algemeen
aan de oevers van de Misfisfippi en haare takken

»

veel fchoon , open , onbewasfen land , dat goed
is om bebouwd te worden. Hier bij koomt nog
eene onuitputbaare bron van rijkdommen in een
getal lood- mijnen, die op eenen geringen afftand

van de Ouifcon/in - rivier naar het Zuiden liggen

en die ongemeen vol erts fchijnen te zijn.

Schoon de Saukies en Ottagaumiss een gedeelte van

deeze landftreek bewoonen, is al het land, dat zij

bebouwen , niet meer dan drie honderd akkers groot.

Agter deeze landftreek langs de ros/en- rivier

tot en langs de oevers van het meir Mtchigan is

eene andere omtrent honderd en zestig mijlen in

11. Deeu S 4«
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de lengte van het Noorden nnar het Zuiden en

honderd en veertig mijlen breed; het land Is hier

op fonimlge plaatfen zeer goed , op andere zeer

flegt. Het beste ligt aan de oevers van de Groe-

fie baai en de rosfen- rivier, daar ontallijke ak-

kers zijn , met fraai gras bedekt, van welk het

grootlle gedeelte tot eene verbaazende hoogte

groeit. Dceze rivier geeft eene goede vaare

Vöor fchuiten langs haaren geheelen droom ,
die

omtrent honderd en tagtig mijlen lang is, uitge-

zonderd tuslchen het meir mnnebago en de Groe^

ftc baai, daar vcrfchciden overdraagplaatfen zijn

In de ruimte van dertig mijlen. De Fosfen-ri-

yier is aanmerklijk wegens den overvloed van

rijst , die langs dezelve groeit en de oneindige

menigte wild gevogelte, die haare oevers bezoe-

ken, liet land dat digt aan dezelve ligt, fchijnt

zeer vrugtbaar te zijn en belooft alle benodigd-

heden des levens in genoegzaamen overvloed

voor zoo veele inwoonercn als 'er woonen kunnen

te zullen opleveren. Zij die zig hier ter neder

zullen zetten , kunnen eene gemeenfchap openen

hetzij door de Groene baaiy het meir Michigan , het

meir Hitron , het meir Erie en het meir Ontario met

Canada, of langs de Ouifconfin in de Mis/is/ippi,

Van de Ouifcon/in- tot de Illinois -rivier, meer

dan twee honderd mijlen van het Noorden naar

het Zuiden en honderd en vijftig van het Oosten

naar het Westen, is eene uitmuntende hndftreek
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dfe, haorc binnende gedeldheid in aanmerking

genoomen zijnde ^ grooicr voordeden heeft don

men immer verwagten zoude; want de Misfisfippi

aan haare Westlijiie en de lUinois aan haare

Zuid • Oostlijke grenzen hebbende, heeft zij eeno

zoo vrije fcheepvanrc als de meeste andere. De
noordlijke deelen zijn wat bergachtig , maar zij

bevat een goed deel kaal land, uitmuntend van

grond, met veele fchoone vrugtbaare velden en

riet weinige rijke mijnen.

Hier agter van de lilinois revier tot het meir
Erle , honderd en zestig mijlen van het Noorden
naar het Zuiden en honderd en togtig mijlen van

het Oosten naar het Westen is eene landflreek

,

die aan de bronnen van de lllimls- en Ouaba'
che- rivieren gelegen , van welke de eerile zig

onmiddelijk in de Misftsfippi en de laatfte zig in

dezelfde rivier door de Ohio ontlast, ligtlijk door

deeze rivieren gcmecnfchap met de zee zal be«

koomen. Naardien *er ook de rivier Miamis
doorloopt , die in het meir Erie valt , zou 'er

cene gemeenfchap met Canada kunnen gemaakt

worden, ook door deeze meiren, gelijk Ik bo-

ven heb aangetekend. Zij bevat een groot deel rijk

vrugtbaar land en fchoon het meer binnenland*

ligt dan de andere , zal het egter eene zoo goede

aanwinning zijn als de beste derzelve.

Hierop volgt eene landllreek , die met haare

Westlijke grenzen langs de Misftsfippi en met haa-

S 2 re
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re NoordHjkc langs de Wlnois - rivier ligt , om-

trent honderd en vijfiip mijlen van het Ncorden

naar het Zuiden en zestij; mijlen van het Oosten

naar het Westen , welker ligging om cene han-

deldrijvende gemeenichap met vreemde natieën

te openen zeer gemaklijk ij. Zij heeft over-

vloed van alle de noodwendigheden des levens.

De landftreek daar agter liggende langs de ri-

vier Ohio en ter wederzijde van de rivier Ouabs-

che Noordwaarts loopende ter breedte van hon»

dcrd en dertig mijlen van het Oosten naar het

Westen en ter lengte van honderd en veertig mij-

len van het Noorden naar het Zuiden , zal de

voordeelen van eene vrije fcheepvaart genieten.

Het land in den fcherpen hoek leggende tus-

fchen de Ohio en de Misfisfippi, gelijk ook dac

aan de andere zijde der rivier van de Ohio is in

ligging gelijk met de voorige en bezit omtrent

dezelfde voortbrengzelen.

Na de befchrijving van Wt aangenp.am land, die

ik reeds gegeeven heb » behoef ik niet te herhaalen

dat alledelandftreeken, die ik dus heb opgegee-

' yen als gefchikt om aldaar volkplantingen te

(lichten, niet alleen overvloed hebben van de

noodwendigheden des levens , zijnde wel voor-

zien van rijst , herten, buffels, beeren enz. maar

ook in even denzelfden overvloed zoodanige voort-

brengzelen opleveren, welke men onder de aan-

eenaamheden des levens kan rekenen, of ten min-
*

fteo

/

^?>(..n*>is'-*i"-—^^^>- -
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den de te vooren opgenoemde artijkelen van

koophandel , welke de bewooners zuilen hebben

te verruilen voor de voortbrengzelen van andere

landen, die zij nodig hebben.

De ontdekking van een Noord- VVester door-

tocht naar Indie is het onderwerp van ontaliijke

befpiegelingen geweest. Daar zijn ook veele

poogingen gedaan om door de Hudfons • baat in

den llillen Oceaan óiQoneós'mg&a, fchoon vrugt-

loos. Ik zal mij dan de moeite niet geeven om

de voordeelen optenoemen, die uit deeze zoo ge-

wenschte ontdekking zouden voortfpruiten , alzoo

derzelver nuttigheid reeds te wel bekend is bij de

handeldrijvende waereld om opheldering te vereis-

fchen. Ik zal mij flegts bepaalen tot de opgave

hoedanig het mij voorkoorat, dat zij, die in het

toekoomende die ondemeeming doen , de beste

kans hebben om^ te flaagen.

De menigvuldige poogingen die tot hier toe tot

dat einde gedaan , roaar die alle mislukt zijn,

fchijnen een geest van nuriige ontdekkingen te

doen in een ander kanaal geleid te hebben en

deeze, die van het aIlergrootil& belang is, is als

ondoenlijk opgegeeven , doch , naar mijne ge-

iten , moet bet mislukken van dezelve eer daaraan

toegefchreven worden , dat zij niet op goede plaat-

zen begonnen zijn , dan omdat het onmogelijk is.

Alle fcheepvaarers , die tot hiertoe deezen door-

gang hebben gaan zoeken , zijn eerst de baai

S 3 van
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van Hiidfm ingevaarcn , waarvan het gevolg ge-

wtest is , dat zij , het jaargetijde , geduurende

welk dceze zcfën alleen bevaarbaar zijn , belVeed

hebbende aan het nalpeuren van veeie der onrel-

baare inhammen, die daarin zijn, en aondtp eene

opening te ontdekken , door de aannadering van

den winter afgefchrikt , zig gehaast hebben om

terug te keeren , uit vrees van bevrozen te geraa-

ken en dus genoodzaakt te zijn aldaar te blijven

tot de wederkomst van den zomer in deeae koude

en akelige ftreeken. Zelfs dezulke die gezien

hebben dat de kusten zig ontwikkelden en die dus

hoop hadden van te zuUen flaagen , zijn afgefchrikt

geworden van het voortzetten van de reis , uit

vrees dat de winter zoiidö invallen voor zij eene

geniaatigder luchtllreek konden bereiken.
'

Deeze vrees heeft de ilouillfe onderneemers a&

gcfchrikt van de tochten te volvoeren , die zij

ondernoomen hadden , en hunne poogingen te

leur gefteld. Doch naardien door degeenen, die

de Noordlijke deelen van den Ü tillen Oceaan be-

vaaren hebben, ontdokt is dat 'er veele inhammen

2ijn , die naar de Hudjons • baai loopen , is 'er

niet aan te twijfelen of daar zou uit die ftreeken

een doortocht kunnen gevonden worden, als 'er

in een behoorlijk jaargetijde naar gezogt wierd.

En zoo men in deeze verwagting te leur gefteld

wierd , zouden de onderneemers niet in dezelfde

gevaarlijke omftandigheid zijn als die, welke ujt

i,ui Hui'
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iludfofts- baai vemtkken, want zij zullen altoos

van eenen veiligen terugtocht verzeekerd zijn,

door eene open zee, naar warmer luchtftreeken

,

zelfs na herhaalde reizen ongelukkig geflaagd te

lijn. En dit vertrouwen zal hen in ftaat Hellen

om met meer kloekmoedigheid voorwaarts te fte-

venen , en waarfchijnlijk het middel zijn van ter

uitvoer te brengen hetgeen door al te groote om-

«igtigheid of bevrecsdheid mislukt is (0).

Deeze redenen om het ontwerp van onderzoek

na deezen nuttigen ucortocht te veranderen, zijn

zoo overtuigend, dat in het jaar 1774 richard

WHiTwoRTH, Schildkn. Lid in het Parlement

voor Stafford, een man van uitgeftrekte kundig-

heid in de Aardrijkskunde , van eenen werkzaamen

onderneemenden aart , en wiens weldaadige ziel

altoos gereed is om het geluk van bijzondere per-

foonen, of het algemeen welzijn te bevorderen,

door de aantooning, die hem dcor mij en andere

van de nuttigheid van hetzelve gedaan wierd, het

voorneemen nam van het vaste land van Amerika

doortereizen , en eene pooging te doen om een

plan van dien aart ter uitvoer te brengen.
\^

Hij was voomeemens len naaftea bij denzelfdcii

weg als ik te volgen en, na een fort a^n het meir

Pé-

(a) Men weet dat daeze doortocht zedert door den

Kapitein cook vtugtloos is beproefd, vikt.

S4

\

jil^



't

989 A A N H A N G Z E L;

Pcpin gebouwd te hebben , de rivier St» Pierrt

pptevaaren en van daar eenen tak vaq de Mesforte*

rmer op , tot hij , de bron van de Oregan of

fFest rivier , aan de andere zijde van het hooge

land, dat de ftroomen,die in de Golf van Mexic»

,loQpen van die , welke in den Stillen Oceaan

vallen , fcheidt , ontdekt hebbende, die rivier zou-

de afvaaren tot de plaats, daar men zegt dat zij

zig bij defiraat van Annian ontlast. Hier eene

«ndere volkplanting nedergezet hebbende op de

eene of andere plaats , die best gefchikt zoude

(chijnen om zijn volk te onderhouden , in de. na-

buurfchap van enige der inhammen , die naar het

t»^oord- Oosten ftrekken, zou hij van daar zijne

nafpeuringen begonnen hebben. Deeze heer zou op

deezen tocht verzeld geworden zijn van Kolonel

UQC.ERS, mij en andere en zou een genoegzaam

getal werklieden en zeelieden medegenoomen heb-

ben, cm de nodige forten en vaartuigen te bou-

vren en de laacHe te bevaaren , in alles niet rain«

der dan vijftig of zestig mannen. De verlof-

brieven en andere vereischten tot dat einde waren

ten naaften bij gereed , wanneer de oneenigheden

jnet Amerika begonnen , die eene onderneeming

jluiteden, welke beloofde voor Engeland vaneen,

onbcgr jplijk nut te zullen worden.

K I N 9 I<
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G
G.

k-JTaai (blaaowe) befchre-

ven, II , ao9 en volg.

G'jnzen- rifier , 1 , 68.

Garcia zijn gevoelen om-
trent Amerika, I, 179.

Gargit , II , 159.

Gebed vun een Opperhoofd
der Ottoviaws otn eene

goede reis voor deo fchrij-

ver, 1 , 31.

Geele - rivier , 1 , 48.

Geest; welk denkbeeld de
Indiaanen omtrent den
grooten Ueesc ofbod heb-

ben, II , lao; oincrent

den bouzen Geest en min-
dere Geesten , aUt.

Geheugen (Koed) der In-

diaanen , l, 336.

Geitenmelker , II , aoa , aos.
Geld bij de Indiaanen in

geen' achting, 1 , 341.
Genecsmeciters zijn de

Priesters , II , 1 aa. hoe
zij de zieken behandelen,
laj, 13a.

(ieorge - meir , 1 , 168.

Gefpikkelde Stang , II , ai($.

GoiiUtirtS' rivier, 1 , 101.

Godsdienst der Indiaanen,
11, 118 en verv.

Goniboom ( zoete ) befchre-

ven . II, a45.

Cunorrhea door eenen In-

<liaan fpcedig geneezen,
II, <3''

Gordel vau Wampum be.

l'chreven , II , 101.

Guttd zeer ovtri'loedig bij

eene zekere naiie van N.
AmetlKa, 1, 113.

Goud -draad, eene pUnti
II, 2S6.

Grand-traverfe ,\ , ao,t«r.
Groene • baai. Zie Baai de$

Puants.

Groene- rivier , l , ri. •>'

Groene -Uang, II , 2t6.

Groot • meir -fdeazelfs groots

te , ligging, gedaante ens.y

1 , 137 en volg.

Grotius ; zijn gevoelen oow
trent de bevolking vaa
Amerika, I, 180.

Guldenboom, II, 341.

H.
H.

.agedisfen van N. Amé-'
rika , II, aa8. de fnelle»

aa8. de traage , aa9.

Hazelaar (wichel) II, 349
en volg.

Handel met de Indiaanen ,
I , \o6 en verv.

Heil- wortel , II, 955,
Hhnnbpin; zijne berichtea

omtrent de Noord-Ame«
rikaanen, 1 , 315*

Hert belchreven , II , i8o«

Herten -jagt, 3a.

Hickory , witte Walnoot , If ,

343.

hol dat zeer aanmerklijie

is , 1 , 60 en volg.

Honden van N Amerika,
II. 177.

Honuen - vleesch wordt op
alle maalt jdc-n bi} de In-

diaanen gegeeten, II, 22.

Hoorn (van ) zijn gevoelen
omtrent de bevolking van
Amerika,- I, 185.

Hoi*-

11
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^•iiraarl der N. Amerikaa<

ncn, I. 117 en verv.

.

ÜDlpvaerdiKheid van de In-

I diaanen jegena elkandc*

ren, I , §40.

HuroH - welr ; grootte van
heiseive . I, 13S.

Klatten aie de N. Ameri>

. kannen bouwen als zij

reisen , I, ai6 e» volg,

ÜDwelijken der Indiaanen,

, I II, 106. veelwijverij, 106.

huwelijkspk'gcighcden ,

108. (II e» ver», echt»

(ctaeidingen , 116.

I.

1 aaren hoe de Indiaanen

''die rekenen,!, 143.

Jagt; bekwaamheid üer In.

tliaanen op de jagt , II ,

, aS. op welke dieren, alJ.

hoe die gefthied , 39 en

verv.

Jenever - brïieën , 1,17.

Indigo Q wilde } U > i^6.

Inkhoorntjens befchreven ,

II, 19a-

Infekten van N. Amerika,
. II . 130 ew verv.

InwijinK in eenc Maatfchap-

p« , II . lö.

laOONDUCKS, I, 168.

Iroquoh-meiren , l, itf8.

Isracliten zouden , volgens
: ADAia Amerika bevolkt

hebben , I, 198. bewij-

zen voor dat gevoelen,

I, aoo en verv.

K,

jV.aart; naanwkearigheld
van die aan bet hoofd van
dit werk gevoegd, I, 39.

vairche door de Pranfchen
vervaerdigd , I , a. de In-

diaanen maaken kaarten

op boom -bast, I, i45<

kaarten door de Naudo-
wesjlet van hunne landen
getekend , I, 80.

Kaatfen hoe gefchled, II»

103.

Kalei) asfen , II , a66.
Kapzel der N. Amerikaan»

fche vrouwen , 1 , 114.
Karakter der N. Amerikaa«

nen, 1 , 119 en ver*. II,

144 «ff verv.

Karper, II , 117.
Kastanjen- eik . II, igtf.

Knttenkruid, II, 261.

Katvisch befchreven , II,

317.

Kersfenboomen van drieërlei

foorten , II , 344.
Klllijlinoes ,1,77. van wel-
ken Stam zij zijn, 115.
bieden hunne vrouwen
den vreemdelingen aan ,

ia6.

Kinderen hoe door de N.
Amerikaanfche vrouwen
behandeld worden , l, 33».

hoe hun naamen gegee-

ven worden, II, 116 en
volg,

Kinkajou, II , 184.

Kitchi . MamtOU , naam van
het Opperwezen bij de
Chipewdyst II, 119.

lUeer
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k.aart; naanwkearigheld
tn die aan hec hoofd van
it werk gevoegd, I, 39.

airche door de Pranrchen
ervatrrdigd , 1 , 1. de In-

iaanen maaken kaarien

p boom -bast, 1 , 345.
aarten door «Ie Naudo'
esjles van hunne landen
::tekend , I, 80.

tfen hoe gefchled, II*

03-

ebasfen , II , t66.
>zel der N, Amerikaan»
:be vrouwen , 1 , 934.
akter der N. Amerikaa-
len, I , aip en ver*. II,

44 «ff verv.

per, II, ai7.

itanjen-eik . II, ajtf,

tenkruid, II, a6i.

visch befchreven , II,

117.

sfenboomen van drieerlei

borten , II , 344.
lijlinoes ,1,77. van wel-
een Stam zij zijn, 125.
lieden hunne vrouwen
len vreemdelingen aan ,

[36.

ndcren hoe door de N.
Amerikaanfche vrouwen
behandeld worden , 1, 33».

hoe hun naamen gegee*

ven worden, II, 116 en
volg.

nkajou, II, 184.
tchi ' Mamtou , naam van
het Opperwezen bij de
Chipewdyit II, 119.

lUee-

D L A D W IJ Z E R;.

Kleedini; en oprchik der M.
Anierikaanen , I, 320.

Klei (swarte) waartoe ge-

bi-zigd , 1 , 97. witte goed

tot porceletn, 16. blaaa-

we dienende den Indiaa-

nen om zig te befchilde-

ren, itf. en bij hen ccn

teken van vrede > i6.

Kleur der N. Amerikaanfohe
Indiaanen, I, 318.

Kneusingen hoe de Indiaa-

nendiegeneezen.H, tap.

Knods, II. 38, 39.
Knoopen.houc, II, 940.
Kom-fpel , 11, 105.

Koning , deszelfa geringe

niagt, II, 3, 4 hoe de

opvolging bepaald zij, 5.

Koningin der fyinnebagoes,

I> 39* 30-

Konings-EUand in het Grootr

meir , 1 , 1 19.

Konings vogel, II > 914.

Konlten zijn den Indiaanen

onvcrrchillig . 1 , 34a.

Koortfen wat de Indiaanen

tegens dezelve gebruiken,

II , 119
Koorts -ftrnik, II, 15 1>

Koper " erts t I> I33*

Kraanvogel of Lepelaar, be-

fchreven , II , aos «« yolg.

Krokodillen 'rivier, I, 33.

Kruiden , die in N. Ameri-

ka groeijen, II, 253 e»

verv.

Kruipende dieren van N.
Amerika , II , 2 1 9 «» vf*"if'

Krijgsgevangene hoe door de

Indiaanen medegevoerd

worden , II , 7 3 . 7 6. enige

ontfnappen door den'hel-

denmoed van eenenoair«
74. hoe men over hun loc

beflist . 78. hoe zij ter

dood gebragt worden , 79
en verv, voorbeeld ver^

baald . 80 en verv. goede
behandi^ling de vrouwen
aangedaan, 63. ho« die

gevangene , welke ge-

fpaard worden , verdeeld

worden, 84 «n vn/g.

Kousfenband-flang, II« aas*

L.

(a j}^)) ; befchrijvingvaa
die Sterkte, 1, 19.

Lacnnla , provintie , I , t6^
La ET (09) zijp gevoelen

omtrent de bevolking v«i|

Amerika , 1 , 1 80.

La iiontan; zijne berichi

ten omtrent de Noord-
Amerikaanen , 1 , 315.

Landen aan de MisfitOppI

befchreven , II , 367 ««
verv.

Lange zwarte Slang , II, 335,'

Lavendel, II , 234.
Laurenca {St.) oorfprong

van die rivier I, 73.

Lepelaar befchreven II , aos
en volg.

Lepelhout, II, 348.
Lepels der Indiaanen , I,'

S28.
I^ichtende Kever, II, 33 r«

Liquidambarbron II, 245,
Lood- erts, I » 44>
Loon - duiker , II , 207.

Liil<en hoe door de Indiaa-

nen behandeld worden,
II. ijó.

'Il
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'*

lijk - redenvocring der In.

diaanen, II» i3*'

M.Laagde - koper , I , loo.

Maagpijnen bij de Indiaa-

ncn gemeen, II, 127.

Maaltijden ; hoe de Indiaa-

nen die honden , II , 10.

Maanden ; naamen van ^e-

> felve bij de Indiaanen,

I, 244.
., .

Maandftonden; bjjgeloovige

denkbeelden daarom-
' trent, I, 23'- . ,

Mcatfchappij van vnendea

vanden Geest, II, 10.

Mahahs, I, 105.

Mais, II, 4<53.

Manataalin, I, Ij8.

Mandragoras, I, 112 ««

volg.

J^IèMikonagone - melr , 1 >

179.
Menttoes wat die zijn, II»

52. naam van hetOpper-

. wesen bij de Schipeways

,

119.
Marktplaats voor de Indiaa-

nen, 47» .^ ,.
Marmeldier (Amenkaansch)

II, 189.
" Marmel -rivier, 1 . 97.

Matter; «ie Bosch- marter.

M'JwIiaws , eene der ben-

f den van de Naudowesfies

uit de vlakten , 1 , 76.

H4awtawbauHtowahs , bende

der jfsjinipo'ils , 1 , 57.

Meir( ondieraardsch) , 1 , 6 1.

Meerels befchïev«n , II.

ais.

M«ir Mkhigatt. Zie Mkhl-

gan. M. ffïHttebago. Z,

H^lnnebago. M. Pepln. Z>

Pepln. M. Bourbon. Z,

Bourhnn. U. fyinnepeek.

Z. ff^innepeek.. Bosch-meir.

Z. BoicI* - M. Regen - meir,

Z, Regen - M. Rood- Meir.

Z. Rood- M. witte Beeren'

Meir. Z. witte Beeren-M*

Duizend Meiren. Z. Dui-

zend M. Groot Meir. Z.

Groot Af. Meir Huran..

Z. Huron M. Meir St,

Ctaire. Z. St, Claire.

Meir Erie. Z. Erle. On-

tario, 165. Oniada,i6jt

Champlain, ald. Meir 0«-

orge. Z. George Af.

Melk wordt bij de Indiaa»

nen niet gebruikt, II, 8.

Memomome - baai , naam
• van de Groene -baai bij de

bewooners, I, 24.

Mesjbrie - rivier ,• derzelvet

oorfprong 1,72.
Mexicaanen; hun oorfprong,

I,i8t.
Micltigan (Meir) 1 , 19 »

24. detzelfj grootte, ss*

landen aan deszelft oe-

vers , a<5 en volg.

I^ichilliniaokinac ; bcfchrij-

ving dier Sterkte, I» 16,

hoe zij door de Indiaa-

nen wierd ingenoomen,

1 -j , wederom aan de En-

gelfchen afgeftaan, 18.

Michipicooton - rivier , 1 , 1 3 ï«

Minnenijd niet in het ka-

rakter der Indiaanen, I,

239.

M'ii-
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èir Mkhigan. Zie MkhU
gan. M. ffinnebago. Z,

H^lnnebago. M. Pepln. Z>

Pepln. M. Bourbon. Z,

Bourhnn. U. fyinnepeek.

Z. ff^innepeek.. Bosch'/neir.

Z. Bosch - M. Regen - meir,

Z, Regen - M. Rood- Meir.

Z. /looi- M. >v<«« Beeren'

Meir. Z. wi/tó Beeren-M*

Duizend Meiren. Z. Z)»»-

2««rf M. Groot Meir. Z.

Groo/ Af. Meir Huran..

Z. H«/ro« M. Meir 5«.

C/airc. Z. SU Claire.

Meir £r/e. Z. ErU. On'

tario, 165. Oniada, 167,

Champlain, ald. Meir Otf-

orge. Z. George Af.

lelk wordt bij de Indiaa»

nen niet gebruikt, II, 8.

\itemomome - baai , naam
van de Groene -baaibij de

bewooners, I, 24-

Viesjhrie - rivier ; derzelver

oorfprong 1 , 72*

ilexicaanen; hun oorfprong,

I,i8t.
Micltigan (Meir) 1 , 19 ,

24. deszelfj grootte, ss.

landen ^an deszelfo oe-

vers , a<5 en volg.

MicltilUntackinac ; befchrij-

ving dier Sterkte, I» 16,

hoe «ij door de Indiaa-

nen wierd ingenoomen,

1 j , wederom aan de En-

gelfchen afgeftaan, 18.

Michipicooton - rivier , 1 , 1 3 ï«

Minnenijd niet in het ka-

rakter der Indiaanen, It

BLADWIJZER.

239.

Mit-

Mlisjifauggs ; Stam van In-

d'aaniMi , I , 167.

Misftsfippi; befchrijving van

d;e rivier, 1 , 48, 51 en

to/g. sO, 6a, 69, 70.

oorfpronc; , 73. lengte

,

iti. berchrijving van de

landen aan die rivier ge-

legen, II, aÖ7 en verv.

MIstasJin - meir , 1 , 171.

Moeras -eik, II , 236.

Mohawks , I , I '^8

Mohanks- rivier , 1, 167.

Moorbezucnbooin , II, 141.

MoNRO; zijn gedrag, II,

67
Monfterachtige Slang roet

twee koofden, II, 337.

MoNTCALM ; zijn gedrag,

II , 56 en verf,

Moofe dier befchreven , II ,

181 «» verv.

Moofe wood , II, 348.

MoRAEZ ; ( DB ) zijn gevoe-

len omtrent de bevolking

van Amerika , I. 185.

Mackawisf befchreven, II,

303.

Maskas - roc befchreven , il

,

191.

Muiquiun • land , \, io<.

N.

J^ aamen van de Indiaan-

fche kinderen, 11, nd-
van Indiaanen wat zij

betekenen, 117 en volg,

Kagt- havik befchreven , II ,

3oa.

Nagt - fchade befchreven ,

II » loa.

I. QEEI,

Natie bij de blmkende ber-

>»en woniiinde. I, 113,
NayvJnweslifs;dt: Rivii r bi n-

den van dit volk , I , <;<J,

• bericht van die natie

,

a/d. Naudowetfies in de
vlakte , s;.

Ne/togjtawrnalis;beQde det
AsfiniinÜs, I. 57,

Niagara Fort, I. idg. Wa-
terval, 164, 165.

l^ipegon -riyter , \ i j 1

.

Nipifing-meir, 1, 170.
Noord • Amerika; V ervoeti-

ge dieren van dat land

,

II, 17 j en verv. Voge-
len , 801 en verv. Vis-
fchen , 115 en Verv. Krui-
pende dieren , 3 c 8 en verv.

Infekten , 330 #» varv.

Hoornenen Heesters, 334
*« verv. Planten, Krui-
den en Bloemen, 253 en
verv.

Noord - Amerikaanen ; hun-
ne oorfprong , zie Ameri-
ka, hunne perfooncn, I,
ai8 «K verv. hunne kledij

,

aio. tenten , 336. huis-
raad , 337 en verv. vrou-
wen , 229. zeden en hoe-
danigheden , ald. en verv»

fchranderheid,235> hunne
tijdrekening , 343 en verv,

aardrijkskennis, 345. fler-

rekunde, 346. telkonst,

ald hunne verdeeling in
Stammen, II, jo. 3. Regee-
ringsvorm ,4. maaltijden ,

7. dansfen , 1 1. fpeeltui-

gen ,21 en verv jagten , 37
en very./ oorlogen , 37 en
verv, wapenen , 38.

T iiQO
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hoe ïij vrede maaken,

91 en yerv. hunne fpe-

len , 103 en verv. huwe-

lijken, loó.naaraen, iil.

godsdienst, iï8 *« verv,

siekten en geneesmidde-

len, ia? e» verv. begta-

Venisfen, iSS «» ven'.

hun karakter, 144 «»

verv. taaien, 150 '» ^«rv.

Kooten - booraen befchrc-

ven , II , 840 en verv.

Tfoqaeti - baai , l, a6.

O.
o.

_'ffet-dans, II, »7«

Olie -noot, II, 240.

Ondatra befchteven , II , 1 9 t«

Ofiiada - meir ;
befchrijving

van hetzelve, I, lö?»

Oniadat , 1 , 1 6^*

Onondügoes, I. ï^S.

OHtario ; befchrljving van

dat meir, I, i^S.

Porlogen der Indiaanen

,

Il , 37. redenen van de-

zelve , 40 c» volg. hoe

Bij door hunne hoofden

daartoe aangeïct wor-

den , 43. ï»oe »y *'S

daartoe bereiden , AS- en

verv. hoe zij bondgenoot-

. fchappen aangaan, 49*
' hoe xij dien vetklaaren ,

50. hoe te veld trekken

,

51. hoe aij Mg legeren

,

sa. hoe de aanval ge-

fchiedt, 53. boe »ij veg-

ten, 54. 69. hoe zij met

de overwonnene hande-

len , 7». hoe aftrekken ,

71. hoe zij de sevangene

behandelen , 7 3» "^ 'es

dood brengen , 79.

Oorlogs-dans; hoe die ge-

danst wordt, II, i4( ü^'

Oorlogslieden welke die

zijn, II, 37.

Opper - oorlogsman ; hoofa

van de krijgs-zaaken,!»

>•

OregOHi oorfpïong van die

rivier, I, 73.
Orignal befchreven, II,i8o

en volg.

Osivego-rivier , I , lös.ftetk*

te, 166.
oetlgaumles i hunne ftad ,1*

45. ontkooming den Fran-

fchen door de heldendaad

van eene vrouw van die

natie, 36. krijgskundig

gedrag van dtzelve in een
zeker geval, II , ga en verv.

Ottawmwt ; landen die han
toebehooren, I, a6.

Otter befchreven , II , 1 99
en verv. Kleine of?oel-oC>

ter , a«o.

Ouderdom wordt bij de In-

diaanen geëerd , 1 , 336.

Oulfionfin - rivier ; nabijheid,

vanden ootfprong derzd^

ve met dien van de yos-

fen- rivier., 1, 42 , 46.

Overdraag plaats, (Groöte)

I, 101.

Overdraag- plaats tusfchen

de yosfen- en Oui/bonJiM'

rivieren befchreven , I«

i8.
Overfpel; hoe bij de Indiaa-

nen geftraft woidt , II , 1

1

4'

OviBDO ; zijn gevoelen om-
trent de Jntilles , I, 1 79-

P.
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laodelen , 7 3» "^ 'es

3d brengen , 79.

)g8-d»ns; hoe die ge»

ast wordt, II , Mi •4>

jgslieden welke die

n, II, 37.

;t - oorlogstnan ; noofa

n de kr>jgs-z8aken,It

;off; ooifpfong van die

zier, I, 73,
nal befchreven , II , 180

f« volg.

tgo-rivier , I « lös.ftetk*

>, 166.
gaumles ; hunne ftad , I *

5. ontkooming den Fran-

:hen door de heldendaad

an eene vroaw van die

atie, i6. krijgtkandig

:edrag Tan dtzelve in een
leker geval, II , gaenverv.

awmwt ; landen die ban
oebebooren, I, a6.

:et befchreven , II , 1 99
>M verv. Kleine of?oel-oC>

ter , a«o.

;derdom wordt bij de In-

diaanen geëesd , 1 , 336.

'tfeonfin - rivier ; nabijheid

van den oorfprong dersel»

ve met dien van de yoi'

feri' rivier., 1, 42 , 46.

verdraag plaats, (GroiDte)

l, 101.

/erdraag- plaats tasfcben

de yosfen- en OuUhonjiM'

rivieren befcbreven , I«

i8.
verfpel; hoe bij de Indiaa-

nen gellrart weidt , II , 1 1 4'

IviBDO ; zijn gevoelen om-
tient de Jntilles , I, 1 79-

P.

i ad. Zie Boom -pad.
Padde- weegbree, II, asj.
Pannen der Indiaanen , I ,

ia8.

Papenouagarte' Meir ,ï ,ij 1.

Patrijs befchreven ,11, ao8.

Patvtvatv of zwarte dans,
II, 15, at.

Pecan-noot, II, 943.

Pepin-meir, I, 51 , S».
Pertibi ' melr , 1 , 171.

Planten die in N. Amerika
groeijen , II , 153. en verv.

Plegtigheid ( zonderlinge )
bij eene inwijing , II, 16.

en verv.

Pl«Dris heerscht onder de In-

diaanen, II, ia8. hoe zij

die geneezen , ald.

Poel -otter befchreven, II,

ao».

Ponjaard befchreven , II ,

39. en volg.

Potten der Indiaanen , I ,

ia8.

Priefter, die eene voorzeg-

ging doet , 1 , 1 1 8. e» ferv.

Priefters wat die bij de In-

diaanen doen, ir. 111.

Prins van de ff^innebagees ;

zijn zonderling godsdien-

ftig gedrag, I, 63. «« verv.

Pruimenboomen , II, 343*

Purper- verw uit een' Noo-
tenboom, II , 341.

Pijnboom, II, 336. Kana-
4afche , 339.

Pijnen in ledenmaaten hoe

door de Indiaanen geuee-

zen worden, II, 131.

Pijp -dans, II, 13.

R.
R.

.aadslieden wie die zijn

,

II. 5.

Raadsvergaderingen hoe ge«

houden worden , II , 6.

Raadsvergadering der ff^m-

nebagoes , 1 , 39. van de
Naadowssjies gebonden ,

83.

Racoon befchreven , II . 189.

Ratelflang ; merkwaerdig ge-

val met dit dier. I, 39
en verv. menigte van die

dieren op <"?« eiland,

163. de Slang befchre-

ven , II , ai 3 en verv.

haisbouding van dat dier,

aao. gevolgen van zijn'

beet, aai en verv.voott-

teeling, 134.

Ratel- flang> weegbree, II.

as8.
Redenvoeringvan denfchrij'

ver tot de Naudowesfiet .

I, 83 en volg. en and-
woord van han . 86.

Regeeringvorm der Indiaa-

nen , II , 4.

Regen van zwart water i

I, 14$. van andere kleu-

ren , 1 47.

Regen • meir ; befchrijving

van hetzelve, I, 109.

Rekenkonstbijde Indiaanen

onbekend, I, 246.

Rendier befchreven , II , 183.

rendieren -jagt. II, 33.

Ringflang, II, 127.

Roode vogel, II , 413.

Rood -hout, eene foort van
Wilg.I, 37. deszelfs ge-

bruik, a8.

(;
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Jt^^J • marmer - rhUr , I ,

Ron^l • weir ;befchnjvingvan

hi^tzelve, I, i lO.

Rouwen van de Indiaanen

over de dooden

,

II , i 40

•

14J, voorbeeld van rouw,

141.

Rots leverkruid , II , asp-

Rum- rivier, 1 , 6J.

Rupern rivier, I, 171.

Rups van de tobak.II, 931.

Rijst, \ Wilde) II. aSg.

Rijstinaal door eene vrouW
gcg«even , I ( a39-

S.

Oaffrafras, II .247.

Saganaum- baai , 1 , 138.

Sagu.noy- rivier , I, 17 «•

Salomons- ZfR^l . I . 256.

Sarfaparilla, II . 2^4.

5<»«.i«<?f ; bcfchnjvmtS van de

groote Itad van die naiie,

1 , 44. hunne volkrijk-

tüid, 4 5

Scheen -hout, II . a4'>'

Schianefe ; eene der benden

van de Naudoweifies , l,

7«.

5c/i»a«j,- eene derbenden van

de Naudêwesjies uit de

vlakte , 1 , 76.

Schilden der Indiaanen, II,

40.

Schild- pad ,
(Land) II,

at8.

Schip door de Indiaanen

aangetast , I , > 59-

SchotiiS der indiaanen , I«

Schocd-fpel, II 1 lOS.

Schoenen det N. Amerlkaak

nen, I , 223.
Schuiffelende Slang , Il , 236.

Senecas, l, 168.

Se^ockimac; kruid dat de

Indiaanen onder hunne

tobak mengen. I, 2'i.

Shaluwsweentowahs ; bende

der ^sflnipoils , \, 57-

Skoke, II 259.

Slagtinij door de Indiaanen

onder de Hngelfchen aan-

geregt. II . s<S enverv.

Skunk bef hreven, II, 185

en verv.

Slanecn van N. Amerjka»
II 218. en verv, de ra-

te (lang, a/rf. langezwar-

te,Il,2a5 geftreepte.iïW.

watejflang aid defchuif-

felende , de groene , de

doorn - ftaert , öe gefpifc-

kelde, a»6. de rinitflang,

de tweehoofdige , 227.

Specht befchreven , II ,239.

Speeltu gen bij de Indiaanea

in gebruik , II, ar.

Spel ; de Indiaanen zijn

v.rzot op het fpel , I,

438. II . 103. zijn onge-

(iuljig in bet verliezen ,

106.

Speelen der Indiaanen, II,

191 en ^^'^- ^^^ kaatfen ,

ald. het fpel van dea
fchotel, 105.

Springtiaanen, II, 234 .

Spijzen der Indiaanen waar-

in beftaan , II , 7 cw volg.

Stad der Ottowaws op een

der eilanden van de Grand

Traverfe , 1 . 20. hoe de

fchr'jvei daar ontvanger»

wicrd

,
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oenen dei N. Amerlkaak

len, 1 , 223.
uiffelende Slans , Il •

23i$<

ecas, I. 168,

ockimac ; kruid dat de

ndiaanen onder hunne

obak mengen. I, 2S,

ihswsweentowahs ; bendt

Ier ^sfinipolls , I ( 57-

)ke, li 2 59-

gtinij door de Indiaanen

ander de Engelfchen aan-

jeregt. II, s<S enverv.

ank bef. breven , II, 185

?« verv.

inccn van N. Amerika ,

II 218. en verv, de ti-

te(!anB,a/rf. langezwar-

te,Il,22 5 geftreeptc^W.

watejflang aid defchuif-

felende , de groene , de

doorn - ftaert , öe gefpikr

kelde, 126. de rin^flang»

de tweehoofdige , 237.

iccht befchreven , II , 239.

>eeltu gen bij de Indiaanea

in gebruik . II, ar.

)el ; de Indiaanen zijn

v.rzot op het fpel , I,

S38. II . 103. zijn onge.

(iuljig in bet verliesen ,

106.

peelen der Indiaanen, II,

191 en ^^'^- ^^^ kaatfen ,

aU. het fpel van dea
fchotel, 105.

ningliaanen, II, 2J4 •

pijzen der Indiaanen waar-

in beftaan , II , 7 cw volg.

;ad der Ottowaws op een

der eilanden van de Grand

Traverfe , 1 . 20. hoe de

fchr'jvei daar ontvangen
wicrd

,
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Wlerd , 3 1. ftad der ff^n.

nebagoes. Zie ff^inneba-

goet

Stad door de Indiaanen ver-

laaten op bedreiging van

den (7rooten Geest , I ,

46. andere door hen ge* .

bouwd, 47.

Stad van de Chipeways , I ,

99.
Stammen . waarin elk volk

bij de Indiaanen verdeeld

is , II , t . hoe 2ij zig on-

dcrfcheiden, a.

Stanwlx Fort, I, 167.

iS^. CItii'-e meir ; bcfchrlj-

ving van da: meir .1,143
en voJg,

St. Croix-rMer ; tak van

dezelve , I , leo.

Steen den Indiaanen tot een

wapen dienende.

Steen, (witte) I. 96. roo-

de , 97. zwarte, ald.

Stekelverken befchreven , II ,

187.

Sterrekunde ; wat de Indiaa-

nen van dezelve weeten,

I. 240.

Steur befchreven. II, at 6.

St, FrancUkus- rivier ,1,6%,

St. Johns - meir , 1 , 171.

Stik - bezie , II , iii.

Stinkdier befchreven , II ,

185 en verv

Stinkers- baai Zie baai dei

Puants.

Stink' kool, II, a6o.

St. flerre , ( rivier ) 1,62.
haar oorfprong, 7 a. be-

fchrijving van het land
a^n dezelve, 95 en vo.'g.

Storm , die zeer hevig was ;

I, 81.

Straatvan.Sr A/ori</ I 137.

Succatoih; hoe die fpijs be-

reid wordt , II , 8.

Suckwick o{ fVickfpkk , H,
2^9.

Sniker wordt door de In-

diaanen alleen op zigzel>

ve gegeeten ,11,8.
Sniker- ahorn , II, 137.

Samack ; gebruik van heC«

zelve bij de Indiaanea,

I. 27.

T.

aal ; overeenkomtt van
de Chineefche met de
Amerikaanfche taaien , I «

309.

Taaien der N. Amerikaan-
fche Indiaanen, II, 150
en verv. Chipewayfche
taal de algeineenfte.a/^,

en Volg Naudoweslifche,
isa. woordenlijsten vao
beiden, 156 en 167.

Talini^en op het meir ffin-
nebagoe zeer goed , I,

34. II , a»7.

Tamifcaming 'tneir ,1, 170.
Teering heerscht onder de

Indiaanen, II, 128.

Telkonst; hoe verre die der

Indiaanen gaat, I, 24}
en verv.

Tenten der N. Araerikaanen
hoe gemaakt , I , aa6.

hoe zij die plaatfen, 327.

Tintons; eene der benden vaii

de NauJtvi/esfies uit de
vlakten, I, 76.

T j To-

'

f
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I
r.-

er

Xobak ; met welke kruiden

de Indiaanen die vermen-
gen, I, a8.

Tobak worm of raps > II,

251.
Tomahawks \ wapen van de

Noord . Amerikaanen , II ,

3».

Tongo-fVakon; naam van het

Opperwezen bij de Nau-
dowesvies, II, 119.

Torot.ro i ftad der Mhjifau-
ges, l, 167.

Tovenaars sijn de Priefters,

II , laa . 135,
Trommels, II, sr.

Tt'fcarories , I, 168.

Tweehoofdige Slang be-

fchreren, II, aas.

Tijdrekening der N. Ameri-
kaanen, 1 , 14**

Tijger ( Amcrikaanfche ) bc-

fchreven, II, 174.

u
u.

il befchieven , II , 203>

V.

V aderlandltefde der In.

diaanen , II, 147*

Vasten , dien de Indiaarien

houden , en waarom, II,

29 en volg. 4S«

Veelvraat befchreven, II,

183 «« volg.

Veelwijverij bij de Indiaa-

nen toegelaaten, II, 106.

Veen - bezie - ftruik , II ,

253-

Verlammingen zeldzaam bij

de Indisanen , II , lay.

Venns • zieXte niet uit Amé*
rika oorfpronglijk , II ^

130.

Verfchansflng ( oude ) aan de
Misfltflppi ontdekt, I,

54.
• Viervoetige Dieren van N.

Amerika, II, 173.
Visch - havik befchreven i

II, 394.
Visfchen die in het Groote-

meir gevonden worden*
I, 134. in het meirHw-
ron, 141. in het meir
Ontar'io, i66, in de ri«

vier Misjlsjlppl , II, ais
e» verv.

Vleesch ; hoe de Indiaanen
het braadcn, I, aaS.

welk vleesch de Indiaa»

nen en hoe zij het eeten

,

II. 9-

Vliegend Heit, II, 333.

Vlierb^om , ( vergiftige ; II ,

34!. middel tegens de-

zelven, 249.
Vogelen van N. Amerika

«

II, aoi en verv.

Vos befchreven , II, n6.
Vosfen - rivier , 1 . 34 , 39. be-

fchrijving derzelve, 33,35,
38. van het land daar om-
trent ,35. derzelver oor-

fprongdigtbij dien van de
Oulfconjin - rivier , 1 , 42.

Vrede hoe die bi] de Indi-

aanen gemaakt wordt ,

II, 91 tf» vervt hoe zij

de onderhamdelingen aan-

vangen, 98>hoe menden
,

vrede fluit, loi.

Vrede- pijp ; befchrijring

deizelve, II, 99.
Vroed-
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nas • zieXte niet uit Amé*
rika oorfpionglijlc , II «

tgo.

rfchansnng(oade) aan de
Misflsflppi ontdekt, I,

M.
crvoetige Dieren van N.
fVmerika, II, 173.
ich - havik befchreven «

[I, 394.
sfchen die in hec Oroote-
neir gevonden vrorden»

I, 134. in het ineirHw-
ron, 141. in het meir
Ontar'io, \66, in de ri«

/lef Misjisjtppi , II, ai

5

m verv.

sesch ; hoe de Indiaanen
het braadcn, I, aaS.

weVs. vleeich de Indiaa«

len en hoe sij het eeten i

[I. 9-

iegend Heit, II, 933.

ierb^otn , ( vergiftige ; II •

14I. middel cegens de-

selven, 349.
gelen van N. Amerilca^

I, aoi e» verv.

s befchreven, II, n6.
sfett - rivier , 1 , 34 , 39. be-
rchrijving derzelve, 33,35,
38. van het land daar om-
trent ,35. derzelver oor-

rprongdigtbij dien van de
Dulfconjin - rivier , 1 , 42.

ede hoe die bi] de Indi-

lanen gemaakt wordt ,

[I, 91 «n Verv, hoe zij

ie onderhamdelingen aan-

hangen, 98>hoe menden
,

/rede flait, 101.

ede- pijp ; befchrijring

derzelve, II, 99.
Vroed-

Vroedvrouwen zijn *er bij

de Noord . Amerikaanen

niet nodig, I. 239.

Vrouwen der Indiaanen;

haare zeden , I , 330.

zijn van een verliefd

temperament, 339.

Vrijerijen der Indiaanen

,

II, IOt« III. U4>
Vuur- vlieg, II, 331.

W.
w.

addapawjejih ; eene

der benden van de Naudo-
wetjtat uic lic vlakte. I,

7Ö.
ff^adtiapatvmenefotor ; naam
.van de rivier St. Pierre

bij ,de Indiaanen , I , öa.

Wake -Robin, II, a(5o.

ffakon , naam van het Op-
perwezen bij de Naudo-

yvesftes , II, Iiy.

Wakon - vogel befchreven

,

II, aio en volg.

Walnoot (witte) II ,341.
Wampam- gordel. Zie Gor-

del.

Wapenen der Indiainea,

*n,3i.
Wapens bij de Indiaanen

niet in gebroiic, II, 155,
Wasch- mijree, II, ajo.

Water- kever, II, 933.
Water- aang, II, aas.

Waterval van meer dan <oo
voeten hoogte, I, 13a.

Waterval van 5/. jtHthony ;

befchrijving van denzel-

ven, I, 5}, 6; «» verv.

(iie van St. Maria , 136,

die van iV/a^tjrdf , (64.

Waterza^t bij de Indiaanen
niet gemeen , II, ijq.

ff^awpecntumalis; benicvaq
de Naudowesjiei uit de
vlakten , I, 76.

Wbbb; zijn gedrag, II, sS
eH verv.

Weegbree ( cniqe foorten be-

fchreven , II . 358 en volg,

Werpfpiets, II, 39.

ff^est - rivier ; oorffrong , I ,

73.
Whipperwill befchreven

,

II. 303.
fyickopick of Suckwick , II ,

339.
Wichel -hazelaar. II, 349

em volg.

Wilg, rood -hout genaamd,
I, 37.

Wilgen, II, 24(5.

ff^incktagart' meir ,\, 171.'

Winden ; waarfchijnlijke

oorzaaken van de hevige
winden in N. Amerika,
I, 74 «n vfrv.

Jf^inneiago - meir ; befchrij-

viBg.vanhe(;j!elve, 1,33,
van liet land' 'daar rond-
om ,'34. deszelfs voort-
brengzelen , 34.

f0nfie6ag()e's ; hunne ftad ,

I» 29, 33. hunne Konin-
gin , ald. en volg, van
waar zij gekoomen zijn,

30 , 3 1

,

1

1

5. verQaan eene
bende Spanjaarden , 31.
hoe fterk dit volk is, 33.
kleine Aad van dat volk,

35.
fyinnepeek - meir ; befchrij-

ving van hetzelve , I ,

104.
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Winter-groen , II, isr.

Wit- hout- boom, II, 139.

jyitta Betren- meir ; be-

fchrijving van hetzelve,

1 , 110

Witte Walnoot. II. 14*'

Wolf befchreven . II, 176.

Wonden hoe de Indiaanen

die geneezen, II . 129.

Woorden -lijst van de Chi-

pewayfche taal. II, 156
en verv. van de Naudo-

, wesdfche, 1Ö7 en verv.

Wortelen die in N. Ameri-
ka eroeijen , II , 253 0»
verv.

Woud-daif, II. <*9*

Wraakzagt der Indiaanen

,

II, I4S<

Wreedheid der Indltanen,

II, 14S.

Wijrigaardfn; welke foor-

ten in N. AnerikagroeU

Jen, II, a4a «« volg-

Z.

iLiand-kersfen , I, &7

,

141 II , 144
Zaagflijper , II, 313

Ziekten der Indiaanen, II «

127 en verv.

Zwaneere vrouw door een

zonderling middel verlostf

II i 13 4 f» volg.

Zwarte dans. II. 15 , 11.

Zt^arte- rivier , I, 171.

Zweet- ftooven. II , 138*

Zijde -worm, II, 130.

DRUKFEILEN.
f Deel bl. 118 reg. itf ft»»* «« t>" Sm»

, .._ ata -» 18 —— merkec tut aerkM

II peel bl. f$ 1- 1 —1— hoiuia /«« hM»



Z E R.

dhsid der Indlaanen»

gaardfn; welke foof-

n in N. A nerikagroeU

Q, II, 14a «M volg.

Z,

and • kersfen , 1 , &7

,

>i II, 144
jüijper . H. ai3

ten der Indiaanen, II «

i7 e» verv.

ineere vroaw door een

onderling middel verlostf

: i 134 r-w vnrg.

itie dans, II. 15 • *'-

irte-rhUr , 1 , 171.

:et- ftooven, II , i38«

[e -worm, II, 130.
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P L A A T E N
\

MOETEN OIPLAATST WORDEN.

I. Deel. DeKaan van de binnenlanden van

Noord • America , tegens over

Bladz. 15

——^ Plaat I. Da Waterval van St*

Anthonij, . . ,66
—— ——— II. Amerikaan van de Natie

der Ottigaumies, . .218

—— —— —— III. AmerikaanfcheVrouw

der Ottigaumiss, . . 225

^ i-^ —— IV. Amerikaan van de Na-

tie der Naudowesfies. . 220

'*-.~-^ mmmm .—^ V. Amerikaanfche Vrouw

van de Natie der Naudo'

wes/ies . • . 225

n. Dee^. I Vï. Naudow. Ponjaard,

VreedePijp enz. • • P5^



Bij de Uitgeevers deezes , zijn onder «nderen

gedrukt de volgende Werken.

I. Coeii R«i(* roadum d* Witreld , ttrlte DmI, aiir htl

oorrpronkelijkitMff/tri, door J. P> FAivauR, met ill* d«

PUaii» * Pirtrêlliin en KéërttH, Zttr prachtig uitgevoerd.

II. }. 8. StAT*liN0i, (Schout bij Nacht bij de Admlraliteii;

vao Zeeland) Relie Ttn Zeeliod over de Kiep de Goedt

Hoop aaar Batavia , Bantam , Bengalen eni. Gcvptgd van eeaip

ge belangrijke Aanmerkingen over den Aart, Gewoonte, Lc-

«eniwiji* t Godidienitplegtigheden , en Koophandel der Vol*

keren In die GeweitCD, in a deelen, met Kaarten.

|II. V«t.Hcy>i Helie door Sijrie en EK>ipte, mtt K*»rt*n^ i»

hltrlljk* GizleitiH vmn de Pulitbttfn van ii Stad Palmijr»

in i» WuiPii" *'• Sijri» tn van itn Tempel van it Z»n t*

Salitck , deer iin dtr terflt Ktnfiinttiri t* Pati'it g(jr««

vtird, • detlfs compleet,

IV. XtM V^iLbAMTi RelKC In de binnenlanden van Afrika langa

da Raap de Goede Hoop, met fraêtjt PUaten, a <Ue-

Ifn. — Het xelve Werk met fraa/ft geetutiurd* Plua-

ten , viaar van ie Itetttnttttiu e» Kafftrt naar tit Itvtn

ttitmuHSind gtceultard Jih''*

V. |. VAM RHCENeN , Dagverhaal van een* Rcli van dc Kaap

de Gofdc Hoop in de Blonenlandien vin Afrika, uicgegeeven

door Capitcin Riou, ilieaeode toe een AanhangMl O]^ Is
Vaill^mti KciM.

VI. }ANaBM Reite door Italieo , bafchreeven In een reeki vao

Brieven aan Prufr. Sandiiort, a deelen compleet,

VII. Gl(niN*( ^«Ize 4oov Opper- «n Neder -Saxen ii; Brhv«n«-

,T(n. ]• A. Cox^ Reic» nur verrc^eide Eilanden op de N. W.
Kutt van Amerika, uitgegeeven door G. Moktimib, Lui»

tepiBt onder de Zec-Troupent naar be^ Engtiteb door |.

\^
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