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T EILAND VAN PRINS WALLISi.^

OF PÜLDPINANG,

(yolgens de brieven van eenen reizenden

(^

.

Engelschman,^

JLlit eiland ligt aan de opening der (Iraat vin

Maiacca^ omtrenc onderden vjfden graad noor-t

delülie breedte, en de hoofdftad George^towni

onder loo gr. ao min, 15 fek* oostdpe lengte

van Creenwich, Het heeft omtrent de gedaante

van een langwerpig vierkant, is b^na zestien

Engelfche m^len lang, zes tot acht m^len breed

en twee of drie m^len van de Maleitiche kusc

verwijderd*

De koning van Queda (tond dit eiland af aan

den £ngeUchen kapitein ligth, en hier werden

in 1786 eerst door de Engelfchen volkplantingen

gelticht. Bene hooge , onregehnadge van hec

noorden naar het zuiden loopende tij van bergen

beflaat het grootde gedeeke van dit eiland, en

het noordel^k einde, op hetwelk een feinhuis

fttot, is het hoogde punt van hetzelve. ÜttA

keten van bergen is met een, uit de grootile en

fi» A ' dSc«^
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dikde boomen beflaand bosch bedekt , en tus*

ichen haren ooscelijkeii vöec en de zee, tegen-

over de kusc van Queda^ ligt eene vlakke (Ireek

land, die twee tot vier mylen breed en tien toe

twadf mijlen lang is. Deze is wel bebouwd en

Wórdt tor tuinen en plantaadjes van peper-, betel*^,

areca- en kokosboomen gebezigd , en is ook in

alle rigtingen met aangename r^w^gen doorfne-

den, die aan beide zijden met eene groote ver-

fcheidenheid van ileeds groenende boomen en

ilruiken bedekt z^n. Over deze ganfche (breek

lijn heen en weder hoHleden vtrftrooid, Wér-

waarts de Europeanen van tijd tot tiijd trekken,

om de landlucht te genieten en van hunne be^

zigheden uit te rusten.

Op het noordoostelijk punt van dezen omtrek

figt het fort Cdrnwallis en George •towfty dat

ét inwoners Tanjon^- Paimaique noemen. -«

Het eiland bevat aan Buropelche volkplanters

en perfonen, in hunnen dienst, als ook akn Ma^

leyers, Sumatranen, Chinezen, enz. omtrent elf

duizend menichen. Hierby moet men nog duiv

jeend perfonen voegen, wiens verblijf flechts voor«

begaand is, zoodat men de ganfbbe bevolking

öp twaalf duizend zielen fcbatten kan. i -.s wu

' Rondom bet eiland worden uitmuntende visi

&hen van velerlei foort in^oote menigte gevkn*

gfen, en de lucht is hier zoo gezond, dat dit

èflaUd roet t«gt het M^ntpeiUéit S^Xi in4ii %^
nocmd

imtÊmmm^
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noemd wordt. Men hoort hier zeer weinig via

den zoogenoemden zonnefteek, hoewel de £u»

ropeanen op alle aren van den dag geheel bloo^

gefield aan de loodregte lonneftralen windeh^i^

njden en varen. Met één woord , als de op het

kleine eiland Palo*Jara]a^ dat cusrchen Penaüg

en het vaste land ligt, aangelegde dokken » in

welke door middel van eene iluis water kan g«^

laten worden , zullen voltooid z^n, dan zal deze

volkplanting de bekoorlijkfte , gezondfle en bloeit

jenddein ^vac\i Oostindi'é zijn*

Van de morgenfchemering af tot de zon zicfl

boven de hooge bergen van Queda Verheft, en

zelfs nog eene poos naderhand, legert Ptdopl^

nang al die bekoorl^kheden der natuur op, die

men ooit van de £lizeefche velden gebeuzeld

heeft. De in den nacht gevallene en op boomen^

(buiken en bloemen als paarlen zittende dauw,

bevochtigt en yerfrischt de planten in 2ulk eenett

overvloed, dat zij des morgens vroeg dé lucht

met de welriekendfle geuren vervollen; dan be«

dekken de Europeanen te voet, te paard en in

riijtaigen de wegen, tot de zon, zich hooger

boven de bergen -van Queda verheffende, hun

naar hunne hoffteden drijft, om hier met fmaak

een goed ontbjjt te gebruiken.

Ik kreeg; benevens eenige anderen, verlof, om
eene, tot een verblijf der hertellenden beftemdn

buitenplaats te bewonen, om hier eene koele ett

A d zul*
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floiveie lucht in te ademen. De voet van die

gedeelte van het gebergte ligt omtrent v^f mijlen

van ds ilad, en de afïlaiid van den voet tot den

top bedraagt ruim drie m\jlen.'

De op z^n hoogst acht tot tien voeten bree*

de bergweg is met ontzettende moeite en arbeid

door een bósch van hooge en zware boomen ge-

houwen , welkers ichaduwr^k loof naauweiyks toe-

laat de lucht te zien, en dat den ganfchen weg

in eene huiveringwekkende donkerheid hute* Dik-

wijls loopt dit pad langs den rand van vreeslè-

lyke afgronden, in welkers diepte men met ont-

zetting brokken van reusachtige boomen ziet lig-

gen, die, in deze fteile ruwe kloven itortende,

vermorfeld z^jn. Maar hoe ileil en ruw dit pad

]0ok z^'n moge, zoo gaan evenwel de kleine paar-

den van Sumatra op hetzelve met de grootfte

veiligheid; maar de dames laten zich echter

meestal in eene foort van draagftoelen op de

fchouders van eenige ilerke Maleijeis dragen.

W^j b^eikten, na eenen moe^el^ken togf, van

twee of drie uren, eindel\ik den top van den

berg, en werden hier r^kel\jk voor onze inipanning

beloond door het uitgeftrektfie, bekoorl^klle en

verfchillendfte gezigt, dat w\j in Indië ooit zagen.

Het oog zweeft rond over eene bekoorlijke

met plantaadjen van peper, tuinen en bosfchen

van kokos-, betel-, ^reca en andere fo(Mten van

}>oomen bedekte, doorgaans met aardige woning

•14/4 . gen
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Ken vermengde vlakte. Kleine beken , zoo heldei^

^ kristal, die van de bergen vlieten, ftioomen

door dit dal in Meandrifche kronkelingen, en de

aangename, de vlakte doorfn^dende rgwegen

,

verhoogen het genoegelijke van dit gezigt.

Hier ziet men in vreedzame rust en eensge-^

zindheid den tempel en de pagode der Hindoos,

het losshuis der Chinezen, de Chnstel^ke ka»

pd, en vele andere godsdienftige plaatfen der

zamenkomst naast eikanderen ftate, waar ieder

de ongefcöordfte vrijheid van Godsdienst geniet.

. Verderop ziet men over de firaa^e zeeëngte,

die dit eiland van liet vaste land icheidt, en

«velks fchitterende oppervlakte de boven haar

zwevende wolken en de hooge aan beide oevers

opgeitapelde bergen terugkaacst.

De ftand van den thermometer wisfelt op de

buitenplaatfen doorgaans tusichen zeventig en tach«

tig graden van fahrbnheit, maar des mid-

dags daalt h\j ibmtyds tot op twee en zestig

graden, en wezenlijk vonden w@, dat het des

nachts koel was, zoodat w^ ons meestal van

eene deken bedienden , iets zeldzaams binnen den

zesden graad van den Aequator.

Zoodra het op deze beigen duister wordt,

verheft zich van alle kanten een concert van

vogelen en inièkten, dat ons in de eerfte nach-

ten in den flaap fcoorde. Vooral deed de trom-

pemry een zonderling diertje, omtrent een duim

t A 3
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]^g^ regelmatig eenige uren ac|)tec elkander fiii|

^nnen ondergang » zulk eenen f^ellen klank

booren, ^at ik eerst dacht idac er een troep dra^

gronders in aantogt was, ^en ik had lang werk,

om ovenuigd te worden, dat een zoo klein dier

zulke werktuigiein bezat, die een zoo fierk klin*

kend geluid konden voortbrengen.

Wild van velerlei Iborc vindt men fomtiijds^

hoew£l (chaars , in de bosfchen van het eiland
^

maar leeuwen, tijgers en andere verfcheuiende

dieren zijn hier onbekend. Eens zwom. een

tijger van de kust van Qucéa naar het eiland,

maar hij werd kort na z^ne landing doodgefcho*

ten, en hij was de eerfte dien men zich heno»

perde ooit hier gezien te hebben.

Vogelen met de fraaifte vederen verfierd, ziet

m^n hier biijna op eiken tak zitten, maar de

natuur heeft hun daarentegen de welluidende

klanken onthouden, waardoor onze vaderlandfche

vogels, fchoon minder fcboon gepluimd, ons ver*

rukkeué Evenwel vindt men op het eiland eene*^.

Ivleinen vogel, die tusfchen de bladen van den

lioogen ^reca -hoorn zit, en des morgens en

des avonds een geluid doet hooren, dat ik tus-'

fchen de keerkringen nimmer zoo fraai van eenen

yo^el hoorde.

. Fazanten worden ook op dit eiland gevonden,

jnaar z\j worden grooteudeels van de Maleitfche

kust| waar z\j in overvloed ziyn, herwaarts ge^

bragt^
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iMragt, en hier hét ftuk voor een* piaster vtrkQcl4

:: Ër z^n hier flechts wéinige huisdicrea, en dié

er z\jn, worden meestal uic naburige faeken 'm*

gevoerd, n.melijlc paarden van Pedir aan de kust

van Sumatru , osièn van Queda en ichapeii 4iic

Bengalen. De buffels worden op tene zotider-

Hnge vfT^ZQ van de tegenover liggende kust heel

waarts gebragt. Als er namelijk zei tot achf

dezer dieren aan het ürand geplaatst zijn, (teeki

men die lederen riemen door de neusgaten, etf

maakt die vast aan den kant en den achterfievoii

van eene floep , naast welke zij medezwemmen

,

d^ hunne neuzen op deze wijze boven watef

gehouden worden, en als hun op de overvaart

geen Alligator grijpt, komen zij behouden ia

het eiland. ,

*5

De buffel wordt dikWijls een zeer gevaarlijk

diec, als hij door de hitte der zon of eene andertt

reden woedend wordt. Dan reqt hij wöesc en

met de grooufce fnelheid tegen aly wat h^ ont«

moet, ftort in de huizen , en ruimr door de groote

fterkte z^ner Q)ieren alle hinderpalen uit deil

weg, zoodat er geen ander middel om hem te

beteugelen overblijft, dan hem door lanfen el

fohietgeweer te dooden. Een groóte buffel

vloog onlangs vreesfelijk door Geonge-town^ en

terwijl men van alle kanten op hem fchoöty

fcortte hij einddp in de keuken van- den gon^

verneur, en fmeet den kok met al ti^ gereedi*

A 4 fchap,i,vu.
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icfaip overhoop, maar het ergfte wm, dat een

kdgd, waardoor men het woedend trachtte te

vellen 9 den armen kok trof, die nu den dood

van twee kanten ziende naderen, ter naauwer*

nood , ichoon gekwetst, gered werd*

Dew^l de bufiela weinig haar op den kop

hebben, zoo kunnen zy de brandende hitte der

middagzon volftrekt niet verdragen, zy zoeken

dos om dezen tiijd alle moerasfen, vijvers en

ilUKlaande wateren, die in hunne nabijheid z\jn,

op, en kruipen zoo diep in de moerasièn, dat

llechts hunne neusgaten boven water komen, hier

bleven z\j tot de brandende hine van den damp«

kring eenigzins verminderd is.

Bij het verlaten van hunne koele fchuilplaats^

zijn zij met eene dikke korst van ilijk bedekt,

die binnen weinige minuten door de zon zoo hard

wordt, dat zij de huid van dit beest voor het ove«

rige van den dag tegen hare fierke (balen beveiligd.

\.3,J)e buffels zijn de eenige dieren, die hier tot

den landbouw gebruikt worden; hun vleesch is

tamelijk fmakelük, en een uitwas op hunne ichou«

deren wordt, ingezouten en wel bewaard, vooral

in Bengalen voor een lekker beetje gehouden^

mei één woord, de buffel is het nuttigst dier in

gansch Indik*

Krokodillen vindt men in groote menigte rond*

om het (^knd, en zij maken het baden aan alle

doelen der kust zeer gevaarlijk*

<• Zeer
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'^^Zeer grooce (langen werden door de eerfte

volkplanters insgelijks hier gevonden , maarthans

2ijn zü zelden.

itEéne bijzondere foort van infekten, Bandico^

9€S genaamd, is hier zeer menigvuldig en doet

groote ichade. Het is verbazend, wdke uit*

werklelen dit kleine dienje kan voortbrengen; z^

Verwoesten het binnenfte gedeelte der balken in

de huizen zoodanig, dat zij flechts eene dunne

ichil van vasi hout overlaten, die het oog vol»

Arekt bedriegt, en den, geen kwaad vermoe-

dende bewoner, in eene gevaarlijke zorgeloosheid

dompelt, tot hg met fchrik het ganfche gebouw

ziet indonen en mogelijk onder deszelfs puin-

hoopen bedolven wordt. Als deze fchaddijke

beesten aan boord van een fchip komen, dan is

dit zeer gevaarlijk, dewijl niemand zien kan,

waar z^ hunne verwoestende holten maken. In

zulk een geval is het eenige middel, otn hen te

dooden, het fchip eenige dagen in een ondiep

water te doen zinken, tot zij verdronken z^jn.

De voomaamile onder de vruchtdragende hoo-

rnen, fcruiken en plamen, zijn de kokos-boom,

de jirecüy de peperfcruik en de betelplam. Om
den kokosboom te kweeken, legt men de kokos*

noot, van hare vezelachtige deden beroofd, vrü

diep in den grond, en het is zonderling, dat de

ftam, ds hij zich boven dèn grond venoont»

bijna even zoo dik is, ds hij naderhand wordt,

^ A 5 hoe-
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^W€l deze boom fonuüds eene hoogte tan

Y^jftlf tot zestig voeten bereikt. r

De ^reca 'hoorn heeft eene fraaie gedaante^

zijne takken zijn klein, maar z\jne bladeren

vormen eenen aardigen, ronden bos aan het punt

van den ftam, welke laatile zoo regt als een

p^ tot eenë hoogte van vijf en twintig tot der-*

tig voeten opfcbiet. De ichil, welke de vrucht

bevat, is omtrent zoo groot als eene walnoot

,

van buicen geelachtig rood en van binnen ruw.

Als de vruchc tijp is, heeft zij een ibherpen,

l^oewel niet onaangenamen fmaak. Het is be«r

kend, dac deze noot, met Betel" en Chunam-r

bladen vermengd, door allerlei rangen der uw

bporlingen menigvuldig gekaauwd wordt. . i

: Dit mengelmoes wórdt Pinang genoemd, en

biorvan ontkent dit eiland zijnen naam. Hoe»

wtel het e^nen aangenamen reuk en fmaak heeft,

geeft hes echter aan den mond van binnen eene

leeUjke gedaante, dewijl het de tanden zoo zwart

maakt als ebbenhoiit, en zoo bezoedelt, alsof

men Hoederig vleesch gekaauwd had.

'/rDe peperplant is een ftruik, welks wortel ve*

^sdachtig en buigzaam is. Hü heeft eenen fiam^

die een fceunfel behoeft; het hout heefi; dezelfde

fOjGHTt van knobbels als de wijngaard, en heeft^

els het droog is» de grootfte overeenkomst met

Jietzelve. De bladeren , die een fcerken reuk en

^m bijcenden finaak bezkten, zijn eivormig.

-rc^i maar
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nuar van yotea fpi». De blóefbms» die wit

9ijn f en dan eens üi het midden, dan eens aaif

de punten der ranken zitten, vormen kleine

lK>sjes, die veel zweemen naar die van deiv

krencenboom , z^ bevatten .ieder twintig tot der*

tig piperkoirels. De peper wordt gewopnl^k ia

October verzameld» en zeven of acht dagen aan

de zon bIoQtgefteld« De vrucht, die eerst groen

is, en vervolgens rood wordt, krijgt, als da

fchil afgeftroopt is, die zwarte kleur en gedaante»

in welke wü die zien* De peperitruik worde

niet gezaaid, maar geplant, en eischt eene groote

oplettendheid in de keus der uitfpruitfels. Eersc

op het einde van het derde jaar draagt h\j vrucht

ten , maar brengt deze dan ook in de drie voK

gende jaren in zulk epnen overvloed voort, dat

ibmmige ftruiken in dit t^dvak zss of zeven

ponden peper leveren* In het vervolg begint de

fchors te rimpelen, en na twaalf jaren houd^ de

boom op vruchten te dragen. De peperbouw is

niet moegelijk, het is voldoende de (cruik in

penen vruchtbaren grond te planten, en de oa^

nutte uitipruitTéls , die vooral in de drie eerite

jaren rondom den wortel groeien, uit te rukken*

Dewijl de zon voor den peperboom, als hg in

flaat is om vruchten voort te brengen, zeer nood^

zakelijk is, zoo moeten de hem {leunende hoop

men dan gefiioeid worden, om door hunne ichat

duw zijne vruchten niet te benadeelen.

Do
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De betel is êene foon van hetzelfde geflachc.

Hec is eene ranke plant, gelijk de klimc^, en

de bladeren hebben veel overeenkomst met die

der cicroenboomen, maar zij zijn langer, fmaller,

en bovenaan (pits. H\j groeit in alle deden van

Indiïy maar tiert echter het best op vochtige

plaatfen. De inboorlingen leiden hem, zoo als

by ons de wijngaard, langs palen, latwerk of

muren, tegen welke hij kan opklimmen, gewoon*

lijk echter aan den ^r^c/sr- boom*

Dit bekoorlp eiland bezit een overvloed van

ooft. De ananas groeit hier in het wild, en

pompelmoes, pifangs, oranjeappelen en citroenen

enz. worden zonder moeite gekweekt.

Hoewel meii uit het eiland ^rins van fVallis^

behalve peper en hout, zeer weinig andere

voonbrengfelen uitvoert, zoo veroorzaakt toch

deszelfs ligging in het middelpunt tusichen //i-

^'é*, China en de oostelijke eilanden, dat hier

de.koophandel zeer aanzienl\jk is.

i De kooplieden bedienen zich van de heen en we»

der zeilende vloten naar China^ enz., om opium,

betel, peper, tin en velerlei andere artikelen,

die zy verzameld hebben en ter verzending 'ge-

reed houden, uit te voeren, en ontvangen hier*

^oor óf piasters óf andere voortbrengfelen van

China en der oostel^ke eilanden, die zj dan,

nadat zij dit het voordeeligst achten, óf naar

/fii/ié', óf naar Europa verzenden,

r IL
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ÖË 'AARDBEVING VAN CARACAS OP DEïT

s6 MAART 1812 EN HAAR ZAMENHANG
-MET ANMRE VULKAANSCHE VER- "-

SCHIJNSELEN. ^il

'ia

Ue aardbeving y door welke op den zes etf

twincigften Maart iSiü de (hd Caracas ver-i

woest werd, en in het landfcha^ Venezuela meer

dan twintig duizend men(chen b^na in één oogem

blik het leven verloren , is bekend. Het zal eeh^

ter onze lezers niet onaangenaam z^n, d6or ét

pen van èen groot natuurkunde, en ervaren rëU

^iger eenig berigt van dit zoo vreesfelijk veri

fch^nfel der natuur te ontvangen, en hetgeen dk

verhaal nog belangr^ker maakt, is het fcherp*

'iziend oog, waarmede h^ niet flechts deze gtt*

beurteriis befchouwt , maar die ook in verband

.

brengt met iportgelijke verichUnTden en inzon»

derheid met de vulkanen der kleine jimillenn^'^

Wy gaan dan na over tot z|jn verhaal

f, Sedert het begin van het jaar 181 1 tot 1813

is een uitgeftrekt landfchap , dat door den Meri-

diaan éss^zorifche eilamlen, het dal van Ohhi
dA
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de Cordillen van Nieuw - Granada ^ de kusten

van Venezuela en de vulkanen der kleine An-

tillen beperkt wordt (en dus tusfchen den v^f

en zes en dertigflien graad noordelijke breedte en

den een en dertigften en een en negentigften graad

^ji^telijke lengte van Parys gelegen is) bijna

g^ktydig door aardbevingen bezocht, die men

aan onderaardiche vuren kan toefchr^jven. De
hier volgende optellingen bevatten de gebeune*

nlsfèn, die met verafgelegene oorzaken in verband

^an. Op den dertigiten Januarij i84i barstte

een vulkaan uit de diepte der zee, in de nabi>

)ieid yan St. Michiely een der Azoriiche eilan*

den, los. Tes plaatfè, waar de zee zestig va^

demen diep was, verhief zich eene rots boven

4f pppervlakte van het water* Het opftijgen

der weekgewordene aardkorst ich\jnt de uitbarsting

der vlammen van den krater voorgegaan te zijn,

gelijk dit gelijkmatig bij de vulkanen V2in Meev»

J$rulloy in MexikOf en ten tijde van den oot*

^Mrong des eilands van Kleif^-Kameni, in de

pabüheid van Santorim^ is waargenomen.*'

.„M Het nieuwe eiland der Azoren was in hec

begin flechts eene weinig beteekenende kllp^ di^

echter op den vijftienden Junij door eene nieuwe,

zes dagen durende uitbarstihg vergroot en allengs

tot de hoogte van vijfdg toifen (eene roede of

maat vaa zes voeten) boven de oppervlakte der

zee wesd verheveq. Dit nieuwe land, van he»*

welk**>

X
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if/ék dé kapkein tillard^ in riaam dér Eïi^

gelfche regering, terftond bezit nam» en dat h^

het eiland Sabrina noemde » had negen hondenl

roeden in diameter» Het is echter naderhtnd

weder in den oceaan gezonken. Te derden male

hebben nu reeds vulkanen in de diepte def zee^

niet ver van het eiland St* Michiel^ dit buitem

gewoon verfch^nfel herhaalt; en eveti of de uit4

barstingen dezer vulkanen in verband (loiiden met

regelmadge, door eene verzameling vah elastyce

Vloeiflofl^n bepaalde tijdperken, is het kleine t\^

land, telkens na verloop van een tn negentig of

twee en iiegetitig jareh, Weder té voorichijn ge^

komen. De bodem der £«e werd geftadig iii

de nabijheid vah St. Michiéf opgéhevtn^ hoeWd
tiiet op dezelfde p]aats< Htl is merkw^dig^

dat het kleuie eiland van 1720 ntouwkeur^ de«

zelfde hoogte bereikte, dié het eiland Sahrfha

in het jaar 1 3 1 1 had. Het is jammer , dat , niet^

tegenftaande den kleinen aUdaiid^ echter ^[éené

Ëurc^elche regering, lioch een geleerd gezél<^

ichap natuurkundigen een deskundigen naar dé

Azórifché eilanden zond, tot nader onderzoek

van een verfehijnfël, dat belangrijke oplosfing fN

de gefchiedenis der vulkanen en die van onze

sarde in het algemeen had kunnen opleveren.^ ^^-

' I, De acht honderd mijlmi zuidwestelijk van

de ^zor^» gdegene kleine Antillen ^ gevoelden bij

het ontdaan van het nieuwe' dlaiid Satrina vclé

fchud-
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ichoddingen der la^e. Meer dan twee honderd

vtn deze fchokken werden van Mei 1811 toe

Aptil iSiSy op het eiland St. Vincent ^ een der

drie jtnülUn^ die nog werkende vulkanen heb*

ben, befpeurd. Deze bewegingen bepaalden zich

cchier geenszins alleen tot de eilanden van hef

oostelijke Amerika^ neen, federt den zestienden

Deceniber i8|x was de aarde b^jna geftadig in

bew^ing in de dalen van den Misfi/ippi^ der

Arkansaw en der Ohh. De flingeringen waren

minder hevig op de oost-, dan op de westzijde

van het AUeganifche gebergte ^ in Tennesee en

Kentucky. Z^ gingen met eenen h^vigen , uit

het zuidwesten komenden, onderaardlchen donder

vergezeld. Op fommige plaatfen tu${chen Ni^uw*

Madrid en Linie» Prairie , zoowel als b^ de

zoudkeet ten noorden van Cincinnati^ onderde

bretedte van 37 gr. 45 min. befpeurde men de

fchokken dagelijks » ja b^pa elk uur, verfcheidene

maanden. Al de^ Ichuddingen duurden van deQ

zestienden Decen4)er 181 1 tot in het jaar x8i3«

De zich aanvankel^k zuidwaarts tot het dal vati

Misfifippi bepalende bewegingen , icbenen zich

allengs naar het noorden uit te breiden.'* .j^.^^

sy Ter zelfder tijd, toen in de transallq;anilch9

ftaten deze lange reeks van aardbevingen in D&?

^mber 181 1 begon, gevoelde de fhid Caraau^

bij ilil en helder weder, den eerden ichok. D^
zamenloop dezer verichiüni^en was waarfchüniyi^

n.*..:.. piet
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niet toevallig, dewijl men niet moet vergeten,,

dM, nienegenftaande den verren afRand deset

plaacfen, de lage ftreken van Louifiana en de

kusten van Venezuela en Cunera tot hetzelfde

bekken 9 namel^k tot dat van de zee der AntiU

Uftf behooren. Deze met vele ot>eijingen wóot^

ziéne 2teè, neemt hare rigting van het noords

oosten naar het noordwesten, en men meent eene

vroegere uitgeftrekcheid dezer zee in de ruime

vlakten te befpeuren, die trapsgewüs dertig, vy^

tig en tachtig roeden boven de oppervlakte van

den oceaan verheven z^n, en door den OhiOf

Missoury , jirkansaw en Misfifippi befpoeldl

wordem Befchouwt men nu het waterbekken

van de. zee der Antillen en der golf van Mexika

met een natuurkundig oog, zoo vindt men, dat

hetzelve zuidwaarts door de keten der kusten

van Venezuela en door de Cordillen van MeridA

en Pamplomay oostelijk door de bergen van dê

eilanden der Antillen en die van Alleghany^

westelijk door de Andes van Mexikó en hec

cotsgehergte, en noordeljk door de kleine heuf

vden, die de meren van Kanada van den toe-

voer van den Misftpppi fcheiden, beperkt worde

Meer dan twee decde deelen van het bekken (laan

jopder water* T^n^ee rijen van werkende vulkanen

^omringen hetzelve; oostelijk op de kleinx^ AntiU

Utty tus£:hen den derdenden en zestienden graad

der breedtei en westelijk op de Cordillen yan
• vA«. B NU
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Nicaragua , Guailmala en Mexiko , tusfchen

den elfden en twincigflen gradd. Wie zich herin-

titxt^ dat de grooce aardbeving van Lisfabon op

den eerden November 1755 op de Zweedfche

kust, aan het meer Ontario en te Martinikc

befpeurd werd , die zal de gisfing niet al te

fiout vinden, dat het ganfche bekken der ^/y-<

tillen^ van Cumana en Caraeas tot in de vlakte

van Louifiana, (bmcijds gelijktijdig door de fchud*

dingen , die uit een gemeenichappelijk middelpunt

voortkomen , kou getroffen worden."

.

, "^ Het is een op de kust van Terra- Firma

Élgemeeh aangenomen gevoelen, dat de aardbe*

vingen menigvuldiger worden, als de elektrieke

ontlastingen federt eenige jaren zeldzamer geweest

2ijn. Men heeft te Cumana en in Caraeas

meenen te befpeuren, dat de regenbuijen ièdert

het jaar 1793 zeldzamer met donder vergezeld

waren, en men verzuimde dus ook niet, om^

zoowel de geheelé verwoesting \2iTi Cumana^Xn

1797, als de in de jaren 1800»— 1802 te Marof

•embo. Porto 'Cabeilo en C^rr^rtf^j gevoelde fchok»

4Den aan eene ophooping der elektrieke flof toe

«e fchrijven. Het' zou moegelijk zijn, als mok

oich een geniimen tijd in Nieuw - Andalusk»

loS in de vlakten van Peru heeft opgehoude9^

•éd omkehnen dat het jaargetijde, in hetwelk de

ëieeste aardbevingen te duchten zijn, het begih

ider regenmaanden is, in welken Gj44an ook de

c. mees-'«»
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ineeste onweérsbuijen woeden. De dampkring

en de toedand van de oppervlakte der aarde

lèhijnen op eene ons onbekende wijze invloed

te hebben op de veranderingen, die in grootd

diq)cen voorvallen , en ik houde het daarvoor^

dat het' verband, dat men tusichen gebrek aati

Ohweders en de menigvuldige aardbeviiq;en meeni

te vinden, meer een verzonnen ftelTel van do

halfgeleerden des lands, dan het gevolg eener

l»ige ervaring is. Her toeval kan den samenloop

van ibmmige verfchijnfelen begunfiigen* Voor d^

buitengewone fchokken der aarde, die twee jareri

aanhoudend aan de oevers van de^ Misfifippi et|

Ohio befpeurd werden, en die in het jaar 18 ij*

met die in het dal van Caracas gel^kt^dig plaat)

hadden, had men te LouiRana in het voorgaande

jaar bijna geen onweder gehoord. Men moe|

Eich niet verwonderen, als in liet vaderland va)|

FRANKLiN eene grooce zucht tot zulke verklaringen

heerscht, die op de theorie der elektriciteit rusten.**

„ De fchok , dien te Caracas in Decembei;

x8ii gevoeld, werd, is de eenigile, die heir

vreesfclijk onheil van den z'^ en twintigilen Maart

1

8

1 2 voorging. Niemand op het vaste land kende

die bewegingen, die eensdeels ^ vulkaan vati

het eiland 6V. Vincent en anderdeels het bekken

van den Misfifippi onderging, waar, op den ze**

venden en achtden Februari 1812, de grond dag

en nacht in eenen Aaat van gedurige, ilingering

r.j B 2 was*
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was. De provincie Venezuela leed in dezen tijd

veel door eene groote droogte. Geen droppel

regen was te Caracas en negentig mijlen in hec

i:ond, gedurende vijf maanden voor de verwoest

ting der hoofdftad, gevallen. Den zes en twin^

tigften Maart was hec zeer heet, de lucht waa

ftU en zonrder wolken* Het was op den groenen

donderdag, en het volk grootendeels in de kerf

ken vergaderd. Men bèipeurde des middags

xevcn minuten na vier ure den eerden fchok.

Hij was ilerk genoeg, om de kerkklokken in

beweging te brengen, duurde v\jf tot zes fekon^»

den, en onmiddellijk op den eerden volgde een

tweede fcliok, die tien tot twaalf fekonden aan<*

hield, gedurende welken de grond, in eene (leeds

golvende beweging zijnde, als eene vloeiftof fcheeoi

te koken. Men dacht reeds dat het gevaar ge*

Iveken was^ toen er een hevig onderaardsch ge«

druisch gehoord werd. Het zweemde naar her

rollen van den donder, maar Was echter ilerker

én aanhoudender, dan men dit in dit jaargec^de

tus(chen de keerkringen gewoon was. Op den

donder volgde onmiddellijk eene loodregte, onw

trent drie tot vier fekonden aanhoudende bewÊ#

ging, die door éene eenigzins langer durende

golfachtige vergezeld ging. ^ De (chokker 'olgdeiï

in eene tegenovergedelde rigtlng van het noor«

den naar het zuiden ; en van het öosiien naar hec

westen. Deze fchokken van beneden naar boven ^



dk: aardbeving van cakacas. t*

dr deze zich kruifènde flingeringen der aarde^

kon niets wederftaan. De ftad Caracas werd

bijna geheel verwoest» Duizenden harer bewoners

(tusfchen de negen en tien duizend} vonden

onder de puinhoopen der kerken en huizen hun

graf. De proceslie was nog niet begonnen, maar

de menigte, die naar de kerken droomde, was

zoo groot, dat tusTchen drie tot vier duizend

l&enlchen door het inftorten harer gewelven vett

pletterd werden. De uitbarsting was heviger op

de noordzijde in dat gedeelte der ftad, dat kor«

ter b\j den berg Avila en den Siila lag. Do
kerken der Drieêenheid ea Alta Gracia^ die

meer dan honderd vijftig voeten hoog waren,

en welkers fchip door pilaren, van twaalf tot vijf«

tien voeten dikte, gefchraagd werd, waren in

eenen bouwva! veranderd, die niet meer dan v^jf

of zes voeten hoog was, en de vergruizing van

het puin was zoo aanmerkelijk, dat er van de

pilaren en zuilen bijna geen fpoor meef kenbaar

bleef. De kafern. El Quartel de San Carlos

genaamd , die ten noorden van de kerk der

Drieêenheid op den weg naar .de Douane Je la

Pastora lag, is bijna geheel verdwenen. £en

regement linietroepen ilond in dezelve onder de

wapenen, om naar de bedevaart te trel;ken, eiv

dit werd geheel, uitgezonderd eenigQ weinigen,

onder de puinhoopen van dit groote gebouw be<<

dolvei|« Negen van de tien deelen der fraaije ilad

-i B 3 Ca^
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Qaracas werden geheel verwoest. De huizen^»

4ie niet inftorteden, zoo als die van San Jtum
bij het klooster der Kapuc^nen, werden zoo

geteisterd, dat zij onbewoonbaar waren. O9
nitweikfelen der aardbeving waren eenigzins min-

der verwoestend in het zuidelijk en wescelQk ge*

deelte der ftad, tusichen het groote plein en den

hollen weg van Caraguata* Hier bleef de Kate-

draalkerky door hechte zuilen gefchraagd, (laan.**

' ,9 Als het getal der dooden in de Had Cara*

eas op negen of tien duizend gefchat wordt, dan

moet men onder deze die ongelukkigen niet

eens tellen, welke zwaar gekwetst waren , en

na weken of maanden, door gebrek van voedfel

en oppasfing, eerst flierven. De nacht van den

groenen donderdag tot den goeden vrijdag leverde

éen tooneel van onbefchryfelijk jammer en on-

heil op. De dikke wolk van ftof , die boven do

puinhoopen oprees, en de lucht als door eenen

nevel verduisterde, had zich over den grond ver-

ipreid. De aardbeving was geëindigd en de nacht

was zoo helder en (lil, als ooit voorheen. De
maaii, die bijna vol was, verlichtte den Silla^ en

de gedaante des hemels (lak vreesfelijk af b^ deti

met puin en lijken bedekten grond. Moeders

droegen de lijken harer kmderen, nog bezidd

door hoop, om hen weder in het leven terug

te roepen. Jammerende huisgezinnen trokken

door de (lad, om eenen broeder y een echtgenooi

V - of
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of gade, eétietf vriend te zodten, Maa loc huii

onbekend wa5« en die men dacht «.dac in hot
'

gedrang verdwaald waa. In alle ftraten^ die al-

leen nog door hare puinhoopen en r^en v^
bouwvallen kenbaar warett, heersoht^ dit gedrang/"

M Al het ongeluk» dat op de grooce treurtpii«

iieelen van Lisfakon, Mesfina^ Idma «n ^/o-

hamha beleefd was, werd op het vedchrikkelijk^

den zes en twintigilen Maart i8ia te Caracm
herhaald. De onder het puin bedolyene gekweQ-

üen riepen luid fmeekend de hulp der voorbij-

gangers in 9 meer dan twee duizend van dez^e

werden opgedolven* Nooit heeft zich moge-

lijk het medelijden roerender, ja men kan zeg-

gen zinrijker y werkzamer vertoond, dan bij d^

inQ}anningen9 die aangewend werden, om de on-
'

gelukkigen, welkers zuchten men hoorde, tehe];-

pen. Het ontbrak geheel aan werktuigen ter

opdelving en wegruiming van het puin , men
mpest zich van de handen bedienen, om dte

levenden te redden. De gekwetflen, zoowel als

de geredden uit de hospitalen , werden naar den

oever van de kleine rivier Guayre gebragt." Hi^
was de fchaduw der boomen hunne eenige be-

dekking. De bedden, heelkundige werktuigen^

anfenijen en alle voorwerpen der eerfle behoefter,

waren onder het puin bedolven. In de eeriiie

dagen heerschte er gebrek aan alles, zelfs aan

levensmiddelen... Ook was het water in het Hn-
-J B 4 nen«



Hbiifte^der ftad ichaats* De fchokken haddte

'deels de waterleidingen verwoest, deels waren

door de ingeftone aarde de bronnen verftopu

^Om ^ater te krijgen, moest men in den Rio'

'Citayre nederdalen, en het ontbrak aan gereed-

ichap om water te fcheppen/'

^ De pligt om de dooden te begraven, werd

Zoowel door den Godsdienst, als door de vrees

^oor befmetting geboden. Bij de onmogelijk •

iieid ecluer, om zoo vele duizende half onder

'de puin liggende lijken behoorlijk ter aarde te

beftellen, werden Commisfarisfen benoemd, die

voor hunne verbranding zorgen moesten. Brand-^

ftapels werden tusfchen de bouwvallen opgerigt;

dit werk duurde verfcheidene dagen. Midden

onder het algemeen jammer verzuimde echter

het volk de waarneming der godsdienfcige pleg*

t^heden niet, hopende hierdoor het best den

toom des hemels te zullen afwenden. Sommigen

hielden plegtige bedevaarten, b^ welke lijkzangen

weergalmden, anderen, geheel verbijsterd, biech*

teden luid midden op de ftraten. Bij deze ge*

legenlleid gebeurde ook in deze ftad, hetgeen

na de vreesfelijke aardbeving den vierden van

«Sprokkelmaand 1797 in de provincie van Quito

^had plaats gehad, namelijk dat er vele huwelij-

ken werden voltrokken tusfchen perfonen , die

^teeds vele jaren zonder priesterl^ke inzegening

-tarnen geleefd hadden. Kinderen kregen thans

OU-
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4>iiders, die hen toe hiertoe nie^ erkend hadden^

vergoeding werd beloofd door raenfcheny di^

^iemand van eenen diefftal befchuldigd had; fa-

^nUien, die lang in vijandfcbap geleefd hadden^

verzoenden zich bij het gevoel van hun gemeei^-

ichappeiyk onheil. — Maar daar dit gevoel by

^en eenen de zeden verzachtte, en het han voor

medeleden opende ; zoo had echter wederom bi?

anderen het tegendeel plaats; zij werden onge-

voeliger en onmenfchelijker. Men ontwaan in

leenen groocen nood, dat lage zielen nog minder

<3e goedheid des gemoeds, dan deszelfs fcerkte

behouden, want het is even zoo met het onge»

luk gelegen, als met de beoefening der weten*

tichappen en de befchouwing der natuur; z\j zul-

Jen hunnen weldadigen invloed llechts by weinigen

door verwarming van het gevoel, door verheffing

van den geest en door vermeerderde welwillend*

;held van het karakter toonen."

' ^ De during der aardbeving, dat is aller flinf

gerende en ophefifende bewegingen, die het vrees-

felijk onheil van den zes en twintigften Maart'

>i8ia veroorzaakte, wordt door den een op

vijftig fekonden, door anderen echter op ^éne

minuut en twaalf fekonden gefchat. Deze hevige

fchokken^ die in een zoo kort tydftip de fca4

Caracas verwoest hebben , konden niet tot eene

icleine fcreek van het vaste land bepaald zijn^

Hunne treurige uitweikfelen verfpreidc^en zich over

B5 de
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de provinciën Venezuela ^ Varinas en Mara-
taih hng3 de kust, vooral echter over het ge*

bergte in het binnende des lands. La Guyara-^

'Mayquetia ^ </lntimano ^ Baruta^ La Fega*^

Sdn Felipe eti Merida werden bijna geheel ver-

woest. Te ia Guyara en Filla de San Fellppe^

niet ver van de kopermijnen van Aroa^ bedroeg

het getal der dooden ten minfte vier of vijf

duizend* Het fchijnt, dat die aardbeving de

flerkfte was , die zich in eene regce lijn van het

oost -noordoosten naar het west -zuidwesten van

Guyara en Caracas^ naar de hooge bergen van

Niquitao en Merida uitftrekte. In het koningrijk

Nieuw- Granada belpeurde men deze aardbe-

ving van de takken der hooge Sierra dé Santa

Matta tot naar Santé -Fe de Bogota en Honda

^

aan de oevers der rivier Magdalena^ en dus op

eenen afftand van. honderd tachtig mijlen van

Caracas, Zij was alom fterker op de Cordillen

of onmiddellijk aan derzelver voet, dan in de

vlakte. In de Savanen van Farinas en Casanare

was dit onderfcheid het voelbaarst (dit kan het

best verklaard worden uit het flelfel van die

natuurkundigen 9 die vooronderilellen , dat alle

rijen van vulkaanfche .en niet vulkaanfche bergen,

ten t^de hunner vorming, als uit fpleten zijn op-

gedegen). In de tusfchen Caracas en de ftad

San Felipe liggende deelen van Aragua werden

fiechts ligte fchokken gevoeld. La Victoria^

—

'

.
- Ma-
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MaracayjenyaUncfa hebben, hoe kon ook bq

^e hoofddad liggende, bijna niets geleden* Te
FaUcillo^ weinige mülen van Falenciay braakte

'de gefcheurde aarde zulk eene menigte water uit^

dat er een nieuwe ftroom ontilond. Hetzelfde

gelchiedde ook in de nab^heid van Porto 'Ca^

Mlo, (Men zegt, dat op de bergen van Aro»

de grond, onmi4dellijk na de aaidbeving, mee

eene zeer fijne en witte aarde, die uit de (pleten

fcheen geworpen te zijn, bedekt geweest is),

maar het meer van Maracaybo was integendeel

4ianmerkelijk afgenomen. In Coro beipeurde men

geene beweging der aarde, hoewel de flad aan

de kust en tusfchen twee andere (leden ligt, die

niet onbefchadigd gebleven zijn. De visfchers»

die zich op den zts en twintigften Maart op het

eiland Orchillai denig m^len ten noorden van

Guyara, en op het land ophielden, befpeurden

geene ibhokken. Dit verfchil der rigting en

voortplanting der (chokken is waar(ch^nlijk ge*

grond in de bijzondere lagen en betrekkin£^n der

ileenbeddingen."

„ Hebben wij nu de uitwerkièlen der aard^

beving op de westzijde van Caracas tot de

fneeuwbergen van Santa- Marta en de vlakte

van Santé -Fe de Bogota befchreven, wy moe»

ten dan nu ook nog melding maken van die^

welke in het landTchap, ten oosten der hooid*

(lad gelegen, zgn voorgevallen. De fchokkeii

'. ; wa»

•s*
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-waren zeer hevig aan gene zijde van Caurhnaf^e

ih het dal van Cupaya, waar zij zich toe den

«leridiaan van Knap Codera uitftrekten. Het is

x)pmerkenswaardig, dat zij op de kusten van

JSfueva Barcelona, van Cumanatn Paria flechts

2wak gevoeld werden , hoewel deze eón vervolg

van het kustenland van la Guyara z^n, en reeds

van ouds den naam hadden , dat zy aan her*

haalde onderaardfche Ichuddingen bloot (londen.

2oo men mogt vooronderftellen, dat de verwoes:»

ting der vier (leden Caracasy la Guyara ^ San

Filipe en Merida door één* en denzelfden vuU

kaanfchen haard waren veroorzaakt, die onder

het eiland St, Vincent^oï in deszelfs nabijheid

iigt, dan zou men kunnen begrijpen, hoe zich

de beweging van het noordoosten naar het zuid>

ivesten had kunnen uitftrekken, langs eene lijn,

^ie hare (Irekking door de kleine eilanden Los

Hermanos eemt, kort voorbij Blanquilla^ zon«

tier de kusten van Araya^ Cumana en Nueva

Barcelona aan te raken. Deze voortplanting

der fchokken kon zelfs plaats hebben , zonder

^at men op de oppervlakte van den grond der

tusfchen liggende punten , bij voorbeeld der

Hermanos» eilanden y eenige beweging der aarde

befpeurde. Wü zien toch dit verfchijnfel dik*

ivüls'in Mexih en Peru^ bij aardbevingen, die

(eden eeuwen eene bepaalde rigting voFgem De
bewoners der j^ndes bezigen van een lan^, dat

^^ V tUS-

t •
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tasichen de (Ireken, waar de aardbeving woede t^

gelegen is, en echter door deze niet gefchokc,

wordt, deze zeer naïve uitdrukking: het vormt^

eene brug (^que hace puente)^ als wilden zy,

hiermede te kennen geven, dat de flingeringeiif

zich in eene groote diepte onder den rotsachr^

tigen grond voortplanteden." .,).i

„ Na deze vreesfelijke gebeurtenis bleef de
^

aarde vjijftien toe achttien uren in rust. Pe
nacht was, zoo als w^j reeds gezegd hebben,

ftil en helder, maar na den zeven en twintiglteiir

: Maart volgden weder nieuwe fchokken, die me^

eenen onderaardfchen, zeer hevigen en aanhoiK

denden donder vergezeld gingen. De overge^

blevene inwoners van Caracas verdrooiden zich.

nu : in den omtrek , maar daar noch de dorpea

noch de hofïleden zoo min als de (lad, gefpaard

waren, zoo konden z^ eerst aan gene z^de der

bergen van Los Te ques^ in de dalen van Ara--

qua en in de Lianos of Savanen een verblyf

vinden. Dikw^ls befpeurde men op éénen da^

tot vijftien ilingeringen. Op den v^fden Aprfl

volgde eene aardbeving, die in hevigheid weinig

minder was, dan die, welke de hoofdftad ver-

woest had. De grond waggelde beftendig ver-i

icheidene uren onafgebroken* £r volgden aan-;

merkelijke inftortingeii van, bergen, ontzettende

üukken van rotiën werden van den Silla de Ca*

racas gefcheurd. Men zegt zelfs (en deze ge^

\ . dach-
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dichte heerschc thans nog algemeen in het land)^

dat de beide ronde toppen van den Silla vijftig

COC zestig roeden zouden gedaald zijn. Mut
deze vooronderftelling rust op geenerlei meting*

Het is ook bekend, dat men zich bij iedere

groote aardbeving in de provincie Quito ver-

beeldt, dat de vulkaan van Tungunagua lager

jcworden is,**

• i, In verlcheidene , bij gelegenheid der ver«

woesting van Caracas bekend gewordene berig-

een, wordt gezegd: dnt de berg la Silla een

uitgebluschte vulkaan is, dat men vele vulkaan*

fche voortbrengfelen op den weg, die van La
Guyara naar Caracas loopt, vindt, en dat de

itotfen alle kenmerken dragen, dat zij door het

vuur aangetast zijn. Ja, men voegt er zelfs

biÜ, dat de heer bonplant en ik, twaalf jaren

voor deze ontzettende gebeurtenis, ingevolge önS

minéralogisch en phyfisch onderzoek, reeds dert

berg Silla èeneh gevaarlijken buurman voor de ütté

genoemd hadden, dewijl deze berg veel zwavel

bevat, en dat de fchokken van den noordoos-

tel^jken kant komen moesten. Het gebeurt zel-^

den, dat een natuurkundige zich behoeft te ver<'

dedigén jegens eene voorzegging, die Vervuld

wordt, piaar ik acht mij evenwel verpligt, om'

dwalende gedachten omtrent de plaatfdijke oor«

zaken van eene aardbeving te beftrijden, daar

deze maar al te ligt ingang vinden*** ^

„AI-
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f' 99 Alom 9 waar de grond g^eheele maanden lang

in eene gedadige beweging blijft 9 zoo als M
Jamaika in 1693, te Lisfabon in 17559 te

Cumana in 1766^ te Piemont in 1803, ver*

wacht men eene aandaande uitbarsting van den

brandenden berg. Maar men vergeet, dat de

werkende haard of het middelpunt diep onder de

oppervlakte der aarde moet gezocht worden; dac

volgens berigten, op welke men zich kan verla*

ten, de ilingeringen , en wel, om zoo te ipre*

ken, in detizelfden oogenblik, zich meer dan

duizend m\jlen ver over zeeën van eene grootc

diepte voortplanten, en dat de grootile verwoesA

tingen niet aan den voet van werlcende vulkaneq^

maar in bergketens, die uit de ongelijkfoortigfte

fteenfoorten bedaan, plaats hebben. In den

omtrek van Caracas vindt men fchilferdeenen

van gruis en glimmer, die beddingen van kaUu

(leen bevatten. Oe lagtn zijn noch meer gebro»

ken, noch onregelmatiger gezonken , dan die by

'Freibórgin Sakfen en overal, waar het oor5)rpn-

kelijk gebergte zich plotfeling tot eene groocé

hoogte verheft; i^ heb daar noch bas^ah |ioc|i

'Dolerif gevonden, zelfs niet eévis^Traflk^fat^-ei

frapporphyren f en in het algemeen gcenifpoör

van uitgebluschte vulkanen, ten 2^ dan", dat men

de 'Diabasen oï primiüven in den gnies geiron^

^ene gronitftèenen als Q>leten, mer /iiy^ gevuld^

wilde beCchoviwem Deze grondfceen nu as vaa

de-

%



KPPflPiVC'" '" -' "

St DE AARDBEVING VAN CAKACAS:

dezelfde foort, als die in Bohemen^ Sakfin .en

Frakken f en wat men ook over de voormalige

oxidatie der oppervlakte van de aarde moge den*

ken, zoo zal men evenwel, mijns bedunkens

,

alle oorfpronkelijke bergen, die een mengfel van

korrelachtig vtldffath^ enz., hetzij in lagen of

bollen, bevatten, als onder het gebied der vul«

kanen behoorende befchouwen. Men zal den

Mont'hlAnc en den Mom. dVr niet in dezelfde

klasiè rangichikken. De voorfiaoders van een

algemeen vulkanisme of der vernuftige theorie

van HUTTON, ondeïfcheidén evenwel de V^n^/;*ƒ

,

die ilecbts onder de drukking van den dampkring

op de oppervlakte der aarde vloeden, van die,

welke onder de geweldige drukking van den

oceaan en onder de op dezelve rustende zware

xotfen, door vuur gevormd worden. Zij zouden

de y^uvergfte en het granieten dal van Caracas

niet denzelfden naam van een landfchap van uit*

gebluschte vulkanen geven.*' I

' 9, JNooic kon het dus in mij opkomen, te veer

klaren, dat de Silla en df. Ccrrc éCAvila^ ber«

gen, die nit fchilferfteenen van gnies en glimmer

befiaan , gevaarlijke buren voor de hoofdftad zeil-

den ziljn, dewijl z^ in de ondergefthikte beddin?

gen van den oorfpronkel^jken kalkfceen vele zwa-

veldeelen bevatten; ik herinner mij echter wd»
^at ik, gedurende mijn verblijf te Caracas^ gor

aegd heb, dat het fcheen alsof het oosK^ jk g<^

"'J.i deel*
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deelte der terra -firma^ fëdert de groote aard*,

beving van Quito ^ in eenen woeligen ftaat ver-»

keerde, die vrees verwekte , dac de provincia

Fènezuela na eenigen t^'d insgelijks geduchte

-

aardbevingen zou moeten verduren. Ik voegde et

by, dat, als een land langen tijd aan fchokken

der aarde onderworpen was geweest, dan nieuwe

onderaardrche verbindtenisfen met de nUburige

landen fchenen geopend te worden, en dr.r de

in de ftreek van den Sillaj noordoostelp van

de fcad, gelegene vulkanen der Antillen, mogel^k

luchtgaten waren, door welke, ten t^de der lüt*

barsting, d<% elastieke vloeiftoffen,die de aardbeving

op de kusc van het vaste land veroorzaakte^

haren uitgang namen. £r heeft echter een groot

onderfcheid plaats tusfchen deze op plaatfel^ke

kundigheden en analogie gegronde gisfmgen, en

etne door den loop der natuurverlchünfelen ge*

regtvaardigde voorzegging."

„ Terwyl nu in het dal van den Misfi/lppi^

op het eiland 6V. Fincent en m de provincie

Venezuela die hevige aardbevingen gdijkiijdig

plaats hadden, werd men op den dertigfcen April

1812 te Caracasy te Calabazo^ dat midden in

de heide Mgt, en aan de oevers van ^tn Rio

apurey dus in eene ruimte van vier duizend vier-

kante mijlen, door een onderaardsch gedruisch

verfchrikt, dat veel overeenkomst had met hec

losbranden van vuurmonden van de grootfte

2; C Toort.
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föorc. Dk gedruisch begon des morgens te twee

UK. Het ging echr^r door geene fehokken ver-

gezeld, en hetgeen zeer opmerkenswaardig is,

het was aan de kust even zoo flerk, als vijftig

ziiijlen binnen in het land. Men geloofde alom

dat dit geluid door de lucht werd .voortgeplant

,

en men was er zoo ver af, om deszelfs onder^

aardfche natuur te erkennen, dat men te Caracas

zoowel als in Calabazo militaire maatregelen nam

,

óïti de plaats tegen eenen vijand te befchermen,

die, zoo het fcheen, met grof gefchut naderde.

De heer palacio hoorde bij het ovenrekk^n

van den Rh-^purcy beneden Onivarte, niet vc

van deszelfs vereeniging mee den RiO'Nulai
uit den mond der inwoners : dsc deze kanon-

Ichoten even zoo duidelijk in het westelijk einde'

Van de provincie Farinas, als in de haven van

Guyaray op de noordzijde van de keten der

kust, gehoord waren.'*

•

,5 De dag, op welken de bewoners van Terra-

firma door een onderaardsch gedruisch verfchrikt

werden, was dezelfde, op welke de groote uit«

barsting van den brandenden berg op het eiland

St. Vincent plaats had. Deze, bijna vijf hon-

derd roeden hooge berg, had federt 1718 geene

lava uitgeworpen. Naauwelijks zag men eenigen

rook opfcijgen, toen in Mei 1811 herhaalde fehok-

ken voorfpelden, dat het vuur van den vulkaan

Öf op nieuw ontftoken was, óf zich naar dk

ge-.3 1'.
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gedeelte der Antillen gewend bad. De eerfte

uitbarsting gefchiedde echter eersc des middags

van den zeven en twintigften April, in i8i». Het

was flechts eene uitwerping van ascb, die met

een ontzettend gekraak vergezeld ging. Op den

dertigften bad de vloeiing der lava plaats*, die

na vier uren de zee bereikte. Hetgedruiscbdet

uitbarsting zweemde naar het bij afwisfeling lo$v

branden van het. zwaarfle kanon- en musketvuur,

en, dat zeer aanmerkelijk is, men hoorde het fier*

ker op de -openbare zee, op eenen groeten af-

ftand van het eiland, dan in de nabijheid vati

het land en kort bij den brandenden vulkaan/')

„ De affcand des vulkaans te St, Vincent

van Rio'Apure ^ kort bij den mond van den

Nula^ bedraagt twee honderd tien mijlen (hier,

gelijk alom in dit verhaal, waar het tegendeel

niet uitdrukkelijk wordt opgegeven , worden zee»

mijlen van twintig op eenen graad, of van twee

duizend acht honderd vijf en vijftig roeden be-

doek), Eventvel werd de uitbarsting ook op

dezen affiand gehoord, fchoon die even zoo ver

is, als de Vefuvius van Parijs verwijderd ist

Dit verfchijnfel, bij hetwelk men cene menigte

andere, op de Cordillen der y^ndes waargeno-

mciie daadzaken voegen kan, bewijst, hoe veel

nitgeftrekter de onderaardfche werking van eenen

vulkaan is, dan men, volgens de kleine op de

oppervlakte gewrochte veranderingen zou vermoe»

C 2 den.
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i

dèiu <— De donderflagen , die, in de nieuwe we«

reld , verfcheidene dagen onafgebroken , tachtig,

honderd, ja twee honderd mijlen ver van eenen

krater, gehoord worden, komen niet tot ons ge-

hoor door voortplanting van het geluid door de

liipht; neen^ dit gedruisch wordt door de aarde

zeivé medegedeeld, en mogelijk wd aan de plaats

zelve, waar wij ons bevinden. Indien de uitbars-

tingen des vulkaans vkn Sf. Vincent , van den

Cotopaxii of van den Tunguragua flechts zoo

^^^•l ^'1 zouden, als. die van het zwaarfte

geichuc, )0 zou de fterkié van den donder in

eëiie omgekeerde reden van den afftand moeten

waargenomen worden; maar de ervaring leert,

dat dit het geval niet is. Nog meer: op de

Zuidzee^ gedurende de vaart van Guayaguil

naar de kust vdn Mexiko^ kwamen de heer

BONPLANT en ik op plaatfen, waar al onze

matrozen door een dof, uit de diepte van den

oceaan opftijgend en door het water aan óns me-

degedeeld gedruisch, verfchrikt werden. Dit had

plaats ten tijde van eene kleine uitbarsting der

Cotopaxi , en wij waren van dezen vulkaan even

zoo ver verwijderd, als de afftand van Napels

van den Etna bedraagt. Men rekent niet niin<*

der, dan honderd vijf en veertig mijlen (dus de

nfltand tusfchen den Fefuvius èn óen Mont-blancy

van den vulkaan des Cotopaxi tot de kleine ftad

Honda aan den oever der Magdalena rivier;

en evenwel hoorde men, bij de hevige uitbarsting

van
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van dezen berg in 1744, it Honda een onder-

aardsch gedruisch, dac vooreene losbranding van

grof geichuc werd gehouden. De Franciskanec

monniken verfpreidden het gerucht, dat Carta*

gena door de EiigelTchen belegerd en befchocen

werd, en de. inwoners geloofde^ dit ook, .De

vulkaan van Cotopaxi is echter een kegel , die

meer dan achttien honderd roeden . boven liet

bekken van Honda verheven, is; hü is afgefchei-

den van een plat, welks hoogte nog vijftien

honderd roeden boven het dal van Magdalena

bedraagt. Tusichen deze beide liggen vele ko«

losfale bergen y zoowel' als de menigvuldige dalen

en afgronden van Quito ^ die der provincie d&

Los Pastos en van Popyan. Het is niet te ver-

moeden, dat, bij deze omftandigheden, het ge»

druisch door de lucht of door de lagen van de

oppervlakte der aarde wordt voortgeplant, en af-

komftig zou zijn van dat punt, waar de k^gel

en krater van den Cotopaxi ftaan. Het is veeleer

waarfchijnlijk , dat het verhevene gedeelte van

het koningrijk Quito en der naburige Cordil'

len in geenen deele uit eene groep van op

zich zelve ftaande vulkanen beftaan, maar veeleer

dat deze eenen gemeenfchappelijken gewelfden

klomp vormen, eenen fterken vulkaanfchen muur,

die, zich van het Zuiden naar het Noorden uit-

iirekkende, eenen kam van bergen, van eene

oppervlakte, die omtrent zes honderd vierkante

C 3 - my-
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mijlen bedraagt ^ oplevert. De Cotopaxi^ de

Tunguragua^ de Antisana eri de Pichincha

ftaan op dit gewelf, en dus zamen öp den uit-»

geholden grond. Zij dragen wel verfchillend i

namen, maar zijn echter flechts onderfcheidene

hoogten van eènen gemeenfchappelijken vulkaan-

fchen fondaiHentsmuur. Het vuur zoekt dan eens

door dezen, dan weder door genen dezer top-

pen eenen uitgang. De geflotene kraters ver-

toonen zich aan ons gezigt als uitgebluschte vul*

kanen; het is echter waarschijnlijk, dat, hoewel

de Cotopaxi of de Tunguragua^ gedurende eene

eeuw, flechts eene of twee uitbarstingen opleve-

ren , evenwel het vuur daarom niet mindet onder

de fiad Quifo, onder Pichincha en Imhahuru

beftendig brandt.**

,,, Verder noordwaarts vindt men, tusfchen de

vulkanen van Cotopaxi en de ftad Honda ^ twee

andere vulkaanfche rijen van bergen, namelijk

die van Los Pastos én van Popayan. Het ver-

band nu tusfchen deze rijen is op eene ondub-

belzinnige wijze in de Andes gebleken. Eene

dikke zuil van rook wasfedert November 1736

uit den vulkaan van Pasto opgeftegen , die ten

westen der ftad van denzelfden naam, in de

nabijheid des dals van Rio Guyatara ligt. De

monden van den brandenden berg[ ftaan zijd-

waansen bevinden zich aan zijne westelijke hel-

ling; evenwel fteeg de zuil van rook drie maanden

lang
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it-

lang zoo over den bergkam omhoog, dat zü door

de bewoners der flad PMto ileeds kon gezien

worden. Zij verhaalden ons , dat tot hunne

grootfte verwondering deze rook den vierden

van Sprokkelmaand 2797 plotfeling was verdwe-r

neu , zonder dat men eenlge aardbeving befpeurd

had. Dit nu gefchiedde in den oogenbHk, toen

vijf en zestig mijlen zuidwaans, tusichen den

Chimbarazoy dea Tunguragua en den Maar 9

de üad Riobamba, door eene der verderfdijkAe

aardbevingen , van wdke de gefchiedenis melding

maakt, verwoest werd. Hoe zou men nu, by

dezen zamenloop van omflandigheden nog kun*

nen twijfelen, dat de uit de kleine monden des

vulkaans van Pasfos opftijgende dampen , met de

periing der elastieke vloeidoffen zamenhangen, die

den grond van het koningrijk ^/vfV^ gefchokt, en

ia weinige oogenblikken den ondergang van dertig

tot veertig duizend inwoners berokkend hebbei\9'*

, ^ Om de krachtige uitwerkfden der vulkaan,-

iche reactien te verklaren, en te bewijzen, dat

de groep of het vulkaansch zamenflel der AntU^

len van t^d tot tijd het vaste land kunnen doen

fchudden, moest ik van de Cordillen der Mde$
melding maken. Geologifche gisfingen kunnen

flechts door de analogie van nieuwe, maar even»

wel ontwijfelbaar bewezene daadzaken, onder*

fteund worden; en in welk een gedeelte der

aarde kan men zulke vulkaanfche verlchijnrelen

/ C 4 vin-
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vinden, die tevens grooter en menigvuldiger z^jn^

dan in deze door vuur opgehe.vene dubbelde ke»

ten van bergen, ^a in het land, waar de natuur

op lederen bergtop en ieder dal den overvloed

harer wonderen uitgeflort heeft? Beichouwc men

eenen ontvlamden kiater als een op zich zelf

ftaand verfchijnfel , let men flechts op de mas(a

van z\ihe , uitgeworpene ileenachtige vooicbreng-

rden, dan kan ons z^jne werking op d^ tegen-

woordige oppervlakte van den aardbol noch als

^ér krachtig noch als zeer uitgeClrekt voorko»

inen, , Maar de vertegenwoordiging van het beeld

dezer werking wordt vergroot naarmate wii de

betrekkingen nayorfchen, die de vulkanen eener

gemeenlchappelijke groep vereenigen, bij voop-

beeld die van Napels en Sicilié\ die der Kano»

r^qhe eilanden C*)> ^^^ Azoreuy der kleine

(*) De ganOche groep der K^narifche eilanden (taat

,

'om zoo te fpreken, op eenen, onder den bodem der

xee llggenden, vulkaan «< welkers ysur federt de^ zes-

tiend^, eeuw, 14) afwisfeling op de eilanden Palnia%

Tentrifa en Lancerote is uitgebarsten. In de Auverg,m

vinden w\) een geheel z^menftel van uitgebrande vulka,.

nen ; integendeel kan men midden onder werkende vuur-

^nwende bergen eenen berg nog geenszins als een uitge-

l>losohten vulkaan béfchouwen, wanneer zijn krater ge^

jloteq en ziy[n onderaardsch vuur federt eeuwen niet

p^er is uitgebar^teu* De Etnay de J^i^parifche ifilanr

den, de Vefuviust de 'Epomeo , d^ Piek van Tejde» Palma

en Lancerafe, Sr. MicMel, de Cèideira de Fajal tn
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jimillen^ de vnlkanen vznMexiko van Guatimata

en die der vlakte van Quito; naarmate wij, eens-

deels de wederzydfche terugwerking van dit vul-

kaan(che zamenftel op elkander, en anderdeels den

aflland fchatten; op welke z^ door onderaardiche

verbindtenis gelijktijdig 'de aarde bewegen.**

, „ De lludie der valkanen kan men in twee

deelen verdeelen. De eene, zuiver mineralo-

gisch, bedoelt het onderzoek van de beddingen

en foonen der fteenen, die het vuur voonbrengt

of verandert, van de vorming der Trachyten.

pïtrap^porphyreny der Basalten ^ PhomUten en

Doleriten af, tot de laatfte /^v^V toe. De tweede

afdeeling, die minder toegankelijk en' tot hiertoe

zeer verwaarloosd is, bevat de phydeke betrek-

kingen, die de vulkanen met eikanderen veree«

nigen; den invloed, die het.eene vulkaanfche

zam^el op het andere heeft; den zamenhang,

.,
. . . die

Pieo, St, Fineenti St, Lücie en Guadehupe; de OrU
zavs, de Popokatepec , de Jorulh en de Calima; de Bom."

bacho; de vulkaan van Granada, de Telica^ de Mt^mQ»

tombOi de Italco en de vulkaan van Guatimala, Cêton

paxif Tunguragua^ Pichinchaf Antisana en Sangay be-

hooren tot hetzelfde zamendel vau brandende bergen.

Zy üaan over het algemeen rljsgew^s , alsof zij uit eene

holte of fpleet waren voortgekomen, en hetgeen op-

merkenswaardig is, hunne reeks komt dan eens met de

flrekking der Cordillen overeen, dan weder heeft het

tegendeel plaats {^Essai poUtique sur Ie Mexique, T. 1.

P. a53). ^
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die er bellaat tusfchen <Je vuur^uwende bergen

en de fchókken ^ die op groote afllanden en lang-

durig in dezelfde rigting de aarde fchudden. Deze

laatile fcudie nu kan niet eerder aanmerkel^ke

vorderingen maken , toe men zorgvuldige en

naauwkeurige opgaven bezitten zal van de on»

derfcheidene tijdperken der gelijktijdige werking,

rigting, uitgeftrektheid en fterkte der aardbevin-

gen; van haren trapsgewijzen voortgang in voor^

heen door haar niet geteisterde oorden; van den

zamenhang eener ver gelegene vulkaanfche uit-

barsting met het onderaardsch gedruisch, dat de

bewoners der Andesj om deszelfs fterkte, zeer

eigenaardig: een onderaardsch gebrul en donder,

noemen. Al deze voornoemde zaken nu behoo^

ren tot de geichiedenis der natuur, eene weten*

ichap van eenen grooten omvang, en die, gelijk

bijna alle gefchiedenisfen , van tijden begint, die

ons fabelachtig fchijnen, en van gebeurtenisfèn,

welkers grootte en kracht onze verbeelding niet

bereiken kan."

„ Men heeft zich langen tijd (lechts bepaald^

om de geichiedenis der natuur uit oude-, in de

aarde bedolvene gedetlikteekenen, op te maken;

maar, al levert het kleine t^dperk, tot welke

zich de overlevering, op welke men ftaat kan

maken, bepaalt, zulke algemeene omwentelingen

niet op, als die zijn, die de Cordillen ophieven

en millioenen ichepfèlen in de aarde bedolven,

zoo
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zoo levert echter de onder ons gezigt werkzame

natuur daarom niet te minder zulke ontzettende

veranderingen op, dat daarvoor ook veel licht

over die der afgelegenfte tijdperken verlpreid

wordt. In liet binnenfté der aarde wonen die

geheimzinnige krachten , welkers werking op de

oppervlakte kenbaar worden door het voortbret^

gen van dampen, gloe^jende fintels en nieuwe

vulkaanfche foorten van fteenen en bronnen, door

opftijgende eilanden en bergen, door aardbeving

gen, die zich met de fnelheid van eenen elek*

trieken fchok veripreiden, en eindelijk door dien

onderaardfchen donder, die maanden lang, en wd
zonder fchokken, op plaatfen, die van de bran^

dende bergen zeer ver verwijderd waren, ge-

hoord werden (het gedruisch, bü voorbeeld, dat

de bewoners der ftad Guanaxuato zoo zeer ver*

ontrustte, duurde van negen Januar^j tot twaalf

Februarij in 1784),"

„ Naarmate nu deze landen van Amerika
meer in bevolking en befchaving toenemen, en

naarmate de vulkanen van Mexiko, die der kleine

Antillen 9 van Popayan^ Los Pastos en van

Quito vlijtiger worden gadegeflagen, zal ook de

zamenhang der uitbarstingen en der aardbevingen,

die dezelve voorgaan en fomtijds vergezellen,

beter gekend worden. De voorheen genoemde

vulkanen, vooral die der Andes^ die meer dan

twee duizend vijf honderd roeden hoog zijn,

Ie-
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I

leveren den waarnemer giOOte voordeelen op. De
tüdperken hunner uitbarsting zijn zeer merkwaar-

dig. Zy bleven dertig tot veertig jaren werke*

loos, zonder fmtels, asch of zelfs dampen uit

te werpen, In dezen tusfchentüd befpeurde men
geen fpoor van rook op de toppen van den

Tanguragua en van den Cotopaxi.^

•'

ff Bene rookwolk, die uit den krater van den

Vefuvius opftygt, zal naauwelijks de aandacht

der bewoners van iV^^^/r boegen; zy zijn aan

de bewegingen van dez^n vulkaan gewoon, die

fomtijds twee of drie jaren aanhoudend Tintels

uitwerpt^ Het valt dus moeijelijk te beflisfen,

of deze uitwerping van fintels ten tijde vnn eene

in de jlppenynen gevoelde aardbeving grootP'

was. Maar op den rug der Cordillen kr:

alles eene andere gedaante. Op eene uitbrakine;

van asch, die flecl\ts eenige minuten duurt, volgt

dikwijls eene rust van tien jaren. Bij zulke

omftandigheden valt het niet moeijelijk de tijd-

perken op te teekenen, en denzamenloop der

verfchijnfelen gade te flaan.'*

i
ff Wanneer, gelijk niemand dit met grond in

twijfel kan trekken, de verwoesting van Cumana
,in 17^7 en die van Caracas in 18 ia, den in«

vloed der vulkanen van de kleine Antillen (*)

op

(} De volgreeko der verfchijnfelen is deze:

H7 September 1796. Uitbarsting op de kleine AuHUew
* ^

(vulkaan van Cuadeloufé)!!^
No»
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op de fchuddingen der kusten van het vaste land

be^v^zen, dan zal het niet ongepast zijn aan het

flot dezer befchrijving, een kort overzigt van

dezen Middellandfchen Archipel te geven. De
vulkaanfche eilanden vormen het v^fde deel van

den boog, die zich van de kust viin Paria tot

het fchiereiland Florida uitftrekt. Door hare

uitgeftrektheid van het Zuiden naar het Noorden,

fluiten zij op de oostzijde van dit binnenmeer,

terwijl de groote Antillen als den bouwval eener

groep van bergen der eerile vorming uitmaken

,

,
wel-

November 1796. De brandende berg van Btnn be-

gint ie rooken.

14 December 1796. Verwoesting van Cmana.

4 FebrutriJ 1797. Verwoesting van Riobamba,

30 January 181 1. . Verfcliijning van het eiland Sabrina

bU de /fzaren, |lec werd vergroot

op den isden Juni) 181 1.

Mei 1811. . • • . • Begin der aardbeving op het ei*

land Sf, Fincentt die tot Mei 181 fit

duurde.

Begin der fchokken in de dalen

*van Mitfifigpi en Ohio^ die aan-

hielden tot 1813.

Aardbeving te Caraeas, -'

Verwoesting van Caraeas, Aardbe-

ving, die tot 1813 duurde.

Uitbarsting des vulkaans van Sf, f^tff

cent f en op denzelfden dag, on-

deraardsch gedruisch te Caracés en

op de oevers der /tpure, ,
-

16 December 181 1.

December' 181 1.

25 Maart 1813. • •

30 April 1811. . .
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Welkers hoogile gedeelte rusfchen Kaap ^bacou^

Kaap Morant en de Koperhergen daar ter plaatfe

fchiijnc gelegen te hebben , waar de eilanden

St. Domingo i Cuba en Jamaika het konst bij

eikanderen Haan.*'

„ Befchouwt men het Ariantifche waterbekken

als een zeer groot dal, dat de beide vaste landen

van eikanderen fcheidt, en in hetwelk, van de;i

tvvintigften graad zuidelijk tot den 'dertigften graad

noordelijk, de uitftekende hoeken (^Brazilië en

Senegamhiè^ met die der binnenwaarts gaande

(de golf van Guinea en het meer der Antillen')

overeenkomen, zoo komt men or het vermoe-

den, dat dit laatfte Meer door ftroomen gevormd

is, die, gelijk de tegenwoordige j van het Oosten

naar het Westen liepen, en aan de zuidkusten

Van Porto -Rico^ vm St. Domingo en het eiland

Cuba Ctnsfchen Kaap Mayzi en Kaap Kruz) ,

eene zoo gelijkvormige gedaante gaven» Dtzt

zoo. waarfchijnlijke vooronderftelling van eene

doorbraak der zee heeft aanleiding gegeven tot

twee andere gisfingeo over het ontdaan der kleine

Antillen* Sommige natuu - cundigen vooronder-

ftellen, dat deze onafgebrokene keten van eilan-

den, van Trinidad tot Florida^ de puinhoopen

van eene voormalige rij van bergv^n zijn. Zij

vereenigen deze keten óf met de rotfen van gra-

niet van het Franfche Guiana^ óf met de kalk-

bergen van Paria, — Andere door het verfchil

tus-
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tüslchen den aard van het oorfpronkelijk gebergte

der groote Antillen geleid ^ befchcuwen de laatfte

als voortbrengfelen van den bodem der zee.'* ni

99 Mijn doel is echter geenszins om flaande te

houden, dat de gezamenlijke kleine Antillen voor-

heen een geheel zouden hebben uitgemaakt, want

ik hel meer over om te gelooven, dat zij door

vuur zijn voor.gébragt, en met die regelmatig-

heid in de rigting van het Zuiden naar het Noor-

den geplaatst zijn , die wij in zoo vele vulkaan-

fche heuvelen der Auvergne^ in Mexiko en in

Peru ontmoeten. Het weinige wat ons tot hier*

toe van de natuurkundige gefteldheid Van dezen

Archipel bekend is, vertoont ons die als zeer

Veel naar de Azoren en Kanarifche eilanden

zweemönde. Wat het oorlpronkelijke gebergte

geweest is, dit kan men nergens ontdekken,

want wat men vindt, zijn voortbrengfelen der

vulkanen, lavas van veldfpath , Doleriten^ Basal-

ten en een mengelmoes, dat uit fintels, puin- en

luffleen beftaat. Onder de voortbrengfelen van

den kalk moet men die, welke van eene vulkaan-

fche afkomst zijn , wel onderfcheiden van die , welke

van Madreporen en Zeophiten afkomftig zijn.

Deze laatfte fchijnen, volgens de gedachte van

den heer moreau de jonnks, klippen van

eenen vulkaanfchen oorfprong tot grondllag te

hebben. De bergen, die fporen van meerdere

of mindere nieuwe onibranding opleveren, en

on-
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onder welke fomitiige bijna negen honderd roe*

den hoog zijn, (taan allen op de westzyde der

ïmiyft\Antillen, Ieder dezer eilanden is niet

door eene enkele oprijziug ontdaan* De meesten

ichijnen uit afzonderlijke klompen , die zich aU

lengs vereenigd hebben, gevormd te zijn« De
vulkaanfche' (lof werd niet door éénen mond^

maar door verfcheidene uitgeworpen; zoodat dik-

wijls een eiland van eenen kleinen omtrek een

gansch zamendel van vulkanen, die uit zuivere

t>asaltdeelen beflaan, en andere, die met verfche

lava bedekt zijn, vereenigr,"

r. .„ De thans nog brandende bergen zijn die

vaa St, Fincent ^ Sf» Lucie en Guadeloupe.

•De eerfté heeft in 1718 en i8 ia lava uitge*

ftort; in de tweede wordt docr de veidikking

^er dampen, die uit de Ipieten van eenen voor-

maligen krater opftijgen , aanhoudend zwavel ge-

vormd. De vulkaan van Guadeloupe ipuwde

;het laatfte vuur in 1787. De zwavelberg van

St, Christoffel brandde nog in 1692. Op Mar*

tinique moet de krater, die door vijf puntige ber-

-gen, du Carhetf omringd is, zoo ook de Vauclin

en de berg Pelee^ als drie uitgebluschte vulkanen

'befchouwd worden. Men heeft daar dikwijls de

uitwerkfelen van den blikfem met die van het

onderaardsch vuur verwisfeld. De zoogenoemde

vulkaanfche uitbarsting van 1792 is door geene

/waarneming, op welke men zich verlaten kan,

be-

b

v|

el
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bevestigd, Hec gaat met de groep der vulkanea

van de kleine Antillen y als met die van Quito

en Los Pastos. Mgnden, die met het ondei|-

aardfehe vuur in geen verband {chijnen te ItaaD»

worden in dezelfde rij met vuurfpuvvende kraters

geplaatst en met deze verwisfeld."
, .^^^^

^ Niettegenflaande het inwendig verban^» dk%

er tusfchen de werking der vulkanen van de.

kleine Antillen en de aardbeving der Terrnn-,

firma beilaat, gefchiedt het evenwel dikwijls,,

dai de fchokken , die op de groep der vulkaan-,

fche eilanden gevoeld worden , iK}ch op het eilan<l[^

Trinidad noch op de kusten van Cumana qïi.

Caracas belpeurd worden. Deze omftandi^heid

moet ons niet bevreemden, \vant ook z^lf^ i^^

de kleine Antillen bepalen zich de fchokken

dikwijls tot een enkel eiland. De groote uit-fj

barsting van den vuurfpuwenden berg van St, Fin'

cent in het jaar 1 8 1 a veroorzaakte geene aardbe-

ving op Martinique en Gu ^eloupe , maar men

hoorde zoowel daar, als in Venezuela ^ hevige fla-

gen
,
gedurende welke echter de aarde i" rust bleef."

„ Deze ilagen , die niet verwisfcid moe-

ten worden met het rollend geluid, dat alom,

zelfs de kleinere aardbevingen, voorgaat, hoort

men dikwijls aan de oevers van den Oronoko^ en

tusfchen den Rio Arauca en den Cuchivero.

De Pater morello verhaalt, dat in de zend i ^

van Cahruta het onderaardsch gedruisch fomtyds

2. D zoo
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iöK) veel overeenkomst heeft met het losbranden

^ah geJchut, dat men een gevecht öp een verren

alftand meent te hoeren. Op den een eiï twin-

figften October 1^66, den dag der vreesfelijke

Aardbeving, die de provincie Nieuw- JidalüfiS

verwoestte, bewoog zich dé grond te Cumana^
Caracas ^ MaracHybo y aan de oevers der Casa-

tidre^ dcvMefa^ van den Oronoko en der Fentario.

Pè Pater GiLi befchrijft eene aardbeving in

eene ftreek die vol graniet was, namelijk in die

vati Encaramada^ waar zij met hevige flagen

vergezeld was. Er volgden aanmerkelijke inftor-

t!ngen van bergen te Paurariy en m de nabij-

heid van de rots Aravaa^to verdween een klein

eiland in den Oronoko, De flingerende bewegin-

gen duurden een geheel uur. Dit was als het

eerfte teeken van die hevige aardbevingen, die

meer dan tien maanden op (ie kusten van Cu-

inana en Cariaco befpeurd werden. Men zou

mogelijk denken, dat menfchen, die in bosfchen

verftrooid leven, en geen ander verblijf hebben,

dan hutten uit riet en palmbladeren gemaakt, de

aardbevingen weinig vreezen; maar de Indianen

van Crevato en Caura fidderen bij dezelve, als

bij een flechts zeldzaam voorkomend verfchijnfel,

dat zelfs de dieren des wouds vrees inboezemt,

en de krokodillen uit de diepte naar den oever

drijft. Korter bij de zee echter, waar de fchok*

ken menigvuldiger gevoeld worden, vreezen de

in-
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inwoners dezelve met, maar zien in deze veeleet

de voorboden van een vochtig en vruchtbaar jaar.*^l

M De reeks der verfchijnfelen^^ die de > noords

kust van Cumana^ van Nueva Barceloua jexi

van Caracas opleveren, en die men denkt, dact

met de oorzaken der aardbevingen en .der uitflnrn

tingen van lava in verband itaah^ zalik.nunog

opgeven. Ik wil beginnen aan het oostelijk einde

met het eiland Trinidad^ dat meer tot de kasc^

dan tot het zamenilel der bergen van de ^ntil-^

Jen fchijnt te behooren."

I. 99 De kolk 9 die Asphalt, fpuwty in de

baai van Mayaro , op de oostkust van het eiland

Trinidad, zuidwaarts van de punt der Guataroi^

Deze is de mijn van Chapapote, die het piiue^

ralen teer van dit land opleven. In de maanden

Maart en Junij zijn de uitbarstingen dikwijls met

flerke flagen, rook en vlammen vergezeld. Bijna

onder denzelfden graad der breedte, insgelijks

in zee, maar op de oostzijde van het eiland

(kort bij Punta de la Brea^ zuidwaarts van de

haven van Naparaimo) vindt men een foortge*

lijk luchcgat. ^ Op de naburige kust, in eenen

leemachtigen grond, wordt het beroemde meer

van Asphalt {Laguna de la Brea') gevonden,

een moeras , welks water de tempering des

dampkrings bezit. De kleine kegels, die aan het

zuidwestelijk einde van het eiland, tusfcben de

punt van Icacos en den Rio Erio , gelegen zijn,

D a fchij-
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(chijnen eenige overeenkomst met den vulkaan van

lUchc en (lijk te bezitten, die te Turhaco, in het

fyk van Nieuw- Granada gevonden worden.!*

fi-a. „ De warmt' bronnen van Irapa^ aan

het noordoostelijk einde \zxi Nieuw -Andalufië^

tusfchen Rio Carihy Sero en Taguarapayo."

3. 19 De . lucht •? vulkaan of Saice van Cum-

acatar yt&n zuiden van San José en Carupano^

,.kort bij de noordkosc van het vaste land, tu&f

föhen den Montanna de Faria en de (lad Ca^

racio gelegen. Men hoort bijna onafgebroken

aanhoudende dagen in eenen leemacbtigen grond,

die zwaveldeelen bevat. Bronnen van heet watez

fpringen met zulk e^ne hevigheid uit den grond,

dat deze door die fchokken aanmerkelijk gefchud

wordt. Men zegt , dat men federt de zware

aardbeving van 17^7 dikwijls vlammen heeft

zien opftijgen."

' 4. „ De bron vanfieemlie van Buen Pastor,

kort bij Rio Arco, Men heeft in den leemach-

ligen grond van Guaijuta, Zoowel als in het dal

van San Bonifacio, en in de nabijheid der ver-

eeniging van den Rio Pao met den Oronoko ,

groote klompen zwavel ontdekt,"

5. 99 De Aguas calientes, zuidwaarts van

Rio Azul en het holle aardrijk van Cariaco^

dat ten tijde der zware aardbeving van Cu-

mana , zwavelwater en kleefachtige fleenolie heeft

uitgebraakt.**

6m fyDe

w
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lan

kec

lan

--•6.
ff De warme waters der golf van Cariaeo,**

7. „ De bron van fteemlie ^ in dtztlïdt golf

kort bij Maniquares, Zij ontfpringt uit Glimmer-

leifteen," .

8. 99 De vlammen^ die uit de aarde opdegen,

in de nabüheid van Cumanaf aan de oevers der

Manzanares Gn in Mariguifary aan' den zuide*

lijken oever der golf van Cartaco , ten tijde der

aardbeving van 1797.**

9. ff De vurige verfchijnfelen van den berg

Cuchivane tiiti ver van Cumanacao^*

10. „De in eene ondiepte, ten noorden der

eilanden van CaracaSf ontfpringende bron van

fieenolie , welkers reuk de fchippers h^ gevaar

dezer ondiepte, die niet boven een* vadem water

bevat, reeds vai. /erre aankondigt/*

11» 9fDe warme bronnen van den berg BrU
ganthf in de nabijheid van Nueva Barcelonaf

welkers tempering 43 gr. 2 min. van den hon-

derddeeligen thermometer bedraagt.'*

12, „ De warme bronnen van den Provisor^

in de nabijheid van San Diego in de provincie

Nueva Barcelonaf

1^, ffDe warme bronnen van OnotOf tus-

fchen Turmero en Maracayf in de dalen van

Araguaf ten westen v»n Caracas^^

i^»ffDe warme bronnen van Mariaraf in

dezelfde dalen, welkers tempering 58 gr. 9 min.

bedraagt."

D3 15. „ De
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".%$• ^ Dt n^arme bronnetk ym Las Trinche-

'ras 9 tusfchen^ Porto'Cabeth en Valencia^ die

vit den grtniet voortkomen , gel^k die van Ma-
rfara 9 en eene warme beek vormen. De^ tem-

pering is 90 gr. 4 min.**

i5. „Dtf ziedende bronnen van Sierra Ne^

vada dt Merida:'

17. ,, Eindelijk het luehtgat van Mena^ aan

de oevers van het meer Maracayho; dit braakt

Asphalt^ en uk hetzelve (liegen gasdampen op,

die zich van zelve ontddcen^ en i^er in het

rofid zigtbaar worden.**

• ^ Deze zijn de bronnen van bergolie en heet

water, die vurige verfchijnfelen, die met onder-

aardsch gedrdisch vergezelde uitbraakfelen van

flijk, die mij in de uitgefokte provincie van

Venezuela y in eenen omtrek van twee honderd

mijlen, van het Oosten naar het Westen, zijn

bekend geworden. Deze verfchillende verfchijn-

felen hebben de verbeelding der inwoners federt

de vreesfelijke gebeurtenisfen van 1797 ^" *öia

op velerlei wijze bezig g'jhouden, hoewel zij

eigenlijk niets bevatten, wat tot eenen vulkaan,

in den dus ver gebruikelijken zin van dit woord,

behoort. Als de luchtgaten, die met gedruisch

dampen en water uitwerpen, fomtijds Vokaneitos

genoemd worden,'?oo. gefchiedt dit flechts door

zulke inwoners, die denken, dat er noodzakelijk

vulkanen móeten beilaan in een land, dat aari

- ''
zuIt
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zulke menigvuldige aardbevingen is b!ootge(leld.

Van den brandqnden lyratQr op Sf. Fincent af

vindt men noch zuid- noch west- noch zuidwest-

waarts, eerst over de bergketen der kleine ^jin-

tillen^ vervolgens over die der kusten van Cu-

mana en Venezuela^ en eindelijk over de Cor-

dillen van Nieuw-Gramda^ in een^ uii|[^rekt-

heid van drie ^^ondj^d
;
tacUtig myl^ , geen

werkenden vulkaan » tot de Puracé^ in de nab^*«

heid van Popayan, o Dk ganfche gebrek aap ope-

ningen , dóór welke de gefmoltene ilof zich qp
Jiet ten oosten der Cordillen der Andes^ en y^
het rotsgebergte gelegene deel van het vaste land,

,Vm ontlasten 9 is eene zeer m^kwaardigQ Datuur-

kWJtdige daa4?^-
fi'

•Ml

f . .. t,
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DE GROEP VAN ROTSEN BIJ
rif. ADERSBACII IN POHEMEN.

H..et is bekend, dat de zandfteen eene neiging

'bezit om loodregt te fplijten, en daar h^j tevens

^ook zeer dikwijls uit zware evenwigtige beddin-

gen beftaat, zoo ontdaan hieruit klompen gelijk

aan dobbelfleenen of vierkante blokken, die,

daar, waar het gebergte van aarde en planten

ontbloot is, als door kunst op elkander fchijnen

geftapeld te zijn. Daar, waar de loodregte fplij^

ting de overhand heeft, ontdaan meest zuilach-

tige gedaanten. De geringe vastheid van het

grootde gedeelte der zanddeenen veroorzaakt,

dat het water, als het eens in deze fpleten ge-

drongen is, zich zeer gemakkelijk den weg ver-

der kan banen, en hierdoor, gepaard met de

uitwerkfelen van het indorten dezer klompen,

die door het water ondermijnd zijn , of hun

evenwigt verloren hebben, ontdaan in de zand-»

fteenbergen die avontuurlijke en zonderUnge ge-

daanten, die hen alom tot een voorwerp van be^

>vondering maken, ^

i 'Al-t i
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^^ 'Alles echter, wat men over deze zotiderlinge

vorming en gedaante der bergen van zandfteen

zeggen kan , vindt men in de merkwaardige groep

'van rotfen bij ^dersbach in Bchemen vereenigd.

'Het tooneel , dat zij opleveren , is zoo verrasfend

en verheven, dat niet flechts het grootfte gedeelte

van heii, die het reuzengebergte en de fneeuw*

koppen bezoeken, maar ook een aantal andere

reizigers jaarlijks herwaarts trekken. De aflland

iwskhtxiAdersbach v2XiSmiedeberg en den fheeuw-

kop bedraagt niet meer dan vier, van Landshut

niet boven drie en van Brauriau , Tratenau en

'Schatzlar flechis twee Duitfche mijlen. Aders-

'bach^ dat thans de eigendom is van den graaf

VAN HEISTER en scHAFGOTSCH, IS cenc

' niet onaanzienlijke heerlijkheid in den koning-

•gratzer kreits,
'

• De merkwaardige groep van rotfen, die, naar-

mate zij de verbeelding gaande maakt, door fom*

mige reizigers het labirint der rotfen ^ door an-

dere weder het labirintisck verfteend bosch «—

maar door de koelere landlieden flechts Citfieenen—
genoemd wordt, begint bij het dorp Adersbach

en ftrekt zich ter lengte van omtrent eene Duit-

' fche mijl van het Zuiden naar het Noorden ,

Hechts met kleine tiisfchenftanden , tot de zoo-

genoemde hooifchuur uit. De breedte echter

van het Oosten naar het Westen bedraagt flechts

eene kwart mijl. Het geheel bedaat uit vele

' i D 5 dui^
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duizenden (volgens per ka zelfs uit milUoenen)

loodregte zuilen van allerlei vorm, dikte en grootte.

Z"^ vormen als een bosch van kort b^ elkander

flaande ftammen, en eene menigte kronkelpaden

,

die men zonder gids onmogelijk bewandelen kan.

De meeste zuilen z^n honderd» fommige zelfs

twee honderd voeten hoog, ja noghooger. Eenige

hebben de gedaante van pilaren, muren of to-

rens, andere z^n boven regelmatig rond, maar

aan de kani^n zoo effen, alsof zij naar het wa«

terpas gebeiteld waren. Andere z^n wederom

4oot kromme plekken omringd , en hare overhel-

lende toppen dreigen den wandelaar iederen oogen-

blik te verpletteren. Vele hebben eenen breeden

grondflag, en worden naar den top fmaller, het

ontbreekt echter ook niet aan zoodanige, die

boven en beneden even dik zijn. Zeer merk-

waardig zijn, wat de gedaante betreft, hef om'

gekeerde fuikerbrood (eene groep van rotfen,

die, op een fmal voetduk in een klein wacerbek-

ken rustende, naar boven (leeds breeder wordt),

en eenige, op zich zelve ftaande, geheel vier-

kante kolommen, die boven hunne naburen, als

fchoorfleenen uit de daken, loodregt uitAeken.

De gewone wegwijzer door deze g^oep van

rotfen is de houtvester der plaats, die den (leutel

heeft van de deur, die den ingang iluit. Men
komt eerst op een voetpad, dat uit zand van

den door het weder verganen ileen beftaat, en

in
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in ontelbare kronkelingen, dan eens twintig, dan

dertig , d&n weder , naauweliüks drie fchredcn

breed, tusfchtn loodregte zuilen en muren loopc

Hier en daar moet men door rpkx&n kruipen,

waar de rot(ën hare toppen vereenigen, en naau-

welijks ruimte gcnoej overlaten, om zijdelings

door dezelve te dringen. Gelijk het voornoemde

fuikerbrood, zoo ondeenen ook vele andere groe-

pen huune namen van hunne gelijkvormigheid

met fommige voorwerpen , b^ voorbeeld het pa-

leis, de non, den kanfel, het doodshoofd, enz.

De heer hozer houdt dit gedeelte van het ge-

bergte voor het bekoorlijkst tooneel, dat hier

gevonden wordt.

De weg loopt dan eens over zand^ dan eens

over mos en andere planten, ,en ook hier en

daar onder pijnboomen, en men moet op vele

plaacfen over eene kleine, in vele bogten kron-

kelende beek, flappen. Na verloop van een half

uur gaans bereikt men eene zeer aangename koele

plaats, die, met pijnboomen en allerlei planten

bedekt , rondom door hooge rotfen ingefloten is.

Het bekoorlijke van dit oord wordt nog ver-

hoogd, door het ruifchen der beek, die zoo

helder is als kristal, en hier uit eene foort van

(luis (lort. Tot gemak der wandelaars is hier

onder twee hooge pijnboomen, naast eene hel-

dere bron, eene tafel met eene bank en eenige

fteenen zitplaatfen, geplaatst.

Langs eenen zeer moeijelijken weg, door dik,

van

I

j.



I

öo DE GROEP VAN ROTSEN

van 4e rotfen losgemaakt , zand, dat, gelyk de

asch aan de helHng van eenen vulkaan, zoo los

ligt, dat het onder de voeten wegglijdt, klimt

men in eene hooger gelegene kloof. De moeite

van dit klimmen wordt, zoodra men eene zekere

hoogte bereikt heeft, rijkelijk vergoed door het

gezigt van eenei\ zeer Ichilderachtig liggenden

vijver, en eene avontuurlijke grot met eenen

fraaijen waterval, welkers werking gewoonlijk,-

als er vele vreemdelingen zijn, door het opftop-

pen van het water, in de hoogte vermeerderd

wordt. Het water valt omtrent twintig voeten

hoog langs den uitgeholden muur der rots naar

beneden, en ftroomt dan over kleine afdeelin»

gen, tot het eindelijk in het onderfte bekken valt.

' Bij het verlaten dezer kloven fteekt de gids, in

de nabijheid van een klein lusthuis, doorgaans

een' mortier af, wiens veelvuldige, door het gan-

fche lahirint van rotfen rollende, naar den don-

der zweeraende echo eenen zonderlingen . en on-

befchrijfelijken indruk verwekt.

Voor de vreemdelingen, die deze groep van

rotfen bij Adersbach bezoeken, is reeds fedcrt

'jaren bij ,de heerfchappelijke brouwerij eene ruime

herberg gedicht, invelke r^en een goed verblijf

en onthaal vindt. Om het verblijf van merk-

waardige vreemdelingen te dezer plaatfe niet te

vergeten, is er bij den kastelein, op bevel der

overheid, een gedenkboek voorhanden, in het-

welk zij verzocht worden hunne namen, en als

zy
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zij willen of kunnen, ook eene gepaste plaats ia

gebondene of ongebondene rede, te fchryven.

Bij invallend, aanhoudend flecht weder is hier

ook voor muzijk, dans en andere vermaken ge-

zorgd. Somtijds is de menigte der nieuwsgieri-

gen zoo groot, dat de herberg die niet kan ber-

gen, maar dan moeten de woningen der ambte-

naren en andere bewoners der plaats hun tot een

verblijf dienen.

Elk die "deze avontuurlijke groep van rotfèn

opmerkzaam befqhouwt, zal terftond vragen: hoe

is zij ontftaan? Hoogst waarfchijnlijk heeft zij

haar beilaan aan de werking van het water te

danken. Het geheel was eens — mogelijk voor

eeuwen -— een zanienhangend gebergte, de wa-

lervloeden drongen allengs door de fpleten in

het binnenfte van hetzelve , fpoelden de losfe

deelen weg en gaven dus aan dit gebergte de

tegenwoordige gedaante. Het is niet noodig te

vooronderilellen, dat dit alles op eens, door mid-

del van eentn geweldigen ontzettenden vloed ge«

fchied is. ^ulk een vloed toch zou dit gan-

fche gebergte eer in eenen onordelijken bouw-

val veranderd, dan hetzelve zijne tegenwoordige

zoo regelmatige gedaante va» zuilen gegeven

hebben. Waarfchijnlijk is alles zeer langzaam en

allengs gebeurd. ]\Ien denke aan de onderaard-

fche gebouwen, die de druipfteen in zoo vele

holen, gedurende een lang tijdsverloop, heeft

gedicht en nog voortgaat op te rigten. .

^ De
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"De heer zolner zegt te regt: „men is

fkeds genegen om van datgene, wat men in de na«

tuur op eens befdiouwt, ook te voorónderftelieh, •

dat het op eens, zoo als wij het thans zien,

ontdaan is. Maar even zoo veel, en mogelijk

nóg meer , dan door ploifelinge omwendingen

bewerkftelligd wordt ^ wordt door deze langzame

ftil werkende veranderingen voortgebragt , aan

welke de krachten der natuur onophoudelijk voor

onze oógeti arbeiden, maar welker werken eerst

na verloop van eeuwen onze verbazing verwek*

ken, dewijl de verbeelding dan de werkende

kracht zoö veel aan grootte bijzet, als zij haar

aan tijd ontneemt,"

Indien men nu de buitengewone zachtheid van

den Adershacher zandfteen in aanmerking neemt,

die zoo groot is, dat men die ligt met de vin-

gers tot Hof kan wrijven, en hierbij voegt de

vrij diepe ligging van dit gebergte, in vergelij-

king van de naburige ftreken, dan zal men ge-
'

makkelijk befeflfen, dat de op de hoogere llreken

vallende wateren van den dampkring naar dezen

zachten zandfteen moeten vloeijen, en hier in

de diepten verzameld worden. De reeds aanwe-

zig zijnde fpleten lieten het water indringen;

als het des winters vroor, dan deed het hier

en daar de digte, maar ligt loslaiende klompen,

fpringen ; als het in de lente weder ontdooide , dan

zocht het door de ontftane Ipleten eenen weg,

en verwijdde dien, dewijl het het losgeraakte

zand
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zand medefleepte. Allengs werden de infiiijdin-

gen fteeds dieper, er kwamen door de reeds

gemelde oorzaken geftadig nieuwe bij de eerfte;

waar het vocht uit verfcheidene fpleten verza-

melde, maakte het allengs eene grootere ruimte,

en vormde eindelijk afgronden , in welke de

iiabpaande zijmuren, van hun fteunpunt be-

roofd , nederftoneden. Op deze wijze ontftonden

hier naauwere, daar breedere kloven, welkers

bodem door het zand der door het weder be-

fchadigde fteenen bedekt werd, zoodat men op

vele plaatfen een pad vindt, op hetwelk men

door deze groepen gaan kan.

Dat alles langs dezen langzamen weg ontftaan

is, bewijst datgene, wat men nog dagelijks zien

kan. Thans nog komen hier door het water

geftadig nieuwe doorgangen , reeds aanwezige

zuilen worden ondermijnd , en zamenhangendè

klompen in zuilen verdeeld. Er beftaat ook

nog een ander gebergte van zandfteen , eene

kwart mijl van Adershach^ op den weg van

Waldenhurg bij het vlek Merkehdorp , dat

nu reeds begint zich 'm foortgelijke kloven

,

gelijk die van Adershach , te verdeelen , en

vele, die deze ftreek reeds federt lang kennen,

verzekeren, dat zij het toenemen van dezelve

van jaar tot jaar duidelijk befpeuren. Mogelijk

zullen de volgende eeuwen hier een tweede

lah'mnt van rotfen
, gelijk aan dat van Aders-'

hachy aanichouwent

IV.
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LEEFWIJZE , ZEDEN EN GEWOONTEN DER
,
RUSSEN IN HET STADHOUDERSCHAP

, VAN KASAN ().

H(
V

,et is natuurlijk, dat de leefwijze der Rus-

fen in de verfchillende ftanden ook zeer onder-

fcheiden zijn moet. De boer, handwerker en

gemeene foldaat leven bijna eiken dag van grutte

met wat vet of melk, brood en Quas (f), eten

- mo-

, () Uit de bijdragen tot kennis van het binnenfte van

2iusland, door den heer j. f. erdintaw, hoogleeraar der

Praktifche Heelkunde te Horpat ^ die zeven jaren te

Kajan woonde en van daar verfcheidene togten binnen

in het land deed,

Ct) De Quai is in Rmland de algemeene, dit land

eigendomraelijke drank. Men bereidt dien, terwijl men

uit mout , meel en boekweiten gort eenen brij maakt , dezen

eenen nacht in een' aarden pot in eenen bakoven laatftaan,

en dan met warm water aanlengt. Bij de afgeloopene

vioeiftof wordt dan kruizemunt gevoegd, en deze ver-

volgens aan de gisting blootgefteld; op deze wijze krijgt

men eene foort van fpecerijachtig dun bier, dat, op fles-

fchen getapt, zeer aangenaam fmaakt, en veel ligcer is^

dan het gewone bier. De gemeene man bereidt dezen

drank niet minder oplettendheid en zonder fpecerijachtig

bij.
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mogelijk nog des zomers agurken» of zuurkool

in den winter, maar flechts zelden vleesch. Hunne

lafenis is brandewijn, die zij dikwijls maar al CQ

r\jkeUjk gebruiken*.., ..^,^.:... ^.,:j

3, burger en koopman leven teeds min of meet

prachtig, eten vleesch mee velerlei groenten, eti

brinken ihee. Ook mag bij hen brandewijn met

bittere fpecerijachtige kruiden , en , als zij rijker

^ijn, rum niet ontbreken. Over het algemeen is

)iunne tafel weinig min kostbaar, dan die van den

edelman, met dit onderfcheid flechts, dat zü zich

meer van nationale geregten bedienen,

, De weelde heerscht bij den rijken Adelj hy

houdt, ais hij flechts eenigzins kan, in Moskau

of Petershurg ervarene koks, die Franfche en

Engelfche geregten weten te bereiden. ;De ge-

wone leefwijze in de fleden is bij de hoogere

rangen, deze: men ftaat des morgens omftreeks

acht of negen ure op, ambtenaren aoorgaans

vroeger, maar vrouwen dikwijls later, laat zich

> . . klee->

bljvoëgrel, laat die in opèné potten ftaan, en ktijgt op

deze wijze een züurachtigen drank, die als verdunde

azijn fmaakt. De Franfchen noemden dien limonade gutiê

(bedorvene limonade).
,

De Kisliichtscki^ moet ook als eene foort van Q^ai be«

féhouwd worden , hoewel die zeldzamer is^ Hec gisten

van deien drank wordt doo^ eene vroegere aftapping op

flesfchen onderdrukt, zoodat die bij het openen der fles»

fchen ais Champagne w^n bruist.

O. £
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kleeden^ drinkt thee of wat later koffij. (Hier

moet ik, als iets eigendommelijks, in het voorbij-

gaan aanmerken, dat, (choon het niet vreemd

is, dat de rijke zich van eenen knecht b^ het

Meeden bedient , het echter zonderling is, dat

ook de arme aach niet ich^nt te kunnen was.

fehen, zonder dat iemand het water op zijne

handen giet.) Vervolgens verrigt het mannelijke

geflacht zijne bezigheden, of leest de courant,

£ekizamer een boek, rijdt, gelijk ook de dames»

tiit^^ om bezoeken af te leggen, of ontvangt die

in zijne woning. Meestal wordt hier weder iets

gebruikt, zoo als verfche of gedroogde vruchten

,

Confituren, enz. Vervolgens gebruikt men het

ontbijt, dat is, men neemt, zonder te gaan zit*

ten, een glas brandewijn op kruiden of fpecerijen

getrokken, en een (tuk vleesch of visch, lever,

brood en boter, met radijs of eijeren. Dikwijls

is dit ontbijt zeer groot, en dan mag eene visch-

partij, in den vorm van een langwerpig brood,

niet ontbreken. Het opgezette bl^'ft tot den

iniddag op de tafel flaan, en ieder, die binnen

komt, wordt verzocht iets van hetzelve te ge-

l»ttiken. Dit wordt dan ook zelden geweigerd,

en bij op elkander volgende bezoeken meermalen

'op eenen voormiddag herhaald. Eindelijk komt

4e etenstijd (gewoonl^k omibreeks een of twe^

JMre) , dan neemt men weder een glaasje brande-

wijn en gaat aan ufel. Op deze worden nu

meer

1

,

il.
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ler meer of minder geregten geplaatst, meeatal o^

de Franfehc wijze bereid, romoijds wovdea e«

ook nadonale getegcen bijgevoegd. Toe dezo

laatfte behooren eeti^ koude foep^ die uit Qtuu^

klein gefhedene roode agurkea en kxuiden bereid

worde, en in wslke men een ftuk van eeneit

kouden visch legt; verder kotifeep^ m fifn ge*

fnedene kool mee • vleesch gekookt, men voegt

hierbij dikwijls nog zuren room. Einddük^^ri

inet koter i meer o£ min fijn bereid^, zoowel nis

een geregc van meel met het fap van zuuraeb-

dge vruchten gemengd. Tot drank wordt Quat^

bier^ vedchillende Toorten van wijn en Nalivka

opgezet. De Nalivka wordt uit brandewijn b^
reid, die men op verfche besfen en vruchten,

bij voorbedd kerfèn, laat trekken, en met fuiker

loet maakt. £en foortgdijke, maar niet zoa

gebruikelijke drank is de Schipovka, dÏQ mett

uit een opgiet&l van warm water op verfcheidene

besfen met fuiker bereide en belet te gisten. Hij

bruist ilerk, als h^ goed is.

) Ni het eten drinkt men koffij, bij welke, in

verfcheidene huizen, ook nog grog gevoegd

wordt. Deze grog wordt uit heet water, fui«

ker en rum bereid , waarbij fomtyds nog citroen-

fchijfjes of ciiroenfap gevoegd wordt. Men
noemt die daarom ook doorgaans punch. Dan
neemt men een ilaapje, of wandelt in den tuin^

^n later rjjdt men uit, om bezoeken af te leggen.

E a 13\j 'j
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Bij deze worden eerst ingelegde besfen en vruch*

ten, rozynen,: amandelen, noten, eit)^vervolgend

thee en grog opgezet. De 'thee til de* geliefd*

koosde drank ia geheel Rusland. Men gebruikt

die öf zotider melk mee fuiker, óf met room of

rum. Bij dé hoogere rangen wordt zij regelroa»

tig des morgens en des avonds gedronken, bij

de kooplieden; echter, meermalen^ fomtijds zeven

maal op ééiien dag, dikwijlsi nog tusfdien het

glaasje brandew^n'voor den eten en den maaltijd.

Oewoonlijk heeft de winkelier in zijnen winkel

eene kokende theemachiené (laan , om dezen ge»

liefkoosden drank elk uur te kunnen bereiden.

Nu brengt men den overigen tijd door met pra*

ten of {pelen, en dan gaat men des avonds om-

ilreeks negen of tien ure, nadat men weder een

glaasje brandewijn genomen heeft, aan tafel.

Deze maaltijd is echter eenigzins foberder, dan

des middags ^ en bellaat gewoonlijk uit de weder

,opgezette overblijffelen. ' ;' .,,,.-,..

Deze leefwijze zweemt zeker veel naar eene

'gasterij, maar er verloopt ook inderdaad zelden

een dag, op welken men in het binnenfle van

Rusland geene gasten ontvangt of te gast gaat;

want gezelichap behoort tot de behoeften van

den adel, en gastvrijheid is bij denzelven aan de

orde van den dag. Daarom behoeft ook de

vreemdeling, die hier als een bijzonder perfoon

leeft , zich om eten en drinken weinig te be«

kom-

H
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bch«

tcns

kommeren ; ten minde verloopt er niet ligt een

dag, zonder bezoeken af te leggen of te ont«

vangen, uitzonderingen op dezen regel z^n

Hechte de ürenge vastendagen en het verblijf op

het land 9 fchoon men ook hier nog dikwijls ge*

noeg de naburen bezoekt. Bovendien zoekt meb

hier het gemis van verfcheidene vermaken, die

de (lad oplevert, te vergoeden, door op zon*

en feestdagen landmeisjes te ontbieden om te

gingen, of danspanijen aan de dompeljngen te

lieven, Verfcheidene heeren van landgoederen

iacen ook zulke dienstboden» die hienoe aanleg

iiebben, in de muz^jk onderwijzen.

V ,Als er in de flad grooter gezellchappen ver*

zocht worden, hetwelk dikwijls plaats hee£t, dan

^eefc men noch prachtiger. De gasten blijven

van den middag tot middernacht bij elkanderea,

of keeren, als zij na den eten gedapen hebben,

terug; ook hoort men des avonds dikwijls muzijk

en dans, maar het voornaamfle tijdverdrijf blijft

het kaartipel, voor den eten maakt men reeds

partij, en de vrouwen nemen aan. hetzelve zoo«

wel deel als de mannen. Het rooken is hier

weinig in gebruik, maar weF het fnuiven*

: Het is dus niet te verwonderen, als de hoo-

gere rangen b\j zulk eene leefwijze eene grooce

befchaafdheid m de verkeering 'verkregen , en het

.belangr^ke, dat dikwijls in de geiprekken ge-

mist wordt, door vriendelijkheid en aardigheid

aai E 3 zoe«
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Boeken te vergoeden. Men vindt dus in gezel*

fchappen befchaafde welvodgeI|jkheid en aange*

name ongebondenheid gepaard i hier verkeert men

Eonder die angstvallige (lijfheid, die elders dd

menfchen door rang en fland zoo ver van elkan*

der verw^'dert. De vrouwen voegen zich wel

doorgaans b\j eikanderen , en bekleeden ook

meestal aan tafel de eeiice plaatfen , evenwel z\jn

de manneü oiet van haar gezelfchap uugeiloten»

en aan de fpeeltafels zitten mannen en vrouwen*

Men nadert de dames gewoonlijk door haar de

)iand te kusfen, dat zij met een* zoen op den

wang beantwoorden, en het gefprek begint met

een wederkeerig vragen naar de welvaart der

familie* Wil men het gczelfchap verlaten, dan

doet men dit doorgaans naar welgevallen in (lilte,

zonder de lastige gewoonte van affcheid nemen.

. De baden moeten onder de noodzakelijkfte

behoeften der RusÜfche natie gerekend worden.

Hunne inrigting in dit (ladhouderfchap is dezelfde

als elders in dit land. Het badhuis ligt gewoon-*

lijlk op eenigen afïland der woning op het plein

of in den tuin» Het heeft een of twee voorka-

mers, om «ich te ontkleeden, en dan eene bad*

kamer* In deze ilaat aan den eenen katit een

groote oven, roet eenen in denzelven gemetfel-

den ketel > en eene nis met ileenen gevukL In

rijkere beden vindt men in plaats van deze fteo-

nen eene wann gemaakte ijzepen plaat naast den

V . ke-
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l^euli om hec datrop gefprengde water in damp

te veranderen. Deze (leenen » die bij het (loken

van den oy^^ zeer heet worden « dienen» om )iet

daarop gegoten water in dampen te doen op"*

klimmen. Aan den andoren Imx^ van dit veru^
Aaan houten vaten met koud water » en rondom;

banken» die trapsgewijs tot aan het bov^n(l%

gedeelte der k^mer Aijg^n* W^ni^eer nu de kn^

mer w^rm en mei. dampen vervuld is, dan g^air

men ontkleed in dezelve, wascht ziph niet zeep

of laat zich door di^stboden hiermede over he^

ganiche lijf wreven, terwüJ men uitgedrekt op

«ene bank ligt. Hoe hooger deze b^nk is, de^

te grooter is ook de hitte» en pp de hoogA^

fiaat het weerglaa van ;aRAUMua op meer dai|

v^ftig graden^ In deze verdikkende hitte lig$

de Rus met vermaak eenen geruimen tjjd, ejF|

laat zich met natgemaakte berkentakjes zachtjes

geeièlen, terwijl zijne pols tot honderd veertig

ja honderd vijftig flagep In^w minuut klimt»

en eindelijk > na eene vrij Aerke benaauwdheid,

he( zweet over het ganfche ligchaam uitbrei$)c<^

Wordt het den badenden te heet» dan laat hy

zich met koud water begieten» ja het gemeen

loopt in den winter wel uit het bad» wentelt zich

in de fiieeuw en gaat dan weder in het damp*

bad* Eindelijk kleedt men zich weder, in de

voorkamer en gaat naar huis. Nu vpjgt gewoon»»

lijk nog eien langdurig zweet» waarbij, als. de

'm:
• E 4 ba-
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badende nanr bed gaat, het Hgchaam met een

eigen genoegen en vermeerdering van dorst en

eetlust aanmerkelijk aan zwaane verliest. Met
één woord, er wordt eene ilerke kundige koorts

verwekt , die zich tèrftond door het flerkde zweet

beflisty en door dé hatie als een geneesmiddel

^(ran vele ongefteldheden, inzonderheid van kata*

rhale en rheumatkh kwalen befchouwd en ge-

bruikt wordt. Intusfchen veroorzaakt dit bad

dikwijls even zoo groote nadeden , als het zweet

,

zèo als dit doorgaans bij den gemeenen man

plaats heeft, geftremd wordt, want dikwijls gaat

hy, zelfs in den Ürengften winter, terilond na

het bad weder aan zijn werk in de opene^ucht,

en moet deze* zijne otlvoortigtigheid vaak met

eene aanhoudende koorts, of Chronisch l\jden vaii

eene andere fbort, boeten.

Deze leefwijze verandert ten tijde der vasten.

Deze duurt een groot, gedeelte van het jaar en

is fomtijds zeer lang. De voornaamfle vasten zijn

:

<i- 1. Be groote vaste vovr Pafchen , zy begint met

den zondag Sexagesima en duurt tot Pafchen,

dus acht weken. — In de eerfte week, de

googenoemde hferweek^ houdt men op vleesch

tiè^>€ten, maar mag dan nog alle andere fpijzen

gebruiken. Maar in de volgende weken begint

het (Irenger vasten, dat vooral in de laacfle week

iieilig wordt onderhouden.

a. De vaste van St, piet er. Deze begint

met
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met het feest der Dtieëenheid en eindigt óp den

dag van Sr. pietbr en paulus, (den negen

CR cwincigften Junij) zy duurt dus niet altoos

even lang. i

3. De vaste der moeder Godsy die (leeds

den eerften Augustus begint en den vijfrienden

Augustus eindigt.
' '' '

4. De vaste van kersmis'^ van den vijftienden

November tot den vier en twintigften December.

Bovendien zijn iedere woensdag en vr^dag

vastendagen. • -^

Volgens de wetten der Griekfche kerk is het

gebruik van vleesch, eijeren, melk en boter

^

zoowel als van alle dierlijk vet in de vaste ver-

boden. Hij 9 die aan het gebruik van eenegroo-'

tere verfcheidenheid der Q>ijze gewoon is, zoekt

daarom het ontbrekende door geoorloofde toe-

voegfelen te vergoeden. Tot dit oogmerk be-

hooren inzonderheid visichen, kaviaar, kamper-

noelje, ingelegde besfen, vruchten, aardappelen

^

groenten, meelfpijs, amandelmelk, olie van olij-

ven en flaapbollené De gemeene man gebruikt

,

in plaats van deze, hennepolie, en eet bijna

flechts zwart brood, grutten en kool, bij welke

hij m den zomer fomtijds agurkeh en velerlei

besfen voegt. Ziekten ontdaan van de vervulling

dezer wet. Over het algemeen worde echter de

vaste door den middelftand en het gemeen Itren-

ger onderhouden, dan door de hoogere rangen,

E 5 ve-
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velen gebruiken zelfs geen visch. De klooster-^

geestelijken en noinen eten nooit vleesch.

De feestdagen hebben ooï' veel invloed op de

leefwijze. Zulke feestdagen heeft raen in de

Griekfche kerk in veel grooter getal » dan in de

Pfotcstantfche. Koophandel, werk en bezigheden

ilaan dan geheel flil, men neemt den Godsdienst

waar, en wydt den overigen tijd, behalve in de

vaste, aan het vermaak. De feestdagen, die al-

gemeen gevierd worden, en op welke alle ge*

rigtshoven en fcholen gelloten zijn, z^jn de

volgende:

^ lp De tii^ruwjaarsdag (ï Januarij).

9. Het fem der verfchijning van christüs

(6 Januarv).

3 3, Maria's reiniging (2 Fcbruarij).

- 4* De vrijdag en zaturdag van de hoterweek,

5. Maria's hoodfchap (25 Maan).

6. Donderdags vrijdag en zaturdag der lij»

demweek.

7. De ganfcke paaschweek» :

8. St. NiKOi^AAS C9 Mei).

9. De hemelvaart van christüs.

10. Zon» en maandag van Pinkflaren* i*

iji. De dag van St, pieïer en paulüs

(sp Junü).

"^-12. De verhe'irlijking van christüs C6 Au-

gustus). '

13. Maria's hemehaart (15 Augustus).

,
14. De
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" 14* De onthoofding van joannes (29 Au*-

gustus)

IS* De gebcorti van maria (8 September).

16. De verhooging van het kruis (14 Sep«

tember),

17. Joannes Theologus (7,6 September).

18. Maria's befcherming en voorfpraak

(i OctoberV

19. Het feest van he* wonderdadig beeld der

moeder Gods van Kafan (aa October).

20. Het offer van marïa (21 November),

au St, NiKOLAAS (6 December).

5 2. D^ drie kersdagen*

33. Hierbij moet men eindelijk nog voegen

de dagen der troonbeklimming en krooning van

den keizer en de geboorte, en naamdagen der

gezalfde leden van het keizerlijke huis.

Op verlcheidene dezer dagen volgen nog by-

'zondere volksfeesten. Zoo zwiert het gemeen

van kersmis tot het hooge nieuwjaar (den zesden

Januarij) gemaskerd door de ilraten en in de

huizen, plaagt olkanderen, danst en zingt. Bij

de hooge rangen worden in dezen tijd gemas»

Jcerde bals gege.'en. Men zegt, dat deze ge-

woonte ouder dan de Christelijke tijdrekening

en van de flaven afkomftig is. Zy eindigt met

de waterwijding op het feest der verfchijning of

doop van Christus (den zesden Januarij) , op

hetwelk na den geëindigden Godsdienst de gt^s»

i|i
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tdijkheid , vergezeld door het volk , plegtig naar

een nabijgelegen water trekt, en nadat zij gebe*

den heeft, de rivieren en zeeën, door het dom-

pelen van het kruis in het water, heiligt. Ge-

woonlijk zijn er op bepaalde plaatfen vierkante

gaten in het ijs gemaakt, ter verrigting dezer

plegtigheidj deze gaten zijn meestal met groene

dennentakken verfierd. Nadat de plegtigheid is

afgeloopen, worden de aanfchouwers met het zoo

even gewijde water be^rengd , ook fpringen dik»

wijls menfchen uit de lage volksklasfe naakt in

dit water, om te boeten vooi de zonden, die zij

door het verkleeden mogten misdreven hebben.

Acht weken voor Palchen begint met zondag

Sexagesima het karneval^ dat acht dagen duuri.

Men noemt deze vrolijke week in Rusland de

boierweek^ dewijl met haar, als de laatfte voor

de groote vaste, liet verlof om boter te mogen

gebruiken, eindigt. Deze week nu is aan het

vermaak gewijd , vooral echter de drie laatfle da-

gen, den zondag Quinquagesima of Esto mihl

mede ingefloten. Dan legt men van des mor-

gens vroeg tot des avonds laat bezoel.en af, om
tegen den naderenden ftillen vastentijd £ ffcheid van

zijne vrienden te nemen. Bij deze bezoeken

-worden fteeds pannekoeken, in boter gebakken,

en brandewijn aangeboden. Deze pannekoeken

zijn in aanzienlijke huizen doorgaans zeer lek-

ker, en worden ook nog wel door andere fcho-

tels,*^*
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tels , vooral geregten van eijeren , vergezeld*

Zelden zal iemand uii de lagere klasfen deze

week laten voorbijgaan, zonder ten minlie eens

dronken geweest te zijn, en zelfs onder de hoo;*

gere rangen wordt zoo iets in dezen tijd ligtet

vergeven. Ja het gemeen zou het als eene fcbands

befchouvven, gedurende dezen tijd nuditeren gé«

bleven te zijn, en wie nu op reis öioet gaan,

moet zich met moed en geduld wapenen, dewijl

hij zeker de prooi wordt van dronkene voerlie*

den. Razend jaagt men daarom door de ftraten,

en de fleden vliegen onder gejuich en geichreeuw

in alle rigtïngen, Hei rijden zelf namelijk is

in dezen tijd eene zoo onontbeerlijke behoefte

der natie, dat ook de armfte en het kind der

dienstbode zeer bedroefd zou zijn, als het dit

vermaak in deze week niet zou mogen genieten.

Het gemeen, dat anders te voet gaar,, en de

koetfier, die anders flechts den teugel houdt
s»

huren thans voor eenige kopeckeo kleine ileden,

gewoonlijk van de Tartaren, die nuditeren ge-

bleven zijn, om zidi ten minfte door eenige

ftraten te laten rijden^ de heeren vergunnen ook

wel aan hunne dienstboden, om van hunne fle™

den gebruik te maken.. (ndien de ftraten in

Rusland niet zoo breed en de lieden zoo laag

waren, dan zouden de oogelukken dooi* over™

rijden en omwerpen in dtiM week ontelbaar zijn»

Onder de hooge rangen vindt men in dezen tijd

avond-

m
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avondgezdfchappen met muzijk, m^keraden eti

bals, en den laaiften zondag der boterweek hou-

den zy, na een heerlijk ontbijt, eene plegüge

jQedevaart door de itraten , en de dag wordt

met fiuuUen en vrolijkheid gefloten. r. . ^

fe Hqq geheel anders verfchijnt daarentegen de

volgende morgen I de ftraten zijn feil en ledig;

Hechts niet het begin en einde van den Gods»

dienst worden zij door aandachtige kerkgangers

langzaam betreden. Hei: gedruisch is verdwenen,

e<* bij lange lusfchenpoozen klinkt flechts het

iQaan der klokken, als het grafgelui der aardfche

vreugde, van de torens. Men zit eenzaam in

de huizen, eo houdt, onder ontbering, ftille

godsdienstoefening en gebed:, velen bereiden zich

ook reeds in deze week tot het gebruik van het

Heilige Avondmaal, Dit in het oog loopend ver-

fchii in de leefwijze duurt gewoonlijk aclit da-

gen,, dan wordt die eenigzins minder llreng;

velen 9 die niet zeer naauwgezet zijn, beginnen

ook reeds weder vleesch te eten en aan bezoe-

ken te denken y hoewel alle openlijke vermaice-

lijkheden verboden zijn en blijven. Bij deze

matige, ftille leefwijze, nadert einddijk de laacfte

week voor PaCcheo (de li^jdensweek), en nu klimt

de aandacht ten hoogften top. Het grooffte ge»

deeke des volks gebruilkt in deze week het

Avondmaal, want men zal niet ligt een iiti der

Griekfche kerk vinden, dat niet in dezen ti^jd

ten
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ten Avondmaal gaat, indien hij dit niet reeds ia

Htt begin der vaste gedaan heeft.

De ftatelijkheid van deze week wordt nog ver-

groot, indien de Aartsbislchop op groenen don-

derdag de plegtigheid der voetwasfching in de

Domkerk verrigt. Bij deze gelegenheid wordt,

na dèn afloop der mis, een groot zilveren bekken,

en eene met water gevulde zilveren kan op eene,

aan het eind der kerk ftaande, met een tapyt

bedekte tafel gezet, rondom welke twaalf ftoelea

ftaan. Na eene poos gaat de Aartsbisfchop voor

deze tafel ftaan , met het gezigt naar het altaar

gewend, en twaalf geestelijken ftaan met bloote

voeten rondom hem. Te zelfden tijde verheft

zich van het koor een plegtig gezang, en gedu-

rende hetzelve ontkleeden twee diakenen den

Aartsbisfchop van zijn plegtgewaad, binden een

linnen fchortje om zijn lijf en hangen eenen lan-

gen doek over zijnen linker fchouder, die aan

zijn lijf wordt vastgemaakt. Nu gaan de twaalf

geestelijken op de achter hen ftaande ftoelen

zitten, de Aartsbisfchop bedekt zijn hoofd inct

de bisfchopsmuts , neemt het ledige bekken in

de hand, en gaat, vergezeld door een' Diaken,

die de kan met water draagt, naar den eerften

geestelijken, gief. knielend, terwijl hij het bek-

ken onder zijne voeten houdt, uit de hem ge-

gevene kan, wiur op zijnen regier voer, en

droogt dien, nadüt hij de kan aan étn Diaken
' A heeft

>,)

\. A
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heeft ova:handigd, mee den over zijne fchoude*

ren hangenden doek af. Dezelfde plegtigheid her-

haalt hij bij alle de overige, terwijl een Diaken

•de woorden van het Evangelie (joannes XII L),

in welke de befchrijving dezer handeling van den

tVerlosfer vervat is, by herhaling op eenen pleg-

^tigen langzamen toon, leest. De laatfte der

.geestelijken, doorgaans een ^nhimandriet y wei-

gert, met de woorden van petrus in het

'Evangelie, deze voetwasfching, waarop de bis-

fchop de daar te vindene woorden van chris-

jtus antwoordt, en vervolg-ens ook dit liefdewerk

:aaii hem verrigr.

Nadat deze voetwasfching volbragt is, gaat de

bisfchop weder voor de tafel ftaan, en fpreekc

de woorden, die christus na deze handeling

gezegd heeft. Dan klinkt andermaal het gezang

van het koor, en de bisfchop trekt intusfchen

zijn gewaad weder aan , en gaat , vergezeld door

de geestelijkheid, naar het altaar, achter den

Inconostas. (Zoo heet het met heilige beelden

bedekt affcheidfel, dat het altaar van de kerk

Icheidt. Het heeft drie deuren, de middelfte

wordt de koninklijke genoemd, en deze wordt

onder den Godsdienst beurtelings geopend en

gefloten, zop dat men het altaar dan eens zien

kan, dan weder niet,) Ten flotte komt hy

weder te voorfchijn, geeft het volk den zegen,

door het kruis, dat hij in de hand heeft, drie

' # ma-
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1

malen te buigen, en nu is de pldgtigheid geëin»

digd. Deze wordt echter niet ieder jaar gevierd^

zelfs in Maskau flechts om het andere jaar, ter*

wijl in het volgend jaar op denzelfden dag de

heilige olie voor alle kerken van Rusland plegtig

onder gebeden door den Aansbisfchop gewyd

wordt. -

'

' ifïo

'" Daarentegen wordt elk jaar, in alle kerken, op

goeden vrijdag de afneming van chrxstus

^>an het kruis ^ en den volgenden zaturdag, des

morgens omftreeks vijf ure, de begrafenis van

JEZUS, zinnelijk afgebeeld» Het op doek ge-

ichildérde beeld van den Verlosfet wordt namelijk

op dien vrijdag, na de mis, op eene, met zwart

laken bekleede tafel voor het altaar gelegd, op

den volgenden dag echter door een paar geestè»

iijken, of bintien of buiten rondom de kerk, op

het hoofd gedragen , waarbij andere met wierookt

vaten en groote brandende waskaarfen voorgaan*

Nadat de omgang volbragt is, wordt het beeld

'weder op de voornoemde tafel gelegd, en vier

groote brandende kaarfen naast hetzelve geplaatst

Voor het overige heeft ook ieder der ^anwezendeil

•cene kleine brandende kaars in de hand« Twee
uren later wordt de mis gevierd en hierop het

Avondmaal uitgedeeld , aan hetwelk, gelijk ik

reeds gezegd heb, op dezen dag het grootile

gedeelte der inwoners deel neemt. Volgens de

gewoonte der Griekfche l^erk houdt hierbij een

'<^Uif F gees-«

i
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^estelyke , die Voor de hoofddeur van den

Iconostas (laat, den gewaden kelk, in welken

hec gezegende brood , met wijn gemengd, is, in

de hand, en geefc den naderenden Avondmaal*

ganger, den een na den anderen, een (luk van

hetzelve met eenen zilveren lepel. Op deze wijze

ontvangen in de Griekfche kerk ook kleine kin*

deren, zelfs zij, die nog op den arm gedragen

worden, het Avondmaal. Het overig gedeelte

van den dag wordt in (lilte en onder godsdienst-

oefeningen doorgebragt.

. Zoodra het nacht wordt, m&ukt men zich allengs

ter viering van het Paaschfeest gereed. Tot dat

einde worden alle kerken met hare torens tot aau

den top verlicht, en ieder Godshuis is tegen mid-

dernacht vol menfchen, die ieder eene kandende

kaars in de hand houden. Het beeld van den

Verlosfer blijft tot dezen tijd toe op de tafel lig-

gen. Zoodra de klok twaalf uren flaat, begint

de viering der opftanding. Na eenige gezangen

namelijk, komt de bisichop of eerfte geestelijke

der gemeente, in de regterhand een kruis cq

ia de linker eene brandende kaars houdende,

3Det een wierodcvat aan den arm hangende, uit

de deur voor het altaar, te voorfchijn. Verge*

^Id door de overige geestelijken in hun plegt*

'gewaad, houdt hij thans, onder herhaalde uitroer

ping; GHRy^TUS is opgeftaan! eenen omgang

door de kerk waarb^ het koor telkens met
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vrolijke gezangen invalt, dewijl van alle torens

een fterk gelui gehoord wordt, vergezeld door

het donderen van het gefchut der vesting. Na
den geëindigden omgang blijft hij met de overige

geestelijken voor het altaar (laan, en bidt met

hen gemeenfchappelük onder afwisfelende koor-

zangen. Dan herhaalt ieder Pope (geestelijke),

vergezeld door een' Diaken, (en in de hoofdkerk

de bisfchop of Archimandriet) , met een kruis in

de regter- en een wierookvat benevens eene kaars

in de linkerhand , den omgang onder denzelf«

den uitroep, eindelijk zelfs ieder Diaken, maar

niet vergezeld j hierop worden weder gezangen

gezongen, en na het eindigen van deze treden

de aanwezende geestelijken gezamenl^k in eene

rij voor het altaar, iedex een kruis in de hand

houdende. Nu naderen allen, die den Godsdiensc

hebben bijgewoond, kusfen eerst al deze krui*

(en, vervolgens de wang van den geestelijken,

die het kruis in de hand houdt, en eindel^k

eikander onder den uitroep: Christus is cp*

geftaan ^ en het antwoord: /^ Htj is waarlijk

opgeftaan. Van nu af blijven deze woorden tem

minde acht dagen, en, in brieven, zelfs wel toe

Pinklleren, de 'algemeene groet van alle, die

elkander, na dit feest der opftanding, voor hec

eerst ontmoeten, of aan eikanderen fchryven.

Dozt woorden gaan met een of twee zoenen

vergezeld, zonder dat fekiè of iland hierbij io

'•:^.j F a aan*

r
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4iannierking komt, de vorsc zelf weigert zynen

bedienden of boer dit gunstbewijs niet, waarby

inen elkander gewoonlijk nog gefchilde < eijeren

in de hand drukt. Aanzienleken vereeren elkan-

der ook wel kundige, kostbare e^ren van por-

felein, fraai gefchilderd of met fuikergebak ge«

vuldy gelijk ook andere dingen, en allen zijn

2eer verheugd. Reed men in de boterweek

rond, om aflcheid van zijne vrienden te nemen,

.thans doet men dit weder, om hen geluk te

wenfchen. De vftste is ook nu afgeloopen, men

begint. weder dierlyke fpijs te gebruiken, en ge-

ilremde melk en eijeren z^n doorgaans de eerde.

^Meestal Iaat men deze, nameUjk een brood en

igedremde melk, terdond na den Godsdienst op

Iden eerden Paaschdag in de kerk wijden. Voor

liet overige denkt niemand in deze week aan

eenig werk, geregtshoven en fcholen zijn geflo-

ten, men zoekt gezelfchap en dréeft om zich te

Vermakem ^^ In de volgende week gaat men

«erst weder aan hec werk, allengs komen de

bezigheden weder aan den gang, en de oude

leefwijze wordt hervat, i \*i

: :Een paasweken later, des woensdags na /«-

i»//^/^,'wordt er weder tene wdterwtjding , meü

:dezelfde plegtigheden als den zesden Januar\j

gehouden; ^ en donderdags voor Pinkfteren wordt

Jdoor de landlieden een feest gevierd, dat Semik

igenoemd worde (waarlcfaijnlijk van Sem (zeven),

«iiiu, i t de-

A
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dewijl deze dag de zevende donderdag na

groenen donderdag is. Dit feest heeft echteo

geene gocisdicnltige beteekenis, en is, zoo als

men zegt, nog uit den ouden tijd, vó<5r onze

tijdrekening, afkomftig. De dorpelingen werken

uiet op dezen dag, vrouwen en meisjes op het

knd vieren dit feest met genoegen. Z^ kleeden

zich dan, zoo prachtig z^ kunnen, loopen rond,

zingen, danlèn en dragen kranfen van berken-»

en andere takken op de hoofden. Na den aüoop

van het feest werpen zij deze kranièn in hefi

water. i

Het Pinkjierfeest is bij de Rusfifche natie wel

van minder beteekenis, dan het Paaschfeest^

maar is echter in het ftadhouderfchap van Kafati

een volksfeest , terw^l van het begin van dit

leest allen, acht dagen lang, naar de ichoppen

fnellen. De fchop is een geliefdkoosd vermaak

der Rusfen, en wordt vooral in de Paaschweek-

genoten , maar in Kafan daarentegen in de

Pinkfterweek , waarichijnlijk omdat te Pafcheti

het weder tot dit einde hier nog te ruw is.

Men ziet dan het volk in menigte naar her

Ankifche veld, kort bij de ftad Kafan ^ ftroo-

men, waar fchoppen van onderfcheidene foort

opgerigt zijn , en levensmiddelen rondgeveild

worden, om andermaal aan het vermaak bot te

vieren; rondom dit rumoer rijden koetfen, ver-

vult! inci aanlchouwers uit de hoogere rangen. *

» . F 3 Het
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' Het feest van St« jan is daarom merkwaafi^

dig, dewijl dan alles naar het klooster Pusiina

Sedmosermaja of Semoserow (der zeven nieren),

zeventien weristen van Kafan^ trekt. Hier wordt

nameiyk het wonderdadig beeld der moeder Gods

yan Snwlensk^ ten toon gefield, aan hetwelk,

zoo alé men denkt, de (lad Kafan eens de be»

vr^'ding van de pest te danken had. Men geeft

ep dezen dag geichenken aan het klooster, bidt

voor het beeld, en brengt dan het overige van

den dag vrolijk door. -«- Dit eenzaam Üooster

is dan met een bont gewoel van menfchen om»

ringd, die zich naar alle ilreken bewegen, dan

eens uit en 'in het klooster (faroomen, dan weder

aan de kramen in hunne behoeften voorzien*

Zij overnachten hier deels op eikanderen ge(hi«

pdd in de naburige woningen, deels in de opene

lucht, en wachten op het aanbreken van den

dag, om de heilige reis te beginnen. Zoodra de

dag aanbreekt, gaan z\} weder naar de kerk en

verrigten hunnen Godsdienst; dan wordt het hei»

lig beeld van deszelfs voetduk geligt, onder ge-

beden buiten de kerk gcbragt, voor het klooster

aan het vergaderde volk overhandigd, en beur*

telings dan door dezen, dan door genen troep,

vergezeld door eenige monniken van het kloos<

ter, naar het klooster Khitscha gedragen, dat

drie wersten van Kafan ligt. Hier wordt het

onder godsdienilige piegtigheden in de kerk ge*

plaatst

t
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plaatse 9 en den volgenden morgen>ondec gdeidf

4ler geestel^ken en der vro^yicQ toenigte, na^

Kafan gebragt. •— Uk KafattJkoQm w^der

een groot aantal volks di( wonderdadig beeld ^
gemoet, en het woedt voor de poort^ deribd

ontvangen idoot:i den. AartsbisfchPS benevens df

ganfche geesfielökheid. De fladhomder» 4Qor a^ir

deren geholpen » draigt het door de, poorten d^
vesting tot aan de Domkerk^ waar .de ibldat^

ia parade ^ban^ Nu word( liet onder vderl^

{^egtigheden in deze kerk geplaatst, de volgende

dagen echter ook Daar de ovs^rigj^ kerken » jy

zdfs in de woningen vai». büzonder^ perfbnen

gebragt, om zegen te verfprelden» In de vijfde

week, den.acltt en twintig(|en Juiy» keert het

eindelijk y weder door het volk vergezeld, naar

ziijn klooster te Pustina lerijg^-jii i|ir t,

Een foongel^k feest wordt den twee ^ twin-

tigften October gevierd, wanneer allen zamenkQ»-

men om het wonderdadig beeld der moeder Goik
van Kafan hunne hulde te bewijzen,

, Eindelijk moeien wij ook hier de Naaindage^

niet vergeten. Ieder kind kr^gt, namelijk, vol-

gens de gewoonte der Giiekfche kerk, flechi^

éénen voornaam, en dit is de naam van eenen

heiligen , die in het vervolg als betcheimeng^l

vereerd wordt, hierom noemt men in de Rusfi-

fche taal den naamdag ook den dag zijnes Enr

•gels. Zoodra nu zulk een naam in den Almn*

F 4 nak



^kir (laat/ wordt in de familie een feest gevierd^

<9^'met gebeden in hui^ of in de kerk begint^

eti met gezelichappelijk vermaak eindige. Blo^ed*

VerwaniiehyvHénden'en bekenden komen om hem
of haaf g^uk te Wenfchon, brengen- ook fomcyda

j^ichenken^ mede^ en worden meestal de^ mid-

ittgs 0^ dés aVonds verzocht* óin dezen dag me;

èéfte fmulpartij' te vieren. .Dit i« d^s m^or een

^tÉiHiefeest. Slechts de naamdagen van het kei-

isèil^k huis 'Worden in 'het %a»fche land gods*

iÉenftig gevierd; op dezen ontvangen deiopper-*

ften van hen, die aan hen dndergefchikt zyn,

Igélukwen&hen, en laagten hen ook wel op een

^ombijrte ónihalói. , -^ ^k^-^ ^ •:

^ 'De èeboortedagen :üjn bi> de Rusfen minder

belangrijk, en doorgaans gelijktijdig met de naam-^

dagen, dewijl het kind, volgens de oorlpronkew

lijke gewoonte, dikwijls den naam van dien hei-

figén Ontvangt, die op den geboortedag in den

VVlmanak (laat.
•' '

-^w^if

Onder de gewoanfen, die op zekere omftau-F

'4igheden des tevens betrekking hebben ^ z^jn'die,

"welkebij den doop^ bij het huwelijk en bij de

begrafenis plaats hebben, de belangr^kde. . ^4

^^- Zoodra het kind geboren is, wordt het nog

-Op denzèlfden dag, of anders zeket op. den vol-

genden, door eenen geestelijken onder een korr

gebed ingezegend, en ontvangt den naam, dien

het dragen zalt Tevens zendt men ook aan

bloed-

\ .

V
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èloedverv^rancen' en vrienden berigt vAn die ver-

losilng der moeder» die fpoedig haar komen be*

2oeken , en tevens , zelfó bij de aanzienlijkfteii ^

tenfg geld» meestal éenen zilveren roebel of dt^

kaat, of een bankbriefje van v^f tot tien roe^

bels, bij de armen natuurlijk minder, onder het

hoofdkusièn der kraamvrouw leggen» Na eenige

weken wordt het kind gedoopt, flechts als bet

zwak. is, gefchiedt dit terflond, anders eerstna
verloop van twee tot 2es weken, en wel^des

zomers meestal in de kerk, maar des wimei^^

ge' jk doorgaans bij lieden van een hoogen ratig^

in huis, dat bij het ruw klittilaf voor den doo-

jpeling, uit hoofde van den verren weg, die

men dikwi^s: moet afleggen eer men in de kerk

komt, zeer voordeeiig is. Bij deze plegtigheid

moeten noodzakelijk , behalve de Pope eh een

Diaken, dok twee doopgetuigen, een doopvader

en eene doopmbeder (Peten), die beloven voor

de welvaart der ziel van het kind in het ver-

volg te zullen zorgen, tegenwoordig z^n,>intuff«

ichen mogen ook meerdere getuigen, maar fhtds

paarsgewijs, verzocht worden^ terwijl echter de

ouders van den doopeling deze pl^tigheid niet

mogen bijwonen. De verdraagzaamheid det

Griekfche kerk veroorlooft ook geioofsgenooten

van eene andere Christelijke geloofsbelijdenis tot

Peten te nemen. De plegtigheid zelve beftaat

uit drie deelen. ,
/y

-: * F 5 Het
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Het kiod worde namelijk vooreerst tot eet

Katechumeen gemaakt. Tot dit einde houdt het

fiit geestel^ke tegen het Oosten, ademt drie map-

kn over hetzelve en teekent het aan het voort

hoofd en op de borst drie malen met het teekea

van het kruis; vervolgens legt hy de hand op

liet voorhoofd van het kind en zegt eenige ge»

Men op» waarop het Exorcismui volgt »< bv
lietwelk de doopgetuigen eich met het gezigt

fiaar het Westen wenden en uitfpuwen. Nu
wordt in den naam van den doopeUng door den

l^stdijken de geloofsbeUjdenis van Nkea opge-

aegd^ door de peten op de gedane vragen geant«

woord en beloofd voor het heil der ziel van het

kind te zullen zorgen » en eindelijk met het ge-

lied de wyding tot Katechumeen befloten. <

nr Thans volgt het tweede gedeelte der plegtig^

beid 9 de eigenlijke doop» Ter voltrddüng van

deze wordt de reeds vooraf tusichen dea gêe»-

«Blaken en de peten geplaatfte metalen doopvont

met drie brandende kaarfèn omringd ^ het wie^

rookvat over dezelve gezwaaid , en het water in

de vonte door gebeden, het teeken van het kruis

en ingieten van eenige heilige olie» gew^d. Ver*

volgens wordt de doopding aan den Priester

overgegeven , door denzelven op ondericheidene

l>famtièn van het ligdiaam met het teeken van

het kruis gezegend, en tot drie malen onder het

water gedompeld, waarbij de getuigen amen

3.:i.t zeg-
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seggen; hierop wordt hec kind een fchpon hemde

^at de doopmoeder den Priester ler hand ttelt^

aangetrokken, en aan den hals van hetzelve een

klein kruis aan eenen zijden band» door den doop-

vader gehangen. Bij dit gedeelte der plegtigheid

houden de peten brandende kaarfeo in hunne

handen»

Eindel^k volgt het derde deel der plegtigheid^

ket fakramens der zalving. Hierbij wordt de

doopeling op vericheidene deden van het l|g^

chaam het teeken van het kruis met heilige oye

gezet, en drie malen rondom de doopvont ge^

dragen, waarbij de peten zonder kaarlèn volgen

en de door den Priester uitgefprokene woorden

herhalen. Dan nemen zij hunne kaarfen weder,

gaan haar hunne plaats en verwachten de tomuur

van het kind. Tot dat einde wordt het door

den Priester met eene fpons gewasichen, en dati,

met eene kleine ichaar vier haarlokken a^efne*

den , die de peet grijpt, in een ftukje was eener

kaars rolt en in het doopwater werpt* ^ as

Met deze laatfie plegtigheid is het kind In de

Christel^ke gemeente ingdijftl, en de ganfche

handeling geëindigd. De aanwezenden kuslên

,

nu gewoonlijk nog het kruis en het £vangdie,

en brengen het kind onder gelukwenfchen terug

bij deszdfs moeder. Thans worden doorgaans,

nog de peten, benevens eenige andere gasten,

onthaald, maa( zeldzaam vindt men hier groote

ge-
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géz^happen en kostbare maakyden^ hetgeen

waarl^k cén aanzien der kraamvrouw zeer vet*

ftandig is. r,'^*

'{ Hec huwelijk wordt op de volgende wijze ge^

floten. Zpodra een jong mensch voorneuiens is

te trouwen , verzoeke h^j eerst de toeilemming

zijner ouders of voogden. Z^jne keus wordt

eèlicer niet ligt door eene romaneske liefde, maar

doorgaans door behagen of uitzigt op welvaart

fa^aalt. Dan wordt eene Swacha (eene vrouw ^

dati in naam van den vrijer aanzoek doet om
h^ meisje) naar het huis der vr^ster gezonden,

die in naam van den vrijer om haar jawoord en

de toeilemming der ouders of voogdea vraagt«

Heeft zij een toeftemmend antwoord ontvangen,

dan keert zij met hetzelve tot den vrijer terug ^

en 'ihierop gaat . deze naar zijne . uitvej:korene4

Meestal, wordt bü deze gelegenheid door de we«

derzigdüche ouders of voogden over de voofr

waarden der verbindtenis, de huwelyksgifc, d^n

tyd van de vokrekking des huwelijks^ enz. de

noodige overeenkomst gemaakt» Is men het nu

eens geworden, dan wordt de verloving gevierd,

en wel óf in het huis der bruid óf in de kerk*

7er. voltrekking van dezelve worden zoowel van

^en kant des bruidegoms als der bruid een paar

geestelijke ouders^ meestal uit de bloedverwan*

ten, als getuigen gekozen, als ook twee Mar-

ichalken (tnedehelpers bij de ini;igung van het

•'^1 feest).
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feest), in welkers tegenwoordigheid een priester

den bruidegom en bruid eerst eene bmndetid^

kaars, $n dan otider gebeden en berookiogeiiMdf

ringen overhandigt^ en de plegdgheid befluit tan

den ir^egen over het* brmdapaar uit te fpcekeni

Na 'hec voltrekken der verloving of ook wel

vooraf, geven beide deelen, naarmate van hun

vermogen, elkander allerlei ge&henken, vrienden

jsn bekenden vergaderen in het huis, enbeiluicen

^ezen dag met fmuUen en vrolijkheid, met ge-

zang, fliuzijk en dans. — Na verloop van we>#

ken of maanden wordt nu het huwelijk voltrok*

Jken.f Tot dit einde vergezellen Ibmtijds de gees^

iehjke ouders^ nooit echter de ligchamelyke^

maar (leeds de medehelpers den bruidegom en

bruid naar de kerk. Hier worden zij «met bran*

dende kaarièn, die met bonte linten verfierd zijn^

In de hand voor eenen lesfönaar, tegenover het

altaar, ge^^aut, en nadat beiden verklaard < heb*

ben, dat zij deze verbindtenis vrijwillig gefloten

en aan niemand andiers trouwbeloften gegeven

hebben, onder vde gebeden door den priester

ingezegend en nft de verwisfeüng der ringen drie

malen in. eenen kring rondom den leatènaar ge*

leid. Bjü deze gelegenheid draagt het jonge paar

fsilverén' of vergulde kroonen , met edele ge(leen«

ten verfierd, op het hoofd«, B^ meet aanzien*

lijken echter worden deze kroonen door de mede*

lidpers yan achteren zwevend boven de hoofden

ttféi . ge-
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gehouden. . B^ perfonen, die reeds voorheen

gehuwd geweest zijn^ bekleedt het beeld van

•enen heiligen de plaats der kroon. Na den

afloop dezer plegtigheid gaat het nieuwe paar

met zijne geleiders naar het huis van de ouders

des bruidegoms. Hier worden zy op een tap^t

geplaatst, en door den vader van den bruidegom

met het beeld van eenen heiligen, en doorz^jne

moeder met zout en brood ontvangen. Beide

geven aan het jeugdige paar, dat op het tapijt

nederknielt, hunnen zegen, terwijl de moeder

hop (hooit op het hoofd harer (choondóchcer.

Dan plaatfen zij zich met de naastbeftaanden,

waarbij echter geene ongehuwden tegenwoordig

zijn mogen, aan tafel, om eenen matigen maaltijd

te houden, en hiermede is de plegtigheid afge*

oopen.

^ Op den dag na het huwelijk gaat de trouwe

vrouw, die het ijs gebroken heeft, naar de ou-

ders der bruid, en wordt dra door den jongen

man gevolgd, om zijne ichoonouders voor hunne

toeftemming tot het huwelijk te bedanken. Daii

gaan en ontvangen de jonge lieden bezoeken aan

en van hunne bekenden ,, en vieren na eentge

dagen een feest met zang en dans in hunne

woning, waarbij al hunne vrienden, jong eil

ond, verzocht worden. '
"^'

Als iemand fterft, dan wordt z^n ligchaani

terftond gewasTchen m aangekleed^ éil^ zooditt

«i. mo«
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tnogeiyk^ mee op de borst kniirelings gepknfic

«nnen in de kist gelegd, en door een' Pope eet

gebed onder betooking uitgeQ)roken en bnndtede

kaarfen bij de doodkist geplaatst. £en koster

leest dan onopboodel^jk gebeden bij het l\jk toe

op de begrafenis, en bij aanzienlijken doen dit

hunne bedienden, die de wacht moeten houden,

2elfs des nachts. Op den dag der begraving

verzamelen zich de genoodigde bloedverwanten

tn vrienden van den overledenen des morgens

in het fterfhuis. De naascbeftaanden zijn in hec

zwan gekleed, maar de ambtenaren verfchijnen

in hun plegtgewaad met een zwart floers om
den arm. Zoodra de geestel^ke b^j het in de

opene kist liggende lijk gebeden, en op het

voorhoofd van den overledenen een papier

,

waarop het driemaal heilig geiclireven Haat

,

gelegd heeft, wordt het, nadat een r^jk gewerkt

kleed over hetzelve gelegd is, vergezeld door

de aanwezenden,, die hierbij, zelfs in den win*

xer, hun hoofd niet mogen diekken , naar de kerk

gedragen of gereden en voor het altaar neder-

gezet. Hier worden nu wederom over het l\jk

i^ericheidene zinrijke en roerende gebeden uitge-

iproken, die door koorzangen afgewisièld wor-

den; Dan geeft de Priester den overledenen den

Afïbheidskus, en bloedverwanten en vrienden doen

hetzelfde met fnikken en tranen. Eindelijk worde

in dfn naam van den overledenen nog eene

' biecht
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Ifiscbk in de Stovoüifche taal gelezen en hemhec

iMSWiüf hiervan (hoop en beiydtnis genoemd)

iDedè in de kist gegeven» Na wordt de kiac

|re{loten ,. door vrienden in de l^jkkoets gezet

.t}£ aan de diiagers overgelevecd, en weder met

übtbioote hoofden, voorgegaan door den gees*

xeUtken, naar het kerkhof vergezeld. Als de

kist in het^raf iSi nedergelacen, waarb^ het ge-

(Bigt van het'iyk' naar het Oosten mqjst gekeerd

2^11, dan Werpt de gecstelpe kruifelings drie

ichoppen met aarde op dezelve, en zwaait, on*

jder het uitTpreken van den laacllen ziegen» het

/wierookvat, en hierop wordt, na een kort gebed

len iSadat ieder der aanwezenden eene handvol

aatde op de kist heeft geworpen, het graf ge*

yM. Gewooniyk geeft men x&n flotte milde

aalmoezen aan de armen. Dan gaat men naar

liet ilerfhuis, en neemt een, naarmate van dea

ibind, min of meer prachtig ontbijt , waarbij

een glas mee of andere drank door de aanw6>

2endea geledigd wordt, ter gedachtenis van dot

overledenen. ;j;j-4

: Lijken uit hoogere rangen worden fomtijds ia

«en .«naburig klooster bijgezet, en daar. adn de

geestelijkheid, zoowel als aan hen, die. faeti l^k

/vergezellen, zoo zij dit verkiezen, een omhös

«lit ii^js ^ die op vastendagen gebruikt wdrdt^

l)c(laande, voorgezet, terwijl anderen in hét fterf-

hm het bij zulk eene gelegenheid gewone prach-

3ziD-ia tl*

/
*
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c!ge ontb^c gebruiken. — B^ r^ke lieden wordt

hec lei^ der gebeden in de kamer» waar het

lük gedaan heefc, nog verfcheidene weken voort-

gezer. Wie in de eerde week de overgebleven

nen als vriend bezoekt, verfchünt in hec zwart

gekleed* Na verloop van drie of zes weken

echter 9 zoowel als na verloop van een jaar , gaan

de bloedverwanten met eenen geescdüjken naar

de begraafplaats, om aldaar te bidden of om in

de kerk misfen te laten lezen, waarb\j men aan

kerkedienaren en armen riyke g'^frhenken geeft.

r'

a. V.

i, \

f-
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DE TARTAREN TE KASAN.

QUif de bijdragen van den heer brdman.)

ilier die provinciën, die het tegenwoordige

ftadhouderfchap Kafan uitmaken, door den Czaar

IWAN WASiLjiwiTSCH II. veroverd werden,

waren de Tartaren hier de heerfchende natie.

Zü zijn thans nog zeer talrijk. Men kan voor-

onderllellen, dat omtrent twee maal honderd der-

tig duizend perfonen van beide fèkfen hier wonen

,

van welke het achtfte gedeelte gedoopt is, ter-

wijl de overige Mohammedanen zijn. Zij wonen

deels in de deden, en drijven hier koophandel,

inzonderheid met thee, Bucharfche waren (Shawls

en doeken) , Ëuropeefche lakens, enz., of hebben

fabrijken, zoo als zeepziederijen en lederfabrijken

;

deels ia de dorpen, en leggen zich hier op den

landbouw, bijen en veeteelt toe. Zij zijn het

takykst in de kreitfen van Kafan en Tetjusch,

VVat hunne gellalte betreft, zoo zijn de man-

nen doorgaans van eene middelbare lehgte en

welgeipierd, maar niet vet. Hun hoofd is ovaal,

hun

/-
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hun gezigt heefc eene frisiche kleur en fraaije

regelmatige trekken, hunne oogen zijn meestal

zwart, klein en levendig, de neus gebogen en

fijn, zoowel als de lippen. Het haar is door-

gaans donker en de tanden flerk en wit* Hunne

leest ia meer rank, dan gedrongen, hunne hou-

ding zeer welvoegelijk , en hunne beweging acht-

baar en behendig. War de vrouwen betreft, zoo

kan men van haar over het algemeen hetzelfde

zeggen, intusfchen gaat de uitdrukking in het

gelaat door hare leefwijze grootendeels verloren',

en hare natuurlijke bekoorlijkheden worden do(Mr

blanketfel en verfierfelen bedorven. De ligchaams-

gedeldheid der Tanaren is zeer goed. Hunne

leefwijze is over het algemeen namurlijk en be^

waart hen voor vele fchadelijke uiterlijke invloeden.

Aangaande het karakter der natie, kan men zeg-

gen, dat het openhartig, gastvrij, verdraagzaam

en vredelievend is. Zij hebben veel gevoel voor

Qer, en zoeken wel gemak, maar zijn echter niet

traag, en beminnen orde en zindelijkheid. Hunne

welwillende gezindheden zouden zeker nog, fier-

ker uitblinken, indien de ilaat van afhankelijk-

heid, in welken zij leven, geen wantrouwen en

haat tegen hunne overwinnaren verwekt had, en

indien de verachtelijke behandeling, die zij moe-

ten ondergaan , hun gevoel van eer niet zoo dik-

wijls kwetfte, daar door de onderdrukking van

Hechte ambtenaren dikwijls veel ongenoegen ont-

G 2 ilaac.
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(laat. De gemeene Rus toch noemt zelfs op de

flraat den Tartaar een hond, als hij hem in den

weg ilaat en niet terftond wijkt. Het< is dus onder

deze omftandigheden niet te verwonderen, als de

Tanaar in den koophandel niet altoos eerlijk blijft

of wel boosaardig fchijnt te zijn , hij meent zich

dan flechts van het regt der wedervergelding te

bedienen. Vreemdelingen behandelt hij doorgaans

openhartiger en beleefder, dan de Rusfen.

: De befchaving van den geest zou onder deze

natie, bij hare natuurlijke bekwaamheden en hare

liefde tot onderwijs, veel hooger gedegen zijn,

indien de Muhammedaaniche Godsdienst niet alle

vorderingen in dezelve ftremde. Het geloof toch,

dat de Koran alle wijsheid bevat, maakt, dat

zy alle andere kundigheden verachten. Zij be-

fluderen dus (lechts den Koran, en wat op den-

zelven betrekking heeft, met ijver, zij zijn echter

in deze oefening ook onvermoeid, want midden

onder de kinderen en jongelingen vindt men in

•liunne fcholen ook mannen, deels om de jeugd

te onderwijzen, deels om zich^ onder het opzigt

van den opperden leermeester, gedadig meer te

vormen. Ik wil hier eene Tartaarfche fchool,

volgens miine eigene waarneming, befchrijven.

Het voornaamde gedeelte van het gebouw is een

ruim vertrek , in hetwelk het grootde deel der

vloer een paar trappen hooger is, dan het kleinde.

Op dezen verhoogden vloer zitten leeraren en

.. fcho-
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icholieren met de voeten kruifelings onder het

lyf. De eerde bedienen zich hierbij ook wel

van lederen kusfens, om op te zitten, en hebben

'kasfen na t zich flaan, om boeken, fchr^fge-

reedibhappeii en andere zaken te bergen. -Het

onderwijs begint doorgaans met het aanbreken

van den dag en eindigt des avonds. De voor-

werpen van hetzelve zijn: lezen, fchrijven, ver-

klaring van den Koran , het lezen van andere

godsdienftige fchrifcen en gebeden^ op de hoogere

icholen wordt ook de Bucharfche, Perzifclie en

Arabifche taal geleerd, en een weinig rekenkunde;

Daarbij worden ook handwerken, zoo alsfchoen-

maken, geoefend, en men ziet dan boven de

plaats van den leermeester eene plank, ter bewa-

ring van het noodige gereedichap. Donderdags

wordt datgene herhaald, wat in de week geleerd

is, en vrijdags is er geene fchool, want dit is de

zondag der Tartaren. Het lezen, vooral over-

luid, is de grootlle kunst, vyant het befliaat groó-

tendeels in een declamerend gezang, en tot het-

zelve wordt een goed orgaan vereischt. Dit

declamerende gezang nu is het grootfte doel,

naar hetwelk vooral de openbare godsdienst,

leeraren (de Mulla's) flreven, en in hetwelk men

zich tor in mannelijke jaren oefent. Wie een

geleerde tracht te worden, bezoekt gewoonlyk

,de beroemde fchool t^Gargaliy een dorp, twaalf

jurersten van Orenbsrg gelegen, ofdie van Buchara,

G 3 De
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De jongens worden» als zij zeven öf acht jaren

oud zijn, naar de fchool gezonden, en blijven

daar gewoonlijk vijf jaren; die echter leeraars

worden willen, moeten zich hier langer ophou-

den. De armen en ouderloozen blijven in de fchool

en flapen in het lager gedeelte van het vertrek.

Tot opzigt moeten de, uit de oudfle fcholieren

gekozene medehelpers van den leermeester, die

in het vervolg doorgaans tot onderwijzers aange-

ileld Worden, bij hen blijven. Deze flapen dan

<3f in de zaal zelve, en in de eene zijkamer, óf

in een* vleugel van het huis. De huishouding

der hier wonenden is gemeenfehappelijk, en ieder

levert naar ^^n vermogen zijn aandeel tot on»

Verhoud van dezelve, maar een hunner wordt

door het lot gekozen , om het eten voor de ove-

rigen in eenen ketel te bereiden. Men eet hier

üechts twee malen op eenen dag, namelijk des

morgens om acht en des middags om zes ure,

en wel, zonder mes of vork, met de vingeren;

maar het gebed wordt, volgens gewoonte, vijf

malen eiken dag gehouden. Zulk eene inrigting

wordt flechis door vrijwillige bijdragen onderhou»»

den, en de leermeester, die zelfs niet eens in

de fchool woont, heeft geen vast inkomen, maar

krygt flechts gefchenken van de kweekelingen,

als meel, brood, honig, enz. Indien een van

hen, die in het fchoolhuis wonen, ziek wordt,

dan bl^ft hij daar, en de meester is zijn arts.

Lui-
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Luiheid en baldadigheid worden géftrafty éoot

den fchuldigen met een liniaal op de voeczoleri

te ilaan of onder den vloer der ichool te (lekem

In de ftad, Kafan vindc men v^f zulke fcholeft^

en in ieder dorp ééne. De meisjes worden in

huis onderwezen. Zij leeren lezen , fchrijvehy

naaijen en met goud- en zilyerdraad op léde^

borduren. '
'' '

De onderwijzers van den Godsdienst, de ei-

genlijke geleerden, vormen zich gewoonlijk in

de Buchary. Te Buchara zijn drie hoogefcho<»

ten, waar ieder fludent zijne e^ene kamer heeft;

hier wordt van het miorgen- tot het gebed des

tiiiddags onderwezen. Het opperhoofd dezer

geestelijken is de Mufli^ die te Ufa woont, en

door de kroon bei^óldigd wordt. Hij is tevens

opperrigrer in geestelijke zaken, en heeft drie of

vier bijzitters, die uit onderfcheidene fladhoude^

fchappen geroepen worden. Is ^en dezer afge-

treden en begeert de Mufti eenen anderen, ^dati

wordt die door de meerderheid der flemmen ge-

ko2^n. Onder dezen Mufti üaan de Achuiis

(opperpriesters), twee Van deze houden zich in

het (ladhouderfchap van Kafan ^ en wel in de

ftad Kafan ^ op; als ook de Mullahs (priesters)*

Deze laatflen zijn uit de kooplieden afkomflig,

maar houden, zoodra zij hun ambt aanvaarden,

op handel te drijven. Gewoonlijk nemen dan

hunne zonen hunne zaken waar. Zij worden

G 4 voor
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voor hunne aanftelling door den Mufti onder*

zocht, hebben echter geen vast inkomen, maas

leven van de geichenkeit hunner gemeente. Zoo

krügen zij doorgaans het honderdfte gedeelte der

huwelijksgiften. Eigenlijk is wel ieder Tanaar

verpligt, een tien honderdlle gedeelte van zijn

vermogen jaariyks voor de Mullahs en de armen

op te brengen, maar doorgaans geeft hij niet

meer dan twee, of twee en een half honderdlle

gedeelte. Dit geichiedt den twee en twintigften

"WR é^ mzsmd Ramasan. '-%

By leder Metjlhed Cmoskée) zijn twee , fom-

tijds ook drie Mullahs aangefteld, die, behalve

hunne gewone bezigheden, op het land ook den

post van fchoolmeester moeten waarnemen. —

-

Eindelijk is er nog bij iedere moskee een, twee

of drie jisantsqhi (uitroepers^ , die het werk

van eenen koster verrigten, en het volk vyf

maal binnen de vier en twintig uren tot het ge-

bed moeten oproepen. Zij klimmen tot dat

einde op het torentje (Minaret^ der moskee, en

wd de eerfle maal met den opgang der zon; de

tweede maal na den middag om een uur, de

derde maal om vier ure, de vierde maal bijj den

ondergang der zon, en eindelijk te vijfde maal

bij het invallen van den nacht. In de noorde-

liijke ilreken , waar het midden in den zomer geen

nacht is, vervalt in dezen tijd ook het vijfde

gebed. Nu zyn er wel, volgens ftercekundlge

be-
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bepalingen, ook in het (ladhoudeifchap van Ka-

fariy of liever in die (lad zelve, twee en zestig

dagen, van den tienden Augustus tot den elfden

Jalij ouden flijl, dat er geen nacht is, maar de

beide hier wonende Achuns verfchillen echter

zeer . want een hunner eischt,^ dat het nachtgebed

zal gehouden worden, terwijl de andere de ge^

loovigen hiervan veertig dagen ontflaat. >

De uitroep (^Asan) beftaat in een gebed, dat

langzaam, op eenen klagenden toon, van den

Minaret klinkt. De woorden van dezen uitroep

zijn in het Tartaarsch de volgende: allah U
de verhevenfle. (dit wordt vier maal herhaald)

Ik verklaar^ dat er geen ander God isy dan

ALLAH, (dit wordt tw^e maal herhaald.) Ik

betuig,, dat muhammed de gezant van al«

LAH « (twee maal), nader tot het gebed (wqq
maal), nader tot het heil (twee maal), allah
is de verhevenfle (twee maal). Er is geen

ander God y dan Ai,LAiil ,»

Bij de oproepingen tot het morgengebed wordt

bij de woorden: nader tot het heil! nog twee

maal gevoegd: het gebed is beter ^ dan de flaap,

' Op dit geroep gaat ieder Tartaar naar zijne mos»

kée, waar een Mulla een fluk uit den Koran

.voorleest of een oud gebed opzegt, fomtijds ook

wel eene kleine redevoering (Chudba^ houdt, (

De moskeen zelve zijn langwerpig vierkante

liouten of fteenen gebouwen van verfchillende

G 5 groot-
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gtoone, acht tot zestien vademeii lang en half

200 breed I doorgaans met tamel^k (leile daken

van hout, tigdielfteenen of ijzer voorzien, op

welks top een aan alle kanten open torentje (laat,

dat beneden met eene galer^ omringd is, en op

welks fpiis eene vergulde halve maan fchitrerr.

De hoogte van het gebouw tot aan het dak be-

draagt tusichen drie en zes vademen. Het on«

derde gedeelte dient tot eene bergplaats van hout

fin andere dingen. Het heeft Hechts lage deuren

en eenige kleine venlters. Het bovenfte hoogere

gedeelte is ^daarentegen rondom met regelmatig

geichikte venfiers voorzien, die den vorm hebben

van de onze. Tot hetzelve leiden twee trappen

buiten van de (malle zijde van het huis. Bij

het treden in hetzelve komt men in eene of twee

voorkamers, in welke de geloovigen hunne pan*

toffels of fchoenen laten, en dan volgt de eigen-

1^'ke bidplaacs, die meestal eene vierkante ge-

daante heeft, en de ganfche breedte van het huis

beflaat. Naast den ingang der linkerzijde (laat

gewoonlijk de vierkante groote kagchel van ge-

kleurde verglaasde (leenen^ boven den ingang is

in de grootde moskeen een koor geplaatst, en'

tegenover hetzelve eene nis, in welke de MuUa*s

zitten (deze nis moet naar Mekka y CidX. is, naat

het zuiden gerigt zijn), [n den hoek, regt tegen^

over de deur, (laat fomtyds een eenvoudig kleine

katheder, op wdken men langs een paar trappen

idimt^
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klimt. De vloer is met gewevenc cf ten minfte

uit (Iroo gevlochcene tapijten bedekt, en aan de

muren hangen vierkante : (lukken van zwan of

ook wel gekleurd laken , met opichriften, door

de pelgrims uit Mekka medegeQeept.

Zoodra het gebed begint, komt de jisanrschi

zelf in de moskee en roept: buigt u naar het

voorbeeld van den Mulla^ want dit eischt de

wet. De geloovigen zitten hierbij \ nadat z^ den

lip van den tulband losgemaakt én langs den rug

hebben laten hangen, volgens Oosterfchegewoontej

met de beenen kruifelings onder het lijf, en hec

gezigt naar de nis gekeerd, in rijen op den vloer,

en de Mulla onmiddellijk voor deze in dezelfde

houding en rigting. Op eenen klagend zingenden

toon zegt hij thans eenige SurcCs (kapittels van

den Koran) op, en de eerde woorden van deze

worden door ieder herhaald. Bij deze buigt ieder

biddende, zoowel als de Mulla ^ het ganfche lijf

twee malen ter aarde, zoodat het voorhoofd den

grond raakt. Nu zegt ieder zacht al de woor^

den van den Mulla na, terwijl hij de vlakte

zijner hand op den bovenfchenkel laat rusten.

Zoodra echter de bede om den zegen van allah
wordt vernomen, houdt hy zijne vlakke hand

jkort voor z^n gezigt en (Irijkt dan met dezelve

over zijn gelaat. Voor het overige ftaat men

))ij deze godsdienstoefening bij afwif teling gelijk-

^jdig dan eens op, en gaat dan eens even zoo

*.. . i we-

«
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weder zitten« Ten flotte der aandacht keeren^

allen gelijktijdig het hoofd eens naar de regter-

en eens naar de linkerz^de, naar de fchouderen

ziende. Hierdoor worden de befcherroengelen,

die hier hunnen zetel hebben , tot getuigen van

het verrigte gebed aangeroepen. — Indien een

Tanaar de moskee niet kan bezoeken, dan houdt

hy op denzelfden t^d het gebed in zijn huis

op een tapijt,

'

. ./

; Volgens de wet moet het morgengebed door

vier buigingen tot op de aarde, het middag-

gebed door tien, en het gebed des namiddags door

acht buigingen vergezeld worden. Het gebed bij

den ondergang der zon eischt, dat men zich vijf

maal, en het gebed bij hec .invallen van den

nacht, dat men zich tien malen buigen zal. Wie
het gebed, uit hoofde van ziekte of bezigheden

heeft moeten verzuimen, vergoede het verzuimde

gewoonlijk den volgenden keer of den volgenden

dag. Dit gefchiedt dan onmiddellijk na den af-

loop van het gemeenfchappelijk gebed, terwijl

:hij zich meer achterwaans plaatst, en de dooi

de wet bepaalde buigingen, met zacht gefprokene

-woorden vergezeld , herhaalt. Wie eindelijk ver-

geten heeft dit eerder te doen, moet ten minde

4n de groote vaste al het voorheen verzuimde

vergoeden. Deze gebeden worden met eene

aandacht gehouden , bij welke de Muzelman geep

'iloomis kenu Niets kan hem ftoren;'geen ni*

moer.

#
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moer, geen vreemd verfchynfel kan z^ne aan-

dacht afdekken, ja naauwel^ks zou een brand in

de nabijheid dit doen kunnen. Elk die een

godsdienftig gevoel bezit, wordt bü die gezigt

door eenen heiligen ernst bezield, want hy zal

moeten beladen, dat z\jne geloofsgenooten in dit

ftuk door de Tartaren befchaamd worden.

. Zoodra een kind geboren is, wordt het gerei*

fligd, in fchoon linnen gewikkeld en op de tafel

gelegd. Dan verfchijnt de Mulla en zegt de*

zelfde woorden, die de Asantschi van den Mi'

naret roept. Bij deze gelegenheid ontvangt het

kind tevens eenen naam, en de goede vrienden,

die de ouders bezoeken, worden door hen ont-

haald. ^ . , •

- Als iemand trouwen wil , dan zendt hij vooraf

eene vrouw, die om het meisje aanzoek doen

moet, naar het huis zijner uitverkorene, om hare

gezindheden uit te vorfchen en omtrent de voor-

waarden eens te worden, want er moet bepaald

worden, hoe veel de bruidegom aan de bruid

zal geven, en welk eene huwelijksgift de ouders

de bruid zullen medegeven. Is men het nu

omtrent deze dingen . eens geworden , dan doet

de bruidegom plegtig aanzoek. Volgens de wet

mag hij voorheen noch het gelaat der bruid,

. noch haar zelve gezien hebben, maar moet haar

'v^echts uit berigten kennen. Incuslchen zoeken

jonge lieden echter dikwijls gelegenheid te vinden

i », om
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oor elkander vooraf te ontmoeten. Is de, na

hec vermogen der bruid, zeer verfchillende

bruidichat, (bij armere dikwijls vijftig roebels of

minder; bij rijkere wel duizend of meer) gele.

verd, dan wordt de tijd der voltrekking van

het huwel^k bepaald. Bij den trouw wordt de

bruiloft eerst door de vrouwen van hare kennis

drie dagen alleen gevierd, en dan, meestal na

een paar rusfdagen, even zoo lang door de man-

nen. Deze laatfte viering begint met de wijding

van den bruidegom door den Mulla^ maar zon-

der de bruid, hierdoor is nu de echt gefloten,

maar er verloopen evenwel weder drie feestda-

gen, eer het huwelijk zelf voltrokken wordt,—

Ik wil eene bruiloft befchrijven, die ik zelf heb

bijgewoond, want ik, als Christen, kreeg ver-

lof om hier tegenwoordig te mogen zijn, waar

geen Tartaar, volgens de wet, wordt toegelaten,

dat is, bij de vergadering der vrouwen. Het

valt echter niet gemakkelijk, dit verlof te ver-

kregen, de vreemdelingen flagen echter hierin

eerder, dan de Rusfen. — Het was zondag

namiddag, den elfden December 1815, omflreeks

drie ure, toen ik, door een paar vrienden ver-

gezeld, naar het huis der bruid, in de nieuwe

Tartaarfche voörftad van Kafan , ging. Wij

vonden haar hier in eene kleine kamer beneden

bij hare naastbeftaanden, die zich kleededen en

met kleine moesjes tot het feest verfierden. Nadat

wij
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wü haar gegroet en een weinig gadegeflagen

hadden, gingen w\j naar boven in de kleine

feestzaal. Ter regcerhand van de deur waren

twee venilers, en aan de linkerzijde een kagchel,

naasr welke eene wieg hing. Aan den zolder

waren een paar l^nen gefpannen, om doeken op

dezelve te hangen, en voor de venfters hingea

witte handdoeken met roode kanten voorzien»

Op den vloer lag een tapijt, en op dit (londen,

tegenover de deur , twee kleine eironde tafeltjes^

met bonte katoenen kleedjes bedekt. Rondom
deze tafeltjes lagen lange bonte kusfens, op welke

de vrouwelijke gasten, ruim twintig in getal, op

de Oosterfche w^ze zaten. Zy waren in haar

feestgewaad gekleed, met bonte doeken om hec

hoofd en om dèn hals, en met zijden kaftans

met gouden bloemen en lange mouwen, en groo-

tendeels met gouden of zilveren munten om den

hals en op de borst uitgedost. Zoo zaten z\y

vrij flijf en ilil, meestal zwijgend met nederge-

ilagene oogen. Kon na onze inkomst vericheen

nog eene andere vrouw. Met een* zijden doek

op het hoofd, die langs den rug hing, en eene

bonte muts op denzelven, zoo als de mannen

dragen, trad zij in het vertrek. Nadat zij hare

pantoffels aan de deur had laten ftaan, groette

zij het ganfche gezelfchap met Assolahmn Hd-
leikum (vrede zij ulieden), en gaf tevens, vol-

g'jns Taitaarfche gewoonte, ieder der aanwezen*

.den
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den de hand* £ersc toen zij die vezrigt had,

nam zij hare bonte mms van het hoofd , hing

den bovenften doek bij de overige op de l^n,

en plaatfcp zich in den kring om een tafeltje*

Na verloop van eenigen tijd ftond eene oude

vrouw op, ging naar de deur en begon te/bid»

den. Deze was de moeder van den bruidegom,

Zij viel, volgens Tartaarfche gewoonte, dan eens

mee het aangezigt op den grond, dan ging z^

weder op de onder het lijf geflingerde beenen

zitten, en hield de vlakke hand op eenigen af-

ftand voor hei gezigt, terwijl zij zacht hare ge-

beden prevelde* Nadat zij dit werk volbragt

had, zat het gezelfchap nog eenigen tiyd ftil,

maar ftond toen op en verrigtte een gemeenfchap-

pelijk gebed met dezelfde gebaren
, ging dan

weder om de tafeltjes zitten en at van a?rden

borden met houteii lepels, eene zwortbruine foep,

die ik niet kende. Vervolgens nam ieder haar

hoofddekfel van de lijn, zette dit op, trok de

muilen, die aan de deur ftonden, aan, en ging

naar de ftraat, waar zestien kleine fleden, meestal

met één paard, op haar wachteden, In deze

fleden , in welke men ook de voorheen gemelde

kusfens gelegd had, verdeelde zich nu het, ge-

zelfchap, en reed in eenen plegtigen optogt om-

ftreeks vijf ure naar het huis van den bruide-

gom, in de oude Tartaarfche voorftad gelegen.

Wij volgden den optogt met onze fleden, en

i... ^ von-
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Vonden op de voornoemde plaats reeds een ander

gezelfchap van vrouwen vergaderd, dat door deze

nieuw aangekomene nu tot negentig aangroeide •

Dit getal werd verdeeld in drie aan elkander

grenzende vertrekken, en plaatfte' zich hier ins-

gelijks, op de voorheen befchrevene wijze, rond-

om kleine tafeltjes, zoodat om ieder dezer tien

tot twaalf vrouwen eenen naauwen kring floten.

Zulke tafeltjes ftonden er vier in het vertrek ter

regter- en drie in dat ter linkerzijde. Slechts in

de fmalle Iiooge middelde kamer«(lond maar eene

tafel, die met kasfen en banken omringd was,

op welke de gasten, uit gebrek aan ruimte, op

de Europefche wyze plaats namen. Na een ta-

melijk lang flilzitten en zwijgen verfcheea einde-

lijk een der naastbedaanden van den bruidegom,

en bragt de gefchenken voor de bruid bellemd,

die op eene tafel naast' eikanderen uitgelpreid

werden, opdat de gasten die zouden kunnen be-

zien. Zij beibnden uit verfcheidene doffen tot

vrouwelijke kleeding jeflemd, inzonderheid ech-

ter uit zijden, met goud en zilver doorweven,

uit gouden medaljes en zilveren haken, zamen

meer dan duizend roebels waardig. ledere kring

monfterde oplettend het vertoonde, en velde over

hetzelve een gundig of ongundigocrdeel, waarop

iedere vrouw aan de huwelijks -aanzoekder, een

gefchenk in geld, één' of meer roebels, gnf, die

voor de bruid in een kastje bewaard werden.

.2. H Men

r X,
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Men was zeer tevreden, dat wij dit voorbeeld

volgden, en was van dezen oogenblik af zeer

beleefd jegens ons, ja gaf zelfs te kennen, dat

de bruid zeker gelukkig zou zijn , dewijl Chris*

tenen tot hare huwelijksgift hadden bijgedragen.

Zoodra men nu alles genoeg befchouwd had,

werd het eten opgezet. £erst plaatfle men op

ieder tafeltje gefneden tarwebrood, een zoutvat,

en zoo vele borden van aarden goed , als in den

omtrek konden (laan, gewoonlijk zes, légde even

zoo vele houten lepels op dezelve, als perfbnen

rondom het tafeltje zaten (tien tot twaalf), en

zette dan eenen fchotel met rijst in boter gefmoord

op (het algemeen in het Oosten geliefkoosde

geregt). Eer men echter deze Ipijs aanraakte,

nam ieder der aanwezenden met de vingeren een

weinig zout uit het zoutvat, en flak het in den

mond, vervolgens grepen zij de rijst en aten die

vrij haastig. Nadat wij, ftaande, van dezelve ge-

proefd hadden, verzocht men ons in een ander

vertrek te gaan, waar de broeder van den brui-

degom, die, zoo min als andere mannen, in he:

gezdfchap mogt zijn, ons op heerlijke thee en

diish onthaalde (van dezen diish zullen wü ftraks

nader (preken). Hierop keerden w^ weder naar

het gezelfchap terug, dat intusichen eenige (cho-

tels geledigd had, om nu ook met het^^lve van

de overige te proeven. Men zette namelijk in

onze tegenwoordigheid nog de volgende fchotels

op:

w
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op: klein gefiieden hoendervleesch, met Viach en

gezoutene agurken vermengd; zuu^col met Quas

verdund; eene foon van besfen met water en

honig; eene pastei met r^st gevuld (uit het huis

der bruid gezonden) en eindd^k Diish; Alles

was zindelijk en fmakeliijk — b^j geen fchotel

echter werden mesfen en vorken, maar flechts

lepels 9 fomtijds alleen de vingers gebruikt , en

de borden, fchoon meestal twee perfonen maar

één bord hadden, niet verwisfeld. Tot drank

gebruikte men Quas. Zoodra de maalt^d te

zeven ure was afgeloopen , ging men heen; reeds

gedurende den maaltijd waren de vrouwen veel

levendiger en fpraakzamer geworden, maar vooral

had dit b\j het fcheiden plaats, want het duurde

vrij lang, eer zij in de lieden traden en naar

huis reden.

Op deze wijze eindigde het feest van dezen

dag. Maar even zoo was het reeds den voiigen

dag gevierd en zou het ook den volgenden ge-

vierd worden, flechts met dit ondericheid, dat

de gasten den derden dag ook op thee onthaald

werden. Op deze drie dagen mogt geen man;

(want wy ongeloovigen werden als nullen be-

ichouwd) in het gezelichap komen; alles werd

door vrouwen bezorgd*

Na verloop van hetzelve kregen nu ook de

mannen hunne beurt om te fmullen, waarbg we«

der geene vrouwen mogten tegenwoordig z\jn;

H a even-
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evenwel ge&hiedde dit niet terfcond, maar eerst

na een paar rustdagen, den zestienden December.

Ik- ging, om ook dit gedeelte der plegtigheid bij

te wonen, des middags om vier ure naar het

huis van den bruidegom, waar wij zeer gastvrij

ontvarijgen werden. Men zette eene Europefche

tafel in het vertrek en gaf ons ftoelen , onthaalde

ons vervolgens op thee, kleine in boter gebak-

kene vleeschpasteijen, fuikergebak en noten van

cederen, en gaf ons tenflotte eenen drank als mee,

uit honig bereid* Naauwelijks was dit onthaal

afgeloopen, toen de Tartaarfche gasten in de

andere vertrekken vergaderden. Gaarne zouden

wij in hun midden geweest zyn, maar men
hield ons terug, onder het voorwendfel, dat hier

geene. plaats meer was, mogelijk echter wel om
door ónze tegenwoordigheid niet belemmerd te

worden. Wij vergenoegden ons dus door een

venfter der deur, die dit verblijf van het onze

fcheidde, en dat uit hoofde der vrouwen met

eene gordijn voorzien was, de toedragt der zaak

gade te flaan. De plegtigheid was reven, als die

in de moskee, men bad namelijk omtrent een

half uur, maakte zich toen gereed om te vertrek-

ken en reed in fleden naar het huis der bruid*

Wij volgden wederom den optogt^ en drongen

thans onder het gézelfchap, dat het reeds voor-

heen belchreven vertrek in^ het huis der bruid,

benevens de voorkamer vervulde. Am drie lage

... ^ n ta-
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et

n

tafels zaten de Mullahs en de aahziénlijkfte gasten

zonder kusfens op het tapijt^ aan eene hoogere

Rusfifche tafel op banken de overige in (Je voor-

kamer, en wie niet zitten kon, ftond in de tus-

fchenruimten. Nu begon de Mulla, die hec

huwelijk zou voltrekken, wel zittende, maar ech*

ter zeer deftig eene kone redevoering uit te

ipreken , waardoor het afwezige bruidspaar inge-

zegend werd. Na den afloop dezer rede ver-*

trokken vericheidene gasten, en in beide vertrek*

ken bleven nog omtrent zestig perfbnen, deze

lagen terftond geld op eenen fchotel, ja fommi-

gen gaven goud. Wij deden insgelijks onze

bijdrage. Nadat men nu borden, brood en zout

had opgezet^ baden zij in ftilte, de handen voor

het gezigt houdende , namen een weinig zout in

den mond en begonnen den maaltijd, die uit vijf

ichotels beftond. Het eerile geregt was honig

en boter, beide werden wel tevens, doch echter^

in afzonderlijke fchaaltjes opgezet, en men nam*

eerst eene lepelvol honig in den mond, dan een'

iluk boter met de hand en at brood i)ij hetzelve.

Het tweede geregt beftond uit rijst en hoender*

vleesch; het derde uit eene rijstpastei met fcha-

penvleesch; het vierde uit fchapenvleesch met

mierikswortel; en eindelijk het vijfde uit Kakh
van aardbeziën en brambozen met honig en wa*

ter gemengd. Eindelijk bood men mee aan, en-

de maaltijd was geëindigd. Men bad thans tot

H 3 . floc
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floc weder kort in ftilte, ftond op en reed naar

Muis. Dit alles gefchiedde op zulk eene welvoe-

gelijke wjjze, en zoo (til, dat men zich niet

moet verwonderen, dat de Tanaren hunne enge*

loovige buren, welkers gelag doorgaans met dron-

kenichap eindigt, met een trotsch en verachtel\jk

oog be&houwen.

Door de redevoering van den Mulla was wel

bet huwel^k voltrokken, maar de bruid was

hierbü niet tegenwoordig geweest, hoewel alles

In het huis harer ouders was voorgevallen, en

de bruidegom aan den maaltijd deel had geno-

men. Wy vonden haar weder beneden bü hare

bloedverwanten, niet geblanket en bleek in eene

witte flaapmuts, zoo als die bij ons de mannen

dragen, en eenen gewonen kaffan van boomwol.

Volgens de getuigenis harer naastbeftaanden

,

mogt z^ eerst, na verloop van drie dagen, b^

liaren man komen, en gedurende dezen tijd werd

de zamenkomst der mannelijke gasten, op de

voorheen beichrevene w\jze, voongezet.

]|^indelijk beftaat het werk van d^n MuUa by

fiervenden in het vqorlesEen van eene tot dat

dnde beften^de Sure van den Koran, waarop an*

dere perfonen het voorlezen uit dit boek fomtijds

IOC den oogenblik des doods voortzetten. N<^

het overlijden wascht men het lijk terflond, en

feeft van dit verlies berigt aan de bloedverwan-

nm en de Mullahs 9 die dan ter b^rafenis zamen*

ko-
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laar komen, die eigenlijk reeds na acht uren gefchie-

den moet, maar fomtijds echter tot den volgen-

den dag uitgefteld wordt. Men windt dan het

lijk in twee tot vier witte linnen doeken, laat

het met behulp van drie handdoeken door zes

menichen op de baar tillen, bedekt het dan met

een groen laken of beddelakens,legt eenige kleede-

ren of zelfs wel eenen pels op hetzelve , en draagt

het zoo, na een door den Mulla uitgefproken

gebed 9 vergezeld door deszelfs bekenden, tot aan

de moskee. Hier wordt nu de baar voor de

deur nedergezet, weder gebeden, en dan vervolgt

de optogt zijnen weg. Bij de komst op de be-

graafplaats, vormen zij, die het lijk vergezelden,

zeven rijen, en de Mulla leest weder gebeden,

waarbij de vergadering zich twee malen ter aarde

buigt. Dan daalt de naaste bloedverwant neder

in het graf, en legt het lijk in de behoorl^ke

rigting in hetzelve. Het graf zelf beflaat na-

melijk uit eene breede groeve, in welke op de

westzijde eene diepe nis is uitgehold, In deze

wordt het l^k gefchoven, zoodat het hoofd naar

het Westen en de voeten naar het Oosten gerigt

zijn, dewijl het gezigt naar het Zuiden (^Mekka)

gewend is. Zoodra dit alles nu verrigt is , wordt

de opening der nis met tegels gefloten, en nadat

elk drie fleentjes of drie handen vol aarde in

het voorfte gedeelte der groeve heeft geworpen,

wordt het graf gevuld. Dan treedt de Mulla

H 4 nog

\
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nog eens op het graf, roept den dooden bij

zijnen n«iam, en zegts i, allah is onze Heer,

onze Godsdienst de Islam, ons Boek de Koran,

en onze Profeet muhammed, de uitverko-

rene, op welken Gods zegen en genade rustte!"

Eindelijk roept fomtijds de naaste bloedverwant

drie malen bij het graf: f^Jk ben als Muzelman

geftorvenJ'* en verdeelt dan geld onder de ar-

men, terwijl- de lykftaatfie heengaat. In het

vervolg wordt het graf dikwijls met eenen lang»;

werpig vierkanten, vier voeten hoogen, muur
omringd. De gedachtenis van eenen overledenen

wordt lang in eere gehouden, en het graf, bij

het wederkeeren van den fterfdag, dikwijls jaren

lang door de bloedverwanten bezocht. Zoo vond

ik eens een ouden Tartaar eenzaam op de be-

graafplaats biddend bij een met firuiken begroeid

graf. Ik vraagde hem: wie hier begraven was?

Hy antwoordde: mijne moeder. Wanneer is zij

geftorven ? Voor vijf en veertig jaren.

De gewone leefwijze der Tartaren is zindelijk

en matig. Wat de kleeding der mannen betreft,

200 dragen zij over het linnen hemd (^Kulmark)

een lang naauw fluitend onderkleed (^Buschmaet ,

Kasakf) van eene bonte geftreepte half zijden

ftof , welks voorfte gedeelte over eikanderen ge-

legd en met banden vastgemaakt wordt; lange

broeken (Sfan) van chits, en op het land van

Jlnnan» Inarzen met zachte zolen, of ook wel

kou*
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koufen van gelen of groenen korduwaan of

fchaapsleder (^Dshitik')^ pantoffels met lage liie-

len (BaschmaK) , een Buchaarsch veelkleurig

opperkleed, in den vorm van onze japonnen

(fisap&n)y van boomwol of zijde, dat door

eencn katoenen of zijden Shawl {Kursch&k) om
het lijf gegord wordt; op het gefchoren hoofd

een rond, naauw, met goud geborduurd kapje

(^Kollabusch)yOWQT hetzelve echter cenen tulband,

welks kern eene fpitfe muts is , die met eene

knge ftrook van katoen (Callicot') omwonden is

(Tchalméi). Evenwel heeft men dit hoofddekfel

op het land en bij armen reeds meestal in mut-

ièn van bont veranderd, zoo als ook bij zwaar

werk en in den winter verfcheidene Rusfifche

kleederen (bij voorbeeld een pels van fchapen-

vellen), het echte kostuum vervalscht heeft. De
Tartaren, die in Rusfifchen dienst zijn, kleeden

zich dikwijls geheel Westersch, en ?ijn bij het

militair hiertoe ook verpligt, evenwel moet deze

kleeding, bij het betreden der moskee, (leeds

met eene Oosterfche verwisfeld worden, en de

officier, die anders in montering, fomtijds met

ordeteekenen verfierd is, verfchijnt hier in eenen

bonten kaftan ^ met den tulband op het hoofd

en met pantoffels en lederen koufen.

De vrouwen dragen hemden van bonte boom-

wollen doffen of van zijde, met lange over de

handen hangende mouwen (insgelijks Kalmaêk

H 5 ge-

%
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genoemd); pantalons van chics, lederen koufen

en pantoffels, als de mannen, de laatfle flechts

met hoogere hielen ; op de borst , onder de

met gouden koorden (of geel lint) gezoomde

ipleet van het hemd, eenen lap van bont doek,

die met eenen band aan den hals hangt (^Kuraêk)^

maar boven het hemd gewoonlijk een bont, dik-

wijls zeer prachtig opperkleed (^Dschilen) van

gebloemd goudftof met z\jde gevoerd, dat van

voren door eenen fraa\jen haak vastgehouden

wordt, maar ook dikwijls met loshangende ar-

men over het hoofd gehangen, en voor het gezigt

met de handen zamengehouden wordt. Bij arme-

ren of bij zwaar werk bellaat het dikwijls flechts

uit katoen, of in den winter uit laken. Hoofd,

hals en fchouderen worden met eenen grooten

witten doek (Urhaek') bedekt, die op het voor-

hoofd met eene gouden koord (Mangléc) verfierd

is. Over hetzelve wordt nog een anderen van

donkere zijde met gouden bloemen doorvveefd

(^Janlok) geflagen, en van achteren vastgebon-

den, maar de met gouden franjes bezette punten

hangen over de fchouderen op de borst, fchoon,

gelyk van zelf fpreekt, dit bij armeren geene

plaats heeft. Dan wordt, om de kleeding te

voltooijen, over den regter fchouder nog een

{hoer van bonte glaspaarlen, aan welke groote,

drie- of vierkante, of ronde zilveren platen, ver*

gulde kogels , of zilveren en gouden munten

han-

\.

»i I



DE TARTAREN TE KASAN. 123

hangen , getrokken en onder den linker arm door-

gehaald. Dit fieraad is fomtijds niet een rond-

achüg vaatje voor welriekende geuren voorzien

,

en dikwijls zeer kostbaar. Beftaat het uit platen,

dan heet het Chameiléey maar beftaat het flechts

uit munten , dan wordt het Petic genoemd. £in«

deligk behooren tot den opfchik nog armbanden

,

met paarlen en edele gefteenten, inzonderheid

Turkoifën, verfierd» (^Blaesik)^ gouden ringen

(Jüsuk)^ en oorringen met (leenen (^HalkA)^ en

by meisjes, die haar hoofd nog niet met den

witten doek bedekken, halsbanden met kleine

zilveren munten (Dshakd').

Het blanketten is hier ook algemeen bij de

vrouwelijke fekfe in gebruik» Men bedient zich van

het rood Chineesch blanketfel (JTengliik) en van

loodwit (fierschaén) tot dit einde, en lege daaren-

boven op het gezigt nog moesjes (^Ming)y van

eene ronde halve maan of ilerachtige gedaante,

die dan eens grooter, dan eens kleiner zijn. Zy
worden van zwan taf, dat door gomwater ge-

haald is, gemaakt, en fomtijds worden er wel

v^ftig op het gelaat gelegd. De tanden, die

van nature fraai wit z\jn, verwt men zwart,

door die elke week eens met een poeder uit

galnoten en ijzervitriool (Dush Surmaesf) te

wrijven, de nagels echter maakt men rood, door

van tyd tot t^jd eene pap uit geflotene bladeren

der balfimin (JKna)^ benevens hare bloemen en

poeder van aluin eenen nacht op dezelve te bin-

den.

Hl
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den. Men ziet ligt, dat zoowel de kleeding als

de fieraden der Tanaarfche vrouwen zoo min

voor de werkzaamheid als de zuinigheid gunftig

zijn, en om deze reden worde van deze dingen

dan ook veel gemist bij de behoefcigere en be*

woonfters der dorpen, ten minile als zij hare

bezigheden verrigten.

De woningen der Tartaren beflaan gewoonl^k

uit houten huizen, in welke het voorhuis in het

midden en op beide z^den eene kamer gevon-

den wordt, de eene voor de mannen, de andere

voor de vrouwen. In deze kamers ftaan rondom

breede banken, met tapijten of maaen en kusfens

bedekt, op welke men zit en flaapt. Armere

huisgezinnen, vooral op het land, wonen dik-

w^Is flechts in één vertrek, maar dan is echter

het verblijf der vrouwen van het overig gedeelte

des vertreks door een voorhangfel gefcheiden,

dat meestal achter den grooten oven, die tevens

tot keuken dient, hangt. Deze oven heeft eenen

fchoorfteen, zoodat de kamer niet vol rook is,

gelijk bij de Rusfifche boeren. Rijkere bewonen

daarentegen grootere huizen, en kooplieden in

de ftad bezitten dikwijls fraaije fteenen gebou-

wen. Zij hebben dan ook groote bedden met

gordijnen, en afzonderlijke keukens. Rondom de

woningen vindt men pleinen, ftallen en andere

gebouwen , ja zelfs op de dorpen meermalen

kleine huisjes, om vreemdelingen te ontvangen.

Ik zelf heb op mijne reizen eens in zulk eeno

e.T»,.,/ > af"
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afzonderl^ke woning op een dorp overnacht, en

wel zeer goed, omdat die zindelijk was, anders

moet men zich op het land gewoonlijk in het

woonvertrek behelpen. De zindel^kheid verfchilc

zeker naarmate van den trap der welvaart, maac

is echter, onder dezelfde omftandigheden , groo-

ter bij de Tartaren, dan bij de overige natiën

dezer ftreken. Zij wordt door de wet, die be-

veelt dat zij zich eiken dag meermalen moeten

wasfchen, waarom ook bij iedere woning een

badhuis (laat, bevorderd, zoowel als door de

matigheid, die de Koran gebiedt. Deze laatftc

omftandigheid geeft ons aanleiding, om van de

leefwijze der Tartaren met betrekking tot hun

voedfel te (preken.

Hun voedfel is zeer eenvoudig, maar evenwel

menigvuldiger, dan bij de Rusïèn. Het beflaat

in Q)ijzen van allerlei vleesch en plénten. Zij

eten flechts geen varkc: ^svleesch en kreeften,

maar wel, als zy behoeftig zijn, paardenvleesch.

Hun vee wordt op deze wijze geflagt. Men
bindt alle vier de pooten van het beest aan eikan-

deren, haalt het omver, en fhijdt het dan de

keel met een^ groot mes door, doch zoo, dat de

wervel van den hals niet geraakt wordt. Het

bloed laat men op den grond loopen, want men

eet dit nooit. De fchapen echter, die op het

BeiramsfQQst gekeeld worden, bindt men flechts

4rie pooten, en laat den vierden vrij.

Zij

H

tl
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Zij eten veel rijst en beminnen den honig zeer,

bedienen zich ook van honigwater, om te drin-

ken, of van eene foort van mee, gelijk ook van

melk. Het gebruiken van Quas hebben zij van

de Rusfen overgenomen, maar niet dat van bran-

dewijn, dewijl de wet hun het gebruik van alle

fterke dranken verbiedt* Maar dit verbod wordt

echter dikwijls door hen , die door den koophan-

del met hunne naburen verkeeren
, ja ook fbm-

tijdszelfs van vrouwen, overtreden. Welgeftelde

perfonen, inzonderheid kooplieden, drinken het

liefst thee met fuiker, maar zonder melk, en wel

doorgaans de beste foort van thee, dewijl deze

voor hen een voornaam handelsartikel is« Zij

gebruiken die in zulk eene hoeveelheid, dat meii

ook als gast niet wel minder dan tien tot twaalf

kopjes kan drinken, ten minde, al heeft men nog

zoo veel gebruikt, nog fterk genoodigd wordt.

Van de fpijzen, die zij eten, zal ik er drie be-

ilchrijven , dewijl die wezenlijk zeer goed fmaken.

^ De eerfle is de Bloef, Men bereidt die uit

rijst, die eerst met warer afgeipoeld, en dan

Hechts korten tijd gekookt wordt. Nog half raauw

ichudt men die in eene zeef, laat het water ^f-

loopen, en ipoelt die dan nog herhaalde malen

met koud water af. Dan worden grof gefiiedene

uijen mrx fterke bouljon en fpecerijen (peper,

nagelen, kaneel, kardamom, enz.) in eene kastrol

gelegd, fijn gefaeden vleesch van hoendei^ hierbü

ge-

<
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gevoegd, en eindelijk de voornoemde gewssfchene

rijst op die alles gegoten, zoodat het in eene dikke

laag op elkander ligt. Thans maakt men eene

holte in deze laag, vult die met rozijnen, giet

kokend heete boter op dezelve, legt een dubbel

gevouwen papier op de kastrol, bedekt die dan

met een dekfel en zet haar in den heeten oven,

tot die behoorlijk geftoofd is» Na het uitnemen

mengt men vleesch, rozijnen en r^st door elkan-

der, en gebruikt deze fpijs. ,

Het tweede geregt heet Diish, Men beagt

daartoe twintig eijeren, tien lepels vol room en

even zoo veel tarwemeel, zoodat bij de vermen-

ging een zacht deeg gevormd wordt, maakt hier-

van dan dunne reepjes en fhijdt die in doabel-

fleenen, omtrent een kwart duim dik. Deze

dobbelileenen nu worden in gefmoltene boter ge-

frioord, dan in gekookten en gefchuimden honig

geworpen, behoorlijk geroerd, en nog warm op

eenen fchotel tot een* kogel gemaakt, en eindelijk

met groote rozijnen of ook v/el met klein fuiker^

gebak bei^rooid. Als dit geregt koud geworden

is, is het vast en men kan het fh^jden. Het

dient tot defèrr.

Het derde geregt is Kakh, Men neemt ker-

fen, frambozen of aardbeziêii, ook wel roode

of zwarte besfën, en wrijft die door eenen door*

ilag of zeef Dan maakt men eene lange, glad

gelchaafde plank heet, beftrijkt die met boter,

giet «
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giet dtt fap met een' lepel op dezelve, en Iaat

dit in de zon droogen. Na het droogen heeft

het de gedaante \nn eene doorfchijnende ftof,

die als linnen opgerold en bewaard wordt. Als

men dit nu gebruiken wil, dan fnijdt men het

in kleine ftukken, roert deze zoo lang in warm

water, tot zij opgelost worden, voegt er dan

gedroogde vruchten uit de Buchary bij (bjj

voorbeeld dadden, vijgen, witte rozijnen, enz.)

en zet die dan 'als een compot op. Het uit

kerfen bereide heet: Dschiaek Kakh^ dat, uit

frambozen: Kurahsikk -Kakh ^ dat uit aardbe-

ziën s Jirgilaeji - Kakh , dat uit zwarte besfe^i

:

Karakarlahan-Kakhy en eindelijk dat uit roou.;

besfea: Kuzul-Kakh*

: De Tartaren houden vele vasten. In deze is

hier echter niet maar het genot van deze of gene

Ipijzen verboden, maat he; gebruik van alle Ie»

vensmiddelen zopder uitzondering, zelfs van

drank, ja; ook van fnuif, zoo lang de zon aan

den hemel fiaat. Van deze vasten zijn echter

ontÜagen: i.) gieken, die evenwel na hun her-

ftel het verzuimde \yeder moeten inhalen, 2.) Kin-

deren tot aan het twaalfde jaar (hoewel fomtijds

de meisjes reeds in * het negende of tiende jaar

de \yet beginnen te volbrengen , hoewel minder

ftreng). 3.) Kraamvrouwen, die over het alge-

meen van alle godsdienstoefeningen ontflagen zijn^

Het verzuimde moet echter weder ingehaald worden.

i

..m.
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^ In her algemeen moet ieder in de vasten da*

geiyks twaalf buigingen (^Riccha) meer dan an*

ders maken. Men noemt die Darawichnamas.

De groote vaste is die , welke de ganfche

maand Ramasan^ dertig dagsn, duurt. Oewijl

het jaar der Muhammedanen korter is , dan hec

onze, zoo valt deze maand allengs in alle jaar-

getijden. Deze vaste is dus zeer moeijel^k^

als zij in de heete zomermaanden invalt , en de

landboüjiry zonder te mogen drinken, moet ver-

rigt worden. De belangrijkfte dag in C^zt vaste

k de zes en twimigde der maand Ramasan,
want de nacht, die op dien dag volgt, nacht

der magt (^Kadr^ genoemd, wordt voor die

nacht gehouden, in welken de Koran van den

hemel gekomen is. Niemand flaapt dan, en elk

is verpligt alle, in het jaar of ten minde in de

vaste, verzuimde gebeden thans in te halen. '\

Van dezen tijd af tot het einde der maand

geeft men de aalmoezen, door de wet voorge-

fehreven (Sadaka^, bij het flot der vasten ech*

ter fchiet gewoonlijk ieder in de dorpen tot vert

maak een geweer af, eer hü op den eerstvoU

genden feestdag, Ramasanbairam genoemd, we»

4!cr begint te eten. Op dit feest geeft mea

vrijwillige aalmoezen, ieder naar z^n vermogen

i^Fitr - Sadakd), ^
Negen dagen later wordt de Kurbari' (offer)

vasce gehouden, die tien dagen duurt, en na

2« I . het
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het einde van dezelve wordt de Kurbanhairam

(dat is de dag, op welken abraham zijnen

zoon wilde offeren) gevierd. Op dezen dag

flagt ieder een* kameel of een fchaap, want zelfs

de armen krijgen dan gewoonlijk zulk een beest

van de rijken. Men brengt, als het faizoen die

toelaat, gewoonlijk dezen dag in de opene lucht

door, en houdt ook het gebed onder den blooten

hemel Alle onderfcheid der ftanden houdt op

dezen dag op. «
Mmder flipt wordt de zevendaagfche vaste

(op \. men dagelijks zeven vruchten mag

eten) — ^^schura genoemd — ter gedachtenis van

den dood van den Khalif hussein den vierden ,

gehouden.

De Saban (dat is ploeg) is geen godsdienftig,

maar een landel^'k feest, en is dus niet aan den

Almanak , maar aan het jaargetijde gebonden^

Men viert het in de maand Mei, als de zaaitijd

voorby is. Zie hier de befchrijving van de

wijze, hoe het bij Kafan gevierd wordt. Zt^

wersten zuidoostelijk van de (lad ligt eene laagte

ter linkerzijde eener helling, van achteren met

ftruiken bezet. Op deze plaats vergaderen in

de voornoemde week iederen middag eene me-

nigte Tartaren,* terwijl de vrouwen en meisjes,

ongedwongener dan anders, of op hare deels

Opene, deels half bedekte wagens, of op den

grond groepsgewijs zitten, praten of thee drin^-

i ken.

m
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ken. De mannen vormen daarop eene.. kring,

en twee of vier van hen treden in denzelven^

om te worstelen. Die ftrijd beftaat hierin» dat

twee aan twee zich met het ganfche l^f jegens

tiivanderen nederbuigen , terwijl de van votéQ

losgemaakte gotdü aan beide kanten nederhangt*

Hierop grgpen beide met uitgeftrekte armen ds

twee einden van den gordel, zoo kort bij het

lijf als mogelijk is, en langzaam heen en weder

tredende, zoekt de een den anderen ter aarde en

zich op hem te werpen. Wie hierin fiaagt, die is

overwinnaar, en daagt eenen anderen uit, terwQl

de overwonnene den kring verlaat. Deze oefe*

ning duun van vier tot acht ure, en wordt

door de toejuiching der menigte, en fomtijds

door geichenken der rijken aan den overwinnaar,

aangevuurd* Vervolgens begint de harddravery;

Op den afilfamd van omtrent een werst r^den

verfcheidene door den kring naar het doel, dat

door eenen boomtak, van welken eenige grootere

en kleinere doeken fladderen, wordt aangewezen.*

Deze doeken nu worden onder de eerst aankomen-

den verdeeld, zoodat de eecfte den besten krijgt.

Rondom het ftrijdperk flaan tafels en tenten met

ververfchingen, en regts en links wandelen of

rijden Rusfen en vreemdelingen, om dit tooneel

te aanfchouwen.

Eigenlyk zijn den Tartaren geene andere ver-

maken geoorloofd, evenwel zingen en danfen zij

I a fom?

'Il
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fomtijds» en fommigen fpelen op een tnuzijlc»

jnAnimenty.rwant die is niet verboden; Wie
daarentegen eeu ongeregeld' leven leidt , wordt

door den! Mulla belliaft, en wie misdaden ge*

ptoegd of 2ich zelven van het leven beroofd

lieeft, kr^gt geenè eerlijke begrafenis. Voor het

overige flaan de Tartaren onder Rusfisch regts.

. gebied. Evenwel zijn er fommige vorsten (iJ/«r-

sen^ onder hen , : welkers voorouderen door den

Gzaar iwan wasiljbwitsch IL onderdanen

en landerijcsn < geibhonken zijn,, die zij weder

^

ipaar levenwel flechts aan Tartaren , Jcunnen verw

koopen. Deze lijfeigenfehap fcbijnt echter zeet

bepaald te .zijn, en de Rusfifche regering erkem

deze vorsten .niet, die- ook weinige voorregten

boven de overigen hebben^ en koophandel en

ambachten drijven, en neemt uit hunne onderda^

n^ zoowel rekruten als uit de overigei i uO

• '
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PORT LOUIS OP ISLE DE FRANCE.
..:t'}

, (Uit siLLiARDS rm fi^^/* Isie de France

isn het éilan4 Bourbon.)
^

JJe heer billiaro verliet tnec zijne reis-

genooten op den v^f en twintigden December

1816 de haven Sf. Malo^ en kvyram op den

vijfden Februarij 1817 te ^^^^ ^^ France, Dit

eiland behoort , gelijk bekend is, tot de naar hun-

nen ontdekker PETER mascarenhas zooge*

noemde li/Iascaremf^he eilandm^ ten oosten van

]Madagaskar en de oostdyke kust van Afrika.

gelegen. Het was voorheen de. eigendom der

Franfchen, maar is thans in het bezit der £nge^

fch^, munt uit door zijnen vulkaanfchen grond

£n grooten rijkdom van koloniale voortbrengfelen ^

namelijk fuiker, peper , kaneel, b9omwol,, indigo,

liabaky koffij, nagelen en muskaatnoten^ en telt,

op eene uitgefliektheid van vijf en vijftig en eene

halve vierkante mijlen, vijf en zeventig duizend

inwoners, onder welke zestig duizend Haven ge*

vonden worden*

I 3 De



134 PORT LOUIS OP ISLE DE FRANCE.

De heer billiard was den vijfden Februar|j

des middags in het gezigt van Port Louis ^ de

hoofdplaats van dit eiland. Meer dan honderd

fchepen van alle natiën, die in den achtergrond

der reé voor anker lagen, gaven aan onzen rei*

ziger een gunftig denkbeeld van het groot belang

dezer volkplanting* De flad Port Ij>uis beflaat

eene ruimte van drie kwart m^l . amphitheaters.

geW^s langs het (Irand dezer reé. £en frisch

groen, van eene geheel andere foort dan dat on-

zer luchtilreek, fchittert tusfchen met fmaak aan-

gelegde buitenplaatfen. Kokos- en Bananeboomen

omringen op eene bekoorlpe w^ze verfcheidene

ftaa\je gebouwen ter regterzijde der haven. Deze

waren de gebouwen der regering, halfin Euro-

peichen, half in Aziatifchen ftijl gebouwd* Aan

de linkerzijde ziet men heuvels van bouwvallen,

maar dit onaangenaam gezigt wordt rijkelijk ver»

goed, door de hooger liggende fraaye paleizen,

die aan het mosveld grenzen. Het hellend vlak,

op hetwelk de flad gebouwd is, wordt plotfeling

gebroken door het opdagen van dorre bergen,

die zich van alle kanten met eene klipachtige

ileilte verheffen. Deze reusachtige tot in de

wolken dringende muur van rotfen befchermt

de aan zijnen voet liggende gebouwen, maar

evenwel zoo, alsof hij die eiken oogenblik wilde

vernietigen.

19 De vreugde — zegt de heer billiard —
die
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die wü fmaakten» door naar wal te mogen gaan,

Werd op eens vreesièlijk geftoord door het be«

rigt van het onheil , dat deze volkplanting on*

langs had getroffen. Een zware brand had in

Port Louis ruim vijfden honderd huizen in de

a3ch gelegd. Hec verlies was onberekenbaar

Toen wij den grond van dit gewenschte land

betraden, werden w\j terftond door een bont

^woel van menichen omringd. Een talrijke

zwerm van Negers zwierf rond onder de Han»

gars en op de pleinen der tolhuizen. Dikke

lijvige Kaffers, welkers fbhonders in den zonnen

fchija fehitterden, lagen deds flapend op de ban

len, of waren deels bezig dezelve in de maga»*

zijnen te dragen. Hindostanners , in de kleeding

van hun land , vraagden beleefd naar den inhoud

onzer kofiers, zonder te eilchen, dat yrï) die

jopenen zouden. Onder deze Waren drie of vier

Chinezen, die wij vergeleken mee de afbeeldfèls,

die wij van hen in om land gezien hadden»

Negerinnen omlingelden bns van alle kanten^ en

l)Odeo haren dienst aan, om ons linnen, te was-

fchtsn. Onder deze Afnkaanfche en Aziatiiche

i;edaanten zagen wij kooplieden, hunne kantoov*

bedienden en lediggaande wandelaren , in een rond

vestj;e en witten pantalon, die bijna allen zonne-

ichermen of groote hoeden van (Iroo of wie vik

droegen. Somlbigen fpraken ons aan, en vraagden

naar nieuws uic Europa, Anderen, in groepen

•.«.f "1 14 (laan-
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Aaande, beichouwden ons, zoo als men in kleine

(leden de vreemdelingen doet. Op eenen afftand

vertoonden zich drie honderd Indianen, die zeer

lang waren 9 op hun hoofd eene foort van tul-

band droegen, en ilechts hunne lendenen met

eenige oude vodden jammerlijk omgord hadden.

Zij draafden met rasfche fchreden naar de haven,

tvvee aan twee door eene lange keten, die van

den hals langs den grond fleepte, aan eikanderen

geboeid. Deze öngelukkigen behoorden tot een

regement Seapoys , zij waren tegen de £ngelichen

opgedaan, en, tot ilraf, voor eenen onbepaalden

t^d, naar IsIe de France gebannen, om daar te

inoeten werken*

; De verbazende toevloed van vreemdelingen heeft

in lateren tijd te Port Louis verfcheidene herbergen

doen {lichten, die men voorheen op dit eiland

geheel niet vond. Ik nam mijnen intrek bij den

heer masse, dien ik echter niet, gelijk bij ons

de kasteleins, . in den keuken of kelder vond,

maar zittende onder de fchaduw der boomen,

om eene verfrisfchende koelte te genieten, tec-

wjjl verfcheidene flaven, die hij ilechts door te

fluiten riep, zich haasteden, om zpe bevelen te

ontvangen. Nadat ik mijne kamer in bezit had

genomen, ging ik uit, om mijne brieven van

aanbeveling over te leveren, en eenige levens-

middelen te koopen , dié ik beloofd had aan boord

te zullen zenden. Ik vraagde den heer masse
i. waar
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waar de markt was, en hij noemde den Bazar^

eene plaats , die niet ver van zijn huis lag. Itd

ging nu terQond roet onzen kapitein naar dien

Bazar, Daar de ons vergezellende matrozen

echter de door ons gekochte levensmiddelen niet

alleen konden dragen, zoo namen wij ook een

paar broodön onder den arm. Toen wij van de

floep terugkeerden , bezochten wü den heer

KERBALANCË, een* der voornaamfte kooplieden

vzxi Port Louis, Na de gewone woordenwisfe»

ling vraagde eene der jonge dames lagchende:

of ik niet een der heeren was , die men voor

weinige oogenblikken met brooden onder den

arm over den Bazar had zien gaan? Ik beaamde

dit opeuhanig. Hierop hernam z\]^ echter op

eene zeer vriendelijke wijze ^ dat ik met de ge*

woonten dezer plaati wat gemeenzamer worden

moest. Mijne zware Europeiche kleeding, en

de groote misflag , dien ik begaan had , doot

mij met brood of andere dingen te belasten,

gouden mij anders gevaar doen loopen, om een

domoor genoemd te worden. /Dit is de by«

naam, dien men op Isle de France dien vreem-

delingen geeft, dié uit onkunde van de gewoonte

des lands zulke verkeerde (lappen doen, als. ik

zoo eVen gedaan had.

m Op den volgenden dag koos ik tot myne klee«

ding insgelijks een vestje met mouwen en een

witten pantaton, dat de algemeene dragt is.

I 5 Men
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Men verfchijnt ilechcs in :enen rok biij bezoeken.

Ik was bü den voornoemden koopman verzocht

en vond de familie onder de Varangue verga-

derd. Zoo noemt men eene qpene galerij, die

men b^na voor ieder huis vindt. Zij wordt als

eene zaal gebezigd » gedurende de heete uren van

den dag. W^ gingen aan tafel Twee jonge

Negerinnen zaten aan de beide einden der tafel

en moesten gedurende den maalt^d met een lang

blad van eenen dadelboom de vliegen verjagen*

Het porfelein was Chineesch, het zilver en glas*

werk uit Londen en Parijs. Deze vereenlging

der Aztatifche met de £uropelche pracht firekt

zich zelfs uit tot het bereiden der fpijzen.

(j De omtrek van Port Louis is zoo groot, als

die van Nantes of Kouaan^ maar de huiz'

z^'n op verre na niet zoo hoog, noch fhan 2.

.

kort bij eikanderen. De huizen der vootfi:eden

zijn b\jna alle flechts van ééne verdiepingo De
beste en die het kortst bij de haven liggen heb-

ben twee verdiepingen* Vele hebben geen dak,

maar flechts een terras, of, zoo als men hier

zegt, Argamasfé, Maar zelfs de minile huizen

z^n fraai, net en zeer gemakkelijk, en gefchikt

om eene in de hitte van deze luchtftreek zoo

noodige koelte te verwekken. In de kleine zoo*

wel als in de groote huizen is van buiten, en

in de kamer het hout van het fraaifte kastema»

kers werk. Men heeft eerst onlangs begonnen

ftee-
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ileenen gebouwen te (lichten, dew\jl zoowel het

gebrek aan hout als het gevaar van brand de

inwoners hiertoe heeft aangefpoord. Ook bedient

men zich met vrucht, in plaats van fteenen, van

Madreporen^ uit welke de riffen der rot(ën in

de nab^heid van het eiland beftaan, die men

door tras zoo weet te verbinden , dat een muur

daardoor zoo vast Wordt , alsof die uit é&L\ ftuk

bedond. De keuken is ileeds een gemetfeld,

afzonderlijk op het plein (laand, gebouw, hier

(laan ook de kleine houten hutten, in welke de

Negerflaven van het huis hun verbl^'f houden*

De (Iraten z^n breed en regt. Sommige wor-

den door bladerrijke boomen, eene foon van

Mimosa^s^ overfchaduwd, die bladeren hebben als

de ^kacia, terw^ji hare bloemen, in geelachtige

bosjes gegroept, eenen aangenamen geur ver(prei-

den. (Volgens bory is de grootde Mimosa

op Bourbon de heterophyHa inermis^ foliis bi-

pinnatisy pubescentibus petiolis omnibus planis

ramulorum fontilium falcatis nudis^ spicis glo-

hosis. Deze is een prachtige boom , viln denzelven

plant men lanen en hy wordt waarichijnl\jk alom

bedoeld, waar onze fchrijver van den grooten

Mimosa fpreekt.)

, De fraaide (b:aten zijn die van den wal, en die,

welke van het gouvernement naar het Marsveld

loopen, als ook de nationale, de Par^fche en

Pamplémousfe (Iraten. De (leden van den eerden

en

i

\

i'
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en tweeden rang in Frankrijk zouden door i\tzt

firaten niet ontfierd worden.

- De voornoemde vreesfelijke brand begon in

den nacht van den vijf en twintigften tot zes en

twintigften September 1816, en verfpreidde zich

^et eene ongeloofelijke fnelheid. Omtrent een

vijfde deel der ftad werd hierdoor in de asch

gelegd. De gebouwen — meestal van hout —
ftonden kort bij eikanderen. Dit was juist dat

gedeelte der flad, waar de eerfte Franfche volk-

planters zich hebben nedergezet en waar de rijkile

magazijnen der kooplieden ilonden. Het vuur

verflond dus binnen weinige oogenblikken hét

Vi^erk en de voordeelen eener eeuw-

Die flraten in de nabijheid der haven gelegen

,

waar de brand gefluit werd^ zijn hierdoor nog

levendiger geworden. De winkels zijn hier zeer

vermenigvuldigd. Men kan de flraat, ïaChaus^

sée genoemd, bijna niet doorgaan , zonder men-

fchen van allerlei kleur re ontmoeten, van hec

bleekroode af tot het koperrood eri het flerkfte

zwart toe. Men zist hier allerlei foort van klee-»

ding, van de Chineefche tot de Oostindifche,

van de Oostindifche tot de Perzifche, van deze

twee tot de Arabifclie, en van .de Oosterfche tot

die van Madagar>kar, De Oosterfche kleeding,

behalve de Chineefche, bezit eene lovalligheid,

cenen adel, die onze Westerfche ontbreekt. Hoe

Oitelijk vertoont zich aan ons oog de Malabaar,

"-
'

niet-

N
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niectegenftaande zijne bruine kleur, mee zijnen

grooten pantalon, neteldoekfchen Tunica^ die hijy

nadat het hem behaagt, zoo velerlei vormen geeft,-

als hy wil, zijnen Shawl, die zijne lendenen

omgordt, of die, om zijnen hals geflagen, over

zijnen fchouder en borst hangt l Zelfs de Ma*^

degasfifche Marmiet^ die het vee moet hoeden,'

weet met fmaak zijnen Oostindifchen doek, waar«

mede hij zich omgordt, of het door de vrouweöf

van zijn land geweven ftuk boomwol, te ptooijen.'

Men verzuime niet , om des morgens tusfchen

zeven en acht ure naar den Bazar te gaan»

Hij is door eene dubbele rij van houten galerijen

omringd, die bijna even zoo als die der nieuwe

markten in Parijs ^ maar niet met zoo veel fmaak ^

gebouwd zijn. Hier kan men met eenen opflag

van het oog de voortbrengfelen en gelaatstrekken

van alle vier werelddeelen overzien. Negers en

Negerinnen, die het vertrouwen hunner heeren

^n vrouwen bezitten, verkoopen hier de langs

yde galerijen opgeftapelde hoopen van bciom- en

3«ndere vruchten. — Malabaarfche vrouwen, (want

alle Oostinfche natiën geeft men den algemeenen

naam Malaharen) welkers mannen visfchers zijn,

handelen hier met ichelpvisfchen en andere, zoo^

wel levende als gezouten. De figters hebben ook

hunne galerij. ' Het pond rundvleesch kost veertig

sous (twintig Franfche) en voor een vierendeel van

1 een fchaap moesten wij vijf piasters (vijf en twintig

7 fran-

V.
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franken) betalen. De koks, bijna alle Indianen,

de matrozen der in de haven liggende fchepen,

de liefhebbers van finullen, ziet men hier ver-

mengd met de zwarten , die volle korven op hun

hoofd dragen, en met de Mulattinnen, vrije

zoowel als ilavinnen, die heen en weder wande*

len, of insgel^ks hier z^n om te koopen. De
meeste dezer zijn fraai van leest en hebben

iheeuwwicte tanden. Zij hebben eenen Oo3tindi«

ichen zakdoek kunileloos om haar hoofd gebon-

den, en men zou bijna vermoeden, dat zij den

heerlijken Shawl van Patna^ die tot op hare

verzenen hangt, in het minst niet tellen. De
Bazar wordt nog fchilderachtiger door eenige

boven de galerijen uitftekende kokosboomen, die

in de tuinen der naburige huizen (Inan.

Deze plaats was eigenlijk voor den fchouwburg

beftemd, een houten gebouw, welkers Peristil

aan het Odeon te Parijs doet denken. Eerst

federt den brand dient zy tevens tot markt. De«

ze fchouwburg is een der hoofdgebouwen van

Port Louis^ want de huizen van bijzondere per^'

fonen zyn hier merkwaardiger, dan de openbare

gebouwen. Van de kafernen toch en het Lazaret

der militairen kan men niets meer zeggen, dan

dat zij aan^unne beftemmiug beantwoorden. De

kerk heeft de gedaante van een Grieksch kruis.

Z'^ zou een tamelijk fra;ü gebouw zijn, indien

haar fchip niet te groot fcheen in vergelijking

..^.w . van
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van de zeer korte armen van hec kruis. Sedert

de verovering van het eiland door de Engelfchen

heeft men een magazijn in eene Protestantiche

kerk veranderd*

De ftad heeft geene rivier. Zij wordt door

cenige van de bergen vloeijende beken doorfiie-

den, die dan in zee ftorten. Verfcheidene bron-

nen worden door eene groote waterleiding, dit

meer dan een uur lang is, naar Port Louis geleid

Port Louis heeft omtrent vyf én twintig düi*

zend inwoners, de witte Kreolen en Europeaned

maken echter Hechts een derde gedeelte van de-

zelve uit» Dewijl hier echter fleeds een flerk

garnizoen ligt, zoo veroorzaakt dit, gepaard met

het gedurig rondloopen der vreemdelingen en

flaven, die de voortbrengfèlen der plantaadjen

naar de ftad brengen , dat men ligt zou vermoe*

den, dat de bevolking grooter zij, dan z\j we*

zenlijk is.

Na onze komst werd in h midden van Fe-

bruarij de hitte zoo ondragelijk, dat velen de

ftad verlieten, om elders koelte te Zucken, De
dames, die over het algemeen bij dag weinig

uitgaan, waren bijna alle op het land. Evenwel

zag men er nog eenige bij de avondbezoeken of

op de wandelingen op het Marsveld, eene groote

ledige plaats, waar men flechts tegen de ftralen

der zon befchermd wordt door de fchaduw dei

bergen, die haar gedeeltelijk omringen.

De

*

.
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:a De bla^ike KreooUche vrouwen zijn over het

Algemeen aardig en fraai v^n, leesiu Hare we«

zeostrekicen teekenen juist niet bepaald die van

deze of gene provincie van Frankrijk , maar

men kan echter duideiyk zien, dat haar eerfte

oor^rong van Franfche afkomst is. Men gewent

gemakkelijk aan de bleekheid harer kleur , die

liet gevolg der warmte van het klimaat is; fchoon

die de frischheid v^, haar vel niet vermindert,

en even zoo min mishaagt als eene witte roos

met eenen rooden tint. Het valt gemakkelijk,

om, tQt een zeker punt^ het zuiver Europeesch

bloed van datgene te pnderfcheiden , onder het-

welk het Afrikaansch gemengd is. Eene bruine

of Qlijfkleurige verdieping, die vooral onder de

oogen gevonden wordt, verraadt bijna fteeds eene

dubbelzinnige afkomst. Deze fporen verdwenen

echter allengs geheeU Van hem, die iets Afri*

kaansch in zijn gelaat heeft, zegt men fpottender

wi^'ze: hij heeft bloedverwanten in het dal van

jlmbouley'W2Lm.'m dit dal hebben zich de eerfte
I

...
Franfchen , die ttMadagaskar kwamen , gevestigd*

De dames van Isle de France zijn groote

liefhebfters van muzijk en dans, en er werden

zulke vreesfelijke onheilen, als de verovering van

het eiland, de groote brand, de ijsfelijke or-

kaan, enz. vereischr, om de bals, die bijna onop-

houdelijk op elkander volgden, een weinig te

ftremmen.

Men

v
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Men ziet dikwijls dames van dé kleur, die

men echter van de blanke naauwelijks kan onder-*

Icheiden^ de weelde in de kleederen even zoo

ver drijven, als de aanzienlijkde vrouwen van

de fhd. £r beftaat echter eene grenslijn tnS"

fchen de blanke vrouwen en de Mulattinnen, die

de laatfte te vergeefs pogen te vernietigen..

De gezelfchappen te Port Louis zijn aange-

naam en uitgezocht. Er heerscht in dezelve eene

fijnheid van toon en verpligtende beleefdheid, die

den vreemdeling boeit en vleit. Men fpreekc

met bevalligheid, en bezigt geenszins dien temen-

den toon, die iti de westelijke volkplantingea

maar al te zeer heerscht. Ik ftond verwonderd

over dit verfchil. Het klimaat moet hier waar*

fchijnly(t wel de ontwikkeling der denkbeelden

meer begunftigen , en het werktuig der ftem zich

gemakkelijker naar die buigingen fchikken, die

vereischt worden j om zich goed mt te drukken.

Het gelprek zet aan de avondcirkels de grootfte

bekoorlijkheid bij. Onder de Farangue in eenen

ronden kring zittende , deelt men elkander weder-

zijds het nieuws mede , dat mén over dag

gretig heeft verzameld. Want hier zyn de in-

woners, gelijk oudtijds te Athene^ gewoon, als

zij eikanderen ontmoeten, te vragen: wat nieuws

is er? De reizigers, die uit alle oorden der

wereld herwaarts ftroomen , worden ondervraagd

,

en met ingefpannene oplettendheid aangehoorde

2. K De
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De modes, de liefdesgefchiedenisfen van het kwar-

tier, het belagchelijke, aan hetwelk de vreemde-

lingen , die de gewoonten dezer eilanders nog

niet kennen, zich fchuldig maken, leveren insge*

lijks rijke ftof tot onderhoud op*

Men vindt in Frankrijk weinig groote (leden

in de provinciën, waar men zulke aangename

gezelfchappen ontmoet, als te Port Louis. Se-

dert eene reeks van jaren beftaat hier ook een

klein gezelfchap van £pikuristen, die alle veertien

dagen eenen middagmaaltijd houden, en elke week

zamen ontbijten. Ik heb coupletten in dit ge-

zelichap hooren zingen , die gedeeltelijk herin-

nerden, dat men onder dat klimaat leeft, aan

hetwelk Frankrijk zijne bartins en parnys
heeft te danken. -De deelnemers der ovale ta-

fel '^ dit is de naam van 'dit gezelfchap — zijn

niet verpligt hunnen geest zeer te vermoeijen,

men begeert veelmeer, dat zij bewijzen van eenen

.goeden eetlust zullen geven.

. Er beftond eenigen tijd op Isle de France

eene maatfchappij van naijver^ die zich met

het onderzoek der volkplanting, vooral van haren

landbouw, de middelen om hare welvaart te

vermeerderen, enz. bezig hield.

De wetenfchappen hebben reeds op dit eiland

grootere vorderingen gemaakt , dan voorheen.

Aan den generaal decaen (gewezen gouverneur

van het eiland), heeft men de (lichting van een

Col-«/•»«
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Collegie te danken , dat reeds voonrefifel^ke per*^

lonen heefc opgeleverd. De opvoeding beanc^

wo9rdt aan de behoeften des lands. Men be*

hoQrde zich billijk meer op de beoefening der

nacuur« en fcheikunde toe te leggen, die zeer

zouden kunnen flrekken, om zich van de voorts

brengfelen der volkplanting met meer nut te

kunnen bedienen. Men vindt in Porf Louis

twee boekwinkels, in welke men de beste Fran*

Iche en Buicenlandiche werken kragen kan.

De regtsgeleerden dezer flad zijn voor het

grootfte gedeelte mannen van een zeer eerwaar-

dig karakter en talent. De kooplieden vormen

bier eene door befch^ving uitmuntende klasfe,

en de verkecring met hen is zeer leerzaam, Zelfs

de winkelier ont dat zijne denkwijze minder

bekrompen is, dan die van vele kooplieden in

groote fteden. Dewijl Isle de France eene fta-

pelplaats is der voortbrengfelen van AzVê en

Europa 9 zoo moet natuurlijk de koopman, die

Correspondenten te Kanton en Mdkao^ te C^/-

cutta en Bombayj Actiën in de bank van Fila*

delfia^ belang bij de uitrustingen te Havre de

Grace en te BourdeauXy en onafgebrokene ver^

bindcenisfen met Londen en Liverpool heeft,

den kring zijner denkbeelden uitbreiden naar die

mate, als zijne verbindtenisfen met de menigvul-

dige ftreken van den Oceaan uitgeftrekter zijn.

Ik heb belangrijke gefprekken over zee en koop-

Ka han-
»

A
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handel in 4c gezelfchappen det kooplieden van

Isle^ de France gehoord. Bijna allen hebben

verre togten afgelegd. Slechts weinige z^n van

eene Kreoolfche afkomst. Deze menfchen z^'n

eene foort van wereldburgers , die door den flen-'

der en de vooroordeelen niet befmet zijn. De
Kreolen zelve hebben door de verkeering met

de vreemdelingen veel gewonnen* Door de fa-

miliebetrekldngen y die allengs ontdaan zijn, is

er tusfchen hen eene zekere gemeenfchap det

rijkdommen, der werkzaamheid en talenten « ge-

vestigd geworden. Men vindt in Port Louip

huizen, die een groot vermogen bezitten, maar

velen hebben door den laatflen zwaren brand

zeer geleden.

;2Xi Tsrn.

••r,. VIL
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VII.

OVER DE VOLKPLANTINGEN AAN DEN
MOND DER RIVIER COLÜMBIA IN

NOORD - AMERIKA.

W ij vertrouviren , dat w^ onze lazers geenen

ondienst zullen doen, als wij hun hier een uit-

{rekfel mededeelen uit de fchriftelijke berigtea

van PETER coRNEY, die in de jaren 1813 tot

1819 verfcheidene reizen door het noordelijk en

zuidelijk gedeelte van den grooten Oceaan, of

zoogenoemde ftille zee, gedaan heeft. Deze cor>

MEY wa$ Icbipper op de Columhia uit Londen y

een fchip, dat aan den toenmaligen, thans federt

18 19 overledenen, koning der Sandwichs eilanr

den^ Tameamea^ verkocht is.

Deze fchriftelyke berigten beftonden uit vier

ftukken, namelijk I.) uit het verhaal eener Keize

van Londen naar de rivier Columbia; U.) uit

berigten van verfcheidene togten, die corney
in 181 3 tot 1818 tusfchen de Noordwestkust

van Noord - Amerika en China ondernam^ be-

nevens eene befchrijying der Ruspfche volk-

planting op de Amerikaanfche Nurdwestkust

;

•It^Üi K3 UI.) een
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IIL) een overzigt van den tegenwoordigen [ïaat

der Sandwichs eilanden, en eindelijk ten IV.) uit

de befchrijving van eenen kruistogt in den

dienst der Zuid^^merikaanfche Independenten

in 1819.

Men ziet dat de Schrijver op deze verlchil-

lende togten veel heeft ervaren en waargenomen,

en zijne, in eene eenvoudige zeemanstaai opge-

ftelde verhalen, zijn inderdaad door de nieuw-

heid van den inhoud, zoowel als door vele aan-

merkingen over den tegenwoordigen fiaat dezer

ilreken, zeer leerzaam.

Vooraf zullen wij iets uit 2ijne voorrede vooir

het eerfte ftuk aanhalen.

„ De Schrijver van dit werk heeft in zijne

aanmerkingen, die h^ over den koophandel tus*

Ichen de Jmerikaanfche Noordwestkust ^ de

Sandwichs eilanden en China mededeelt, geen

ander doel , dan de belangrijkheid van dezen

handel aan te toonen, die alleen door Rusfen

en Amerikanen wordt gedreven, dewijl de En«

gelfche vlag flechts zelden in deze wateren ge-

zien wordt. Vooral wenscht hij de oplettend*»

heid op den ftaat der Sandwichs eilanden te

vestigen, en derzelv^r belangrijkheid voor de

Westindifche kooplieden te bewijzen; even zoo

wilde hij ook de verbazende vorderingen toonen ^

^ welke de inboorlingen dezer eilanden , zonder

* door Zendelingen onderftcund te worden, flechts

hier*

/
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hierdoor gemaakt hebben, dat zij door de ver«

keering met andere volken hunne kundigheden

zochten uit te breiden. De Rusfen kennen het

belangrijke dezer eilanden zeer goed, en hebben

meer dan eens beproefd dezelve in hun bezit

te krijgen. Dit bezit zou ook inderdaad voor

Rusland eene onichatbare waarde hebben, want

zoodra zij hier volkplantingen konden aanleggen,

dan konden de planters fuiker, tabak en koffij

telen, en zoo veel rum maken, als tot gebruik

van dit ontzaggelijk groot rijk vereischt wordr.

Welk eene uitwerking deze maatregel voor den

Engelfchen Westindifehen handel zou veroorza-

Jcen, is te duidelijk, dan dat ik dien breedvoerig

zou behoeven te befchrijven. Hoe oppervlakkig

men toch de bewoners dezer eilanden mag be-

fchouwen, zoo zal men evenwel bij hen eene

ijverige poging befpeuren, om verbindtenisfen

met iedere natie te fluiten, die met hen handelen

wil. Hunne batterij of fort te IVoakoa^ waar de

wacht zoo regelmatig optrekt en afgelost wordt als

in eene onzer vestingen, en de bevelen van den

koning, betreffende de betaling der loodfen en

het havengeld, dat vreemde fchepen thans moe-

ten betalen, federt eene van de Europeanen ge-

kochte en met fandelhout naar China gezondene

brik, hier tot dit einde gebezigd wordt, bewij-

zen, dat de bewoners der Sandwichs eilanden

zeer goed de gewoonten der befchaafde natiën

weten te volgen."

K 4 „De

\
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'V.

„ De handel in pelcer^en is thans geheel in

de magt der Fereenigde Staten^ federt aan deze

door het verdrag van Gent de volkplanting aan

de Columbia is overgegeven. Het volgende uit-

trekfel uit den Montreal- Herald van achttien

April i8so, bewijst hun dreven , om van deze

bezitting zoo veel voordeel, als ilechts mogelijk

is 9 te trekken. Militaire expeditie naar het

hovenfle gedeelte van Missouri, Het zesde re-

gement voeti^olk verliet Bell fountain den vier-

den October. De overfte atkins voerde het

bevel over deze uitrusting. Dus geniet dan ein*

delp het publiek het genoegen, om eene uitrus-

ting te zien vertrekken, van welkers goeden uit«

flag belangrijke plannen der bewoners van Anifi"

rika afhangen, namelijk de overgang van den

handel in pelterijen uit de handen der Engel.

Ichen in die der Amerikanen , de vernietiging van

den Engelfchen invloed op de Amerikaanfche

Indianen , en de opening eener onmiddellijke

verbindtenis met Indië door middel van de

polumbia en den Missouri"

„ De heer corney vervolgt dus — reeds fe*

dert verfcheidene jaren was het de geliefkoosde

poging der Amerikaanfche regering, eene gemak*

kelijke verbindtenis van den kant der westelijke

volkplantingen met de ftille zee te openen, en

het zoo even aangehaald artikel berigt ons de

fnaatregelen , die zij reeds genomen heeft, om
jen zoo uitgeftrekt plan te verwezenlijken. De
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westelijkte volkplantingen, die de Amepikanen

bezirten. liggen ann den Missouri^ en z^n van

den mond der Columbia aan de dille zee om-

trent drie duizend Engellche mijlen verwijderd.

De onafmeetbare lalmce van dit woest. gebied

,

ilechts door Indiaaofche (lammen bewoond, vec-

X)orzaakt groote zwarigh'.:den in de uitvoering van

dit voorneniep. Maar iever.«» heeft deze omiha-

digheid, dat men hier ilechts eene wildernis aan-

treft, in welke de wilde dieren en Indianen on*

^elloord rondzwerven, eene geheel eigene be-

koorlijkheid voor de Amerikanen, die voor als

nog deze flreek niet volflrekt willen koloniferen^

43ewül dit in het vervolg allengs van zelve zal

l^efchieden, maar ilechts eene keten van posten^

jop eenen afdand van vijftig of honderd mijlen

iangs de groote rivieren tot aan de zee willen

aanleggen. De handel in pelterijen is hec groote

voorwerp, dat volkplanters naar deze wildernis

trek^^ en deze koophandel is zoo voordeelig,

dat reeds vericheidene . (laten dreven, om den-

zelven voor zich te verkrijgen. Zulke volken

kunnen echter flechts in het bezit van denzelven

komen, die deze woestijnen het gemakkelijkst

kunnen bereiken, waar de dieren, die deze kostr

bare (lof opleveren, zich, zonder door belchaafde

bewoners geftoord te worden, kunnen vermeer-

deren, en deze volken z^n: i.) de Engelfchen,

.welkers bezittingen in Kanada hun den toegang

113 K 5 tot

\^^
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tot de noordwestelijke Amerikaanfche woestijnen

openen; IL) de Amerikanen, voor welke alle

woeste landen, die tusfchen hun gebied en de

ilille zee liggen open (laan , en III.) eindelijk de

Rusfen, welkers onmeetbare, zich tot aan de

Noordwestkusc van Amerika uitftrekkende bezit-

tingen, hun de fchoonde gelegenheid geven,

(welke zij ook zeer goed hebben weten te be-

zigen) om volkplantingen op de kusten te vesti-

gen, eene vriendfchappelijke verkeering met de

inboorlingen te onderhouden, en Europefche wa-

ren tegen de kostbare pelterijen te verruilen, die

deze op hunne jagt veroveren,** (Het is bekend

,

dat de Rusfifche regering door eene in den zo-

mer van 1821 gegevene ükase^ de ganlche ftreek

der kust, die tusfchen de IJskaap^ aan gene

zijde der Beenhgsüraüt en den een en vijftig-

ilen graad der noordelijke breedte, gelegen is,

plegtig in bezit heeft genomen, en tevens alle

fchepen van vreemde (laten heeft verboden, om
dit gebied op honderd zeemijlen te mogen na-

deren.)

„ Deze handel in pelterijen is voornamelijk

door de Britfche Handelmaatfchappij te Kanada

met verbazenden ijver gedreven. Zij zenden alle

jaren een aantal vanCommiezen, dienaren en boots-

lieden, ten getale van ruim acht honderd, naar

deze woestijnen, waar zij hunne reis te water

volbrengen op die groote zamenhangende meren

sm ? /i en

> .
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en rivieren, die zich noordwestelijk omtrent drie

duizend Engellche mijlen uicHrekken, en met de

groote meren van Kanada^ liet meer van Hu-

ton y Omario, enz. in verband (laan. Zij bren-

gen eene aanmerkelijke hoeveelheid van pelterijen

terug, die zij van de Indianen voor zulke Ëu-

ropefche waren, als hier gezocht worden, geruild

hebben. Dasr nu deze handel door de Engel-

fchen met zulk eenen gunftigen uitflag wordt

gedreven, zoo fchijnt dit den naijver der Ame-

rikanen gaande gemaakt te hebben , en zij pogen

even zoo veel voordeel uit deze onafmeetbare

landftreek, die ook voor hen toegankelijk is, te

trekken. Sedert de reizen toch van deicapiteins

LÊwis en CLARKE ovcr het rotsgebergte naar

de Jlille zee^ is dit ganfche westelijk gebied geen

onbekend land meer. Tallooze hoopen van avon»

tUiiers zijn na dien tijd over deze beigen langs

nog betere en gemakkelijkere wegen geftegen,

en hebben een open land gevonden , dat rijk was

aan hout, water en wild. (Men zie in het vo-

rige deel de Afd. X. over fFest - Kaledonien aan

de Westkust van Noord- Amerika,')

„ De kapiteins lewis en clarke ftonden

dikwijls verbaasd over de groote menigte van

vilde dieren, als beeren, wolven, bevers, das-

fen, vosfen, wasbeeren, enz., die zij alom ont-

nioeteden, en die om hunne nuiden hevig ver-

volgd werden.'!

' *

19 Het

;l

il4
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!^

•

ff Het plan der Amerikanen fch^mt het voI<-

gende te zijn : zij willen volkplantingen ftichten,

met oogmerk, om den handel in het groot, na-

melijk met peltpryen, te drijven, en terwyl zy

aan den mond der rivier Columbia in de fcille

zee eene haven aanleggen, die allengs een dorp

of eene ftad kan worden , willen zij door middel

van deze de markten van Indië bezoeken en

iderzelver voortbrengfelen ruilen. — Slaagt nu

het plan, dan zal het belangrijk gevolg hiervan

eene aanftaande Ameiikaanfche volkplanting aan

de kusten der fcille zee zijn. De bevolking van

4tnerika neemt met eene verbazende fnelheid

toe. Door middel nu van zulke volkplantingen

zouden zij zich hoe langer hoe verder uitbrei-

den, en als deze eens tot ftand gekomen zijn,

dan zouden de kusten dei ftille zee dra met be-

fchaafde bewoners vervuld zijn , die , daar hun

nieuw verblijf hun genoegzaam kon voeden, fpoe-

dig geheel onafhankelijk v^n het moederland zou-

den worden."

y Wij zullen nu het berigt van corney omtrent

de reis van het fchip Tonquin naar de rivief

Columbia mededeelen, in hetwelk hy den ecrlten

oorfprong der volkplanting aldaar verhaalt.

„ Het fchip Tgnquinf van hetwelk de heer

JAN JAKOB ASTER eigenaar was, verliet Bos-

ton in i8ii met kolonisten, die aan de Co-

lumbia eene volkplanting wilden ftichten. Op

y^ïi .>
- ïeis
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reis legden zij bij de Sandwkhs eilanden aan,

om de watervaten te vullen en levensmiddelen

in te nemen. De kapitein thome werd zeer

verlegen, door de neiging zijner manfchap om
het fchip te verlaten en op deze eilanden ce

blijven. Hij werd genoodzaakt hen te laten be»

waken, om het wegloopen te beletten, en even-

wel fiaagde de bootsman om te ontkomen en

aan wal te blijven. De Tonquin kwam hierop

in Maart 181 1 in den mond der Columhia^ waar

de kapitein, die de haven nog niet kende, eene

floep met zes man en eenen oflScier afzond , om
den ingang over de bank in de rivier te onder-

zoeken. Het fchip had digt gereefde topzeilen

en de wind blies llerk uit het noordwesten,

zoodat de officier weinig lust had, om het hem

\ opgedragen bevel uit te voeren* Bij het verla-

ten van het fchip zeide hij, als door een voor-

gevoel bezield, tot den heer mac dougal,
die tot lladhonder der nieuwe volkplanting be-

flemd was: dat hij gereed ftond, om zijne been-

deren tot die van zijnen oom te verzamelen,

die voor één of twee jaren hier insgelijks zijnen

dood had gevonden , toen hij over de bank in de

rivier wilde varen. Een kwartier uurs, nadat hij

met zijne manfchap het fchip had verlaten, hoorde

men een noodfchot, dra zag men ook niets meer

van de floep, en zeven menfchen hadden in de

golven hun graf gevonden. De Tonquin bleef

•-
*

nu



ïS» OVER DE VOLKPLANTINOEl^

nu des nachts op zee, naderde mee het aanbre-^

ken van den morgen weder de bank, en nu

wilde de kapitein op nieuw eene floep, onder

bevel van den tweeden officier, de heer mof-
fat, uitzenden, maar deze weigerde volftrekt

dezen last. uit te voeren , zeggende : dat hij uit

den mast eene betere invaart ontdekt had. Ka«

pitein thome beval nu hem, die beftemd was

om het bevel over eene floep te voeren, van

welke men de bouwftof aan boord had, dezen

last te volbrengen, hem zouden de nnid van het

ichip, twee bewoners der Sandwkhs eilanden

(want verfcheidene van deze waren voor de

nieuwe volkplanting op het fchip) en. een ma*

troos vergezellen. De heer mac dougal had

den kolonisten verboden zich tot dit werk te la-

ten gebruiken, dewijl hij deze onderneming ala

eene groote dwaasheid befchouwde. Kort nadat

de floep vertrokken was, volgde het fchip, en

kwam dra zoo nabij de floep, dat de manfchap

om een touw kon verzoeken, maar de toefland

van het fchip zelf was zoo gevaarlijk, dat allen

aan boord flechts op eigene veiligheid bedacht

konden zijn. Het (liet vérfcheidene malen op

de bank en kreeg een aanmerkelijk lek, eindel^k

kwam het echter bij de noorderpunt in de

Bakers 'baai*

Op den volgenden dag ontdekte men op de

lotfen om de baai eenen blanken. De kapitein

zond
,

,
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zond nu eene floep, die met den fmid terug-

keerde, die den voorgaanden dag tot onderzoek

der doorvaart was afgezonden. Hij verhaalde,

dat de (loep, terdond nadat het fchip haar ver*

laten had, gezonken was. Dat de bevelhebber

der floep en de matroos verdronken waren, en

dat hij flechts door de inipanning der twee ei«

landers gered was, die verfcheidene malen had-

den moeten duiken, om de loodl^jn los te ma-

ken , die om zijne beenen geflingerd was* Door

de ipoedig invallende eb was hierop de floep

weder boven water gekomen en uit de branding

gedreven. De eilanders hadden eenen emmer en

riem weder gekregen, en h^ had met een- van

hen bij afwisfeling, denganfchen nacht door, water

uit de floep gehoosd; maar de tweede eilander

was van vermoeidheid geflorven , dewijl de koude

jjiem buiten flaat gefield had, om, gelijk zij,

zijne krachten in te fpannen. Zij hadden by

het aanbreken van den dag befpeurd, dat zij

noordwaarts van de rivier in eene kleine zan«
' dige baai gedreven werden. Hier waren zij ein-

delijk aan wal gegaan, hadden de floep, zoo

^
ver zij konden, op flrand getrokken en den

.dooden daar nedergelegd. Vervolgens waren zy

over de landtong naar de rivier gegaan en in

een bosch gekomen , waar de eilander onder

eenen boom was blijven liggen. Hy nad hem
nu verlaten en was eindelijk tegenover de rivier

'•'- ge-

I»-

m
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gekomen, waar hij, tot 2ijne onukfprekelijfce

blijdfchap, het fchip had zien liggen.

De kapitein zond nu eenige manfchappen naar

den wal, om den eilander op te zoeken. Zij

vonden hem ook^ benevens de floep en het

lijk van den anderen eilander, dat zij begroe-

ven. — Vervolgens werden de kolonisten om-
trent zeven Engelfche mijlen van den mond der

rivier aan de zuidzijde aan wal gezet, waar zy

lerftond begonnen boomen om te hakken, den

grond te zuiveren en een fort en blokhuizeni,

enz. te bouwen, om zich tegen de Indianen te

kunnen verdedigen. De Tonquin lostte hierop

een gedeelte zijner lading, die de heer mac
DöuGAL onder zijn opzigt nam, terwijl de

heer mac kie den kapitein met het fchip ver*

gezelde, om met de eilanders in onderhandeling

te treden. Zij verlieten tot dat einde de rivier,

voeren langs de kust en bereikten eindelijk het

hoschpunt^ waar zij onder den 50 gr. 6 min.

noordelijke breedte en den 127 gr. 43 min. wes*

telijke lengte "^^xi Greenwich in eene naauwe

haven liepen. Hier ontftond dra een levendige

koophandel met de inboorlingen, fchoon de ka-

pitein hun veroorloofde , om in al te groote me-

nigte aan boord te komen. De heer mac rie

bragt hem dit wel onder het oog, en toonde

hem het gevaar, aan hetwelk hij zich door een

al te groot vertrouwen op de wilden blootftelde,

*^ : . maar
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maar hij floeg deze waarfchuwing in den wind,

en gaf den bezoekers flechts- te meer vrijheid.

Op dien morgen, toen de treurige gebeurtenis,

die wij nu melden :2ullen, voorviel^ maakte hem
zijn broeder^ dien hij opperbootsman gemaakt

had. Wakker, met het berigt, dat de inboorlin^

gen in. groote menigte, en wel zonder vrouwen,

aan boord gekomen waren, hetgeen men als een

zeker teeken van vijandelijke oogmerken moest

belchouwen. Toen de kapitein op het dek kwam,
werd hij zeer ongerust j en beval, dat het fchip

terftond onder zeil zou gaan. Vier mannen gin**

gen nu om de zeilen los te maken, terwijl de

overige de ankers ophaalden. De Indianen wa*

ren, zoo het fcheen ongewapend, tusfchen het

gefchut gezeten, maar, terwijl de matrozen be^

zig waren de ankers op te winden^ verhieven

zij plotfeling een gefchreeuw^ haalden lange mes-

fen uit hunne haren , overvielen de manfchap en

vermoordeden allen ^ die op het dek waren. De
kapitein verdedigde zich wel een tijdlang moedig,

maar werd eindelijk, iiadat hij verfcheidene vijan-

den gedood had, overmand en afgemaakt. De
matrozen, die in het want zaten ^ door dit moor-

den verfchrikt, flopen heimelijk naar beneden,

en deden fpoedig door hun fchieten de wilden

het dek ruimen. Zij wisten nu eene poos niet,

wat zij verder doen zouden, eindelijk bcdoten

zij, dat drie hunner in de gcoote boot de rivier

: fl. h ^ . CO'
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Columhia zouden trachten te bereiken. De ge-

kwelde fmid echter, die de vierde was, beflooc

aan boord te bleven, om den dood zijner ka-

meraads te wreken. De drie matrozen namen

nu wapenen, fpijs en drank, verlieten het fchip

en flaken in zee. Thans wenkte de fmid de

wilden om wederom aan boord te komen, nadat

hij vooraf een zoogenoemd loopvuur had aan*

:gelegd^ dat is buskruid van het dek tot in de

Jsruidkamer geftrooid had. Daar de Indianen nu

ilechts één man op het fchip zagen, zoo nader-

den zij in groote menigte en kwamen onbevreesd

aan boord. H^j wees hun nu de plaats, waar

4e waren lagen, en terwijl zij ijverig bezig wa-

ren de kisten open te breken, de balen open te

fnijden^ enz., ilak hij het kruid in brand en

iprong toen over boord. Spoedig vloog nu het

fchip in de lucht en verwoestte tevens het nabij»

gelegen dorp. Eenige kano's der wilden vischten

den fmid op, en de inboorlingen verzekeren, dat

Jiij nog onder hen woont, maar nooit aan de

kust mag komen. Het fchijnt vreemd, dat men

hem ook niet vermoordde, maar een fmid (laat

•bij de wilden in hooge waarde, dewijl h^ hunne

geweren kan herflellen, mesfen maken, enz.

ti Wat nu de drie overige, den moord ontko-

niene matrozen betreft, zoo konden zij de bosch-

punt niet bereiken, maar werden naar het (Irarïd

gedreven en door de inboorlingen vermoord.

vJ V é .
Men
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ge-

oot

ka-

men

Men kan de boot, zoowel als de overblüfTelen

van het fchipy nog zien.

99 Deze gebeurtenis — zegt de heer coR-

MEY — werd mü zoowel door den heer mac
i>ouGAL, bevelhebber van het fort aan de rivier

Columbia, als door verfcheidene inwoners, met

welke ik kennis maakte , verhaald* Ik begree|>,

dat mijn belang eischte, hun goed te behande-

len, dewijl z\j even zoo erkentelyk z^n voor de

kleinfte hun bewezene oplettendheid, als zeer

gevoelig voor de minde beleediging, en vast be-

raden die te wreken" r

.t De volgende proefje die de heer astbr, ei-

genaar van den T&nquin, nam , om eene tweede

volkplanting naar de Columbia te zenden, be-

ftond in een aantal kolonisten, die onder bevel

van den heer hunt uit Bpston te land derwaarts

gezonden werden. Zij moesten b^ het overtrek-

ken der rotsachtige bergen vele moeijdijkheden

verduren en verloren verfcheidene reisgenooten.

Zy bereikten echter eindel^k, kon na de ver-

woesting van den Tonquin^ gelukkig de plaats

hunner beftemming* £en tweede fchip, de bever

genoemd, dat de heer aster, onder bevel van

kapitein sol e, afzond, kwam behouden in de

rivier, en vond, dat de volkplanting groot gOr

brek aan levensmiddelen had.

. Nadat de kapitein de verzamelde pelterijen had

geladen, verliet hij de rivi^ Columbia ^ voer

L a langs
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langs de kusr naar de Noordfolks-sont^ waarde

Rusfen eene uitgedrekce volkplanting hebben , en

kocht hier van de kolonisten vellen van zee-

honden. Hij bezocht insgelijks de eilanden St.

Paul en St. Georgy die tot de ^kutifche tn

Vos eilanden behooren. Hier liep hij gevaar,

om door het ijs z\jn fchip te verliezen, maar

kwam echter eindelijk , nadat hy vele geva-

ren had doorgeftaan, behouden te Kanton in

'China aan. '

• f;ü Dewijl de volkplanting aan de Columbia^ uit

hoofde van den voordeeligen handel in pelterijen,

ras aanzienlijk was geworden , zoo befloot de

' noordwest-maatfchappij van Kanada zich van

dezelve meester te mr m. Er werd tot dat

einde een fchip, Jfdak Todd genoemd , door de

heeren mac tavish, frazer en comp. uit-

gerust, onder bevel van den kapitein smith,

'Dit fchip verliet Engeland in Maart 1813 met

< een aantal kolonisten, onder welke de heer

jsonald mac tavish de voomaamfte was.

•'Ter zelfder tijd werden uit Kanada vetfcheidene

1 volkplanters te land gezonden, die, als het fchip

':^Q Columbia kwam, tevens daar zouden trachten

te zijn. Na eene lange reis, gedurende welkè

de manfchap' van het fchip veel ongemak moest

verduren, en, uit hoofde van de fcheurbuik, ter

herftelling der zieken bij Monterey op Kalifor-

nie f moest aanleggen, bereikten zij eindelijk
"

. / den

iê
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den mond der Columbia en zagen op het fort*

der volkplanting de Britfdie vlag waaijen, terwijl

het te land afgezonden rcisgezelfchap reeds bezit

van hetzelve had genomen. Toen dit namelijk

bjij de volkplanting kwam, hadden zij de Ame-

rikanen verklaard, dat er Engelfche fchepcn af-

gezonden waren, om deze plaats te bezetten.

De Amerikanen bedongen nu zulke goede voor-

waarden als zij konden, eer zij het fort over-

leverden, en de Engelfchen kregen nu met Iiet-

zelve tevens eenen fchoonen voorraad van pelte-

rijen. Eenige weinige ambtenaren der volkplan-

ting vertrokken met de Amerikaanlche brik, d&

Uitdrager i naar hunne geboorteplaats, maar de

bevelhebber mac dougal trad niQt de overi-

gen in den dienst der nieuwe eigenaren. . >t

De heer co&ney deed zijne ecrile reis naai-

de volkplanting aan den mond der Coluinbia in

1813 op een fchip, dat door de Londenfche, tot

de Noordwest - maatfchappy behoorende, huizen.

INGLIS, ELLICE, MAC-TAVISH, FaAZER
en coMP., ten dienile van den handel tusfchcn

4rnerika en China ^ was uitgerust, en dat Cö-

lumbiah&QXXQ» De kapitein was antoon rob-

soN , . onder welken c or n ey als eerfte officier

diende. Het fchip was een goed gebouwde

Schooner van honderd vijf en tachtig tonnen ,
'

(zulk eene ton bedraagt twee duizend ponden)

was bemand met vijf en twintig koppen, de

M

%i



y

166 OVER DE VOLKPLANTINGEN

officieren hieronder begrepen en gewapend met

tien negenponders. Z^ verlieten Engeland in

November 1813 en kwamen den zevenden Juiy

1814 gelukkig in de volkplanting aan den mond
der Columbia. De Indianen naderden bet fchip

in een aantal kano's en bragten allerlei levens-

middelen, als z^niy (leur, vruchten, enz., voor

welke zy mesfen, knoopen, enz., ontvingen.

Op eene der kano*s, die grooter was dan de ove-

rige, zag men twee Indianen, die rper dan de

andere gekleed waren. Deze waren de zonen

des konings van Casacas en Selecheh Zij wer-

den op brood en droop onthaald, en fchenen

zeer vergenoegd te z^n met deze lekkernij. In

het vervolg, toen kapitein robson onder het

fon Georg het anker had laten vallen, werd hij

ook dageiyks bezocht door comley, koning

der Tschinuk Indianen, zoowel als door z^ne

vrouwen en familie. Ook kwamen b\j hem aan

boord Indianen van andere (lammen in de nabij-

heid der rivier, en bragten zalm en fleur, gel^'k

ook de vellen van bevers en zeeotters, maar de

manfchap der Columhia mogt deze huiden niet

koopen.

De beilemming van kapitein robson was,

om verder noordwaarts naar de Rus/ifche volk-

plantingen aan de Noordwestkust van Amerika

te zeilen, en hy laadde tot dat einde ^zer in

ftaven, rum, buskruid, kogels, enz. De heer

,,. ..-w
_ JA-
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JAROB MAC TAViSH deed de reis mede aU

Super -Cnrga en de heer mac-l£Nnan als

klerk. Ook gingen drie bewoners der Sandwichg

eilanden y die de Tonquin hier had gelaten, een

oud man, die iu dienst der Rusfifclic Noordwest-

Compagnie geweest was, en een jongen van ne-

gen of tien jaren, mede aan boord. Dew^l men

vericheidene Amerikaanfche ichepen langs de kust

had zien kruilèn, voorzag men het fchip nog

met twee lange zesponders, een* koperen vier-

ponder, klein geweer, enz. Op den zestienden

Augustus werd het anker geligt, en zü waren

reeds den tweeden September in de nabijheid

der Rusfifche volkplanting Nieuw - Archangel

(onder 57 gr. 5 min. noordelijke breedte en

135 gr. 8 min. yestelyke lengte van Greenwich),

De ColumHa liep den v\jfden des morgens om
tien ure in de Norfolk - sont « deed eenige fchO'

ten en zag fpoedig twee floepen naderen, die

in naam van den fladhouder naar den naam van

het fchip, enz. vraagden, en het in de haven

bragten. Zij vonden hier een fraai Amerikaansch

vaartuig, de Paket^ onder bevel van kapitein

BACON, met eene kostbare lading pelterijen aan

boord, die hij op de Noordwestkust gekocht

had. De Columbia groette het met dertien fcho-

ten, die het beantwoordde. Kapitein robson
en de Super -Carga bezochten nu den Rusfifchen

fladhouder, en daar zü vriendelijk werden ont«

L 4 van-
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vangen , zoo begon de Columbia hare lading te

losfen, en in plaats van deze, pelterijen, nieuwe

touwen en levensmiddelen aan boord te nemen.

De fcheepvaart was hier zeer levendig. Gedu-

rende de drie weken toch , dat de Columbia hier

vertoefde, kwamen verfcheidcnc grootere en klei-»

nere fchepen uit Rusland^ de yïleuten en Fos

eilanden en de Vereenigde Staten hier aan. Do
Amerikanen behandelden de Engelfchen leer vrien-

delijk en bragten dikwijls den avond aan boord

door. Onze manfchap werd gedurende ^1 dien

tijd rijkelijk vap visch en gevogelte voorzien.

De ftadhouder bar in of vond zijn grootst

vermaak in de gasten, die bij hem aten, dronken

te maken. Bij zulke gelegenheden liet hij onop.

houdelijk vuren , en dit moest docr de fchepen

,

die in de haveu lagen , beantwoord worden, Con-

NEY verhaalt, dat hij dikwijk gp eenen dag meer

dan vijftig fchoten doen moest. Eens at de ftad-

houder met zijn gevolg aan boord der Colum-

bia ^ en fcheen over de inrigting en wapening van

het fchip z«er voldaan te zijn* De Rusfen be-

zitten hier op eene hooge rots een aardig fort,

met omtrent zestig vuurmonden gewapend, zeer

goed berekend om de plaats tegen de aanvallen

der Indianen te befchermen, maar mijns bedun-

kens zou een goed uorlogfchip het fpoedig plat

fcbieten. Ook vindt men hier eenjge blokhuizen,

al3 dqI> c^n vlefc ym oiiiuent zestig huiden, met
1;*'

,

*

^ hou-



V .

AAN DE RIVIER COI/UMBIA. 169

honderd Rusfeu, meest bannelingen uit Siberië,

Bovendien bedient zich de regering van een groot

aantal Kodiak en Unalaschka Indianen , om zee-

.

otters te vangen en de ichcpen te bemannen.

Ook huurt zij Amcrikaanfche fchepen om te Kali»

fprnie^ waar deze dieren zeer menigvuldig zijn,

dezelve te vangen, en geelt hun een aandeel in

deze vangst. Verfcheidcne gijzelaars van de in

de nabijheid van de Som wonende Indifche ftani-

men zijn in de magt der Rusfeny en deze ver-

oorloven geene kano her fort te naderen, als zij

geen behoorlijk gefchenk medebrengt. Op de

hoogde punt van het fort Haat een wachttoren,

waar zich (leeds een man met een' verrekijker

ophoudt. Zoodra hij nu eene kano ziet, geeft hij

aen fein, en terftond wordt eene kanonneerboot

naar dit vaartuig gezonden. Het vlek is met

hooge palen omringd, en van afftand tot afftand

ftaaii wachthuizen, die dag en nacht goed bezet

zijn. leder Rus heeft een lUik land, op hetwelk

hij radijs, aardappelen, rapen, falade, enz. teelt.

Deze voortbrengfelen, zoowel als de menigte van

visch en walvisc!ilpek , bezorgen hem een genoe-

gelijk leven. Daarbij trouwen zij met Kodiak*

fche en Unala'-kifche meisjes, die vlijtige en goede

huisvrouwen worden. De geliefkoosde voorwer-

pen dezer Rusfen, voor welke zij alles opofl^-

rpn , zijn rum en tabak. Het omliggend land is

ryk in bosfchen , vooral in pijnboomcn. De ber-

s .. l" 5 gen
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gen zyn aanhc.idend met fneeuw bedekt, en hèt

regent dikwijls. Zoo lang de Columbia hier lag,

hadden zij flechts zes fraa^'e dagen. De bevol-

king der ganfche volkplanting bedraagt naauwe-

lijks duizend zielen»

Nadat de Columbia hier hare taak voltooid

had, keerde zij naar onze volkplanting terug.

Zij vertoefde echter hier niet lang, maar nadat

zij pelterijen voor China en vericheidene waren

voor de Spaanfche volkplantingen had geladen

,

begon zij in November eenen nieuwen togt.

Haar naaste doel was Nieuw -Kalifornie^ waar

zij den vijf en twintigften November in de baai

van Monterey het anker liet vallen, Corney
ging naar den wal, om de komst van het fchip

te melden, en werd door de Spanjaards, die hunne

ganfche krijgsmagt alhier, uit vijftig ruiters be-

flaande, aan llrand hadden laten optrekken, vrien-

delijk ontvangen. Hij vraagde den ftadhouder,

of hij het salut zou beantwoorden, en dit be-

aamd wordende, keerde hij naar boord , om met

elf fchoten te groeten, die beantwoord werden.

Nu gingen kapitein robson en de overige hee-

ren ook naar den wal, en de manfchap kreeg

versch rundvleesch en groenten. De h^er mac
DOUGAL verzocht den ftadhouder verlof, om

in Monterey te mogen blijven , en voorraad voor

de volkplanting der Noordwest - Compagnie aan

de rivier Columbia te koopen. Maar de ilad-

t hou-

IgfÊI^Êmmm^^^ÈtÊt
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houder verklaarde, dat hy dit verlof niet kon'

geven zonder toeftemming van den onderkoning

te Mexiko, Hij zond terftond een* renbode naar

deze plaats. Ondertusfchen kreeg de Cohimbia

dagelijks versch vleesch en groente. Elk had

vrijheid door de ftad te gaan^ en vele Spaanfche

inwoners, zoowel vrouwen als mannen, kwamen

aan boord. Op den zestienden December kwam
er antwoord uit Mexiko ^ welks inhoud was:

dat aan niemand van de Columbia verlof kon

gegeven worden, om tot het bedoelde einde te

Monterey te blijven, maar dat men evenwel

vrijheid had, om de goederen, die men ter ver-

ruiling had medegebragt, te ontladen, en dat de

fladhouder tot de terugkomst van het fchip uit

China intusfchen den gewenschten voorraad moge

bezorgen. Tevens kreeg de kuiper verlof, om
hier te mogen blijven , ten einde voor het zouten

van het vleesch te zorgen. Kapitein xiobson

was met dit verlof tevreden, en hij ontlaadde

dus de goederen, die in ijzers, foiker, tabak,

rum, enz. beilonden. Op den zeventienden lie-

pen acht van onze manfchap weg, en kv^nden,

niettegenftaande alle aangewende pogingen, niec

weder gekregen worden, '

Op den zestienden Januarij 2815 bereikte de

Columhia het eiland Owkykee (OweihL, het 'rm*

zienlijklte der Sandwkhs eihwden) en naderde

(de kusijc. Eenige inboorlingen kwamen aan boord

en

.e.p»r' sM .^i
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en zeiden: dat de koning tameamea, in het

dorp Tyroa w^, wcrwaans dan ook bet fchip

xeilde. De inbooiiingen kwamen bij troepen aan

boord, en bragten varkens, groenten, touwen en

kleederen, om die te verruilen. De heer mac
DOUGAL ging aan wal, en keerde op den vol-

genden morgen met den koning zelven naar het

{j:\up terug. Deze droeg een bont hemd, zijden

broek, rood vest, groote ruime Ibldatenfchoenen

en om di^n hals een' dks van zwane zijde, maar

had echter geen rok aan. De kano's omringden

binnen korten tijd, wei ten getale van twintig,

het fchip, in ieder dea'er waren drie tot tien

man, behalve eenige honderden, zoo mannen, als

vrouwen ea kinderen, die, zonder zich om de

haaijen te bekreunen, rondom het fchip zwom-

men. Spoedig was dit geheel door hen bedekt^

De kapitein robson, dien deze menigte volk

listig was, verzocht den koning heo te verdrij-

ven. Deze nam eene piek in de hand, fprak

eenige woorden, en in eenen oogenblik verlieten

allen het fchip. De koning bevaï nu eene witte

vlag te hijfchen, die hier een Tal/u of verk)^

beteekent, en Helde twee van zijne Hikanlhs of

vertrouwelingen tot wachters op het fchip, opdat

er niets zou gellolen worden. De koning bleef

met zijne vrouwen ca de voornaamile anibtena«

ren den ganlchen dag aan boord van het (chip,

waar zij ook hunnen maakijd lieten btcJigcn.^, dewiji

, . het
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het 'hun niet geoorloofd was den fcheepskost'ie

eten. De heer mac dougal kreeg nu van

hem verlof, om, zoo lang het hem behaagde^

op de Sandwichs eilanden te mogen blijven,

met verzekering, dat hij aan niets gebrek zou

lyden. Op den achttienden Januarij vervolgde

de Columbia hare reis naar Kanton ^ van waat

kapitein robson naar Engeland vertrok, en

het bevel over het fchip aan den heer jenning^
opdroeg, onder welken corney, nadat hij in

zijnen koophandel met de Chinezen gedaagd was,

op den tweeden Mei de wateren van Kanton

weder verliet en op den eerftcn Julij behouden

in de volkplanting aan de Columbia kwam.
'

Wij zullen nu nog het merkwaardigfte uit de

'reisbefchrijving van corney, zoowel den mond
der rivier Columbia^ als de zeden en gewoonten

van hare bewoners, de Tsinuh Indianen, be-

trefl'ende, mededeelen. ' «M* '^'^^^ ,.^^4;/ n;,i

»' De kaap Disappointment (het voorgebergte

der mislukte hoop) is de noordelijke oever

van den mond der rivier Columbia ^ en beflaat

in een hoog, uitftekend, met hout bedekt land.

Deszelfs noordelijke breedte is 46 gr. 19 min,,

en zijne westelijke lengte van Greenwich 123 gr.

54 min. In het zuidoosten ziet men vele ge-

Ibrvene buonien. De yidamspiek , i?i welke den

zuidelijken oever uitloopt, omtrent zeven mijlen

van de vootuüenide kaap gelegen, is lang, maar

ins-

n
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insgelijks met houtgewas begroeid. Van dQMams^
piek tot twee mijlen van de kaap loopt eene

zandbank, en eene tweede van de eerfte naar

het zuidwesten, die omtrent twee mijlen breed

is en ver van de eerfte ligt. Beide zandbanken

worden door de zee gevormd, als de wind fel

uit het zuidwesten blaast en van de eene punt

tot de andere breekt, zonder het kanaal der ri-

vier te volgen, dat, als de wind weder gaat

leggen , door den vloed geopend wordt, die dan

eerst tegen de kaap flaat, vervolgens zich naar

het zuidwesten wendt en beide zandbanken fcheidt.

De fchepen, die in de rivier willen zeilen, kun-

nen onbevreesd het midden van het kanaal hou-

den, tot zij de oostelijke zijde der kaap in het

noordwesten hebben gelaten. Dan moeten zij

derwaarts fluren, zich in het omzeilen digt bij

de kaap houden, als zij in de bakersbaai wil-

len varen , waar zij , de kaap zuidelijk "latende

liggen, op vijf vademen water, ankeren kunnen.

Als men in de baai komt, dan mist men den

vloed; wil men de rivier opwaarts varen, dan

moet men de baai weder verlaten, en op eenen

gelijken afftand, omtrent de lengte van een ka*

behouw van Tongue point (de punt der tong)

,

Village en Chenook-point (Dorps en Tschinuk

punt) blijven.

Deze punt der tong, die in zeker opzigt een

eiland voimt, ligt omtrent zeven mijlen boven

de

L '*^**WP*#-* •»i*rJ^«
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de Adamspiek op den zuideliijken oever der ri-

vier. De Dorpspunt is eene vry aanzienlijke

hoogte boven kaap Disappointment j en omtrent

op denzelfden afftand van deze gelegen. Op
hare flank ligt een (luk kale grond, hec eenige

van deze foort, dat men hier ontmoet, en dat

derhalve een goed teeken om de punt te her»

kennen oplevert, In het volle kanaal heefc men

zeven tot negen vademen water en eenen zand-

grond. Zoowel bij het op- als nedervaren der

rivier moet men den oever niet minder, dan op

vier vademen naderen , of zich meer dan vijftien

vademen van denzelven verwijderen. Dezelfde

diepte ontmoet men ook aati den rand der beide

zandbanken. Boven de Tchinuk punt vindt men

op acht vademen diepte eenen goeden anker-

grond* De rivier is echter vol ondiepe plaatfen,

die veroorzaakt worden door de menigvuldige

kleine armen, in welke de hoofdrivier zich ver-

deelt. Het land is op beide de oevers met on»

doordringbare (buiken , beftaande uit dennen

,

vlier , berk en esdoren , bedekt. Ook vindt

men hier goede eiken en esfen. <>*»

t De eerfte Indianen , welke c orney zag , waren

van den ftam Tschickeluhs (Chickeloes)^ en ftonden

onder een opperhoofd, calp o genaamd. Zij kwa-

men vaneene plaats, C/^j/^^geheeten, ten noorden

van de rivier gelegen, met vellen van zeeotters

en bevers, om die in het fort Georg te ver-

' - rui»
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ruilen. Zijfloegen hun leger öp ^móe Bakersbaai,

waar zij van Junij .tot October bezig waren met

zalm en fleur voor den winter te zouten en te roo.

ken. Deze volksftam is oorlogzuchtig en wordt

zeer gevreesd* De volkplanters moeten tegen

hen het meest op hunne hoede zijn, als zy niet

benadeeld willen worden. Geen eenig man van

dezen flam mogt aan boord van ons (chip komen.

Omtrent vyf mijlen opwaarts den ftroom ligt

aan den noordelijken oever een dorp der Tschi-

ftuks. De koning van dezen flam heet com-
coMLBV of MADSAW, welk laatflc woord in

hunne taal donder beteekent. Dit dorp beflaat

uic omtrent zeven en vijftig houten huizen , die

alle zeer groot zijn. Zij zijn van planken ge-

maakt, die allen zoo zyn zamengevoegd, dat de

rand der eene plank die der andere bedekt, en

zijn met touwen van boomfchors aan flerke in

•den grond gellagene palen, vastgemaakt. Som-

mige hebben een dak niet fparren en eene nok,

de meeste echter zijn plat* Zij zijn, ter bevei-

liging tegen regen en wind, zoowel van binnen

als van buiten met oude matten behangen. Vijf

tot vijftien huisgezinnen wonen in zulk een huis,

en ieder heeft midden in zijne afdeeling eenen

eigenen haard. De legerfleden (laan aan de kan-

ten, één voet hoog boven den grond, en zijn

met matten belegd, op welke allen onder eikan-

deren liggen óf om te flapen óf om te luijeren.

Bo-
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Bovendien zijn deze woningen nog met lompe

houten beelden verflerd, die de Goden, of ClU"

tnasy dezer Indianen moeten verbeelden, maar

echter niet zeer fchijnen geëerd te worden.

Hun huisraad beilaat uit kasfen en koffers,

v\t hard hout uitgehold en zonderling verderd.

Ook bezitten zij manden, die zoo digt gevlochten

zijn, dat zij water kunnen houden. In de kof-

fers bewaren zij hunne kleederen en den gedroogd

den wintervoorraad. Als zij naar hunne winter-

verblijven trekken, dan nemen zg de planken en

matten van deze zomerwoningen mede, en laten

flechts de palen en fparren achter. Zij zyn zeer

morfig, Geheele hoopen van ingewand der vis-

fchen en andere vuiligheid vindt men in hunne

huizen, zonder dat die ooit weggeveegd wor-

den. Ook bij het eten gedragen zy zich zeer

walgelijk. Men ziet hen vaak in vuilnis en asch

op den grond liggen, met de beenen op een

iluk half gebraden vleesch, aan hetwelk zij na-

derhand ,
gelijk wilde beesten , knagen. Visch en

groenten bereiden zij op efene hun eigene wijze.

Zij werpen namelijk de Ipijs, die zij willen

koken, in eene metwater gevulde mand, en

tevens van tijd tot tijd gloeijende fleenen in

dezelve, zoo lang tot de fpijs gaar is.

De hoofdbezigheden der mannen zijn jagt en

visfcherij. Voor het overige zijn zij zeer traag,

en zelfs jonge lieden liggen uren lang aan den
*

»• M oe-
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oever in de zon. De vrouwen en meisjes ma*

ken hoeden, manden en matten, of verzamelen

korrels, hout, enz. Deze Indianen hebben geen

het minfte denkbeeld van den landbouw. Zij

vertrouwen in alle dingen op de Voorzienigheid

en halen hun voornaamfte voedfel uit de rivier

en de zee. In den zomer verzamelen zij vis-

Ichen, besfen en wilde vruchten in eene groote

menigte voor den winter. Men ilampt die fijn,

vermengt ze met het vet van den zalm of van

tobben, en maakt brooden of koeken van dit

mengelmoes, die dan, in kasfen bewaard, lang

goed blijven. De zalm fnijden zij, om dien

goed te bewaren, in vier flukken, fteken hout-

fpanen in dezelve en laten die dan in de zon

droogen , waarop ze in de huizen opgehangen

en zoo gerookt en bewaard worden. (Men

vergelijke hiermede de gewoonten der West-

Kaledohiers in het voorgaande Deel.) Dit volk

kent het gebruik van het zout niet. De vrou*

wen dezer natie zijn eigenlijk flechts flavinnen,

maar fchijnen echter wel tevreden met haar lot

te zijn en gaarn** te willen werken. De Tschi"

Tiuks eten met fmaak een' wortel, Wapitoe ge-

noemd, die veel overeenkomst heeft met onze

aardappelen. Hij groeit alom in de moerasfen,

ert zij verzamelen in September een grooten

voorraad van denzelven voor den winter.

' De mannen worden wel vijf Engelfche voeten,
-.j _, acht
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acht duimen lang, hun ligchaam is flerk en wei*

gemaakt, maar hun baard is niet zwaar. Hun
gewaad bedaat uit aardig zamengenaaide vellen

van boschratten, het wordt over de fchouders

geworpen, onder den regterarm doorgehaald en

boven den linker met een houten haakje vastge-

maakt. Het is aan beide kanten open, zoodat

zij de armen bij het gebruiken van den boog

en andere wapenen, van welke zich dit volk

zeer goed weet te bedienen, ongehinderd bewe*

gen kunnen. De vrouwen dragen, behalve een

foorcgelijk kleed als de mannen, nog eene korte

broek. De ooren, zoowel van mannen als vrou«

wen, zijn doorboord, z^ dragen in dezelve kleine

ilokjes, in welke fchelpen van een duim lang

hangen, die Hiaqua genoemd worden. Hunne

neuzen zijn ook doorboord, en zij dragen parel-

fnoeren in dezelve ; fommige Aeken ook eene ve-

der van ganzen of zwanen door dit gat. Zij

befbrijken hun lijf met eene fbort van rooden

oker of robbetraan; Zij zijn zeer behendig in

het gebruik van den boog, de knods en den

dolk. De boog, van dennenhout gemaakt, is

vier voeten lang eit in het midden twee duimen

dik, loopende dun uit naar het einde. Tot pees

bezigen zij de zenuwen of flagaderen van den

eland. De pijlen zijn uit ligt hout gemaakt,

zij hebben eene punt van fteen, been, ijzer of

hoor. CoRN EY zag hoe met eenen pijl van de

M a laat.
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liatfte (bört eene plank van omtrent een duhn ^k
op eenen aflland van zes vademen doorboord weid.

De manichap der Columbia fchopt eens uit ver«

inaak met 2^1k eenen boog naar een ipiegekje van

drie duimen in het vierk^n^r, dat bjj den voorlle-

ven van het fchip gezet wi^i'mi^r geen hunner

kon, iioewel 2^j vr^f kort^fiü hetzelve ftonden,

^ic doel treffen. £ei| liierl^ (laande Indiaan lachte

over hunne onhandigheid^^m djen boog en

vermorfelde het fpiegeltje op ^'è^ afidand van

vijf en negentig voeten. -» De kniQds is t\vee

voeten l^g en naar evenredigheid dik en met

fii^werk vetilefdl >* De dolk beilaat uit ijzer

of vuurCteen , en wordt in het midden vastgehou-

den. zoQdat men zich van beide einden kan

bedieQen.. De Indianen hebben eene foort van

fnoer of fbik zoowel aan den dolk als aan de

knods vastgemaakt, die bj het gebruik dezer

wapens om de hand wordt geOingérd. Niemand

hunner gaat uit zonder deze wapenen. .

Hunne voprnaamfte werktuigen zijn houten

beitels, fteenen aklfiv en hamers. Met behujp

van deze gebrekk^v^ktuigen. kloven ^ü eyen-

wel vrij groote h^^i^jl^ tot planken, zoo als zy

die tot bouwen hunner huizen bezien. Hunne

fchuicen züjn zeer eenvoudig gebouwd. Sommige

dezer kunnen echter wel denig perfonen bevatr

ten, z\jn veertig voeten lang, in het midden zes

voeten breed » twee voeten diep , en worden qaar

..Ti^fj' ^ --i^x
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den voor- en achterfleven fmaiier. Zij (childerett

en verfieren dezelve met wolfs- of zeeotcerscan*

den, die door verfcheidene zeelieden menfchen-

tanden genoemd zijn» De riemen z^jn ligt en

tien voeten lang, lerwjül het platte gedeelte twee

en een half voet ^^qi^ deze lengte beflaat. Het

benedenile gedeeke^^l^eemt naar den ftaart van

eenen visch,- het j^venfte naar dat eener kruk^

In hunne fchuit^ vindt men netten, vischhoe-

ken, harpoe$0ff>^ ook lanfen om zalm te fleken»^

De vrouwen der Tsohinuks zijn klein en heb«

ben flerke^ maar dikwijls kromme beenen. Haar

haar is zoo zwart als pik, het hangt om het

hoofd en over' de fchouderetf, ilechts b^ den

dood van eenen naastbeilaanden wordt het afge-

fiiéden, tot een teèken van rouw. Zij dragen

lokken van biezen , die over touwen zijn ge*'

vlochten, en welkers einden over de knien han«

gem Deze zijn zeer warm. De oorlogskleederen

der mannen worden uit de huid van den eland

gemaakt^ deze is zeer buigzaam en tevens zoo

dik, dat geen pijl door dezelve kan dringen«\

CófiN^Y verzekert zelfis, dat hij gezien heeft,

dèt een pistoolkogel, op den af(land van vijf

vademen afgefchoten, door deze huid niet kon

dringen. Om het l^f wordt dit gewaad dubbel'

gevouwen. Bovendien hebben de mannen een

kegelvormig hoofddekfel, dat onder dekin word^

vastgemaakt, -*- ... ;

* M 3 On-

i.

X.-"

.DBK.
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Onder deze Indianen heerscht nog de afféhu^

weiyke gewoonte, om hec hoofd der pas gebo-

rene kindere) plat te drukken. Zoodra een kind

ter werekl komt, leggen zy het in aene kleine

kano of in eene tot dit doel gemaakte wieg*

Dan binden z\j het eenen doek zoo vast om het

voorhoofd, dat hec gezigt zich in de breedte uit«

firekt en de oogen uitpuilen, waardoor het een

zeer woest, gelaat krügr. Schreeuwt het kind

van piijn, dan maakt de moeder éene poos den

doek los en laat het zuigen. Hoe platter hec

hoofd wordt, hoe £raa^er het kind in de oogen

van dezen ftam is.

De wüze^ op welke zij hunne dooden begra-

ven, beftaat hierin^, dat zij die, met al wat zij

bezitten, In eene kleine kano leggen, en deze dan

tusichen twee boomen of palen ophangen, waaiw

op zij dezelve met matten bedekken.

CoM-coMLBY, koning der Tschinuk India*

nen, is het riijkfte en magtigde opperhoofd in

deze flreken. Hiy is een klein, oudachtig man,

aan één oog blind, en heeft drie vrouwen en

verfcheidene kinderen. ZiJn oudfte zoon (gas-

sAC as) is een fierk, welgemaakt man, vijf

voeten, zes duimen lang, die hem eens in hec

bewind moet opvolgen. Hü is geen vriend van

de blanken, en heeft zich zdven den titel : Prifis

van fFales , gegeven* Sel

e

ch bl is de tweede

zoon van coMLfiY, hy noemt zich Hertog vam

r$rk.
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m* ^i>rki is klein van perfoon en de blanken zeoc

genegen.

Terw'ijl de Columbia hier voor anker lag^

kwam een man, die toe eenen der (lammep van

het binnenland 9 die der Susunihs namelijk, be»

hoorde, te Tschinuk^ fchoot met eenen p^l naar

den koning, terwijl deze zich baadde, en vlugtte

daarop naar de bosfchen. De koning liet hem

terflond door eenen z^ner gunftelingen onder zijne

flaven vervolgen, die hem inhaalde, door eenen

Üag met zijne knods ter aarde wierp en daarop

met den dolk ombragt. Hierop verwde hij z^jn

gezigt geheel zwart, bond het haar op den fche*>

del als een ilaan, omwond armen en beenen

met gras en liep toen drie dagen en nachten door

de bosfchen rond, terwijl hij aanhoudend een

krijgsgefchreeuw, als ter uitdaging tot den flrijd,

liet hooren. De manfchap van de Columbia ^

in welkers nabijheid dit voorviel, werd hierdoor

zeer ontrust, vooral dew\jl ook oorlogsfloepen

zich in de nabijheid verroonden, en alle inboor*

lingen zich ten krijg fchenen toe te rusten. De
koning comley wist echter deze zaak te ver*

effenen en alle bloedfcorting voor te komen.

Niet ver van de hofplaats van comley ligt

.een dorp, van eenen anderen ftam der Tschi^

nuks^ dat onder een opperhoofd, tackum ge»

poemd» fiaar. Op de Adamipiek ligt ook een

groot dorp, dat bewoond wordt door de Clad-

M 4 sapü^
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sap$^ een ftam, die flechcs een weinig van de

Tschinuks verfchilc. Deze, benevens de Tschi"

keluhsy zijn de eenigc Indiaanfche fcammeny die

zich by den mond der rivier Columbia hebben

nedergezet. Al deze natiën z^n overdreven by*

geloovig, en gelooven aan fpoken en bovenna-

tuurlijke invloeden. Zij fchijnen weinig of geenen

Godsdienst te bezitten , hoewel zij (lellen, dat

er een goede Geest is , die alles regeert , en

wiens toornige ftem zij in den donder meenen

te hooren. Er heerscht onder hen een verward

denkbeeld, dat de wereld eens door water ver«

woest is en in het vervolg weder op dezelfde

wijze zal vergaan. Zij zeggen , dat een goed

mensch, na zijnen dood, in eene wereld komt,

waar overvloed van levensmiddelen wordt gevon-

den en niemand behoeft te werken; maar dat

integendeel een boos mensch, na z^n fcerven,

naar eene plaats gaat, waar gebrek aan levens-

middelen heerscht, en waar hij gedrongen wordt

om zwaar te werken , en met de grootite moei-

jel^kheden moet worstelen. Deze geloofsartikelen

bewijzen ten minfte, dat deze volken eenen groo-,

ten afkeer van den arbeid bezitten.

Men vindt ook flaven onder hen, welke uit

kr^gsgevangenen beftaan, die de eene ftam van

den anderen koopt. Als een opperhoofd fterft,

dan worden ter z^'ner eer, nadat stijn rang is^

drie tot zes (laven ^eofifi^rd. -^ In den wintei?
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gÉÉti'ftl deze Hammen weder naar de bósfchen,'

waar zy afzonderlijke wincerdorpen bezitten. In

den zomer vangen zij fleur , zalm en vele andere

kleinere visfchen. Op het einde van het jaar

krijgen zy een' overvloed van eenden, ganzen en

zwanen, en in de lente wordt hier een kleine

visch, die veel overeenkomst heeft met de Sar*

dellen , in menigte gevangen.

Het klimaat ia bijna als dat van Engeland;

van Mei tot October is het weder zeer firaai»

en de wind blaast meest uit het noordwesten of

noordoosten; het regenachtig jaargetijde begint iii

November met frisiche, maar onaangename win*

den uit het zuidwesten en zuidoosten, vergezeld

.met regen en onweder. Verfcheidene jaren be-

gint het reeds in de eerde dagen van November

te vriezen, en de vorst duurt een of twee maan-

den ,- waarop dan weder regen volgt. Gedurende

den zomer komen vele inboorlingen der (lammen

van de Binnenlanden naar de kust , om het fort

van pelterijen te voorzien, en legeren zich dan

bij eene kleine baai, waar zij veilig zijn. Het

ontbreekt alsdan niet aan oneenigheden met den

Ham van den koning coml^ey. Hij zond voor-

heen lieden naar de Binnenlanden, om van de

daar wonende flammen pelterijen te koopen, ter-

wijl hij deze van het fort poogde te verwijde*

ren, onder voorwendfel, dat de blanken flechte

m^nichen waren, die hen toi flaven zouden ma«

.
^ M 5 ken.
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ken. De geruilde huiden verkocht h^ dan zdf

aan de Europeelche volkplanting en won hierop

ruim de helft. De heer corney zegt, dat aan

deze Westkust de flavenhandel nog (lerk door

de Amerikanen wordt gedreven. Zij koopen dQ

ilaven in de zuidel\}ke havens en ruilen voor de«

zelve in de noordelijke zeeotters- en andere huidenii

De hoofdartikelen, voor welke de bewoner^

dezer kust hunne pelteriijen ruilen, 9^ geweren,

witte wollen dekens, kruid eii lood, roode verw^

met welke zij hun gezigt fchilderen , tabak , paarr

len van glas, knoopen en ruw geel koper, ui^

hetwelk z^ armbanden, ringen, enz» makeUé Ge»

maakte kleederen zün ook zeer gezocht. Het

land is vol beeren, wolven, t^gerkatten, vosfen^

wasbeeren, kon^nen, muskusratten, bojschratten,

rendieren, elanden, rivierotters, bevers en andere

dieten* De zeeotters worden aan de kust g&>

vangen en komen nooit opwaarts de rivier.

De oorlQgskano*s dezer Indianen beflaan , gelijk

de andere, uit uitgeholde boomen, en z\jn even

200 lang en breed als deze. Voor en achter z^n

boven den rand borstweringen geplaatst van drie

tot vier voeten hoog, in welke fcliietgaten gevon*

den worden, uit welke pijlen worden afgeichoten^

- De Indianen (han het meest verbaasd, dat de

blanken, düe te icheep herwaarts komen, terflond

diegenen kennen, die te land hier gekomen zijn,

en dat de laatje weder te fclieep naar huis keeren^

.^-/. VUL

\
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VIII.

^n REIS VAN DEN HEER BOIE

DOOR NOORWEGEN.

Ue heer f. boib* Deensch ambtenaat te

Kiel9 deed in 1817 eene reis door Noorwegen y
met oogmerk om natuurkundige waarnemingen

te verzamelen over de vogelen van die (farekeny

voor^ over de zeevogels» die in eene groote

menigte aan de Westkust van dit land gevonden

worden. Ziin reisgenoot op dezen togt was d?

luitenant van woldikb, die zich te Koppenr

hagen bij hem voegdeé Hoewel het dagboek

van onzen reiziger , door zijnen broeder te Schles:

wig in iBsfl uitgegeven , eigenlek voor geen

uittreklèl vatbaar is; dew^l deszelfs inhoud meestal

natuurkundig is en de natuurkundige geichisdeni^

der vogelen bevat, zoo behelst het echter tevens

zulk een aantal belangr^e aanmerkingen over he^

landy deszelfs bewoners, zeden en gewoonten»

die niet Hechts de oplettendheid van den natuur^

kundigen, maar ook van elk be(chaafd menscii

verdienen, dat wij gelooven onze lezers eenei^

we»
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wezenleken dienst te zullen doen, als w^ het

vooraaamfte hun hier aanbieden.

Onze reizigers gingen in April van Koppenha»

gen op weg, en gaven, om fpoediger voort te

komen, de voorkeur aan de reis te land door

Zweden f )ooyQXi die der zee. Zij kochten te

Helfingborg vooT em^n Ipotprijs eenen openen,

ligten, doch ilerken mandewagen , met welken

zy (poedig door Schonen en Halland trokken.—
De befchr^vingen van den waterval b^ Trolha$ta

vond de heer boie, gelijk vele andere reizigers,

gédeeltélgk overdreven. In het boek der vreem-

delingen ftonden een aantal klagten over teleur-

gé(tèlde verwachting. Merkwaardig was de be-

zignging der fluizen en van het door de rotfen

geb^Wene kanaal, dat twee en twintig voeten

bredl'en elf voeten diep i5» Het is een gebrek,

dat de kamen van dit kanaal niet behooi^ijk glad

gemaakt zyn, inaar hier en daar hoekige fleenen

uitAeken, ook zijn de vijf óp elkander volgende

fluizen op verfcheidene plaatfen zeer lék. Onze

ïreizigers hadden het geluk, hier juist op eenen

tijd té komen, dètfömmige met hout geladene

fi^èpen door het kanaal voeren, en van de eene

fluis in de andere de hoogte van honderd twintig

voeten nedèrdaalden* ^ Eén fraai gezigt!

-^•Op dfen twaalfden April kwamen zij te Chris-

tiania* Onderweg vcynden zij nog diepe, ge-

deeltelij pas gevallene fiieeuw. De omtrek

de-

:^:
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dezer hoofdftad van Noorwegen heefc veel over-

eenkomst met die van Genève. In den zomer

is het verblijf op de hofïleden, die deze (lad

omringen, zeer aangenaam* In dezen t^d was^

de Fiord (zoo heet in de Noorweegfche taal een

zeeboezem, baai of inham) nog grootendeels met

iijs bezet. De hooge(chool, eerst in den laatften

t^d, toen Noorwegen nog Deensch was, opge-

rigt, bezity door vrijwillige bijdragen van edel-

moedige medeburgers 9 reeds een aanzienlijk fonds»

en de bibliotheek bevat ruim zeventig duizend

banden, grootendeels door den koning van De»

'nemarken aan dezelve geichonken, en na den

aflland van Noorwegen aan Zweden herwaarts

igebragt. ^^

De wyze van reizen in Noorwegen ^ ten n^fle

in de zuidel^ke deden van dit land, is geligk

aan die in Zweden ^ fchoon de last,x om reizigers

jte vervoeren, in Noorwegen nog evenrediger on-

der de onderdanen verdeeld is. Ingevolge de

verordening van zes Juniy 18 15, die de niei^wfte

hienoe betrekkelijke bepaling bevat, z^jn voor de

afilanden van eene of twee mijlen op de land-

ftraat pleiscerplaatfen beftemd, op welke twee

perfonen, flechts zdden één, voor de reizigers

zorgen moeten. Deze zijn de Waard (Giesu

giver") en de Skytsfkafer^ die voor het aan-

brengen van paarden moet zorgen, 'terw\jl hij

]die inwoners. wiens beurt dit is> aanzegt om
op
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op de postplaats te komen* De voennan, die

te kat komt 9 moet eene geldboete betalen , maar

de reiziger, die de voerlieden meer dan zeven

kwartier uurs laat wachten, moet, behalve het

door de wet bepaalde loon, nog daarenboven

wachtgeld betalen. Op iedere pleisterplaats geeft

de Waard aan den reiziger een tot dat einde

befiemd boek, in hetwelk hy z^nen naam, den

weg, dien h\j wil inflaan, en z^ne klagten, zoo

hV die meent te hebben, fchnijven moet. Onder

deze laatfie behooren echter niet de klagten over

te langzaam rijden, daar hy dit aan zich zelven

moet w^ten, dew^l hy vriHieid heeft, om zelf

de paarden te mennen. Dit boek wordt aan den

Voogd, als ambtenaar der Policie, op de gerigts»

dagen ter hand gefield, en h^ itraft, als hj de

klagten gegrond vindt en de verklaring van den

Waard heeft gehoord, diegenen, die hunnen pligc

verzuimd hebben. Indien de reiziger de paar*

den op eene onbetamelijke wijze afjaagt, moec

de Waard op de volgende rustplaats hem zoo

lang paarden weigeren, tot dat hij den voerman

ichadeloos gefceld heeft. De reiziger is ook ver-

pligt, op iedere pleisterplaats één uur op paarden

te wachten, als de voerman eene kwan mijl vaa

dezelve woont, twee uren, als de affcand eene

Mve m^l, en drie uren, als die eene m^l be*

draagt.

De rdziger^ kunnen ook, ter Voortzetting vul
^ hun-

•'*

T
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fnmnen to^, niet flechts ry- en wagenpaaiden

»

naar uok eenë kar of flede, maar geen eigenl^j^

ken wagen, krijgen. Ter bevordering van ge-

tnak, en om fpoediger voort te komen , moet men

eenen zoogenoemden i^or^tfi^ vooruit zenden» dat

is een bode of flechts een loopcedel, die dan met

de op dezelve aangeteekende pakkaadje van de

eene pleisterplaats naar de andere wordt gezon*

den, en te weeg brengt, dat de reiziger by z^ne

komst de befcelde paarden vindt en teifiond zü*

nen weg kan vervolgen* "Bij deze inrigtingkan

men, als de wegen goed zijn, dat is in den

ïomer of in dén winter, op eenen dag twaalf

Noorweegfche mqlen (i=ii geogn m\jlen) af«

leggen, en dus in vijf of zes dagen van Chrh^,

iiania te Dr^ntheim komen,

Zy vertrokken nu van Christiania langs we->

gen, die met fiieeuw bedekt, en regts en links

)door hoogten met dennen beplant, omringd wa-

een. Te Hundorp Inregen de reizigers eene ka-

mer op de eerüe verdieping van eene voor de

vreemdelingen gebouwde woning, waar zü den

tyd in gefprek met den kastelein en zijne vrouw»

die met hen aten en thee dronken, aangenaam

idoorbragten. Zij roemen zeer de trouwhartig*

heid der inwoners dezer ftreek, die tevens een

fijn gevoel voor het welvoegel^ke en de grootfie

1)eleefdheid bezitten. Man en vrouw noemden

iuec voor het eerst de reizigers in het enkelvoud,

I
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gij, en men icheen in dit éfOiiGüldkrandsiaUny

niet gewoon te zijn^ om zich, bü liet aanfpre*

ker^ van iemand, van het meervoud te bedienen;

De heer boie had hier, gel^k ook op vorige

pleisterplaatfen , moeite om eene rekening te kra-

gen, dewijl men dit voor baatzuchtig en onge-

past hield, en tevreden wilde zijn met hetgeen

hij geven wilde* Nadat h^ nu eindelijk betaald

had, gaf men hem een gedeelte van zijn geld

«enig, dewijl h^» zoo als de Waard zich uit-

drukte, immers door den reiziger in^elps ont-

haald was,

\' De hofftecie Tofte^ aan de rivier Lougens'Eh

•gelegen — die de heer boie en zyn reisgenoot

in de laatfce dagen van April, langs eenenover

bergen loopend^n en met fiieeuw bedekten weg,

op welken zij dikwijls hunnen wagen moesten

verlaten en over de gevaarlijkfceplaatCèn kruipen^

bereikten , werd door een* afftammeling der oude

Nóordfche jarle bewoond; zijn gefladitsnaam^

PAUL BATH, was cchtcr in paui* tofte ver-

anderd; het is namelijk hier de gewoonte, den

^bezitter van eene hofftede, derzdver naam te

geven. Het binnenfce van het hier ftaande hou^

ten huis (zoo als die in Noorwegen meeste

bp het land gevonden worden^, was op eene

met de welvaart van den bewoner overeenkom-

ftige wijze met beeldhouwers werk verfierd , ook

.vonden zij iri de vertrekken meubelen, in den-

zelf-
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selfden fmaak gemaakt en geichilderd, zoo<lac

bier de fdierpfte kleuren fchicterden. — Aan de

muren hing het beste huisraad , zilveren lepels

,911 vooral veel £ngelsch aardewerk. In plaats

van eene kagchel^ (lenden in de meeste vei«

trekken fehoorfteenen. De kastelein was leer

beleefd en in eigen gemaakt goed gekleed.

. In Fogstuen aten de reizigers goeden raad^

%Qo heet namelijk eene foort van ko^en vati

garstemeel, in dit land zeer gewoon.

, Te Jerkinf yooi Drontheim, 'm het gebergte

Dovrefield^ woonden z^ de eerde jagtpan\j) eti

wel op fheeuwhoendersy bij* De neef van dea

s kastelein , een wakkere knaap , was hun gids. HÜ
droeg een door hem zdven gemaakt geweer , eene

graauwe buis en broek, groene koufbn en zulke

fchoenen, die best geichikt waren om het door-

dringen van de fheeuw te bdettea Eene groene

kap bedekte een groot gedeelte van zijn gezigt,

oqi het lijf had hij een* gordel, aan welken een

fraai gefneden rendierenbeen hing, om aan het*

zelve het wild, dat hy fchieten mogt, te han*

gen. Bovendien droeg h\j nog fheeuwfchoeneni

C^ky^t die van den regter voet was, wel vier

^len, en die van den linker twee ellen lang.

Pe heer boie zegi: „ wj zagen dra de hof-

llede Jerkin niet meer, en eene onafzienbare

vlakte van fchitterend witte fneeuw» met welke

4e golfa^h|;ige woestijn bedekt was, omringde

üi#. N ons

/-
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0219 van a]ld kantea In de verte verhieven zich

de punten van den Snehattan^ den Tinder en

andere bergen, van eene zonderlinge gedaante

v

en hier en daar zagen wij 4en top van eeneof

in de fiieeuw bedelvenen berk. De -(heeuv

bezweek van tijd tot tijd onder onze voeten,

terwijl onze gids, ongeluk vlugger dan wij, doop

middel van zijne fiieeuwfchoenen over dezelve

gleed, fnel gelijk een p^l al» het bergaf ging^

en lleeds nog ras genoeg als hij naar boven liep^

waarbij h\j dan laveerde als een fchip; kwamen

wij op kale plekken , dan nam hij zijne fheeuw*

ichoenen, die zeer ligt zijn, onder den arm."

Toen de reizigers te huis kwamen, konden z\ï

geene voorwerpen duidelijk onderfcheiden , zoo

zeer waten z\j door de terugkaatfing der zonne»

ftralen op de fheeuw verblind; hun gezigt was

en bleef eenige dagen gezwollen» Tot een bew^'s

van de fcherpte der lucht te Dovrefield, dient

ook de koperbruine kleur van het gelaat dep

mannen te Jerkin^ die veel naar die der Ameri*

kaanfche wilden zweemt. Hunne vrouwen zijn

blanker, zonder daarom fraai te zijn, hoewel z^^

geiyk b^na alle bewoneresfen van het Gkldhrans*

dalf door haar waarlijk goudgeel haar uitmuntem

Het was nu reeds Mei, en het reizen over de

Iheeuwbergen werd fteeds moeijelijker. Van

Jerkin af konden zy hunnen wagen niet meet

gebruiken, het bovenfte gedeelte van denzelv^

' ' ** Wferd

/
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werd do» op eene zoogenoemde lange dedc'^

en het onderde op eene andere gezet ^ en de

iieer boie met zijnen reugenooc zaten op twee

andere. Op dezelfde w^ze werd de reis naar

privstuen voortgezet» en de tózigers moesten

2e1f de paarden mennen, die hunne fleden trok^

ken« Weinige mtnmen achter Kongsvold kwamen

Eij op de hier reeds in zee flonende Driva^^

over welks bevrozenè oppervlakte in den winter

de w^ loopt, terwijl roeo in den zomer ovec

den Faarstin reist, eenen pas, dien men dikwijls

vetübheidene honderde voeten in de fteile helling

der rotiën boven bet bed der rivier gehakt heefa

- De heer boik verhaalt: „thans gmg het ras

op het ijs bergaf in eene huivering wekkende

diepte naar beneden, toen het ijs plotfeling h^^oxk

te kraken en het voorde paard in het water vi.'l;

de flede volgde met den voerman, die echter

dra zich wist te redden, maar het paard moest

al züne krachten infpannen, om weder op het

igs te komen , en hetzelfde loc hadden de overige

fleden te wachten. Onze pakkaadje zou dns door-

sas gewcnrden z\jn, als wij het hadden willen

wagen denzelfden weg te nemen^, de fleden moes-

ten dus langs den regter, geene vijf voeten bree<«

den» hellenden oever, die met klompen rots be^

dekt was» gevoerd worden. Die tooneel viet

dikwijls voor, en wijj wisten dan niet , of wif

9na meer over de.behendigheid der paafdeo, dan

-. > Na- der

o •
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/^

der beide lieden , die ons volgden, moesten ^ver-

wonderen."

f, Eerst om acht ure des avonds hadden wij

de twee mijlen van Kopgsvold tot Drivstuen

afgelegd. Door de infpanning van dezen dag

geheel afgemat, vielen w\j dra in eenen diepen

ilaap, en gingen den volgenden morgen weder

vroegtijdig op reis. Het vrienddijke: geluk op

xeis I of de Heer geleide u J dat men ons bij het

flfTcheid toeriep , fcheen ons van nu af niet meer

nietsbeteekenend te zijn, en wij hebben leeren

befeffén, dat deze gewoonte, die in landen, waar

het reizen met weinig of geen gevaar verbonden

is, in vergetelheid raakt, in dit land wel mag

gebezigd worden. Onze baan liep nu op nieuw

over het \js der Driva^ en daar wij aanhoudend

nederwaarts trokken, zoo kon men gemakkelijk

voorzien, dat de moeijelijkheden, die wij dea

vorigen dag ontmoet hadden, nog zouden ver*

meerderen. Wij volgden dus ook gaarne den

ons gegevenen raad, om eene vijfde flede te ne^-

men, om met geen te zwaren last over de dunne

ijskorst te rijden; en inderdaad vonden wij oolc

in het midden der rivier vele groote opene plek*^

ken, maar de ruimte was echter groot genoeg

,

om by het allerfterkst aaniporen der paarden naast

zulke openingen, op het van den oever rchuins-

afloopend ijs , te rijden. Het was dus niet té

verwonderen, dat de lieden op zulk eenen weg«

dik-
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dikwijls omvielen ! Daarenboven brak het t^s

verfcheidene malen, en het paard der eerile flede

van onzen trein ilond eens tot aan den kop in

het water. Het was alsof de paarden een voor«

gevoel hadden, wanneer het ijs niet llerk genoeg

zijn zou om hen te dragen, ten minde gaven

zij voor het breken alle teekenen van vrees.

Deze paarden zijn fterke dieren , fraai van leest ^

met dunne pooten, ook zijn de paarden van dit

dal zeer beioemd en naar evenredigheid zeer

duur."

Op deze wijze reist men dus nog in het begin

van Mei in het zuidelijk Noorwegen l

Te Drontheim werden onze reizigers door dd

familie van den Staatsraad knuóson zeer gast<«

vrij ontvangen. £en zijner zonen bragt hen naar

den beroemden waterval Leerfos^ die de Nid"

Elve in de nabijheid dezer flad vormt. Hij (lort

in twee afdeellngen, met eene aanzienlijke hoe-

veelheid water, omtrent zeventig voeten naar

beneden. De omtrekken z^n fchilderachtig. Bo-

ven dezen waterval is in het jaar. i8i(S eene

^(lorting der aarde gefchied , die eene kerk

,

eene daarbij gelegene hofftede en verfcheidene

menfchen heeft bedolven. In de (Iraten van

Drontheim lag nog fneeuw, ook vonden zy op

hunne verdere reis in de gebergten fomtyds de

iheeuw wel zestien voeten hoog*

. De (breek van Drontheim tot Nummedalen^

-L,. N 3 wordt
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wordt voor eene der vruchtbaarfb van geheel

Noorwegen gehouden. Dit bleek ook uit de

gedaante der woningen. De kamers in de hier

ibiande boeren «hofdeden waren ook ruimer en

i^indelijker, dan men verwacht had. De ge»

woonte, om den vloer der vertrekken ^ in plaats

van met zand, met dunne takjes van dennen- en

jeneverboomen, te beilrooijen, die r^eds ui Zwb-

det^ en te Christiama heerschte, had hier ook

doorgaans plaats. Verfcheidene bewoners dezer

huizen munteden uit door kunde en een ge«

9ond oordeel. Maar de voexlieden waren lastig

door hunne nieuwsgierige vragen: wat zijt g^
voor een landsman? hoe oud? leven uwe ouders

nog? ^ijt g[ü gehuwd? enz.

Men bouwt hier koren, nier flechts voor de

behoefte, maar ook om te verkoopen. Meer

voordeel leven echter de veeteek op, hoe moei-

lelijk het ook valt het noodige voeder voor

koeiijen, fchapen en geiten, die hier zeer talrijk

zya, voor de negen wintermaanden te krijgen 9

de nabijheid echter der ftad en het gemak om
de voonbrengfelen over het water te vervoeren |

fpoort den ijver der landlieden aan.

Van Aargmi moesten zij hunnen togt té

water voorezetten. Tot aan het uiterfte van

Fmmarhn bedient men zich ter zee Oechts van

.de zöogenoemdö l^ordl^nMooten. Men bouwt

diQ v»a verlchiUendQ if^>^y^^ en v^ desse^ oi
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liever van het getal der in de z^den ^efligene

pennen, om de riemen tegen te houden, ondee»

nen deze booten hare namen , namelijk Fierring

(voor vier riemen), Sexring Qiss riemen),

Ottring (acht riemen) en Fimböring (vyf paar

riemen). Eene boot van vier riemen is zoo

klein, dat die niet wel meer dan twt^e menfchen

kan bevatten, en men bedient zich ook ilechts

van deze tot visichen in de nabijheid der hof-

deden. Grooter is eene Sexring^ en in eene

Ottring meent de Noorman reeds een duchtigen

ftorm te kmmen trotferen , waarom men zich dan

. ook van deze vaartuigen by voorkeur op verre

togten bedient; De lengte van zulk eene boot

bedraagt omtrent zestien Pari[j(che voeten, en op

de banken kunnen twee man ieder met den

zeer ligcen riem roeijen. De voor- en achter-

Aeven, zoo wel als de kiel der NorHands*
booten zijn zeer fpits, en één zeil beflaat de

ganfchc lengte van den hoogen mast, aan welken

het door een in het midden ringvormig uitgehold

dwarshout is vastgemaakt, en met dit hout op-

geheichen of geflreken worden kan, en daarom

is dit ganfche vaartuig in zeker opzigt zeer buig-

zaam en zoo ligt, dat weinige menfi:hen het op

den wal trekken, en in het fchuicenhuis, zoo als

er bij iedere hofllede ten minile één (laat, kun-

nen brengen* £en maatregel, zonder welken

deze booten bij invallende windvlagen of holle

N 4 zee
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tee leker tegen de rotsachtige kust verbrijzeld

souden worden; want een uitgeworpen anker

^oudc xelden in de met zeegewasiën bedekte

klippen. Men houdt deze booten voor de fhelfte

seiferSy vooral bij halven wind. Terwijl nu het

nraakfel en de ilechts een kleine handbreed boven

het water uitftekende rand dezer vaartuigen den

reiziger vrees inboezemen, geeft hem tevens het

gfoote zeil hoop, dat hij in korten tijd eenen

verren weg zal afleggen, en h^ behoeft ilechts

z^Q oog te vestigen op het. bedaard en moedig

gelaat dezer zeelieden, om alle vrees te ver<>

bannen.
^

3 Verder noordwaarts kregen de gewone boeren*

wopingen eene andere gedaante. Het is namel^k

de gewoonte, dat in het zuidelijk Noorwegen

ieder huis een voorhuis heeft , en men komt

eerst uit hetzelve in de kamer, die zeker dik*

wijls ook de keuken is^ en in welke het weef«

getouw van de huisvrouw Haat. Maar hier in

het Noorden vindt men deze kamer niet, en

alles wordt naauwer en onzuiverder. Slechts de

vriendel^e , rykelijk met venfters voorziene wo*

ningen der Waarden, even net van binnen als

van buiten, maken hier eene uitzondering,

c Toen de heer boie op den negentienden Mei

te SQijerftad vraagde hoe veel hy verteerd had?

bragt hem de vrOuw van het huis aan het raam,

wees op de zee en de velden, die de woning

ora»

II
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omrbgden, en zeide toen deze merkwaardige

wcM>rden : ,, zoo lang het land nog koren en de

zee on^ visch geeft, moet geen reiziger kunnen

:^geny dat w^ geld van hem genomen hebbend

Vier zeelieden waren ter befturing van ons

vaartuig beilemd. De oudfte, een man met een

eerwaardig gelaat, plaatfte zich aan het roer, en

een jongere ging, volgens de gewoonte des lands,

by den voorfteven op den rand der boot. zitten,

deels om tegen de boot dikw^ls op eene z^de

legende windvlagen een tegenwigt op te leveren,

deels echter ook om het zeil in t^d van nood

oogenblikkelijk te kunnen ftrijken. — VWij zaten

in het achterfte gedeelte der. boot en verheugden

pns over de fchoopheid der natuur en over deze

knappe inenfchen, >

. , In Foldereid hadden onze reizigers gelegen-

heid om overtuigd te worden, hoe onregelmatig

en traag de loop van den post in deze noordelijke

ilreken is, en hoe zelden deze door reizenden

bezocht worden. £en man, die kort na hun

vertrek te Setjerftad w&s gekomen, had gehoord^

dat zij voornemens waren naar Hundsholmen in

halters Foogdy te trekken, en wilde hen dus

:ver?oeken zijne brieven mede te nemen, Hj
was hen daarom ook tot Lougen en vervolgens

tot Foldereid gtvo\g<Si^ en. had dezelfde moe^e*

lijkheden van eenen watertogt moeten verduren,

Zt^ vonden den een en twindgftcn Mei by hun

*.
'

j

N 5 ont-
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ontwaken dezen man in eene kamer icfanjvtnde^

Ontvingen z^ne brieven, vergezelden hem naar

de haven ) waar hü terftond weer fcheep ging

om naar Seijerflad^ (zeker een af(land van twin*

tig uren) te reizen.

Het onderfcheid tusfchen deze flreek en dié

van Drontheim was zeer in het oog loopend^

Bieaegendaande deze flechcs één graad noordeiy<*

ker lag. Te Drontheim werden de oevers allengs

tot aan het gebergte hooger, en men vond alom

hofReden, welkers akkers hier en daar bij elkan*

deren lagen, als ook wegen, koophandel en men«

fchen —. maar hier waren de oevers flechts lood*

regte opgeftapelde onvruchtbare rotsklompen , alom

heerschte eene doodfche (lilte, zelden vond men

eene hoffcede en zag men menfchen, die van de

gelegenheid beroofd, om mst eikanderen te kun*

Hen verkeeren, flechts met moeite hun dagelijksch

onderhoud Wonnen. Het zaad lijdt hier veel

door den nachtvorst en de visfcLen der zee ko*

men niet in menigte herwaans. Deze laatfte re*

den namelijk maakt het begrijpe]\ik, waarom men

in het Noorden aan het verblijf op de naakte

kust der zee den voorrang geeft boven dien ia

het binnende van het land , waar niets dan hout

Ie vinden is. — Zoo men ook flechts een oog

op de landkaart flaat, zal men hetgroote onder*

ftheid tusfchen de bevolking dezer beide ftreken

totwaren — hoe vele namen van hoffteden, die

cch-
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•chter niet eens ülle zijn opgeteckend, vindt neft

bij Drontheimï maar hier flechra namen van

meren en bergen, die zelfs aan de bewoners der

hofftede /d/^^r^/i onbekend waren, en men vindt

evenwel noch ten westen, noch tot aan de gren*

zen der Zweedfche woestijn van Umea Lapmark

nergens eene andere woning.

Het gedorschte koren wordt gedeeltelijk in de

huizen gemalen, en men bereide uit roggemeel

cenen brij, de dagelijkfche ipijs der Noordiche

boeren, en uit haver en garstemeel een dun

brood, dat by den gedroogden en veribhen visdi

gebruikt wordt.

' Gedurende hun driedangsch verblijf te Folda»

reid rusteden de reizigers over dag, en gingen

des nachts op de jagt, want op deze hooge

breedte werd het nu niet meer donker. Hoewel

de beken nog met ijs bedekt waren, zoo was

evenwel door het aanhoudend dooijen de fneeuw

VOO verminderd, dat het ten minde mogelijk,

hoewei nog moeijelijk was, door de bosfchen te

trekken, en tegen verdwalen beveiligde hen faec

lanhoudeod gedruisch van eenen waterval in de

nabijheid der hofftede, waardoor zij (leeds den

meg derwaarts vinden konden. De heer boib

«egt: deze fchemerachtige en zoo plegtig (lUle

nachten leverden voor ons iets onbefchrijfelijks

verhevens opl De gedeldheid der ftreek bragt

mede» dat wy onwiliekeung van elkander geiche\-

den

'
\
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den werden, en dan kon myflechts een fhaphaan**

fchot van mijnen kameraad uit den droom, dat

ik hec eenig menlchelük wezen in deze wildernis

was, doen ontwaken. Deze algemeene (like werd

flechts geftoord door het geluid der zingende

laster, en door dat van het roodborstje, bet

fneeuwhoen der moerasfèn , van den berg- en berk-

haan , en van het korhoen , dat men den ganichen *

nacht hoorde.

Het rood en wit gepleisterde huis te Teraak

met deszelfs dak van zoden , leverde reeds van

verre een aangenaam gezigt op, en de gastvr^e

ontvangst beantwoordde ook aan het vriendeiyk

uiterlijke. De komst van eenen vreemdeling

fchijnt voor deze brave, aan eenzaamheid gewone

landslieden, eene foort van feestdag te zijn, mee

zulke zigtbare teekenen van welwillendheid gin-

gen de bewijzen hunner gastvrijheid gepaard»

Hier werden onze reizigers de, ook in het zul*

.deljjk Noorwegen bekende, Muite besfen (rubus

Chamaemorus^ met room voorgezet, eene ipijs,

die in aangenaamheid veel overeenkomst heeft

met aardbeziën. De vrucht heeft de gedaante

en grootte der bramen, maar is geel van kleur,

zoo als de r^'pe korrels der Turkfche tarwe, en

üechts aan de zonzijde eenigsins kersrood» •<-

^De zeevisichen (maakten ook zeer lekker, en

waren gedeeltelijk veel vetter, dan die bij Hel'

galand of in de Oostzee gevangen worden. Eene

j ,v / thee,

M.
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thee* uit gedroogde bladeren der aard* en bosctn

bezien beilaande, fmaakce vr^j goed.

• Op hunnen verdf^ren togt rtaar Alstenoe^ welke

(leeds langs de zeekust , tusfchen eilanden en

klippen liep, waren z^ door llormachtig weder

genoodzaakt 9 op den acht en twintigden Mei te

middernacht op het eiland Thtoe te landen. Door

wind, regen en overilaande golven geheel nat en

koud geworden, ondervonden zy dubbel aange«

naam de ook hier in gebruik zijnde aartsvader-

lyke gewoonte , om zelfs des nachts het huis

niet te fluiten, en vreemdelingen, zonder eens

tiaar hunnen naam te vrageA, op eene echt Ho-

meeriche w^ze te ontvangen. Dit eiland is de

eigendom van den heer broodkorf, en wordt

voor de fraaifte bezitting noordelijk van Nume*

dalen gehouden. Men vindt zelfs in Drontheim

weinige huizen, die met de prachtige woning

van dezen eigenaar kunnen vergeleken worden.

De reizigers verzochten de dienstboden hunnen

heer niet wakker te maken, en werden, hoewel

onbekend en nat, in de fraaie vertrekken, voor

vreemdelingen beftemd, gebragt, waar z\j de nog

overige uren van den nacht, verdrietig over dit

venoeven, doorbragten. Zü vreesden, dat zij

genoodzaakt zouden zijn, hier eenigen tijd te

moeten bleven, want de Heer boië herinnerde

zich eene anekdote, hem door den overleden

tigenaarvan Forviig verhaald, die eens het roei

van
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vso de boot eens vieemdelings had kten weg*

nemen, om hem te verpligten zoo lang in zijo

hais te venoeven»'tot er een nieuur toer ge-

maakt was*

Des morgens ontbeten onze reizigers met het

huisgezin van den bezitter van die eiland en 7dj«

nen insgelijks gehuwden zoon.

; De rooveryen van eene £bort van meeuwen,

die andere watervogelen hunnen buit ontj^n,

waren zeer vermakelyk. Naauwelyks had toch

eene pormmeeuw of zeei^aluw eene goed^

vangst gedaan, of men hoorde reeds in de vene

het noodlottig geluid lo, vermengd met het

jammerend gefchreeuw der vervolgden ^ en de

roover was in de nabijheid! De (hrijd duurde

niec lang, want de laatfte viel met de fhelheid

van den blikfem op den armen fehelm aan^ hem

dan eens boven, dan eens beneden knopende ea

verfchrikkende, en de uitgefpogeue visch werd^

eer h^ nog naauwelijks de helft van den val -uit

de lucht in het water had volbragt, met eene

verbazende behendigheid onderfchept , en dan met

^ene langzame vlugt naar het roofnest gebragt.

Onze reizigers vervolgden hunnen togt van

de hofflede Kapperdaal op Lootlaüd in het

begin van Juny, in gezelfchap der heeren los*

sius en B&RG, eigenaren der hofdeden Kap^

periaai tïi S^vHg* Het doel dezer lastflen was

om in L9fadden de tiende van de wimsivis&hez^

\t:iU te
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te haleiu Zij waren vooü onse heeren wellcomd

rei^enooten, démjl zij dom zeer bekend wareiw

Op dea zesden doorfheden zij den Poolkring*

Zij geven ons nu nog eenige algemeene aanmer*

kingen over de voogdij van Helgoland, die w^
zuHen overnemen, nadat w^j vooraf gemeld heb-

ben, dat Noorwegen^ zoa als bekend is, vep*

^eld wordt ift de ftiften Christiania (oS Ag*

gerkttus)j Christiansand^ Bergen ^Drottthiim

en Nordland^ Het katfte dezer flifcen bevac

twee an?bten , Nordlandtn Finffmarke»genoemdf

van welke het eerfte uit de voogdijen ffeigQ»

'iandf Salten en Lofodden befliaat. ':'

De dalen zijn zeer naauw en niet door land:*

wegen met eikanderen vereenigd, ja er )o(^

dikwijls niet eens een voetpad van de eene hof*

fiede naar de andere^ maar de buren moeten

Elkander te water, bezoeken. - /

' Het grootde gedeelte var. het Binnenland be^

Itaat uit naakte rotfèn, die grootendeels, ja bijna

het ganiche jaar ^et fneeuw bedekt z^'n. De
bevers der zich dieper in het land uitftrekkendè

Fiorde (bogten of boezems) daarentegen begint

hen reeds op den affcand van eenige m^leQ van

de zee, met bosfchen bekleed te zijn, die ooi

langs de kanten der rivier voortloopen, welke

in den boezem ftorcen. In de twee grootfiè

bogten, de f^essem en Ranens Fiordj zijn de

wouden onafmetdijk, en zoo v«f deze leijcen^

'"^^
firekt

^*i0
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firekt zich ook het gebied dej^ hoffteden uit,

Vericbeidene bezitters vaa hoffteden weten niet

eens» waar hun gebied ten oosten eudigt* De
eilanden y aan zee gelegen» zijn eehter ongelijk

fterker bevolkt,. dan de Fiordeny, en hier kan

men ook Hechts met eenig voordeel het , veld

bebouwen. In de Fiorden toch \^\fii de iheeuw

te lang liggen» djp dat men het koren tydig

genoeg zou, kunnen zaaijen, en de nachtvorst

van den herfst begint reeds regehnatig in Au-

gustus. Maar het is niet alleen aan de gunfrigere

ligging tot den landbouw, dat de naakte zeekust

ten en eilanden den voorrang» dienz\j genieten»

xe danken hebbeu, maar ongelyl^ meer nog aan

de voordeeüge visfcherij, welke in deze ijcreken

als het middelpunt wordt» op welke alle inipan-

ning der men£bhen gevestigd is. Voor zijne

visfchen ruilt de eigenaar der hoffteden te Ber*

gen alle behoeften en voorwerpen van weelde»

en met deze munt betaalt hij het geleverd braiid-

liout»:de booten en pelterijen» welke, laaifie waar

Mj weder aan de Rusfen verkoopt» als zij» uit

hoofde der visfcher^ » Finnmarhen bezoeken.
,

i Op de lage ftreken der van bpsfchen ontbloote

bergen (jFiV/^) laten de eigenaren der hoffteden

des zomers hunne kudden » uit koeijen »
geiten en

icbapen beftaande» weiden» en bew^ en dan ook

wel mel^hutten (^Senhutten ^ Saeters)^ maar de

^oogere . berg^ . worden aUeen door ^^e Finiie;^
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^Lappen) bezocht ^ die hier in den zoniet hunne

rendieren weiden en des winters weder naar ^q

ZweedCcbö LapmarkeH trekken^ Slechts zü ken«

nen deze bergen en geven namen aan fommige

ftreken* Jonge Finnen dienen wel hier en daar

b^ de boeren in hét dal 9 maar keeren echter,

fteeds tot huüne vorige leefwijze terug ^ en men

heeft geen voorbeeld, dat z^ ooit in ])et dal

gebleven zijn* jj

Helgeland bevat een duizend tWee honderd

drie en denig ingefchrevene hofideden, en daat

het getal van deze> die één perlbon bezitten

mag, onbepaald is^ zoo heeft dit eene in het

oog loopende ongelijkheid in de verdeeling der

eigendommen veroorzaakt. De krijgsraad gol^

DBVIN TE DONNÉS, b^ voorbedd^ is eigenaar

van zes honderd hoffteden^ en de heer brood-*.

KORF op Tiotoe b^na van de ganfche Boygd

(eene rij van hofHeden aan eene rivier of bogt)

van Veffen. De wet heeft intusfchen gezorgd^

dac deze hoffteden hiet onbebouwd zouden biy^

ven, dewijl de inwoners die^ op flraf van anderd

eene driedubbele fchatting te moéten betalen, 6i

2«lfs bewonen óf door eene zekere foort van ver-»

drag aan anderen moeten overlaten. De aannemet

betaalt by de aanvaarding der hofïlede eene dooü

het verdrag bepaalde fom aan den eigenaar, eti

dan vervo^ens eene kleine pachu De belastin«

gen worden door den koninklijken Voogd inge«

I

fl« iA*

. '»

:-4-i
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zameld» Gewoonlijk huren verfcheidcne boeren

zamen zulk eene hofïlede, bewonen digt b^

elkander flaande huizen, heeten dan buren ^ en

kragen ieder een gedeelte van den grond ter

bebouwing. De aannemer bewoont de hofdede

zoo lang hij leeft, en na zijnen dood zijne we-

duwe, zoo lang zij ongetrouwd blijft. Maarzoo

hy kort na het gefloten verdrag flerft, zonder

eene weduwe na te laten, dan blijft de verhuur-

der eigenaar der bepaalde fom, en de erfgenamen

krijgen zelfs geene fchadevergoeding voor gedane

verbeteringen. Zulk een pachter heeft ook het

regt, om in de naburige bosfchen hout te kap-

pen, en daardoor fchijnt, bij het gering beloop

der belastingen /het voordeel zeer op zijne zijde

te zijn. ï)e koophandel in hout is intusichea

hier weinig beteekenend, en de heeren der hof-

fteden kunnen het flechts verkoopen aan de bewo-

ners der nabijgelegene eilanden, die gebrek aan

l^out hebben, . i . . uu%

Helgeland. vormt, in kerkdijk opzigt, eene

proostdü, en de ambtman van Nordlaud is

opperambtenaar.. De handhaving der wetten ^

voor welke dé Sorenskriver (geregtfchrijver), zor-.

gjsn moet, is van het beftuur gefcheiden, drie

ipalen in het jaar wordt op bepaalde plaacièa

^gtdag gehouden, waar den ambtenaar in za-.

ken, die de eer of het leven betreffen, bijzitters

zün toegevoegd. ,Eer twistzaken gere^telyk mo-

w . .
.gen*' ^

••é....
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gen behandeld worden, moeten d^ panijen eerst

voor eenen Commisfaris verlchijJ1fin3^ die de vetr

ichillen poogt te vereffenen, en men kan zich

van de uitfpraak des geregtfcjiryvers op d^n Q^
perrigter (^Laugmand) beroepen, die voor Norèf^

i'and beftemd is. De leenmannen zijn de ondeïfte

ambtenaren, die zoowel van den VtKigdin zap

kény die hec beftnur of de pöüde betreffen, als

van den geregtfchrjjver in regtszaken, bevsden

ontvangen moeten* Zii zyn van. véifcbeiden^

belastingen oniflagen. : f ^
'^

>

^f' Die kooplieden maken eene belangrijke kladfe

der inwoners van hec land uit, welke in fom^

migé distrikten het voorr^ hebben om de inwo.»

ners dé noodige waren te bezorgen» De pro-

vincie drijft flecht3^ handel met d&.Rusfèn, mee

Drontheiniy en vo(»:al met Bergem Hier èn

daar vindt men eigenaren van j^en,' die twee

malen in den, zomer naar Bergen ' varen , en aan

deze vertrouwt.de boer zijne gedroogde vruch«

ten^ om die in de flad voor meel of andere

waren te verruilen, of voor geld te verkoopen,

terwijl deze eigenaar voor zijne moeite zekere

percenten trekt»

ItnBij Rodoe vindt men donseenden in eene vr^

groote menigte. In Svinevaar hadden de wiijf*

jes hare nesten in de houtmijten, die bij het huis

ilónden, én men kon kort bij dezelve komen,

am haar gade 'te flaan. Men verhaalt zelfs, dat

rr boerenwoningen zijn, waar zy in de keuken

O 2 broe-»rf..>*.i
1
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broeden en zich laten (Ireelen. Zij verzochten

de reizigers, om niet te fchieten, en het was ook

op eene boete van tien rijksdaalders verboden eene

^onseehd te dooden , fchoon dit Verbod niet alom

even ftreng wordt gehandhaafd.
{

t Ëen andet merkwaardig verfchijnfel onder dé

vogelen dezer ftreek is de Fitis {Sylvia Trth

•ehilus), een vogel, die vier en een halve duim

iang en . olijfkleurig is, hy houdt zich op ifi

boomgaarden, bosicjiien, vlakten en bij de beken,

en leeft van infekten en bezien. Men vindt hem

bijna op iedeire' klip, waai flechts een berken*

ih?u)k (laat, en over het algemeen laat hij alom,

zoo hoog opwaans als er berken groeijen kun-

nen, z^n zwaarmoedig gezang hooren. De heer

BoiB zegt: „ het.is naauwélqks geloofelijk, dat

dit vogeltje den togt over deze kust en over de

ontzettende vlakten van fiieeuw, waarmede ook

het hooge land nog alom bedekt is, en op welke

het door koude en gebrek ^an voedTel zou moe»

ten omkomen, zou kunnen verduren. Men moet

dus \vel vooronferflellen, dat het langs de fche*

ren, die bij het zuidelijk pum van Noorwegen

beginnen, van (Iruik tot ilruik fluipt. Maar met

welke hinderpalen moet een zoo klein fchepfel

ook hier worstelen bij invallende fiieeuwbuiien^

en daar , waar fteile rotiën eene aanhoudende

vlugt over de zee noodzakelijk maken f Dit zijn

natuurkundige raadfels , tot wélkers oplosfing eene

lange reeks van ervaringen en op verfchillendc

-;i^ "1 plaat-

«^
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plaatfèn genomiene waarnemingen vereischt wor«

den." : ;.
~

. .
. \^ .1 ji'jö

3f Op den zevenden Julij waren de reizigers te

Breivig op het eiland Vaerde^ het zuideiykfte

der Lofodden keten , omtrent onder 76 gr. 40 min.

noordelijke breedte. Men kan zich, volgens de

heer boie, een juist denkbeeld van de Noord»

iche kust in het algemeen maken , als men zich

een met deszelfs uitgeflrekte dalen half in dt zee

gezonken' gebergte verbeeldt. Indien eens het

land 9 dat thans de keten der Lofodden ^eïïdndtn

vormt y hooger boven de oppervlakte der zee

wierd geheven ,. dan zouden de tegenwoordige

ruimten tusichen deze eilanden zich als naauwe

kloven van dezelfde bergketen vertoonen. Voor-

het overige is hier alles woester en onaangena*

mer; de oosteiykè oever van het eiland- Vaerde»

be^t geene planten y uitgezonderd fteenmos," en

levert een tooneel der vreesfèlijkfle verwoesting

op. Evenwel wonen hier nog eenige huisgezin*"'

Den, en de Lofodden mogen over het algemeen

onder de belangrijkfle distrikten van het rijk

gerekend worden, dewijl de visichery hier zoo

vele menichen verzamelt en verrijkt. , i^i^i

De vaart naar de Lofodden was zeer moeije*

lijk uit hoofde van fneeuw, regen en florm

,

niettegenibande het laatfte van Junij. De van

aile k^tetv met gedroogde visichen omringde

huizen te Stamsund waren op nedeigeilorte

O 3 üuk.
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fhikken van rotfen gebou«vd. Nergens zag tntn

een (poor van bouwland. £en ring van rötfen^

omtrent drie honderd Voeten hoog, flechts uit

brokken van (leen beftaande, verheft zich on«

midddiük achter Stamsund van den oever af«

Onze reizigers beklominen deze hoogte» en von^

dén^, juist in. het midden van eene moerasfige

vlakte, een nog half bevrozen meer, aan welks

oevers gebrekkige beukcnboomen Honden, Steile

xotfen floten het dal ten zuiden^ en hunne po-

ging, om verder door te dringen, mislukte.

y Bij Ramsvick aan Buxnes - Fiord lag een

Noordlandsch jagt uit Helgeland^ om gedroogden

visdi te laden. De reizigers bezagen dit zon*

derling gebouwd vaartuig, dat zeer in het oog

liep, uit hoofde der eigendommelijke betrekking

van de lengte der enkele deelen. De mast had

daar, waar hü de boorden van het vaartuig be*

reikte, zes Parijfche voeten in den omtrek, enf

bet fcbip was zestig voeten lang bij eene breedte >

van dertig voeten. De Noorman zeilt zonder

kompas, enkel door z^ne kennis van de kust

geleid, met zulk een vaanuig naar Bergen en>.

terug, waarby hij echter zorgvuldig de opene

zee vermat, want zulke dunne plank^, aan een

zoo ichraal geraamte gehecht, kunnen de hooge;

baren op eóneii zoo verren togtniet trotreren.^

Het voornoemde jagt was zonder dek en kon-

lien duizend Fog <(het Nbordfche vog weegt.

.; _. zes

^
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zes en dertig ponden , het RusQlche echter ilechts

denig) gedroogden visch laden, die dan tot de

helfc der hoogte van den mast opgeftapeld en

laagsgewijs met netten vastgemaakt wordt. iM
•j Het is ligt te Lefeffen, dat men zich in deze

noordelijke (treken, waar de meeste reizen te

water langs de fcheren worden afgelegd , nioc

veel om het getal der mijlen bekommert^ dew^l

de fchijnbare afftand der plaatfen en de tijd%

in welken men van de eene hofftede tot de andere

komt, zoo zeer van wind en weder afhangen.

De heer boie vraagde: hoe ver Stamsund van

Ramsvick ]ag^ en men antwoordde hem: eene

halve mi}l. Maar big had meer dan twee uren

noodig, om deze plaats te bereiken, •>

Tegen den heifët verfchijnt in dez0 zeeën de

Brugden of Paardehaai (Squalus maximus') ^ een

^ilachtige, zwartbraine visch van het geflacht dec

haaijen , negen en twintig en een derde voet lang,

zestien voeten in den omtrek en honderd, zestig

centenaars zwaar. Vericheidene jaren wordt hy

hier in groote menigte gevonden en zijne .vangst

lentrt veel voordeel op. Men beaig( eenen harr

poen van een eigen maakf^ om heiU' te vangen^

Aan dezen zit eene lp van drie honderd vademen.

Als de gefchotene visch,. tot wiw men gemakr

keiijk en zonder gevaar kan naderen, de 1^9

fietk aanhad, dan fcheidt zich de puit, die een

voet lang is^ van den harpoen, op welken zö

O 4 ilechts
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Rechts geaet was, en hoewel eene dubbele keten

in het midden deze punt met den harpoen vet*

oenigt, zoo kan evenwel de zwaartekracht van

den laacften niet meer dienen , om het yzer uit het

ligchaam van den visch te trekken. Deze fpar*

teU 800 lang tot h\j afgemat is en wordt dan

met lanièn gedood.

, Te Luroe^ Badoe en Kerringac hadden onze

Yeizigers geene verwarmde kamers meer gevon<r

den, maar te Stamsund^ waar het zelfs des

nachts begon te vriezen, moesten zij weder laten

ftoken, zoo bok te Ramsvick^ en wel met ber*

kenhout van Ofrden gehaald* hoewel het dit ei«

land niet aan brandftof^ namel^k vasten turf,

Pïitbreekt.

De Lofidden ftaan ibmtijds aan hevige aard<*

|)evuigen bloot. Men toonde den reizigers groote

ftukken rots, die op verfchillende tijden van de

hoogte waren nedergefton, onder anderen ook

}n November 18 1^, toen zes op elkander vol«

gende zware fchokken de ganfche keten van ei«

fanden gcoote ongerustheid inboezemden* £n
diezeUde woningen dezer kust , die elk oogenblik

jgevaar loopen, om door de over haar hangende

^rokken van rots verpletterd te worden, worden

ook by ftoim uit het zuidoosten doo^ h^t fchuin^

^er zee bedekt. ^ )4

' De hofRede Reine op het eiland Mashenoe

)§ onderling golegen, |ti ^en op(d| ^at door

? bwi»
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huivering en zwaarmoedigheid verwekkende klom«

pen van rotièn omringd worde , ontwaart men

een aangenaam groen plekje, omtrent duizend

fchreden lang en vier honderd breed, dat met

gebouwen als bezet is, die welvaart te kennen

geven, terwijl boven deze weder brokken op

brokken geftapeld z^n, die als trappen fch^nen

te moeten dienen tot eenen, wel v\jf honderd

voeten hooger liggenden door vreesfel^jke zwarte

rotfen loodregt ingeflotenen afgrond, boven wel*

ken men eindel^k fiieeuw ziet fchitteren en twee

geweldige toppen van bergen zich ruim twee

duizend voeten boven de oppervlakte der zee

piramidaal verheffen. De onlangs overledene

vrouw van den ^eigenaar dezer hofllede lag naast

de kerk begraven, of, eigenl^ker, op hare kist

waren groote en kleine (lukken^^van rotfen, als

d^ eenige bedekking, geftapeld.

De ligging van d0 hofftede Sund^ op de kust

van F(ag4asfofiy is niet i^inder tteurig, hoewel

deze onder de beste bezitting op Lofoddm ge*

rekend wordt. De heer boie verwonderde zich,

hoe menfchen op het denkbeeld hadden , kunnen

vallen, om zich hier neder te zetten. Deze hofT

ilede lag in eene boven alle befchr^jving akelige

klove. Er was hier flechts plaats voor vier ge«

bouwen en men had twee andere tot de hofllede

behoorende huizen aan de andere zijde van den

ftroo© öioeteu; :5e«en, Een tuin, diw men bij

Q5 het

i
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het opklimmen ontdekt, was zeker een in dczé

llrcken reeds op zich zelf vreemd verfchijnib].

maar werd die echter nog meer door het eigen*

dommelijke van den aanleg. Men had, nameüilc,

op een oud jagt planken gelegd, en deze met

aarde bedekt, op welke peterfelie, kors en tot

ileraad eenige bloemen (^Chrysanthemum seges'

turn} groeiden.

Het eiland ü/ö^^tf» levert een bewijs op, hoe-

zeer in zuidelijke flreken hec vee door al te

zorgvuldige koestering vertroeteld kan worden.

Op de hooge afwatering van dit eiland leven jaat

uit jaar in omtrent honderd vijftig koeijen en

fcieren, en zeer vele fchapen, zonder onder de

koude van den winter te bezwijken, in eenert

aan den ftaat van wildheid grenzenden toeftand^

en men kan zich in den winter, als zij het vetfte

zijn, flechts door middel van fchietgeweer van

hen meester maken* Dewijl de fneeuw op dit

eiland niet blijft liggen, zoo kunnen deze bees-

ten de noodige middelen tot hun onderhoud vin*

den, ja zij telen zelft voort. Het jonge veé

wordt echter dikwijls de buit der adelaars. Bij

eenen hevigen ftorm plaatst zich de ganfche kudde,

met de grootfte dieren aan de Ipits, op het ui-

lerfte gedeelte van dien kant, van waar de wind

komt, om op deze wijze denzdven te kunnen

wederftaan.

Nu nog een voorbeeld, om te toonen^ wat

• >• ' de
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de mensch in deze ftreken kan verduren* Een

man, jan frank genoemd, een huisvader te

Moskenoe wonende, roeide in November 1814

naar de talrijke, ten westen van die eiland gele*

gene klippen , en leide by een dezer aan om
zeeotters te fchieten. Hij verliet zijn vaartuig^

maar fchijnc het niet behoorlijk vastgemaakt tQ

hebben, want men vopd dra de overblijfTelen

van hetzelve op het water dravend, en maakte

dus geene zwarigheid, daar men dacht dac hij

overleden was, om zijne nalatenfehnp wettig ^on-

der zijne erfgenamen te verdeelen. Zeven en

twintig dagen na zijn vertrek kwam toevallig

eene floep bij deze klip, en men ontdekte den

ongelukkigen, die terftond, zonder een woord te

preken , op de fpijzen in het vaartuig aanviel. Hij

was vreesfelijk door den honger geteisterd, maar

evenwel nog in (laat om te kunnen ftaan* Hij

Verzekerde, dat hij flechts van ^moerasflge aarde

geleefd had, en fnccuvv, in plaats van zoet wa-

ter, dat hij hieir niet vinden kon, gebruikt had*

Waarfchijnlük had hij echter ook mosfelen en

zeeitarren gegeten, aan welke het op eene klip

van eenige honderd Ichreden niet ontbreken kan;

Hij viel, na zijne redding, in eene zware ziekte,

maar leefde echter nog vier jaren. Hij was

bekend als een man van een fterk gefcel.

Men vindt op het eiland Vaer'óe eene groote me*

nigte zeeadelaren (de Falco leucocephalus of eene

•
,

foort
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foort der Albkilla. linn,) Deze vogelen zijn in

dit jaargetijde eene wezenlijke landplaag, dewijl

men het dan niet wagen durft het vee uit^de ftallen

te drijven. Zelfs een bejaard man werd eens aan

het ftrand door zulk eenen adelaar aangevallen,

die reeds de klaauwen^ in zijne buis had ge(la<*

gen, en op deze wijze gevangen werd. Om zich

van ^tzt rooifzuchtige gasten, zoo veel moge-

lijk, te ontflaan, bouwt men kleine hutten van

fteen , in welke (lechts eene geringe opening wordt

gelaten, nadat de vogelaar reeds voor het aan*

breken van den dag zich in dezelve heeft verbor*

gen. Het aas, eenig geftorven vee, offlechcseeQ

brok vleesch, is aan eene fterke Uj^^ gehecht,

die meti in de hut kan trekken, en dit geCchiedt

soodra de vogel op den ingebedden buit is neder-r

gevallen. Door de^e beweging van het aas wordt

de adelaar ilechts te heeter, ilaat zijne klaauwen

iteeds vaster in. hetzelve, en worde eindelijk in

de hut getrokken en gedood. Op deze w^ze

heeft één jongen in den voorgaanden winter zes

en twintig adelaren gevangen, en hieruit k'^.n men

opmaken , in welk eene groote menigte deze

diereu hier gevonden worden. Waarfchijnlijk zijn

het de groote zwermen van d^ fneeuwhosndcrs

é(r jilpm^ die deze roofvogden bewegen , den

winrer in deze noordelijke ftreken door te bren«

gen, want alle hier broeijende watervogelen zijn

dan, behalve eenige, meeuwen > yeiavvenen.

Hoe-

r
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Hoe groot het aantd watervogels is, die ge^*

durende den zomer hier gevonden worden ^ bl^C

uit de volgende plaats uit de brieven van ongeil

reiziger: „wij befpeurden thans flechts de gewone

zeevogds , en de gebouwen van Mostd lagetl -

reeds onder de fleile muren der rotfen voor ons^

toen wij door onze geleiders b{51ettend gemaakt

werden op eene' donkere ftreep in het water, die^

zoo als zij zeiden, alleen uit vogelen beilond«

Dit fcheen ons echter onmogelijk, mwar fpoe*

'

dig zagen wij die (Ireep in beweging en toe on^'^

komen, en nu ontwikkelde zich een zwerm vad

zeevogelen , /van weliters lengte gij u eenig denk**

beeld zult kutinen vormen, als ik u verzeker^ dafi

ik mijn geweer, met eenen dubbelen loop, tienmaal

laden en affchieten kon, eer alle voorbljgetrokkeil

waren« Daarbij befioég ce troep eene breedte vaa

ten minile duizend fchreden^ de vogels vlogen

^hrer niet dik op elkander gepakt, maar de eetl

na den anderen^ en bij de fnelheid hunner vlugt

en den korten afftand -^ want zij vlogen geen

twinti']; voeten boven ons hoofd -»- waren wij in het

eerst zoo verlegen , dat wij niet fchieten konden.

Twee of drie zulke vlugten ommoeteden wij in

deze ftreek. b^ welke men ook, als zij op het

water gelegerd waren, zeer nabij kon komen

^

en het is naauwelijks te begrijpen , hoe her ge«

bergte voor zulk eene ontzettende menigte vo*

geien broeiplaatfen genoeg kan opleveren, en tvea*

L ^ wd
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V >

wel hadden wy eerst ^^/^^» en Langivien ge»

zien! — Wij voeren, nu verder naar de zui-

delijke punt vn het eiland en kwameti bij eene

diepe kloof eener rots, die een hol vormde, in

hetwelk wij met de floep konden kpmen,' en

deze benevens de uicgefhrekte helling waren door

Meeuwen met drie teénen bevolkt. Nesten,: uit

zeegras gevormd, bedekten den grond zoo :g&

hed en zoo hoog als flechts het oog voorwerpen

kon onderfcheiden, en lagen tevens zoo laag,

dat wij de onderde met onze handen konden

bereiken, de mannetjes en wijfjes zaïen op de«

2êlvé in eene verliefde houding kort bij ell^"v»«

iIe», zonder zich door onze fnaphaaiJ k;..*

te laten verfchrikken. Zwermen van deze voge»

len maakten geheele fcheren fneeuwwit, en men

kon met ée'n Ichot wel vyf meeuwen vellen.**

ift^Hèt is merkwaardig, dat al deze zeevogelen

ieder jaar tpt de befchrevene broeiplaatfën op

Vaét'óe wederkeeren, en dat daarbij iedere ibort

hare gewone plaats weder beflaac. Hetzelfda

vetfchijnfd vindt men op Fughe^ Lovunnen^

Sverholty Röst^ op het Groenlandsch eiland

Orpiksaukj ten noorden van Diskoy en op hec

zoogenoemde, tot IJsland behoorende, vogeige*

hergte* „ Onwillekeurig — zigt de fchrijver —

^

Ed men hier vragen: welke is de hoogere natuur^

wet, die deze dieren maq; bepalen,- om juist aan

cekere rotsachtige eilanden de Voorkeur boven

4:iv; 700
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1

zoo vele andere te geven, die niet minder ge*

fchikw voor hun doel fchijnen te zijn? Het is toch

blijkbaar, dat zoo vele, op dezelve of foortgelijke

wijze levende, vogelen, eikanderen het vinden van

het noodig voedfel inoe^el^k moeten maken, ea

er moet dus eene andere reden voorhanden zijn ^

waarom alle dezeltde plaats zoo zeer beminnen;

want hier is zoo min iets toevalligs , als in de

ganfche natuur, en dit alleen te willen verklaren

uit de zucht tot gezelligheid, deze foorcen i-vaii

vogelen eigen, kan den onderzoeker derwnatous

niet voldoen* Men zou alle voornoemde broeit

plaatfen moeten bezoeken en door eene ervaring

van vele jaren het voediel en ^lle uiterlijke ver*

ichijnfelen dezer foort moeten kennen, eer men

hier met eenige zekerheid zou kunnen befluiten.

Maar wat nu Vaeröe betreft, daa komt het-my

niet onwaarfchijnlijk voor , dat de ligging van dit

eiland daarom voor deze zeevogelen zoo welkom

is, dewijl Ju^t hier, uit ons onbekende gronden

,

ontelbare vislchen hunne kuit fchieten, en hec

jonge broeüêl dus voor deze vogelen eene oniut*

putbare bron van voedfel oplevert. Het is wftafi

te dezen opzigte zouden alle kusten van Lefiai-^

den even gunftig voor eene algemeene broeiplaats

van dezen aard zijn, maar Vaeröe heeft echter

ten minde dit eigendommelijke , dat de ileile

helling ten zuiden de vogelen tegen de noorde*

lyke en noordwestelijke winden befchermt^^jaide

gan-fk-\

- -^ \'i-?„,-
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ganfche gefteldheid der xots^ met hare veelvul-

dige holen ên fpleten levert voor deza dieren

een gunftig verblyf op*'*

Toen onze reizigers de bergetl Vati t^aeroe

beklommen, ontmoeteden zij eene andete merk-*

vaardigheid^ eene vrouw namelyl^ ^^^ ^^^^ ^^^

de vogelvangst afgerigte honden, Z'^ hield

zich echter voomamel^k bezig met Papegaai*

duikers te vangen. De aard der rots op deze

plaats en op de overige oorden van het eiland^

tan welke de Papegaaiduiker den voorrang geeft

«

k yMezüi die, op zich zeiven reeds r^jk aan

hokw door de vogelen nog uitgehold wordt«

Ieder dezer holen, voor één paar beflemd, heeft

^

by eene breedte van 2!es duimen in diameter^ een

of twee vademen diepte» en het is zeker, dac

deze vogel die met zijnen grootén harden bek

en klaauwen fi^elf delft. Geheel aan het einde

van dit hol legt nu het w^fje een morfig wit

geftreept ei, zoo groot als dat van een hoen, en

flechts aan beide züden iets ronder« De voor*

noemde honden nu, in gedaante en teekening

veel zweemende naar de dashonden^ maar hoo^

ger o^ de pooten en door eenen dubbelen klaauw

aan den achterflen voet onderfcheiden, begonnen

in tegenwoordigheid van onze reizigers, die de

vrouw, welke naar huis wilde gaan, verzocht had*

den om met hen weder te keeren, terftond op

nieuw, vurig hunne jagt, en zg zagen hen in de

i ho*

r
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holen kruipen, mee hunnen buk terugkeeren en

dan weder andere gaten doorfhuffelen. Zü moe«

ten in het binnenfte dezer holen eenen zwaren

fir^d verduren met den, ziph hevig verdedigen*

den, en tot bloedens toe bijtenden en krabbenden

vogel, en de vogelvangfler, die, volgens hare

verklaring, twintig zulke honden had, had er

reeds verfbheidene» verloren, die niet weder te

voorfchijn gekomen waren. Als de hond goed

geleerd is, dan brengt hij den vogel levend uit

het hol, en deze wordt dan, zonder de huid te

befchadigen, op dezelfde w^ze gedood^ als de

eenden in de kooijen, — De voornoemde hel*

Jüng van den berg is onder de bewoners van

Mosta verdeeld, die bijna alleen van de vogel-

vangst leven. Men eet de vogels versch en ge«

zouten, maar hoe groot ook het aantal der ge-

vangene vedelen zijn moge, het is echti^r zeer

klein in vergelijking der overblijvende. Want juist

die plaatfen, waar zich de talrijkHé zwermen

ophouden, zijn ontoegankelijk voor den mcnsch,

hoe groote waaghalzen men ook te dezen op*

zigte hier moge vinden. Vele vogelvangers toch

laten zich op de fleihle plaatfen aan touwen langs

de rots nederzakken, en het kan dtis niét vreemd

voorkomen, dat hier van tijd tot tp ongelukken

voorvallen. Men verzekerde den heer boib

ook, dat de vogelvangst op Mosta- Field vm
jaar tot jaar gevaarlijker werd, dew^ï de rotlèn

8. P door
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door den fcfaerpen drek der vogelen geftadig

brozer, en door hen meer en meer doorwoeld

worden.

Toen onze reizigess op eenen zondag morgen

in de woning van den leenman met het opletten

der vogelen bezig waren, ging bijna de ganiche

bevolking van Sörland en Mosta geene zos

fchredei\ —^ zoo naauw was het pad door de

rotfen «— voorbij hunne venfiers naar de kerk

te Nordland; allen, zonder uitzondering, ftaken

het hoofd door de deur en riepen hun: een

gezegenden arbeid I toe. ^ ^^i vergenoegd en

vreesachtig volkje -* zegt de heer boie «-> dat

wü even zoo gemakkelijk onder het juk hadden

kunnen brengen, als voorheen jürcbnsen
IJsland deed ().

De

(*) JöRGBN jöRGBNSBN, 660 gemeeo Deensch

foldaat, was in den oorlog van 1807 door de Engelfchen

krijgsgevangen gemaakt , en naderhand als kantoorbediende

bij een T^ondènsch koopman, phelps, gekomcü. Hij

ging in gezelfchap van dezen In i8op met een fchip naar

IJshttdy om daar handel te drijven. Men wilde hen

echter te Reikiavik, de hoofdllad van dit eiland, niet In

de haven laten» en het hierdoor ontdane verfchil werd

zoo ernftig, dat de heer phelps den Deenrchen flad-

houder van het eiland gevangen nam en aan boord van

2ifn fchtp bragc. Dit en hetgeen nu zal volgen, kon

zeer gemakkelijk gefchieden, dewi)l het Reikiavik aan

alle verdediging ontbrak, en het gefchut van hetEngelsch

fchip de ganfche plaats had kunnen verwoesten. De voor-

noemde jöaoBMSBN wierp zich uu, terw^l de heer
> ' ^ PHELPS
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De wintervisfcherü was op Faer'óe in de laatfte

Jaren veel voordeeliger dan voorheen geweest, en

daardoor had de welvaarc van fommigen zeer

toegenomen. Van deze omflandigheid wist zich

een eigenaar van een jagt uit Dromheim zeer

goed te bedienen , dat thans hier voor anker lag^

want h^ verkocht velerlei waren , vooral artikelen

van weelde, die de menfchen, gel\jk de kinde*

ren , zeer beminden, als ook brandewijn, ja zelfs

wijn, wiens genot zich dus zelfs tot deze woeste

klippen uitflrekt. Maar de heer boib berigt ech-

ter ook tevens, dat vele huisgezinnen op de Lo»

fodden diep in fchuld (laan by de kooplieden,

die het voorregt genieten om hier te mogen han-

delen. Van deze namelijk moeten z^ meel ei^

andere behoeften voor gevangene visP:hen ruilen^

en de aard der zaak brengt mede, dat de koop-

man

PHBLPS ftü narir zijn fcHip trok, tot hcerfcher van hec

eiland op, liet hec ophouden der Deenfche heerrcbappJU

oekend maken, ea beval, op f^ af van eenci oogen-

bükkeiyken dool, de Deencn in hunne woningen te

blijven. Uil de inboorlingen werden eeni. s manfchappen

tot foldacen gemaakt, en de nieuxve ftadhpuder, o( Pro^

tector^ zoo als hij zich noemde, begon zich meester tt

maken van ali!2n eigendom van ^. n Ihut en van bijzondere;

perfonen, en t;ok tot dat einüe door het land. Zijne

heerfchappij duurde echter niet lang, Mrant na de aan-

komst van den heer jonbj, kapitein der Engelfche oor-

logsdoep Taboiy werd hy van zijn geza;g beroofd en de*

ftadbouder weder op vr^e voeten gezöt.

Pa
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man alleen den prijs bepaalr. Men was in alle

huizen bezig roet turf op te doen, die Sorlands»

myren zeer goed levert, en zonder welken het

eiland onbewoonbaar z^jn zou.

' Het plan onzer reizigers, om het naburig eiland

RSsf^ ten westen van Faeröe gelegen, en het

zuidelijkte der Lofodden ^ te bezoeken, werd

door het flormachtig weder verijdeld. Zü had-

den echter gelegenheid, om door den koster van

Röst^ die juist toen te Vaer'óe was, berigten

omtrent deze plaats in te winnen. Dit eiland

,

hoewel kleiner, heeft echter veel overeenkomst

met Vaeröe, De afftand bedraagt drie en een

kwart mijl, en hoewel ook in deze ilreek de zee

vol brandingen is, zoo bedient men zich even-

wel tot den vrij gevaarlijken togt naar deze plaats

Hechts van de gewone onbedekte booten. Met
overdekte vaartuigen zou de overvaart minder

gevaarlijk zijn, maar de voorouderen bedienden

zich van dezelve, en de nakomelingfchap wil niet

kleinmoediger fchijnen, dan zij. Daarenboven

is de dood in de golven een zoo gewoon ver-

fchijnfel, dat onheilen op zee flechts weinig in-

druk kunnen, maken, en daar men vele voorbeel-

den vindt, dat' menfchen wonderbaar uit de drei*

gendile gevaren gered zijn, zoo maakt dit, he-

laas! velen roekeloos. Volgens de lijsten van

den predikant, waren in een tijdvak van twintig

jaren bijna de. helft der overledenen van het

man»
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manndük geflacht, op zee omgekomen , en een

groot onheUy.dat voor twaalf jaren gebeurd was,

lag nog versch in het geheugen. Toen toch be*

ilond de mannelijke bevolking van Rösf uit vi^jf

en twintig perfonen , van welke er zestien in vyf

booten naar ^«E^^rö^ gevaren waren. Dewijl de

wind niet gunfljg was, zoo ried men hun

hunnen terugtogt uit te (lellen, maarte vergeefs»

en allen moesten hunne onvoorzigtigheid met hun

leven boeten en dompelden hunne huisgezinnen

in de treurlgfte omftandigheden. :

Op den veertienden Julij, des avonds om elf

ure, toen de zön nog boven den horizon (lond,

verlietipn onze reizigers Faeröet en keerden naar

de oosteliijke Lofodden terug, waar zij den ze-

ventienden aan de kust van Oost-Vaagen lande-

den. De pastorij Vaagen is die, welke de be-

roemde ^GEDE eens, door vromen ijver gedre^

ven, verliet, om de Heidenfche Oroenlanders in

het Christendom te onderwijzen. Zij wordt thans

voor eene der beste in Noori^egen gehouden,

dewijl hare inkomften, die voornamelijk in vi&*

ichen bedaan, zeer aanzienlijk zijn.

Storvagen^en Finesfe zijn de twee höfïleden

,

waar ten t^'de der wintervisfcherij de meeste boo-

ten zich verzamelen. Uit het Zuiden en Noor-

den flroomen dan menfchen herwaarts, en alles

is vervuld met visfchers en andere vreemdelin*

gen ^ want ^r zijn weinige hoffteden in het land,

P 3 ^i9
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die niet ten minde eenig deel in de naar Lofod-

den gezondene vischfchuiten hebben. Men bere«

kent hec getal dezer vaartuigen op omtrent vier

duizend, en ieder dezer booten is bemand met

vyf koppen der fterkfte en bedrevenfte zeelieden

van de provincie. De visfcherij begint in het

midden van Januar^, en tegen Pafchen keeren

allen, volgens de heerfchende gewoonte, naar

hunne huizen terug. Om dezen troep menfchen

,

van welke wel het vijfde deel op Vaagen blijft,

te herbergen, heeft men houten barakken ge-

bouwd , in welke het vermoeide volk rustplaatfen

vindt, waarb^ de manfchap van verfcheidene boo*

ten zich met dezelfde hut moet behelpen, om
hier te flapen, zich te droogen, hunne fpijs te

bereiden en die te eten. Bij Storvagen zag men

groote rijen dezer armoedige verblijven, en even*

wel kunnen allen hier niet eens eene wijkplaats

vinden en moeten onder hunne omgekeerde boo«

ten flapen. Allen moeten zich ook van hunne

dikwijls doornktte kleederen in plaats van een

bed bedienen.

Men kan in het eerst niet begrijpen, hoe men-

fchen deze moeijelijkheden, zonder wanhopig te

worden, kunnen verdragen , en evenwel verlan-

gen de visfchers naar de reis naar Lofodden^ en

ieder biedt zich aan, om dezei togt bij te wo-

nen. £ene nadere kennis van de gewoonten der

Noordlanders aal dit verfchijnfel echter voldoende

ver-
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verklaren. Z\j zijn namel^k van kindsbeen af

gewoon aan de grootfte ongemakken ter zee, en

(leeds kort b^ eikanderen wonende, ook aan het

onaangename eener bedorvene lucht in een vei*^

uek. De meeste woningen toch z\jn zoo inge-*

ligt, dat de keuken tevens woon*, eet- en flaap-

kamer is, en bovendien nog gebruikt wordt om
den dagel^kfchen voorraad te bewaren en de natte

kleederen te droogen. Het verblijf in eene barak

te Vaagen kan dus naauwelijks onaangenamer

zijn, en bovendien is de koude aan de kustabm

niet zoo buitengewoon hevig, of men kan die in

lederen buizen en broeken wel verduren. Daaren*

tegen hebben de visfchers uitzigt, om in Lofod-

den door zekere percenten van de vangst te

zullen winnen, kragen r^keiyker brandewijn en

de vette lever van den kabeljaauw, van welken

velen met geestdrift fpraken, en verwislëlen hun

.anders ongezellig leven met de verkeering met

vele bekenden in de uren van rust. Zeer. nadee»

lig worden echter de dikwijls voorkomende om-

ftandigheden , dat zij namelijk in verfcheidene da-

gen, uit hoofde van eenen aanhoudenden ilorm,

niet kunnen uidoopen, en na de ganfche troep

menfchen, digt op elkander gepakt, zoo lang

moet rusten. Maar niettegenflaande dit alles, is

echter de hier heerichende (lerfeiykheid niet zoo

groot, als men zich wel zou verbeelden, en de

meeste ziekten zijn gevolgen der onmatigheid.

P 4 Even»
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Evenwel waren toch in den winter van i8i($

tot 1817 in den t^id van b^na drie maanden,

welke de visTcher^ duurde , omtrent twee hon.

derd menfchen geftorven, en allen op het kerkhof >

^by Vaagen begraven.

Op zondag kwamen, behalve de bewoners der

buurfchap, ook eenige perfonen van Hindoen^

om den Godsdienst te Vaagtn by te wonen,

namdyk twee mannen en eene pas herdelde

kraamvrouw. Deze menfohen hadden tot dit

einde eene vaart van vyf Noordfche mylen moe*

ten ondernemen. Slecht weder dwingt hen dik^

wyls verfcheidene dagen hier te moeten vertoe*

ven 9 en dan verzoeken zy den predikant om bij

hem te mogen overnachten.

Tegen het einde van July verlieten onze rei-

sigers de Lofodden^ en keerden over het '^^^s9*

Fiord (den boezem tusfchen de Lofodi en

het vaste land) naar de voogdy van Salters terug.

By Hundholmen, waar zy den tweeden Augustus

kwamen, befchouwden zij met verwondering de

Rusfilche wezenstrekken van een* troep menfchen,

die op de klippen aan het flrand gelegerd waren,

^y waren ook wezenlijk Rusfen, die tot de

jnanfchap van vijf Rusfifche loggers, die in de

baai lagen, behoorden. De:^ loggers zijn Vaar-

tuigen, zoo groot als r^oordfche jagten, maar

zwaarder gebouwd en mee ^wee masten/ voor-

doen. De lading dezer fchepen beftond uit rogge^»

^ ^ meel,

me
hel

ve

val
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meel, in manen gedampt, en zQ ruilen voot

hetzelve vellen van vosfen en otters tot hooge

prezen, de waarde van eenen otter van v^f toe

acht daalders en die van eenen kruisvos insgelijks

tot acht daalders gerekend. Zij zochten thans echter

noch beeren, noch witte vosfen, noch helrmelgnen

vellen, maar betaalden de blaauwe vosfenvellen

,

van de eerile foort, met tachtig tot honderd

daalders in zilver. In het oog loopend was vooral

de hooge pr^s ^ der op zich zelve onaanzienlgke

graauwbruine ottervellen. De Rusfen verkoopen

die aan kooplieden te jirchangel^ van waar zij

mzx Petersburg en ilfc?;^^» verzonden worden*

Hier worden zij eerst bereid, de punten der haren

verguld, dat men zegt, dat b^ geene andere pel-

terijen mogelijk is, en dan naar Tartarijen en

China verzonden. De kostbare vosfenvellen blij-

ven in Petersburg en Moskau, en daar zij hier

in de tweede hand reeds zoo duur betaald wor-

den, -zoo kan men ligt begrypen, ^at een rand

van blaauwe vosfenvellen : een zeer kostbaar ver-

ficrfel zijn moet.

Hundholmen is eene geheel nieuwe, eerst (è-

dert 180;^ aangelegde ilad. De hier zijnde han«

delmaatfchappij , die door den, kort na hare ftich-

ting, uitj>ebarsten krijg tusfchen Denemarken en

Engeland zeer veel geleden had, werd in den

zomer van 1817 te Drontheim openlijk geveild.

Oimuddellijke verzendingen van visfchen naar

P 5 Span;

•^
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Spanje werden door de ondernemers iléchts ra

de eerfte jaren gedaan, en de koophandel be-

paalde zich 9 ten tijde van den heer boib, tot

DrontJieim en de ruiling met de Rusfen, die

deze kust bezoeken. De Engelfche volkplanting

,

tot welks oprigting de reis van buchs aanlei*

ding gaf, beftond toen eerst (eden twee jaren,

en verzorgde de provincie met w^nen, ftaal en

nanufaktuurwaren , die tot hiertoe nog niet iu

Salien verkocht waren, en welks aanvoer door
'

vekn geenszins als een geluk voor deze provin*

de werd befchouwd. Bene bijzaak van het £n-

gelsch kantoor was de verzending van gedroog-

den visch naar Engeland, en in den zomer van

1816 had men ook eene, hoewel niet gelukkig

geflaagde, proeve genomen, om walvisfchen in

den fFest'Fiord te vangen. Deze dieren wor«

den met een guniligeren uirHag door de Zeefinnen

in de voogdy van Tromsoen en in Finnmarksn^

ièdert iSia, vervolgd. Zy bedienen zich tot

dat einde ilechts vau har(.*oenei! zonder lijnen,

en laten het 'nm wind en weder over, den ge-

ichoten walvisch aan de kust te werpen. Om
oneenigheden voor tn komen, is ieder vanger

verpligt z^nen harpoen met een teeken te merken

,

dat de ambtenaar in het protocol van het gerigt

opteekent. Hierdoor wordt ieder, wiens ijzer

men in eenen aan het ilrand gedreven visch

vindt zitten, als de regtmatige eigenaar van den-

zel-
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zelvcn befchouwd. Deze zonderlinge w^jze om
walvlsichen te vangen, gaf in den zomer van

1817 aanleiding, dat eca visfcher eenen koopman

in Tromsoe z\jn regt op eenen walvisch, dien

hij doodelijk meende gekwetst te hebben, wilde

verkoopen. De koopman nam dezen voorflag

aan, en wezenlek werd dit beest ook na eenige

dagen op het water drijvende gevonden en aan

den kooper toegewc:zen. Er zijn reeds eene

menigte walvisfchen op ^czt w\)ze gevangen,

maar waarfchüniyk echter nog ongeluk meerdere

gedood, zonder dat c^ Zeefinnen Yivsrizn e&mg

voordeel trokken. Uitrustingen in het groot tot

de walvischvangst, naar de wyze der Groenlands*

vaarders, zijn daarom aan de Noord(che kusten

niet doenlijk, dew^l de I^oordkapers hier eene

te groote ruimte vinden, om te ontvlugten, daar

zij integendeel in de Ijszee dikw^ls zoo door ^'s

omringd zijn, dat z\j niet ontkomen kunnen.

> Wü eindigen hiermede ons uittrekfel uit het

dagboek van onzen reiziger, die met zijnen reis-

genoot in October van hetzelfde jaar gelukkig

weder in zyn vaderland terugkeei^de»

IK.
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DE VLAKTE VAN TROJA.
Ji

c'llien Engelsch geleerde 9 de heer philipp

BARKER wfiBBy heeft in het jaar 1819 den

bthtrek van Troja, aan de kust van Klein ^zi'é

iH de nabijheid der Dardanelhn gelegen, be-

Zbbht, en den 'uitflag zijner waarnemingen aan

^ijnelandgeiioötên medegedeeld. ' Dit opftel be-

vat; hiettegenftaande al datgene, wut zijne voor-

gangers over dcZe merkwaardige plaats hebben

mediegedeeld , zoo veel belangrijks en bijzonders

,

dat vvijmeaiëh onze lezers geenen ondienst te .

zirilen doen, mét hun een uittrekfel van het we-

zenlijkfte te geven. De 'heer webb toch is

niet flechts een grondig kenner der oudheden,

maar ook een uitmuntend natuurkundige, en

heeft als zoodanig veel ter verbetering van we-

zenlijke bepalingen, in de fchriften zijner voor-

gangers bijgedragen , die meestal den klasfieken

grond, op welken de helden van homerus
handelden , flechts met; het oog van eenen dichter

of taaikenner befchouwden.

.Ai De



t)E VLAKTE VAN TROJA. aj;

'De heer webb houdt zich allereerst bezig mee

de bepaling van de ware ligging van het oude

Ttoja van hombrus. Hij zegt: vroegere rei-

zigers, onder anderen belloni en petro
DELLA VALLE, Zijn misleid geworden door

de in hec oog loopende bouwvallen van hec

Troas van alexander den. GROOTEtf

(^Alexandria Troas) ^ en hebben dit gehouden

voor het Trojen van homerus, niettegenftaande

het aanckl plaatfen van Griekfche en Romeiniche

fchrijvers en dichters, die verzekeren, dat reeds

voor lang alle overblijtfelen van het oude Troja

Verdwenen zijn. —* Wheler en sandys
verwierpen wel de dwaling der beide voornoemde

Italianen, maar vervielen op hunne beurt weder

in eene andere, terwijl zij llaaride hielden, dac

de puinhoopen van het Alexandrynfche Troas

de overblijffelen waren van het Ilium Immune

of Ilium novum.

De heer le chevalier bezocht deze ftreek

in het jaar 1785, iiiet oogmerk om de tegen-

ftrijdiglieden , die oudcijds reeds strabo, n in

lateren tijd wood, tuslcheu de dichte "lijke be-

fchryving van homerus en de wezenlijke gefteld*

heid van den grond , meenden te vinden , tu ver-

efiPenen, Webb noemt de reis van ^e cheva-
lier eene romaneske pelgrimsreis , en befchuldigt

hem, dat hij met een geestdryvend ^"\^ dingen

gezien heefc, die. de ganfche oudheid nimmer

2ag>
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zag, namelyk de ilad Pergamusy de Skaifche

poorten, de dubbele bronnen, en den hem eigenen

Arentem Xanthi cognom'me rivum. De plaats,

waar al deze fraaije dingen zouden gevonden

worden, is, volgens chevalier, het dorp

Bunar-Baschiy dat thans de Christenen van

Ciaur^Kevij en de Joden ^ti Dardanellen allen

reizigers als de ware plaats van het oude Troja

aanw^en.

De heer bryant fchreef eene verhandeling

over den Trojaanfchen oorlog, en poogde te be-

wezen, dat die nooit had plaats gehad, ja dat

er zelfs nooit eene (lad Troja in Pkrygië beilaan

had. Mor RIT verdedigde, in zijne wederlegging

van deze verhandeling van bryant, het ilelfel

van LE CHEVALIER, en onderfleunde het, na-

dat h\j zelf deze plaatfèn bezocht had, met nieuwe

gronden, zoodat dit gevoelen tot op onzen tijd,

als het alléén ware, algemeen is aangenomen»

De heer w. gell nam dit ook aan, en de fchaar

van reizigers, die naderhand Troja bezochten,

volgde hem blindelings. Webb zegt: aan het

legt van bunar-baschi te durven twijfelen,

of het oude Troja op eene andere plaats te zoe«

ken, was eene ketterij in de oogen der gidfen

en Ciceroni's dezer ftreek.

In het jaar 1807 bezocht dokter cl ar re,

hoewel flechts ter loops, de vlakte van Troja $

en befpeurde terflond, hoe weinig het ilelfel van

LE
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. LE CHEVALIER met STRABO, PTOLEMEUS,
pLiNius en zelfs mee homerus ftrookce. A^
lereerst ontdekte hij » dat de rivier Mendere voU

(Irekt niets anders zijn kon^ dan de Skamander

der oudheid, waarom h^ haar ook haren ouden

naam wedergaf, terwijl hij de bronnen van Kirk^

Ghiosj dat is de veerdg bronnen, en de kleine

uit haar voortvloeijende beken befi:houwde als

onder het gebied dezer rivier behoorende. Mee

HOMERUS in de hand zocht hij ergens in hec

noordoosten eene rivier, die aan den Simois

beantwoordde. Hü dwaalde echter zeer, toen hij

dezen (boom in den CalifatH Osmak^ dat is hec

moeras van CalifatH^ meende gevonden te heb-

ben, terw\jl WEBB flaande houdt, dat dit moe*

ras niet meer dan een uitvloeifèl is, waar de

wateren der lagere heuvelen zamenfiperen , en

dat in den zomer geheel uitdroogt, terwijl inte*

gendeel de Simois door hom:: rus als een iler^

ken ftroom gefchilderd wordt. Webb zegt, dat

de rivier Gheumhrek^ die een weinig noordelijker

ligt, de Simois is, en dat zich clarke door

de Tuikfche namen heeft laten verleiden, om
op deze rivier geen acht te ilaan. Hetgeen ech«

ter CLARKE verder bewees , namelijk dat P^/^/0

CalifatH de ware plaats van Ilium was, heefc

webb door zijne waarnemingen bevestigd.

In de lente van i8]o bezocht de heer hob-

HOüSE de vlakte van Trojay en wel in gezet-

fchap

;1
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fchapvan den beroemden dichter Lord byron (),
Hy was de eerfte die vermoedde, dac de Gheum»
hrek.de Simois zijn kon, en meende ook; dac

het riviertje by het dorp Atsehi Kevi, de Thym*
brius Vfzs, . i r

^

Door vergelijking van déze fchrijvers , zoo

vervolgt WEBB 9 blijkt duidelijk, dat onze topo-

graphifche kennis der vlakte van Troja over het

algemeen tot hiertoe nog zeer gebrekkig was.

De eenige rivier, welks loop men genoegzaam

kende, was de Mendere. De overige werden

óf met eikanderen , óf ook wel met zulke rivie-

ren, die volfcrekt niet beftaan, verwisfeld. Men
bedenke voor het overige, om niet eens te fpre-

ken van het ongeduld , de haast en de voor-

oordeelen .der fchrijvers, het gebrek aan verblijf

en gemak op de kust, dac de reizigers verpligt

om aan boord, van de bij Tenedos of in de

Dardartellen voor anker liggende fchepen te

overnachten t en hen belet dieper dan twaalf of

veertien Engelfche mijlen in het land te dringen,

> \ en

• (*) Het is bekend, dat byron toen» in gezelfchap

.vanden EngelHchen luitenant ter zee, eken^ide, in

één uur en tien minuten over den ffeliespptit zwom, om
te bewijzen, dat leanoer, uit liefde tot her o, dit

had kunnen doen. Andere Engelfchen hebben dit ver.

volgens herliaald.' Byron is, nadat bij een groot ge.

deelte van z^n vermogen voor de belangen der Grieken

.had opgeofferd, in 1824 in Griektnland overleden. /

DE VÏRT,
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en men zal de reden der armoede van vele

berigten gemakkelijk befefifen kunnené Sommige

reizigers bezochten deze ftreek gedurende den re-

gentijd^ andere flechts in de drooge maandene

Dit was eene nieuwe oorzaak van hunne ver*

fchillende, dikwijls elkander tegenfp^ekende ^ berig:

ten. Wij zagen de noodzakelijkheid in, om tot

midden in het gebergte den ooriprong der liivie-*

ren op te zoeken , en den loop van iedere beek

,

die dit dal bevochtigt > na te gaan. Als ons, de

nacht op onze togten overviel, zochten wij, zoo

goed mogelijk, hier of daar een verblijf te vin«

den, en wij werden op verfcheidene plaatlèn,

vooral te Saliklar Kevi^ juist boven de bron

det Gheuntbrek^ overtuigd, dat geen Christen

hier voor ons geweest was. Wy vonden dat in

Troasy ze naam in den flrengden zin geno«

tnen, dat is in die landflireelc, welke door de twee

voorgebergten^ Rhoteum en Sigeum^ ingefloten

wordt, en door de keteti van den Ida omringd

is, flechts drie rivieren gevonden worden*. •«

Verder zegt de heer webb : ,|Wie zich gereed

^aakt om. naar Troja xq trekken, ten einde

nieuwe ontdekkingen en waarnemingen te doen,

di& onderneemt eene taak, die noch gemakkelijk

is, noch in. een. korten tyd kan afgedaan worden*

Hinderpalen van allerlei foort, zoowel natuurkun«

dige als zedelijke ^ zal hij op zijnen weg ont«

moeten* De onkunde der inwoners, hun wan*

M . . Q «ou-

f-

'
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trouwen 9 de regeringsvorm van het land, zijn

waarlijk geene geringe beletfelen. Maar vooral

geeft de oppervlakte van het land zelve aanleiding

tot velerlei dwalingen, dewijl deze in verlchei-

dene jaargetijden aan de overftrooming van al

die rivieren, die van den I4a nederdalen, bloot

(laat, en op andere tijden weder zoo uitgedroogd

is, dat hetzelfde bed der rivieren den reiziger,

ten aanzien van haren oorfprong en het einde

Van haren loop, in de grootfte onzekerheid laat.

Soortgelijke zwarigheden ontmoet men ook, als

men de ligging der fleden zoekt te bepalen.

Reeds lang hebben zich de Turken van de ge*

denkftukken der oudheid als van fteengroeven

bediend, uit welke men fleenen om te bouwen

ftiet minder moeijelijkheid halen kon» Van daar,

dat het zeer moeijelijk en zeldzaam is, grond'

peenen te vinden, en naauwelijks kunnen wij

echter zeker zijn, dat een gedenkteeken op zijne

ware plaats ftaat, als deze grondfteenen , fonda-

menten, niet voorhanden x^jjn; want de Turken

vervoeren de fteenen zeer ver. De kerkhoven

geven niet minder aanleiding tot vele dwalingen^

want de Turken bezigen gewoonlijk antieke mar-

mers tot grafzerken, en deze, in menigte van

verre en uit verfchillende plaatlèn gehaald, leve*

ren opfchriften , . die eikanderen tegenfpreken, en

uit welke men geene kenteekenen van de plaats^

waar zij gevonden zijn, mag ontleenen^ Eene

an-
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andete aanleiding toe dwaUng is voornamelijk in de

onkunde vaii de taal des knds gelegen,' ea in

de neiging van vele reizigers, om de oude na*

non uit den klank det nii^uwe l^enamingen Op

ie delven , net wdke zq echter toch nooit in de

minde betrekking Honden. • • Wij begeeren nieuwe

daadzaken, nieatve waarnemingen, nieuwe ono

dekkingen van de door de geicfaiedenis gewijde

plaatfen, bevestiging van hetgeen tot hiertod

twiij&laèhtig was, naauwkeurigé opgave der a&

Itatiden, enz. Nog ontbreekt ons eene goede

landkaart van Azië; en vele bouwftQffislii,diet6

dezen opzigte juist niet moeijelük zouden te

krijgen z^n, behooren nog onder de vrome wen^

ichen. In Turktjë vindt men weinige of bijna

geène Wegen; de inboorlingen^ gewoon te land

te reizen, zijn, omtrent zoo als de ichippers op

2ee, genoegzaam geoefend, om tamelijk naauw-

keurig den afftand der eene plaats van de andere

aan te wijzen, en bepalen die, daar zij geen

ander middel om te meten kennen, door uren

gaans. Ieder uur kan over het algemeen op drie

Ëngelfche myien gerekend worden, en het is

noodzakeiyk voor de rdzigers, om wel op deze

•berekening te letten, ten einde zij den afïland

niét zouden willen bepalen naar den tijd, die

zij zelve tot het afleggen van dezen weg b^«

(leden, want de berekening der inwoners gtelk

den tiyd op, die ét karavanen noodig hebben^

Q a wel-

'4
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welkei^ (lap door het ganfche r^k dezelfde U/'

fn „ Het is thans Vnog mogelijk) de plaats van

vericherdene oude fteden te vinden. De woorden

Eski of Palaio j hij den naam eener plaats ge-

voegd « moesten reden genoeg aan. ieder reiziger

opleveren, om ziijnen weg te verlaten en navor-

ichingen te doen, £ven zoo nuttig is het, wel

te letten op die plaatfen, waar. munten, vooral

in groote menigte, gevonden worden. De loop

der rivieren en de (Irekking der bergen z^n ins-

gelijks tvree punten , die maar al te v^el. over

het hoofdi gezien worden , hoewel deze de duur«^

asaamfte getuigenisfen opleveren ; hier komt ons

nu de Ckneaiógie't<&h\xV^, Phyfifche werktuigen,

vooral < Astroriomifche , hoewel izeer noodig , kan

inen bijna niet medevoeren, zonder die te be*

•fchadigen. . .

.

. : tn

Wij kunnen ons hier niet ophouden met én

b^zonderheden van het onderzoek,, door webh
ondernomen , om de ware ligging der oude plaac-

fen, enz* te bepalen, maar. moeten' ons verge*

noegen met ilechts de hoofdzaken te leveren*

Zy beftaan,in de volgende :rt^ a;)!

L De beigloeten^ welks top en knoop de te*'

genwoordigé £i!7f//^gi^ is, was de /^^ van ho»

MERu s en der oude aardrijksbefchr^'vers. De

Kasdagh zelve was de Gargara of Cofylus der

ouden.

< II. By In • Tepe^ aan de kust van den Helles*

pont.
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pitnt^ lag bet voorgebergte Rhoteum^èxihi^ kaap

:

Jamzzarif aan de kust van den Archipel 9 het

voorgebergte Sigeum, f

III. Het tegenwoordig Palaio - Califatli is het

lUum novum ó&t ouden, dat de aolifche volk*)

planters ilichteden, toen. zij na den Trojaanfchen

oorlog in Azi9 kwamen. Strabo verhaalt uit-

drukkelijk, dat zij dit niet op de bouwvallen der

ftad van Priamus^ maar op eene plaats korter

by de kust gebouwd hebben, en dat zij hiertoe

werden overgehaald door «den vbek van aga«

MEMNON, en door de kwade voorteekenen, die

op eene plaats, op welke 2ulk een langdurig on*

geluk rustte, noodzakel^k moesten nablijven, f

( IV. Het tegenwoordig Tschiblak • Kevi is het

Iliensium pagus Chet dorp der Uiers)» der ou-

den , en derhalve ook , volgens strabo, het"

Troja van homerus. r/

' V. De Mendere is de oude Skamander of

Xanthus. De vlakte, die, door deze rivier in

haren loop naar beneden bevochtigd wordt, is.de

eigenlijke IHfche of Trojaanfche vlakte.

VI. De Gheumbrek is de oude Simois, Daar,

waar de Skamander het voorgebergte Sigeum ,

en de Simois dat van Rhoteum naderen , vereeni-

gen zich beider wateren, en vormen eene.foeci^

van vijver, die Stomalimne heet, en hierop (lor-

ten zij in zee aan den kant van het Sigeisch

voorgebergte. Me^ deze belchrijving der ,oude

Q 3 »»ard-

'''il

^-5^r'':^^lfR6?-
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aardrijkskundigen komt thans nog tamelijk de toe*

(land van het land overeen. Het (chijnt alsof de

vereeniging dezer rivieren oudt\jds dezelfde ver-

feh^nfelen als thans heeft opgeleverd, namelp

dat zü zich flechts gedurende den regent^d in

Stomalimne vereenigden, terwijl zü voor hare

ilorting in de zee eene foon van Lagune vorm-

den, en dat in het drooge jaargetijde hare ver-

eeniging naauwelüks zigtbaar was, terw^l z^ dan

dezelfde landftreek bijna droog of op z^n hoogst

moerasfig lieten. Evenwel kan het ook z^u, dat

hare vr^eeniging, uit hoofde van de opftapeling

van zand in lateren tijd, oudt^ds veel meer merk-

baar was, dan thans. *- De Skamander is ei-

genlijk nooit geheel droog, dew\jl de fheeaw op

den Gargarus flechts allengs fmelt; maar de

Simossy welks bron op een minder hoog gedeelte

van de keten des Ida^s gevonden wordt, is tegen

het emde van den zomer, eer hü nog in d.^

lagere deelen der vlakte nederdaalt, b^jna geheel

v^flonden door de kunstmatige bevochtigingen

en de natuurlijke zijpelingen; eene verandering,

die de meeste rivieren van Kiein Azië en van

£uropeesch Griekenland ondergaan, — De bron

der Mendere (^Skamander^ ügt op den Kas*

daghy den Gargarus of Cotylas der ouden.

Onderfcheiden van de gewone rivieren, die eerst

door vereeniging van verfcheidene bronnen ont-

ftaan, bruist hy als eene reeds beilaande rivier

uit
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oit eene natuurlüke grot, aan de ceoe zijde van

den berg gelegen, en fiort in het beneden liggend

dal, als een heerl^ke waterval, loodregt van

eene hoogte, van v^fdg tot zestig voeten neder*

Dit diü wordt door eene wijde klove van den

berg gevormd . welks kanten b^jna k>odregt z^n,

en die in den allerwoesten (laat der natuur, met

donkere bosfchen van p^nboomen bedekt, op»

(legen, terwijl m het dal zelf en rondom den

mond der grot ontzettende majestueutè eiken,

vermengd met Oosterfche Platanusfen, op derot-

fen (laan, en zich onder honderd zonderlinge

gedaanten vertoonen* Zulk een droom nu, die

uit den fchoot van eenen berg, door een geheim-

zinnig hol, welks einde nooit door eenen (ler-

veling betreden is, bruist, was zeer gefchikc

voor de vereering van een zoo geestdr^jvend

volk, als oudtijds de Grieken waren. Zelfs

hunne nakomelingen bidden thans n<^ b^j deze

heilige bronnen, en dit is een der vele over*

blijffden van den ouden cerdienst, die de Oos-

terfche kerk heeft overgehouden.

. £r heeft hier nog eene omflandigheid plaats,

die door andere reizigers nog niet is waargeno*

men, maar die evenwel zeer in het oog loopend

is en tot zonderlinge oploslingen aanleiding geven

kan. De Skamandery namei^k, is iiaauwel^jks uit

zijne grot te voorfchijn gekomen, en heeft naau-

Vrelijks het dal bereikt, of er vereenigt zich mee

. .
^ Q 4 2y-
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vijtie golven het water van eene nabijgèlegene

heete bron. De Skamander had bij zijnen oovo

iprong drie en veertig graden vanpAHRENHEiT,
de buitenlucht drie en liestlg, en het water, daar,

waar het zich met den Skamander vermengt, ze*

ventig graden. Eene zware regenbui , die juist in

dezen oogenblilc viel, verhinderde den heer webb
om de bron van dit warm water te bereiken, die

hooger in het dal ligt, en natuurlijk, bij zijne eerde

komst uit de rotfèn, veel heeter zijn moer.

•ivVn» De Kamara is eene van de Gheumbrek

verlchillende, en geenszins, zoo als verfcheideno

van WEBB s voorgangers vooronderftellen , de^

zelfde rivier* Zij is de Thymbfius der ouden,

Het oude Thymbra is het tegenwoordige Atschi"

'Kevi, Webb heeft den loop van beide deze

rivieren naauwkeurig onderzocht. H\j volgde den

loop der Gheumbrek tot aan derzelver oorlprong

bij Salikhtr-Kevi^ kwam vervolgens, de bergen

beklimmende, tot de bronnen der Kamara ^ en

volgde nu den loop dezer rivier tot aan hare

vereeniging met de Mendere^ kort bij het dorp

^tschi' Kevi, Omtrent vier mijlen boven het

4orp loopt eene fraaije waterleiding over deze

livier, welks middelde boog, veel groot^r dan de

andere, die nog zijn overgebleven, zich vrij hoog

boven het water verheft. Op de noordwestzijde

van dezen boog ziet m^n nog de overblijffelen

Vgn ee|i borstbeeld' in yerh^ven beeldwerk, dan
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rïiet laurieren ichijnt gekroond te z^'n. Het fpringt

aanmerkelijk uit den fluitlleen van den boog, en

verbeeldt waarfchijnlijk het beeld van eenen Room*
fchei^ keizer. ^ De Gheumbrek heeft maar

tnree bronnen, maar de Kamara ontftaat uit de

vereeniging van tien of twaalf kleinere en grootere

beken, en is eene vrij aanzienlijkere rivier, dan

de vorige, dewijl zü in geen jaargetijde geheel

zonder water is, hetwelk anders echter doorgaans

plaats heeft bij alle flroomen in dezen omtrek,

, VIII. Eindelijk de moerasfen bij de rivieren

van 7>(7;^, van welke de Odyssee melding maakt,

zijn die, uit welke de tegenwoordige beek Calh

fatli'Osmak ontfpringt,

, Uit datgene, wat de heer web b berigt, be-

treffende andere merkwaardige punten, buiten do

eigenlijke vlakte van Troja^ zullen wij het vol»

gende aanhalen, ^ . .

I De berg KasdagK^ dat is ganzenberg, is, ge-

lijk voorheen reeds gezegd is, het hoogile punt

van de keten der Ida^ en dezelfde met den

Gargarus van homerus, en den Cotylus van

DEMETRius. De. heer kauffer fchat zijne

hoogte boven de oppervlakte der zee op vier

d^iizend zes honderd vijftig voeten. Maar wbbb
houdt hem voor veel hooger, uit hoofde van

den konen tijd, dat zijn top zonder fnseuw is,

dat flechts twee en eene halve maand of op het

langst drie maanden in het jaar duurt. Ci^arkb

Q 5 en

> ui
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en andere reizigers hebben de gevaren en moei*

ielijkheden befchreveOy die het beklimmen van

zijnen top vergezellen. Maar webb zegt daaren*

tegen , dat men dezen top, als hij vrij van ibeeuw

is, even zoo gemakkelijk als veilig kan bereiken.

De l^n van de altoosdurende fheeuw is op het/

noordelijk halfrond onder veertig graden breedte,

omtrent negen duizend voeten. De Kasdagh

moet dus veel hooger zijn, dan kauffer en

andere zeggen. Dat hij waarlijk ook veel hoo«

ger is, leert reeds de befchouwing van denzelven,

en wordt bevestigd doei- de fchattiiig, welke rei*

zigers door eene langdurige oefening, met het

oog vrij zeker maken kunnen. ,, Wij konden,**

zegt WEBB, „onzen barrometer niec gebruiken,

om deze hoogte te meten, dewijl die ongelukkig

gebroken was, eer wij den berg beklommen^

Voor hen, die door Turkije reizen willen, zyn

deze infcrumenten te teeder en te bros. Toen wij

de eerfte reis beproefden dezen berg te beklim*

men, kwamen wij den eerilen dag Hechts bij de

bron van den Skamander^ en werden door het

ongunftig weder genoodzaakt terug te keeren en

in eenen ftal van Cugilar te overnachten. Op
den volgenden dag echter, den negenden Octo*

ber, hadden wij heldere lucht en bereikten ge-

lukkig de helft van het doel onzer wenfchen.

De thermometer viel op de hoogte tot vier graden

van REAUMUR boven nul, des middags in de

fcha-
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{chaduwe, ea voor menfchen, die gewoon waren

door den gloed der* brandende vlakten van AziS

geblaakt te worden, was deze onverwachte

overgang, die in een ander jaargetijde verkwik-

kend zou geweest z^n, zeer gevoelig* Het uit-

zigc van deze hoogte is zeer verheven, en ver-

goedt rijkd^'k de moeijelijkheid van den weg

niet alleen door de ruime uitgeftrektheid van den

gezigtkring, die men alom geniet, maai ook door

de gefchiedkundige en klasfieke herinneringen....

Onder onze voeten lag Phrygië en de vlakte

van Troja; rondom de Propontis^ Helkspont^

Tracié^ My/iS^ Bithymè\ ^eoli'iy lonië en al

de plaatfen der zoo wijd beroemde fteden van

j^zië en Europa^ vm welke niets dan de naam

is overgebleven. Verderop zag men de Aegei-

fche zee 9 enz.**

'. „ In Eugilar^ dat is in het Turksch Jagers-'

huis, bragten wij drie dagen, zamengepakt in eene

armoedige vervallene woning, door, en van daar

bezochten wij den kleinen heuvel, Kuschunlu

Tepe^ die in het midden tusfchen Eugilar en

BairamitschG ligt. Deze werd door clarke
ontdekt, die vermoedt, dat hij de plaats is, waar

de tempel van den Idafchen zeüs ftond. Wij

befchouwden den prachtigen, zestien vademen

breeden weg, die om dezen heuvel loopt en naar

zynen top leidt, maar, wat de menigvuldige ge-

deukteekenen betreft, van welke deze reiziger

fpreekt.

Lt^
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Ipreekt, hiervan vindt men thans geen fteen meer,

devvijl HABiM OGLU BASCHA al deze oiid«

heden tot het öprigten zijner gebouwen te Baira'^

mitsche heeft gebezigd.,./* >

Dit Bairamitsche houdt web o voor het oude

Skepsism Het kan voor de tegenwoordige hoofd-

fiad van Troas doorgaan.-

Volgt men den loop van den Skamander en

der heuvelen, die het vruchtbare dal van Bat-'

ramitsche omringen , dan komt men eerst te

Bunas'Baschi of Bujuk-Bunar^Baschi^ dat

is het gtootQ Bunar-Baschiy dat dezen naam

draagt, om het van het dorp, dat denzelfden

naam heeft en in de Trojaanlbhe vlakte gelegen

is^ te onderfcheiden; beide plaatfen echter wor-

d^ dus genoemd van de bronnen, die in de

nabijheid ontfpringen QBaschi beteekent in de

Türkfche taal ^öö/I/, oorfprong; Èun^ hron:

Bunar is* het meervoud van Bun en zegt dus

hronnerf); Bujuk-Bunar^Baschi is eene bloei»

jende en aanzienlijke ftad, niet ver van de bron-

nen gelegen, die haar dezen naam geven* Deze

bronnen zijn 200 helder als kristal,' en zijn om-

ringd met kunftige bekkens, die door groote

Platanusfen befchaduwd worden. De fchoonheid

van den Platanus en der andere boomen in den

omtrek' van den Bosphorus en van den Hellesm

pont kan naauwelijks beichreven worden, en het

genoegen , dat de rust onder de fchaduw dezer

boomen oplevert, is onuitlbrekelijk.

Ené

l
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, ' Ené is ontwijfelbaar het oude Neandriia^ en

de rivier Enedere. ^ aan welke het lig(, en die

beneden deze ftad in den Mendere ftprc: was

de Andrius der ouden, Ené is ihans rog, door

deszelfs gelukkige ligging, eene blpeijende - en

volkrijke Aad. Niet ver van hier ziet men eenen

heuvd vm Basalt f bij de Turken Ené-Tepé

genoemd, in wiens naam clarke eene over-

levering van het graf van aeneas meent te

vinden, of eene aanwijzing, dat de eenof at^et

njagtig en groot vorst hier begraven is. £ven*

wel is hü Hechts een natuurlijke heuvel, hoewel

by, gelijk dit bij deze foortvan roifen zeer ge«

woon is, de gedaante van^ eene door kunst ge-

maakte hoogte heefc

: Datgene, wat de heer weöb over de toenma-

lige natuuriyke gefteldheid van het land zegt»

is nog uitlokkender, dan zijn oudheidkundig on-

derzoek.
,i

„ De bewoners dezer flreek genieten in de

gelukkige tempering van Midden 'Azië eenen

winter, die verzacht wordt door de zeewinden

,

en eenen zomer, die getemperd wordt door de

regelmatige wederkeering der Ëtefifche winden,

die door homerus zoo dichterlek onder het

beeld van Boreas^ die naar Traciè gaat, befchre-

ven zijn. Hare weelderige velden, vruchtbare

dalen, de overvloed van watf •, die deze be-

vochtigen, en allen uit den aan bronnen rijken

Ida

I
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ïda vioeijen, de verfcheidenheid van den grond,

die dan eens vlak, dan weder bergachtig is, dé

volheid der (Iroomen, de nabijheid der Izee, de

belcoorlijice uitzigten, met één woord den gan-^

ichen (laat des lands is van dezen aard» dat de

tiatuur niets meer te wenfchen overlaat. •— Desurit

manus poscentibus arvis , het ontbreekt flechts

aan handen <>m het land te bebouwen. Gebrek

aan bevolking heeft den zegen der natuur in

eenen vloek veranderd, en deze is^de reden van

die moorddadige Miasmen Cpestftof), die irt

geheel Troas die Epidemie^ welke homerus
onder het beeld van de pijlen, door jipolh

gefchoten, fchildert, endemisch heeft gemaakt."

„ Het gezigt van het land is in den hoogden

trap fchilderachtig, en herinnert elk Engelfchen

reiziger de landlchappen van zijn vaderland. Deze

gelijkheid heeft Phrygië voornamelijk te danken

aan de met groene heggen omringde velden,

en de hier en daar ver(b:ooide boomen, die al-

leen of in groepen ftaande, het geheel naar een

Ëngelsch park doen zweemen. • • Hier vindt m&i

ook, gelijk in Engeland^ flechis weinig wijnber*

^en, en het land is bijna geheel met korenvelden

bedekt. In het onderde gedeelte, en datgene,

wat eigenlijk de Trojaanfche vlakte uitmaakt^

vindt m§n eene afwisfeling van hoogten en diep-

ten (men zou het den golfflag van het land

kunnen noemen) , die als een aanhangfel van dé

. klo-
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kloven van den Ida zacht naar de zee afloopen..;

Naar Dardanid en Cebrenia ilapelen zich de

rüen van den Ida op elkander, en zijn mee

onafmecel^jke dennebosfchen bedekt. Door imd-

del der hasalMonv^tn van Ballidagh vereenigen

zich deze r^en met de granietbergen achter ^/«or^r»-

dria^ in welkers midden zich die kegelvormige

punten verheffen, die men reeds ver in zee

zien kan."

ff Op deze wijze wordt de eerile kring ge»

(loten, die het tooneel der Ilias bevat. Achter

dezen ligt het vruchtbaar gebied, dat eertijds tot

Neandria behoorde, en dat van Skepsis^ dat

Van de Cebrenia door den Skamander gefchei-

den is. In vroegeren tijd fch^nt deze ftroom

in dit dal een lang meer gevormd te hebben,

tot dat eene of andere omwenteling der natuur

den heerlijken fchilderachügen dam van Balli*

Dagh brak, door welke {pleet deze rivier thans

in de Tirojaaniche vlakte dringt. Nog verder

aichterwaarrs fluit de kruin van den Kasdagh het

tooneel.** , ^

„ De gordel van bosfchen , met welken dezen

berg omringd is, is nog heden in dien ruwen

ihac, in welken hij ten tijde van den Trojaan-

fchen oorlog was. Deze wouden worden door

beeren, wolven en fchakals bewoond, die, in

troepen vereenigd; hunne prooi najagen. Zelfs,

«Is wij het berigt van het volk dezer ftreek

mo?

<«^ ^^'j^^^f^^i^ifi^^
m
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tnogcn gelooven^ worden hier fomcijds t^gers

gezien. De vlakte wemelt van vogelen van zU

lerlei foort en 'van veel ander klein wild.* • Wy
waren ooggetuigen van den jaarlükfchen togc van

den luid fchreeuwenden troep van kraanvogels over

het land heen, op welken homerus zotr dich-

terlijk zinfpeelty en die men hier moet gezien

hebben», om zich een juist denkbeeld van de

waarheid en fchoonheid zyner gel^kenis te kun-

nen vormen."

;"„ Het voordeel dat de bosfchen opleveren»

bepakt zich meestal tot de winst van pek. De
inwoners van Kitari houden zich bijna bepaaU

del^k met dit werk bezig. Deze bewoners van

h^i QMdit Salamis kpmen jaarlijks in talrijke

troqpen herwaarts, en ter belooning van, ^\t

2ware werk zijn zy vrij van den Karetsch of

het hoofdgeld dtt Rajah*s of Chrlstelyke onder^

danem", v

ff De gewone dennen der bergen vanMa zijn

Pinüs ahiesy Pieea.Qn Sylvestris in ,den boven?

flen gordel, waarbij nog een den komt van eene

byzondere foort, die zeer weipig verfchik ^yan

den Pinus maritima. In de onderde ftreken

groeit in menigte de Pinus marttimay en korter

bij de kusten de Pinus halebensisy die, met

zijne lange zaadhuisjes , veel naar den Pinus

$trobus zweemt , en de fchoonheid der plaats

^arihierkelijk verhoogt.^ Onder deze dennen vindt

•f*
men
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men in de lage doelen van dtn tda vericheidene

foorten van eiken, de Quercus rohur^ pedun*

culata^ eerris ^ en by Kuschiunlu-Tepé eene

zeer fraaije foort met diep ingefnedene bladeten,

waar(chyniyk de Quercus crinifa. Door dease

menigte van dennen heeft het binnenftedeslands

dikwijls veel overeenkomst met Tyrol, vooral

het bovenfte gedeelte van het Gheumbrek dal.

De vlakte en de lage heuvelen zyn met kleinere

boomen bedekt , en wel meest roet die zoo

nuttige foort van eiken, die de eikels opleveren

(^Quercus aegilops) , die, goed gekweekt; en on-

regelmatig over het ganfchc land verbreid , voor-

namelyk dit fchilderachtig tooneel voonbrengen,

dat ik befchreven heb. De bouwvallen van

Alexandria {Alexandria Troas') zijn met een

bosch van deze boomen bedekt, die wezenl^lr

beter in de vlakte en op de zuidwaarts loopende

hoogten van graniet fchijnen te ilagen, dan op

de rotstoppen der kloven van den berg Ida,

Deze boom, aan zich zelven en , z^ne natuur*

Ipe ontwikkeling overgelaten, groeit even zoo

majestueus als de overige van zijn geflacht. Ge-

woonlijk vertoont hij zich echter hier in eene

minder gunllige gedaante, dewijl hij jaarlijks mee

ftokken wordt geteisterd, om zijne vruchten of

eikels te verzamelen, die hier bij het leerlooijen

gebruikt worden. Deze vrucht wordt, kort voor

dat zij rijp is, verzameld; en op groote hoopen

R ge-^*
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geworpen» bévórdèn dit 'de gi^ing, door wéücé

dé eikel van zijne buitenfte fchil wordt ge^

fcheideh, hierop wordt die in de lucht gelegd^

en zoodift die droog i^, is hij ook tot gebruik

gefchikc Deze eikels zijn een hoofdvoonbrengo

Ibl van Troasy en z\j worden jaarlyks in groote

menigte xmi Engeland en elders vervoerd.**
''

'Behalve dé voornoemde eiken vindt men hier

liog'de Quercks L:fectoria en cocciferay die

échter zelden hooger dan ftrüiken worden. De
eerfle brengt de in den handel bekende galnoten

Voort, die door de fleken van een infekt in de

bladeren ontdaan, de andere of de kermes eik

levert roode korreltjes, van welke men zich om

te verwen bedient. In Troas Iet men echter

i^einig op deze u.igen en verzamelt die niet<

Dé fteenetk (Quercus Ilex) wordt fomtijds on-

der de andere foorten gevonden*

' De heer WEBB noemt nog onder andere hier

groeijende planten de Dianthus Juniperinus^

die in October nog bloeyend op de hoogte van

den Kasdagh wordt gevonden, de Centaur^a

üureai op dezelfde hoogte, en in hare nabijheid

het fraaije purperen knoflook; wat la^er de Cr(h

cus autumnalis^ de Cokhieum autumnale en

vMegaiunty Orphrys spiralis^ Cytisus divari"

catusj Amygdaüis eammunis^ enz, Tusfehen

BufUk - Bunar ' Baschi en Ahagek ontdekte

WEBB eene plant, die hij voor eene verbastering

. der
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der AmarylUs lutea hield, maar na een oaauw^

keuriger onderzoek bleek het, dat zij niet alleen

eene verfchillende foort (jpedes) was, maar ook»

dat zij tot een nieuw, nog niet befchreven ge»

flacht Qenus^f behoorde.

*7 Schapen worden hier ook in menigte gevon*

den, en de opbrengst van hunne wol wordt «^

vier duizend oken gelchat (i Oko =s af ponden

van twaalf oneen). Paarden , buffels en runderen

vinden hier voedfel in overvloed. Dikwigli onc<

moet men groote troepen van kameekn, die

waren naar Konjiantinopel brengen, z^j trekken

echter flechts door het land en zijn hier nergens

inheemsch. Over het algemeen herinnert de bebou-

wing van bet. land den reiziger het gezigt van

het Campagna dl Roma, In de nab^heid der

dorpen echter en vooral in het gebied Hadim
Oglus^ des Bas£a*s van Bairamitsche ^ verandert

alles van gedaante , en men ziet alom vlijt en

naarftigheid heerfehen. Op de velden ontwaart men

vrouwen, die zonder fluijer met hare huisgenoo-

ten werken. Rondom de Griekfche dorpen wint

men eene aanzienlijke menigte van voortreffelyken

wijn, inzonderheid bij Giaur Kevi en bij Tani

KevL De zwarte wijn van Tenedos zou even

zoo goed zijn als de Franfche wijnen, indien

hij flechts zorgvuldiger behandeld wierd. Men
volgt hier echter de flechte gewoonte niet, die

door geheel Moria heerseht, om onder dezen

R 2 wijn
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wün hars of pik te mengen» opdat h^ langer

goed zou blijven, want dit geeft aan den wyn

eenen onaangenamen , en, voor hen, die dit niet

gewoon z\jniy ondragelüketi' fmaak. — Aan de

oevers van den Gheurnhrek^ en vooral in het

dorp, dat dezen naam draagt, hebben de Tur«

ken zelfs w^ngaarden, van welkers druiven zij

eene foort van iiroop maken, die zü Pennes

noemen, en eene andere zoete fpijs, z^ droogen

ook de druiven in de zon en bewaren die voor

den winter. Druiven, watermeloenen en andere

vruchten maken een groot gedeelte van hun voed-

fel in den zomer uit. Zy zaa^jen op hunne

velden het Solanum melongena en het Sesanum

oriëntale 9 uit hetwelk zij eene vportreflfelyke

olie perfen, en met deze zaadkorrels, gemengd

met het zaad van de Nigella damascetia., befme-

ren zij hun brood. Zy telen ook den Hihiscus

esculentusj gelijk ook erwten, boonen, linzen en

andere groenten. Het voordeeligst zijn echter

boomwol, koren en Mats, vooral de gele, . Ook

teelt men hier eenige zijwormen. Bij de behan-

deling der vijgen bedienen zich de inwoners van

de oude kunstgreep der Caprificatie (dat is

de ileek der infekten, om het rijp worden te

bevorderen). De granaatappelen worden hier

zeer groot; en over het algemeen vindt men hier

weinig vruchten, die niet den hoogden trap der^

volmaaktheid bereiken,
" Wat
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- Wat nu de aardkundige gefteldlieid der (heek

van Troas betreft, zoo vormt die een gedeelte

der Phligreifche velden v^n Klein jizië^ van

welke de ouden zoo dikwijls fpreken. Het

noorden en noordwesten van het land beftaat uit

oorfpronkeiyke bergen; maar dat gedeelte, dat

ten zuiden van den Skamander ligt, is van eenen

vulkaanlchen oorfprong. Het gebergte van den

Gargarus of 'Kasdagh beftaat uit leifteen en

kalk. In het laatfte wordt de grot gevonden , uit

welke de Skamander ontipringt. Nieuwsgierigen

zyn tot honderd vademen in dezelve gedrongen,

zonder evenwel de eigenlijke bron te kunnen

bereiken. Het dorp Gheumbrek is van basalt

gebouwd. Ook wordt hier en tot den Kasdagh

ferpentijnfteen gevonden. ,.\..a
' Alexandria is op eenen graauwen granietfteen

gebouwd, met Feldspath gemengd, dat aan den

< ganfchen klomp de kleur bijzet. Deze fteen werd

tot de prachtige gebouwen dezer ftad gebezigd.

Deze graniet beflaat het ganfche land achter

'Alexandria ten oosten tot het dal van Ené.

Op den weg van Chemalli regt door Ené en

omtrent twee uren van deze plaats liggen dezil-

'Vermijnen, die de Turken Maden-Magera noe-

'men. De fteen, uit welken het zilver gehaald

i wordt, is een -loodkleurig erts, rijk in zilver.

Toen WEBB langs den heuvel omtrent honderd

'vademen was nedergedaald, ftond hij by eenen

vulkaanfchen duffteen^ op welken eerst zuilen van

R 3 kUiik-
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klinkfteen en dan vari graniet tot bij Enê volg*

den* Hij dacht, om verfcheidene redenen, dat

dit graniet van ^le^candria veel jonger was

,

dan het oude graniet, met hetwelk, volgens het

ilelfei van werner, de rij der ooripronkelijke

bergen begint»

Het dal van Bairamitsche ^ zoowel als de

overige in hetzelve uitloopende dalen, bedaat

uit den brosfen kalkfteen van Truas, Verfcheidene

ryen van heuvelen dringen van het zuiden in het-

zelve, alle trapr en Ifasalnchtig en afilammende

van het groote middelpunt der oude vulkanen van

^sfus (het tegenwoordige Beiratn) , dat men het

^iuvergne van het noordelijke ^zië zou kunnen

noemen. Bü Mantascha^ omtrent een uur van

Beiratn^ op den weg van jiivagekj ligt een

verwoest flot, op cenen kleinen berg bij de ri-^

vier. Deze berg heeft alle kenteekenen van

isenen uitgebranden vulkaan, sn hoewel hij thans

niet meer werkt, zoo befpeurt men toch teeke-

nen genoeg van zijne vorige woede in de in-

wendige verwoestingen van den grond, en de

aardbevingen, aan welke deze ftreek onderwor-

pen geweest is. Een groote fchouwburg in eene

rots gehouwen, en afbellende naar den zeekant,

is thans grootendeels verwoest. Ook vindt men-

hier nog een aantal overblijffelen van de bouw- en

beeldhouwkunde der oude Grieken, allen van Tra-

chiety en de nog wel bewaarde ftadsmuren beftaaii

.ipsgelyks uit groote brokken van Trachiet,,.,.

X.
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derlingen bouw verheffen; een aantal kleine ei-,

landen, als met opzet op de reede geplaatst,

om de vaartuigen , door florm bedreigd , tot eene

toevlugt te dienen; een onafmetelijk bosch van

masten; vlaggen en wimpels van alle kleuren;

alles in eene geftadige beweging... en eindelijk;

in de nabijheid rust en eene diepe ftilte. — Ik

kon mijn oog en aandacht van deze verrukkende

fchilderij niet afwenden. Mijn leidsman had mij

verlaten, zonder dat ik dit befpeurde."

^ Eindelijk ruJvte ik mij als met geweld los

van dit prachtig Panorama ^ en ging voort langs

de waterleiding. Toen ik bij den waterval was

gekomen, die haar van water voorziet, en in het

Portugeesch Mai ^agoas^ dat is Water-moeder

heeti zag ik achterwaarts , en vraagde ; of ik

een werk der Romeinen aanfchouwde, en of myne

voeten wezenlijk den grond van Brazilië betra-

den ? Dit merkwaardig gedenkteeken der bouw-

kunde beftaat uit twee rijen bogen, de eene

boven de andere; de bovenfte rij heeft twee en

veertig bogen. Zij vereenigen twee heuvelen

en ftrekk^jn zich uit tot een laag gebouw, dat

zoo ingerigt is, dat het water met de lucht in

aanraking komen kan. De uitgeftrckdieid van

het geheel, langs de zijde van het gebergte, tot

aan den voet der Corcovado^ bedraagt meer dan

anderhalf uur." ,

. Den gezelligcn toon der inwoners van Rio

:^. (200
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(zoo noemt men kortheidshalve de hoofdftad van

Brazilië^ vond ara go zeer gedwongen, en de

gefprekken onbelangrijk, In een aanzienlijk huis,

waar hij genoodigd was, geraakten de levenlooze

en weinigbeteekenende gelaatstrekken der gasten

eerst in eene deelnemende beweging, toen een

Sapajou , aan de zaaldeur vastgemaakt , zijne

Iprongen begon. Over het algemeen zijn de in-

woners van Rio, niettegenHaandc liunne zucht

tot vermaak, zeer traag. „ Een man, in zijne

hangmat of fofa liggende, de vakken van zijn

vertrek tellende, of de nietsbeteékende verfierfe-

len zijner tapijten befchouwende, zal u evenwel

verzekeren, dat hij zich vermaakt. Nergens vindt

men een bezocht plein of plaats. , Men zoekt

hier dé eenzaamheid, zoo als men bij ons het

gezelfchap zoekt. Voor de komst van het hof

te Rio^ in 1807, bezochten de Bra2:iliërs wel de

openlijke tninen, zij dansten en vermaakten zich

hier bij zang en fnarenfpelJ Maar achl in pn ht

overtroffen te worden, dit vergeeft eene vrouw

niet ligt, uit welk een land zij ook zijn moge.

De Brazilifche dames waren met diamanten be-

dekt en verdonkerden de Portugcefche. Van daar

de jaloerschheid . de fpanning, de dooding van

alle gezellige verkeering. Ieder blijft thans te-

huis."

„ Niemand heeft een begrip van openbare

bals. Slechts bij het hof wordt gedanst, maar

' > dit
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die z\jn karakteiistieke danfen, door bezoldigde

lieden uitgevoerd, die intusfchen moeyelijk te

krijgen zijn en "luur moeten betaald worden.

Hier heeft men maar twee Franfche danfèrs, eii

hoewel zij zeer middelmatig zyn, zoo bezoekt

men evenwel den fchouwburg bijna alleen om
hen te bewonderen en toe te juichen. Ik vraagde

eens iemand: heeft dan de kroonprins, die zoo

veel vermaak in Europefche gezelJligljieid vindt,

geen middel om zich deze kier te bezorgen? -—

Vergeef mij, antwoordde hij, de Prins maakt

een zeer doelmatig gebruik van zijn vermogen.

Hij bemint militaire vermaken , maar is ook mee

oordeel en vlijt in zijn kabinet bezig. Hij ilijgc

te paard , niet om zich te vermaken , maar dewijH

eene dringende bezigheid zijne tegenwoordigheid

hier of daar vereischt; op deze wijze beichaamc

hij, door de nuttigile en weiiiizaamfte befteding

van zijnen tijd, de botheid en flaperigheii van

hen, die hem omringen. Hebc gij zijne gemalin

gezien?,—- ïk geloof, dat de Brazilifche vrou-

wen, die her. geluk hadden haar van nabij te

zien, maar al te dikwijls reden zullen hebben,

om zich over hare eigene onkunde te ichamen.;

Ik ken bijna geene bekwaamheid der gezellige

verkeering, die haar ontbreekt. Zeifs weinige

dames in Europa zullen haar in kennis der plan-

ten, delfftoütiïi, en over het algemeen in die der

natuurkunde evenaren. Ik verttouw^ dat deze

fchoo-

^'^'
hy^(imm\mmxmm^mi:*me(MIM^iSS^^
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fchoone voorbeelden voor mijn vaderland niet

ïiurteloos zijn zullen. Mogelijk zijn de dagen

niet meer verre, in welke men trotsch zal kun-

nen zijii op den naam van eenen Braziliër. Deze

hoop koesteren vele edele zielen,"

Het volgende levert een fchoon bewijs op van

de menschlievendheid en zucht lot geregtigheid

des koniogs*

,, Een rijk goudfniid in Rh had , onder andere

flaven , ook een' Neger van de kust van M:zam'
Uk\ op wien liij dag aan dag de fterkte van zij-

nen arm beproeBe, Slagen en honger hadden

eindelijk dezen ongelukkigen zoo Homp gemaakt

en zijn verdand zoo zeer verzwakt, dat hij ge-

duldig leed, dat zijn heer iedereii morgen zijne

linkerhand in eene fchroef zette en hem met

ecne groote vijl allengs de vingers afraspte. Toen

eindelijk Hechts nog de llompen aan zijne hand

zaten, beval hem zijnen heer eens op eenen

inorgen nu ook zijne regterhand in de Icbroef

te zeïten. Maar nu ontwaakte het laaide over-

blijffel van gevoel in den ongelukkigen zwarten,

woede overmeestert hem, hij grijpt het werktuig,

waarmede hij zoo wreed verminkt was, flaat daar-

' mede zijnen heer dood, en Ioop\" nu naar Sint

Chrimffel ^ waar hij met groor. geichreeuw

den koning verzoekt te Ipreken. De monarch

laat den ilaaf .binnen komen, ó.Qtt werpt zirh

voor de voeten van ém koniiJg en belijdt den
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gq)leegden moord. — Ongelukkige! wat heeft

u tot deze misdaad bewogen ? — De wraak, —
Wat heeft men u dan gedaan? — Men heeft

mijne hand verminkt. — Waarom, wat hadt gij

dan misdaan ? — Ik weet van geene misdaad,—
Men zoeke terftond getuigen op, en zorge in-

tusfchen voor dezen meusch. — De getuigen

verfchenen en verklaarden de onfchuld van den.

zwarten. — Gij zijt vrij, zeide de koning, de

twee ilaven van uwen voorgaanden meester zijn

thans uw eigendom, ik fchenk u ook, om uwe

huishouding te beginnen , een gedeelte van zijnen

rijkdom. Maar wees menfchelijkl denk fteeds

aan uw eigen lijden en het lot van uwen heer!'*

In Februarij 1818 bereikten onze reizigers de

Kaapftad ^ de hoofdplaats der Hollandsch-Engel-

fche volkplanting aan het voorgebergte der goede

hoop. Hier eenige trekken uit zijne fchildering

dezer flad. „ De door oudere reizigers zoo ge-

roemde Compagniesfuin is thans zeer in verval

geraakt» Slechts prachtige eikenlanen maken thans

z\]\\ fieraad, en verfcheurende dieren zijnen rijk-

dom uït. De koningsrijger , dien men hier vindt,

is een fraai beest; de leeuw en de ftruisvogeien

munten uit door hunne grootte. Voor het ove-

rige worden hier meestal nuttige gewasfen en

mediciï)?!c platiten geteeld, zelfs hooi en ei-

kels. De Engelfclicn bezoeken dezen tuin dik-

wijls^ oin in denzelven hunnen maaltijd te hou*

•f den;

trf,
;
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den; men ademt hier eene zeer frisfche lucht in.*'

„ De bouworde der huizen is eigenaardig en

zeer verfchillend. De openbare gebouwen kan

men niet van die der bijzondere perfonen onder-

fcheiden, zoo zeer wedijveren de katfte met de

eerde, om in grootheid en fchoonheid uit te

munten. Het ftadhuis doet denken aan die fraaije

paleizen, die men zoo dikwijls op de kust van

Genua ziet. De kerken zijn klein, maar net.

In deze worden de zwarten op bepaalde uren

eiken dag in den Godsdienst onderwezen. Het

geregtshof is een groot gebouw, zeker zoo groot

als het paleis van Juftitie te Parijs. — De
fchouwburg is een mengelmoes van flechten fmaak

en netheid. De bibliotheek beftaat uit eenige

dozijnen oude perkamenten banden, een zeerfraai-

jen druk van den Bijbel, twee fchedels van wil-

den en eenige wapens van Hottf.ntotten. De
Bibliothekaris is, zoo als men mij verzekerde,,

een man van gewigt; want, men zegt, dat hij

ruim drie honderd ponden weegt."

- „ De inwoners kleeden zich op deEuropefche

of liever Franfche wijze, maar zonder fmaak. 2ij

bezoeken de gezelfchappen vlijtig; opfchik, paar-

den, thee, wijn en bier zijn de hoofdonderwer-

pen van het gefprek. Volgens een oud gebruik

moet een', koopman , als hij bankeroet gaat, den

rouw aannemen ; even zoo als hij zyne vrouw ver-

liest, maar dan gaat hij in den zwaren rouw."

Het
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'

ff Het verbieden van den (lavenhandei bena»

deelt de volkplanting zeer, dewijl men thans

flechts Hottentotten in dienst kan nemen « die

zich niet alleen duur laten betalen, maar ook in

korten tijd zoo veel weten te bezuinigen , dat zy

niet meer behoeven te dienen.** De negerflaven

,

die er nog zijn, kosten twee duizend guldens»

Deze hellen zeer over tot dieverij. Ara go
houdt (laande, dat de volkplanting, federt zij in

handen der Engelfchen gekomen is, veel van

haren bloei, dien zij onder het Nederlandsch be«

wind bezat, heeft verloren. ,^ Vijf of zes hui-

zen zijn in het bezit van rijkdom en magt, alle

overige zijn aan deze cijnsbaar."

H 1^6 groote markt der kaapltad is een heerlijk

plein. Men kan hier alles koopen en verkoo*"

pen, als men de bepaalde belastingen heeft be-

taald» Ik telde meer dan vijftig wagens, welkers

lading in korten tqd verkocht was. In de maand

Januarij waren hier meer dau negen duizend, wa*

gens: geweest , die ieder eene belasting van veer-

tien of vijftien fluivers moesten betalen. De le«

Vensmiddelen zijn in het algemeen zeer duur aan

da Kaap, De fiagters of liever de bifflekma*

kers verdienen veel geld; want de Kaap is thans

immers eene Engelfche volkplanting."

„ Onder de merkwaardigfte bewoners der Kaap»

flad behoort de politieke fckoenmaker, „ Deza

zonderlinge n)an is niet ilechts beroem^ door dc-

S( S zen

'^''
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zen titel, maar ook door z^ne bekwaamheid in

zijn vak. Hij kent alles, van de vischfchuit tot

het fi:hip van linie, van den ouderling tot den

üechtften kOmediefchrijver, van de tooneelpriniès

tot de waschvrouw, h\i weet al het nieuws, wat

in de haven, in de ilad en op het land voor-*

valt. Hij zou zich van wanhoop ophangen, als

hij binnen vier en twintig uren eenig voorgeval-

len nieuws, al ware het nog zoo gering, niet

vernemen kon. Met den verrekyker geftadig naar

den leeuwenkop (eenen bekenden hoogen berg in

de nabijheid der (lad) , turende, Iet h\j op ieder

teeken, dat daar wordt gegeven, loopt dan ter-

flond naar de plaats der landing, befpiedt alle

aangezigten, inzonderheid die der onbekenden,

vraagt naar nieuws, valt iederen reiziger aan, en

verlaat hem Hechts dan, als hij van eenen ande-

ren nog meer hoopt te vernemen. Heeft hij

eindelijk zijne nieuwsgierigheid voldaan , dan gaat

hij naar huis, beklimt zijnen drieilal en verwacht

de bezoeken, die hem de pas aangekomenen dra

plagten te geven."

„ Ik verzocht mijnen waard insgelijks om m^
by den póUtieken fchoenmaker te brengen. On-

derweg vraagde ik hem, van waaa: hij dezen naam

had ontvangen 9 — Gij zult het dra vernemen,

antwoordde mijn kastelein, hier is zijn huis» De
iederreuk, dien wij volgden, bragt ons in zijne

werkplaats. Een man van vijf en veertig of

': vijf-

.':k'
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vyftig jaren zat hier met een vriendelijk gelaat

tus(chen twee flaven, die waarfchijniyii; eens z^ne

waardige opvolgers zouden worden. Hij deed

nu zijn voorfchoot af, legde zynen bril weg

en zeide tot mij: welkom , manheer ara ooi —f

Uw dienaar! maar hoe weet gij mijnen naam?—?

De Ufania is hier gekomen; de heer araoo
is teekenaar dezer zending, woont bij den heer

RouviERE, zijne kleur is donker bruin, heeft

levendige oogen, en meestal een teekenboek on-»

der den arm« Welnu, gij komt met den heet

RouviERE, uwe kleur is donker, uwe oogen

levendig, en het teekenboek zit ook onder den

arm! dus nog eens: welkom, manheer ara ooi
maar wilt gij niet in de zaal treden, heerenl

daar hebben wij meer ruiLite,"

„ Deze zaal was verderd met groote gedroogde

zeegewasfèn, horens van hertjen, (Iruiseijeren ^

ftaarten van paauwen en groote fieenen. Ik zie,

riep hij nu met zegepralende blikken, gij bewon?

dert mijne liefhebberij. Maar, als ik u eenf

zeg, dat ik den val van napoleon en het te^

rugkeeren der bour30ns reeds vijfden jaren

vooraf voorzegd heb! Ik zocht het gefprek te

eindigen, door hem te zeggen, dat ik gekomen

was, opdat hij de maat tot een paar fchoeneo

voor mij zou nemen. Maar te vergeefs, hjj

kwam op de nieuwe gebeurtenisfen in Europa^

onder anderen op den (lag bg Touloufe , dien hij

Sa als

f

sni
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als Fransch foldaat had bügewoond. Xerilond

begon h^ op den grond het flagveld en de (leU

ling der beide arméën te vormen. Eenige laar*

zentrekkers moesten de Franfchen, een nieuwen

Ichoen den maarfchalk soult, eene koord den

hertog VAN wellington en eenige lederen

riemen de Engelfchen verbeelden. Een (loei be-

teekende de heuvel, waar de grootile flagting

voorviel; een kalfsvel de Garonney een emmer

het kanaal. Niets werd vergeten. De fchoen*

maker begon nu te verhalen. Alles geraakte in

beweging. Dra rukten de Franfchen aan, de af-

(lammelingen van lusus w^'ken en (lorten zich

in de rivier. De Engelfchen moeten vlugten.

Maar op eens begint hier eene z^'ner afdéelingen

te wyken, hy vliegt toe, en terftondl is de goede

orde weer herfleld. Hij zelf is de opperbevel-

hebber. Spoedig hier eene battery opgeworpen,

twee knechts fchabellen worden tot .lit einde ge<*

bezigd. Frisch er op losl voorwaarts met de ba-

jonet! De priem zweeft door de lucht. De
oogen van den verhaler rollen als vuurraderen in

zijn hoofd. Eindelijk is de ilag gewonnen; hy

neemt soult onder den arm, legt de Franfchen

op de kanapé, werpt de Engelfchen ter zijde,

(leekt eenen generaal in den zak, en rust nu hij^*

gend en zwoegend uit van de moeijelijk behaalde

overwinning."

„ Men bezoekt dezen man de eerflemaal met

ütrn é. Vl ver-

. -'X :

'^
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verwondering, en andermaal met vermaak, maar

het worde wel eens gevaarlijk z^ne veldflagen

te derden male b^j te wonen. De gronden, die

hy voor zijn fielfel aanvoert, zyn fomtijds zeer

gevoelig, men zegt dat hij nog onlangs in de

hitte van het gevecht eenen z^ner toezieners bü de

haren greep en door het vertrek fleepte, in do

meening, dat deze een gevangen genomen vijan*

delijke generaal was. — Deze politieke Ichoen»

maker wil voor'geene Engelfchen fchoenen of

laarzen maken.*' \

Wij zullen datgene overflaan, wat ara go
over Jsie de France zegt. Hij beklaagt als

Franschman hartelijk het lot der bewoners vati

dit eiland, dat thans eene Engelfche volkplanting

geworden is. Over de hoofdfrad. Port Louis ^

hebben wij reeds, volgens billiard, die haar

in Februarij 181;^ bezocht, iets gezegd in de

afdeeling over Port Louis op Isle de France%

Van het naburig eiland Bourbon zegt ara go:

„ de weg van Isle de France tot Bourbon be-

draagt ilechcs dertig uren, maar beide eilanden

verfchillen wel twee eeuwen. Beide bezitten eenen

voortreffelijken grond , beide hetzelfde klimaat en

brengen dezelfde voonbrerïgfelen voort; beide zijn

ook bijna gelijktijdig door den Portugeesch mas«

carenhas, in het jaar 1505, ontdekt. Beide

zijn dikwijls aan verwoestende ftormen onderwor-

pen. In het jaar 1816 heeft een vreesfelijke

-
. S 3 brand
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tM'and té Por$ Louis op Islt de France meer

dan duizend huisgezinnen van het hunne berooCd«

Dé vreésTei^ke orkaan^ die hiec eiland in 1818

verwoestte y heeft Èourbvn g^pdxsd. Van wdar

dan na dit groot verldiil tusfchen deze tweet

en dó grootfte voorregten van Isle de France?

Deze laatfte heeft eene groote haven, terw^l oii

Süurbon niets den zeeman tege^ fiorm en on<i

v^edier kan beveiligen.**

>, Rotièn, met jeugdig groen bedekt, vrees»

felijke afgronden en eerbiedinboezemende beigen»

lotsdaien, woeste beken, watervallen^ hutten en

een* vulkaan, dit kan Bourbon dengenen aanliie*

den, die dit ilechcs bezoekt om verhevene tod*

fieelen der natuur te belchouwen» Prachtige ko«

kosboomen, onafmetelijke vlakten vol kofiSjhoo*

men, en aanzienlijke velden tnet fuikerriét beplant»

kan hü, die rijkdom tracht te verzamden» hier

vinden."

' „ Saim-Denis, het Verblijf van den iladhoiider,

is, wat de ruimte betreft, eene groote (bid,

maar het getal der huizen is echter zeer gering.

Ieder huis heeft hier zijnen tuin en park, men

le«ft er tevens op het land en in de ftad. Men
vindt noch te St. Denis noch te St. Paul hooge^

fi^olen, het ontbreekt dus de inwoners aan be-

^havüng, niet omdat men niets leeren i^^ maar

dew^ .men mets leeren kan. Kinderen, jonge*

lingen en grijsaards houden zich flechts met den

land^
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landbouw bezig; evenwd moet men bekennen»

^ de inwoners van Bourbên^ al worden zij in

kundigheden door hunne buien te IskJe Francê

overtroffen, deze evenwel in gezond vedtsnd te

boven gaan. Een fraaije koffijboom heeft in

hunne oogen meer waarde, dan een fbhoon vers..*

Het jaarfaizoen der fcormen, namelijk de maan*

den Januarijy Februarij en Maart, is hier ovet

het adgemeen vrij bedaard. Somtijds barst echter

plódèling een ovkaffn los , die binnen weinige

uréa de hoop van den landman vernietigt. In

de overige maanden zi^'n deze verwoestende or«

kanen mindtt te dachten, hoewel de zee over

het algemeen zeer onrustig is. Oe landingplaats

16 zeer gevaarlijk en flechts bü ftil weder toegan-

kelijk. Zoodra de zee ftormachtig woedt, heischc

men eene vlag op, en alle verkeeiing tusichen de

i^peü 'én dé kust houdt dan dikwijls langen

tijd op. Bourbon is dan eene plaats van bal-

Mngichap."

„Ik deed eenige togten door het land, en

moet belijden, dat ik zeer getroffen was door

de fraaiheid der wegen, midden door bosfchen,

onder ontzettende fcukken van rotièn, en lange

fieile hellingen van vreesfeiyke klompen van lava

loopende. Men heeft in de fteile hellingen der

bergen heerl^ke wegen uitgehouwen, die zoowel

door voetgangers, als te paard, mét de grootfie

veüighdd betreden kunnen worden* £r ontbreekt

« S 4 flechts

*»*:
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ilechts nog eene brug over de fterk flroomendei

rivier QaietSy om hierdoor de verbindtenis tus-

ichen Sf, Denis !pn St* Paul tegeq aUi^ b^etfeleil

Ce beveiligen.*' ^

n Ik ^ond op deze wandelingen weinige plann

ten. Slechts hier en daar, in de diepten der dalen

en op de hellingen der heuvelen, befpeurde il^

eenige fraaye. gewasfen. y Het eil^d Bpurbon

geeft aan den landfchapsfchilder de ruimfte f(of

VQor zijn penfeel; b^^ lederen flap verandert het

tooneel, bü iederen tred ontqüoet hij i^iep^ie^

voortbrengfelen der natuur,-

„ Ëehe itad, die men niog zoekt, als mei|

reeds midden in dezelve is, is een zonderling

verfchünfel. Ik bedoel St> Pauk Ik was reeds»

op het hoofdplein dezer ftad, eer ik npg naau^

welijks een huis gezien had. Het is de treuriglt(^

plaats, die ik ooit zag, Zgiid» z^4 ei) 9iet$

dan zandH t

In het midden van September 1818 bereikte

ARAG o het fchiereiland Pérof^^ aan de westkMSC

van Nieuw ' Holland, Kapitein freycinet
liet de destilleeimachiene, die hij aan boord had,

om uit zeewater drinkbaar water te maken, aan

wal brengen en opzetten (1*). Tevens gingep

. i veD>

(*) pe heeir otto van kotzbbue zag dit werk-

tuig in April 181 8, toen hij van z^ne vaart rondom de

wereld ienigkeerde, iu de ftad aso de Kasf ét Qtnh
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vcr&heidene perfonen vjm bét reisge^elichap naar

4en wal, om te beproeven, of zü dieper in het

land konden dringen* De kust was , zoo ver

men zien kon, juisc zqo als péron haar be^:

ichreven had, namel^k vlak, naakt en van allq

lavende bewoner^ ontbloot» Eerst, nadat het reis*

gezeUchap zich in vericheidene kleinere afdedün-'

gen verdeeld had, ontmoeteden z^ twaalf of

vyfüen inboorlingen. Zij Haagden om eenen

l^einen ruilhandel met hen aan den gang te bren^

gen, waarbiü zij echter zeep: wantrouwend- en

vreesachtig waren. Zy gavpn hun halsbanden

van gLokoraal, i|)iegels eq kleine mesièn, en roil»

de^ voor deze dingen knodfen en bijlen; de.

inboorlingen fchen^n zeer vergenoegd te zijn met

deze ruiling. E^n van het gezelfchap fchonk

hun^een paar kqufen; de wilden verfcheurden dia

en deelden de ftukken. Z^ weigerden echter

hardnekjcig w^n met watet te drinken, dat men
hun in eene flesch voorzette. Met een ftuk

i^ek, ^at l^un e^n m^trops voor eepe knpds had

«ge-
Hoop f terw^l FREtciNET zich daar ophield. Het be«

floeg eene ruimte van twintig voeten breed, was tien

voeten lang en hoog. Hond b^ den voorfteven in he^

rpini, en leverde op eenen dag zoo veel wat^r op, ali

honderd denig mannen in drie dagen noodig hadden.

Óm het te doen werlcen, had men flechts eene Icleine

hoeveelheid fieenltolen noodig.

il

ss
DB VERT,
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jlégéven, wreven aHe hun ganfchie lijf. Het

Bieest behaagde hun een vierkant ftuk blik; dit

bezagen zij allen naauwkeurig, en eindel^k bleef'

het in het bezit van den oudften van den troept

Bij deze ruiling waren zij echter (leeds séer

angstvallige en wezen van tijd tot t^d naar de

korvet» die in zee lag, terw^l zij fchreeuwden
:

'

a^erkadé! aijerkadé! dat is: gaat weg ! gaatweg I

Dewiifi onze reizigers nergens op het land zoet

water hadden gevonden, en zij vermoededen, dat

de wflden hunnen dorst met zeewater leschten,

^00 maakte AHAoo, om dit zeker te weten,

zulke gebaren, alsof hij zeewater ichepte, en

die dt de hoUe hand dronk. Zij ichenen zich

hierover niet te verwonderen, en lieten pok geen

tteken van walging blijken, hoewel het zeker

was, dat zij zighe meenii^ wel begrepen hadden^

Op eenen anderen togt in de Binnenlanden

vonden onze reizigers een van die gaten, van

wdke péRON ipieekt, en die hij voor wonin«

gen= der inboorlingen houdt. Araqo twijfelt

echter aan dit laatfte. „De opening —« zegt

hy — is rond; zij heeft omtrent vier of v^f

voeten in diameter; hare diepte bedraagt zeven

è acht voeten en is loodregt. Op den bodem

(laat eene kringVormige l)ank, op welke eenige

drooge bladeren lagen; de bank was twee voeten

hoog, en ik zag naast deze een weinig aarde,

die eerst oiüangs omgewroet fcheen te zijn. In-

dien

% %
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dien nu de gisfing van den heer viiKoa g^[rend

iSy zoo vraag ik, hoe de wilden in fbac zijn^

om zichy bij de groote opening van hec gat»

tegen den regen te beveiligen /dew^l er geeno

mogeiykheid is dit te fluiten , en men» als men
hunne wapens en jammerlijke hutten beichouwt»

onmogdijk hun de gave der uitvinding in dezen

opzigte kan toeichr\jven. MogeUik z^n deze

gaten ^ met aarde en bladeren bedekt » vallen om
het wild te vangen. M^ns bedunkens is dit de

waatfchijnlijkile verklaring hunner beilemming, en

m^ne zeisgenooten beaamden deze gisfing.** ,

Zy verlieten in Octobes de kust van Nhttni^

HoUand en zeilden naar Timor, Het valt moei*,

jelijk veel nieuws van een land te zeggen» dat

reeds zoo dikw^ls door Europeanen bezocht is»

Te aangenamer zijn dus de berigten van arago
over de Portugeefbha volkplanting op het weinig

bekek]de eiland Ombay^ ten noorden van TimoTm

II De ilad Diefy ligt op eene kleine bekoor«

kjke vlakte» aan den voet van hooge» boschrükei

door altoosdnrende ftormen geteisterde bergen*

Hare reede is noch zoo fraai» noch zoo veilig

al» die van Coupang op Timor, maar z\j worde

echter tegen de hevige ftormen beichut door het

eUand Camhi op den eenen en het voorgebergte

op den anderen kant. £en natuurlijke» b^na^

met het water geUJkftaande dam kon met wei*

nig kosten verbeterd en in eene goede landing-

plaats

4
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plaats veranderd worden. Voor het overige gaat

hier de lee nooit zeer hoog, de grond is goed

en over het algemeen de ankerplaats veilig en

aangenaam."

M Behalve het paleis van den ftadhouder, eo

de kerk aan den Heiligen antoon gew^d,

2oekt men té vergeefs een aanzienlijk geboov?

te Diely* AUe huizen z^n met hooge heiningen

omringd y zoódat men bet huis niet eerder Qnt«

v^aart» voordat men voor deszelfs ingang (laat*

In dit opzigt moet Diely voor Coupang zwich<r

een, waar ten minfte het Chineesch kwartiee

cenige befchaving verraadt.*'

„ Kort bij den uitgang der fiad vindt 'men

ibmmige wegeii , die niemand mag betreden zon»

der gevaar te loopen om door de inboorlingen

vermoord te worden, en evenwel ftaat hier geen

kenteekieny dat deze wegen Pamaliy dat is heilig

zijn. Ik was gisteren voornemens op eenen togt

door het land eenen dezer wegen te betreden.

Maar de Timorier^ die mijn gids was, hidd

mij terug, te kennen gevende, dat ik dan een

kind des doods zou zijn. Ik lachte over z^ne

vrees en wilde mijnen weg vervolgen, maar hij

hield mij zoo vast en was zoo verfchrikt, dat

ik van mijn voornemen afzag, hij gaf den gan«»

ichen dag zijne blijdfchap over dit befluit te

kennen^ en poogde deze opoffering door vrien*

delijkheid te vergoeden."

„ Bij

m



REIS VAN ARAOO OM DE VftKEtü/» its

M Bv mijne terugkomst verzekerde mü de ftad*

houder, dat hij zelf deze, door eene zeer ouds

overlevering, geheiligde wegen, nooit betrad, en

dat, als ik op dezelve was voortgegaan, dan mv'tl

gids zonder genade zou gedood zijn. Ik zélf

zou als vreemdeling geen gevaar geloopen heb»

ben, en mijn wegwijzer was dus flechts voor

zijn eigen leven zoo beducht geweest/' i

r „ Ben groot en digt bosch omringt de (laS

en wordt door de gevaarlijkfte (langen bewoond*

De reuzetiflang (^Boa)^ houdt zich vooral hier

op, en de (ladhouder zoowel als z\jne ambtenaren,

verzekerden ons, dat z^j meermalen o(^[getuigen

geweest waren van de akeligfle tooneden. Bui^

fels en paarden z^n zelfs niet beveiligd tegen

de aanvallen dezer ilangen, en noch de fndheid

van den loop, noch de ilerkte, hun door de na-

tuur gefchonken , kunnen deze beesten tegen» hun»

nen gevaarlijkilen vjjand befchermen. Mogelijk

kon men door het bosch te dunnen of uit t«

xoeijen* zich allengs van deze gevaarlijke buren

ontflaan, maar de infpanning en tijd, die <li(

werk zou kosten, en nog meer, de traagheid en

zorgeloosheid van de fiadhouders zijn de reden,

dat tot hiertoe nog niets te dezen opzigte verrigt

is. Intusfchen verzekerde pinto, de tegenwoor*

dige (ladhouder, dat hij. binnen kort |^n die

heilzaam werk zou laten beginnen*** #;

I Op eenen kleinen afïland van Diely wordeti

ver-

*^^F
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vericbeidene nog werkende vulkanen gevonden,

welkets vreesfeiiHce uitbarstingen met veelvuldige

aardbevingen gepaard gaan« In de nab^heid de^

ier kraters vindt men minerale bronnen ^ die

dbor de inwoners der ftad Ids geneesmiddelen,

niet (lechts tegen de jicht en vericheidene hoid*

2lekteii, maar ook tegen elk ander ligdiamd^k

lijden gebruikt en aangeprezen worden.*^ --- Óe
ifauit der gezondheid wordt voor het overige als

zeer ilecht geichilderd.

ff Diety wordt door twee kleiiié, vr^ regel-

laatige forcm, zoowel als door eenerij paüsfaden

verdectigd. Van ftreek tot ftreek z^n naast dé

wachthuizen ook Jdeiné, met fmai^ vetfierde

kapeHen gebouwd. Echter beftaat de grootfte

feikte der volkplanting in*de liefde, die de ki*

Hl hunnen fladhoüdé^ toedragen.**

Ik. volgende brief behelst eenige algemeené

aanmerkingen over de Molukfche eilanden ^ wij

zullen die pnze lezers medededen. '
""^

li Wy hadden naauwelijks het fchieréüand Pé*

rm verlaten, of wjj kwamen te Timr^ en altéi

moest ons luer verruldc^, als wij éki eiand

met het zoo even beiï^even land vergeleken^

dat onder de woeste en onvruchtbaavfte mag ge^t

rekend worden. Onze oogen hadden in dne

msandpn bijna geen bezaaid plekje aanlchouwd^

geen binder dus, éax^mao^ KeraenCoupang

zich aan ons als zetels v&n gduk en overvloed

ver-

Uk
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vntoonddD. •— Dit bedrog verdvveen echter mair

tl te rpoedig. Dn vertoonde zich Timor^ zoo

alahec wesenlijk was, en de tamatinden en kokos

palmbooiien konden ons flechts gebrekkig tegen

den alles venerenden gjoed der brandende zon

beföhermen.**

M In vergeiyking met het Eendragts^iilané

icheen ons deze volkplanting een zetel des vcr-

maaks te z^n, en indien ik haar met dè besti

Franfche provinciën vergeiyk, dan moet ik haar,'

wat de vruchtbaarÜeid van den gtond betreft,

fieeds boven deze de voorkeur geven, en ik kan

Brazilië flechts tegen haar over (lellen. Maaé

heden, nu nirij reeds een gededte der Molukken

gezien hebben, verliest Timor den rang, die hem

mijne verbeelding dus ver had g^even. Her is al-

les groen; de bergen zijn^met eerbiedinboezemendo

bosfi:hen,de dalen metboomen van eene bewonde«

xenswaardige hoogte bedekt. De grootfte fchilder

kan de veibazende vericheidenheid van kleuren,

^e hier heerscht, niet leveren. Norgens ontdekt

meti eenen gebaanden weg. Slechts hier en daar

fieekt eene rots haar kaal hoofd boven de plan*

ten, die haar idom omringen en bedekken, ok;

De oevers zijn ontoegankelijk door de onmete*

lijke maiigté van boomftammen, die door den

Uikfem ontworteld en door de bergftroomen me-

degevoerd zijn» De vloed en droom Hangen

die ver in zee, en venoonen den zeevarenden

in

ift
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in deze Ycrftrooidc brokken een beeld van dt»

ontzettende gebéunenisfen^ diegeheete geflachten

vernietigden en de orde Jer natuur omkeerden.

Deze ontzettende bosfdien» mogelyk zoo oud al»

de wereld; deze woeste eUanden^ die onj d6

kindschheid der aarde herinneren; deze dikke

wouden, in welke de Boa op buit loert; deze

lagchende velden, waar woeste volken geen ander

doel hunner bei^emmin^ kennen, dan elkander

Onophoudel^k te beoorlogen en te vericheuren;

het zien van deze ongelukkigen, diCs, aan zich

zelve overgelaten, afle goederen des levens^ onc«

beren — verheffen het gemoed van den Euro*

peaan, doen ziijne ziel van dankbaarheid gloeien
' en dwingen hem het gezegde te beamen

:

Pluf Je vis réiranger^ ptus faimai mapatrU
(hoe pseer vreemde landen ik zag, hoe meer ik

mijn vaderland beminde).

De eilanden Rawak en H^aigiou fchyben vele

ontdelddngen voor de wdr^kskunde te beloven;;

maar hét kort verblijf van kapitein freycinst.
aan deze kusten veroorloofde Hechts een zeer

bepaalden omgang met eenige inboorlingen, die

aan boord der Franiche korvet kwamen^ .Intus-

fchen vernemen wij door de berigten,die malts*
BRUN in de nouvelles Annales des voyages Febr.

'1823 van deze ontdekkingsreis mededeek, datr

de helt GAiMARD, een reisgenoot van arago^
zoo gelukkig geweest is^ een aantal woorden uic

!.;. de
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de taal der Mfurus of Harafarus van Waigiou^

zoowel als ui: de taal der Vapus en der tong-

vallen op de eilanden Guéhé en Omhay te ver-

zamelen. Men ziet hieruit , dat niet i£cen beide

talen van de Maleitfche verfchillen, maar dat zy

pok onder elkander geene de minfte gelijkheid

hebben 9 een verichünfel, dat inderdaad zeer ver-

rasfend is. De voornoemde tongvallen (ch^nen

ook insgelijks wezenlijk van het Maleitsdi, zoo-

wel als van de taal der Haraforus en Paput

af te wijken* Er is dus , behalve de door alle

eilanden van den Jndifchen ArchipLl en van het

westelijke Australië verlpreide Maleiciche taal,

hier nog een aantal andere, van deze geheel

verfchiliende talen, voorhanden, die hcogsc waar*

ichijnlijk door even zoo vele rasfen van menichen

gefproken worden. Reeds vóör arago had men
in de gelaatstrekken en haren der Haraforus en

Papus een groot verfchil befpeurd , hoewel beide

volken eene zwane huid hebben. De heer

MALTE-BR.UN is voomemens de verzameling

der woorden van gaimard nader te onderzoe-

ken. Voor het overige houdt hij het eiland

IFaigiou voor eene, zelfs uit een politiek oog.

punt befchouwd, merkwaardige plaats. Zü be«

heerscht eenen der monden van den Grooten Oceaan»

Hii meent, dat Frankrijk derwaarts eene bijzon-

dere Expeditie moest zenden, om Nieuw Guinea

en de naburige eilanden naauwkeurigei te onder-

I
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sèéken^ wafttfch^jnlijk zouden z^ hier het vadert

laqd der muskaatnoten en nagelen vinden.

Van hier veilden zij nakr de Marianen. „Het

èerfte gezigt van Guham^ ook Guahatfiy Guam
|[enoemd, beantwoordde geenszins aan het gunilig

denkbeeld y dat wij oiis uit de overdrevene be^

(chrijving van verfchddene zeelieden gevormd

hadden.'* D«;ze tdèurflelling werd echter ook

ti'eroorzaakt door de omftuidigheid, dat onze rei-

zigers eerst kortelings de Molukfche eilanden

hadden verlaten. -— Het merkwaardigflie eiland

der Marianen is Tinton. Kapitein freycinet
verzocht van den Spaanfchen iladhouder, Don
ïosE MODiNiLLA, vetlof, om dit eiland te

inogen bezoeken en de merkwaardigfte oudheden

èp hetzelve te beziené De iladhouder bood hen

t)laatien aan op de Praauwen der Carolinen, die

jaarlijks Rotta^ Tinian en Seypan bezoeken,

Deheeren gaudichaud, bérard en arago
'werden tot dezen togt beftemd en begonnen dien

reeds den vcdgenden dag- *— 95 Wie — zegt

ARAGO — zou kunnen gelooven, dat de moe-

dige bewoners dezer eilanden op zulke gebrek-

kige vaartuigen, als deze Praauwen zijn, die

meestal ilechts drie of vier voeten breed en veer-

tig voeten lang zijn, en welkers deelen ilechts

'door een weinig kalk en gom met elkaiideren

vereenigd z'^n — zonder kompas, zich ilechts

op de ilerren en hunne ervaring verlatende, togten

van
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van meer dan zes honderd uren ondernemen /in
flechts zelden een oiïct dezer vermetdheid war-

denr i

Onze reizigers hadden eenen hnd van Aanbe-

veling van den fbidfaonder aan den Alkade van

Tinian^ in wkns huis bij de komst der Euro-

peanen, uit nieuwsgierigheid» alle inwoners van

het eiland, uit vijftien perfbnen beftaande» ver-

zameld waren.

99 Het eerde gezigt van het land -^ z^
ARAGO -^ maakte geen zonderlingen indruk op

mij, wat men mij hiervan ook in Ag/ogna^ de

hoofdfcad van Gukam , mogt gezegd hebben. Te
vergeefs herinnerde ik mij de berigten van font-

mige reizigers, en voocü de firaa^e plaats uit

RoussBAu; ik zag fiiets meer» dau eeo/ on-

vruchtbaar en woest, flechts door het verblijf

van ANSON beroemd gewoeden land* Wig ont-

moeteden eenige van Gukam herwaarts gebannene

misdadigers, ook is dit oord wezenlijk zeer

gelchikc tot eene plaats van banning. Zoodsa

men echter door de frruiken is gedrongen en hü

die reusachtige ruïnen fiaat, die de huizen der

oudheid genoemd worden, dan vraagt men oa-

wiUekeurig: wat is er geworden van dat volk,

dat deze zuilen ftichtte, en wat van hen, die

dezelve Verwoest hebben? Haar kleine affiand

van elkander, hare gedaante en aard, het ge-

heel gebrek aan puin en brokken van gebouwen,

T a die
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die tus(chen dezelve hebben kunnen ftaan — dk

alles verwekte in mij eenen grooten twijfel over

het doel, dat de tegenwoordige inwoners aan de

fdchters hunner volkplanting hierbij toefchrijven.

Welke heericher bewoonde deze lange r^ Van

zuilen y die zeker eens tot hetzelfde gebouw be-

hoorden? Hoe meer ik deze ruïnen doorliep,

en hoe meer ik die met. den geest der tegen-

woordige inwoners vergeleek, hoe meer ik over-

tu^d werd, dat dit de overblijffelen van- voor-

malige tempelen zijn. Men weet niet door welk

toeval zij verwoest zijn, want, hetgeen men te

dezen opzigte hier verhaalt^ verdient geen ge-

loof. Het verhaal luidt dus: tusiulu-taga
was het opperhoofd van dit eiland, hij regeerde

in vrede, en het viel niemand in, hem de opper*

magt te betwisten , maar plotfeling ftak een z\jner

naastbefiaanden, tschoknanai genoemd, de

vlag van oproer op, en zyne eerfte daad was

eene fbortgelijke woning, als die van zijnen vijand

te bouwen. Nu ontfconden twee partijen. Men
vocht. Het huis van den oproermaker werd

verwoest, en dra heerschte er een algemeene

krijg, die het ganfche eiland ontvolkte, en ook

de gebouwen van den ouden tumulu-taga
in bouwvallen veranderde."

„ Wij trokken door het eiland. Dit moet

eens het verblijf van een groot volk geweest

zijn 9 dat buiten twijfel door eene dier omwente-

lin-

9^ '
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tingen te grond gegaam is, waardoor geheele

rijken en geQachten vernietigd worden. Men
kan geen uur wandelen zonder in de flruiken

reusachtige overblijffelen van oude gedenkceeke*

nen te ontdekken, ja het ganlche eiland fchijnc

niets dan bouwval te zijn. Slechts zelden vindt

men eenige , en dan nog maar zwakke hoornen^ >

die zich met moeite uit eet^en hoop dorre bla-

deren en verrotte (lammen verheflen. Hier en

daar ontdekt men eenige oude, van loof beroofde

Rima^s^ welkers top, nu flechts nog door eenige

graauwe takken omringd, den wandelaar die ge-

beurtenis herinnert , die zij b^gewoond hebben

,

zonder evenwel het t^dfiip, wanneer die is voor-

gevallen, te bepalen. Run^Jeren en wilde var-

kens kunnen flechts met moeite den pijl van den

jager ontvlugten. Het oog overziet met eenen

blik de groote velden, en ik moet belijden, dat

büna geheel Tinian mij de woeste en treurige

llreken van het j&hiereiland Péron met droefenis

herinnerden.**

„ Benige kokosbooms, zoo dun als laag^.

laten nog iiun verwelkt loof in de lucht fladde-

ren; het is alsof z^ aan de algemeene treurig-

heid der natuur deel nemen en met haar wen«

fchen te derven. Lage en eentoonige vlakten en

kusten; eeuige riffen; door de zon verichroeide

boomen; nergens een weg of fchuUpIaats; is

dit niet een verbluf der treurigheid? Ëene tot

T3 Hik.
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ftiU^ens toe heece lacht, die de |9lanten ver-

woede , en den grond van de kracht berooft om
nieuwe voon ce brengen; alles ligt als op iler-

ven. De peulvruchten ilagen Hechts met moeite,*

de patatten en watermeloenen zijn niet te verge-

lijken met die van Rosfa. Ik beef bij het denk*

bedd, dat admiraal anson de waarheid hulde

zou .gedaan hebben , toen, hy dit eiland als een

zetel 'des vermaaks en als een betooverend verblijf

fchilderde. Heeft dan de natuur geene gemigen

van deze vreesfèlijke omwenteling achtergelaten,

daar, fèdert dezelve is voorgevallen, geenszins

een lang tQdperk verloopen kan z^n?
- n De bouwvallen, die men ten westen van

de ankerplaats vindt, zijn het best bew^rd ge«

bleven» Het gebouw, dat hier Hond, beftond

uit twaalf pilaren, zeven van deze flaan nog,

de overige liggen op den grond. Het zonder-»

Ungfte hierbij is, dat de halve cirkel, die hen

van >M)ven omringt^ bij liet inflorten der vijf

pilaren niet is afgebroken. De zijdwaans bij de

hroimen 4er oudheid (laande zuilen zijn meer

beichadigd dan de vorige, en hebben een ge**

bouw van meer dan vier honderd voettm lang

gefchraagd. Soortgelijke ruïnen vonden wij op

vericfaeidene andere plaatfen van htx,^ eiland. Als

men volgens deze zal oordeelen, dan hebben de

tegenwoordige bewoners van dezen Archipel

niets van den geest hunn^ voorvaderen geërfde-'

De



mm ^^m

|l£IS VAN ARAGO OM D£ WERELPt êfS

De Spanjaards fchignen federt eenigen tijd raeei

waarde, dan voorheen, te hechten aan hetbezi(

der Marianen. Hunne heerfchappij wordt echtej:

het meest geichraagd door de groote verknoght-

heid van de, wel tot het Christendom bekeerde,

maar echter tevens zee^ b^jgeloovige en onkun-

dige inwoners» Hunne zeden zijn voor het ove^

rige nog zoo eenvoud^, als die der Otaheiten,

ten tyde van coók.
,

De muzijk behoort onder de raeest geliefr

koosde vermaken der Cham^rren^ zoo heeteii

de tegenwoordige bewoners der Morianen; zy

itaan zingend op en gaan zingend naar bed»

Hanne gezangen zyn imachtend, harmonisch en

drieilemmig. Zy bezitten ja wd ook eenige Bor

ieros en Sequediltas; maa% gewoonlyk geven

zij de voorkeur aan het flaperige boven het lo-

vende, en men kan hun gezang te regt een b^eld

van hun leven noemen. Byna ieder zingt e»

neuriet, maat hunne flem heeft iets door d^
neus prekende, en past beter b^ hunne natior

nale melodiën, dan bij de Spaanfche. De lief

deren behelzen meest den lof van eenen Heiligeii

of de viering van eene groote gebeurtenis, bij

voorbeeld de komst van een vreemd fchip. He(

danfen is flechts onder kinderen in zwang. Eev

kleine knaap en een klein meisje maken qaar

den toon eener mandoline of gezang, me(

de armen op den cug en opgeheven hoofd^

T 4 al*
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allerlei fhene bewegingen, enz. De dans fchijnt

eenige overeenkomst te hebben met den Spaan-

fchen Fandango*

n Guham^ het voomaamfte eil^d der Maria*

Hen f heeft veertig uren in den omtrek. Het

zuidelijk gedeelte is geheel vulkaansch, en be«

fiaat uit eenen roodachtigen verbranden grond,

of liever uit bafaltiiche Java, De noordelijke,

byna geheel onbewoonde kust, beftaat uit koraaU

,^ rotiën, en is naar den zeekant zeer hoog en fleil.

Midden onder deze Mompen verheft zich bij 6^/.

Rosa een kleine vulk&anfche kegel. Over het

algemeen is het ganiche eiland b\jna met zulke

rotiën van koraal omringd, fchoon het door het

geringe voordeel,, dat het oplevert, veel beter

wordt verdedigd, idan door de nacuui en de

yestingwerken der Spanjaards.*' .

,^ De wouden en bergen van Guham leveren

aan den natuurkundigen vele voorwerpen op, die

zijne aandacht verdienen. Bene ontelbare me*

nigte veelkleurige vogelen fladderen van tak tot

tak en kunnen flechts zelden den jager ontvlug-

een. Over het algemeen hebben eqhter alle met

zulke prachtige vederen veifierde vogelen dezer

(beek een eentoonig gezang en een onaangenaam

geichreeuw.^'

„ De zee is echter nog rper aan fchatten der

natuur, dan het land. De majoor Don luis

p£ TORRE, een allezins geloofwaardig man,

ver-
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verhaalde mij , dat de inwoners zeer veel visch

vingen door hulp van eenen kleinen visch, wiens

naam ik vergeten ben. Zij bewaren en voeden

hem cp in eene vischkaar en voeren hem zeer

zorgvuldig. Zoodra h^ genoeg geoefend is, laat

hem de visfcher in het water. Op een, door

hevig flaan tegen de boorden van het vaartuig,

gegeven teéken keert dan deze visch terug, en

brengt tevens eene menigte andere visfchen mede,

die nu in de netten gevangen worden.'*

Onder het nieuwfte, wat het werk van arago
bevat, behoort vooral datgene, wat hij over de

nog zoo weinig bekende bewoners der KaroUnen

zegt. Hij is wel, zoo min als zijne reisgenoo»

ten, niet zelf op deze eilanden geweest, dewijl

die buiten den weg lagen, die den kapitein frey-

GiNET was voorgefchreven , maar de bekwame

en vriendelijke voorheen reeds genoemde Don
I.UIS DE TORRE heeft hem en den heer gai-

MARD zeer belangrijke berigten omtrent deze

eilanden medegedeeld, die h^ op de plaats zelve

had verzameld. • ' ^ '

< ^

Lamursine en Ipalau zijn de namen, die de

bewoners der Karolinen aan hunne eilanden ge-

ven. Malte-brun denkt, dat de laatde naam

zeerot5 beteekent, dat zeer eigenaardig zijn zou.

De inwoners geven aan een groot getal dezer

eilanden namen , onder welke men Peliu of Pe-

lUiUy of de Pekw ' eilanden der Ëngelfchen;

T5 Pal-

/
1

(1

1 1

(1

'i^'Sï*^>--'?^, ^?»»r-^*-
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Palleu of de Palaos" eilanden der Spanjaards^

en Tappé of het eiland Tap op de Franiche kaar-

ten, ten oosten van den Meridiaan der Maria"

mn^ duidelijk ondericheiden kan. Van hier ilrekt

de Archipel der Karolinen zich uit tot de Sand'

wichs' eilanden y die zij voor het noordelijk deel

van dezelve houden.

De Karolinen z^n over het geheel vrij vlak

en niet boomen bedekt, maar zeer weinig be-t

bouwd* 9, In het jaar i8ift werd uit Manilla

,

op de Filippynen gelegen, een ichip, de Maria
van Boston 9 onder het bevel van kapitein sa«

]|fUEL WILLIAMS, gezoudeu, om de Karoli-

nen naauwkeurig te onderzoeken. Het legde te

Cuham aan en nam nog eenige Spanjaards aan

boord, onder welke de voornoemde majoor Don
LUIS DE TORRE was. ^^ bezochten verichei*

dene eilanden, en waren verbaasd over de wd-r

nige hulpbronnen, die deze opleveren. Z^ von-

den b^na nergens geiten of varkens, hoenders of

runderen. De inboorlingen leefden flechts van

de onzekere opbrengst hunner visfcherij , van

kokosnoten en eenige weinig voedzame wortelen.

Hunne werkzaamheid was echter verbazend groot.

Z\j flonden op met het aanbreken van den dag^

en de zee moest al zeer onfluimig z^'n , als dit

hun verhinderen zou die met hunne praauwen

te bevaren. Hun overige t^d was aan de

zorg voor hunne huishouding > hunnen tuin eo

het
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het maken of herdellen hunner vaartuigen gew^jd^

Het lot hunner vrouwen is over het algemeen

gunftiger^ dan dat van haar die de Marianen

bewonen» Zij leven ilechts van viafchen» ko-

kosnoten en Bananen, maar alle bewoners dezer

eilanden, die eene veire reis willen oodememen,

onthouden zich van deze vruchten. H«e gan*

£:he kleeding beftaat in een klein fchorge, dac

niet eens de kniën bedekt, en fommige loopen

geheel naakt. Over het algemeen dadit de ma«

joor dat het getal der vrouwen grooter was, dan

dat der mannen, hg zag echter geen man die

twee vrouwen had.*"

„De huizen z^n c^ in den grond geheid^

palen gebouwd, en beftaan uit vier of vijf zeer

ruime vertrekken. Zoodra de kinderen gebeend

zijn, flapen z^ niet meer in de kamer van den

vader» De meisjes zijn ook (leeds van de joa«

gens afgezonderd."

„ Gedurende het verblijf van den majoor op

de Karolinen züg hj nooit eenig gevecht of

twist. De eenige trahen, die hij zag Horten»

waren tranen van liefde en finart. Hij hoorde

eens, dat de l^kflaatfie van den oudften zoon

des konings mslisso, die voor twee dagen

was geftorven, gevierd zou worden, en dat deze

plegtigheid met den opgang der zon zou ban-
nen. Hij ^ng dus derwaarts. De lijkiloet be-

tond uit alle bewoners van het eiland, di v onder

het

i.i . ijr<i'.ii.J/}i

')!i^?(?*-~~*-.
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het diepflie . zwegen naar het fterfhuis gingen,

mannen en vrouwen door elkander, maar elke

familie echter afzonderlek. Men gaf hun verlof

in d& zaal ce treden, waar de overledene lag, die

men, door middel van touwen uit l^okospalmen

gemaakt , in matten gerold had. Aan lederen

knoop fladderden lange haarvlokken , die de naast«

beflaanden en vrienden van den overledenen, als

vriijwillige doodenoffers , van hunne hoofden ge«

Iheden hadden. De oude koning zat op den

(leen, op welken het hoofd van zijnen zoon

rustte. Zijne oogen waren rood van weenen en

z^n ligchaam met asch bedekt. Zoodra een

vreemde binnen trad, (lond hij op en ging hem

te gemoet, en zeide tot hem met het levendigst

gevoel van fman : hier ligt de zoon van m e-

Lisso! Toen het lijk, door zes opperhoofden

gedragen, de zaal verliet, verhief het volk een

luid gefchreeuw van wanhoop. Sommige rukten

zich de haren uit het hoofd, anderen iloegen

hevig op hunne borst. Allen vergoten (hroomen

van tranen. Het lijk werd in eene fchuit gelegd

en bleef*hier den ganfchen dag. Een grijsaard

naderde den koning en gaf hem eene geopende

kokosnoot. Deze nam die en verklaarde dat hij

voor het geluk zijner onderdanen wilde blijven

leven. Na zonnen ondergang werd het lijk ver»

brand , de asch verzameld en op het dak van

hst huis . des overledenen geftrooid* Op den

vol-

^
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volgenden dag fcheen ieder van het volk de

plegtigheid van gisteren reeds vergeten te heb-

ben."

' ,y Na den dood des konings gaat de heer-

fchappij (leeds over op den zoon, indien de oudfte

grijsaard, die hem b\jna nooit verlaat, verklaart,

dat hy die waardig is. De vrouw of zusters

volgen nooit den koning in de regering op.**

1, „ Waarfch^jnlijk moet men in het een of ander

b^geloof de reden zoeken , dat de Karolinen

volftrekt geene varkens of gevogelte willen op«

kweeken, niettegenftaande zij deze dieren, als

zü die krijgen kunnen, gretig verflinden. Bj

de armoede van hunnen grond zou de affchaf*

fing van zulk een gebruik voor hen zeer welda-

dig zijn."

>i \^ De ervaring heeft hun geleerd tegen de aan-

vallen van fommige onrustige naburen op hunne

hoede te zijn. Het eenige wapentuig echter,

waarmede zij zich verdedigen, \ is de flinger*

De kunst echter, waarmede zij deze weten te

''bezigen, bewijst, dat zij dikwijls genoodzaakt

geweest zijn, zich van dezelve te' bedienen.

Hunne veldflagen zijn intusfchen niet zeer moord-

dadig en kosten den overwonnenen llechts eenige

kwetfuren of het verlies van eenige haarlokken."

. „ Het fchijnt dat zij hunne koningen zeer

groote bewijzen van eerbied geven. Een Tamor

(aanzienlijke) van Sathoual kwam bü mij en

wreef

h

^^
mic^-^^-k

ffi%:
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wreef mijne fchoenen mee zünen neus, dat een

groot eei<bew^s was. Buiten twijfel hoopte h^j

hiervoor een klein gefchenk te ontvangen."

,, Hunne kleeding b^laat bijria alleen uit een

(luk doek, dat om de lendenen gebonden wordt.

Eenigè dragen intusfchen ter beicherming tegen

de koelte eene foort van dekfel uit bladeren van

kokbfiboomen gemaakt; andere, en ik geloof dat

Hechts de aanzienlijken hiertoe regt hebben , eenen

mantel, die veel overeenkomst heeft met het

Misgewaad der Rjoomfche geestel^ken, en tot

over de kniën hangt; De haren van fommigen

zijn (ierlijk inj een* knoop gevlochten, maar by

anderen zwieren zij los over de fchouders.**

-^ „ De bewoners der KaroUnen bezochten fe-

dert lang Guham en werden door deSpanjaards

als hunne onderdanen befchouwd. Evenwel ver«

fpreideden de laatfte geenerlei foort van befcha-

ving onder deze. Dozt eilanders toonden wel

lust te bezitten, om de voorwerpen, welke zij

zagen, na te maken, maar het ontbrak hun aan

flof en werktuigen, ook bdette hunne buitenge-

wone ligtzinnigheid hun eenige kunst of hand-

werk te leeren, zij waren op den volgenden dag

alles weder vergeten* De tegenwoordige flad-

houder der Marianen heeft veel bijgedragen om
deze hinderpalen hunner beichaving, die in het

begin onoverwinnelijk fchtiien , uit den weg te

ruimen. Hij heeft voor eenrge jaren eenen be-

kwa-
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kwamen fmid naar de Karolinen gezonden, en

hem gelast, de bewoners dezer dlanden in de

kunst Van het ^zer te fmec'.n en werktuigen uit

hetzelve te maken, te onderwijzen. Intusfchen

had (Ie fmid, uit eene onbegrijpel^ke achteloos-

heid, bij het vertrek vergeten zyne werktuigen

mede te nemen. Evenwel was zijne reis niet

nuttdoos. Het vernuft en de bekwaamheid van

den fmid vergoedde gedeeltel^k het vergetene,

en de heer medinilla is door deze mensch-

lievende daad de weldoener zijner naburen ge-

worden."

! 9» De opperftadhouder der Filippyneny zeer

"bezorgd om het geluk van een volk te bevor-

deren, dat men hem mee zulke bekoorlijke kleu-

ren gefchilderd had, kreeg van den koning ver«

lof, om diegenen, die het Christendom zouden

aannemen, het eiland Seypan^ een der vrucht-

baarile der Marianen^ af te (laan. Zij namen

dit voorftel met de grootfte dankbaarheid aan.

Een hunner Tamors (aanzienlijken) , die toen

juist met z^ne vrouw en zoon te Guham was,

wilde niet eens naar zijne landslieden terugkee-

ren, maar vertrok na weinige dagen reeds naar

z^n nieuw vaderland. Daar nu tot het over-

brengen van zoo vele perfonen betere vaartuigen

vereischt worden, dan hunne gebrekkige pr^au*

wen waren, zoo verwacht men dagel^ks eene

hiertoe afgezondene brik uit Manilla» Men is

ook

i
<

. t

,, e'm^'m:^^^^.
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ook thans met de wetgeving voor de nieuwe

volkplanting bezig, welks opperhoofd reeds be-

noemd is, en men kan dus vooraf berekenen,

dat hij zijn volk gelukkig zal trachten te ma-

ken.",-- ,.

De ^raak der Karolmen heeft minder over-

eenkomst met de Maleitfche tongvallen, dan een

der Australüche en Aziatifche eilanden. Z^ be-

vat, zoo als MALTE-BRUN uit de verzameling

der woorden van den heer Don luis opmaakt,

een aantal wortelwoorden, die in het Maleitsch

niet gevonden worden. De Karolinifche woorden

beftaan dikwijls uit vier, vijf en zes fyllaben;

men verdubbelt ook dikw^ls dezelfde fyllaben,

zoowel als den uitgang der woorden. De laatfte

ziyn 'zeer menigvuldig. Deze taal moet r^'k

,

welluidend en gedeeltelijk zeer kunilig z^n. Zij

bezit, bij voorbeeld, verfcheidene namen voor

iedere maand. Het woordenboek van gaimard
bevat een groot aantal Synonymen voor ieder

deel van het menfchelijk ligchaam."

„ De Godsdienst der Karolinen bepaalt zich

tot de kennis van een bovennatuurlijk Wezen ^

tot hetwelk zij hunne gebeden opzenden. Zij

verbranden hnnne lijken , en zeggen , dat de

mannen, die goed geleefd en hunne vrouwen

niet geflagen hebben, naar eene plaats boven de

wolken gaan, waar zij eeuwig gelukkig zullen

zijn. , Maar hij, die ijzer geflolen heeft, zal, na

ZIJ-
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jiynen dood, in den gevaaiHjken Viscb Tihtrim

veranderd worden, die met de overigen in eenea

geftadigen krijg leeft —<- De krijg is dus bj

die volk eene ftraf der boozenl —. £en aimcal

planten en lierren voeren namen, die op hunne

ëigenlchappen en op de oude verhalen der JS^rth^

linen betrekking hebben, by voorbeeld Castor

en Pollux heeten Taïnman^ dat is de vrienden$

Orion heet JS//V/, de drie koningen. Zii geloo*

ven ook, volgens Don luis D£ torrbs, aan

cene Eiieëenheid.

H\j verhaalde ook^ dat er op vele plaatfèn

dezer eilanden kweekfcholen voor de zeevaart

gevonden werden, die onder het beftuur van be«

kwame (chippers ftaan, en dat geen inboorling

trouwen mag^ voor dat hü eene proeve van

zijne bekwaamheid in het bedu^en eener praauvir

heefc afgelegd*

Wy moeten ons vergenoegen tuet betrekking^

tot de overige landen en eilanden, welke kapitein

PRETCiNBT, na zijn ve^el^ van de Karolinen

nog bezocht, flechts het volgende te melden*

Op de Sandwichs eilandenf waar i^M Augustus

^819 landeden, heerschte nog groote droefheid

over het verlies van den ouden konipg tama-
HAMAH (volgens KOTZBBUE Tammeamea^,

die op den achtilen Mei van dat jaar geftorven

was.' Deze vernuftige man, die in zoo vele

opzigten de weldoener van zp volk geweest

-ft* V was.

'i

i

'•fcésm^.
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^V wefd idom^ stoowt"! door ' inbóariingen ab

Vreemden, op het ihiartelijksc' gemist , te: meet

daar 2ijn tooa té' o{>volger riuriu (volgen^

koTZEBVB. Liuliu)^ teh ruw en dom mensch

fó^ "Alle opperbevelhebbers, gelijk ook vele in.

wbners der Sandwiehs eilanden hebben , ter ge*

dachtenis van hunnen overledenen koning, zijnen

naam en den dag zijnes doods op hunne armen

\ktm prikked. Zij noemen ook nooit zijnen

haam, dan met eéne foort van godsdienftigen

eerbied. Men zag ook reeds iporen van oproer^

Öie het beftiiüi^ van den nieuwen koning vrij

lastig fchijhen tè fcullen maken.

Van de Sandwichs eilanden zeilde FREYC^
i^£t naar Nièuv^ Züid-fTallis, aan de oostkust'

Vaii Nieü^ Holland , die zij in October van

ÏS19 bereikten. De Franfcben werden hier door

den Engelfchen fladhouder macquailric, en

de overige ambtenaren en officieren; zeer gastvrij

'ontvangen. Hoezeer echter arago vond, dat

^è volkplanting toenam, zoo moest h^ eehcet

wfc belijden, dat er nog weinig voor de verbei

tering def ongelukkige bewegers dezer kust ge^

daan wai^. Huiinè, uit vro^re reisbeichrijvin-

gen bek^dé , ruwheid en erbairmeïijkén toeftand

wordt nog^ verergerd door het overdadig gebruik

Van Herken drank, aan welken zij, federt L.nne

kctfni^rtakittg met de Europeanen, geheel ver-

iDaafU zijit.
*' Diawijl zij, als zij 'dronken zijn;
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«nerwoedendsc worden, op elkander aanvaUbn|

elkander kvvetlên en dooden^ 200 vinden vela

inwoners van SUrtey een vermaak om hén dooi

brandevvijn, dien zij onder de bedelende wildea

liicdeelen, tot woede aan te Q)oren; Hoe meei

bloed bij dit fchouwrpdP wordt' vergoten , hoe

vermakelijker dit is. AftAoo vond zdfs dainei

tti jonge meisjes onder de aanichouwers.

^ Het is bekend^ dat in de laatfte den jaren 'dè

ten westen van de Engelfche volkplanting gele*

gene blaauwt hergen zijn beklommen, en dai

thans reeds aan gene zijde dezer bergen nieuwQ

plaatfèn zijn aangelegd. Deze bergen zelve ^

van welke vroegere reizigers zoo veel fchrikke't

lijks en gevaarlijks nieerendeels verdicht hebben,

kunnen thans langs efenen gemakkel^ken en voor^

treffelijken weg worden overgecrokken. De heet

o^LÊlr, opperopzigter van de landerijen deti

volkplanting te Nieuw Zuid-PTalUs^ die onz6

reizigers allervriendel^'kst ontvi^, heeft in de
jaren 1817 ^^ 1818, op bevel van den ftadhoiu

der, eene reis aan gene zijde der Uaauwe ber-^

gen ondernomen, om te beproeven, hoe ver metf

k het tot hiertoe onbekende binnende gedeelte

vftn Nieuw HóUand zou kunnen doordringen»

Hij volgde eenenuit deze bergen ont^ringendea

itroom, namelijk den reeds m 18x3 door bvan»
ontdekten Lachlan^ tot op vijfhonderd £ngelk*

iche m^len in eene, regte Ijjn van ^n^ biony

'Uoy Vft en

^*»^'l«mr\cV.

-^
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^n ónt^wraarde, dftt hij zich in vericheidene ar*

men verdedde en zich emdei^k geheel in ftaande

mocraslèn verloor. De bodem was bier zoo lood*

regty dat al het verder flroomen der n'vier op-

hield. Onder de verichillende meren, die oxlsy
ontdekte, noemde hij het grootde Campbell-theer.

£ene andere rivier, die een vervolg was van den,

insgelijks, door ^Vans in 1Q13 ontdekten (broom

üflacquarrief viras twee honderd voeten breed en

meer dan twaalf voeten di^é Toen oxlby
den loop dezer rivier tot aan de zee wilde vot*

'gen, bleek het, dat zij in het binpenfte des lands

pp dezelfde ^ijze als de Lachlany namelyk iti

poelen en moerasfen eindigde. /

, Onze Ftattfchen ondernamen in twee afdeelin^

gen eene reJ3 van Sidney in het land, aan gene

zijde der biftattwe bergen. Bü.de ee.ue afdeelin^

beVood zich' de' kruidkenner gaudichaud^
ARAGO iloeg met oxLEY e^nen anderen weg^

ntor zijne .volk^anung in. Wy kunnen al de

b^zónderbeden dezer togten aan on;^ lezers niec

mededeelen, 2Ü mpeten zich dus me( dit juittrek*^

'fel- vergenoegen*- vsf/!ti*;-d ^-V irc (.n'->f«t"T;^^hf;c ,

-

vGaudichaud vond aan gene z^de vaq

Para i^iari»d//4i. eene:bron, die dit zonderlinge be^

zat « jdat zi^ des 1 avonds zoqtachtig fmaakte , maai

des morgoMi' -zoet waCer opkVerde, gejijic^ dQ

overige bnumené . £en Hleine kegelvormige

beuvd ^ die riiondé.ni vijftig tot twee honder4

m f / voe-

-^
'
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toeten hoog was, en aan welks voet deze bron^

nen gevonden worden, beftond geheel uit gra*

niet, terwijl de grond in den omtrek flechts

2andileen en klei ofdeverde. Deze klei is zoo

zuiver, dat men zich van haar, zoo als zij is

n

kan bedienen om de fraaifte iteenen te maken. ">

; AraGO trok door nog fraaijere (Ireken, dati

6AUDICHAUD. „ Het is mij onmogelijk 'm

zegt hij — de heerlijkheid van het land met iets

te vergelijken, dat ik tot dus ver 'gezien heb<

De bosichen van Brazilië of die der Molukiche

eilanden kunnen die van Niewur Holland niec

evenaren, dewijl deze laatfte* bevrijd zijn van die

doréngewasfèn , (lingerplanten en andere hinder»

palen, die daar het doordringen van den wan<

delaar firemmen...» De eenige overeenkomst^

die ik tusfchen deze en die üiékiNi van^ Zuid**

Amerika 9 die ik kon bezoeken, gevonden heb^

is de verbazende menigte van firaaije vogelen^

die de bosfchen bevolken, fchoon jSr/7z//ié* hieriir

JNieuw Holland overtreft."— De groote flangea

zijn zeer gevaarlijk, want, hoewel zij met de

ieulzenflang niet kunnen vergeleken worden, zoa

worden zij evenwel om haren vergiftigen beec

niet minder gevreesd. De geduchtfte is de

:iwarte Jlangj die vijf tot zes voeten lang en

welks beet doodelijk is. Er ilerven jaarlijks ver«

icheidene perfonen in de volkplanting aail de g^
ï:\ Va VC^

.^ -r f-- m*:^;
*^-
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votgeh viih den beet dezer flangè Ar aioo ea

oxLEY ot]tmoeteden onder weg eenen banneling
^^

die op eenen donen ilam zat en om eene aaln

moes vraagde* Toen h^ het hem toegeworpen

geld wilde opnemen^ beet hem plotfëling eene

ilang in de kuit* Met bewonderenswaardige te-,

genwoordigheid van geest nam hij terdond zijnen

haarband^ bond die fl^f om het been bpven de^

wond, en Verzocht toen de reizigers hem eei^

mes te leenen» Z]j wierpen hem een icheermes^

toet Terllond iheed h^ nu moedig de helft vaq

de kuit af, en vervolgde daarop, leunende op^

eenen ftok. Zijnen weg onder bitter kermen en,

fieenen naar LiverpooL Hier vond hem araco,

na eenige dagen in het gasthuis* Niettegen*

fiaande de fnelheid der kunstbewerking, die h^j

térrcond zelf verrigt had, leed hij evenwel vrees-,

l^ijke fmanen, en had zelfs :aanvallen van razernij.

Hij vernam echter naderhand, dat de gebetene

volmaakt herfield was, en dat men zijne gene*,

zing voor een Wonder hield.

„ Hoe vreesfelijk — roept hier araqo uitv-

is het verblijf in een land, waar men elk uut

voor zulke onheilen bloot ftaat!*' ' r^

: Met het begin van 1820 ondernam freyci»
VKT den terugtogt naar Europa» Van de ichip*

breuk, die de . Uranse op den veertienden Fe*

bi*iar\i by de Malouinen of Falklands-eilandenj^

bjjna aan het zuidelijk einde van Amerika in

den
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déu EtMopffchen ocemi leed ^ is reeds io het

voorgaande deel van die werk g^fproken, IH
papieren en hec grootfté gedeelte van hpc ver«,

zamelde» als. ook vele levensmiddelen en an*>

dere behoeften werden gerede De manichap

maakte zich reeds gereed, om op deze pnhe^r

bergzame kusten te overwinteren, toen de (chip?!

breukelingen eene Amerikaanrche Ga^/^l» die zich>

hier ophield om robben te vangen, ontdekten^r

De Amerikaan verkocht hun zijn, fchip, en onze

Franfchen
,
gingen den zeven en twintigften April

naar Montb'- Fiedo onder zeil ^
, ?{

• Wij; züUen nu ons uittrekfel uit de reis van

ARA GO befluiten met de med^deeling van dat^

gene, wat h^ ons over de inboorlingen van d^t)

omtrek van Monte'Fied^fM Qaufseho*s mmj
lyk^berigt. :

•- r, -, £

„ De Gautsehoy flpchts op ^ijne kunde vati

het land zich verlatende, fl^gt op zijn door hem
^elven getemd paard , en onderneemt welgemoed

zijne reis naar de onafmetel^ke vlakten der Bin^

nenlanden. Na. êenen langen rid door digte bos?

ichen komt hij te beilemden tijde op de bedoelde

plaats. Wat toch heeft hü te duchten ? H\|

heeft zijnen firik bij zich. In zijne laarzen zi(^

ten twee fcherpe mesfen. In eenen grooten.inan<*. *

i;el QPontscho genoemd), gehuld» en zijn hoofi^

Qiet eenen grooten hoed.» . die breede randeti

Heeft^ bedekt, trotfeert hg. alle. hOofdftofiTen»

'iJ V 4 Wordt

-,s?"«^^^^

-<^-
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(

Wordt hü hongerig, 'dan weet h^j dra voedende

wortelen of vruchten te vinden. Wordt h^'

dorstig) dan geeft h^ zijn paard een teeken, en

dit' rent inet hem naar eene bron. Men heeft

V0or4)èelden dat twee Gautscho's^ de een uic

3raziliè\ de an4ere van Monte^Fiedo vertrek*

kende , hadden afgefptoken om elkander op meer

dan honderd uren afïlands van hunne woningen^

midden in het binnenfte van een bosch, te zul*

Hm ontmoeten, en zij kwamen wezenl^'k td

Bèftemden t^de op de bepaalde plaati. De zon

is op deze togten hun eenige gids...**

„ Als gij denkt, dat deze merkwaardige men*

fifhen eene zeer oorlogzuchtige houding en athle«

tifche gedaante bezitten, dan dwaalt g\i. Niets

oiterlijks verraadt hunne (leikte en hutihen moedw

De gewoonte om (leeds te rijden, heeft hunne

beienen eenigzins krom doen worden, hun lig-

thaam is mager, maar ipierachtig; de armen en

dd borst z\jn harig; hunne kleur is zwartbruin,

en aller wezensnrekken hebben veel overeenkomst.

Ongevoelig voor de koude, ftellen zij zich bok

dan de grootlle hitte bloot, zonder hierdoor hee

minde nadeel te ondervinden. Zij beminnen de

deden niet en mijden de verkeering met meq«

Men. Hun verblijf is de woestijn, en hoe

woester deze is, hoe meer die hun behaagt»

Hunne eenige toevlugt is eene hut van flroo;:

de grond is hun bed; een been v«n een paard

x of
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of os hun hoofdkusfen. Ook zelfs gedurende

den flaap komt de vreesfeHJke (Irik niet uit hunne

handen^ hij is hun wapen , hun leven. Zonder

dezen is de ftoutfte Gautscho flechis een gewoon

mensch, met hem een geaucht wezen.** (*) t'

M De woestijnen, die de Gautscho"she.yiQiMXi^

z^n door wilde dieren bevolfl^, onder welke

de t\jger, (dat is de Amerikaanfche of de Ja*
guar)j de eerfce plaats bekleedt. WSlt gijj we-

ten, wie de vreesfelijkfte vyand van dezen tijger

is? het is de Gautscho! Vraagt gü met welk

een wapen hij hem overwint? met z^nen TtiikP

ff Van de jeugd af aan een onafhankelijk en

werkzaam leven gewoon, houdt zich deGautscha

het liefst met paarden bezig, en ftelc er zijnen

roem in die te temmen. De vlakten , door welke

hij trekt, zijn met eene verbazende menigte wilde

paarden en muilezels bedeki;. De vader onder-

wast zijnen zoon reeds vroegtijdige in het gebruik

van zijn geliefkoosd wapen, .en leen hem be»

hendigheid en onverfchrokkenheid. Op een fraai

weibereden paard gezeten, ftoit hy zich middet^

in

(*) ArAoo bevestigt wat de gerchiedfchf^ver vaa

de behendigheid der Gautscho*tf b^ de eerfte verove*

ring van hnn land door de Spanjaarden, verhaald hebben.

2U renden kort voorby de verfchanfingen^ hnnner vyan#

den «n vingen mee hunne firikken de fchildwathcem

Arag o. verzekert, dat UJ iets foortgeiyk» gezifn beeft,

.
'

^•«^lö^, ,^

'^t
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Al''^'4^enen troep van wilde paarden. De ftrilt

WoitÜt geworpen en een dezer is gevangen^ het

poogt f terwijl de overige in galop vlogten, mee

Mp^ing van alle krachten zich los te xnakeiu

Te vergeefs. De Gautscho is reeds' «fge(legefl:j

weq)t hem eenen tweeden ftrik tusfchen de poo-

ten, rükt'^hem^f laarde en zee zich c^ z^nes

rilg. Zonder ftvgbeugeb en toom ^dwingt nu

de Gautscho^ flèdits met hulp dier ivoren ei\

zone ftem, het p>este beest, dar cerftond met

«ynen nieuwen niTter zoo liiel als de blikfern

wegrent. Dra blijft het echter ftaail; toornig

óver den ongewonen ksr, fcij^eit (?a wentelt het

^ch op den grond; n^aar de G^i»/^c^ blyft

zitten én wentelt mti&. Zoo -la s^ne hoop té

leur géfteldy ipringt het paard #6d6r op^ enren(

in woede op niea1)(r' voorwaarts, terwijl zijns

zijden otiophoudel^'k door de onbarmhartige ipo«:

ren geprildceld wórden. Het blijft nog eens

(Htan-^ en zoekt^nuéene gevaariyke pl&ats op^

om zpen vijaédf i& vtrfchrikken ,- en déardooe

vaii hem ontfla^en t4 worden. Het ipringt óve^

afgroltiden en ftukken rots, zwemt over rivieren*

Eindeiyk z^n z^ne krachteh uitgeput, het valt

Ier aarde' en hat zich toom en gebit;~«andbehf

2yn gebieder is hiémiéde , evenwej nóg hie^ i^^'

vTe4er|. liet io korden tüddóor heipirg^emde^

paaid moet hem niet ilechcs van het €ene oord

naar, h^ andere dr^en , niaar het moet oo]&

lee-

^

s
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leeren, gelijk zijri meester, allfe gévareti té trot#

(éren, en hem in z^ne vermetele ondernemingeti

te onderfteunen.**

->
9, B\jna alle andere dieren vlugten , zoodra z^

ten tiijger zien, en het paard is vooral zeer be*

vreesd voor dit dier, maar de Cautscho leert

het ook dan te blijven fcaan en eerst op een

gegeven teeken te vlugten.** ^

3 „ De Gautscho begmt z^'nen togt door de

onmeetbare woestijnen, welkers bodem naauwe-

lyks eenig voedfel voor het vee oplevert, zon-

der den minften voorraad van levensmiddelen

mede te nemen. De honger kan hem niet rade«

loos maken. Hij ontmoet immers dra talf^ke

troepen van wilde paarden, vangt een dezer

»

werpt het ter aarde, fhijdt het een ftuk uit den

bil en laat het dan weder loopen...»

„ Dra hoort hi\j het gebrul van den tiüger^

I^Jn bereikt hem en nu begint een vreesfeiyk

gevecht. Niet de fterkte geeft hier de overwinv

nmg, maar de behendigheid. De Gautscho flin-

gert met zijnen fcrik, hij fpreekt, h^ ichreeuwt.

Tegenover hem ligt de tijger op den grond en

belchouwt met verbazing het vermetel fchepfel,

dat hem durft uitdagen. Vreesfel^k rollen de

oogen in den kop van het beest, het opent den

nog van den laatften maaltijd bloederigen bek,

en befpiedt bloeddorstig eene plaats, waar het

zijnen vijand zal kunnen aanvallen. De Gautscho

zit
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zie edner bedaard en voorzigtig op zijn paard |

laat bet wel eenigzins terugwijken, maar 'oudt

tevens zijnen vijand in het oog^ di^ ftap vooc

ftap voorwaarts fluipt, eii op de eerfce gelegen-

heid tot den aanval loert , die hem bet paaèé

zaligeven. De Gaufscko weet dit zeer goed^

laat z^n paard rdjgeren, en nu waagt de t\jger

eenen fprong en is iif , den vftrik gevangen. He^

paard rent mi voort :zoo hard het kan en fleept

het roofdier mede. Somtijds houdt de Gautscha

fciL Heeft de eerfce ftrik flechts den hals vart

den tijger gevat, dan werpt hij hem nog eenea

tweeden om de pooten, en is nu geheel oVer»

winnaar. Hü fdigt van zün paard, wapent zich

inec een der groote me$fen, die in zijne laar»

zitten, fteekt den tijjger dood en vilt J^ dan^

Nu is zijne taak volbragt, hij keert meme huid

imt Monte Fiedo terug, verkoopt die, liefkoost

zyn paard, en vertrekt weder den volgenden dag

«om nkfiwe avonturen op te zoeken/!

i ; i 'i
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