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VOORREDEN
v ':UJil^.

'VANDEN

VERTALER.
H

l^^^^^ij^ct was de Baron Bielke, Vice prepdent van het Hof-
* - gerigt van Finlandy die den eerften voorflag deed

aan de Koninglyke Maatfchafffy der JVetenfchaf}>en
te Stokholm , om enen man van bekwaamheid naar
Siberië , Tsland, en andere geweften, dieopdezeN

ve breedte met Zweden leggen , te zenden, ten einde daar
zodanige waarnemingen te doen , en zulke verzamelgen van
in zaden en planten te maken , als dienftig zouden kun-
nen zyn om den landbouw , de handwerken , de konden
en wetenfchappen in Zweden te volmaken* De Ridder Lin-
N/Eus keurde den voorflag goed, dog oordeelde dat ene Reis
door Noord Amerika van nog uitgebreider nut wezen zoude,
dewyl de Amerikaanfche gewafTen in dien tyd weinig bekend'
en niet volgens de konft befchrevcn waren , en om verfcheiden
redenen fcheen het zeer waarfchynlyk te zyn , dat de Noord
Amerikaanfche planten zeer wel de winters in Zweden zouden
kunnen uitftaan; dus dat zeer velen van die gewaflen van
een zeer groot gebruik fchenen te zullen zyn voor den land-
bouw en de geneeskonft.

Tot



Tot dus verre was die Reis niet meer dan een ontwerpi^

dat egter op nieuws op het tapyt gebragt werd by gelegen-

heid dat de Kapitein Triewald , een Man in Engeland
van wegens zyne bekwaamiieden wel bekend, zyne waarne-

mingen omtrent de zydeteelt uitgaf, en daarin gewag maakte

van een foort van Moerbeziebomen , door den Heer Linnä-
us ontdekt, die de geftrengheden van de lugt in Zweden zo
wel konden doorftaan als een Iparreboom. En de Graaf Tes-

siN , een Heer van ene alomme bekende verdienfte zo wel in

de ftaatkundige als geleerde wereld, Voorzitter van de Ko-
ninglyke Maatfchappy geworden zynde , bragt te wege dac

men eenpariglyk bclloot den Heer Pieter. Kalm, 'Profejfor in

de Huishoudittgskonji te uiobo , en Medelid v.an de Koninglyke

Xweed/cbe Maatfcha^p'j der IVetenfchappen , naar Noord Ame'
rika te zenden. De koften , die op zulk ene reis lopen zou-

den , waren in 't eerft een grote hinderpaal ; dog de Koninglyke

Maatfchappy fchreef aan de drie Hoge Scholen in het Ryk om
onderftand tot ene zo grote. en nuttige onderneming. ^oi>o zona
ene geringe fomme, Lund kon niets geven, maar Vpfala maak-

te dit gebrek goed door ene ryke gift.

De Graaf Piper werd verzogt ene fomme gelcfe, die uit zyn

geflagt jaarlyks aan de Hoge Scliool van Vpfala gemaakt was ,

tot onderftand van deze onderneming ten behoeven van den

Heer Kalm te beflemmen. De Graaf ftond het verzoek gere-

delyk toe. Dog de Maatfchappy van de Hoge School van Vf-
fala nog enejaarlykfchefommegelds, door het geflagt van Helms-

ViELD aan dezelve gemaakt, ten behoeven van den Heer Kalm
verkregen hebbende , weigerde de Graaf Piper zyne belofte ge-

ftand te doen , als zynde het ftrydig met de wetten der Hoge

School, en zonder enig voorbeeld, dat een de zelve perfoon

twee jaargelden genieten zoude. De laatft overleden Koning

van Zweden , toen Kroonprins en Kanfelier der Hoge School ,

fchreef over deze zaak , en verklaarde te wenfchen dat uit de

Schatkift der Hoge School ter bevordering van zo nuttige on-

derneming duizend Tlaten , dat is omnrent zeftienhonderd gul-

dens



VOORREDEN.
dens Hollandfch geld , gefchikt werden. Het verzoekvaii

den Prins werd door de Hoge School ingewilligd , en het

geld der Koninglyke Maatfchappy ter hand gefield. Het
Ksmptoir der Handwerken gaf driehonderd Tlaten , of om-
ü*ent vierhonderdentagtig guldens. De Heer ICalm verteerde

op zyne Reis zyne onderflandgelden , behalven nog wel vyfdui-

zend daalders koperen munt , dat is ruim dertienhonderd gul-

dens , uit zyn eigen zak , zo dat hy op zyne terugkomft zyne
huishouding op enen zeer bekrompenen voet moefl: inrigten.

De overige koften moeft de Maatfchappy uit hare eigene fchat-

kift goed maken,

Zie daar in korte woorden een uittrekfel uit de breedvoerige
Voorreden van den Heer Kalm zelven , waaruit men zien kan ,

met welken yver voor het gemene belang men in een land is

aangedaan geweeft daar het geld zo fchaarfch is, en welk ene
lofFelyke drift voor de bevordering der wetenschappen in 't

algemeen , en voor de Natuurlyke Hiftorie en de Huishouding
in 't byronder , de Hoge Scholen in Zweden ^ en zelfs by.
zondere perfonen in dat Ryk bezield heeft, zo dat zy hun-
ne eigene inkomften liever hebben willen verteren, dan zulk
een nuttig ontwerp optegeven. Diergelyk een voorbeeld heb-
ben wy gezien omtrent den Heer Hasselquist , die , met een
ziekelyk en teringagtig lichaam naar Klein Jfla, Egyfte en
Talejlina reisde, en zulke fchatten van nieuwe planten en
dieren verzamelde , dat hQtZamenJielw^in den Heer Linn^üs noit
zo vele foorten zou bevathebben »indien die gi'oteNaaiurkundige
deze rykdommen niet tot zyn gebruik had kunnen aanwenden ,

welken de Koningin van Zweden zeer milddadiglyk gekoft heeft
door het betalen van de nagelaten' fchulden van den Heer Hassel-
<3uisT, die overleed in 'tmiddenzyner nuttige navorfchingen. De
Heer Osbeck heeft ook op zyne Reis naar China zeer vele nutti-

ge navorfchingen op zyn' eigen' koften gedaan, en die wereld-
kundig gemaakt opJvoften van zyn Kerfpel. De Heer Toreen
ftierf op de Reis, en heeft zyne brieven, in het werk van den

* *
Heer



VOORREDEN,
Heef OsBECK , tot bewyzen van zyn uitmuntend vernuft en
zyne pryswaardige begeerte ter bevordering van nuttige weten-
fchappenj nagelaten. In dit Land ziet men op hiet verfpillen

van ene matige iömme gelds als op niets , dog zo is het niet

in Z'-J^eden, Zo dat men deze pogingen moet befchouwen als

zeer roemrugtig voor het Zweedfche Volk en den groten Lin-

N^us , die in alles wat opzigt heeft op de Natuurlyke Hiftorie

de eerfte dryfveer is in dat Ryli*

De Heer Kalm, verlof van den Koning verworven hebbende

om voor enigen tyd ontflagen te zyn van het waarnemen van^

zyn ampt als Hoogleraar, en paspoorten, nevens brieven van

voorfchryving aan verfcheiden' Staatsdienaars van wegen Zic'É'^ê»

jian de Hoven van Londen^ 'Parys^ Madrid^ en in den Haag,
gekregen hebbende, vertrok van V^fala den i6. Oftober 1747»

Den II. December ging hy onder zeil van Gothenburg ^ dog

wierd door enen geweldigen ftorm gedwongen te Gromjiad in

iVöorwif^é-z/intelopen, van waar hy den 8. Februari 1748. onder zeil

ging, en den 17. van die maand te Z<ö«^m aankwam. Hy bleefin

^Engeland ioi den 15. Auguftus , doende ondertuflchen een reis-

je naar iFoodford in Ej/ex , en naar Lift/e Gaddesden in Hert-

fordshirci de verblyfplaats van William Ellis, enen Man.zeer

bekend door zyne uitgegeven' Vv'erken over den Landbouw, dog

wiens werkdadige Huishouding de Heer Kalm niet vond te be-

fintwoorden aan zyne leerftellingen daaromtrent in zyne wer-

ken. Ook bezogt hy Ivinghoe in Buckinghamshire , Eaton , en

verfcheiden andere plaatfen , en befchouwde alle de zeldzaamhe-

den en de tuinen in en omtrent Londen^ Eindelykging hynaar

Thiladelphia , waar hy den z6. September aankwam. Het ove-

rige van dat jaar befleedde hy tot het verzamelen van zaden , en

het doen van verfcheiden fpringtogtjes rondom Thiladelphia. Den
winter bragt hy onder de Zweden door, die te Rakoon 'm. New
Jerfey woonagtig waren. Hetjaar 1749. reisde hy door New Jerfey

en New Tork y langs de Rivier Hudfon naar Albany,^ en van daar

naar Montreal, en ^tebec in Kanada , toen in de magt der Fran-
fcbeu



VOORREDER
Jchen, Tegens den winter van dat zelve jaar keerde hy we-
der terug naar 'Fhiladelphïa , en zond ene nieawe lading van
zaden , planten , en andere zeldzaamheden naar Zweden^ In

't jaar 1 750, bezogt hy de weltelyke delen van Tenfylvanie en
de kufl van New Jerfey, Zyn Reisgezel Lars Jungstrom
bleef den gehelen zomer over in het eerft genoemde Land-
fchap om zaden te vergaderen, terwyl de Heer Kalm zelf door
Ne'w Tork en over de Blauwe Bergen heen naar jllhany toog ,

en van daar , langs de Rivier de Alohawk, naar het Land der
Iroquoizen of der vyf Volken , waar hy kennis maakte met de
Mohawks , de Oneidas , de Tuskaroras , de Onandagas en de
Kayugaws. Hy bezogt en bevoer toen het grote Meer Ontd'^

rio , en zag den beroemden H^'aterval van Niagara. Op zj'ne

terugreis trok hy de Blawjve Berden op ene andere plaats op
nieuws over, en bereikte 'Fhiladel£hia weder in de maand van
Od:ober.

In het jaar 1751. den 13 Februari begaf onze Reiziger zig te

Ne'wcajlie aan boord , en landde , naar enen zeer gevaarlyken
togt van wegens allergeweldigfte ftormwinden , den 29. Maart te

Londen aan. Den 5 Mai ging hy op reis naar Gothenburg , be-
reikte die plaats den 16, van die zelve maand , en den 13 Juni
Stokholm, na op dezen waarlyk nuttigen togt drie jaren en agt

maanden te hebben toegebragt. Hy keerde van daar weder
naar Jebo , waar hy in zynen eigenen tuin enige honderden van
Amerikaanfche planten aankweekt , dewjl 'er nog in die plaats

geen openbare tuin is ten dienfte der Hoge School Hy gaf
het verhaal van zyne Reis by tuflchenpozingen uit , ter oorzake
van de kollen , die te hoog lopen zouden indien hy het gehe-
le werk op eens gemeen maakte, in een Land daar men flegts

weinig Boekverkopers vindt , en daar de Schryver zelf dik-

wyls het werk van den Boekverkoper doen en merkel} ke fom-
men fchieten moet.

De Reis van den Heer Kalm kwam oorfpronglyk in het

Zweed/ch in 't ligt. De Voorreden van zyn eerfteDeel wasge-
** 2 te-
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tekend te Aobo den 15.Juli 1753. Twee Broeders , Murray ge-
noemd , zetteden het Werk in het Hoog Tiuitfch over , in drie Delen
in gvooiOäavo^ waarvan het eerfle in 't jaar 1754. het twede in

1757. en het derde in 1764.16 Göttingen het ligt zagen. De Heren
MuRRAY zyn Zweden , en een van hun is Leerling geweeft van
den Ridder LiNNiEUs -, zo dat men op hune overzetting zo wel

als op het oorlpronglyke kan (laat maken. In Engeland vond
deze fraye Reisbefchryving enen uitmuntenden Vertaler , in

den perfoon van den HeerJohn Reinhold FoRSTER,enen Man
wiens kundigheden , byzonderlyk in de Natuurlyke Hiftorie , en
alle de Wetenfchappen daartoe betrekkelyk , uit meer dan een
van zyne Werken bekend zyn. Deze gaf deze Reisbefchryving

insgelyk in drie Delen in groot O£ïavo in het jaar 1770» en

1771. uit, voorzien met verfcheiden fraye en geleerde aante-

keningen , en met agterlating van vele zaken , die den Engel-

fchen Lezer niet zeer aangenaam of nuttig zouden geweefl:

zyn. De Heer Kalm geeft in zyn Eerjle T>eel ene zo breed-

voerige befchryvins van den Landbouw en de Huishoudings-
konft in Engeland, dat de Reis naar Noord Amerika cigenlyk

niet dan op Bladzyde 112, van het Twede 'Deel der Hoog
iJuitfihe Overzetting begint. Die was van veel nut voor zy-

ne Landsgenoten de Zweden , dog zou van gering voordeel

voor den Engelfchen Lezer geweeft zyn. Ook is de Heer
Kalm vry wydlopig in het befchryven van zyne overvaart uit

Engeland U2is.x Amerika, tekenende, ten gevallen zyner Lands-

lieden , tot de minfte oraftandigheden der Reis aan , welken
hun , die deze togten zelden doen , nieuw en van belang kon-
den wezen , dog die in Engeland vervelend zouden geweeft

zyn. De Heer Forster heeft om die reden alle die byzonder-

heden rakende Engeland, en verfcheiden* anderen, aangaande

den overtogt over den Atlantijchen Oceaan , agtergelaten. Van
de aankomffc des Reizigers te Thiladelphia^ï hQQÏt hydenSchry-
ver flipt gevolgd , alleen in enige weinige byzonderheden uitge-

nomen , die van zeer weinig belang waren , als , by voorbeeld ,

de manier vanoefters te eten, van appelen in te leggen, en dier-

gelyken.

Wx
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Wy hebben ons van beide de Uitgaven , de Hoog 'Duttfche en

de Engelfche , naarfliglyk bediend , de ene met de andere zo
nauwkeurig vergelykende als het ons mogelyk was. De rede-

nen , waarom de Engelfche Vertaler het Werk omtrent een der-

de bekort heeft, zo wel van kragt ten opzigtc van den Neder
1>uitfcheii als van den Engeljchen Lezer zynde, zyn wy daarin

voor \ grootfte gedeelte het voorbeeld van den Heer Forster
gevolgd , en hebben onzen Lezer het verdriet willen fparea

van breedvoerig de befchryvingen te moeten lezen van het

maakfel van enen ploeg of ene egge in Engeland ^ en diergelyke

dingen meer. Wy hebben maar een kort berigt gegeven van
des Schryvers Reis van V^fala tot Londen, Zynen ovenogt
uit Engeland naar Tenfyhanie hebben wy ook verkort , dog egter

enigflns breedvoeriger dan de Heer Forster doet gelaten. Maar
federt de aankomlt van den Reiziger te Thïladelphia hebben,

wy niets overgeflagen , of het moed de ene of andere byzon-
derheid vvezen die ons van geen belang ter wereld roefcheen,.

of die de Schryver by herhaling zyncu Lezer geeft , gelyk ette-

lyke reizen gebeurt, en waartoe zyne wyze van ichryven by
een Dagverhaal aanleiding gegeven heefc.

De Heer Kalm ontfchuldigt zig in zyne Voorreden aangaan-.

de de geringe fierlykheid van zynen ftyl. „Deze toont," zege
hy> »op vele plaatfen de afgematheid aan met de welke ik

„ dikwyis zeer laat des avonds de pen gevoerd hebbe." Het af-

breken van 'c verhaal , dat noodwendig door op lederen dag
het aangemerkte te gewagen moed veroorzaakt worden , en de
herhalingen die daar uit ontdaan moeden, dienen voorzeker niet

om den dyl enen aangenamen zwier by te zetten. Wy heb-

ben egter hierin gene verandering willen maken , alleenlyk heb-

ben w\y het melden van den dag op zulke plaatfen agtergelaten ,.

waar het van genen diend tot verdand des verbaals was den
juiden dag te weten waarop elke zaak is aangetekend..

De Heer Kalm heeft zig by het meten bediend van vademen ;

tUen ,, en den Zweed/chen voet , die tot den Engel/chen voet
** 3 ftaat
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flaat als Ii34« tot 1350. en de Engelfche voet ftaat tot den Rhe'm-
landfchen als 11264. ^ot 11599.

Tot het doen zyner Waarnemingen aangaande het Weder,
welken wy aan \ einde van ons Twede "Deel by malkander ge-

plaatft hebben , gebruikte hy den Thermometer van Celsius, van
den welken men zig in Zweden gemeenlyk bedient, en de zyne
was door den Heer Celsius zelven gemaakt» De tuflchenruim-

te op den zelven tufTchen het punt van vorft en dat van ko-

kend water is in 100, gelyke delen verdeeld.

Op het voetfpoor van den Engelfchen Overzetter hebben wy
in 't noemen der Planten ons van de namen bediend die men in

het Specimen Tlantarum en 't Syftema Natura van den beroem-
den LiNNiEus vindu Wy hebben niet dan by de allerbekend-

fte Planten de Neder T>mtfche namen gebruikt, eensdeels om
dat de namen van Linn^eus by de Kruidkundigen , voor wie
voornamelyk dit gedeelte des Werks van belang is , het beft be-

kend zyn , en dat de Planten , by hare gemene nanicn genoemd,
evenwel den meeften anderen daarom niet beter bekend zouden
wezen , en anderdeels om dat de konftnamen , federt het al-

gemene aannemen van het zamenftel van Linn^us , by de mee-
ile Kruidkundigen ook de algemene namen geworden zyn,

daar de gemene namen der gevvaffen dlkwyls niet dan op ene
zekere plaats verftaan worden.

De befchryvingen, die de Heer Kalm van Dieren, Planten

en DelfftofFen geeft, fchoon vry breedvoerig, dog egter, in 't

oog van zulk enen Natuurkundigen als hy is, niet zo uitge-

breid zynde als hy ze oordeelt te moeten wezen , verontfchul-

digt hy zig daar omtrent , met den Lezer naar een Latynfch

Werk te wyzen , waarin hy dat gebrek belooft opzettelyk te ver-

goeden,

Wy hebben gedagt den Verzamelaars van Reisbefchryvin-

§en vermaak aan te doen met dit Werk in groot §^arto uit-

te-
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tegeven , vermits de meefte Reisbefchryvingen in het Neder
'Duitfch in dat formaat gedrukt zyn.

In de Hoog 'Duit/che Uitgave ontbreekt ene Landkaart, een
hoog nodig vereifchte om ene Reisbefchryving wel te ver-

ttaan. De Heer Forster heeft ene grote en uitmuntende
Landkaart in zyne Overzetting ingevoegd, welke men nagefne-

den en vertaald aan 't hoofd van onze Uitgave vinden zal. Ook
heeft men in ons Werk verfcheiden' Platen geplaatft , die insge-

lyks , alleen de Waterval van Kohoes uitgenomen , in de Hoog
'Duitfche Uitgave gemift worden , en uit de Eitgelfche overge-

nomen zyn»

Wat de aantekeningen onder aan de Bladzyden aangaat, dé-

zen zyn meefl allen van den Heer Forster , alleen enige wei-

nigen uitgenomen. Onderfcheidshalven hebben wy die welken
van dien Heer zyn met een F. getekend.

Dit Eerjïe 'Deel ftaat binnen kort van het Twede gevolgd te

worden, het welk reeds geheel vertaald, en voor een gedeelte

afgedrukt is.

lERIGX
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Pag. tREIS
DOORNOORD

AMERIKA.
IK vertrok den i6. Oöober 1747 van Upfal, met my nemende den Vertrek

Tuinier Lars Jungstrom , enen man die zig in de kennisvan Up'

der bomen en planten zeer geoeffend had, en daarenboven de te-
•/'''•

kenkonll en de werktuigkunde verftond. Ook geloof ik niet dat oit ie-

mant hem in onvermoeidheid op de reis en in trouw overtreffen kan.

Wy fpoedden ons van Uj)fai naar Gothenburg. Hier hield ons een aan-

houdende tegenwind tot den 1

1

. December op. Dien dag gingen wy
onder zeil ; dog een gevaarlyke ftorm dwong ons te Gromftad 'm Noor-
wegen intelopen, van waar ik een togqe naar Chrijïianfand deed. Den
8. Februari 1748. gingen wy weder onder zeil naar £»^e/««^, en be-

reikten Londen den 17. derzelver maand. Dog wy konden gene ge-
legenheid vinden om naar Jmerika op reis te gaan voor de maand
Auguftus. Den tyd van ons verblyf in Engeland befteedden wy om eni-

ge delen van dat Ryk te bezien. Eindelyk gingen wy den 5, Auguflus

aan boord van de Mary G all y , Kapitein Lawson, beftemd naar

Pbiladelphia in Noerd Amerika, Om zes lu-en na den middag ligtten

wy het anker van voor Gravefend-, en zeilden een goed eind de Theems
af eer wy het anker vallen lieten.

Wy bereikten den 6. na enige uren zeilens den mond der Theems , ^^ertrek

wendden naar h.QX. Kanaal , houdende geftadig de kuil van Kent in 't ge- uit-finge-

zigt, die wy fomtyds onder 't laveren zeer naby kwamen. Zy beftaat
'""''•

uit hoge en genoegzaam loodregt fteile krytbergen , waarin men vele
bedden van vuurftenen ontdekken kan. Op deze bergen leggen voor-
ireffelyke akkers, meefl van weit, dewelke reeds begon ryp te worden.
Om zes uren des avonds kwamen wy voor Deal\tn anker, ene klQvDid.

A ne
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ne Stad of een vlek, gelegen aan het inkomen cnerBai, welke, voor

de zuiden en oollen winden openleggende ,
gene zeer goede Haven

maakt. De Schepen voorzien zig hier gemeenlyk van voorraad. Deze

handel, de vifTchery, en de kapery in den laatilen oorlog, hebben de

inwoonders merkelyk verrykt. De Schepen die naar Londen willen

nemen hier lootfen in.

j^gg. Den volgenden dag zag ik ene menigte van VilTchers , by ebbende zee ,

luorms, naar fommige ondiepe plaatfen varen , waar men een fyn zand op den

bodem vindt, om een foort van Zeewormen (*) te vangen, die onder

't zand hun verblyf hebben, fomtyds agttien duimen diep, en welken de

Viflchers uit het zand graven met ene kleine drietandige yzeren vork.

Deze wormen , hier Logworms geheten ,
gebruikt men tot een aas voor

de vifichen.

lïet Ka- Di'-N 8. Auguflus , 's morgens om drie uren, volgden wy den ftroom

naai. het Kanaal in , voeren voorby Dover , en zagen duidelyk de gedagte

van den vermaarden Camden in zyn Britannia beveiligd, dat op die

plaats Engeland voorheen door ene landengte aan Frankryk en Vlaan'

deren vaft gevveeft is; Beide de kuften maken hier tegen' o\'enTialkander

twee uicftekende punten; beiden beftaan uit het zelve foort van krytber-

gen , die dezelve gedaante hebben , zo dat men de Engelfche kulï ken-

nende , en naderhand de Franfche naderende ,, zonder te weten waar men
was, dezclven voor de Engelfche kuft nemen zou. (f)

Duns- Van den 9. tot den 12. Auguflus dreven wy voor fh-oom en zeil-

«Êf/;enz, den by beunen door het Kanaal voorby Dungnesf, Fairligbt^ het

Eiland PFight, Portsmouthy Portland, en Bolthead.

De Bai £)en 13. geraakten wy buiten 't Karjaaly en kwamen in de Bai

Y\^"'van Biskaye.

V^'sre ^^^ ^^' 1^^^*^^" ^y tegeiiwind, het vsrelk bet (lampen van 't Schip

Golven. Vermeerderde, want men merkt in 't algemeen aan, dat in de Bai
van Biskaye de zwaarfte en breedfle baren gaan , van gelyke grootte als in

de zee tüflchen Europa en Amerika ; zy zyn dikwyis ene halve

Engeljche myl breed en hoog naar evenredigheid. De Oofi en Noord

Zee integendeel hebben korte en gebroken golven.

Wanneer 'er een beeft aan boord geflagt wordt, hangt het boots-

volk

(*) Lumhrici. De Ridder LiNNy&us heeft dezen Worm befchrevcn ia

zyne Wefigotbijchs. Reisbejcbryving BI. 109. en in zync Fatina Suecica No.
J279. afgebeeld.

(t) Deze gedagte heeft ook de Heer Düffon bcvcftigd in zyne Hijleiri

Naturelle,
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volk enige varfche flukken enigen tyd in zee, het welk het vleefch,

zegt men, goed houdt.

Den 15. begonnen de golven wat zagcer te gaan, en een fchuim, Kicindcr

dat zig 'er op vertoonde , wierd gehouden by ftil weder een voorbo- "Olven

de te zyn, dat zy enige dagen agtermalkanderen in den zelven toe-

ftand blyvcn zullen.

Omtrent den middag ftak een noordoollen koeltje op, 't welk
nadenmiddag aanwakkerde, en ons ene fraije vertoning gaf, dewyl de
zware golven het water naar ene ftreek dreven , en de noordooflen

wind de baren in ene geheel andere rigting boog. Door het ge-

weldig flaan van de ene tegens de andere baar , konden wy merken
dat wy door enen Herken ftroom voeren , welks llreek de Kapitein niec

bepalen kon.

Van den ï6. tot den 21. bleef dezelve gunftige koelte aanhouden Aanmei»
tot ons groot genoegen en onze verwondering, want de Kapitein king.

merkte aan , dat het iets zeer ongewoons is , enen ooften of noord-

ooflen wind tuflchen Europa en de Azores ^ welken het Scheepsvolk

de Wefler Eilanden noemt, langer den twee dagen aan een te ont-

moeten , de\vyl de gewone wind hier de weften is. Dog aan gene
zyde der Azores waijen allerhande winden , vooral om die jaargetyde,

ook houden daar de weften winden niet lang aan; waarom de Zee-
lieden rekenen , dat als zy de Azora voorby zyn , zy de helft van
den weg tuflchen Europa en Jmerika hebben afgedaan, fchoon hec

inderdaad nog maar een derde van den weg is. Men krygt deze Ei-
landen zelden in 't gezigc , want men houdt 'er van af ter oorzaak

van de gevaaiiyke verborgen klippen, die 'er rondom heen leggen.

Den 11. Auguftus verzekerde ons de Kapitein omtrent den mid- Tekens
dag, dat wy binnen vierentwintig uren enen zuidweilen wind heb- a-ingaan*

ben zouden. Ik vroeg hem de reden van deze voorzegging, en hy ^^. ^^^

wees op zekere wolleen in 't zuidweften , welker fpicfen^ zig naar 't

"'"

noordweften keerden , en zcide my dat zy veroorzaakt wierden door
enen wind komenden uit de overgeflelde ftreek. Ik hoorde dat wy thans

omtrent halfweg van Penfylvanie waren.

Den 23. omtrent 's morgens ten zeven uren ontftond de verwagte
zuidweftcn wind , en verfnelde onze vaart zo zeer, dat wy omtrent agt

JS»^e//f/&e mylen wegs in een uur afleiden. Dog den volgenden dagging
de wind leggen en was ons tegen , zo dat \vy nauwlyks iets vorderden.

Men voorzei ons een ftormpje, dewyl de bovenfte wolken zeer dunen
als in ftrepen verdeeld waren , gelyk uitgekamde wol of garen , het
welk men altyd voor een teken van fl:orni houdt. De ftrekking van deze
wolken was noordooft: en zuidweft , volgens de ftreek van den wind
dien wy hadden. Tegen den nagt ging de wind leggen , en wy hadden

A % ene
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ene volmaakte ftilte, het welk een teken is van ene aanflaande verande-

ring van wind.

Den 25. en 26. ontftond de weden wind en wierd hoe langer hoe

fterker, zo dat de Zee op ons dek floeg. Den morgen van den 27. kre-

gen wy enen beteren wind , die verfcheiden ftreken doorliep , en tegen den.

avond enen ftorm gaf uit het noordooften.

Waarae- De Kapitein deelde my ene waarneming mede , die op ene langdurige on-

mingen, dervinding gegrond was. Namelyk, dat, fchoon de winden in den y//-

lantifchen Oceaan dikwyls veranderen , vooral des zomers , egter de ge-

meenfte wind de wellen is ; en dit is de reden dat de overtogt uit Ame-
rika naar Europa gemeenlyk in korter tyd gefcliiedt , dan van Europa

naar jimerika. Behalven dat zyn de winden in den Atlantifchcn Oce-

aan gedurende den Zomer zeer aan fommige oorden bepaald, zo dat het

op de ene plaats kan ftormen en op den aflland van enige mylen geheel

ftil zyn. 's Winters zyn de winden veel ftandvaftiger , ftrekken zig ver-

der uit, en zyn heviger; zo dat dan dezelve wind langen tyd over den-

gehelen Oceaan regeert, en zwaarder golven doet gaan dan des Zomers»

Den 30. Auguflus , den nagt te voren enige zware weerligten gezien^

dog geen donder gehoord hebbende, vroeg ik den Kapitein , ofhy my
daar enige reden van geven konde. Hy zeide my, dat dit verfchynfel-

zeer gemeen en een gevolg van ene voorgaande hette in de lugt

was ; maar dat , wanneer men het in den winter zag weerligten ,

voorzigtige Zeelieden gewoon waren zeil te minderen , dewyl zy binnen,

weinig uren enen geweldigen ftorm verwagten. Even zo is het ook als

in deze wateren om dit Jaargetyde zig een wolk in 't noordweften komt

opdoen, want de ondervinding doet hen dan ook enen gewidèn ftorm te-

gemoet zien.

Den I . September haddenwytegenwind ; den 2. liep de wind aooi-delyk ,.

was ons den 3. weder tegen , en den 4. en 5. was hy goed. Wy be-

vonden ons den 5. op 40. graden 3. minuten Noorderbreedle en tus-

fchen 53 ^» 54 graden Wefl van Londen.

Behalven de golven die met den wind voortgingen , ontmoetten

wy 'er den 4. en 5. die uit het zuidweften kwamen, het welk de Kapi-

tein aanmerkte als een teken van enen voorbyzynden ftorm, naar den

zuidwefter hoek in de nabuurfchap.

Den 8. September waren wy op dè hoogte van 38. gr. 24. m'in.

tJ. en omtrent 65. gr. W. van Londen. Wy ontmoetten met tame-

lyken wind de zwaarfte golven die wy op den gantfchen togt hadden ,

waaruit de Kapitein opmaakte, dat hier de fcheiding wezen moeft tus-

fchen den Oceaan en de Amerikaanfche Zeeboezems , en kort daaraan^

kregen wy kleine baren , fchoon de wind even fterk bleef.
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Den 9. wierden wy gewaar dat op fommige plaatfen de kleur van 't Kleur

water, dat tot nog toe van een donker blauw gcweeft was, wat bleker ^^" '"^

wierd. Somtyds trofFen wy lange dog fmalle Itrepen aan, omtrent van r^'^'^^^'^*

twaalf of veertien vademen in de breedte , waar het water helder groen ,

en daardoor van het overige geheel onderfcheiden was. Men fchryft

dit toe aan het zand der zee of aan een zeker wier.

Den 1 2. ontdekten wy met llilte een zeil , dat wy voor enen
SfMnjchen Vrybuicer hielden , dus wy niet weinig in angil waren \

dog wy zagen het zelve Schip enige dagen na ons te Philadelphia

aankomen, hebbende het Scheepsvolk van hetzelve de zelve vrees

voor ons als wy voor hun gehad.

Kapitein Lawson , die den meeften tyd van de reis het bed om. Het
ziekte had moeten houden, zeide ons dat wy niet ver van jimerika.Sc\\\ip

konden wezen j dog de Stuurman was van ene andere mening , en 'toot.

men vemam den volgenden dag des avonds nog geen Land van de

grote maft ; ook vond men geen grond op de diepte van verfcheideii

vademen. Dus moeft het de Kapitein opgeven. Wy vervolgden dan
des nagts langzaam onze reis. Om drie uren des morgens beval de
Kapitein het lood uittevverpen , en de matroos riep ten eerllen tien

'vadem ^ waarop een geweldig gefchreuw aan boord ontftond- De
Stuurman peilde zelf, dan tien dan veertien vadem, maai- hoe hy ge-

meten heeft weet ik niet, want een ogenblik nadat hy veertien va-
dem geroepen had lliet het Schip , en daarop kreeg het agtennalkander

nog vier zeer hevige floten. De onfteltenis was onbefchryflyk. Het
was nu 's morgens om half vyf, 't was nog donker , fchoon de maan eea
weinig ligt gaf. Daar waren meer dan tagtig menfchen aan boord , en
wy hadden maar enen boot. Gelukkiglyk geraakten wy weder los. Wy
wendden, en ontkwamen dus het gevaar. Toen het dag wierd zagen
wy het vafte Land van Amerika voor ons. De kufl ziet 'er witagtig

uit, is laag, en wat hoger op met dennebomen bedekt. Wy wierden
gewaar dat de bank, waarop wy gefloten hadden, vlak over Arkadie ia

Maryland lag, op 37. gr. 50. min. N. omtrent ene kleine Zwsed-
fche myl van de kuft.

Wy volgden de kuft van Maryland ^ die wy fteeds in 't gezigc ^^„
hielden ; dog Kaap Hinlopen dien avond niet kunnende bereiken , daar komfl 'm
wy enen loots dagten intenemen , kruilten wy den gantfchen nagt Ameri-
voor de Bai van Dellaware. Wy verwagtten regen , om dat het '^*»-

zo donker was, maar na den ondergang der Zon viel 'er alleen een
zware ^iw, zo. dat onze klederen, zo wel als enige boeken, die 't

Scheepsvolk op 't dek had laten leggen, zo nat wierden als of 'er

Tïater op gegoten was. De Engelfchen voorfpellen hieruit in Enge-
A 2 Innd
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land ene zware hitte voor den volgenden dag, en dit, zeide de Kapi-
tein, had ook plaats in Jmerika.

De Kufï. Den j 4. zetteden wy met eenen gunfligen wind onze reis voort ;

wy hadden aan bakboord altyd land. De Kuft w^as laag en bedekt

met een fyn wit zand. Dieper landwaards in was het vol van denne-

bomen. Om half agt des morgens kwam de loots aan boord , die

van zelven van Kaap Hinlopen gekomen was. Dit is een uitftek lands

ten wellen der Bai van Dellaware, waarop een Dorp legt.

Het land behoort hier geheel tot Pensylvanie, dog het geen ten

ooften de Bai is tot New Jersev. Van Kaap Hinlopen tot Pbi-
ladelphia, rekent men honderd en vyftig Engelfche myien , dog van
den mond der Dellazvare af maar negentig. Wy ftaken de Bai over,

hebbende nu vier en dan elf vadem waters. Hier leggen verfcheiden

banken, waarop menig Schip verongelukt is.

Scheeps- De Oever was landwaards in met fchone Bomen bedekt , en de
ümmer- Loots zo wel als de Stuurman , die te Philadelphia, geboren was , ver-

zekerden, dat het land hierom heen vol is van het fchoonfte Scheeps-

timmerhout. De Engelfchen , vooral de KoopUeden , laten in deze

Volkplantingen zeer veel Schepen bouwen. Dit gefchiedt gemeenlyk
des Winters , zo dat de Schepen met het Voorjaar in Zee kunnen
gaan.

De Del- Een weinig na den middag k\ramen wy aan den mond der Della-
ii'iire. luare , daar wel drie mylen breed, dog die hoe langer hoe fmaller

wordt, zo dat zy voor Philadelphia nauwlyks ene Engelfche myl breed-

te heeft. Zy ontfpringt veel hoger landwaards in. Het land was
laag, en op den Oever met zware Eiken en andere Bomen bedekt.

TulTchen de BofTchen vertoonden zig Akkers, Landhoeven, en Wei-
den voorzien van vee. Hier en daar flonden Hoibergen. De wind
voerde ons van het ftrand enen aangenamen reuk toe , ontdaan uit het

gemaide gras en andere kruiden.

Ne'wcci- Wy zeilden vry diep in den nagt de Rivier op, en voeren by het
jlle, vallen van den avond voorby Neivcaftle , ene kleine Stad , op den

weftelyken Oever der Dellaware Zy is de oudfle Stad van het ge-

hele Land , en is door de Hollanders aangelegd. Zy heeft minder

handel dan Philadelphia , fchoon zy boven die plaats vele voorde-

len heeft , waar onder dit geen van de rainllen is , dat de Rivier

voor haar zelden toevrieft , daar zig voor Philadelphia eiken Win-

ter het Ys vaftzet , zo dat 'er de Scheepvaart voor enige weken

door afgebroken wordt. Maar rondom Philadelphia is het Land

zeer (lerk bebouwd, en de meelte waren \'lieten daar te zamen.

gaande'
^^ Hollanders drongen zig hier uit nyd in , ten tyde dat het Land

bezitters. Ziueden nog toekwam. Het gelukte hen den Zweden allcngskens den

voet
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voet te ligten. Het kwam zelfs tot enen openlyken kryg , waarin de

Hollanden den zegen behaalden. Dog hunne vreugd was van korten

duur ; want enige jaren daaraan namen hun de Engelfchen het Land
weer af. Wy wierpen het anker een weinig later.

Den 15. Sept. voeren wy al hoger den ftroom op. Het Land was Cbeflcr.

aan beide de Oevers byna overal bewoond , dog de Landhoeven la-

gen tainelyk wyd van malkander. Om agt uren des morgens zeilden

wy voorby Chefier , ene kleine Stad op den wellelykcn Oever der
Rivier. De Stuurman wees ons al de plaatfen aan waar nog Zwe-
den woonden.

EiNDELYK kwamen wy om tien uren te Philadelphia, na tiiflchen PhiMd-
Gravefcnd en deze plaats nog niet een en veeitig volle dagen onder- pbia.

weg geweell te zyn. Onze reis werd \'Oor zeer gelukkig gehouden,
want men brengt anders in den Winter dikwyls veertien

, ja negen-

tien en meer weken , in den overtogt door. Wy hadden weinig ftor-

men en veel fchoon weder gehad. Kapitein Lawfon verklaarde het

noit zo gezien te hebben. De Zee floeg noit over de kajuit heen ,

en de venfters bleven altyd open. Verfcheiden DuitCchers, die aan
boord waren , (liepen op het dek. En Kapitein Lawfon's vriende-

lykheid , die hy niet groter aan enen bloedvriend had kunnen beto-

nen, vermeerderde my zeer het aangename van de reis.

Wy hadden op reis vei-fcheiden aanmerkingen gemaakt rakende de Natuur-

Natuurlyke Hiftorie. (*) Wy zagen den 16. en 17. Aug. een foort '^""'''fa^

van Zeewier, Fucus by Linn^us, dat veel geleek naar ene rift
"'•''™'^'

uyens, zo dik als een vuift, en wit van kleur. Digt by Amerika en ''^"'

in de Amerikaanjche Golf ontmoeccai wy den 1

1

. Sept. nog ver-

fcheiden foorten van wier, een van welke foortcn het Scheepsvolk
Rockiué^d noemde. Een ander zag 'er uit als een fnoer parelen, en
een ander was wit , omtrent een voet kng , fmal , overal even breed
en regt. Van den 24. Aug. tot den 11. Sept. zagen wy geen ander
wier, dan het geen gemeenlyk Go//w;«' genoemd wordt, (**) om datmen
veronderftelt dat het uit de Golf van Florida komt. Anderen noe-
men het Sargazo, en Linn;eus Fucus natans. De Heel is zeer

reder, rondagtig hoekig, van een donker groen; het heeft verfcheiden

takken , en ieder tak heeft vele bladeren ihande op ene ry , zeer

dun, getand, en ene of anderhalve lyn breed, zo dat zy veel gelyken

naar de bladen van het IJslandfeb mos ^ de kleur is geelagtig groen.

De

(*) In de Hiogduitfcbe Uitgaaf vindt men die aanmerkingen hier en daar
verlpreid. Wy hebben , op het voetfpoor van den EngelfcbeTÏ VcnnakkT , lm
gevoeglyker gedngt , dezelve hier by malkander te geven.
(*) Culfmed.
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De vrugt heeft veel gelykenis naar de onrype Jeneverbes , is rond

,

groenagtig geel, glad van buiten, en waft onder de bladen op korte

fteeltjes van twee of drie lynen lengte ; onder ieder blad zyn van een

tot drie beden ; ik zag 'er noit meer aan. Sommige beflèn waren klein ,

en doorgefneden zynde geheel hol, en beftonden alleen uit ene dunne

fchil. Dit fcheen de plant des te bekv^rainer te maken om op 't w^ater

te dryven. De bladeren worden aan 't einde der takken al fmaller en

fmaller. De bovenfte zyde is glad , de beneden zyde heeft ribben ; (f)
en hier vindt men dunne worteltjes , twee , drie of vier lynen lang.

Men zeide my dat dit Golfwier, gedroogd en tot poeder geftoten , ba-

rende Vrouwen gegeven wierd. Ook bediende men 'er zig van in

koortfen ; dog waarom en op welke wyze , kon ik niet te weten ko-

men. Wat meer zuidwaards is de Zee op fommige plaatfen vele mylen

ver geheel van dit Zeegras bedekt. Veel kleine gepunte hoorns en

Hoomwier vindt men op dit gev/as; en zelden ontmoet men 'er ene rifl:

van waarin niet enige kleine garnaal of een klein krabje, by LiN-

NiEUS Cancer minutus ,
gevonden worde. Ik vergaderde 'er agt

van de laatften en drie van de eerften , en zettede ze in een glas met

water. De gamaaltjes bewogen zig zo gauw als alen , rondom in 't

glas, maar fomtj^ds langzaam en hielden zig ftil op den grond of aan

den kant van 't glas. Wanneer 'er een der kleine krabjes by kwam,
namen zy het by de voorfte pootjes , doodden het , en aten 't op. De-

zen vermydden daarom hunne vyanden. De krabjes geleken veel naar

de garnalen; zy zwommen altyd op ene zyde, de zyden en de ftaart zig

beurtelings bewegende. Zy konden hunne voorpoten in den mond
fteken; de fprieten waren in gedurige beweging, 's Morgens daaraan

vond ik alle de krabben opgegeten van de garnalen. Als deze laatften

op den grond van 't glas waren, kwamen zy dikwyls, met ene Jaewe-

ging gelyk die van ené Waterluis of de Podura van Linn/eus , in een

ogenblik boven op het water. In 't zwemmen bewogen zy al hun

poten digt by een , en zodi-a zy die ftil hielden zonken zy. De over-

gebleven garnalen bew:\arde ik in fterk water, en 't verlies van rayn

krabjes werd haaft geboet door anderen , die men menigvuldig in de

Boften van 't Zeewier vind. Ik wys den Lezer naar een ander Werk ,

dat ik voor heb uirtegeven , waar ik deze Dieren nauwkeuriger befchry-

ven zal. Op fommige plaatfen zagen wy ene krab zo gToot als ene

vuift , welke zwom door de geftadige beweging van hare poten , die

zy zodra niet ftil hield of het Dier begon te zinken. Eens zag ik enen

o-roten kreeft, zwemmenden op de oppervlakte van het water.

Biuliers. Wy vonden drie foorten van de Meduf<s van Linn^us, by de
Engei'

(t) Nervi longitudinaUs.
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Engelfchen Bluhbers genaamd. De eerfle is de Medufa Jurita j zy
is rond

,
purperagtig, opent zig gelyk een zak, waar, als ware het,

drie witte kringen binnen in zyn ; hare grootte verfchilt van een tot zes

duimen middellyns. Zy hebben die (lekende en brandende cigenfchap

niet die de andere Medufa: bezitten
,
gelyk by voorbeeld die welken

men op de Kuil van Noorwegen en in den Oceaan vindt. Dezen ven-'

den \fy voomamelyk in het Kanaal en de Bai van Biskaye.

Na meer dan de helft van den Oceaan te zyn doorgelopen ont-

moetten wy een ander foort van Blubber

s

, bekend onder ~t Zeevolk by
den naam van het Spaanfche of Portugeefche Oorlogfchip. Zy zien 'er

uit als ene grote blaas , of als de longen van een Beeft , plat op bei-

de de zyden, omtrent zes duim o\'er 't kruis, Ichoon purperrood van

kleur ; en wanneer men ze met de blote hand aanraakt veroorzaken zy

ene groter branding dan enige andere Medufa. Zy worden dikwyls

van de golven het onderfte boven gekeerd, dog regten zig in een

.ogenblik weer op , met het fpitfe eind naar boven.

In de Amcrikaanfcbe Golf zagen wy behalven dit nog een ander

foort , het welk het Zeevolk genen anderen naam gaf dan dien van

Blubber. Het was van de grootte van een tinnen bord, bruin in 'c mid-'

den. De rand was ligcer van kleur, en in ene gedurige beweging.

Den 30. Aug. zag ik in den Oceaan een ftuk houts dryven geheel De Gaa-
bedekt met de Ganzemojfel ^ de Lepas anatifera van Linn/eus (*) ^cnios-

In \ Kanaal zag ik in 't gezigt van 't Eiland M^ight verfcheiden witte
''^'*

Kapellen , zeer gelyk aan de Koolkapel , de Papilio brajjica van Lin-
NiEUs. Zy gingen noit zitten , en wy verwonderden ons dat zy zig

zo ver van land waagden.

Sommige gemene Vliegen bleven in onze kajuit de gehele reis over VlicTeu.

in 't leven; en gevolglyk kan men niet beflitièu of dit foort ook oor-

fpronglyk aan Amerika eigen , dan door de Europeanen derwaards
medcgebragt is.

Den Delphinus. Phocana van Linn^ïus, by de Zeelieden het Bruin-

Zeevarken geheten, (f) ontmoetten wy eerft in het Kanaal, en ver- viii'chen.

volgens
(*) Zie de Uügezogte Verhandelingen. 2. D. bl, 576,

(f) De Italianen noemen dezen Vifch Porcopefce, waarvan, daan de jE«-
geljcben Porpejfe , en de Duitfcbers Purpoifen gemaakt Iicbben. Mc meellc
volken van Europa noemen hem Zeezium. In de Duitjcbe Zee heet hy
Schinein., by de Hollanders Zeev.irken of Bruinvijeb ; by de Zweden, De-
nen en NooTiJcegers , Marjuin , waan^an de Franjeben Marfouin gamaalct
hebben. De Tslanders noemen hem Suinhual , dat is Zwynwahijcb. De
Sklavonifcbe volken zeggen Swinia Morskaya. Of deze algemene benamino'
daar van daan komt dat hy in 't zand der Zee wroet om Zandvvormen en an-
der aas te vinden gelyk het Varken , dan om dat hy zo Ipekagtig is , is

onzeker. F. . .
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volgens overal aan deze zyde de Azores j maar voorby die Eilanden

ziet men hem zelden , toe dat men op de Kuil van Amerika komt ,

daar vvy hem in den mond der Dellaware menig\'uldig zagen. Zy ver-

fchynen alcyd in fcholen , zomtyds meer dan honderd fterk. Zy zwem-
men zeer fnel ; en fchoon zy veel langs het Schip zwommen , als had-

den ze vermaak in 'c bruilfchen van het water tegens het Schip, ver-

dwenen zy in een ogenblik daarna. Zy hebben de lengte van vier

tot agt voeten; hun fnoet gelykt naar de fnep van een Gans; de buik is

wit. Somryds fpringen ze vier voet in de hoogte en van vier tot agt voet

in de langte uit het water; maar bun geblaas toont dat hun dit moeite

koft. Be Matrozen tragtten dikwyls te vergeefs hun van den boeg met
een harpoen te treffen, dog huu gauwigheid was groter dan de handig-

heid van 't bootsvolk.

De Bof- Een ander Vifch van het foort der Zeevai-kens,. (*) welken wy
ïlmole. ontmoetten, wordt by de Engelfche INIatrozen BottUnofe genoemd ,,

en zwemt in grote fcholen. Men doodt hem dikwyls met den har-

poen, en eet hem. Hy is fomtyds ruim twaalf voet lang. Van ge-

daante en wys van zwemmen gelykt hy zeer naar het Zeevarkeo.. MeU'.

vindt ze overal , van het Kanaal af tot in Amerika toe.

Andere Enen Walvifch zagen wy op enigen aflhmd water fpuiten..

villchen. Een grote Hal volgde het Schip enen korten tyd, en was fchielyk

uit hetgezigt, zonder dat wy in (laat waren te bepalen tot welk foort:

hy behoorde.. Dit was de enige Vifch van het kraakbenige gcilagt , dieit,

wy zagen.

Van het Béenagtige zagen wy 'er velen aan gindlche zyde der Azo-
res, dog genen aan deze zyde dier Eilanden. Enen zagen wy op eni~

gen aflland die zeer groot was.. De Matrozen noemden hem Albe-
eer

-f
het is de Scomber Ihynnus van Linn^eüs..

De Dol- De Delphin der Engelfchen is de Dorado der Portugezen en de
fbin. Coryphcena Hippuris van Linn/Eus. Hy is omtrent twee en een

halven voet lang, by den kop zes duimen dik en drie duim breed. Hy
wordt van den kop naar den flaart toe aan fmalder, waar zyn dikte over-

't kruis anderhalven , en zyn breedte pas enen duim is. Digt by 't hoofd

is hy van een fchoon zilveragtig groen , maar by den ftaart donker

blauw. De buik is wit, fomtyds gemengd met een donker geel. Op.

(k-

{*) De Heer Kalm vergift zig zekerlyk als hy den Bottlmofe, den Bottel-

neus , tot het geflagt der Bminviffdien brengt. Hy heeft geen tanden , gelylc

alle die totdat geflagt behoren hebben. Enderlialven lioort hy onder de Wal-
viffchen van het eerlle of tandeloze foort. Zie Pennant's Britisb Zoohgy
vol. 3. p. 40. MilTchiea zou meu hem gevoeglyk noemen de Balatya

am^mlUtat F.



DE ZEE TUSSCHEN EUROPA en AMERIKA 1748. 11

de zyden vindt men enige ronde ligt bruine vlakken. Hy heeft zes,

en niet zeven vinnen , gelyk men dagt ; twee op de borft, twee aan

den buik , ene aan den ftaart ftrekkende tot aan den aars , en ene langs

den gehelen rug van een frai blauw. Hunne beweging in het wa-
ter digt by het Schip was niet fnel , en gaf gelegenheid ze met den
harpoen of met een angel , waar men een ftuk ingewand , een klein

Vifchje , of enen vliegenden Vifch , aan deed , te vangen.

De vliegende Fifcb is hun voomaamfte voedlel ; en de vrees voor

den Dolphin dwingt dien zyn natuurlyk element te verlaten , en in

de lugt zyne veiligheid te zoeken. De Dorado fpringt fomtyds een

vadem hoog uit het water , en houdt veol van by ftukken houts of
tonnen, die in zee dryven, te zwemmen. Men kookt of fruit hem,
en eet hem met boter , wanneer hy tamelyk goed , dog wat droog

van fmaak is. In den buik van enen dezer vifichen vonden ^vy verfcheiden

andere vifichen , byzonderlyk een vifch 0/ïracio» geheten , die nog
leefde , moetende het ogenblik te voren eerft ingezwolgen zyn. Hy
had blauwe ogen, en was twee duim lang. Nog vonden wy 'er een

ander klein vifchje , een zeldzaam zeeinfekt , en enen vliegenden vifch

in. Alle dezen , nog niet verteerd en geheel onbefchadigd zynde, heb
ik in fterk water bewaard.

De Fliegende vijcb , Exocwtus voUtans by Linn^us , zwemt al- Vliegen-

tyd by grote fcholen , fomtyds van meer dan honderd fluks , allen te ^^ ^^'S-

gelyk uit het water opvliegende, wanneer zy door andere vifichen, "
inzonderheid den Dolphin gejaagd worden. Zy verheffen zig wel
een vadem hoog uit het water, wanneer z>' van het hoogfle van een

golf afvliegen; en men zegt dat ze fomtyds op het dek der Schepen
vallen. De grootfte aflland dien zy in de lugc blyven is een goede
fnaphaanfchoot , en dien doen zy af in minder dan ene halve minuut.

Ik vond dat zy altyd tegens den wind in vlogen ; en fchoon my hier

in het bootsvolk tegenfprak, bewerende dat zy in allerhande ftrekkin-

gen hunne vlugt namen , wierd ik in myne mening beveiligd door de
ondervinding gedurende de gantfche reis.

Wy zagen insgclyks den vifch genoemd Bonito , Scomber Pelamys De Be-

by LiNNiEUS. Zy zwommen ook in fcholen, jagt makende op. klei- ^^^^'

ne vifTchen, welke jagt een geluid in 't water maakte als dat vanenen
waterval , vermits zy als in een lichaam op een gedrongen zwemmen.
Dog zy hielden zig altyd buiten 't bereik van het harpoen.

Uit die Dieren welken op 't land en in 't water leven , ontmoet-
ten wy tweemalen ene Schilpad, Zy waren beiden omtrent twee voet

in de middellyn.

Vogels ziet men genoeg in de Atlantifchi Zee, mm meerder Zee- Vogels,

dan LaodvogeU,

Ba D£
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De Stormverkondiger , by de Engelfchen Petrel, by LmN^us Pre-

cellaria Pelagica , verzclde ons van hec Kanaal af toc in Amerika.
Gantfche \flngten van dezelven w^aren geftadig rondom hec Schip , voor

al daar de Zee , door hec Schip gelheden , ene gelyke oppervlakte

maakte ; alwaar zy fchencn neer te vallen , hoev\^el ze altyd aan 't

vliegeh bleven. Zy pikken op alles wat buiten boord valt , of beky-

ken het ten minflen. Kleine vifchjes fchynen hun voomaamfte voed-

fel te wezen. By dag maken zy geen geluid , maar fchreuwen des

nagts geweldig. Men houdt ze voor voorbodens van ilorm , dus hes

bootsvolk hun gezelfchap niet gaarne heeft en ze Hekfen noemt ;

maar men ziet ze niet minder by fchoon weder als anders, zonder

dar 'er ftorm opvolgt. 'T kwam my voor , en men zeide my dat

het ook zo was , dat zy fomtyds langer dan een half uur onder wa-

ter bleven. Zy gelyken naar Zwaluwen; en 't was als of zy iets van

de oppervlakte des waters oppikten.

De Shearivater der Engelfchen , by Linn^eus Procellaria Puffi-

71US , is een andere Zeevogel , dien wy overal op onze reis zagen van

het Kanaal af toc op de Kuil van Amerika.. Hy heeft de grootte:

en gedaante byna van een Zeememv of een End. De rug is bruin.

Hy heeft gemeenlyk om den hals een witten ring. Zyn vlugi is zon-

derling en langzaam. Wy zagen duidelyk foramigen van deze vogels

op vifch azen.

Den Phaèton ÄLtherens van LinNvEUS, anders den Keerkringvogel ^.

zagen wy het eerll omtrent den 50. gr, N. en 49. of 50. gr. ten weft.
van Londen. Hy is van gedaante als een Meeuw , en heeft twee lan-

ge vederen in zyn ftaart, die hem genoeg van alle andere vogels oa-

derkennen doen. Hy vlïcgt dikwyls zeer hoog.

De gemene Meuw , by Linnze^s Larus camis , zagen wy op de

hoogte van Ierland.

De Zeezwaluw, by Linn.eus Sterna, fchoon wat donkerder van,

kleur dan de gemene-, vonden wy menigvuldig zodra wy op 41. gr..

iV. en 47. gr. ten "weften Londen waren. Somtyds waren lici troe-

pen van enige honderden, waarvan er- enigen op het Schip Ivwamen

zitten,

: In de Jmerikaanfche Golf zagen wy enen Zeevogel digt by het

Schip , dien 't bootsvolk een Zcehen noemde.

Landvogels ziet men nu en dan, en fomtyds zeer ver van land,,

zo dat men dikwyls moeite heeft te begrypen hoe zy zo ver komen.

Den 18. Aug. kwam 'er een. vogeltje op 't Schip zitten, gelykendè

volmaaktelyk ene Mees, by Linn.eus Parus major.

Den 4. Siept. vlogen 'er enige Landvogels rondom het Schip , die

de Strandzwakwe» , by hmiiJE.vs Hirundines ri^aria j zeergelykzyni.



DE ZEE TUSSCHEN EUROPA en AMERIKA; i-^S. 13

Zy kwamen fomtyds op de zeilen zitten. Op den rug waren ze grys-

bruin , op de borft wit , de ftaart was een weinig verdeeld. Een zware

regenbui dreef ze van ons van daan. Den 1, Sept. ;?worf ene zwaluw

tegens den avond rodom het Schip, en kwam fomwylcn op de malt zit-

ten. Zy fcheen zeer vermoeid te zyn, Enigc.malen kwam zy aan de

vendcrs der k^uit, ab zogt zy daar haï'e toevlugt.

Den .10. Sept. zettede zig een grote vogel, dien wy voor een Uil

hielden , op onze zeilen. Hoc zelve deed o.ok een klein vogeltje.

, Den 12. kwam 'er een Boomfpegt op ons want zitten. Zyn rug was

grauw gefpikkeld. Een andere landvogel uit het moITchengenagt kwam
ook ene toevlugt by ons zoeken.

In :het Kanaal en in den Oceaan zagen wy des nagts het water ligt Zcevuur,

geven , vooral daar het in beweging werd gebragt ; fonityds zwom ecu
enkeldc vonk meer dan een gehele minuut lang voor datze verdween.

Men ziet dit het meeil: gedurende of kort na enen itorm uit het noorden.

Dikwyls is de zee als ware het vol vuurs; en deze blinkende vonken zet-

ten zig niet zelden tegens de maften of de zeilen. Somtyds heeft dit ligt

niet de gedaante van vonken , maar gelykt eer naar het ligt dat verrot

hout geeft. (*) :

'

Het lloeermisjater , dat onzen voorraad van varfch water uitmaakte ,
wordt gehoudeii voor het befte ,dat men hebben kan. In eiken tomien
opgefloten wordt het fchiclyk een weinig innkendc en bezinkt, dop- die-

kwade reuk gaat 'er fchielyk af, wanneer men het in grote fcenen 'krui-

ken twee uren lang in de open lag: laat ftaan. Dikwyls vatten de dam-
pen welken uit een ton komen, die lang tocgeweeft is, vuur, als 'er een
kaars by komt wanneer men de ton opent; en het Theemswacer wordt:

geagt dit meer te hebben dan enig ander, fchoon my gezegd wierd dat-

het met alle ander water even eens is.

Maar om den draad van het verhaal weer optevatten. Zodra wy 'f Vervolg

anker voor Philadelphia hadden gefmeten ^ kwamen velen van de In-
^"^" '^'^'^

woonders aan boord , om te horen of 'er ook brieven voor hun waren. P''f^^^"
Il< ging met den Kapitein aan den wal. Eer hy 't boord verliet, beval

^'^'^ '

hy den Onderituurman ftriktelyk, van genen der Duitfcbe Vlur-telin^-en

naar land te laten gaan., voor hy zyne vragt, of zelfs, of iemant anders
voor hem , betaald, of dat hem iemant gekoft had.

By myn vertrek van / onden had ik brieven van voorfchryvin"- i-ckre- oneven:

gen van de Heren Abraham Spalding^ Peter ColUnfon^ Doitor'Mit-^^'^^^^'^^'^'
tbell en anderen aan himne Vrienden alhier. Dus v;as het my li'^c ken-

^'^'"^'"

" o ms-

....:(*) Iliero^'cr kan men nazien dé Uifgezcgte rerbandelinsen D* 6. Dl.
405, en D. 7. bl. loó., en 2.^5^
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niflèn te maken. De Heer Benjaätin Franklin , aan \vien Pen/yhanit

voor hare welvaart, en de geleerde wereld voor zyne nieuwe ontdekkin-

gen in de Elektriciteit, zo grote verpligting hebben, was de eerde diemy
"bekend deed worden. Hy gaf my alle nodige onderrigtingen , en be-

wees my alle mogelyke dienden.

Y)
Ik ging, vergezeld van den Heer Jakoh Bengtfon^ een lid van de»

Lancïs- Zweedfchen Kerkeraad, en den Schilder Gufiavus HeJftUui^ om de

gJdelte, Stad en het land te zien. Ik bevond my in ene nieuwe wereld.

Waar ik op den grond myne ogen floeg vond ik planten die ik niet

kende. Wanneer ik enen boom zag , moeit ik blyven ftaan , en vra-

gen hoe hy heette. De eerfte plant die myn ogen trof was een Art'

dropogon^ of een foort van gras; en het gras is dat ftuk der Kruid-

kunde waarin ik altyd het grootfte vermaak vond. Ik fchrikre als ik

bedagt dat ik zo veel nieuwe en onbekende ftukken der Namurlyke

Hiftorie in order brengen moeft. In 't eerfc bezag ik alleen de plan-

ten , zonder het te wagen my in een nauwkeuriger onderzoek in te

laten.

Ik nam by een Winkelier, die een Quaker was, myn intrek. Ik

ontmoette daar in huis goede en eerlyke menfchen ,
gelyk my de meea-

ten van die fekce fchenen te z^'n. Ik had hier, nevens nrynen Jung-

frcm, kamer, ligt, bed, oppafling en driemaal eten, indien wy wil-

den , voor twintig fchellingen , naar den loop van 't Penfylvanifch

geld , in de weeL IMaar brand , wafchgeld en wyn , moeft buiten

dat betaald worden.

j> rT^„. Eer ik verder myne reis verhak, wil ik ene korte befchryving ge-

vin^ vaii ven van de Stad Pbiladelphia , van de welke ik in 't vervojg dik-

Fhiiadel-wyls gewagen zal.

pbia Philadelpma , de hoofdflad van Pensvlvanie , een Landfchap dat

voorheen een deel van Nikcw Zweden uitmaakte, is ene der voor-

naamfte fteden van Noord Aiwerika , en naafl Bojio» de grootfte.

Zy legt genoegzaam in 't midden der Engelfcbs Volkplantingen, op

de breedte van 29. gr. en omtrent 5e. min. N. en de lengte van

75' ^^- ^^^fl '"'^^ Londen.

Deze Stad werd in den Jare 1683. of zo als anderen willen 1682.

door den bekenden Quaker William Pen het eerft aangelegd, die dit

gantfche Land van Koning Karel den IJ. van Engeland ten gefchenk

verkreeg, nadien Zweden van zyn regt op het zelve had afgedaan,

Zy moed, volgens Pens ontwerp op een punt leggen, dat de Ri-

vieren Della-ware en SkilkuU by hare t'zamenvoeging maken , in

ene vierkante gedaante, en twee Engelfche mylen lang en ene breed

zyn. De oodzyde moeft tegens de 'Dellaware en de wedzyde te-

gens de Sknlkill geraakt hebben. Men had werkelyk op beide de
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Rivieren begonnen te bouwen. Agc hoofdftracen , ieder twee Eng^
mylen lang , en zclHen dwarsftraten , elke van ene myl y werden

afgeiloken , allen lynregt , en zeer breed. De oord was toen

genoegzaam ene volkomene woefteny, bedekt met zware bofTchen,

en hoorde drie Zvieedfcbe Broeders , Svensfon genoemd , toe , die

'er zig hadden neergezet. Zy verlieten niet tegenzin de plaats we-
gens hare \oordelige legging. Dog op 't laafl: bewoog Pen 'er hun
toe , die hun enrge mylen verder tweemaal zo veel gronds gaf dan

zy bewoond hadden. In 't vervolg heeft Pen zelf, en zyne opvol-

gers na hem , den gegevenen gi-ond merkelyk ingekort , onder voorge-

ven dat de Svensfons zig meer toegeëigend hadden , dan hun- was toe-

geftaan.

Maar voor zulk ene uitgeftrekte plaats , als de Stad volgens het

ontwerp wezen moefl:, was het onmogelyk een genoegzaam getal van

Ingezetenen te vinden. Het ontwerp deAalven van op de Skulkill

te bouwen wierd ter zyde gelegd , tot dat 'er beter kans zoude zyn

om het te vei-vullen , en men bouwde aUeen langs de Deüaware. Deze
Rivier , die langs de ooftzyde der Stad ftroomt, brengt haren handel

groot voordeel toe , en maakt een fchoon gezigt. De huizen die

Keds langs de Skulkill gebouwd waren , wierden allengskens naar de
Dellaware verplaatft. De Stad legt in enen zeer aangeiiamen oord ,.

van 't noorden tot het zuiden langs het water. Zy is iets meer dam
ene Eng. myl lang , en op fommige plaacfen ene halve myl of iets

meer breed. De grond is gelyk , en bellaat uit zand gemengd met een^

weinig klei.. De ondervinding heeft getoond dat d£ lugc hier zecc

gezond is.

De ftraten zyn regelmatig , frai ,. en de meefien vyfHg Eng.^ voe^
ten breed.. Arcbflreet is zes en zellig ,. en- Marketjireet , welke de
voomaamfte Itraat is, waar de markt gehouden wordt, byna honderd voe-.

ten breed. Zewsw lopen 'er vaiT het noorden naar het zuiden , of naar

de langte der Stad, uitgenomen ene, die langs de Rivier, ten zuidea

van de markt loopt, en Waterfireet genoemd wordt. Agt waren 'er ge-
fchikt om in 't dwars van de ene Rivier naar de andere te gaan. Zy lo-

pen niet volkomen ooft en weft, maareen weinig van die Ibekking af..

Al de ftraten zyn lynregt, en maken te zamen regte hoeken op de fny-

dingen , uitgenomen twee , die naaft aan 'r water zyn. Sommigen zyn-

beftraat , anderen niet , en dit fchynt minder noodzakelyk om dat de
grond zandig is, en dus het water intrekt. Dog in de mecftcn is 'er een;

beftrating naaft de huizen van gelyke ftenen , volgens Engelfch gebruik ,,

een vadem, en fomtyds meer, breed, met palen op den afftand van drie-

of vier vadem afgezet. Op de fteenen gaan de voetgangers, rytuigen en.

paarden moeten midden op de ftraat blyven. Onder de daken lopen go-
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ten met pypen daaraan, zo dat de menfchen die langs de ftraatgaan, by

regen of 't fnielten der fneeuw niet kunnen bedropen worden.

De Hui-
-^^ huizen geven een goed aanzien , zyn gemeenlyk enige verdiepingen

hoog , en van gebalcken of gehouwen ftcnen gebouwd ; dog de eerften

worden het meefc gebruikt, en worden even buiten de Stad en zeer wel

gebakken. De gehouwen fteen , dien men voor andere huizen gebezigd

heeft , wordt in menigte in het Land gevonden , is ligt te bearbeiden , en

heeft de goede eigenfchap van in nat weder het vogtnietaantetrekken.(*)

Men brandt hier overal enen zeer goeden kalk om te metfelen.

De huizen zyn met planken gedekt. Het hout neeemt men van een

boom dien de Zweden den ÏVitten Jenei-erboom , en de Engelfchen den

Witten Ceder noemen. (§) De moeraden waren 'er voorheen vol van ,

dog tegenwoordig zyn deze bomen meefl: gekapt , en men heeft nog

gene nieuwen geplant, (f) Het hout is zeer ligt, rot niet zodra als ander

hout in dit Land, maar duurt een 's menfchen leven lang, en is daarom

uitmuntend voor de daken. Ook bezwaart het d\; muren niet. Dog ve-

len beginnen te vrezen , dat men met den tyd deze daken zal aanzien als

zynde de Stad zeer nadelig, om dat, dezelven zo ligtzynde, de mees-

fte muren ook zeer ligt zyn opgemetleld , en dat hout nu begint te

ontbreken, zo dat men in 't toekomende genoodzaakt wezen zal gebruik

re maken van zwaarder ftoffen , pannen, of ietsdiergelyks, welke zwaar-

te de muren niet zullen kunnen dragen. Om deze reden hebben reeds

velen federt enigen tyd begonnen zig van pannen te bedienen.

Onder de openbare gebouwen zullen wy eerfl fpreken van de Ker-

ken , waarvan 'er verfcheidenen zyn , want God wordt hier op velerhande

wyzen gediend.

De Engelfche Kerk flaat in 't noorden der Stad , een weinig van de

markt af. Zy is de fraifte van allen. Zy heeft enen kleinen toren, die

niet veel zeggen wil , waarin ene klok hangt om te luyén by kerktyd of

beti'rafeniflèn. Ook heeft zy een uurwerk. Dit gebouw , genoemd

Cbrifi Chiircb, wierd gefligt omtrent het laaft der voorgaande euw , dog

is

( * ) Dit is niet al te w^'sgerig uitgedrukt. Geen fteen trekt het vogt uit de

lust tot zig, ten zy bezwangerd met zoutdeeltjes. Maar als de fteen liouder

is "dan de idgt, verdikt hy het vocht van de lugt op zyn oppervlakte. Depoor-

agtige ftene'n ilorpcn het vogt terftonds in , maar zy die geflotcner zyn , ge-

Ivk'hct marmer, behouden 't"op hun oppervlakte, totdat het door uitwaasiè-

ming vcrdwynt. F.

( § ) Cupresfus thyoides Linn.

( f ) Evenwel gebruikt men nu , meer dan twintig jaar na dat dit gcfchreven

is, dit iiout in Fmfylvanie , en heeft 'er genoeg van om het naar de Wejl Ia-

MJ'cbs Eilanden uittevoeren. F.

Kerken.
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is onlangs herbouwd en verbeterd, Zy heeft twee Predikanten , die hun

jaargeld grotendeels uit Engeland krygen.

De Z-weedfcht Kerk , anders de Kerlc van Weekacko , ftaat in 't zui-

den der Stad, genoegzaam buiten dezelve, aan de Rivier, 't welk hare

legging de aangenaamlle van al de Kerken maakt. Ik zal 'er breder van

handelen wanneer ik van de Zweden hier woonagtig fpreken zal.

De Duitfche Lutberfcbe Kerk Haat aan het noordwcllen der Stad.

By myn aankomfl: in Amerika had zy een klein torentje ; dog het zelve

gebouwd zynde voor dat de muren van de Kerk volkomen droog waren ,

begonnen die te zakken , zo dat men den toren in den herflï van hec

jaar 1750. moed afbreken. Omtrent dien tyd kreeg de gemeente een

frai orgel uit Dtiitjchland. Zy heeft maar enen Predikant , die den

enen zondag in de Lutherfche Kerk te Germantown ^ en den anderen

te Philadelphia preekt. De eerfte Predikant der Lutherfchen alhier

was de Heer Muhlenberg^ die in 't Jaar 1743. den grond voor deze

Kerk gelegd heeft, en federt van daar naar ene andere gemeente geroe-

pen zynde, opgevolgd is door den Heer ^^«»åo/z , van Sleeszvyk^ohoo'c-

tig , die hier nog ftaat. Beiden zjn zy van Halle in Saxe herwaards ge-

zonden , en hebben , door hunne byzondere gaven van ftigtelyk te pre-

ken veel nuts gedaan. Kort voor dat deze Kerk gebouwd was , hadden

de Duiifchers genen Predikant voor hun zelven , zo dat de Zweedfche

Predikant , de Heer Dylander , te Weekacko voor hun predikte. Na
zynen dood in 1741. fchrevcn zy naar Duitfchhnd om een Predikant.

Deze gemeente is thans zeer talryk , zo dat alle zondagen de Kerk zeer

vol is. Zy heeft twee koren, dog geen Sakiüftie. Voor den altaar

wordt niet gezongen , maar alles gelezen.

De Oude Prcsbyteriaanfche Kerk is niet ver van de markt op zuidzy-

de van Mat ketflreet. Zy heeft ene middelmatige grootte, en is ge-

bouwd in 't jaar 1704. gelyk het opfchrift in den gevel aan denoordzyde

aantoont. Het dak is van buiten een halve cirkel, of maakt ten minllen

enen halven zeshoek. Het gebouw zelf ftaat noord en zuid, want de

Presbyterianen zien 'er niet op , gelyk anderen , naar welke windftreek

hunne Kerken gebouwd zyn.

. De Nieuwe Presbyteriaanfche Kerk wierd in 't jaar 1750. in het

noordvveften der Stad, door de zogenaamde Nieuivverligten (*) ge-

bouwd. Deze Nieuwverligten zyn menfchen, die uit verfcheiden Gods-
dienften leerlingen geworden zyn van den welbekenden Wiutefield , die

in de jaren 1739. en 1740. en naderhand wederom in 1744. en 1745.
genoegzaam alle de Engelfche Volkplantingen doorreisde. Zyne wel-

fpre-

i*) Nivclights
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fprekendheid , zyn ongemene yver, en andere gaven, maakten, dat hy

dikwyls , vooral in de twee eerlle jaren, agt, ja zelfs twintigduizend

toehoorders , in 't open veld had. Zyn inzigt met zyn reizen was geld

voor een Weeshuis te verzamelen , dat in Georgië zou worden opgeregt.

Hy kreeg dikwj^ls op ene reis zeventig ponden Sterlings by een; zelfs

verzamelde hy by twee predikatien, die hy in 't jaar 1740. op enen zon-

dag deed , honderd en vyftig pond. De aanhangelingen van dezen man ,

nu de Nieuwverligten geheten , zyn tegenwoordig ene fekte van Pres-

byterianen. Want fchoon WhitifieU eigenlyk een Geeftelyke van de

Engelfcbe Kerk was , week hy allengskens af van derzelver leer ; en , in

't jaar 1 744. te Bofton zynde aangekomen , zintwiftte by zo lang met de

Tresbyterianen , tot dat hy zelf hunne gevoelens aannam. Whitefield

was geen gToot zintwiiler, en kon dus door deze dooi-flepene Heden ge-

leid worden waar zy hem hebben wilden. Dit veroorzaakte ook dat ge-

durende zyn laatite verblyf in Amerika zyn' toehoorders zo talryk niet

waren als de eerfle maal. De Nieuzvverllgten bouwden het eerft in

1741. een groot huis in 't wellen der Stad, om den Godsdionft daarin

waartenemen. Dog alzo zy na het vertrek van 'Whitefield onder malkan-

der in fcheuring geraakten , behalven om nog andere redenen , wierd het

gebouw in hetjaar 1750. aan de Stad verkoft , en tot een fchool gefchikt. De
Nieuivverügten bouwden toen ene Kerk, die ik de Nieuwe Presbyte-

riaanfche genoemd heb. Voor den ooftelyken gevel zyn de volgende

woorden in 't Latyn in vergulde letters te lezen , Presbyteriaanfche Kerk ,

mder Gods zegen in ''t jaar des Heren 1750. geftigt.

De Oude Duitfcbe Hervormde Kerk ftaat in het wellnoordwelter

deel van de Stad , en gelykt veel naar de Kerk in Ladiigaordslande te

Stokholm. Zy is nog niet geheel af, Ichoon 'eral verfcheidenjarendienll

in gedaan is. Deze Duitfchers gingen by 't leven van den lieer Dylan-

der in de Znveedfche Kerk. Dog toen , na den dood van dien Heer ,

de Lutherjchen enen Predikant uit Daitfcbland komen lieten, raaaiten

de Hervormden ook toellel om 'er een van Dordrecht te ontbieden,

en de eerfte dien men hun zond was de Heer Slaughter^ dien ik daar

by niyn aankomft ontmoette. Maai- deze had in 't jaar 1750. het on-

genoegen, dat een ander Predikant, die nieuwlings uit ^ö//«»^ aange-

komen was, zig, door lift, zo by een gedeelte der Gemeente wift inte»

dringen , dat meer dan de helft 'er van gewonnen werd. De twee Pre-

dikers beiwiftten malkanderen verfcheiden zondagen den Predikftoel. Men
verhaalt , dat de laatftgekomene eens des zaterdags avonds reeds op ftoel

ging , en 'er den gantfchen nagt op bleef. De ander dus voorgekomen

zynde, geraakte de beide partyen handgemeen, en klopten malkander

wakker af, ten algemenen Ipotte en tot ergernis der gehele Stad. De
zaak
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zaak kwam voor den Magillraat , die ze ten voordele van den Heer Slaugb-

ter uitwees.

De Niemve Hervormde Kerk wierd niet ver van de Oude ge-

bouwd door de aanhangclingcn van den laatft gekomenen Prediker,

nadat zy in het ongelyk gelleld waren. Egter wilt deze hec zo ver

te brengen, dat genoegzaam het gantfclie gehoor van zynen tegen-

ftrever verliep. De Quakers hebben twee kerken of zogenoemde
VngaderpJaatfen , ( * ) de ene op de mark: , en de andere in het

noorden der Stad. Men vindt hier , volgens 't gebruik van deze

menfchen, nog altaar, nog predikftoel, nog enig ander Kerkfieraad,

maar alleen zitplaatfen en enige armblakers. Zy verzamelen zig eiken

zondag driemalen , en behalven dat nog ieder week en maand op zekere

tyden. Ik zal in 't vervolg breder van hun fpreken.

De Wederdopers komen te zamen in het noordelyk gedeelte der

Stad.

De Roomsgezinden bezittten tegens het zuidweften een tamelyk

groot huis , dat van binnen frai verlierd is , en een orgel heeft.

De Aanhangers des Graven van Zinzendorf ^ anders Hernhutters^

hebben een huis in het noorden der Stad gehuurd, waar zy in het Hoog
Duitfch en 't Engelfch dicnfl: plcgten te doen, niet alleen twee of drie-

maal ieder zondag, maar ook eiken avond in de week als het donker

was. Dog in den winter van 1750. werden zy genoodzaakt van hunne
avondbyeenkomflen af te laten, door enige dartele jongens, die hun ver-

fcheiden malen kwamen floren , door uit een donkeren hoek , by 't floc

van elk vers, met een werktuig dat het geluid van een Koekoek maakt,

waarmede de kinderen gewoon zyn te fpclen, zulk een geweld onder

het zingen te maken , dat de Gemeente fchrikkelyk geërgerd werd.

Die van de Engelfche Kerk , de Nieuwverligten , de Quakers en
de Duitfche Hervormden hebben ieder hunne begraafplaatfcn buiten

de Stad, en niet by hunne Kerken, Ichoon de eerften fomtyds wel
eens ene uitzondering hier van maken. De anderen begraven op hun-
ne Kerkhoven , en de Hernhutters waar zy maar konnen. De Zwar-
ten worden op ene zekere plaats buiten de Stad begraven.

Ik ga nu over om van de overige openbare gebouwen te gewagen. Andere
Het Stadhuis^ of het huis voor de Vergaderingen der Provincie , legt Open ba-

in het weften der Stad, is een fchoon gebouw, dat het grootfee fieraad
''"^ ^'^-

van de Stad uitmaakt. Het heeft enen toren met ene klok. In het
"'^"^^''^"'

zelve komen de Afgevaardigden van het geweft gemeenlyk in Oéto-

ber t'zamen, of wel dikwyler, indien het de nood vereifchr, om over

Ca t al-

(*) Meetings.
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't algemene welzyn raad te plegen, en hunne kleine Parlemsnte of

Ryksdagen te houden. Hier overzien zy de oude wetten, en maken
des noods nieuwen.

Terzyde van dit gebouw ftaat de Boekery^ die in 't jaar 1742- eerft

is aangelegd geworden, volgens een beftek van den Heer Franklin. De-
ze bewoog eerft de vermogendfte lieden van de Stad om veertig Schellin-

gen voor een begin te geven , en vei"volgens jaarlyks tien Schellingen
,

om allerhande foorten van boeken te kopen. De Intekenaars hebben het

regt de boeken te gebruiken. Anderen mogen ze ook \'oor enen zeke-

ren tyd lenen, dog moeten een onderpand geven , en 's weeks agt/»?»-

ce voor ccn foüo, zes voor eenquarto, en vier/ewe voor een klcindcr

boek betalen. Zodra de tyd dat men een boek houden mag om is,

moet het 'er weder zyn, of men wordt beboet. Het geld dat op deze

wys verzameld wordt, is gefchiktom den Bibliothecarius te betalen en

nieuwe boeken te kopen. Daar is reeds ene fraije verzameling van uit-

muntende werken, meeft Engelfchen, verfcheiden FranfchenQn Latyn-

fchen^ dog weinigen in andere talen.. De Intekenaars hadden de beleefd-

heid van den Bibliothecarius te bevelen my , zo lang ik hier zyn zoude,

alle de boeken te lenen, die ik begeren zou, zonder enig geld. 'er vooj

te nemen. De Bockery ftond open alle zaterdagen'snamiddags van vier tot

agt uren. Behalven de boeken is 'er ene ruime verzameling van natuur-

lyke zeldzaamheden en van wiskundige en natuurkundige werktuigen.

Verfcheiden andere kleine boekeryen zyn 'er in de Stad aangelegd , op
den zelven , of byna den zelven voet als deze.

Het Raadhuis (*) ftaat in het midden van Märketftreet ^ ten wes-

ten der Markt. Het is een frai gebouw, met een klein torentje , waar-

in een klok is. Rondom en onder het zelve wordt eigenlyk de markt

iedere week gehouden.

De jlkademie ftaat in het weften der Stad. Het was voorheen, ge-

lyk gemeld is, ene verzamelplaats voor de aanhangers van Whitefield :^

maar zy verkoften het in 't jaar 1750.. enhet wierd tot ene Akademic,

of liever tot een fchool gefchikt. De jeugd wordthieralleen in zulke din-

gen onderwezen, die zy by ons in de lage fcholen leert; maar men denkt

hier met den tyd zulke lelfen te zullen geven, als eigenlyk aan ene Aka-

demie paflcn.

Op liet einde van den laatllcn oorlog wicrd hier op de zuidzyde,

der Stad aan de Rivier ene fchans aangelegd , om den Franfchen en

Spaanfchen Kapers het landen te beletten. Dog dit gefchiedde niet,

dan na een hevigen tvvift. De Quakers verwierpen alle veftingwer-

ken- , als ftrydende met hunnen Godsdienft , die deu Chriften allèrr

(*) Jbe Court-Houfe,.
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kryg verbiedt , het zy aanvallenden of verwerenden , maaralleen wil

dat men op God vertrouwen zal. Men widèlde vcrfcheiden fchiif-

ten voor en tegen. Dog de vyandlyl<e Kapers enige vaartuigen de

Stad toebeliorcnde hebbende weggenomen , vonden de mcede , zo

niet alle de Quakers ^ het raadzaam de vcrflcrking, ten minilen door

geld te fcliieten , te bevorderen.
'

Onder alle de voordelen dezer Stad is hare aangename lugtgc- Liicts-

fleldheid het voomaamilc. De Winter is niet zeer gcflreng en tamc- geikld-

lyk kort , en de Zomer niet te heet. Met land rondom brengt al-
'^'-'''^*

lerhande akkervrugten in grote menigte \'oort. De September en Oc-
tober .:yn hier gcTyk aan het begin van Auguflus in Zivcden , en de

eerlle dagen van Februari zyn veeltyds al zo aangenaam als het laatd

van April en het begin van Mai in Zweden is. Zelfs zyn de koud-

fte dagen in fommigc Winters niet kouder dan de laatfte herflklagen

in het midden van Zweden en het zuiden van Finland.

Philadelphia heeft fchoon en helder water. Want fchoon 'er in

de Stad gene bronnen zyn, vindt men in ieder huis enen put, en op-

de rtraat zyn 'er ook verfcheiden , die zeer goed water geven om te

drinken , te wafTchen , te kolden , en voor ander gebruik. Gemecn-
lyk moet men veertig voet diep graven eer men water vindt. Het

water der Dellaware is ook goed. JMaar by het maken van putten

begaat men dikwyls enen misilag, die het water on verfcheiden plaat-

fcn der Stad bederft. In 't vervolg zal ik gelegenheid hebben hier

verder van te gewagen.-

De Dellaware bevordert den Koopliandel uitermate. Het is ene De Den-

der grootlle Rivieren van do Wereld. (*) Zy is drie Eng. mylen ^"'^-"^'

breed aan haren mond , twee mylen voor de Stad fVilmtngton , en
drie vierden van ene myl voor Philadelphia , het welk tulTchen de'

negentig en de honderd mylen van Zee, of van de plaats waar zig de-

Dellaware in den zeeboezeni van dien naam rtort, aflegt. Egter is

zy nergens minder dan vyf of zes vadem diep, dus de grote Schepen

tot voor de Stad kunnen komen , en naaft aan de brug op vyf vadem
ankeren. Hier is het water niet meer brak. Dit maakt dat al de
wormen , die op Zee aan het Schip gekomen zyn , en 'er gaten in-

gemaakt hebben , fterven of afvallen, zodra het hier enigen tyd ge-

legen heeft. •

Het enige ongemak , waaraan de handel hier onderworpen is , is

dat de Rivier alle Winters aie maand of meer toevrieit. Gedurende

dien

(*) Hier fchynt de Schryver om verfcheiden Rivieren elie veel groter zyn
riet te denken. F.

C3
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dien tyd is de vaart geftopt. Dit gebeun niet te Bofton, te Neijs-

Tgrk , en op andere plaatfen digter aan Zee.

De vloed doet zig zelfs nog dertig Eng. mylen boven de Stad te

Trenton bemerken. Het verfchil van hoog en laag water te Phila-

ia, is agt voet.

De watervallen , die by frenton in de Dellaivare en een weinig

boven Philadelpbia in de Skulkill zyn , maken die Rivieren meer
landwaards in onbruikbaar om goederen naar of van Philadelpbia te

voeren. INIen moet dan daaitoe Wagens ofKaiTen gebniiken. Men
heeft al op middelen gedagt om beide die Rivieren , ten minften voor

grote Schuiïcn , vaarbaar te maken.

Sdieeps- Alle jaren worden 'er verlcheiden Schepen gebouwd van Ayneri-
timmer- kaanfch eikenhout op de werven, die in en nevens de Stad aange-
werven.

jgg^j ^yn. Dog zy kunnen in deugd en duurzaamheid 'by die welken

van Europifch eikenhout gebouwd zyn niet vergeleken worden.

Dj" Stad dryft enen zwaren handel , zo wel met de Inwoonders

van het Land, als naar andere gcweflen , vooral op de fVefi Indien ,

CÄ Zuid jimertka ^ f\Q Antilles^ naar Engeland^ Ierland^ Portugal^

en verfcheidene Engelfche Volkplantingen in Noord Amerika. Dog
gene andere dan Engeljche Schepen mogen in de Haven komen.

PiiiLADELPHiA trekt de grootfte winft uit haren handel op de TVeP
Indien , waar heen de Inwoonders dagelyks ene menigte van meel,

boter, vleefch , en andere eetwaren , timmerhout, planken, en dier-

gclyken zenden. Daartegen ontvangen zy fuiker, fyroop, rum, in'

digOy mahoganyhout ^ en andere waren, of baar geld Het regte Ma^
hoganyhmt , 't welk in Jamaika valt , is tegenwoordig meeft al

weg.

Naar Engehnd worden ten dele waren die in de Tf^efi Indien

vallen, ten dele die het Land voortbrengt, gezonden. Tot de laatflen

behoren allerlei hout , inzonderheid zwart walnotenhout , en eiken

planken voor den Scheepsbouw ,
gehele hier gebouwde Schepen

,

yzer, pelteryen, en teer. De teer word eigenlyk te Neiv-Jerfey ge-

maakt , zo dat de bolTchen in dat gewell meed \\'eg zj'n. Eindelyk

zendt men ook \'cel baar geld naar Enieland. Hier voor krygt men
daar van daan allerlei daar gemaakte goederen , fyne en gro\'e la-

kens , linnens, yzer- en tinder mctalenwerken , en Ooft Indifche waren.

Want men moet aanmerken dat Engeland Philadelpbia van byna alle

de handwerken en ftoffen voorziet , die daar gebruikt worden.

Naar Ierland gaat jaarlyks een grote menigte van lynzaad , te

gelyk met verfcheidcn hier gebouwde Schepen, Portugal trekt

koorn , meel en ongemaalde mais. Spanje ook enig koom. Maar

Koop-
handel.
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al het geld dac men uk die landen krj'gt moet ten ccrlten naar En-

geland ter betaling der waren die men van daar trekt , en die veel

meer bedragen dan dit geld.

Dog om te nauwkeuriger te tonen wat de Stad en het gantfche

Landfchap jaarlyks uit Engeland onn'angcn heeft, zal ik hier een ge-

trouw uittrekfel uit de Engelfche Tolboeken invoegen , dat ik van den

Ingenier Lewis Evans te Philadtlphia gekregen heb. Deze Heer
had iemant zyner vrienden te Londen verzegt hem ene lyfl: te zenden

van alles wat in verfcheiden jaren uit Engeland naar Penfylvanie ge-

zonden was. Hy kreeg die lyft , en fchoon de waren 'er niet op

waren uitgedrukt , is derzelver waarde in geld berekend. Diergelyke

uittrekfels üit de Tolboeken heeft men voor alle de Amerikaanfche

Provinciën gemaakt , om daardoor het Parlement in Engeland te over-

tuigen , dat deze geweften meer waren uit het Ryk getrokken heb-

ben, federt zy hun geld in briefjes veranderd hebben.

Ik heb het uittrekfel uit het oorfpronglyke zelf afgefohreven. Al-

leen moet men daarop aanmerken , dat het met Kersmis van het jaar

1722. begint en eindige om dien zelven tj'd in 1747. Deze tafel

begrypt de waren niet die jaarlyks , in grote menigte , uit Schotland

en Ierland naar Penfylvanie gezonden worden, waaronder byzonder'-

lyk veel linnen is.

* * * *
* * *

Waarde
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Waarde der goederen jaarlyks uit Engeland naar

Penfylvanie gezonden.
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Hoe fterk de gehele handel in Penfylvatiie is kan men omtrent

uit het getal der grote en kleine Schepen opmaken , die jaarlyks voor
de Stad komen of 'er van afvaren. Ik zal hier maar ene lyfl van eni-

ge weinige jaren plaatfen, die ik uit de Koeranten dier Stad getrok-

ken heb. De Schepen worden gerekend van den 5. Maart van het

ene tot den 5. Maart van het volgende jaar.

'T jaar.
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Gonver- De Gouverneur van het gantfche Landfchnp woont hier. Hy wordr
ncurs. (^oor de nakomelingen van Pen benoemd , dog kan zyn ampt niet

aanvaarden , zonder door den Koning van Engeland bevellrigd te zyn.

De Quakers uit genoegzaam alle de delen van Noord ylmerika,

houden hier eens in 't jaar hunne grote vergadering,

ïslaat- In 't jaar 1743. wierd hier ene Maatfcha-ppy van Wetenfchafpen
fchappy opgerigt. Haar voorwerp waren alle de zeldzaamheden uit de drie

tenfch-ip- ^i'^^" der Natuur, de Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Huis-

p^i]^
' houdingskonft , en Handwerken. Dog de daarop volgende kn'g fluic-

te alle oogmerken van dezen aard; en federt' heeft men niets van

deze natuur op nieuws ondernomen.

Af\\'y- De afwyking der Naald was hier in het jaar 1750. "den 30. Oóto-
king der ber O. S. 5. gr. 45. min. Weft. De waarneming gefchiedde volgens
Naald, ^g nieuwe middagslyn', die in den herfH van dat jaar te Philadelphi»

getrokken werd, en ene Eng. myl lang was. De ondervinding heeft

geleerd dat de afwyking omtrent in agctien of twintig jaren enen

graad vermindert.

Hoogte Het grootfte onderfcheid tulTchen de hoogte en de laagte van dea
van den Barometer is, volgens de waarnemingen van vele jaren door den Heer
Earomc-

j^^,^^g^ Logan gedaan , a8" 59 en 30" 78. gevonden.

HiKR zyn drie Boekdrukkeryen; en alle week komen 'er twee £«-

rl-'kl e- i^^f'^^^^
'^" ^"^ Hoog Duiffche Koerant uit.

rven.^ In het jaar 1732. den 5. September O. S. gevoelde men hier,,

Aardl-e- orn'^i"'^"'^ <^s" middag , ene ligte aardbeving
, de welke men op den

vingen, zelven tyd ook te Bofton in Nieuw Engeland en te Montreal in Ka-
nada gewaar wierd , welke plaatfen meer dan zellig Zweedfche my-
len van malkander leggen.

Prins van In November 1737. kwam de %vel bekende Prins van den Berg
flen Berg l^jhanon, Scheich Sedi , te Philadelphia , bezig zynde een groot deel
Libanon, ^^^ Engelfche Volkplantingen te doorreizen. Dat zelve jaar werd 'er

wederom ene aardbeving gevoeld , 's morgens om elf uren , op den

7. December. Zy duurde niet boven ene halve minuut. Volgens

de Koeranten had men ze op den zelven tyd ook gevoeld te New-
cajlle , Neiv-Tork , New London , Bojion , en andere plaatfen in

Nieuw Engeland. Dus had deze zig ook vele mylen uitgelbekt.

GrnnF De Graaf van Zinzcndorf landde hier in December 1741. aan,

van Zin- en verbleef 'er tot de \'olgende Lente. Zyn vreemd gedrag deed ve-

zendorf.
j^j, ^ 2elfs uit de voomaamfte Engelfchen , vermoeden , dat zyne hars-

fenen ontfteld waren.

Inwoon- Ik heb het juille getal van de Inwoonders van Philadelphia niet

ders, konnen te weten komen. In 't jaar 1746. rekende men 'er meer dan^

tien duizend. Sederc is de Scad ongelooflyk fterk toegenomen. Uic

de
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de lyften der geftorvenen kan ook niets zekers befloten worden , de-
wyl zy in alle de Kerken niet juill worden opgemaakt. Ik zal die

hier plaatfen welken in de Koeranten of afzonderlyk zyn uitgegeven.

In 't Jaar. Geftorven

1730. . 007.

1738. . 250.

1739- . 35°-
1740. . 290.

In 't Jaar. Geftorven

1741- • 345-
1742. . 409.

1743- • 425-
1744. . 410.

In 't Jaar. Geftorven.

1745- • 420.
1748. . 672.

V49- • 758.
1750- • 71^-

Het blykt ook uit deze lyften dat de ziektens, waar hier de mee-
fte menfchcn aan fterven , zyn teringen , koortien , ftuipen , borftonc-

ftekingen , bloedvloeyingen , waterzugt.

Het getal der Geborenen kan men niet bepalen, aangezien in eni-

ge Kerken daar geen ordentelyke lyften van worden gemaakt. De
Quakers , die hier het grootfte getal uitmaken , dopen hunne Kinde-
ren noit, fchoon zy nauwkeurig genoeg "de geborenen aantekenen.

Insgelvks is het onmogelyk uit het getal der geftorvenen naar het

getal der levenden te giflèn , om dat ieder jaar de Stad zulk enen
toevloed van vreemden heeft. In den Zomer van het jaar 1749.
kwamen 'er byna twaalf duizend Duitfchers over , waarvan 'er velen

te Philadelphia zig nederzetteden. Dat zelve jaar telde men daar

de huizen , en bevond het getal te zyn twee duizend zes en ze-

ventig.

De Stad is nu vol van Ingezetenen , die ten opzigte van hun va- v>.r,t .

derland , van hunnen godsdienft, en van hunne neringen geheel ver- deniiddl'
fchillend zyn. Men vindt 'er byna in alle konften voortrefFelyke mee-
kers , en vele dingen worden hier zo goed gemaakt als in Engeland.
Dog Fabrieken , byzonderlyk van fyne lakens , zyn 'er nog niet.

IVIiffchien is hier van de reden , dat men ze zo gemakkelyk uit En-
geland krygen kan , en dat de Schapen, die in dit Land overgebragc
worden, allengskens veraarden.

Aan etenswaren is hier een grote overvloed, en zy zyn redelyk
goedkoop. Men vVeet hier geen voorbeelden van enen duren tyd.

Een ieder die maar God voor den Schepper, den Onderhouder en Vrj-heid.

Regeerder aller dingen erkent, en niets fti7digs met de algemene ruft

leert of onderneemt , heeft vi7heid zig hier neder te zetten , en zynen
handel te dr^'ven, hoe vreemd ook zyne beginfelen mogen zyn. Nie-
mant wordt om zyne dwalingen gemoeid, als hy de bovengeftelde
grenzen maar niet te buiten gaat. En hy is zo wel, door de wet-
ten, voor zyncn perfoon en zyne goederen in veiligheid, en geniet

D a zulk
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zulk ene VTyheid , dat men zeggen kan , dat een Borger van PhiladeT'

phia in zyn huis gelyk een Koning leeft.

Luifier. Uit al het geen ik tot nog toe gezegd hebbe, kan men ligtelyk

begrypen hoe deze Stad zo fpocdig uit het niet kon opkomen en tot zulk

ene aanzienlykheid geraken, zonder dat 'er enig magtig Vorft ware

die 'er de hand toe leende , het zy door de zulken die 'er hinderlyk

in waren te flraffen, of geld te fchieten^ En evenwel wykt zy voor

weinigen, zelfs van de oudfte Steden in Europa, ten opzigt van een

fchoon voorkomen, goede inzettingen, aangename legging, natuurly-

ke voordelen , handel, rykdommen en vermogen. 'T was niet nodig

de menfchen te dwingenom hier te komen wonen; integendeel, \Teem-

den van verfchillende talen hebben hun land, huize», eigendom en vrienden

verlaten, en zig op ene gevaarlyke zee gewaagd, om hier te komen. Andere

landen, fchoon al over lang bevolkt , klagen over gebrek van inwoondcrs ;

en Penfylvanie , dat in 't jaar i68 1. niets anders dan ene woeftenywas ,

en nauwlyks vyf honderd menfchen bevatte , wykc nu in getal van be-

woonders niet voor fommige Koningrj'ken van Europa. Het heeft u-oe-

pen van menfchen opgenomen , die andere landen, tot hunne onherileL-

bare fchade, veragt of verftoten hadden.

Oud O- Een bedroefd oud houten huis, op ene hoogte digt by de Rivier,

vciblyf- wat ten noorden de Weekacko Kerk, toebehorende aan enen van d&
^^^ S-vensfons , wordt nog als een gedenkteken bewaard van den armoe-

digen ftaat dezer plaats, eer dat de Stad gebouwd was. De oud-

heid van dit gebouw geeft het een foort \-an voorrang boven de an-

dere huizen in dé Stad, fchoon het het flegtfte van allen is. Deze

hut was bewoond, toen nog de herten, elanden en bevers by ligtcn

dage op de aanllaande markten, ftraten en kerkhoven van PhiJadel-

pbia verkeerden. In dit huis hoorde men reeds het geluid van 't

fpinnewiel, eer men om de ha;ndwerken, die hier federt gcoeffend

zyn , dagt, en voor dat PhUadelphia zelfs beftond. Maar met dit

alles ftaat dit huis om te vallen; en binnen weinig jaren zal het

al zo moeilyk zyn te vinden waar het ftond, als het onwaarfchynelyU

was in den tyd dat het gebouwd wierd, dat ene van de grootfte fte-

den van Amerika in 't kort daar vlak by ftaan. zoude.. Maar laat

ons ons dagverhaal hervatten.

TP
Den 7. September verhaalde my de Heer Peter Koek , een Koop-

£d door man in deze Stad, dat hy de vorige week zelf gezien had hoe ene flang

een flang enen vogel inzwolg. Deze vogel , om zyn gefchreuw de Katvogel ge-

Vietovexd» noemd , (*) vloog van den enen tak op den anderen, en maakte, naar

(*) Muscicapa CaroUnenJis^ Lunsf».
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2yn gewoonte, een naar geluid. Onder den boom, omtrent enen va-

dem van den ftam , lag ene grote zwarte Hang , haren kop ge-

ftadig om hoog houdende, kykendc naar den vogel, die gedurig heen

en weer vloog , en nu en dan op enen tak ging zitten. In 't ecrll hield

hy zig op de bovenllc takken. iVllengskens kwam hy lager en lager,

en eindciyk Hortte hy zig op den grond neder, en huppelde naar de
plaats daar de flang lag, die terflonds haren bek opende, den vogel greep
en doorzvvolg. Dog de Heer Koek overviel en doodde ze op 't ogen-
blik. Men verhaalde my naderhand dat men dit van dit foort van Han-

gen dilcwj'Is waargenomen heeft. Het zelve is al lang van de Ratelflang

bekend geweeft.

Ik wandelde dien dag naar buiten , om naar planten te zoeken. Ik

vond \x\<:x^c!^t\èsmEuropifchen<i\\it\hZ'weedfcben, maar zullien die aan

jlmerika alleen eigen zyn, waren de talrykften.

De Firginifche Ahorn
( j ) is zeer gemeen op de oevers van de Del- Bemen

laware. De Engelfcheti noemen hem Buttonwoed of ook Waterbeuk, '^^ P'-''^-

welke laatHe naam de gemeenfte is. Ily groeit meert maar op lage plaat-
^^"*

fen , vooral op den kant van rivieren oi^ beken , maar kan ligc op droger

plaatfen verplanc worden, als 'er de grond maar goed is. En, om dat

zyn blad groot en dik is ,
plant men hem veel omtrent de huizen en ia

tuinen , om 'er in de hitte ene aangename fchaduw onder te vinden. Met
dit inzigc zet men 'er wel banken onder. Sommigen van de Ziveden
hadden dozen, emmers, en diergelyke dingen, gemaakt door de Jme^
rikaanfche Wilden uit den baft van dezen boom. De fchors is ene Ivre

dik. iDeze boom groeit ook in moeraflèn en vogtige weiden , waar de
Ellchen en de rode Ahorn waden. Hy is gemeenlyk al zo hoog en dik.

als de Denneboom. Het zaad blyft 'er tot in de lente op zitten ; in 't

midden van April gaan de huisjes open en verlpreiden de zaden. Mis-
fchien om dat het zaad niet eerder ryp is. Deze boom is aarinerkelyk.

om zyn fpoedig groeijen , waarin hy alle andere bomenoveru-eft. Daar is

zulk ene menigte van op vele plaatfen in de lage weiden tufichen Phila-
clelphia en het veer te Gloucejier,op beide zyden van den weg, dat men
daar des zomers als door ene digte laan rydt» Ik zag in 't 'jaar 1750.
den 15. Maart de knoppen 'er nog aan zitten, en in 't jaar 1749. be-
gonden zy den 8.. Mai te bloeijen. Men vindt verfcheiden van deze bo-
men te Chelfea, by Londen geplant, die in hoogte en dikre voor deiï

eik niet wyken.

Den 18. ging ik 's morgens vroeg met den Zw^^Ci&e» Schilder, DeLand-D 3
-

deaftrcck."

{]) LiNN. Platanus Oceidentalis. Gatesby Nat, Hifi. of Carolina^
vol. I. p, 56. t. 56,
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den Heer HeJ/elius , naar het Landgoed van den Heer Bartram , vier

Eng- mylen ten zuiden Philadelphia^ een weinig bezyden den groten

weg naar Maryïand, Virginie en Karolina gelegen. Nu had ik eerfl:

geLegenlieid den flaac des Lands te leren Icenncn , welk ene vlakte was ,

bedekt met allerhande foorten van bomen, die hun blad laten vallen.

De grond was zand vermengd met klei , dog het zand had de overhand.

Hier en daar zag men plaatfen waar het houc weggehakt was , bewoond

door boeren , die hunne akkers rondom hunne huizen hadden. De bos-

fchen waren vol moerbezie- walnoot- kaflanje- ftsfafras- en andere bo-

men ; verfcheiden foorten van wilden Wyngaard flingerden zig tot in de

toppen van het hoogfte geboomte. Op andere plaatien oravlogten zy de

heiningen zo fterk, dat die byna onder de zwaarte bogen. De Perfi-

mon , een foort van Mispelboom
,
groeide in natte gronden en omftreeks

waterfprongcn. Zyn kleine appeltjes zagen 'er reeds wel uit , dog zyn

niet eetbaar voor dat ze bevroren zyn , en dan zyn jze zeer fmakelyk.

De Heer Hejfelius vergaderde 'er fommigenvan, enverzogtmynenjF«»g-

Jirom van de vrugten des Lands te proeven; dog de goede hals had 'er

pas in gebeten, of hy gevoelde wat eigenfchap zy hebben voor dat zy

tot hare volle rypheid gekomen , en door de vorlt aangedaan zyn. Zy
trokken zyn mond t'zamen, zo dat hy kwalyk fpreken kon. Dit maakte

hem 'er zo afkerig van , dat hy met moeite bewogen worden konde om
'er ,

gedurende ons verblyf in Jmerika , van te proeven , fchoon zy in

den herfll en tegens den winter al hare bitterheid verliezen.

,, Om de nieuwsgierigheid te voldoen van zulken die gaarn weten willen

cii p!an- wat hout in deze geweften valt, en of men 'er bomen vindt die ook in

ten. onze boflchen waflen, zal ik hier ene. korte lyfl invoegen van die bomen

welken in de boilchen het digfl: by Pbiladelphia in 't wild groeijen. Ik

zal dien boom de eerile plaats geven die de menigvuldigfte is, en zo ver-

volgens, zo dat zulke bomen waar\'an men maar enen enkelden, fchoon

^igt by de Stad, vindt, de laatilen zullen zyn.

1. ^uercus alha, de Witte Eik, waft in goede gronden.

2. ^iercus ruhra , Zwarte of Rode Eik.

3. &uercu5 Hifpanka, de Spaanfche Eik, een foort van den voor-

gaanden.

4. Juglafis aïba , de Hkkory , een foort van walnoot. Men vindt

'er drie of vier foorten van^

5. Ruhus occidentalis., de Amerikaanfche Braarafh-uik.

6. jicer rubrum , de Ahorn met roden bloeifem. Hy wafl: in raoe-

jaffige gronden.

7. Rhus

(*) Di-iïpyros yirginiam Linn. Spec. plant.
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7. Rhus glabra , de gladbludige Stmacb. INlen vindc deze plant iii

de bofTchen , en op oudc koornvelden.

8. Fitis Labritsca Ö" Fulpina , wilde Wyngaarden van vcrfcheiden

foorten.

9. Sambucus Canadenfts , de Amerikaanfghe Vlierböora. Deze

groeit langs de hagen en bctuiningen.

10. ^uerctis P hellos y de Moeras eik.

1 1 . Azalea lutea. Zy wafl: in de bofTchen en op droge plaatfen.

12. Crategus Crus gdli. Mex\ vindt hem in de boflclien.

13. Faccinium , een foort van blaiiwbeffeilruik.

14. ^uercus prirms, de Kalbnje eik. Hy walT: op goede gronden.

15. Cernus Jloricla., de Konioeljeboom. Men vindt hem in allerlei

gronden.

16. LiriodendronTuUpfera, de Tulpeboom. Hy groeit in allerlei

aarde.

17. Prunus Firgimana, de wilde Kci-sfeboom.

18. Faccinium , een Blauwbeflellruik. Hy vereifch: enen goeden

grond.

19. Prims verticillatus. Hy groeit in moeraiTen.

so. Platanus occidentalis ^ de IVaterheuk.

Cl. Nysfa aquatica, (*) groeijende op de velden en de bergen,

22. Liquidambar ftyraciflua , itaande aan fonteinen.

23. Betuia Alnus ^ de Els, ene verfcheidenheid van den Z-weed-

fcben. Het was maar een flruik.

24. Fagus Cafianea^ de Kaftan]eboom , voortkomende op koorn-

velden, weiden, en in kreupelboftchen.

25. Juglans nigra , de zwarte walnootboom. Hy waft op de

zelve piaatfen als de voorgaande.

a6. Rhus radicans, de zig omwindende Sumacb. Deze klimt te-

gens de bomen op.
•

27. Acer Negundo , de Ahorn met Esfcheloof. Hy groeit op

moei-asfige plaatfen.

28. Prunus domefticay de wilde Pruimboom.

29. Ulmus Jmericana^ de witte Olm.

30. Prunus Spnofa , de Doornftruik. Deze komt voort op lage

gronden.
31. Laa-

(*) LiNM.'Eus gewaagt mnar van een foort van N-yJfa, namelyk de N-yjfa

amiatica. De Heer Kalji noemt den naam niet van het i'oort. Maar in-

dien de 7Ame niet een verfcliillend foort is , moet het ten minltcn ene ver-

fcheidenheid zyn ; dewyl deze, volgens heaij op de bergen, en de aquati-

ta in 't water groeit.
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31- Laurus Sasfafras ^ de Sasfafrasboom , groeijende ia ene los-

fe met zand gemengde aarde.

32. Rièes nigrum , een foorc van Mispelboom, waflènde op lage

gronden en in moerasfen.

33. Fraxinus excelfior , de Esfche. Deze groeit op lage gron-

den.

34. Smilax laurifsUa^ waflènde in de bosfchen en ora de tuinen.

35- KaJmia latifolia. Deze plant ^©eit tegens de noorder zyden

der bergen.

35. Morus ruhra , de Moerbezieboom. Men vindt hem op 't veld ,

op de bergen, en by de huizen.

37. Rhus vernix, de vergiftige Sumacb, wasfende op vogtigeplaat-

fen.

38. ^iiercus ruhra , de rode Eik; een byzonder foort.

31;. hamamelis yirginka, de toveragcige Hazelaar.

40. Diofpyros Firginianct , de Perfimon , of Mispelboom.

41. Pytus coronaria, de Ankerboom.

42. Juniperus Virginiana , de Rode Jeneverboom. Deze groeit op

fchrale gronden.

43. Laurus ajihalis , Specewood by de Ettgelfcbe» , groeijende

overal.

44. Carpinus oflrya, deSteenbeuk, vereifchende enen goeden grond.

, 45. Carpinus bctulus , de Haagbeuk, vorderende enen goeden grond.

4^. Fagtis fylvatica , de Beuk. Deze komt voort op alle gronden.

47. Een foort van Walnoocboom , wasfende op de bergen by de Ri-

vieren , by de Ziveden genoemd Butternutflrae. ( * )
48. Ptnus yimericana ^ de Penfyhan'ifche Pynboom, waflènde op

de noordelyke zyden der bergen en in de vallyen. (t)

49. Betuia lenta^ een foort van Berk. Op de oevers der Rivieren.

50. Cephalantus occidentalis. Deze groeit op natte gronden.

51. Pinus Taeda^ å^Denvrn Neiv-Jer/ey. Men vindt hem op dor-

re heiden.

52. Cera's Canadenfts, de Salaadboom. Hyvereifcht goede gronden.

53 Robinia pfeudacacia , de Krekelboom. Men vindt hem op de

koornvelden.

54. Magnolia glaucti , op natte gronden.

55. Tilia Arnericana^ de Linde. In goede aarde.

56. Gkditfia triacanthos. Hy wad in goede aarde.

Z7' Cd-

(•) Is dit de Juglans Baccata van Linn/eus? F.

(f3 Dit füort viudt men niet in Linnvei Spec. Plant, F.
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57. Celiis occidentalis. Opvrye velden.

58. Annona muricata, by de Zweden Papaiutrae. Deze WBft in

•ene vrugcbare aarde.

Wy bezogcen enige Zweden, die hier zig in vry voordelige omftan- De
digheden bevonden. Wy zagen gene andere tekens vak den herffl: dan Lands-

dat fommige vrugcen van dat jaargetyde reeds ryp w^aren , want al de bc-
'''^"we.

men waren nog zo groen , en de grond nog zo bedekt met bloemen , als

in Zweden in den zomer. Duizenden van kikkers fchreuwden den gant-

fchen nagt over in de poelen en moerallèn. De krekels en fprinkhaneti

maakten ook zulk een geraas dat men malkander kwalyk verftaan kon.

De bomen waren ook vol van allerlei foorten van vogels, die door de

verfcheidenheid hunner vederen het oog ftreelden , terwyl zy de lugt aan

alle kanten van hun gezang deden weergalmen.

De Boomgaarden, die wy voorbykwamen , waren alleen afgefloten Boom-
met lage tenen horden , fchoon 'er de fynfte foorten van vrugten in wies- gaarden.

fen. Wy waren in 't eerll: verwonderd onzen geleider over de heining

te zien henen fpringen , en fommige vrugten voor ons halen ; maar wy
waren nog meer verwonderd , toen wy zagen dat de menfchen in den

boomgaard dat niets agtten , en zelfs niet eens naar ons keken. Dog men
zeide ons dat men hier niet zo veel zag op , een weinigje vrugten als in

andere landen , daar zulk een overvloed niet is. Wy ondervonden na-

derhand dat de boeren m Zweden cx\ .Finland hunne rapen zorgvuldiger

bewaarden, dan men hier de keurigfle vrugten doet.

Ik merkte den 19 Sept. 's morgens vroeg wandelende, dat 'er een Dauw.
fterke dauw gevallen was , want het gras was zo nat als of het geregend

had. De bladen van de bomen en de planten dropen. Ik vond by die

gelegenheid dat de dauw niet alleen boven op, maar ook onderaan de

bladeren zat. Ik befchouwde dan zorgvuldig verfcheidcn bladeren, zo
van de bomen als van de planten , zo die ver van den grond als die 'er

digt aan waren. Dog ik vond by allen , dat beide de oppervlaktens der

bladeren , uitgenomen die van het Ferbascum thapfus oi' het witte wol-

lenl^ruid, welken, fchoon de bovenzyde vry nat was, maar weinig wa-
ter van onderen hadden.

Bv elke landhoeve , al was zy maar van enen gemenen Boer , had Vrugten.

men enen groten of kleinen boomgaard , waarin allerhande vrugten , als

perfikcn, appelen, peren, kersfen en anderen in overvloed wieden. De
perfiken waren nu byna ryp. Zy zyn zeldzaam in Europa , vooral in

Zweden , waar het niemant dan den ryken gebeuren mag 'er van te proe-

ven. Maar hier heeft ieder landman enen boomgaard vol perfikebomen
,

die zo vol waren , dat wy nauvvlyks in den boomgaard wandelen konden
j:onder op de afgevallen perfiken te trappen , waarvan men altyd een ge-

deelte maar leggen laat, want men konde zulk ene menigte 'er van niet

E nuc-
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nuttigen. Een deel wordt in de Stad verkoft , en de overigen wor-
den «gegeten , niet alleen van de eigenaars , maar ook van ande-

ren , want ieder voorbyganger mag in den boomgaard komen en 'er

zo velen afplukken als iiy luft. Zelfs fmyc men liier die fchone vrugc

voor de varkens.

Perfikcn Men bewaart de perfiken op de volgende wys voor den winter. Men
inge- fny(Jt de vrugt in vier delen, fmyt den (leen weg, en rygt de flukken:
uiaakt.

^^^ gj^gj^ draad, hangt ze in de zon , tot dat ze droog zyn. Dan lege

men ze in een aardenvat. Dog dit is de befte manier niet. Anderen

doen het op deze wys , en die is beter. Men fnydt , gelyk te voren ,

de perfiken in vier ftukken, rygt ze aan enen djaad, of legt ze op
een bord in de zon te drogen. Droog zynde , en hare flippen zynde

kwyt geraakt, worden zy in den oven gezet, nadat 'er zo even het brood

is uitgenomen , waar men ze enen korten tyd in laat. Dan neemt mea
ze 'er uit , en brengt ze in de open lugr. Daar na zet men ze nog eens in

den oven, en dit wordt zo dikwyls herhaald, tot dat zy zo droog zyn

als zy wezen moeten. Want als ze op eens in den oven gcdi'oogd wier-

den; zouden ze rimpelen, en een deel van hare aangenaamheid verlie-

zen. Men maakt 'er taarten van , of kookt en maakt ze gereed als de

peren en u^i^pelenm Europa. Sommige menfchen drogen, en bewaren hier

hun appelen op de zelve wys als hun perfiken.

De Perfikeboom is hier, gelyk men my zeide, het eerft door de Eu-
ropers geplant. Tegenswoordig vereifchen zy gene grotere zorg dan een

Appel of Peerboom.

Andere In de boomgaarden vindt men zelden andere vrugten dan appelen en
vriigten. perfiken. Perebomen vindt men hier weinig, en zy, die ze hebben,,

hebben ze in hunne boomgaarden geplant. Men vindt in de zelven ook
Kersfebomen , dog het meeft digt by de huizen of langs de heiningen. De
moerbeziebomen ftaan op heuveltjes digt by de huizen. De zwarte Wal-

noot (*) waft gedeeltelyk op hoogtens en velden digt by deLandhoeven,

en gedeeltelyk langs de heiningen , dog het meeft in de bosfchen. Bui-

ten dezen heeft men hier ook gene anderen van ditfoorttengebruikc. De
Kaftai'tjcbomen had men op de akkers laten ftaan. Hier en daar ftond 'er

ook een enkelde op een fchraal land of in een bofch.

De O- De Hihiscus escukntui of de Okra, (f) ene bloem, waft inde Weji
kra. Indien in 't wild, dog hier woi-dtze in de tuinen gekweekt. De vmgt,

die uit ene lange fchel beftaat, wordt, terwyl ze nog groen is, in ftuk-

ken gefneden, en in foepen gekookt, die 'er zo dik van worden als bry.

Die

(*) Jugla7n nigra.

(i) üi Miller's Tuinvvoordebock biet zy Ketmia Indica , folio ficus f.

fructu pemagom recurvo escuknio ,
gracilim & longiori.



P H I L A D E L P H I A. 1748. 35

Die geregc wordt by enigen , en vooral by de zwarte (laven , voor iets

lekl;ers gehouden

De Spaanfche Peper ('J wordt insgelyks in de tuinen geplant. Als spaan-
Ac vrugt ryp is ziet zy 'er meed geheel rood uit. Men gebruikt ze by Jcbe Fe-

't gebraad of by gekookt vlecfch , waarop men 'er een weinig van ftroit , P^f'

of in de (lius mengt. Men doet ze ook by ingemaakte augurken. Ook
fnydt en dampt men de fchil, tcrwyl ze nog zagtis, geheel klein; mengt
dat met zout , en bewaart het in enen pot. Men bcftroic 'er gekookt
of gebraden vleefch, of gefruiten vifch mede. De vrugt in haar xelveis

fcherp gelyk de gemene peper.

IMen vindt hier verfchciden byzondere foorten van de plant, welke Sumach
LiNN/EUs Rhus noemt. De gemeende is die met gladde bladeren. Q)
De EngelfcheK noemen ze Sumach. De besfen, of hare vrugten, zyn
rood. Men gebruikt ze om rood te verwen. Men ziet hier deze plant

aan als een onkruid ; want als een akker enige weinige jc^en onbebouwd
blyft leggen, groeit zy 'er in menigte op, vermits de vogels de beden
overal heen verfpreiden. Wanneer men het land dan wil omploegen ,

hinderen de wortels den ploeg niet weinig. De vrugt blyft den gantfchen

winter over op den boom zitten , maar de bladen vallen vroeg in den
herfd af, nadat zy roodagcig geworden zyn. De takken , met de bes-

fen 'er aan gekookt, geven ene verw als inkt. De kinderen eten de
besfen, die zeer zuur, dog niet ongezond zyn. De boom wordt zelden

hoger dan vierde halve el. Als men den dam doorfnydt vindt men 'er

byna niets in dan merg. ilc heb dit aan velen gedaan, en gevonden dat

fommigen meer dan tien , de meeden meer dan een jaar oud waren.
Als men 'er infnydt , komt 'er een geel fap van tudchen den bad
en het hout voort. Een of twee van de buitende' kringen zyn wit,
maar het binnende is geelagtig groen ; 't is gemakkclyk ze van mal-
kander te onderkennen. Zy hebben een groot merg , welks middellyn
dikwyls een halven duim is, en meer. Het is bruin, en zo los, dat het
met enen deek uitgedoken kan worden , gelyk in den Vlierboom. Deze
Sumach groeit digt by de heiningen rondom de koornvelden , dog voor-
al op braaklanden. Het hout fcheen wel te branden, en geen groot gC'
kraak in 't vuur te maken.

Den 20. Sept. gingen wy des morgens op de velden en in de
bodchcn digt by de Stad wandelen , ten dele om zaden , en ten dele

om planten voor rayn' verzameling te zoeken , het welk onze groot-
E 2 de

(*) Capficiim anmmm Linn.

(tD Rbus glibra f of Rbus foliis pinnatisfenatis lanccoltitis , utrimque
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fte bezigheid was. Wy zonden in den herflt dezes jaars een deel on-

zer verzameling over Engeland naar Zweden.

Vergift- Een foort van Rbus .,
gemeen in de moeraffen hieromftreeks, werd

boom. door de Engelfchen en Zweden den Vergiftboom genoemd. Ook
noemde men hem wel Swamp-fumach (*). Als men 'er in fnydt

komt 'er tulTchen den ball en het hout een wit gcelagtfg fiip voor

den dag , dat enen lelyken reuk geeft. Deze boom is beleend , niet

om zyne goede hoedanigheden , maar om zyn vergift , het wellv die

zonderlinge heeft , dat , fchoon het fommige menfchen kwaad doet ,

het op anderen gene uitwerking in 't geheel heeft ; zo dat de een

den boom kan behandelen zo als hy maar wil , 'er in fnyden , hem
fchillen , den baft of het hout tuflchen de handen wryven , het lap op

de hand Horten , het ruiken , en 'er andere proeven mede doen , zon-

der het minfte ongemak ; daar integendeel een ander den boom niet

durft te behandelen zo lang zyn hout nog frifch is ; zelfs kan hy ge-

ne hand aanraken die het hout behandeld heeft, of zig aan den rook

van het brandende hout bloot ftellen , zonder daar ten eeriten de

kwade uitwerking van gewaar te worden ; want zyn aangezigt , zyne

handen , en dikwyls zyn gantfche lichaam zwelt fchrikkelyk , en wordc^

zeer pynelyk. Somtyds ontdaan 'er vele blazen, welken 'er den lyder

doen uitzien als of hy fchurftig was. By fommigen vervelt de op-

perhuid geheel in weinige dagen, als of men zig gebrand had. Zelfs

kunnen fommige menfchen de plaats niet naderen daar de boom flaat,

©f zig aan den wind bloot flcUen die de uitwaaflemingen van den

zelven naar hun toejaagt , zonder hun het ongemak van het zwellen

te doen ondervinden. Somtyds wordt hun aangezigt zo dik, dat zy

twee of drie dagen hunne ogen niet openen kunnen. Ik ken twee

broeders, waarvan de een. den boom zo veel als hy maar wil behan-

delen kan, daar de ander 'er niet oma-ent kan komen zonder te zwellen.

Somtyds weet men niet dat nien den boom heeft aangeraakt , of 'er

digt by geweeft is , voor dat de handen en het aangezigt het door

hun zwellen tonen. Ik heb oude menfchen gekend die banger voor

dezen boom waren dan voor enen adder ; en ik weet dat iemant door

deze kwade uitwaasfemingen zo is gezwollen geweei^, dat hy zo ftyf

was als een paal, en men hem in een laken omkeren moeft.

Toen ik in den Winter van 1750. mynen 'Jungfirom de vergiftige

eigenfchappen van dezen boom, verhaalde , lachte hy 'er om , en hield

het voor een vertellingje , wordende in zyn gevoelen beveftigd door-

dien hy den laatften herfil den boom dilëwyls behandeld , 'er takken

afgefneden ,, en die lang , om hei zaad te bewaren , in zyn hand ge-

dra?-

(*) LiNN^us noemt hem Rhus Vernix Spec. Plant.
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dragen , en 'er vele zaden van in zyn kruidboek gelegd had , zonder
^

het minde ongemak. Hy wilde dan, als een Wysgeer op zyn' ma-

nier, niets voor vi^aar aannemen, waarvan hy gene genoegzame bevvy-

zen had , vooral daar zyne ondervinding voor het tegendeel pleitte.

Dog den volgenden Zomer begon zync VVysgeertc te wankelen. Zyn'

handen zwollen , zyn' ogen wierden pynlyk en begonnen (terk te jeur

ken , zo dikwyls hy iets van den boom aantaftte. Zelfs had hy dat

ongemak niet alleen van die foort van fumach , maar nog van dat foorc

dat zig om de ftammen flingcrt , en op verre na zo vergiftig niet is

als de eerfte. (*) Hier door wierd hy van de kragt des Fergiftboomi

zo overtuigd , dat ik op 't laatft moeite had hem te bewegen my
'er meer zaad van te verzamelen. Hy befpeurde dit ongemak niet

alleen des zomers als hy zweette , maar ook des winters als hy en

de boom koud waren. Hieruit ziet men dat iemant, fchoon hy lang

voor dat vergift onaandoenlyk gewcell is , ten laatften , zo wel als een

zwakkere, daar van kan worden aangedaan.

Ik heb ook op my zelven allerlei proeven met den Vergifthoom

genomen , en niets verzuimd om zelf zync werking te beproeven. Ik

heb my met zyn fap bcftreken, de takken 'er van afgebroken, of afge-

fneden, de fchel 'er afgeplukt, dezelve tuiTchet^ de handen gewreven en

'er aan geroken, de ftukken lang in myn' blote handen gedragen, en

dit alles dikwyls herhaald , en ben egter van alle fehadelyke gevolgen

vry gebleven , fchoon ik eens ondervond dat het vergift niet gantfch

kragteloos op my was. Ik had namelyk, op enen heten zomerdag»

terwyl ik zweette , een takje van den boom afgefneden , het omtrent

een half uur in de hand gehouden -, en 'er onderwylcn aangeroken.

Ik gevoelde dien dag geen ongemak , als een weinigje des avonds.

Des morgens daar aan befpeurde ik ene fterke jeuice aan myn' oogle-

den en daar rondom , zo dat ik nauwlyks 'er de handen van afhou-

den konde. Dog het verdween toen ik de ogen enigen tyd met ys^

koud water gewadchen had. Myn' oogleden waren egter den gehelen

dag nog ftyf. Tegen den avond voelde ik. de jeukte een weinigje ; dog

den volgenden morgen, toen ik wakker wierd , had ik de jeukte weer

zo fterk als den eerften dag. Ik gebruikte het zelve middel 'er tegen..

Evenwel hield het byna ene geheele week aan; myne ogen waren zeer

rood en de leden byna onbeweeglyk. Het ongemak ging daarna ge-

heel over. Ik ftreek naderhand ene menigte vän het flip om myn' hand,

zo dat het 'er dik op zat. Drie dagen daarna kwamen 'er kleine blaas-

jes op te voorfchyn , dog zy verdwenen fpoedig zonder nadeel te heb-

ben gedaan. Meer heb ik van de werkingen van dit wonderlyke ge-

E 3 was,

(*) Rhui radkans Linn. Spec. Pi,
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was niet ondervonden , en ook geen verlangen gehad om 'er meer

proeven mede te doen. Dit had ik beproeiü dat het zyne kragt op

my oeflenen konde wanneer ik zweette.

Ik heb noit gehoord dat iemant van dit vergift geftorven is. De py-

nen gaan gemeenlyk na enige dagen over. De Wilden waren voorheen

gewoon hunne fluiten van dit hout te maken, om dat het zo groot een

merg heeft. Enigen verzekerden dat een middel tegens de uitwer-

kingen van dit hout is , daarvan wat tot kolen te branden , en die met

fpek gemengd op de gezwollcne plaatfen te leggen. Sommigen zeiden

het zelve beproefd t6 hebben. Op enige plaatfen roeit men den boom
vlytig uit, op dat zyn vergift de arbeidslieden niet hindere.

Dclffiof- ^^ kreeg dien dag verfcheidene ftukken uit het Ryk der Delfjloffen,

fen, die in het land verzameld waren , ten gefchenke. De volgenden zyn de

aanmerkelykflie. Het eerde was een wit en gantfch doorfchynend Berg-

kryjial. (*) Diergelyk vindt men veel in Pcnfylvavie in verfcheiden foor-

ten van {teen, byzondcrlyk in den ligtgrauwen kalkfleen. De (lukken

zyn meeft van de dikte en langte van den pink, en fomtyds volmaakt

doorfchynend. Dog ik heb 'er ook gekregen die omtrent een voet lang

en zo dik waren als het been van een middelmatig man. Zy waren zo

doorfchynend niet als dé kleinen.

De Teerlingfchc Pyrhes (f) van den Biflchop BR0wy\LLius was van

een zeer regelmatig beloop , dog de grootte wzs onderfcheiden , want in

enigen waren de zyden maar een vierde van een duim , en in de grote-

ren waren zy twee volle duimen. Sommigen waren zeer glinllerend, zo

dat men zien kon dat zy uit ene zwavelige Hof beftonden. Maar in an-

deren glom maar ene der zyden , en de anderen waren donker bruin. Dog
de meeflen van deze Mai-kafieten hadden die kleur op alle hare zyden.

Als men ze aan Hukken floeg vond men 'er den zuiveren Pyrites in.

Men vindt ze hier digt by de Stad Lancafier , dikwyls boven den grond.

IN-Iaar gemeenlyk ontmoet men ze in 't gTaven van putten of anderfins,

op de diepte van agt en meer voeten. De Heer HeJJelius bezat ver-

fcheiden' Hukken van dit foort van Henen, waarvan hy zig in zjm werk

bediende. EerH brandde hy ze, flampte ze dan tot poeder, en wreef

ze vervolgens nog fynder op de gemene manier; en dit verfchafte hem

ene fchone roodagtige bruine kleur.

ZwAR-

(*) Nitrum Chryjlallns mmtanaLi^y;. SyH. Nat. Chryjlallus hexage?ia ,

peUucida , non coloraUi. Waller. lMiner;il. Cryftallus viojitana , colourlcfs

crydal. Forster's Introt'. to Minevalogy p. 13.

(t) Pyites ciiUcus. Marcbafit<s bexaedricce tejfelare^. AValler. Mine-

ral, p. 211. Pyrites cryfiallinm Linn. Syd. Nat. Marcajim vel cryfialli

pyilacei^ Marcafitcs, r'oRSTER'.s hnrod. to iMincral, p. 39.
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Zwarte Keidenen worden hier ook , dog zeldzaam gevonden. INIaar JMarni.er.

het land levert meer dan een foort van Marmer ; byzonderlyk vindt men
op den aflland van enige Eng. mylcn van Philadelpbia een wit Marmer ,

met bleekgTauwe blauwe vlakken. Dit Marmer laat zig wel bewerken,
fchoon het niet van het fynfle foort is. Men houwt 'er grafzerken , ta-

fels , fchoorllecnniantels en deurramen , vlocrflenen , en diergelyke din-

gen uit. Ene menigte van deze waai' wordt naai" vcrfcheiden oorden in

]dmerika verzonden.

Het Marieglas (*) vindt men hier op vcrfcheiden plaatfen ; en fom- MmU-
mige ftukken 'er van Z)'n tamelyk groot, en zo fchoon als het Riisftjcbe i^ifcb

zyn kan. Ik heb 'er enigen gezien die een halve cl en meer lang wa- 0^"^*

ren ; en ik bezit 'er die byna negen duimen lang en even zo breed zj^n..

De Zivedert gebmikten dit natuiu'lyke glas by hunne eerilc aankomll in.

de venftcrs.

Een ligt grauwe en digte Kalkfieen , waaruit men enen goeden kalk Kalk-

brandt , legt op vcrfcheiden plaatfen. Enige ftukken daarvan zyn zo vol '^^»^n.

van een fyn doorfchyncnd bcrgkrj'ftal , dat de halve Iken byna daaruit

bcftaat. I3ehalven dit brandt men langs de zeekuilicn nog ene grote me-
nigte van kalk uit oeikrfchelpen , en 's winters brengt men ze hier naar

toe.. Deze laatfte kalk is zo goed niet om te raetfelcn als de ileenkalk ,

dog beter om wittcplcilleren.

Steenkolen heeft men nog in Penfylvanie niet gevonden. Men be- Steenko-

weert ze egter verder landwaards in onder de Wilden gezien te hebben, i^"-

Daarentegen worden zy hoger op naar 't noorden omtrent Kaap Bre-

ton (j^) in overvloed gevonden.

Sommige Vrouwen maken JTyn uit enigen van de \-rugten des lands. AVyn

Daartoe worden gewoonlyk de rode en witte Aalbenèn gebruikt, die

men zeer overvloedig heeft- Een oude Zeeman , die dikwyls in TS!ciu-

foundland geweeft is, verhaalde dat de rode aalbcflèn daar in menigte in.

't wild wafïèn. Ook perfi: men wyn uit Aardbeflèn , die zeer talryk in

de boflchen zyn , dog wat zuurder dan de Zweedfchen. Nog gebruikt

men daartoe de jimerikaanfche Braam , (§) die overal op de koorn-

Yclden in zo grote menigte als by ons de diftelen wafl , en zeer aange-

naam

() Of Moskomfcb glas , Mica membran acea hy Linn, Syd-, Nat. V. 3. p.
5§. 'Mica meinbrafiace 1 pellucidiffima flexilis alha, by U'allerius Min. p.
120. Fitrum Ruthenicum , 'vitrum iliance liy Forste'r Intr. 10 Min. p, 18.

Ct) Dit is bcvefligd geworden federt dat Kaap Breton in de handen der En-
S.elja3en is. Men zegt dat de beddingen der Kolen het gantCehe Eilr.nd door-
lopen ; 7,0 dat men liiervan daan enen groten overvloedzoti kunnen krygen ,
iiidien de Regering het oorbaar agtte ze te iaten graven. F.

(§) Rubus occidentalis Linn»
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Ligu!-
trum.

Bomen,

Lands-
douwe.

naam is. In MaryUnd wordt ook een wyn gemaakt uit de wilde Drui-

ven , die daar de bosfclien voortbrengen. Eindelyk gebruikt men hier

oolv Kersfcn en Brambozen toe , die men vlytig aankweekt. De Wyn dien

zy geven is fchoon. Ik behoef niet te befchryvcn hoe men den Aalbes-

fewJ^l maakt ; die kond verflaat men in Z'wsden zelfs beter dan in Ame-
rika.

Het gemene Ligujlrum wafl: mfichen het lage hout. Dog ik kan niet

bepalen of het een inlandfch gewas , dan of het uit Engeland overge-

bragt, en door het verftroijen van het zaad door de vogels gemeen ge-

worden is. De meefte fchuttingen en heiningen om tuinen en akkers

zyn hier van planken en palen. Dog fommigen , bedagt op het fparen

van het hout , hebben hier en daar begonnen hagen te planten , en hier

toe nemen zy 't Liguftrum , dat zy op ene daartoe opgeworpene hoogte

zetten. De gi-ond is hier klei, met wat zand venuengd, en dus tamelyk

ligt. De liguftrumhagen zyai alleen hier goed daar het vee zeer tam is ,

want de varkens moeten hier allen een driekantig juk dragen, en 't an-

dere vee is zeer mak. Maar als zy gewoon waren door de hemingen

doortebreken , zouden hagen van dit foort weinig baten. Digt by Phi-

ïadelphia mogen gene varkens los lopen.

Des namiddags van den ci. Sept. reed ik, met den Koopman Peter

Koek ,
geboortig van Karhkron in Ziveden , naar zyn' landhoeve , om-

trent negen Eng. niylen van de Stad noordweftwaards. De bomen wa-

ren allen van het foort die hunne bladeren verwiflèlen ; ik ontdekte niet

enen enigen denne- of pynboom ; fchoon de weg aan beide zyden door

bosfchen loopt. De meefte bomen waren Eiken , van verfcheiden foor-

ten , waartulTchen egter Kafianjebomen , ^^''alnoot- Kornoelje- Appel-

bomen, Ilickory, Braaraftruiken , en diergelyke gevonden werden. De
grond begon hier wat heuvelagtig te worden. Dan reden wy ene hoog-

te op en dan weer af, en zo vervolgens. Bergen en grote Henen trof-

fen wy niet aan , en het hout was van onderen dun en de gi"ond zo vlak,

dat wy ver van ons afzien en tulTchen de bomen doon-yden konden,

want daar waren geen flruwellen. Op fominige plaatfen , daar de grond

opgegraven was, en ook hier en daar boven op, lagen van die kleine

glinflerende ftenen, waarvan men hier de huizen bouwt. Jk denk ze in

't vervolg te befchryven.

Wat verder in het bofch gevorderd zynde , zagen VT^c^emeenlyk klei-

ne ftukken lands , waar men het hout weggehakt , en ene landhoeve of

weide aangelegd had. De landhoeven waren voor een gedeelte zeer

fchoon, en dikwyls ging 'er ene laan van dcu groten weg naartoe. De
huizen waren allen van dien fteen , waarvan wy zo even fpraken. Ieder Land-

man, zelfs de geringde Daghuurder, heeft om zyne woning enenboom-

gaai-d van appelen, kersfen, perfiken, kaftanjes, walnoten, en andere

fcho-
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fchone vnigten. Daar tudchen zag men ook wynranken. In de dalen

ftroomde heldere beekjes. De akkers waren mceil gemald , alleen ftond

'er nog wat Mats
, anders Turkfch koorn^en Boekweit. De Maiswierd

meefl, in groter of kleiner hoeveelheid, digt by de hoeven gevonden;

wies frifch, van zes tot tien voeten hoog, en had boven aan kleine groe-

ne blaadtjes. Boekweit was 'er ook op vele plaatfen gezaid , en zy was
ook op ibmmigcn al rj-p. In 't vervolg zal ik van den aard en het ge-

bruik dezer gewaden breder handelen.

Na zes Eng. mylen ver gereden te zyn kwamenwy te Germanto-wn. Deze p
Stad heeft maar ene ftraat , dog is byna twee Eng. mylen lang. Zy wordt voor rnaii-

't grootfle deel bewoond door Z)«;V/?/&(?rj , die van tyd tot tyd overkomen , Jowm.

en zig hier neer zetten, om dat zy hier zulk ene vi7heid genieten als zybe-
zwaarlyk ergensin de wereld vinden zouden. Zyzyn meefl allen handwerks-

lieden , en maken alles in zulke menigte en volkomenheid , dat ditgeweft bin-

nen kort weinig meer uit Engeland zsl behoeven te trekken. De huizen wa-
ren meefl allen van den glinfterenden fleen gebouwd , die naar den kant

van Philadelphia overal gevonden wordt , dog anders zeldzamer is.

Sommigen waren evenwel van gebakken ftenen. De meeflen waren van

VNCQ verdiepingen , anderen nog hoger. De daken waren met planken

van den witten Ceder befchoten. Van gedaante geleken zy naar de da-

ken in Zweden , maar de hoeken die zy boven aan maakten waren of
fchcrp , of regt , of (lomp , naar mate zy meer of min hoog waren. Ge-
deeltelyk maakten zy enen halven agthoek of enen halven twaalfhoek uit.

Sommige daken waren zo gemaakt dat men 'er op kon gaan wandelen,

hebbende ene leuning rondom. Ook hadden ((»mmigen balkons, waar
van men op flraat zien kon. De venfters, zelfs omhoog, hadden luiken.

Ieder huis had enen fchonen tuin. De Stad heeft drie kerken , ene Lu~
therfche , ene Hervormde , en ene §uakerktrk. Zy was zo volk-

ryk dat de ilraten van volk grimmelden. Ook hebben hier de Men-
nonieten hunne vergaderplaats.

Den 22. na den godsdienfl: by gewoond te hebben, bragt ik den dag

door in het gezelfchap van de voornaamfte lieden der Stad, die hier lang

gewoond hadden , by wie ik naar de byzonderheden der plaats vernam.

De Heer Koek had enen fraijen put vlak by zyn landhuis, die uit Putten,

enen zandheuvel komt, en water genoeg verfchaft voor ene kleine

beek. Over dezen put had hy uit den glinfterenden fteen een ge-

bouw doen maken, gefchiict om eetwaren te bewaren. In de beek
zelve, die langs het huis heen liep, flonden liruiken en aarden vaten

vol melk, welke zig in 't koude water by de gTote zomer hette zeer goed
houdt. Ik vond in 't vervolg nog meer gebouwen boven putten,

gefchikt om fpyzen te bewaren.

Byna alle de heiningen om de koomvelden en de weiden wai-en Heiniu-
F hier gen.
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hier overal van planken in de langte geflagcn. INIaar op ene plaats

vond ik ene haag, die meed van ligiillrum was. De heiningen wa-

ren niet gemaakt gelyk de onzen. Men had palen genomen van vier

tot zes voeten langte , daar vier of vyf gaten in geboord , zo dat 'er

een tuflchenwydte overbleef van twee voeten of meer. Zulk een

paal doet den dienlT: van twee of drie by ons. De palen ftonden op

ene ry in den grond, op twee of drie vadem afftands. In de gaten

lagen de dwarsplanken , die negen duim of een voet breed waren,

en boven malkander tot de hoogte van den paal lagen. Dus zag "er zulk

ene fchutting van verre uit , als onze heiningen om de Schapen in

te fluiten. Ook waren ze niet digter als die, want zy dienden al-

leen voor koeijen , paarden en fchapen. De varkens worden om-
ftreeks Philadelphia digt by de hoeven gehouden, en daarom be-

hoeven de tuiningen niet digter te zyn. Men gebruikte daarvoor ge-

meenlyk kaftanjenhout , om dat dat zeer lang duurt, en ene fchutting

daarvan kan dertig jaren en meer flaan. Dog waar men dat hout

niet krygen kon , bediende men zig van eikenhout.. Van alle foor-

ten duurt het rode cederenhout het langlte. Het meeite daarvan

wordt hier gekoft, want digt by P biladeIphia waft 'er niet genoeg

van. Evenwel zyn 'er rondom die Stad vele tuinen van gemaakt.

Tn-and- Met befte brandhout dat hier valt is de Hikory, een ibort van

hout. Walnoot. Het geeft enen fterken gloed. Dog om te omcuinen

deugt het niet, om dat het in de open lugt gauw verrot. Daarna

volgen in deugd om te branden de witte en zwarte Eik. Men zou

denken dat te Philadelphia^ rondom in bosfchen gelegen, het hout-

goed koop wezen moet , maar het tegendeel is waar. Die komt

daarvandaan, dat het hoge hout, 't welk om de Stad ftaat, aan ver-

mogende menfchen toebehoort , die om geen geld verlegen zyn^

Zelfs laten zy zo veel niet vallen als voor hun eigen gebruik ver-

eifcht wordt , zo veel te minder zullen zy het anderen verkopen. Zy
fparen de bomen voor het toekomende, wanneer mifTchien het hout

jiog duurder worden zal. Evenwel verkopen zy het aan ichrynwer-

kers, rademakers, en diergelyke konftenaars, die 'er rykelyk voor be-

talen. Men gaf toen voor enen ftapel Hikoryhout, van agt voet lang

en vier hoog, agttien Schellingen,. Penfylvanifcb geld. Voor zulk

enen flapel van eikenhout betaalde men 'ier maar twaalf. Die ge-

nen, die hout ter markt bragten, waren boeren die ver af woonden..

Men klaagde overal dat de brand zo veel duurder was dan voorheen..

En hiervan zeide men de oorzaak te wezen , dat de Stad zelve in kor-

ten tyd zo aanzienlyk toegenomen was, dat zy thans vier of zesmaal gi"0-

ter en volkryker is dan vele menfchen in hunne kindfchbeid ze hadden gc-

aien. Voorts zyn 'er veel tegelbakkeryen aangelegd, die veel houts ver-

flia-
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:flinden. Ook is het land meer bebouwd, zo dat 'er gehele bofichen om-
gehakt zyn, om 'er koornvelden en landhoeven van temaken. Dieland-

hoeven vernielen ook veel houts. Eindelyk, 'er zyn vcrfcheiden yzer-

hutten opgeregt, en dezen zyn in gedurigen arbeid. IVIen maakte hier

lüt op , dat het hout met den tyd te Philadclphia ^eer duur worden
moed.
De IVyn van hraamhefen^ die zeer aangenaam is, wordt op deze Braain-

wys gemaakt. Men perfi: het fap uit de beflèn, en vergadert dat in een bjfle-

vat. By ene kan daarvan doet men ene kan waters , en mengt het wel. wyn.

Men doet 'er dan drie pond bruine fuiker by , en laat het zo enigen

tyd ilaan. De drank is dan goed. l^l^yn van kersfen maakt men op de-

zelve manier; alleen moet men oppaflèn dat de ftenen onder 't persfen

niet mede gebroken worden, want zy geven den wyn enen kwaden
fraaak.

Uit de perjiken maakt men brandewyn op deze wys. Men Perfike-

fnydt de vrugt in twee ftukken en goit den fteen weg. De (lukken legt brando-

men in een vat, en laat ze 'er drie of vier weken in, zo dat zy regt aan ^^""

'c verrotten zyn. Dan doet men ze in de difteleerketel , en flookt'erden

brandewyn uit, die daarna nog eens overgehaald wordt. Dog men kan
hem genen lieden van enen fynen fmaak voorzetten , maar hy is goed ge-

noeg voor het werkvolk.

Op dezelve wys maakt men brandewyn uit appelen. Hiertoe neemt
men vooral zulken , die afgevallen zyn voor dat ze volkomen ryp waren.

De Amerikaanfche Nagtfchadtiw (*) waft by de landhoeven, op de iV(??t.

wegen, in de hagen, de boOchen, en in 't open veld hier en daar, 'mjcba-

overvloed. Overal door 't gehele Land vindt men ze rykelyk. De mees- ^"i"*

ten hadden zeer ichone bezien , die aan troflen groeiden , en 'er zeer wel
uitzagen , fchoon zy niet eetbaar zyn. Dog fommigen waren nog eei-ft

in bloei. Op fommige plaatfen,als in de hagen en by de huizen, klim-

men zy tot twee vadem hoogte. Maar in 't veld blyven ze altyd laag;

dog ik kon nergens merken dat 'er het vee van gegeten had. Een Duit-
fcher ., zynde een fuikerbakker, verhaalde my, dat de verwers de worte-
len 'er van vergaderden , en 'er ene rode verw uit trokken.

Men vindt hier verfcheiden' foorten van Eekhoorns. De kleinen ^f) p i .

worden veel in koijen gezet, om dat ze zeer aardig zyn , dog zy wor- hoorns,
den noit geheel mak. De groten (§) doen den landlieden veel fchade

op de akkers, voomamelyk in de mais. Zy kleuteren tegen de ftelen

F 2 der

(*) Pbytolacca decandra. Linn. Syfl. Nar.

(t) Groimdsquirrel , by de Engeljcben; Sciuriii firiatm byLiNN. Syft,
Nat.

(§) Sciurus cinereus Linn. Syft, Nat,
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der mais op, byten de airen aan (lukken, en eten maar alleen de loiïè'

en zoete kern, die in hec midden zit. Dikwyls komen zy met enige hon-

derden op zulk een veld , en dan kunnen zy in enen nagt den ganrfchen

oogft vernielen. Om deze reden is ieder in Maryland verpligt 's jaars

vier eekhoorns te Jjrengen , die men den kopaffhydt, vi^elken de Opzigter

behoudt, om bedrog voor te komen. Op andere plaatfen krygt men
voor eiken gefchoten eekhoorn twee fence. Hun vleefch wordt gegeten

en voor lekkerny gehouden. De huid wordt verkoft, dog niet veel

geagt. De eekhoorns zyn hierde voomaamfle fpys der ratel- en andere Han-

gen. Ook was het een algemeen gevoelen hier te lande , dat wanneer de ratel-

liang, op den grond leggende, hare ogen op enen eekhoorn geveftigd

hield, deze daardoor als betoverd wierd, en, fchoon hy op de bovenrte

takken van enen boom zat, langzamerhand naar beneden komen en der

(lange in den mond fpringen zou. Dan likt de flang het diertje 't gehele

lyf , en maakt het door lyiar fpeekfel geheel nat , op- dat het haar des te

gemaklyker door de keel gÜjen mogt. Dit gedaan zynde zwelgt zy

in eens den gehelen eekhoorn door. Na zulk eenmaal legt de flang als

dood. te ruüen.

De Rak- ^^^ viervoetige dier, dat de Heer Linn^us in åtVerbandelingender

koon of Koninglyke Maatfcha-ppy der Wetenjchafpen onder den naam van L««5*

JHeJpan. gefiaarten Beer (*} befchreven heeft , noemt men hier Rakkoon,.

Het wordt veel gevonden, en vernielt veel hoenders. Men jaagt

bet met honden , wanneer het op enen boom gewoon is te klonte-

ren ; in welk geval iemant het na klimt , en het van de takken af-

fchudt, zo dat het van de honden wordt doodgebeten. Het vleefch.

wordt, als ene goede fpys, gegeten. Het been der roede gebruikt

inen voor tabaksftoppers. De hoedemakers maken hoeden van het

hair , welken byna zo goed zyn als de beverhoeden. Den ftaart draagt

men 's winters om den hals, en is dus ook iets waarde De Rakkoon.

wordt ook veel van de flangen gegeten.

Honen Enige Engelfchen verzekerden dat by de Rivier Fotemack in Vtr-

van ^/«/V ene grote menigte van Oeflerfchelfen gevonden wordt , en dat zy

Schel- 'er zelfs gantfche bergen van gezien hadden. De plaats zou twee;

pen. jgng^ mylen van zee af zyn. De eigenaar der zelver brandt 'er kalk

uit. Os bsd.lingan dezer fclielpen zyn twee vadem en meer diep. Zulke.

hopen van fchelpen heeft men ook op andere plaatfen , byzonderlyk in

iVfw Tork^ by 't graven gevonden; en op ene zekere plaats, vele my-

len van zee, was men op ene fchrikkelyke menigte van fchelpen, ten.

dele van oefters, ten dele van andere zeedieren, gekomen. Sommigeii^

wa-

C*) Vrjus cauda elonsata, in de Verband, van 1747. Urjus lotor in 'fc

§y(l. Nat.
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waren van oordeel, dat de Wilden daar voorheen gevv^oond, en de fchel-

pen der ocfters, die ze gebruikt hadden, op zulke hopen hadden gefmc-

ten. Dog anderen konden niet begi7pen , waarom die in ene zo ver-

bazende menigte alleen op ene plaats zouden weggeworpen wezen.

Allen Hemden daarin over een , dat de Wilden van dit larid goed- De Wil-
aardige menfchen zyn , indien zy niet worden beledigd. Niemant houdt '/««.

getrouwer zyn woord dan zy. Wanneer vreemdelingen , die hunne bond-
genoten zyn , onder hen komen , betonen zy hun meer goedheid en gro-

tere dienfh'aardigheid,dan zy van hunne eigene landsgenoten verwagten

kunne. De Meer Koek verhaalde my, ten bewyze hunner opregtheid,

het volgende geval. Een Engelfch Koopman voor twee jaar onder de

Wilden reizende , om handel te dryven , wierd daar dood geflagen , zon-

der dat men will: van wien. Maar byna een geheel jaar daarna ontdek-

ten de Wilden wie het uit hun gedaan had. Ten eerllcn grepen zy den

moordenar; bonden hem de handen op den rug, en zonden hem onder

een geleide naar Philadehhia aan den Gouverneur. Zy hadden , lie-

ten zy zeggen , enen booswigt , die zulk een ftuk aan enen Engelfcbman be-
gaan had , niet langer voor hunnen Landsman kunnen erkennen , en wil-

den ook niets meer met hem te doen hebben ; dog gaven hem den Gou-
verneur over, om hem volgens de £«ge//?/je wetten naar v^rdienfle te

llraflcn. De moordenaar werd daarop te Philadelphia gehangen.

Hun - E natuurlykc fcherpzinnigheid Hykt uit het volgende , het welk tt

my vele menfchen verzekerd hebben waar te zyn. Wanneer zy afgevaar-
natuiir-

digden naar de Engelfche Volkplantingen zenden, om over zaken vaniyke vci-

gewigt met den Gouverneur te handelen , gaan zy , zo dra zy tot zyn mogens»

gehoor gekomen zyn , op den grond zitten , en horen zyne voorflagen

met aandagt aan , die fomtyds een tamelyk groot getal uitmaken. Zy
hebben maar een flokje in de hand, en maken daar met een mes enigC'

tekens op, zonder verder iets optefchryven. Maar wanneer zy denvol^

genden dag wederkomen , om- hun antwoord op de gedane voorflagen te

geven, beantwoorden zy den Gouverneur ieder punt, in die order waar-

in hy ze hun voorgeiteld heeft , zonder 'er een overteflaan , of van de

order aftewyken , en dat alles zo nauwkeurig , als of zy 'er een fchrifte-

lyk opflel van gehad hadden.

De Heer Sleidorn verhaalde my nog een voorval , dat my zeer veel

genoegen gaf. Hy had te Neiv Tork onder andere Wilden ceneerwaar-

dig oud man in ene herberg gevonden. Deze een weinig door den drank
verheugd liet zig in een gefprek met Sleidorn in-, en beroemde zig En-
gelfch re kunnen fpreken en lezen. Sleidorn vroeg hem daarop verlof

hem ene vraag te doen, het welk de oude man geredclyk toeitond. Hy
iToeg hem toen of hy wel wiil: wie zig het eerfl had laten bcfnyden.

De gryzaard antwoordde ten eerften , f^ader Jbraham. ïoen
F 3 ver-
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verzogt hy ook ' ene vraag te mogen doen. Sleidorn bewilligde , en de

vraag vi^as, "wie de cerfte Quaker geweefl: was." Sleidorn antwoord-

de dat de een dezen, en de ander genen daarvoor hielden. "Neen,"

zeide de oude flimme gaft ,
" Mordechai was de eerile ^aker , want

" hy wilde den hoed voor Haman niet afnemen." Velen van de nog

Heidenfche IVUden v/orden gezegd ene verwarde kennis van den zond-

vloed te hebben, dog men vindt ze by allen niet, gelyk ik zelf onder-

vonden heb.

Reuzen, Daar waren hier menfchen die zig voor vaft overtuigd hielden , dat

'er eertyds Reuzen in deze landen moeden gewoond hebben , en zy ga-

ven deze redenen op voor dat gevoelen. Voor enige jaren had men in

't deh'en een graf gevonden , waarin menfchebeenderen van ene ontzag-

lyke grootte lagen. Het icheenbeen alleen zou omtrent viertien, en het

dybeen ook zo veel voeten lang geweefl: zyn De tanden waren naar

evenredigheid geweefl:. Dog meerder werden 'er niet gevonden. Lie-

Beende- den , die de Ontleedl<unde verllonden en die benen gezien hadden , ver-

^^"- zekerden dat ze van menfchen wai-en. Een van de tanden wierd naar

Hamburg aan enen Verzamelaar van natuurlyke zeldzaamheden gezon-

den. Onder de Wilden , die in de nabuurfchap , daar deze gebeentens

oevonden ;^n , wonen , was een oud zeggen , dat daar omllreeks aan

ene Rivier een zeer groot en fterk man in overoude tyden zig opgehou-

den had , die de menfchen , die over den ftroom wilden , op zynen rug

door het water plegt te dragen, en, fchoon het zeer diep was, het door

waadde. Elk gaf hem voor dezen dienfl: wat Mais of enige \-ellen. Op
deze wys won hy den kofl:, en fpeelde voor veeiTnan van dezen flroom.

De grond is hier meeft zand , hierendaar meer of min met Iclëi ver-

meno'd. Het zand en de klei zyn beiden van ene bleke fteenkleur. Op
't uiterlyke fchynt de aarde niet zeer vet te zyn. Dit bekragtigen ook

de inwoonders. Wanneer een akker drie jaren aan een met het zelve

foort van koom bezaid wordt , brengt het niets van belang op , indien

het niet wel gemifi: wordt of een jaar braak leggen blyft. Dog de mift

is hier bezwaarlyk te krygen. Om die reden laat men het liever onbe-

bouwd. In dien tufTchentyd bewaft het met allerlei planten en kruiden,

en de landman bebouwt een veld dat enigen tyd braak gelegen heeft,

of kieft van den nog onbebouwd leggenden gi-ond ene nieuwe ilreek om

te bearbeiden. In beide gevallen kan hy zig enen goeden oogft belo-

ven. Deze handelwys flaagt hier zeer wel, want de aarde islugtig,

zo dat ze gemakkelyk kan omgeploegd worden, en ieder landman heeft

gemeenlyk ene grote ruimte in eigendom. De gewoonte , die men

hier heeft, van het vee de winters over in 't land te laten lopen, maakt

dat men niet veel mift winnen kan.

Vpp' Al het vee dat men hier kweekt is oorfpronglyk m.Enropa. De
^«^ '

Wil'

De
gi'ond.
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tf^iUen hadden noit enig vee ; en nog geven zy 'er niet om. Ook ver-

aardt het vee hier allengskens , en wordt kleiner. De oflèn
, paarden ,

fchapcn en vai'kens zyn in Engeland groter ; en 't zyn dezen evenwel die

herwaards zyn overgebragt. Het eerlle geflagt neemt een weinig af, en
het derde of vierde is reeds van die grootte welke hier het vee gemeen-
lyk heeft. De liigtsgeftcldhcid, de grond en het voedzcl zuUen'hier elk

het zyne te zamen toe doen.

Het is ook aanmerkelyk, het geen men eenparig van de Inboorlingen Vroeg-
des Lands zegt, namelyk dat zy gemeenlyk eerder tot hunne rypc jaren tyJig-

komen , eerder verlland krygen , dog ook eerder oud worden , dan in
1''-'''^ ^^'^

Europa. Het is hier niet zekizaam kleine kinderen te zien , die op de ]i,]aen'"
gedane vragen zo levendige en aardige antwoorden weten te geven, dat " *

men 'er niet genoeg over kan verwonderd liaan
, ja zo als "of zy oude

menfchen waren. Dog zy komen noit tot de jaren waartoe de Euro-
peanen wel geraken. En 'er is hier geen voorbeeld dat een inboorling

ragtig of negentig jaar bereikt heeft. Dog ik fpreek alleen van zulken

die uit Europa oorfpronglyk zyn; want de Mailden, of de eerile in-

woonders van het land , worden dikwyls zeer oixd. IMaar dit is tegen-

woordig onder hen ook zeldzamer dan voor dezen. Men kan het ilerk

brandcwyn drinken , dat zy vaTi de Europeanen geleerd hebben , als ene
hoofdoorzak hier van aanmerken. Die in Europa geboren zynde, zig

hier nedergezet hebben, bereiken ook gemeenlyk hogere jaren, dan die

van Europijche Ouders hier te lande geboren zyn. In den laatften oor-

log heeft men ook ondervonden , dat de menfchen in Amerika gebo-
ren zo wel de ongemakken van den oorlog , by belegeringen en lange

togten , niet uithouden als die uit Europa komen , maar in meni ''te fter-

ven. Zy kunnen zig aan gene vreemde lugtlireek gewennen. De Vrou-
wen houden hier ook vroeger op te baren als in Europa , na haar veer-

tigflie of vyfenveertiglle jaar zyn zy gemeenlyk niet meer vrugtbaar, en
fommigcn reeds na haar dertigfte. Ik vernam naai- de oorzaak hiervan,

dog men will 'er de ware niet van aantewyzen. Enigen fchreven dit toe

aan den overvloed dien men hier heeft. Anderen aan de onbellendio-heid

van het weder, gelovende dat 'er bezwaarlyk een land in de wereld te

vinden is daar her weder op denzelven dag zo dikwyls verandert als hier.

Op de zwaarflc hetce volgt fomtyds binnen weinige uren ene gevoelige koude.

Ja, het weder verandert den zelven dag dikwj'Is vier, vyf en zesmalen.
Met de bomen is het hier even eens als met de menfchen gelegen. £„ d

De Schepen van Amerikaanfch hout gebouwd zyn niet te ver- bomen
gelyken met die welken in Europa getimmerd worden. Dit er-

kent men eenparig. Een fchip hier gebouwd deugt niet veel meer
zo dra 't een jaar of twaalf oud is ; en vindt men 'er een ou-
der dat nog bruikbaar is , zo word her voor een wonder gehouden.

Hec
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Het is niet gemakkelyk de reden hiervan uittevinden. Enigen gaven

de fchuld hier van aan het hout , anderen aan de nianier van bou-

wen, om dat men zig hier mecil van nieuw gehakt hout bedient, dat

no" niet volkomen droog is. Ik denk dat beide deze oorzaken t'za-

menlopen , want ik vond eikebomen , die op zyn beft twaalf jaren

gehala waren geweeft , welken met enen harden baft overtrokken wa-

ren , onder den welken het hout byna verrot en tot een meel ge-

worden was , zo dat men 't tuiïchen de vingers tot poeder wryven

kon. Hoe lang daarentegen duren onze eiken ftammen niec eer zy

vennolmen ?

Des avonds keerden wj naar Philadelphia terug.

Hazen Hazen zyn 'er eigenlyk in dit land niet , maar wel een foort van
'

dieren , die tuiïchen onze Hazen en de Konynen een middelfoort zyn ,

en in de kool- en raaplanden ene fchrikkelyke verwoefting aanregten.

Waarom Velen hebben zig verwonderd, dat de planten, die uit Noord Ame-

vele rika naar Europa gevoerd en daar geplant worden
,

grotendeels zo

planten
\^^^ bloeijen , en zelden rype vrugten voortbrengen voor dat de vorfl

hier zo
^^ overvalt, daar het uit de Reisbelchryvingen bekend is, dat in Pen-

btoeijen. fylvanie , en nog meer in Ne-w York , in Nieuw Enieland en in

Kanada , de winters wel zo geftreng als in Zweden , en geftrenger dan

in 't Europifch Engeland zyn. Het wierd my door verfcheiden ver-

ilandi'^e lieden opgelegd dit te onderzoeken ; maar in plaats van te

antwoorden, wil ik hier enige aanmerkingen opgeven, die ik over de

luf^irtrcek en de gewaflèn van Noord Jmenka gemaalvt heb , en het

mynen Lezer overlaten zelf daar gevolgen uittetrekken.

Het is waar , dat de winter in Penfylvanie^ en nog meer in de

noordelyker Landfchappen , al zo geftreng als in Zweden , en by-

gevol"' veel kouder dan in Engeland en de zuidelyker landen van Eu-

ropa i's. Ik vond dat in Penfyhanie , het welk nog meer dan twin-

tig graden zuidelyker legt dan verfcheiden landfchappen van Zweden ,

de Thermometer van den Heer Celsius des winters tot op 24. gr.

onder het punt van vorft viel ; en die winter was , zo als men my
verzekerde , niet buitengewoon koud. Dit konde ik daaruit ook op-

maken dat de Dellaware , ten t\'de ik daar was, niet zo fterk toe-

vroor dat men 'er te Philadelphia over ryden kon, het welk dik-

wyls o-enoeg gebeurt. Als men nu de breedte van de Rivier over-

weeo-t , en dat het gewoonlyk verfchil van eb en \'loed daar agt voe-

ten bedraagt , zal men ligt befelFen , dat 'er een geftrcnge vorft ver-

eifcht moet worden om de Dellaware met zo fterk een ys te be-

dekken.

Dog het is te gelyk waar , dat, zo de winters hier fomtyds hard

zyn , zy niet lang duren. Men kan zeggen dat zy in Penfylvanie

zelden
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zelden meer dan twee maanden , en fomtyds nier boven ene maand
aanhouden ; wanc het is iets zeer ongewoons als zy drie maanden du-

ren , en dan wordt het in de Koeranteu als iets byzonders aangete-

kend. Digter by den Pool zyn de winters wat langer , en in de

Noordelykitc delen zullen zy onze Zineedfchen in lengte niets toe-

geven. De waarnemingen aangaande het weder , die ik in myn ver-

blyf in jimerika dagelyks voor alle maanden gemaakt heb, en die ik

hier agtcr zal invoegen, zullen hier meer ligts omtrent geven.

Des zomers is de hitte hier 'doorgaans zwaar en aanhoudend. Ik

beken dat ik den ThciTnometer te ^obo byna zo hoog heb zien ry-

zen als in Penfylvanie ^ dog dit onderfcheid was 'er in , dat, zo de

Thermometer van Celsius in Finland in twee of drie jaren minchien

eens tot den 30. gr. boven het vriespunt ryll:, dezelve niet alleen in

Penfylvanie , maar ook in Nezu 7ork , te ^Ibany , en in een groot

deel van Kanada, meed dagelyks, drie maanden lang, tot dien graad,

zo nog niet hoger, ilygt. Te Philadelphia is hy in de zomers, die

ik daar heb doorgebragt, twee -of driemaal tot 2^. gr. gcllegen. IMen

kan dan zeggen dat in Penfylvanie een groot deel van April , Mai ,

en de volgende maanden tot Oftober toe , aan de maanden van Juni

en Juli in Zweden gel)i< zyn. Ene zo flerke en aanhoudende hette

moet noodzakelyk grote uitwerkingen voortbrengen. Aan deze door-

dringende en langdurige warmte moet men het ook toeichryven dat

de gemene meloenen, de watermeloenen , en de pompoenen van ve-

lerlei foorten op het open veld gezaid worden , en zonder enige be-

dekking of glazen in Juli volkomen ryp zyn , dat de kerlTen te Phi~

ladelphia den 25. Mai reeds goed zyn, en dat men dikwyls in Pen-

fylvanie de weit in 't midden van Juli mait.

De gantfche maand van September , en de halve maand van Oc-
tober, of wel geheel Odtober, maken in Penfylvanie het aangenaam-

fte jaargetyde uit. De vroegere zomermaanden zyn al te heet. De-
zen zyn gelyk in warmte aan onzen Juli en half Auguftus. Ook
ftaan in September de meefle gewallen in den beften bloei , en velen

beginnen al diep in die maand eerft te bloeyen. En ik twyifel niec

of dit onvergelyke jaargetyde, geholpen door enen helderen hemel en
enen matiglyk warmen zonnefchyn, doet hier veel toe. Maar fchoon

de gewalTen zo laat eerft beginnen , krygen zy dog hunne volkomen-
heid voor dat het grootfte deel van Oftobcr verlopen is. Dog waar-

om ze zo laat in den herflt eerft \-oortkomen, is iets dat ik niet kaa
beantwoorden , en vraag veel liever , waarom bloeyen de Centaurea.

Jacea., de Geniiana, de y^marella en het Centaureum van LiNNyEus

in Zixeden eerft op het laatft van den zomer ? Waarom vertonen

G hec
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bet Leverkruid, (*) de violier, (t) het Daphne Mezereum, en an-

dere planten zig reeds inde lente in allen haren luiiler? Het heeft den

Schepper \'an alle dingen behaagd de zaalc dus valt te (lellen. Wat
weder het te Philadelphia in die maanden is, kunnen myne waame-

mingen aanwyzen. Ik heb omtrent dezelven alle zorgvuldigheid aange-

wend, en, zo veel ik kon, vcrmyd, den Thermometer op zulke plaat-

fen te hangen , waar hem de zonnellralen of lynregt of door weeroin-

kaacfing verwarmen konden.

Daar zyn nog in Penfylvanie onder de wilde gewaflèn enigen , die

niet alle jaren hun zaad tot rj'pheid brengen voor dat de koude invalt.

Hiertoe behoren enige foorten van de Genfiaiia, van Jfteres en ande-

ren. Dog de wysheid des Scheppers heeft het een naar het ander ge-

fchikt. Byna alle die gewaden welken de cigenfchap hebben van zo

laat hunne bloemen voort te brengen zyn ovcrblyvendg , (§) of zulken

die by gebrek van zaad door uitfpruitfels kunnen voortgeplant worden.

Veelligt kan men egter van deze vertraging in de planten ene natuur-

lyke oorzaak opgeven. Voor dat de Europeanen herwaards kwamen
werd het Land door wilde volken bewoond , die geen of weinig land

bebouwden , dog zig voornamelyk van de jagt en de viCTchery geneer-

den. De bolTchen wierden dan niet aangeraakt ; alleen verteerde het

vuur, by toeval in de wouden ontllioken, 'er een gedeelte van. Ook
vonden de eerfte hier aanlandende Enrupeafien al het land met zware

bofichen bedekt. Hieruit volgt, dat, als men de grote bomen, en de

gewaflèn die in of aan 't water liaan, uitzondert, de overigen meren-

deels enige duizend jaren lang in de fchaduw , onder of tuflchen 't

geboomte hebben moeten groeyen , en dit maakt dat zy natuurlyk tot

die behoren welken bofchryke en fchaduwagtige oorden vereifchen. Nu
laten de bomen hier in den herfll hunne bladeren in zulk ene me-

nigte vallen, dat zy den grond onder zig vier of vyf duim dik be-

dekken. Dit loof blyft tot diep in den volgenden zomer leggen eer

het vergaat. Het moet dan de planten , die onder het zelve walfen , zeer

vertragen. Daarby berooft het ze van die weinige zonnellralen , wel-

ken 't geboomte nog doorlaat. Deze omllandigheden t'zamengenomen

maken dat de gewaflèn veel later bloeyen , dan zy
^
anders doen zou-

den. En zou men niet zeggen konnen, dat zy op deze wys de heb-

belykheid aangenomen hebben van zo laat voort te komen, zo dat zy

nu enen langen tyd nodig hebben om zig te gewennen fpoediger te

groeyen ?

Dem
{*') Ammone Hepatica, Lints'. F1. Succ.

(f) Flola martia Linn. Fl. Su.

(^§) Perennes.
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Den 24. Scpr. bragten wy door mee planten te verzamelen, en de
zeldzaamllen in het Kruidboek te leggen,

Df.n 25. fchonk my de Heer He[felius een klein fluk verdeend Ver-
hout, dat men hier in den grond gevonden had. Het was vier dui- üecnd

men lang , enen duim breed , en drie lynen dik. Men kon zeer duidc- ''oiit.

lyk zien dat her voorheen hout geweeit was, want daar men het glad
gemaakt had kon men alle de langwerpige draden onderkennen , zo dat

het fcheen een glad gelheden ftuk eiken hout te wezen. Kct was een
fluk van enen groteren brok. Men hield het hiei* voor een flulc Hi-
kory. Ik kreeg naderhand van anderen meer daar van. De Heer Le-

ivis Evans verhaalde my , dat men op de grenzen van Firiinie in den
grond een gïoot blok van verilcenden Hikory ge\'onden had , waaraan
men de fcliors nog onderkennen konde , die egcer ook fteen gewor-
den was.

De Heer "John Bartram is een Engel]chnian die omtrent vier Eng. Oe T leer

mylen van Philadelphia op het land woont. Hy is zeer ervaren in J. Bar-

de Natuurkunde en de Natuurlyke Hiltorie , en Ichynt voor die tram.

wetenfchappen regt geboren te zyn. In zyne jeugd heeft hy gene ge-

legenheid gehad van regelmatig te fluderen. ]\Iaar door zyne vlyt en
enen onvermociden arbeid is hy, zonder vreemde wegwyzing, zover
in het Latyn gekomen , dat hy al de boeken in die taal lezen en ver-

daan kan , zelfs die waarin men veel kruidkundige konllwoorden vindt.

Hy heeft gedurende verfcheiden jaren dan naar het ene nu naar het

andere geweft van Jmerika gereifd , alleen met inzigt om allerlei

weinig bekende planten te verzamelen. Hy heeft 'er fommigen van
in zynen tuin geplant, en vele zaden of friflche wortels naar Enge-
land gezonden. INIen is hem voor de kennis aan verfcheiden' der zeld-

zaamflie gewaffen verpligt , die hy het eerll: gevonden heeft. Do" men
kanliem van traagheid en nalatigheid befchuldigen, daar hy verzuimd
heeft zyne velerhande en aanmerkelyke waarnemingen op 't papier te

brengen, Zyne vrienden te Londen verzogten hem eens hun een korc
begrip zyner reizen toe te zenden, en zy waren, 't is waar, met een
goed oogmerk , dog met geen genoegzame omzigtigheid , zeer haaflig

om het afgedwongene handfchrift ter drukpers te bezorgen. Daardoor
benadeelden zy den Man merkelyk, want, daar hy niet houdt van het
geen hy weet aanterekenen , vond men zyn werk mager in nieuwe
ontdekkingen. Dog men -zou hem gi-oot ongelyk doen hem hiernaar

te beoordelen. Hy heeft in dat werk niet het duizendje deel van het
geen hy weet, vooral aangaande Noord Jincrikn

, gezet. Ik .ben hem
zeer verpligt; want hy bezat de pryslyke eigenfchap van het geen hy
wift anderen wel te willen mededelen. Ik wilde \'an hem gewagen,
op dat men my niet mogt konuen verwycen , dat ik my zelven had

G 2 wi-
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willen toeeigenen het geen ik van hem geleerd heb , en zj'nen naam
verzwygen.

IMoffc- In de kleipiutcn, ten noordvvellen der Stad, waaruit men aarde voor
len. de tegelbakkery haalt en die thans vol water ftonden , wierden vele

Mofïèlen gevonden. Zy fchencn daar door den vloed, langs een beek-

je dat in de putten komt , heen gevoerd te zyn , want deze putten

zyn maar onlangs gemaakt. Somtyds gaan de arme jongens uit de

Stad in het \vater om de moHèlen te zoeken , waar voor zy kopers

genoeg vinden, alzb zy voor ene lekkemy gehouden worden.

De Cratagiis crus galli van Linn/eus is een ibort van Hagedoom,
en wordt , aan fommige oorden daar men de regte Hagedoorn niet

heeft , voor hagen gebruikt. De beflen zyn rood , en hebben de

grootte, den fmaak en de gedaante als onze hagedoornbedèn. Dog
deze boom fchynt niet de befte hagen te geven , want hy was zyn

blad al kwyt, fchoon de andere bomen nog allen groen waren. An-

ders heeft hy ontzaglyk lange doornen , van wel twee of drie duim.

Men maakte 'er een gering gebruik van.. ledere bes heeft twee

korrels.

Ue El- De Heer Bartram verzekerde my dat de Jmerikaanfche Eiken op
Ken.

ygj. ^^ 20 duurzaam niet zyn als de Europifchen. Om die reden wor-

den de Schuiten, die langs de Hudfon Rivier de waren van de bo-

venlanden afvoeren, van twederlei hout gemaakt. Voor het deel dat

altyd onder het water is neemt men den zwarten Eik ; voor het anr

dere dat nu onder dan boven 't water is , en des te meer voor het

vergaan bloot ftaat ,
gebriåkt men den zogenaamden Roden Ceder

, (*)

welks hout van byna alle de bomen des lands voor het duurzaarafte

gehouden wordt. De kiel maakt men deswegens van zwarten Eik,

dewyl dit een tai hout is. Want daar de ftroom zeer vol van Henen

is , en de vaarraigen dikwyls ftoten , geeft het eikenhout meda-, ea

bekomt dus zo ligt geen fcheuren. De Ceder zou daartoe niet deu-

gen , om dat hy te hard is en ligt in ftukken fpringen zou. Ook
vergaat het eikenhout zo ligt niet als het altyd onder water blyft.

Teren. B-Ien kan hier in den herffl goede Psren kopen ; dog men zeidê

overal dat die vrugt in dit Land niet wel Hagen wilde.

De Ra- Al wat ik aangaande de Ratel/lang by myn verblyf in Amerika
telflang. \^i^ opgemerkt, ftaat in de Verhandelingen van de Koninglyke Z'weed-

fche Maatfchappy der Wetenfchappen voor de jaren 175 2. en 1753.

werwaards ik den Lezer wyze.
Beren. Beren worden 'ei- hoger op in het Land in tamelyke menigte ge-

vonden , en doen dikwyls fchade. De Heer Bcrtram verhaalde my ^

dat

(.*) Jimipems Firginima Linn. Spec, PL
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dat als een Beer enen Os gevangen heeft, hy hem een gat in de huid

byt , en daar zo lang met al zyn kragten inblaail: , tot dat het beeil

geheel opzwelt en fterft , want de kigt zet zig tuiTchen het vlecfch

en 't vel kragtig uit -(*). Een oude Zweed, een man van een en ne-

gentig jaren , vei telde dat in zyne kindlchheid hier ongemeen veel Be-

ren gcwecfl: zyn, dog zy deden het vee zelden fchade. Als men 'er

enen gefchoten had leefde men met zyn vlecfch als met dat van een

zwyn. Het was zeer goed van fmaak. Aan de Rivier Morris maakt

men van het Berevlecfch hammen. Tegenwoordig vindt men omllreeks^

Philadelphia en in geheel Penfylvanie weinig Beren , vermits zy al-

lengskens uitgeroeid zyn. In f^irginie doodt men ze op verfcheide-

nerlei wyzen; en hun vleefch eten zo wel de Ryken als de Armen,
om dat men denkt dat het ruim zo goed is als varkens vlecfch. Op
vele plaatfen van dat Landfchap , waar men gene varkens houden kan ,

om dat 'er zoo veel Beren zyn , jaagt men op die dieren, oni hun
vleefch in plaats van varkens vleefch te gebruiken. Men wil dat de

jimerikaanfche Beren zo boosaai'dig en gevaarlyk niet zyn als de Eu-
ropifchen.

Den 26. Sept. zagen wy het Weeghree (f) in overvloed op de Wecg-
wcgen , in de weiden en in de boomgaarden waden. De Heer Bar- bree.

tram had deze plant op zyn reizen dikwyls aangetroffen. Egtcr wift hy

niet of zy tot de Jmerikaanfcbe gewaden behoorde , dan of ze uit Eu-
ropa overgebragt was. Deze twyffeling was daaruit by hem. ontitaan ,

dat de JVilden , die van oudsher grote kennis hadden gehad van de ge-

waden des lands , beweerden , dat voor de komll der Europeanen deze

plant in 't land niet wies. Zy noemen haar daai-om ook den Engelfch-

mans loet ; want daar de Etiropers heen gingen , zeggen zy , daar wies

deze plant in zyne voetftappen.

De Ganzevoet met uitgefneden bladeren (§) ftond rylvclyk in de tui-
Andcri;

nen , dog zy was zeldzaam by de huizen , op de wegen , en koornvel- '^
^^ ^^'

den. Dit fchynt te bewyzen, dat zy ook niet oorfpronglyk mtJmerika
is, maar met andere zaden uit Europa is overgevoerd. Het zelve denkt
men van het Tanacetum vulgäre , 't welk hier ca daar aan de hagen , op
de wegen , en om de huizen wies.

G 3 Het

(*) Dit fchynt een volksfpreukjc te zyn. Ook bev^'eren fominige Reizigers

dat de Beren niet verfcheurende zyn. Dog dit kan men t'zamen overeenbren-
gen. In Europa heeft men drie foorten van Beren , een daarvan is verlcbeu-
rcnd, de anderen leven van gi-as. De grote bniine Beren worden voor vleefch-
vretcnd gehouden , de zwarten niet. Zo 'er nu van beide de foortcn in Noord-
Amerika zyn, kan men ligt de veriialen overecnbrengen.

(t) Plantago latifolia glabra. Linn. Fl. Suec
(S) Cbenopodium album

, folio fmuato,-
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Het gemene Tzerkruld met blauwe bloemen (*)wierd mj' door den
Heer Bartram getoond , (laande niet ver van zyn huis op éne vlakte by
Philaäeljhia. Dit was de enige plaats waar liet in Jmerika te vinden

is. En dus moet het te gelyk met raidere zaden uit Europa zyn over-

gekomen.

Bcddin- De Heer Bartram was voornemens een huis te Philadelphia te doen

gen van bouwen. Men was bezig met een kelder te graven. Ik bemerkte daar
aarde. ^q volgende beddingen. De bovenfte lugtige aarde was ene tuinaarde,

maar enen halven voet dik, en donker bruin. Daar onder lag ene klei,

fterk met een zeker zand vermengd, zo dat- het meefl zand was, ter

diepte van agt voeten. Dit zag 'er ftcenkleur uit. Daarop volgden klei-

ne keizellleentjes , zo groot als een vingerlid , vermengd met grof zand.

De flenen beilonden uit een deel donkeren en uit een deel helderen

quarts
, (t) waren van buiten geheel glad en rond , en lagen een halve

el hoog. Eindelyk kwam de met zand vermengde f!:eenl;Ieurige klei

weer boven. Hoe diep deze reikte, kon men niet bepalen. Zoude ook
de Rivier zig voorheen tot hier toe uitgellrekt en de beddingen gemaakt

hebben ?

2ej;.
De Heer Bartram had niet alleen oefterfchelpen in menigte op het

fchelpen veld gevonden , maar had ook moflèllchalen en andere fchelpen , die onge-

in de aar- twyffeld tot de zee behoren , meer dan honderd Eng. mylen ver van de
^^- zee af aangetroffen. Zelfs had hy ze op de bergen waargenomen, die

de Engelfcbe planteryen van de woonplaatfen der Wilden afgefcheiden.

JjcBlau- Dit gebergte, by de Engelfchen de Blawwe Bergen genoemd, is

<ip:e lier- \Ty hoog en itrekt zig in ene keten uit van het Noorden naar het Zui-

gm, den , of van Kanada naar Karolina. Op fommige plaatfen zyn openin-

gen, die niet voordagt fchynen gemaakt te zj-n, om aan de grote ftro-

nien uit de hoger landen enen doortogt te geven. De Heer Bartram
verzekerde dat de lugt op deze bergen genoegzaam altyd kouder was dan

in de dalen.

De Casfta Cham£crifta wies op de paden door de bofTchen, en fora-

tyds ook op onbebouwde akkers , vooral als zy met klein hout bezet wa-

ren. Haar blad gelykt veel naar die van åt fenjiti-va (••), en heeft de

zelve eigenfchnp , van zig op 't aanroeren t'zamen te trekken.

De Kraijen zyn hier weinig van de Zwffisyir/je;; ondcrfcheiden ; dog

haar gefchreuw is zo gi-of niet , maar wat meer kirrende.

Reuze- y)^ j^ggj. j^artram verhaalde , dat hy , op zyne reizen naai* de noor-
pmen,

' j r j

^^^

(*) F'crbena communis flore excoenileo.

(f) Qiiartzum byalinuvi Likn. Syfi, Nat, Qvartzum pellucidum "Waller.
Min.

(§) Mimofa; Snnfitiva.
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delyke Volkplantingen, by de Rivieren zekere holen in de bergen ont-

dekt Ivad, welken, volgens zyne befchryving diergelyke Reuzepotten

moeten gewcell: zyn,gelyk men in ZTjeclc>i\'\nåi,c\\ ik 'er enigen van in

de Ferbandeliitgen der Koninglyke Maatfchappy belchrcN-en heb. (*)

Hy had over dit onderwerp enige brieven aan de Koninglyke Maatfchap-

py gefchreven. Enigen beweerden dut deze holen door de JVilden ge-

maakt waren, om in tyd van oorlog hun koom en andere goederen te

bergen. Dog dit gevoelen zogt hy te wederleggen. Volgens hem wa-

ren zy op deze wys ontdaan. Wanneer zig des winters het ys vaflzec ,

blyven 'er vele keizelllcentjes inzitten. Als dan in de lente de fnenw

fnielt, zo zwelt het water in de Rivieren zo fterk , dat het hoger komt
dan de plaatfen daar nu deze gaten gevonden worden. Het ys moet ge-

volgelyk ook zo hoog komen ; en dan gebeurt het dikwyls dat enigen

der keizelilenen , die in het ys vaitgevrorcn waren , uit het ys zelve op

den berg vallen , en daarna door het water in ene kloof of kleine onge-

lykheid van den grond gevoerd worden. Het water drait deze fleentjes

vervolgens in die kloven rond, en holt ze dus, allengskens hoc meer, uit.

Het water flypt te gelyk, door zyne kringswyze beweging, den fteen

glad, en helpt het hol rond maken. 'T is zeker, dat door dit drayen

en itoten de fteen hiertoe op het laatft onbekwaam wordt; dogdeftroom
werpt alle voorjaren weder andere ftenen in derzelver plaats , die even

op de zelve weder rond gedraid worden. Het gene dus van de

bergen of de ftenen afgeflepen wordt is een meer of min grof zand, 'c

welk door het water, wanneer het hoog iTiaat, en zyne golven inde
holen flaat , \veg gevoerd wordt. Dit waren de gedagten van den Heer
Bartram. De Londe-iifche iMaatfchappy had dezelve goedgekeurd, (f)

De aanmerkingen, die ik by myn verblyf te Landfort in 't jaar 1743.
gemaakt heb, tonen dat ik toen van 't zelve gevoelen was. Ik heb het

zelve in enen brief aan de Koninglyke JNlaatfehappy, die onder hare on-

gedrukte Ichriften bewaard wordt, verder ontwikkeld. Evenwel is 'er

grote reden om te twyffèlen of alle de holtens van dit foort op deze wys
wel ontftaan zyn.

Van de Moerbeziehomen treft men hier verfcheiden foorten aan , die Moeib;
in ziebo-

men,
(*) De Heer Fotster tekent hier op aan: "In Zweden en het noorden van

'^ Duitjcbhind worden zekere ronde holen in de Rivieren , wier bed (leen- of
" rotsagtig is, door het draijen van het water op ene en de zelve plaats daarin
" gemaakt , Reuzepotten genoemd. Van deze holen vindt men ook gewaagd
" in Grosley's New oh/èrvations on Italy Vol. i. p, 8.

(f) Hoe ver dit verdaan moet worden , kan men opmaken uit de Bekend-
makingen gefteld aan 't hoofd van ieder nieuw deel van de PbilofopbicalTraus-
aztiom F.
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in Noord en Zuid Amerika in de bosfchen wasfen. Hier zyn de ro-

den zeer menigvaildig. De Heer Bartram verzekerde egter dat hy de

witten ook in 't veld gezien had, fclioon zy zeldzamer zyn. Ik vroeg,

waarom men hier gene zydefabriekcn aanlag, daar hier de moerbezie-

bomen zo wel tierden ; dog het antwoord was dat de daglonen 'er te duur

toe waren. Een mansperfoon wint dagelyks drie Eng. fchellingen en

meer , en de vrouwlieden winnen naar evenredigheid. Dus dagt men
dat het telen van allerlei koorn, hennip en vlas, beter betaald werd, en

zo veel oppaïïèns niet vorderde als het kweken van zydewormen. Dsk
evenwel de zydewormen hier wel voort willen, en dat deze moerbezie-

bomen zeer goed voor hun zyn, bleek uit de proeven door enen Gou-
verneur van Konnektikut , dat nog noordelyker dan Nevj Tork legt,

genomen. Deze fokte zo vele zydewormen aan, dat zy hem met zyn

huisgezin van hunne zyde kleedden.

h" , Verscheiden foorten van ^jys^^^ï^ riff« wallen hier ook. Zyomwin-
j^aar i..

^^^ ^^ ^^^^ ^^^j^ plaatfen de bomen , zo dat zy ze byna geheel be-

dekken , en 'er aan de zyden by neer hangen. Dit maakt omtrent de

zelve vertoning als wanneer by ons de hopranken tegens de bomen op-

klimmen. Ik vroeg ook, waarom men hier gene wynbergen aanleide

en uit de wilde druiven wyn maakte, dog ik kreeg het zelve antwoord,

als omtrent de zydefabrieken. De menfchen willen te duur betaald zyn.

Dus was het voordeliger zig op den akkerbouw boven al toeteleggen.

Dog de voornaamfle oorzaak is wel deze , dat de wyn , die uit de Ame'
rikaanfcbe druiven geperft wordt, zuur en fcherp is , en in lang zo aan-

genaam niet fmaakt als de Europifche.

Het A- De Firginifche KaJfsvoet (*) waft op natte plaatfen. DeHeer^nïr-
rum. iram verhaalde , dat de IVilden den fteel der bloem en de besfen kook-

ten 5 en als iets lekkers aten. Zo lang de beden nog rood zyn zyn zy

fchei-p en wreed , dog dit gaat 'er in het koken af.

Saro- De Sarothra Gentianoides wafl; overvloedig buiten Philadelphia op

tbra, de velden, onder 't hout, in ene droge zandige aarde. Zy geleek on-

ze blaauwbelTefiruiken zeer wel als zy eerlt beginnen groen te worden

en de fpitfen der bladeren nog rood zyn. De Heer Bartram had

deze plant aan DoSlor Dillenius gezonden , dog deze wifl niet tot

welk een foort hy ze brengen moeit. IMen wil dat zy wondhelend

is , en dit heeft de Heer Bartram zelf ondervonden , toen hy , eens

van 't paard gevallen en daarvan getlagen zynde , de beide dycn

zwaar gekneufd had. Hy kookte de Sarothra , en lag ze op de ge-

kneusde plaatfen. De pyn , die in 't ecril: zeer heftig geweell was ,

verdween fpoedig, en by was binnen kort volkomen herlteld.

In

() Arum Firginicmth
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In hcc Kruidkundig froordenboek van den Meer Miller gelezen Lorkc-

hebbendc , dat de Heer Peter Cóllinfon in zynen hof enen Lorke- boom.

boom geliad had van een byzonder foort, die hem uit Amerika ge-

zonden was , vroeg ik den lieer Bartram of die boom by hem be-

kend was. Hy antwoordde my , dat hy zelf dien boom aan den Heer

Cóllinfon gezonden had; dog dat hy in 't oollelykc deel van Jerfey
in 't wild groeide ; dog dat hy hem anders nergens in de Engelfche

Volkplantingen voorgekomen was. Hy is daarin van de andere Lor-

kebomen onderfcheiden dat zyn zaadhuisjes veel kleinder zyn. Dog
ik heb naderhand dezen boom in grote menigte in Kanada gezien.

De Heer Bartram dagt dat de Appelboom uit Europa herwaai'ds ^^PP^l-

overgevoerd was, dog hy hield de Perfik\ooxcxïQ Amerikaanfchevrugt^ bomen.

die daar in 't wild waft. Anderen daarentegen meenden dat de Europe-

anen ze mede gebragt hadden. Dog de Franfchen in Kanada zeiden

dat de Perfiken in menigte omllreeks de Rivier de Miffiftppi in 't wild

gevonden wierden.

De Perfimon der Engelfchen , Dyofpyrus Firginiana by Lin- Re Mis

N ^ u s , noemen de Zweden Alispelboom. Hy wart op de meerte t"^'"

vogtige plaatfen. Ik heb reeds boven gezegd dat de vrugten van '^°™"

dezen boom, eer dat ze volkomen ryp zyn, bitter en t'zamentrek-

kend waren , dog wanneer ze volkomen hare rypte hebben, het

geen niet eer gefchiedt dan wanneer de vorft ze aangedaan heeft,

zyn zy zeer aangenaam om te eten. Men eet ze zeldzaam anders

dan rauw. Dog uit een groot boek, behelzende ene befchryving

van Firginie , onder het woord Perftmon , kan men zien dat de

Mispelen op meer dan ene wys bereid worden. De Heer Bartram
verhaalde, dat men ze hier tot een fchoteltje op het nageregt ge-

bruikte, en dat 'er menfchen waren die 'er enen zeer aangenamen
wyn uit maakten. By hem waren 'er verfcheiden op den grond ge-

vallen , die door de zonneftralen byna ryp geworden waren. Wy
proefden 'er eiiigen van, en ik moet bekennen, dat zy gelyk heb-

ben die zeggen dat zy aangenaam zyn. Zy verdienen onder de fma-

kelykrte vrugten van dit land gerekend te worden, wanneer de vorll

haar fcherpte heeft weggenomen.

Het Ferbascum 7hapfus, oï grote witte Walkruid , ftaat overal in Wol-
menigte, op de wegen, aan de tuinen, in droge gronden, op hoge kruid,

weiden , die enen zandigen bodem hebben. De Zweden noemden
het Tabak der Wilden ; egter erkenden zy niet te weten of de A-
merikanen dit kruid als Tabak gebruikten. De Zweden plegten 'in

hete koortfen de bladeren 'er van om de armen en voeten der zie-

ken te binden. Men maakte ook een thee van de bladen tegens den
buikloop. Ook zeide my een Zweed ^ dat men den wortel in water

H kook-
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kookte, en het dan in de wonden van hec vee fpoot, dat vol van wor-

men WQS, waardoor de wormen Itierven en 'er uic vielen. (•)

Het gras. Dün 28. Sepc. hadden de tuiïchen de bosfciicn gelegen, afgemai-

de \veilanden nog een levendig groen gras. In tegendeel op zull;e

weiden , die tegens de hoogtens, in 'c vlakke veld, en zeer voor de

zonne bloot lagen, zag het gras 'er bruin en droog uit. Vcrfcheiden

menfchen uit l'^irginie verhaalden my dat daar, wegens de grote het-

te, de weiden 'er meelt altyd bruin en verbrand uit zagen. Dus
heeft men daar het vermaak niet,gelyk in Eiiro^ty vande weiden met

een fchoon groen bekleed te zien.

Nagt- De Anmikaanfche Nachtfchadmv ("[•) waf! overvloedig onder het

Icha- geboomte en op kleine heuvelen. Hare zwarte bcfTen waren reeds
duw.

j.yp_ -^Yy bemerkten dat kleine blauwe vogeltjes, van de grootte als

onze Effiberiza citrinella uit de bomen op de Nagtfchaduw kwamen
vliegen en hare bladeren aten.

Tegens den avond ging ik naar het Landgoed van den Heer Bar'

tram.

Gnapba- Het Cnapbalium margaritaccum Haat in verbazende menigte op
'Hum. alle onbebouwde velden , heuvels, en anders. Men vind deze plant vaa

verfchiUende langte naar mate van den grond. Somtyds heeft zy veel en

fomtyds weinig takken.. De reuk is fterk dog lieflyk. De Engelfchen

noemen ze het Ewwige leven, (§) om dat hare bloemen, die groten- -

deels uit droge, glinllierende , zilveragtige blaadjes (**j beitaan , niet

veranderen als ze gedroogd worden. Deze plant ^\"as thans overal in

haren vollen bloei ; hoewel 'er waren die al hare bloemen verloren en

begonnen hadden haar zaad te ftroijen. De Engeljche vrouwen verga-

derden veel van deze plant, plukten ze met den Heel af, en zettedcn

ze , met andere fchone bloemen , die zy van de velden of uit de tui-

nen hadden , in potten , tot een lieraad voor de kamers., In 't alge-

meen waren zy daar zeer op gelleld van den gehelen zomer over , aller-

lei zo voor het oog als den reuk aangename bloemen onder of op den

fchoorfteen , ook wel op de tafel of in de venlterbanken te hebben. Het:

Gnaphalium hielden zy den winter in hai-e kamers over, om dat de bloe-

men

(*) Deze wormen zyn de popjes van den Oe/Znt/ , ofPaardevlieg, diebnre

eitjes in 't hair van 't vee legt. De eitjes zynde uitgekomen , maken de pop-

jes grote holen, waarin zy hlyven tot dat zy veranderen. In 't ziiidep van

Rusland gebruikt men ten zelven einde een afkookfel van Feratrum of "Mir-

ten Niesworteh F.

(t) Phytolacca decandra..

(§) Life everlafting.

(**) Foliis calycims.
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men er van niets veranderen. De Heer Bartram verhaalde my nog een
ander gebruik van deze plant; te weten, men becücnt zig van een af-

kookfel van de bloem en den fteel , of van de plant zelve in enen zak ge-

bonden , om 'er kneuzingen mede te beflryken. ''

In plaats van vlas gebruiken vele menfchen biereen foort van het /pocy- Wildi:
mim canr.abinnm van Linn.eus. Men bereidde den fleel gelyk het hen- litnnip.

nip en het \^las. Men fpint het en weeft 'er allerlei goed van. Men wil

dat de Mllden, van overoude tyden af, zakken, vilchnetten, endierge-

lyke dingen 'er van gemaakt hebben.

Ik vroeg den Heer Bartram ofhy ook opgemerkt Had of de zee Ia- Aanwas

ger geworden was , en voorheen plaatfen bedekt had die nu land waren,
''-^n 'i'^t

Hy zeide my, dat naar zyne waarnemingen het grootfle deel van dit
''"

Land , vele raylen ver, voorheen moefi: onder water gedaan hebben.

De redenen voor dit gevoelen waren dezen.

I. In 't graven op de Blauwe Bergen, die meer dan drie honderd

En^. mylen van de zee af zyn, had men hier en daarloflè moiTel- oefter-

en andere fchelpen gevonden ; welken men insgelyks in de vallyen tus-

fchen die bergen ontmoet.

II. Men vind daar ook in kalkftenen , vuurftenen en anderen , ene
verbazende menigte van verfleende moiïclichelpen. Hy verzekerde dat

het nauwlyks te geloven, was hoe vele duizenden daarvan in de verfchil-

lende foorten van ftenen , waaruit het gebergte bellond , zaten.

III. Even zulke fchelpen graaft men geheel en on\-eranderd op in

Vhjinie , Maryland, New Tork en Penjylvanie.

IV. Dy 't graven naar wellen , niet alleen te Philadelphia , maar ook
op andere plaatfen , ter diepte van agttien voeten , zyn ibmmen , wor-
telen van bomen, ja zelfs eikenbladeren, voor 't gi'oter deel nog onver-

rot gevonden.

V. De vetfte en befte aarde legt hier in de dalen. Dezen worden a;e-

meenlyk door enen kleinen ftroom of ene beek doodhcden. Aan der-

zclver afdalende zyde rj'fl: merendeels een berg, die, waar 'er het water
tuflchen door vliet, 'er uitziet, als of hy met voordagt zo doorgi-aven

was. De vallyen waren, dagt de Heer Bartram, voorheen allen me-
ren geweefl:, en het water had allengskens de bergen uitgehold, en 'er

zig enen weg door gemaakt. De menigte van modder , "dien men in 'c

water \-indt, en die eertyds op den grond van het meer gelegen had,
was, naar zyn oordeel de aarde van de tegenwoordige landen, die zulk
ene vi-ugtbaarhcid bezit. Zulke dalen en doorgefneden' bergen vindt

men hier te lande zeer veel. Dusdanig is de zonderlinge opening tus-

fchen twee bergen, door de welke een rivier op de grenzen van Peri'

fylvanie en New York doorfiroomt. Men zegt hier fchercsgewyze , dat

H i de
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de Duivel die opening gemaakt Iieefc om uit het ene landfchap in het an--

dere te l<omen.

VI. IVIen kan aan de Blauwe Bergen duidelyk befpeuren dat zy voorr

been ten dele onder water zyn geweeil:,. want velen van dezelven zyn

op ene zonderlinge wys afgebroken , dog de hoogden niet.

VII. Wanneer men de fFilden zegt dat 'er op deze hoge hergen mos-

fellchelpen gevonden worden, en dat men daaruit opmaakt dat de zee

voor dezen daarover heen gegaan heeft, antwoorden zy, dat dit hun

niet verwonderbaar voorkomt, vermits 'er onder him ene overlevering

is, dat de zee in oude tyden rondom deze bergen gedaan heeft.,

VIII. Het water in de Rivieren en de poelen neemt ook af. Molens,

die zellien jaar geleden op de Rivieren gebouwd waren, en waters

genoeg hadden, hebben nu zo weinig water dat zy niet malen kon»

nen, ten zy na enen zv/aren regen, of in 't voorjaar aJs de fneuw

fmelt. Dit afnemen van het, water komt daarvan daan, dat 'er thans

zo veel land bebouwd wordt , en 'er zo vele. bosfchen zyn uitgeroeid. .

IX.. Het ftrand neemt ook jaarlyks toe. Dit komt van de grote

menigte van zand , 't welk de golven uit den bodem der zee op her

ftrand werpen*.

De Heer Bartram agtte dat het opmerking verdiende , dat de

-fchelpen,- die op de noordelyke/ gebergtens verfteend gevonden worr

den, van een foort. zj'ii diergelyken men, in. de zee op die Pools,-

hoogte vindt, en niet gezien . worden voor dat men in Zuid Karoli-

?ia. komt. Hierin meende hy grond te vinden om de mening van

Dr. TuoiMAS BuRNET te verdedigen, dat namelyk de aarde voor den

zondvloed ene andere neiging jegens de zon gehad heeft. Bewyzen
dit ook niet., zeide hy , de zware beenderea die men in Siberfe

vindt en voor Elefants beenderen houdt? Tegenwoordig, kunnen die

dieren in zulk een koud land niet in 't leven blyveiL Maar indien

volgens Burnets Helling de zon voorheen gantfch anders ten opzigte •

der verfcheiden landen van den aardbodem geftaan heeft, kan men
ligt begrypen dat de Elefant ia Siberië heeft geleefd. (*} Egter

fchync ,

(*) De beenderen van Elefanten worden niet alleen in Rtifland, maar ook.

in het Zwitferfcbe Canton Bafel , in 't gebied van den Markgraafvan Bareutb,

en op andere plaatfen gevonden ,
gelyk men zien kan in de Protogcsa \-an den

beroemden Leibnitz. Onlangs heeft men digt by de Rivier de Obio een

groot getal van Elefants tanden en geraamtens ontdekt , en zeer grote kiezcn^,

nog in hunne kaakbenen zittende ," zyn in het Britfcb Miifeum te zien. De
Heer Lüf/efon , Biffdiop van Carlifle , heek ook verfcheiden tanden met de kank-

bencn in het Mufeum der Koiiinglyke Maatfchappy geplaatft, die uit Feni ge--

ko-
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föhync het dat van dit alles verfcheiden oorzaken kunnen worden opge-

geven. Hiertoe behoort de algemene Zondvloed, de aanwas van land,

het welk een zuiver werk van den tyd is , en de veranderingen in den

loop der rivieren,, die by het fmelten der fneuw of in grote overllro'

mingen hare oude beddingen verlaten en zig nieuwe maken.

Op enigen affland van het huis van den Heer Bartram loopt een beek-
f^^^^g,.

je door het bofch, het welk over ene rots henen droomt. Hier toonde poue?!.

my myne opmerkzame Geleider verfcheidene kleine zo genaamde Reuze-

jjotten. En wy konden duidelyk zien dat zy op die wys , welke ik bo-

ven befchreven heb, moeten ontftaan zyn. Want als wy de hand in die

holen ftaken, bemerkten wy dat 'er vele keizellteentjes in zaten , die van

bui-

komen waren. Op de Rivieren Klmtunga en In'dighirka in Siherie heeft men
ene ontzaglyke menigte van Elefants tan'den en beenderen gevonden, die daar

door de flerke vorfl: voor bederf bewaard worden , tervvyl in de korte zomers

van maar enige weken daar weinig regen valt; dus deze tanden gemeenlj'k

zo frifeh zyn, en in Rusland zo menigvukiig gebruikt worden als het gemene
yvoor, aangezien 'er zo grote menigte van wordt aangevoerd. Sommigen van

deze tanden zyn agt voeten lang, en wegen drie honderd ponden. IVlen heeft

kiezen gevonden van negen duim middellyns. Maar de kiezen by de O/jfo ge-

vonden zyn nog aanmevkelyker , vermits derzelver toppen veel gclykcn naar

die van vleefciwretcndc dieren, daar die der Elefanten , welken tegenwoordig
van gras léven, gantfch andere toppen hebben. Livius , 't is w;iar, maakt
een onderfcheid tulTcIien ^frihaanjcbe en Afiatijcbe Elefanten , en merkt aan

dat de eerflen kleinder zyn dan de laatften ; dog men heeft nimmer oiiderzogt

of de tanden van die twee foorten zo veel verfchillen. Dit verfchil tulfclien de
gegraven Elefants kiezen en die welken men in de Elefanten vindt, zowel
als de plaatfen waar die geraamtens gevonden worden , o.h Siberië^ Diätfdj-

land en /imerika , waar regenswoordig gene Elefontcn zyn, dit alles opent
een wyd veld voor gisfingen naar de wys hoe deze dieren op die plaaifeu ge-

komen zyn, waar men nu hunne geraamtens ontmoet. Misfchien heeft de
Zondvloed hunne lyken derwaards gevoerd. Ook is het flrydig nog met de
reden, nog met de gefchiedeniffen , nog met de openbaring, te geloven, dat

deze geraamtens ovcrblyflcls zyn van dieren, die op de aarde geleefd hebben voor
de fchepping , waarvan Moses gewaagt , de welke men kan aanzien als maar ene ze-

kere verandering in de Schepfèlen, waardoorzebeiwaam gemaakt wierden voor
hunnen tegenswoordigen (laat, waarin zy zullen blyven totdatdcomflandighe-
den ene nieuwe verandering vorderen zullen. En dan zal onze aardbol door
ene nieuwe fchepping of omkering gelchikter worden gemaakt voor zynen nieu-

wen toelland , en bevolkt met nieuwe foorten van dieren , gefchikt naar dien
toefland.. Ieder, die gewoon is natedenken , zal vinden dat dit bellek een zeer
verheven denkbeeld geeft van den Schepper, en zyne huishouding met de
Schepfèlen. F. Wy wvzen nopens dit onderwerp onzen Lezer naar een pjai

ftiikje te vinden in de Nieuwe leaderlatidfche LitUroefftningm 3. Deel. bl, j^.
van 't Mengehtierk.

Ha,
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buiten zo glad en rond waren als of ze gedraid waren. En diergelytce

ftenen \'onden wy in e'!; gat.

Plcinten. De Heer Bartram toonde my ene menigte van planten die hy in zyn

kriTidboek verzameld had. Onder dezelven waren de volgenden , die

ook in de noordelyke delen \'an Europa, wasien, van de welken hy of

de gehele plant bewaard had, of alleen de takken.

De Betlila alba^ of de gemene Berkeboom.

De Betuia fiana, een foort van Berk, dat op lage plaatfen tegens de

hoogtens nan wad.

Het Comarumpahiflre ^ oï Watervyfvingerkruid ^ groeijende in de

weiden tuflchcn de heuvelen in Ncm Jerjly.

De GentiiZi.a lutea of de Gele Kruis-ivortel^ voortkomende op de

velden digt by de bergen. Hy gelykt veel naar den onzen, maar heeft zo

veel bloemen niet onder elk blad.

De Linnea borealis ; deze waft op de bergen in Kanada. Zy kruipt

langs den grond.

De AJyrica, Gale\ omftreeks de Rivier Susquebanna op natte gron-

den.

De Potentilla frutküfa^ wordende gevonden in moeraffige flreken

en lage weiden tuiïchen de Dellaivare en de Rivier van New Tork.

De 'Trïentalis Europcea , wasfende op de Catsbilh.

Het T'riglochin muritimum , voortkomende by de zoute bronnen naar

den kant van 't Land der Vyf Volken.

]Tcn De Heer Bartram vertoonde my enen brief uit Oofl Jerfey, behel-

.
Gi;iiv,tjik zenden het volgende verhaal van ene ontdekte /imerikaanfcbe Begraaf-

onidckt. plaats. In April 1744. was men in het graven eens kelders op enen

groten fteen ,
gelyk aan een grafzerk , gekomen , welken men ten laatften

met veel moeite boven gehaald, en vier voeten dieper ene menigte van

menfchebeenderen en enen gehelen koek van mais gevonden had. De
koek was nog onbefchadigd , zo dat verfcheidenen der omftanders uit

nieuwsgierigheid 'er van proefden. Uit deze omftandigheden befloot

men, dat hier een aanzienlyk perfoon uit de Huilden moell begraven we-

zen. Want zy zyn gewoon eetwaren en andere dingen , daar de o\'er]e-

denen zeer veel \-an gehouden heeft, met hem te begra^'en. De fteen

was agt voet lang, vier voet en enige duimen op de diklte plaatfen breed ,

en vyftien duim aan het ene en twaalf aan het andere einde dik. Hy be-

ftond uit een grof foor't van fteen, dien men hier vindt. Daar waren

gene letters nog karakters op te zien.

P^
Het graan dat de Wilden het mecfl bouwen is de Mais. Zy bebou-

Mah en ^en 'er kleine velden mede. Buiten dat planten zy ook ene menigte van

Squas- Squashes , een foort van pompoenen of meloenen , die zy al aange-

hes. kweekt hebben voor dat de Europeanen in dit Land waren. De Euro-

pc-
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pifche Amerikanen hebben ze ook in hunne tuinen geplant, die 'er nu
vol van zyn. De yrugc is aangenaam als zy wel klaar gemaakt worde.

Gemeenlyk kookt men ze, ftoot ze aan ftukken, en doet 'er wat peper

en andere fpeceryen by. De Wilden zaijen ook verfcheiden Iborten van

bonen, die zy meefc van de Europeanen gekregen hebben. Maar de

erivten, die zy ook bouwen, hebben zy al gekend voor dat de Euro-
pers hier waren. De ó'^/Mj/öfi behoren tot de vroege kawocrden. Zy
xyn goed , maar duren niet lang. Egter heb ik ze tot vry diep in den
winter zien goed houden.

Omtrent het laatfte van September zaidc men de Weit en de Rogge, \y^.\^ ci

en deze granen worden gemeenlyk ryp omtrent het einde van Juli. So"m- Rogge.

tyds gebeurt het wel dat men ze al in 't midden van Juni maijen kan,

zelfs zyn 'er voorbeelden dat dit in 't begin dier maand gclehiedde. De ^, .,,

Garil en Haver wordt in April gezaid; en zy beginnen gemeenlyk te- iji^^'.,.^'

gens 't einde van Juli. De Boekweit wordt gezaid in 't midden of op Bock-*

't einde van Juli, en is omtrent het einde van September, of iets later, weit.

in ftaat van ingeoogft te worden. Indien men zevroeger zaitgeeftzy wel

bloemen, dog weinig ofgeenkoorn.

De Heer Barirjm en anderen verzekerden my , dat het meefle rund- ^'^'^'

vee dat de Engelfchen hebben afkomllig is van beeden die zy de Z-ive-

den gekoft hebben, toen die nog in 't bezit van het land waren. De
Engelfchen zelven, wil men, dat 'er maar weinig hebben overgebragr.

De Zweden bragtcn hun vee herwaards uit htm Land, of kofceu het \-m.

de Hollanders^ die toen hier geveftigd waren.

DiGT by de Stad zag ik een Klimop of Hedera Helix tegens den muur Kfi^o-.
van een llenen huis ftaan , het welk geheel onder het groen der blade-

'

'

ren onzigtbaar was. Deze plant is zekerlyk uit Europa overgcbragt,

want ik heb 'er nergens anders ene van in Amerika gezien. IMaar ia

plaats van dit gewas zag ik dikwyls wilde Wyngaarden die tegens de
muren opklommen..

Ik vroeg den Heer Bartram of hy ook opgemerkt had , dat de bomen Ofde bo-

en planten verbaderen naar mate ze meer noordwaards gevoerd worden, "^'^" ^'^'^

gelyk Catesby beweert. Hy antwoordde , dat deze mening waar was, '^''\"'^'}P

indien men ze met onderleheid voorllclde. Daar zyn fommige bomen
]l[^

!'.|^'

'

die beter in de zuidelyke landen voortkomen, en die verminderen naar iKtnorfr-

mate men het noorden nadert. Wanneer hunne zaden door de vogels den 11a-

of by andere toevallen naar kouder lugtllreken worden overgebragt, wor- ''"^i'*-'".

den de bomen hoe langer hoe kleinder, rot dat zy op 't laatft in 't ge-
heel niet meer voortwillen. Maar daar zyn ook bomen en planten,

welken de wyze Schepper voor de noordelyke landen gefchikt heeft,

en die daar tot ene verbazende hoogte waücn. Hoe meer dezen het zui-

den naderen zo veel te meer nemen zy af, tot dat zy op 't laadt in 't ge-

heel
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heel ophouden te groeyen. Andere planten eifchen ene gematigde lugt-

llreek ; en wanneer zy meer noord- of zuidwaards gevoerd worden.,

willen zy niet voort, maar nemen af. Dus zyn 'er, by voorbeeld, in

Pen/ylvanie bomen die uitermate wel waden , dog altyd afnemen naar

mate zy verder naar het noorden of naar het zuiden gevoerd worden.

Ik heb dit naderhand op myne reizen dikwyls bekragtigd gevonden.

De Sasfajras , die in Pcnjylvanie op 40. gr. N. een tamelyk hoge

en zware boom wordt , wall: by Osive^o en Fort Nicholfon, tulTchen

de 43. en 44. gr. nauwlyks drie of vier voet hoog , en had nauw-

lyks de dikte van een pink. Het zelve had plaats omtrent den Tulpe-

hoorn. Deze wordt in Penfylvanie zo zwaar als onze grootlle Eiken,

maar by Osivego is hy niet meer dan twaalf voet hoog en enen arm

dik. De Suikcrahorn (*) is een der gemeenfte bomen in de bolTchen

van Kanada , en wordt daar zeer zwaar. Maar in de zuidelyke Land-

fchappen , als Nt^iv 'Jeyfey en Penjylvanie , wad hy alleen maar op

de noordelyke zyden van de Blauwe Bergen., en op de fteile heuve-

len langs de rivieren , welken tegens 't noorden gekeerd zyn. Dog hier

komen ze niet tot een derde of vierde van de hoogte die zy in Kanada
bereiken. Meer voorbeelden wil ik hier niet bydoen.

De Muggen.) die ons des nagts zeer plaagden, worden hier Mus-

een^" <3uetoes genoemd. 'Zy zyn volkomen gelyk aan de Muggen 'mZweden,

alleenlyk wat kleinder, en de befchryving,, die 'er de Ridder Linn^eus

\'an , in zyn Syfterna Natura en zyne Fauna Suecka , geeft , paft ook

zeer wel op de Amerikaanfchen. Zy komen by dag of by nagt in de

"huizen , en wanneer men te bed is beginnen zy haar onaangenaam ge-

brom , naderen de menfchen hoe langer hoe meer , en zuigen hun op 't

laatn: zo vedl bloeds af -als zy kunnen. Haar beet veroorzaakt bulten

by menfchen van een teder geftel. Als het weder enige dagen koel

is geweeft verdwynen zy ; maar als het verandert , en vooral na enen

re^ren, vergaderen zy dikwj'ls in zulk ene menigte rondom de huizen,

dat het verbazend is. De fchoorftenen der Engelfchen, die gene klap-

pen hebben, geven den Muggen vryen ingang.- By hete avonden be-

geleiden zy het vee met grote zwermen van de bolTchen naar de huizen

of naar de Stad, en vliegen in de huizen in, als ze maar kunnen. In 't

heetfte van den zomer zyn zy zo menigvuldig op fommige plaatfen ,

dat de lust 'er vol van fchynt, vooral omtrent poelen en llaande wate-

ren, gelyk de Rivier Morris 'm A'ew Jer/ey. Om die onaangename

o-aften door den rook te verdryven , leggen de Inwoonders vuren voor

hunne huizen aan. De oude Zweden ., die hier waren, zeiden dat de

Mug-

(*) Acer Saccbarinum, foliis quinqitc partito-palmatis acuminato-dcntatis

Ljnn. Sp. PI.

"Muff-
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Muggen N'oorhcen hier nog veel menigvaildiger gewecfl: waren; dat zy

nog zeer menigvuldig langs het ftrand zyn, en die van Philacie/phiavsn ,

een vergiftiger Ibort zyn dan de anderen. Dit laatik bleek uit de bulten

die zy maal;ten. In Zweden gevoelde ik noit ander ongemak van ha-

ren heet dan een weinig jeul^te terwyl zy nog zogen. Maar als zy my
hier des nagts flaken wierd niyn aangczigt zodanig met rode vlakken en

bulten toegelteld , dat ik 'er zelf over befchaamd was.

Ik heb alreeds iets van de Tuinen hier te lande gcbruikelyk gezegd, Betui-

ik voeg 'er nu by, dat de meefte planken die overdwars gefield worden, ningc'n.'_

en waaruit de fchuttingen rondom Philadelphia voornamelyk beilaan,

van rood Cederhout zyn , dat hier voor duurzamer dan enig ander ge-

houden wordt. Maar wanneer men dat niet vinden kan, neemt men
wit of zwart Eikenhout. IMen houdt ook veel van de palen van rood

Cederhout te hebben , of anders gebruikt men wit Eiken- of Kalknjen-

hout. Dog het fchynt dat dit foort van hout hier niet lang goed in

de aarde blyft. Ik zag palen \^an Kaftanjenhout gemaakt , die pas een

jaar oud waren , reeds van onderen grotendeels vergaan.

De Sasfafrasboom groeit hier tamelyk veel , en Haat hier en daar in Sallafras,

de bofTchen , by de hagen en de tuinen. Op oude akkers , die men
onbebouwd laat leggen , is hy een van de eerflen die opkomen , en
is zo menigvuldig als de Berkebomen in Zweden op de gronden van

afgebrande boflchen. (*^ De Sasfafras waft in ene droge lodè aarde
^

van ene bleke ileenkleur, die grotendeels uit zand beftaat , vermengd
met een weinig kleL Die gronden fchenen vry mager te zyn. De
bergen rondom Gothenburg zouden op vele plaatfen goed voor dien

boom wezen , zo zy nog niet te vet zyn. Ik zag hem hier in de

boflchen onder andere bomen , maar nog meer op zig zelven langs de

heiningen ftaan. Op beide plaatfen fchynt hy evenwel te tieren. Noit
heb ik hem gezien op lage of natte plaatfen. IMcn verzamelt hier

zyn bhderen, en gebruikt ze als thee. Maar het hout deugt nergens

toe, want het kraakt te flerk in 't vuur en brandt niet wel. De boom
fpreidt zyne wortels zeer ver uit, en uit dezelven fchietcn nieuwe fprui-

tcn op; dog deze fcheuten zyn niet goed om te verplanten, om dat zy

zo

(*) Laurus Sasfafras Linn. In de Uitgezogte Verhandelingen 7. D. bl.

364. vindt men enige waarnemingen omtrent dien boom.

(f) In de Reis van den Heer^OscECK naar China 1. D. wordt in ene aan-
merking ene befchryvkig gegeven van dit foort van land, 't welk de ZwedeJi
oiuedjeland noemen j waar aangemerkt wordt, dat de bomen, dus verbrand
zynde , derzelver aich ene mifl oplevert genoegzaam voor drie jaren , waar-
na men het land weer woeft Iaat leggen, tot dat, twintig of meerjaren daar-

aan, een nieuw gewas van bomen tot tamelyke hoogte gekomen is , welken de
boeren dan weder verbranden , eu het land op nieuws drie jaren bebouwen. F,
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zo weinig vezelen buiten den {l::im\uortel hebben , dac zy zig in de aar-

. de nicc regc \'allzetten kunnen. Om den Sasflifrasbomen te planten-

moet men de beiTen gebruiken , dat egtcr ongcmakkelyk is , om dac

ze de vogels al op hebben eer zy half ryp zyn. De koeyen zyn zeer

gcfteld op de nieuwe tedere uicfpruitlels van dezen boom, en zoeken

ze overal op.

De Vrouwen gebruiken den bafl: van dezen boom om de wol ene

fchone oranjekleur te geven , welke in de zon niet verfchict. Zy ge-

bruiken pis in plaats van ajuin in 't verwen ; koken de verw in enen

koperen ketel , omdat zy in enen yzeren gekookt zynde zo fchoon ene

kleur niet geeft. Ene Vrouw in Firginie had de beflen van den Sas-

fafras gebruikt regens ene pyn in enen harer voeten , die zy drie jaar

lang zo flerk had gehad dac ze niet gaan kon. INIen raadde haar de

beiTen in ene pan te braden , en de pynelyke plaatfen mee de daar

uit komende olie te ftryken. Zy deed het , dog hec deed haar bra-

ken. Egter hield zy mee het middel aan , fchoon zy , zo dikwyls zy

het deed, 'er de zelve uitwerking van gewaar wierd. De pyn verdween,

op 't laatfi: geheel , en zy wierd volkomen herfteld.
'

Spegtcn. Er.N zwarte Sfegt , mee enen roden kop
, (*) is menigvuldig in de

boflchen van Penfylvanie^ en blyft 'er den winter over, gelyk ik zelf

ondervonden heb. Hy wordt gerekend onder het gevogelte dac de

Mais vernielt , omdat hy zig op de i^pc airen zet ,. en ze doorbyt.

De Ziveden noemen hem Fillkroka ; maar alle andere Spegcen , alleen

die uitgenomen die goudgele vleugels hebben, heten zy Hackspikar..

Ik zal ze allen te zamen nauwkeuriger in een byzonder werk befchry-

ven. Alleen merk ik hier aan , dat byna al de foorten van Spegtcn

zeer nadelig voor de Mais zyn , wanneer zy begint te rypen. Zy pik-

ken gaten rondom de airen , waardoor de regen indi-iugt , en het koorn

doet rotten.

D eis Ik vertrok den 3 Oétober 's morgens vroeg naar WiJmtngton , voor-

naarf'Fi^heen by de Zweden Chriftina genoemd, dertig E»g. mylen zuidwefl;

mington. van Philadelphia. Drie mylen van Philadelphia wierden wy over de

Skulkill gezet. Het land begint hier onophoudelyk uit heuvelen en

dalen te beflaan. De bergen zyn van alle kanten gloyend, en de da-

len worden gedurig doorfneden van krillallyne beekjes. Het veld is

grotendeels bedekt met geboomte dat 's winters zyne bladeren laat

vallen, want ik zag nauwlyks enen enkelden boom uit hec geflagc der

Dennen, uitgenomen enige weinige rode Ceders. Hec houc was hoog,

do"- van onderen kaal , zo dat hec een frai doorzigc aan het oog ver-

fch^ce ; ook kon men vry tuflchen de bomen doorryden , zelfs op vele-

plaac-

(.*]) Ficus pikatus Linn,
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plaatfcn met wagens, te meer daar de grond zeer effen was. Op fora-

mige plaatfcn zag men kleine vlakke velden , waar men weiden , en
koornlandcn had aangelegd. Van de laatften waren fomniigen be-

bouwd, anderen niet. Op enige plaatfcn ftondcn verfchciden huizen

digc by malkander , maar de meeften Honden alleen. Een deel der

landen was alreeds met Weit bczaid , op zyn Em^elfcb^ zonder grap-

pen, maar met watervoren digt by malkander. Op anderen zag ik het

volk wakker bezig om de Rogge in den grond te brengen. Digt by
ieder huis was een klein veld met Turkjch koorn. De Inwoonders in

deze frreck wai'cn of Engelfchen of Zweden.
Ik zag den gehelen dag verfchciden foorten van bomen , Walnoot- Bomen,

bomen van meer dan een foort vol van noten , kaftanjebomen geheel be-

dekt met vrugten; Moerbezie- , Safïï^ras-, Liquidambar- , Tulp- en an-

dere bomen.

\''erscheidkn' foorten van wyngaarden groeiden welig, en klommen Wyn-
op tot in toppen van de bomen , bedekkende de flammcn met hunne gaarden,

druiftroilcn en bladeren. Ik zag zelfs enige jonge Eiken, vyf of zes va-

dem hoog, om de welken zy zig gewonden hadden. De grond is hier,

gelyk meeft in deze Itreek, een mengfel van zand en klei, bedekt mee
ene ryke bovenkorll. De Wyngaarden ziet men meeft op bomen , die

alleen op de koornvelden ftaan, en daar de boflchen ophouden, en de

weiden of akkers beginnen ; ook langs de heiningen, waar zy hunne

ranken om de bomen flaan die daar groeyen. Het bovenfte droeg zel-

den vrugten , dewyl de winden dit verhinderen ^ maar het onderfte is

vol van troOèn , die onder de bladen uithangen , en nu byna r^'p wa-

ren. Zy hadden een aangenaam zuur. De Boeren verzamelen ze in

menigte en verkopen ze in de Steden. Men eet ze rauw , en zet ze

gcmccnlyk voor wanneer men bezoek krygt.

Dt vette aarde fcheen hier niet zeer diep te zyn , want zy had niet p)^ ^war-
veel meer dan twee duimen diepte. Ik had gelegenheid dit te zien te vette

zo wel op zulke plaatfcn daar gegraven was , als op anderen , waar aard.

de regenvlagen fcheuren gemaakt hadden , het welk zeer gemeen hier

omtrent was. De oppcrile aarde was donker van kleur, en die daar-

op volgde was bleek, ik heb overal, waar ik in Jmerika geweefl

ben, gevonden, dat de dikte der bovenfte vette aarde op ver na niec

zo groot is als fommigen rekenen. En nogthans kan men verzekerd

zyn dat zy federt den zondvloed op fommige plaatfcn niet geroerd is.

Ik zal hier van in 't vervolg nader fpreken (*). De Datura Stra-
I 2 mo»

{*) De geleerde Dr. Wallerius, in zyne Mineralog. % 8. in de aanteke-

ning op het woord Humus communis atra^ zegt, dat iommiaen van mening
zvn.
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moniam wafl omtrent alle de dorpen in overvloed. Hy wordt groter naai*

dat 'de gronden zyn. In ene vette aarde komt hy tot agt of tien voe-

ten

zyn , dat de mulle tuinaarde van onzen aardkloot by trappen vergroot wordt
door het jaarlykfch rotten der planten , byzonderlyk op zulke plaatien die ie-

dert den Zondvloed onbebouwd gelegen hebben , en dat dus in honderd jaar

een halve duim van tuinaarde wierd voortgebragt. Dog hy merkt te geiyk

aan, dat deze \vaarneming niet juifi: is, dewyl die aarde gemeenlyk niet- dieper

is dan een voet , en 'er federt den Zondvloed meer dan 2400. {aren voorby
zyn, ja zelfs, volgens de Tydrekening der II. Schrift, meer dan 4000. jaren.

Behalven dat merkt hy aan, dat de mulle aarde akyd hoe langer hoe gepakte?

wordt waar zy bedekt legt voor fneeuw en regen; en waar zy bloot legt voor

den regen wordt zy naar lager plaatfen gevoerd , en gevolglyk wafl: zy raii

of neemt zy af naar de gelegenheid dór plaatfen. Nog meer. De gewaflen

komen het bed: voort daar deze aarde gevonden wordt. Maar, dewyl 'er ge-

walfen over den gehelen aardbodem gewcell zyn reeds federt den Zondvloed ,

moeten zy overal ene mulle aarde gehad hebben om in te groeyen. Gevolge-
lyk is het zeer waarlchynlyk dat 'er zulk ene mulle aarde geweefl: moet zyn
van den eerften oorfprong van den aardkloot af. Daar zyn nog andere re-

denen die my doen twyffelen aan het toenemen van deze vrugtbare aarde.

In Rusland aan deze zyde der Volga , leggen hoge en ruim nitgeftrekte vlak-

tens , welken genoegzaam van den Zondvloed af onbebouwd gelegen heb-
ben. Want wy weten uit de Gefchiedeniflen dat de Scythen , de Sarma-
ten, de Hunnen en de Mogols, na malkandercn, in 't bezit van die landen

gevveefl zyn , welken allen wandelende volken geweefl: zyn , die genen ak-

kerbouw oeffenden. Het land is federt onheuglyke tyden zonder hout ge-

weeft , en 'er kan ook geen hout waffen , om dat de zwervende Inwoon-
ders alle vooijaren het droge gras in brand {leken , het welk ik in 't laatil

van Mai gevonden heb dat tot myn middel reikte. Nu, deze gi'ote woede
landen zag ik overal bedekt met ten minften twee voet tuinaarde

,
ja , op

fommige plaatfen viervoet. Dan, volgens de voorgaande rekening van enen
halven duim ieder honderd jaar, zou dit, in 't eerfle geval als 'er twee voer
mulle aarde was, 4800. jaar, en in 't twede als 'er vier voet was , 9600. jaar

geven,. Hieruit ^blykt dat deze veronderfielling van den aanwas der mulle

vette aarde op genen goeden grond fleunt. De fcheikundige ontbinding der

planten wyO: aan, dat zy befiaan uit water , aarde , een zuur en een alka-

lifch zout , olie , en een ontvlambaar beginfel , onafhangelyk van de olie.

Deze ftoffen moeten ieder jaar in de nieuwe planten indringen , om hare zelf-

ftandigheid uittemaken, en worden, als ware het, tot nieinve planten her-

fchapen, na dat ze viy geraakt zyn van 't lichaam der plant van het voor-

gaande jaar, 't zy door verrotting, 't zy door het verbranden derzelver. De
vette mulle aarde, fcheikundig onderzogt, heeft dezelve eigenfchappcn. Een
zuur zout en een brandbaar beginfel zyn overvloedig in de lugt, en kunnen

dus gemakkelyk aan de mulle aarde teruggegeven worden , en dus hi de nieu-

we planten komen. Het water komt insgelyks van den regen en de Iheeuw

uit den dampkring; alkalifche en oliagtige deekjes, of een foort van zeep,

alleen ontbreken 'e"r nog aan ; welken , wanneer zy
,
gevoegd by de voorgaan

den, aan ene mulle aarde worden medegedeeld, ene zeer goede tuin;iarde

zullen voortbrengen. Nu, deze bcgiufcls" worden voortgebragt iiic verrotnng'

of
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ten, maar in cnc magere zal hy pas zes duim hoog worden. De Da-
iura nevens de Amerikaanfche Nagtfchaduw wall hier op die plaac-

fen digt by de tuinen, de huizen, en de wegen, waar in Ziveden da

Brandnetels en de Ganzevoet groeyen , welke Europifche gewaflen zeld-

zaam in Amerika zyn. INIaar tle Datura en de Nagtfchaduw zyn

hier het grootlk onkruid , van de welken meu geen nut ter wereld

weet te trekken.

Hier en daar zag men een veld met rapen bezaid. Op het midden Rapcii.

van den groten weg wierd ik ene dode zwarte flang gewaar , die vier voet

en zes duim lang , en anderhalven duim dik was. Zy behoorde tot hcc

gcflagt der Adders.

's Avonds laat verfcheen 'er een kring om de IN'ïaan. Het volk voor- Kring

fpelde 'er (lorm of regen, ofwel beiden te gelyk, uit. Hoe klcindcrdc ^"' "'^

kring is des te eer verwagt men flegt weder. Dog niets van dit alles

volgde 'er op; maar de kring had koude voorfpeld.

Ik zag dien dag op de Elzebomen in menigte de Chermei alni op de Chermes

takken zitten , welken daar door geheel wit , en op enigen afïtand ge- "^"ï-

keel befchimmeld fchenen.

Ik vervolgde den 4. Oflober myne reis in den vroegen morgen , en De

het land bleef 'er nog al even eens uitzien. Het was een gedurige keten '/'^"'^^'

van tamelyk hoge bergen , ligt van alle zyden te beklimmen , en van

dalen tulTchen dezelven. De grond bellond uit ene ileenkleurige tuin-

aarde , die met klei vermengd was , en hier en daar kleine keizellteentjes

bevattede. Ik reed fomtyds door boiïchen van allerlei foorten van hout,,

en fomtyds tuflchcn kleine velden door^ daar men het hout vernield had^

en die nu tot koornakkers of weiden dienden. De Landhuizen fton-

den op hun zeiven, fomtyds digt by de wegen, fomtyds 'er wat van

daan , zynde dan tuffdien dezelven en den weg koomvelden of wei-

den. Sommige huizen waren van fleen , twee verdiepingen hoog,,

I 3 en

of verbranding van groeibare of dierlyke zelfsflandigheden , en zyn de gro~
te bevorderaars der groeyiiig..

Maar de grote vraag is, van waar deze voor de groeying zo noodzakely»
ke beginlèls oorfpronglyk gekomen zyn. Te zeggen , dat zy van verrotte

planten gekomen zyn , is de zelve vraag op nieuws re doen. Daar is dan
niets op, dan te ftellen dat zy oorfpronglyk van den groten Schepper van-

het Heelal zyn voortgebragt , en met die eigenfchappen voorzien , wellcen

hen bekwaam maken om door verfchillende mengingen nieuwe lichamen voort
te brengen. En wanneer zy door de vogtighcid in de zaden der planten

worden ingcbragt , ontzwagtelén zy de zandtjes , en brengen een nieuw we-
zen voort, bekwaam om de dierlyke feheppiiig te voeden. 'T is klaar, dat
de Heer Kalm zag op de gemelde mening van het toenemen der mull2'

tninaarde ; en dit gaf my gelegenheid om deze grote vraag , waarvan de
Landbouw, ds nuttigde der kcnftcn,zo zeer afhangt, eens voorteltcllen,. F^



JO P E N S Y L v A N I E.

en gedekt met witte cederplanljcn. De meeden waren egter van
hout, en de fcheuren gevuld met klei. De fchoorftenen hadden ner-

gens klappen , waarvan men hier niet weet. De ovens waren gemeenlyk
op enigen afftand van de huizen gcmetfcld, en waren fomtyds overdekt

,

fomtyds niet. De velden Honden ten dele met Boekweit, die nog niet

gemaid was, ten dele met Mais, ten dele met Weit, die eerll gezaid

was , en ten dele lagen zy braak. De Wyngaarden klommen tot op de

toppen van verfcheidene bomen , en hingen 'er aan beide zyden af. An-
deren waren bedekt van den vyfbladigen klimop

, (*) die ook zeer hoog
opklom. De Smilax laurifvlia was altyd by den Idimop, en wond zig

met denzelven te gelyk om de bomen. De bladen van den klimop wa-

ren ten dezen t)'de meeft roodagtig, dog die van den Wyngaard waren

nog groen. De bomen die met deze gewallèn omv.'onden waren ver-

toonden zig van verre even gelyk die waarom by ons de Hop walh Wal-
noot- en kaftanjebomen kwamen overal voor, en waren vol van vrugten.

De l^erfimon was ook menigA^uldig langs de wegen en in de bofichen.

Zyne vrugten , nog niet bevroren zynde, waren nog niet eetbaar, dogzy
waren overvloedig. Op eenigen affland \'an l^tlmingion trok ik o\'er

ene brug , die over een klein riviertje legt , het welk zig noordwaards in

de Dellaivare ftort. Voor eiken perfoon en zyn paard betaalt men hier

twee pence. Ik kwam tegens den middag te fi'^ilmtrigton aan.

Wil- WiLiMiNGTON is een klein Steedqe omtrent dertig £»^. mylen zuidwefl;

miniton, van Philadclpbia. Het wierd in 't jaar 1733. aangelegd. Een deel

daar\'an ftaat op den grond van de 'Zweedfcbe Kerk, welke jaarl3'ks

daarvoor enige inkomllen trekt, waaruit de Predikant zyn jaargeld heeft,

en het overige wordt tot iets anders befleed. De huizen zyn van

fteen, en xien 'er wel genoeg uit; dog zy Haan niet digt by malkan-

der. Tuïïchen beiden zyn grote open vlekken. De Quakers hebben

hier ene Vergaderplaats. De Zweedjche Kerk, waarvan ftraks nader,

ftaat ene halve Eng. myl buiten de Stad. De Pailory is met de Kerk

onder het zelve dak. Ene kleine Rivier , genoemd C/7;7/?/wa-,è/7/ , loopt

voorby de plaats , en valt drie mylen lager in de Dellaware. IMen wrl

dat ze in ftaat is de zwaarfte fchepen tot voor de Stad te brengen. Zy
is by haren uitloop in åc Dellaware het ondiepft, en nogchans heeft ze

daar twee en enen hab'en vadem waters. Dog hoger op is zy tot

vier vadem diep. Dus kunnen de grootfte fchepen met hunne la-

ding by den vloed voor de Stad komen. Voor Wiimlngton ziet

men zeer duidelyk een groot deel der Dellaware en de fchepen die 'er

op zeilen. Aan beide zyden van de Chrijiina-kill., van de fchans af

tot haren uitloop in de Dellaware, leggen lage weilanden, die veel

hoi

(*) Heä.(ra quinquefolia Linn. Sp.Pl.
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hoi opleveren. De Stad dryic enen ïir.nmerkelyken handel, en zou

grorcr wezen, indien Pbiladdphia en Newcajlle^ twee Steden die ou-

der zyn, hfiax van twee kanten niei zo na waren.

De Schans op de Chriftina-kill wierd dezen zomer cerll opge-

worpen , op de tyding dat de Fratifcbe en Sp.i -.njche Viybuiters voor-

nemens waren de Rivier optezeilen, en ene landing te ondernemen.

Zy ilaat op de zelve plaats waar de Zweden lumne Schans hadden.

By 't opwei-pen dezer vcrlterking vond men een ftuk Ziveedfche zil-

vermunt. Men vereerde het my. Op de ene zyde ftonden de wa-
penen van het huis van fFafa^ met hec omfchrift, Christina D. G.
De, Re. Sue. en daarnevens het jaargetal 1633. Op de onderfte

zyde las men de woorden, Moneta Nova Regni Suec. Ten zel-

vcn tyde ontdekte men ook ene menigte van oud yzeren huisraad.

De Schans beflaat uit een plankwerk mee enen aarden wal van bui-

ten. Het kruidmagazyn is een Iknen verwulf. By het opwerpen de-

zer Schans waren de Quakers , wier beginfels allen kryg afkeuren
,

even zo yverig aan 't werk als de overigen. De vrees van zig ieder ogen-

blik aangetaft te zien had allo gemoederen ingenomen. Velen van hun
maakten zwarigheid hunne handen aan het werk te flaan , dog bevorder-

den het door geld te fchieten , en bezorgden alles wat 'or nodig was.

Den 5. Oftober was het myn voornemen de Dellaivare overtefteken Venrek.

en my naar New Jerfey te begeven, om dat geweft te zien. Maai- al-

zo 'er geen veer was keerde ik weer te rug naar Pbiladelphia. Ik volg-

de gedeeltelyk den groten weg , en gedeeltelyk dwaalde ik wat be-

zyden af, om des te beter het land te lereu kennen , en waarnemin-

gen te doen.

Heï Turkjch koorn was op verfcheiden' plaatfen gezaid. Op fom- M-Js.
migen had men de ftclen een weinig onder de airen afgelheden

, ge-

droogd en op fmalle dog hoge flapels gelegd , om 's winters, tot voer

voor het vee te dienen. Hec ondcide gedeelte van den ileel had ook
bladeren , maar dewyl die gemeenlyk van zelven drogen

, gebruikt

men die niet, om dat 'er al de kragt uit is. Dog het bovenllc fnydt

men tcrwyl het nog groen is.

De dalen tuïïchen de bergen hebben meefl allen beekjes , dog die I,and=-

zyn niet breed , en wagens en paarden ryden 'er gemakkelyk door. douwe.

Het water is zelden meer dan zes duim diep.

De bladeren van de meelle bomen waren nog volkomen groen, ge- Het loof.

lyk die van den Eik , den Kaflanjeboom , de zwarte Walnoten , de
Hikory, den Tulp- en Saïïafrasboom. De twee laatite foorten vond
men menTg\'uldig op de zyden van kleine bofchjes op de heuvelen

,

op de braaklanden , by de hagen en op de wegen. De Perlimon had
eok nog zyn loof, fchoon Ibmmigen het al kwyc waren. De bla-

den



7^ P E N S V L V A N I E.

den van de Jmerikaanfche Braam waren thans byna geheel rood ,

hoewel zy op fommige fti^iiken nog een levendig groen hadden. De
Kornoelje had reeds ook al een mengfel van bruine en bleke blade-
ren. Het blad van den Roden Ahorn was gantfch rood.

Cbiches- Ik zetcede myne reis \'oorc tot Chichefter^ een Vlek op de Della-
?"" ivare, waar een Veer is. Hier worden alle jai-en verfcheiden kleine

vaartuigen op den koop getimmerd. Men laadt hier ook veel yzer in ,

dat uit een yzerwerk komt wat hoger op gelegen.
kanoos. Kanoos zyn fchuiten uit een enkeld lluk houts gemaalct , en wor-

den het meell van de Landlieden op de Dellaivare en kleine rivie-

ren gebruikt. Ten dien einde hok men enen dikken ftam uit ; de

Rode of Witte Ceder, de Kaftanje , de Wjtte Eik en de Tulpboom
worden hier toe het meeO: genomen; maar den Witten en Roden Ce-
der houdt men voor het belt , om dat dat hout ligt dryft en wel twin-

tig jaren duurt. Dog van dezen is de Rode Ceder nog de befte.

Kanoos van Kaftanjenhout gemaakt duren ook vry lang. Dog die van

den V<''itten Eik zyn nauwlyks langer dan zes jaar goed , en zinken te

diep. De Liquidamhar (^'"^ is zwaar genoeg , dog niet goed om
Kanoos te maken , vermits hy 't water indrinkt. Die van Tulpebo-
menhout gemaakt zyn duren nauwlyks zo lang als die van wit Eiken-

hout. De grootte der Kanoos is verfchillend volgens het gebruik dat

men 'er van wil maken. Zy kunnen zes menfchen voeren, die even-

wel heel ftil op den grond zitten moeten, om niet om te flaan. De
Ziveden in Penfylvanie en New Jcrfey hebben geen andere fchui-

ten om mede naar PhUadelphia te gaan , het welk zy gemeenlyk twee-

rn lal 's weeks op de marktdagen doen, fchoon zy verfcheiden' mylen
van de Stad afwonen, en fomt^'ds zware ftormen ontmoeten. Egter

hoort men niet dat 'er zo veel ongelukken gebeuren , als men van zulk

een vaartuig verwagten zou. Daar wordt veel voorzigtigheid toe \'cr-

eifcht om ze te regeren als het hard wait , want zy zyn fmal , rond

van onderen zonder kiel, en flaan dus gemakkelyk om. Om die re-

den waagt men het met lang op de DellawaKe te blyven als de wind

wat fterk opfl:eekt, maar zoekt het land.

Tuin- j3e gemene Tuinkers (*) waft op vele plaatfen op de wegen naar
^'^^^'

Cbkhefter , en komt , naar alle gedagten voon , uit de zaden die uit

de tuinen hierom heen weg gevoerd worden.

IJraam. De Jmerikaanfche Braam is hier in overvloed. Als men een land

onbebouwd laat leggen, is deze plant ene van de eerften die opkomt;

zelfs heb ik ze gezien op landen die alle jaren omgeploegd en bezaid

wier-

(*) Liquidamhar Styracifina LlNN,

Cti) Najiiirtiim horten/e.



PENSYLVANIE. 1748. 73

wierden. Waar zy eens gewoneld heeft , kan men ze nie: ligt uic-

roeyen. Een ilraik fchiet dikwyls vier vadem van den wortel aflangs

de aarde voort, maakt dan een nieuwen wortel, zo dat, als men enen
ftruik uittrekt, men aan deszelfs beide eindcns wortels vindt. Op eni-

ge oude akkers, die lang verzuimd zyn, waren zo vele ftruiken van
dit foort , dat het zeer moeilyk en gevaarlyk was 'er op te wandelen.

De bellen worden gegeten en zyn goed als ze ryp zyn. IVIen maakt
'er ook enen wyn van , gelyk ik al gezegd heb. Zy dienen tot niets

anders.

Den 6. Oftober zagen wy veel van het Chenopodium anthelm'mti' Worm-
cnm op den groten weg waflen , ook op den oever der Rivier , maar '^'^"'^^•

voond op deze plaatfcn in een los zand. De Engelfchen noemden het

IVormzaad (*) of Jcrufakmeik. (f) Het ruikt onaangenaam. In Pen-
fylvanie en New Jerfey geeft men het zaad den kinderen tegens de
womien , en hec is hiertoe uitmuntend. De plant walt daar in 't wild.

Rondom Chichefler vindt men vele tuinen , die vol zj^n van Appel- Boom-

bomen , welker takken onder 't gewigt der vrugten buigen. De mees- ä^^rden.

ten zyn winterappelen , en derhalven waren ze nog geheel zuur. Elke
Landhoeve en boerdery heeft haren tuin. Zy waren tamelyk uitge-

ftrekt, en verfchaften den eigenaar het gehele jaar door groten onder-

ftand in de huishouding. Ik was dikwyls verwonderd over de fchran-

dere behandeling der Inwoonders van dit Land, Zo dra hebben zy
niet een ftuk gronds gekoft, dat nog woeft legt, of zy zorgen jon-

ge Appelbomen te hebben en een tuin te maken. Dan gaan zy aan
het bouwen van een huis , en dan bearbeiden zy den grond om dien

te bezayen. Zy weten dat de bomen enige jaren van noden hebben
voor dat ze vrugt dragen , en daarom planten zy die het eerft. Ik

zag naby de huizen molens , raderen en andere werktuigen om de

appelen te periïen , om 'er ven'olgcns Cyder vzn te maken.

Van Chichefler reisde ik voort naar Philadelphia. De Eiken wa- Weg van
ren de talrykfte van alle de bomen in de boftchen. Dog daar waren Cbickes--

'er verfcheiden foorten van , allen verfchillende van de Europifchen. De !•, "j"^*-

varkens liepen nu in grote troepen in de eikebolTchen , om de eikels pijia.'
te zoeken. Elk varken heeft een driekantig houten juk om den hals

,

om het te beletten door de tuinen en heiningen te dringen. Dit is

de reden dat men de heiningen zeer ligt en gemakkelyk om op te ne-

men maakt , zo dat 'er ook weinig hoiit toe nodig is. In de eiker

boflchcn ziet men ene menigte van Eekhoorns , ten dele op den grond
lopende , en ten dele van den enen tak op den anderen Ipringende.

Om dezen tyd azen zy mecft op de Eikels.

K Bku«
(*) fformjeed Q\) Jsrufalm O.ü. .

•
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Beuken zag ik zeer weinig, dog die 'er waren zyn juift de zelvcn als.

de Europ'ifchen^

ISlicren. Ik weet niet enige andere dan de Zivarte Mier in Amerika gezien te-

hebben. Zy waren zo zwart als kolen en van twederlei foort, ibmmi-

gen zeer klein, gelyk de kleinften by ons, en anderen van de grootte van

onze gemene Roodbruinen. Ik had tot nog toe gene hoogtens ontdekt die-

haai' toe nellen dienden , maar alleen 'er enigen zien lopen. In andere

oorden van Amerika heb ik andere foorten van Meren gezien, gelyk

ik op zyn' plaats zal aantekenen.

Hagen. Het gemene Ligujirum diende op vele plaatfèn voor hagen om de

akkers en boomgaarden. Ook zag ik op deze reis 'er gene anderen als

van LiguITrum , Ichoon men wel wifl dat de doornen daar beter toe zyn.

De Liguftrumhagen worden zeer digt ; dog by gebrek van doornen ke-

ren zy de varkens en het ander vee niet wel. En als 'er eens een gat in

is, duurt het ene goede wyl eer dat weer toe is.

Chejïer. ^^ ^^"^ middag kwam ik door Chejier , een klein vlek aan de Della-

ivare, in de welke daar ene kleine rivier, die door het vlek heen loopt,,

zig uitftort. Over deze was ene kleine brug. De huizen liaan hier en

daar verllroid. De meeften zyn van fteen en twee verdiepingen hoog ,

eeigen ook van hout. Hier is ene kerk en ene marktplaats.

, . . De Weit was hier al overal in den grond. Op fommige plaatfèn was
'"'

zy al fchoon opgekomen , zynde reeds vier weken gezaid geweefl. De
akkers lagen meefl: op zyn Engelfch zonder grappen , maar met water^

voren vier of zes voet van malkander. Op de akkers zag men grote

ftompen van omgehouwen bomen , een teken dat dit land eerft onlangs

tot bouwland gemaakt was.

De wortels der bomen liepen hier meefl: langs den grond , gaande niet

diep in. Dit had ik gelegenheid op verfcheiden plaatfèn optemerken.

Zelden vond ik enen wortel die boven enen halven voet in den grond

gegaan was , fchoon de aarde hier zeer los was.

Yzer Omtrent twee Eng. mylen van Chefier reden \wy ene Yzcrhuc voor-

by. Zy kwam twee broeders toe. De oer wordt egter hier niet gegra-

ven, maar wel dertig of veertig raylen verder gebroken , gefmoken, en

vervolgens herwaards gevoerd. De blaasbalgen waren meefl van leder,

en, zo wel als de hamer en de vuurplaats, in vergelykihg met de onzen,

vry klein. Alles ging door middel van 'c water. Het y^er werd hier

tot ftaven gefmeed.

Ik merkte op deze reis , en naderhand zag ik het zelve dikwj'ls , dat

de paarden veel van appelen houden. Zy verkozen ze \'er boven het

friflche gras, als men ze in enen boomgaard, daar afgevallen appelen h-

gen , lopen liet. Dog men hieldze hun niet zeer dicnflig. En behal-

ven dat , dit vosdfel valt wat duur..

Df.
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De Roodbloemige Ahorn (^*) is hier overvloedig, vooral in moeras- Ge-
fige gi-onden. Uic zyn houc maakt men borden , fpinnewielen , rollen, boouite.

voeten voor doelen en ledikanten , en ander huisraad. Met den bad
verwt men linnen en wol donker blauw. Ten dien einde kookt men
dien in water, en doet wat koperroods , diergelyk de hoede- en fchoen-

makers gebruiken , in den ketel , voor dat 'er de ftof in komt. Ook maakt
men 'er enen goeden zwarten inkt van. Als men in 't voorjaar in den
boom hakt, zo loopt 'er een zoet fap uit, gelyk als uit onze Berken.

Dit fap gebruikt men hier niet, maar in Kanada kookt men 'er fyroop

€n fuiker uit. Hier vindt men ene verfcheidenheid van dezen boom wel-

ken men den Bonten Ahorn noemt
, (f) om dat zyn hout van binnen ge-

ipikkeld is. Men gebmikt het veel tot allerlei fchrynwcrk , en men zoekt

het geen 'er van gemaalvt is boven al ander werk. Het wordt veel duur-

der betaald dan het geen uit Walnoten of wilde Kerfebomenhout (§)
gemaakt is. Dog het koftbaarfte huisraad is het geen van Bont Zwart
IValnotenhout gemaakt wordt, want dit is over 't algemeen zeldzaam.

De Bonte Ahorn wordt ook niet veel gevonden. Ook vindt men 'er

wier buitenfte gemarmeld is, dog het binnenite niet. Om die reden

hakt men diep in den boom , eer men hem laat vallen , ten einde te ont-

dekken of hy van binnen wel geaderd is.

Des avonds kwam ik te Pbiladelphia. Den volgenden ogtend ,
R^^is naar

zynde den 7. Odlober, zettede ik de Dellatuare in een fchuit over. ^'^'^

Hier was ik in New Jersey. Men betaalt vier pence voor 't over-
f^^-^^^'

varen van ieder perfoon. Het Land is hier geheel anders gefteld als

in Penfylvanie. De Infekten en planten, welken ik dezen dag ont-

dekte, denk ik in een ander werk te befchryven.

Mf.n zou miiTchien denken dat op enen zo mageren grond als die yx^oi,
van Netv Jerfey is niets wallen moeft. Evenwel ftond 'er de Mais baar-

ongemeen wel. Wy zagen 'er gantfche velden van. De aarde was heid.

van dat foort waarin de Tabak byzondcrlyk wel tiert, dog lang zo
vet niet. De ftelen van de Mais waren gcmeenlyk agt voeten hoog.

Zy waren vol van bladen. Men had de Mais als naar gewoonte,

op ryen in vierkante vakken geplant, zo dat 'er ene opening van

vyf voet en zes duim tuflchen ieder kleine hoogte was, waarop zy
ftond , zo wel in de lengte als in de breedte. Uit elke hoogte kwa-

men drie of vier ftelen te voorfchyn. Men had ze hier nog niet tot

voer van 't vee gefheden. Elke fteel droeg tot vier airen toe, die

^root en vol van koom waren. Noit had men zulk enen zandigen

K 2 grond

(•) Acer ruhrum.

(t) Curled Mapple by de Engelfcben.

<^) Prunus yirginlitia Likn. Sp. PI.
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grond beter kunnen gebruiken. Op andere phwLfen was de aarde

tufTchen de Mais omgeploegd om Rogge te zaijen , zo dat, als het

lurkfch koorn gemaid is, de Rogge op het veld ftaan blyft.

Afpcr- Wy zagen veel jifperftes in ene loflè aarde en op onbebouwde
fit^s. zandvelden vvaflen. Zy llonden ook veel tufTchen de Mais, en wa-

ren vol van beiïèn. Dog ik kan niet zeggen of de zaden door den

wind uit de naburige tuinen derv/aards gebragt waren. Maar dit is zeker,

dat ik ze op andere plaatfen in ylmerika in het wild heb zien wallen.

Worm- Het Wormzaad is ook menigvuldig op de wegen, op enen zan-

kiuid. digen grond, gelyk dien vlak over het Veer van Philadelphia. Ik

heb gezegd dat men dit den kinderen tegens de wormen ingeeft. Dit

gefchiedt aldus. Men legt het in brandewyn, neemt het 'er een uur

daarna weer uit. Iaat het drogen, en geeft het dan de kinderen in

mee wat zoet gemaakt bier, of eenigen anderen drank. Sommigen

roemden de uitwerking van dit middel zeer, als dodende de wormen.

Dog anderen waren van oordeel dat zy 'er van vermeerderden.. Maar

by ondervinding weet ik dat het zeer heilzaam geweefl: is.

Porfe- De Porfelein waft hier in 'c wild overvloedig, in de blote lugtige
kin, aarde tufichen de Mais in. Zy kruipt daar langs den gi'ond, en ha-

re ftelen zyn vry dik en fappig , fchoon het kwalyk te begrypen was

hoe zy in zo droog ene aarde haar voedfel kreeg. INIen ziet ze ook

in menigte in dat zelve foort van aarde op andere plaatfen in dit

Land waflèn.

Spnan- De Bidens hipinnata^ Q) by de Engelfchen Q) Spaanfche Netels

(5
^^' genoemd, waft hier en daar, omtrent de landhuizen , op de wegen, by

de tuinen , en langs de hagen. Zy bloeide ten dele nog ; dog de mees-

te planten waren haren bloeifem al kwyt. Als het zaad ryp is wordt het

zeer onaangenaam op zulke plaatfen te gaan daar zy ftaat,- vermits het.

aan de kleren blyft zitten en die zwart maakt, en het is moeilyk die vlak-

ken 'er uit te krygen. Elk zaadtje heeft drie doorns op zyn fpits, en.

elke doorn heeft ook vele kleine omgebogene hoeken, waardoor het aan

de klederen kleeft.

In de bolTchen , en langs de heggen kropen hier en daar enige enkelde

kleine rode Mieren , (§) wier fprieten zo lang waren als hunne lichamen.

TUlaåd- Tegens den avond keerden wy weer naar Philadelphia.

j>bi.i. Op de kuft van Penfylvanie vindt men zeer veel fchone Oefiers. Men
begon nu ze te Philadelphia te koop te brengen. Zy worden gehou-

den zo goed te zyn als de New Torkfcheti , van de welken ik hierna by-

2ondcrlyk fpreken zal. My fchcen het egter, dat de laatften groteren-.

Ick^-

(*) By TouRNEFORT. (f) Spaiiijch Needies.

Q) Formica rubra , antenna longUudm corporis, Linn.. Faun, Su..

iels.
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ïelderder zyn. Men merkt aan , dat zy goed worden tegens den tyd das

de hete koortlcn beginnen optehouden. Daar reden menlchen met gant-

fche karren vol oefters langs de ftraten, fchreuvvdcn die te koop, daar
~

het anders hier iets zeldzaams is waren langs de deuren te koop te

zien veilen; dog te Londen is dit gemeen. Men eet hier den mees-

ten tyd de Oeïlers op gloeijcnde kolen gebraden, tot dat de fchel-

pen een weinig opengaan, en dan eet men den oeiler met wit tar-

wenbrood met boter belmeerd. Voorheen brandde men kalk uit de

fchelpen, dog thans heeft men ene betere ftot' daartoe. Men wees

my enige huizen in de Stad die met fchelpkalk gemetfcld waren. De
muren hadden de eigenlchap van twee of drie dagen voor dat men
regenagtig weder krygt, vogtig te worden, zo dat 'er tamelyk grote

droppels aan hangen. Dus dienden zy voor Hygrometers. (*) Over

het zelve ongemak klaagden vele menfchen die in huizen gewoond
hadden met fchelpkalk gemetfeld.

Erwten worden 'er in Penjylvanie niet veel gezaid , fchoon voor- Erwten-

heen, volgens het geen enige bejaarde Zweden ons verhaalden, ie-

der Boer een veld met erwten plegt te hebben. Even zo is het ook
in Neiv Jerfey en het zuidelyke van Neio Tork. Maai" in het noor-

der gedeelte van Neiv Tork, of omtrent yllbany , en in alle de ge-

decltens van Kanada, die door de Franfchen bewoond worden, zait

men 'er veel van, en zy flagen ongemeen wel. Alleen is men door
een klein gekorven diertje in de eerltgenoemde Landfchappen genood- Wov-
zaakt geworden, zo nuttig een gewas niet meer te kweken. Voor- "i'^" i»

heen was dit diertje weinig bekend. Het paart in den zomer, om- "-'^ ^^'^^"

trent den tyd van het bloeijen der erwten, en legt dan een eitje in
*"""

byna iedere kleine erwt. Als de erwten ryp zyn , zoude men van bui-

ten niet zeggen dat 'er wormen in zitten, dog men vindt ze als men
de erwten doorfnydt. De worm blyft den gehelen winter en een
deel van de lente over in de erwt als men hem laat begaan , en eec

al het binnenfte op, zo dat 'er weinig meer dan de fchil overblyft. Ten
laatften verandert de worm in een fchaalagtig infekt , kmipt door een gat

,

dat hy zelf maakt , uit de erwt , en vliegt weg , om naar nieuwe erwte-

landen te zoeken, ten einde daar te paren en zyn geflagt voorttezetten.

Dit fchadelyk gedierte heeft zig uit Penfjlvame naar het Noorden Oor-

K 3 uit-
'j^roiig

daarvan,,

(*) Gclyk de Oefterfchelpen een dierlyk voortbrengfel van de zee zyn , en
dcrzelvcr holtcns vol van deeltjes van zeewater, vervliegt wel Iict nat, dofiher
zout blyft over. Als nu de fchelp verbrand en de kalk gebliiicht wordt, "ver-

mL-ngt zig het zout met den kalk, en hoe droog ook het geen niet zulkcnkalk
gemetfeld is wordt , trekken egtcr altyd de zoutdeeltjes de vogu'gheid. der lugt:

van, en veroorzaken het zweten der muren,. E,.



78 P E N S Y L V A N I E.

uitgebrcicl ; want Neiu Tork , waar het nu menigvuldig is , wierd 'ef

voor twaalfofvyfcien jaren niet van geplaagd, en voordien tyd teelde men
erwten in overvloed zonder het minile belet. jMaar allengskens wierden

deze kleine vyanden zo menigvuldig, dat men van het zaijen van erwten

inoefl afzien. Men klaagde hierover op vele plaatfen. De Boeren rond-

om Jlbany hadden thans het genoegen dat hunne erwten nog VTy warea

van dit Infekt , maar vrezen 'er altj'd voor, dewyl het ieder jaar nader

aan die ftreek komt.

Ik weet niet of dit diertje in Europa voortkomen zou ; en ik zou den-

ken dat onze Zweedfche winters het doden zouden, hoe diep het ook

in de erwt zitce. Maar in New Tork is het dikwyls al zo koud, en eg-

ter vermeerdert het daai' ieder jaar , en nadert allengskens hoe meer het

Noorden. Ik was op het punt van enigen van dit ongedierte in Euro^

pa over te brengen zonder het te weten. Op myn vertrek uit Amerika

nam ik enige erwten mede naar Europa in een papier, welken 'er ge-

heel frifch en groen uitzagen. Maar toen ik het papier den i. Augus-

tus 1751. te Stokholm opende, vond ik al de erwten hol, en zag 'er

de toppen der Infekten uickylcen. Sommigen kropen 'er al uit, dog ik

haaflte iny om hen te beletten zig te verfpreiden. (*) Ik beken , dat ,

toen ik ze het eerfl zag , ik 'er meer van fchrikte dan indien ik enen ad-

der gezien had, want ik belèfte op eens al de fchade welke myn lieve

Vaderland 'er vsn gehad zou hebben, indien maar twee of drie van de-

ze fchadclyke diertjes ontkomen waren. De nakomelingen van verlchei-

dcn huisgezinnen , ja zelfs van gehele volken , zouden reden gehad heb-

ben, my te verwenfchen, ais de oorzaak van zo zwaar enen ramp. Ik

zond 'er Naderhand enigen, dog wel bewaai'd, aan den Graaf Tessin en

den Ridder Linn/eus , regelyk met een berigt van hunne fchadelykheid.

De laatfte dier rwee Heren heeft 'er reeds ene befchryving van gegeven

in ene Akademifche Verhandeling, onder hem verdedigd, (f) Hy noemt

,ze daar den Bruchus van Noord jimerika. (§^ Het was iets zonder-

lings

(*) Hoe zorgvuklig oók de Heer Kalm ware om dit gedierte het verfpreiden

te beletten , verzekert ons egter de Heer Linn.tjus in zyn ^y_/ï. Nat. dat cte

zuidelyke delen van Europa alreeds 'er van belmet zyn, Scopoli Iprcekt 'er

van onder zyne InJeSta, Carniolica p. 63. en Geoffroy heeft 'er in zyne Lt-

fèaes de Paris Vol. i. p. 267. t. 4. t. 9. ene afbeelding van gegeven. F.
' Q) Disf. de Noxa InfeSfortm. Amoen. Acad. Vol. 3. p. 347.

{§) Briicbus America Jepientrimalis. \n zyn Syft. Nat. noeint hy hem

Brucbtis Piji, of de Erwtkever; en zegt dat de Gracula Quiscula of de Pur-

piedaw van Catescy dit gedierte vernielt; en dat men nu bemerkt, hoe on-

voorzigtig het ^^eweeft is dien vogel in Penfyhanie , A^etu Jerfey, en Nieuw
Eneeland uitteVoeijcn , dewyl ene menigte van wormen die deze vogel plegt te

wminden thans de weilanden vernielen. F, ^
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tings dat 'er niet ene erwt in het papier gevonden wicrd die niet was op-

gegeten.

Wanneer men in Penfylvanie erwten zait van buiten in liet Land ge-

bragt, zj'H die gemeenlylt het eerite jaar van dit gedierte vry, maar het

twedc komt het 'er al in. Het is zeer-te wenfchen,dat de fchepen uic

New Tork en Penfylvanie dit Inlekt niet in Europa zullen overbren-

gen.. Men ziet hier uit wat een veragtelyk gering Infekt vermag, en dan

de fludic van het Huishoudelyke en van de eigcnfchappen der Gckorve-
nen niet moet befchouwd worden als maar cnkeld tydvei'dryf en ene nut-

teloze bezigheid. {*)

De o-pkli'inmende Sumach of Rhus rtsidicans is een firuik of boom , Rhus ra-

die zeer overvloedig in dit Land voortkomt, en heeft dit met den klim- ^^"'^«J-

op (t) gemeen, dat hy niet groeit zonder enig lleun rel te hebben, het

zy enen boom, enen muur, of ene heg. Ik heb hem tot op de hoog-
ften der grote bomen zien klimmen. Zyne takken fchotcn overal kleine

worteltjes, die zig op den boom hegtten, en, als ware het, 'er indron-

gen. Als men den Ham afhouwt komt 'er een bleek bruin fap uit, van

enen onaangenamen reuk. Dit fap is zo fcherp, dat, als men 'er mede
op lymvaat letters of vlakken maakt, die 'er niet uitgaan , maar des te

zwarter worden hoe meer men het linnen wafcht. De kinderen plegen

met dit fap hunne namen op het linnen te tekenen. Als men 'er mede
op papier fehryft, zo gaan de letters noit uic, maar worden hoe langer

hoe zwarter.

Dit gewas heeft de zelve kwade hoedanigheden als de Vergifthoom ,
Yergif-

dien ik boven befchreven heb, van fchadclyk te zyn voor Ibmmige men- ^'Sl^'^'''»

fchen en niet voor anderen ; dog de Vergiftboom heeft een fterlcer ver-

gift. Evenwel heb ik menfchen gezien die al zo ilerlc opzwellen van

dezen boom. Ik weet ook twee Zufters , waarvan de ene dit gewas be^

handelen kon zonder het minfte ongemak , fchoon de andere ten eerften

de uitwaallèmingen 'er van gevoelde , zodra zy omtrent op den afïïand van
ene el den boom naderde , en zelfs als zy op ene plaats ftond waar de
wind over den boom henen naar toe woei. Dog op my had dit foorc

van Sumach noit enige kragt , fchoon ik 'er meer als honderd proeven ,

zelfs met de zwaarfte ftammen, mede genomen heb, en bet lap zelfs

eens in myn oog fprong , zonder my enig letfel te doen. De huid van

de hand van een ander menfch , welke ik zeer nat met dit fap gemaakt

had , wierd weinig uren daarna zo hard als leder , en vervelde de volgen-

de dagen zo fterk , dat het was als of 'er gantfche fchalen van afvielen.

Dei*

_C*) Als men de erwt voor dat 'ze gezaid wordt in loog van knlkwatcr eu^

cnis ontbonden Roitekruid legt, wordt de worm cüe 'er in zit gcdootL F^
Ct) Hed&ra arborea,
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De bos- Den i o, OJlober des morgens vroeg verzelde ik den Heer Kock naar
k-ben en ^,]^ Landgoed , het welk omtrent negen Eng. mylen noordwaards van

I-'biladelphici kgt.

Schoon de boflchen 'van Pefi/yhame vele Eiken leveren, en men
'er meerder foorten van vindt dan meer naar het Noorden , bouwt
men hier egter zo veel fchepen niet als in de noordelyke Landfchappen,

byzonderlyk in Nieuw Engeland. De ondervinding heeft geleerd dat

hoe meerder het hout naar het Noorden waft het des te duurzamei- is,

en dat de deugd afneemt naar mate men de warmte nadert. Ook is het

zeker dat de bomen in het zuiden fchielyker groeijen ,*en dikker kringen

maken dan in het Noorden. Daarenboven , die in 't Zuiden wafTen hebben

grover fapbuizcn voor den omloop der vogten. Om deze reden bouwt
men zo veel Ichepen in Penfylvanie niet alsin Nieuw Engeland , fchoon

meerder dan in Firginie en Maryland. In Karolina bouwt men 'er

geen in 't geheel, en men laat ze daar uit Nieuw Engeland komen. Die

men hier , zelfs uit de befte Eiken timmert , duren nauwlyks meer dan

tien of ten hoogiten twaalf jaren , en dan zyn zy zo vergaan dat niemant

'er mede in zee durft fteken. Daar komen (chippers uit Engeland in y4-

rnerika om daar fchepen te doen bouwen. De meeften gaan naar A'/Vaw
E.ngelatid , de noordelykfte Provincie ; en zo zy al met fchepen naar

PbiLadelphia gefchikt overkomen , gaan zy egter gemeenlyk van daar

naar Nieuw Engeland. De Spanjaards in de Wefl Indien , wil men , dat

hunne fchepen van een byzonder foort van Ceders bouwen , die heiland

zjT) tegens het water en de veiTotting ; dog dit foort vindt men niet in de

Engelfche Volkplantingen. Hier zyn meer dan negen verfchillende foortcn

van Eiken , dog geen van die is zo goed als het ene foort dat wy in Zwe-
den hebben. Óm deze reden kof! een fchip van £«ro/>/ytó veel meer
dan een van Amerikaanfcb Eikenhout.

Beet, Velen, die zig hier op het tuinieren toeleiden, hadden , verfcheiden ja-

ren ondervonden dat die Rode Beet ^ welke voortkwam uit zaad van

'New Jork gekomen, zeer zoet en aangenaam wierd, dog dat zy alle

jaar verminderde als zy uit zaad hier gewonnen werd gekweekt. Men
moeft dan ieder jaar zo veel zaad uit New Tork doen komen als

men van noden had. Ook heeft men opgemerkt , dat gewaflèn uit

E7tgelfch zaad voortkomende veel beter zyn , dan die uit zaad in /^me-

rika gewonnen worden gekweekt.

ïladys, In den tuin van den Heer Koek was ene Radys (^*) in de loflè aar-

de zo groot geworden, dat zy zeven duimen middellyns had. Ieder

verzekerde dat het iets" zeldzaams was ze hier zo dik te zien.

Het gewas, (*j dat gemeenlyk Batatas genoemd wordt, heet men
hier

*) Rapbanus major ohlongus.

£*) Convolvulus radice tuberofa efcuknta.
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hier Bermudifche Potatoes. Aanzienlyken en gcmenen planten ze in

hunne tuinen. Dit gefchiedc op dezelve wys als met de gemene Po'-

tatoes. Sommigen zetten ze op bedden. De grond moet een meng-
fel zyn uit zand en aarde , niet te vet nog te mager. Men fnydt , als

men ze planten zal , de wortelen , gelyk by de andere Potatoes , in

kleine flulvljen , zo nogthans dat men een uitbotfel of twee aan iedere

plant late. Hunne kleur is gemeenlyk rood van buiten , dog van bin-

nen geel. Zy zyn gemeenlyk groter dan de gemene Potatoes. De
fmaak is zoet en aangenaam , zynde , naar myn gevoelen , de andere

Potatoes , de Artisjokken , en zelfs alle andere bekende wortels daarin

met hun niet te vergelyken. Zy fmelten genoegzaam in den mond.
Het is niet lang geleden dat zy hier geplant zyn. Men maakt ze ge-

reed gelyk de andere Potatoes , en eet ze met dezclven of alleen. Zy
groeijen hier zeer fchielyk en zeer wel ; maer het moeilykfte is ze

den winter over goed te houden , want zy kunnen nog tegens fterke

koude, fterke hette, nog vogtigheid. Om die rifden bewaart men ze

's winters in kaften met zand op ene warme plaats. In Penfylvanie ,

daar men gene klappen in de fchoorflenen heeft, zet men ze in ene

zandkafl: op enigen afïland van het vuur, waar zy veilig zyn voor de
vorfl: en te grote hette. 'T is nier genoeg ze in droog zand in den
kelder te leggen , gelyk gemeenlyk gefchiedt met de gemene Potatoes.

De vogtigheid der kelders zou door het zand heen dringen en ze doen

rotten. Het zou waarfchynlyk in Ziveden wel te doen zyn , van ze

in warme vertrekken den winter over te houden. Maar de zwarig-

heid is maar alleen hoe men ze zal overbrengen. By myn vertrek

uit Amerika, nam ik 'er een goed getal van mede , en droeg 'er alle

niogelyke zorg voor. Dog wy hadden enen zwarcn ftorm op zee ,

waardoor het fchip zo befchadigd wierd , dat het flerk water in kreeg ,

zo dat onze klederen , bedden en ander goed zo nat waren dat wy ze

uitwringen kondai. Dus was het geen v/onder dat myn' Potatoes ver-

i-otteden. Dog dewyl ze nu in Portugal , Spanje , en zelfs in Enge-
land aangekweekt worden , zal het niet bezwaarlyk zyn ze in Zweden
ook te krygen. De drank, welken de Spanjaards in hunne jimeri-

kaanfche bezittingen uit het fap dezer Potatoes maken , is niet in ge-

bruik in Penfylvanie (*).

De Heer Koek heeft enen Papiermolen op een klein beekje, daar Papicn
allerlei grof papier gemaakt wordt. Zy wordt 's jaars voor vyftig

pond ft. Penfylvanifch geld verpagt.

Dit jaar , wierd my verteld , waren de Appelen fchaarfcher dan schaarich.
'

liciil van

naar Appelen,

(*) De HeerMiLLER befchryft dezen drank in zyn Tuinmans IFoordeboek,
i:>rn.kïhctwooïdConvolvuhs. Suort 17. en iS.

L



8a P E N S y L V A N I E.

naar gewoonte , het welk door de aanhoudende droogte in de maand van

Mai veroorzaakt was, die de bloeifems had doen \'erwelken. De hit-

te was zo fterk geweefl: dat zy de planten en het gras op het veld

verbrand had.

Het Polytrichiim commune , een foorc van mos , wafl: overvloedig

in lage en vogtige Weilanden tufichen de boiïchen, en bedekt ze op

vele plaatfen, gelyk ons mos in Zweden doet. Ook was het gemeen

op de hoogtens.

Land- De Landbouw was hieromflreeks in enen (Tcgren toeftand. Wan-

bouw, neer iemant een ftuk lands koopt, het geen miflTchien noit is bebouwd

geweefl: , hakt hy een gedeelte van het hout omver , haalt de wor-

tels uit den grond ,, beploegc dien , zait 'er koom in , en heeft de eerfte

reis enen overvloedigen oogil. Dog dat zelve land verfcheiden jaren

agter een bebouv/d wordende, moet het noodzakelyk zyne vmgtbaar-

heid verliezen. Men laat het dan braak leggen , en ontgint een ander--

ftuk. Op deze wys gaat men voort tot dat men zyne geheele be-

zitting in koomlanden veranderd heeft , en put dus den grond uit..

Dan komt men weer tot het eerfte ftuk lands, dat zig nu volkomen:

verhaald heeft, bebouwt het, zo lang het iets geven v;il, en gaat daai"-

na weder aan een ander.

Gebrek y{p^ jg \y^Q^ onmogelyk veel mifl: te winnen , ora dat men gewoon
aani\]ui.

.^ ^^j. ^^^ ^ zomer en winter, dag en nagt , altyd in 't veld te laten.

Maar wanneer het land enige jaren braak legt groeit 'er velerhande on-

kruid op, en dit zet 'er zig zo vaft op, dat 'er een geruime tyd ver-

eifcht wordt om het uitteroej'^en. Dit is ook de reden dat 'er altyd-'

zo veel onkruids tuflchen het koom ftaat. De grote vrugtbaarheid van

den grond , die by de aankomft der Europeanen noic bebouwd ge-

weefl: was, deed hen den Landbouw op deze wj's veronagtzamen, waar-

in velen nog blyven voortgaan. Maar dezen bedenken niet ,, dat als

de o-rond geheel en al uitgeput is, 'er een lange tyd en veel arbeids no-

dig is om dien weder in Ibat te brengen; vooral in deze gewefl:en,,

die alle zomers door de hitte zo worden uitgedroogd. De grond der-

koomlanden befl:ond uit ene dunne laag van. tuinaarde , zeer ver-

mengd met een foort van fl:eenkleurige klei ^ en vele deelqes van ge-

broken glinfl:erende aarde. Deze laatfl:e kwam vandefl:enen, die men

hier overal op de diepte van een voet vindt. Deze ftulvjes deden den

grond glinfl:eren , als 'er de zon op fcheen.

Glinfie- Byna alle de huizen hier omtrent waren van dien üeen of van ge-

rende bakken' fl:een , dog de eerfl:e was gemeenden In Germ.intoivn, dat

ftecn. twee Eng. raylen lang is, zag men geen ander muurwerk dan vmv

dien fleen. Maar daar zyn 'er verfcheiden foorten van. Somtyds bc-

ftond hy uit enen zwarten of go'zen glimmer , lopenden met golven*

de.
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de aderen , die hier en daar tuflchen de kromcens met enen gryzen,
loflèn en fynen kalklleen opgevuld waren , welke ligc kon aan Hukken
gewreven worden. Sommige doorfchynende deeltjes van Quarcs waren
'er door verfpreid. Dog het glinikrzand maakte het grootfle deel van
dien fteen uit. Hy was vry gemakkelyk te bewerken , en kon mee
yzcren gerecdfchap in allerlei gedaantens gehouwen worden. Maar
fomcyds beftond hy uit enen zwarten glimmer met fyne korrels, enen
witten fynen zandlleen , en enige Quartskorrels , zo dat de verfchci-

dene delen wel door malkander gemengd waren. Somtyds vertoonden

zig ook brede flrepen van den witten kalkfteen , zonder enig ver-

mcngfel van glimmer , dog meert waren zy (lerk vermengd , en van
ene gryze kleur. Eindelyk vindt men 'er op enige plaatfen die uit

geheel fyne en zwarte glimmerftukken en enen grauwen , loflèn en zeer

fynen kalkfleen t'zamengefteld zyn. Dezen waren ook gemakkelyk te

bewerken.

Deze vcrfcheidenheden van flenen vindt men gemeenlyk by malkan-

der. Men trof ze byna overal aan als men een weinig diep groef,

dog niet in gelyke menigte en van gelyke deugd. Ook waren ze niet

allen even ligt uit den grond te krygen. Als iemant dan een huis

wilde bouwen , vorfchte hy eerft naar waar hy den beften ilcen kon
vinden. Men vindt dien zo wel op de akkers als op onbebouwde vel-

den , op ene diepte van twee tot zes voeten. De ftukken zyn meer
of min groot. Sommigen hielden van agt tot tien voeten in de läng-

re , twee in de breedte , en enen in de dikte. Anderen waren veel

groter , dog ook enigen kleinder. Zy lagen hier by beddingen op
malkander , van omtrent een voet elk bed in de dikte. De langte en
breedte waren verfchillend , dog gemeenlyk zo als ik gezegd heb.

Men moell meeft drie of vier voet diep zyn eer men de eerfle laag

vond. De lollè grond boven de lagen is vol van kleine flukjes van
dezen fleen. Deze grond is de fteenkleurige aarde , die hier algemeen

is , en uit zand en klei beftaat, fchoon 'er het zand de overhand heeft.

De lofTe fiukkcn glimmer, die zo fterk in het zand glinflieren , fchy-

nen van den ileen onder den grond afgebroken te zyn.

Men moet aanmerken , dat als men dezen fteen tot metlèlen ge- Gebruik
bruikt men de platte zyde naar buiten keert. Maar de Henen zyn daarvan,

dikwyls ongelyk aan alle kanten , en dan maakt men ze gelyk, dat

4igt te doen is. Dog evenwel blyven ze ongelyk in dikte, en kun-

nen zo net niet op een gevoegd worden als gebakken' ftenen. Ook
breken 'er wel {lukken af als men ze bewerkt , en laten openingen in

het buiienfte van den muur. Men vult die met kleine (lukken fteens

en kalk , en overpleiftert ze , zo dat het niet kan gezien worden , ten

minilen niet pp enigen afftand. Eindelyk , fineren zy op de buiten-

L z kan-
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kanten der muren kruisgewys lopende ftrepcn van kalk , zo dat men
zeggen zoude dat de muren uit even groten ftenen beftonden , en dac

die witte ftrepen de voegen der ftenen waren. Het binnenfte van de

muren wordt glad gemaakt en gewit. Men heeft niet gemerkt dat

dit foort van fteen het vogt uit de lugt aantrekt. In Philadelphia en

daaromftrecks zyn vele huizen op die wys gebouwd.

De Huizen zyn gemeenlyk op de Engelfcbe wys gemetfeld.

Daffen. Een der Zwarten van den Heer Koek vertoonde my een vel van enen

Das, (*) dien hy gedood had, en ik zag 'er uit dat de Amerikaan-

fche Das de zelve met den Zweedfchen is. Men noemt hem hier

Aardvarken, ("f)

De Skul- Tegens den avond keerde ik naar Philadelphia terug. Den 1 2..

kill. Oclober gingen wy 's morgens naar de Skulkill , ten dele om zaden en

planten te verzamelen , en ten dele' om allerlei foorten van waarnemin-

gen te doen. De Skulkill is een fmalle ftroora , die omtrent vier Eng.

aiiylen ten zuiden van Philadelphia in de Dellaivare valt. Maar hoe

fmal hy ook is, loopt hy wel twee honderd Eng. mylen ver, en ont-

fpringt op de weftzyde van de Blauwe bergen. Het is een groot na-

deel voor dit Land dat 'er verfcheiden' Watervallen in deze Rivier zo

digt by Philadelphia zyn , waardoor zy onbevaarbaar is. Ik ontwierp

dezen dag enige befchryvingen van 2ulke kruiden daar het vee naar

zoekt, en van zulken die het laat ftaan.

INlollen Men ontdekte op de velden hier en daar kleine onderaardfche gan-

gen, lopende met allerlei bogten. De opening was groot genoeg voor

een Mol. De aarde , die , als het ware , een verwulf 'er boven , en als

een kleinen wal maakte , was omtrent twee duimen hoog , ene goede

hand breed , en omtrent enen duim dik. Ik zag dikwyls deze onder-

aardfche gangen op de onbebouwde landen , die zig door de opge-

worpen aarde ontdekten , en inzakten als men 'er optrapte , het welk

het wandelen laffig maakte.

Deze gangen worden door een fóort van Mol (*) gernaakt , dien-

5k in een ander werk nader befchry.ven zal. Zy azen op wortelen.

Het diertje heeft groter kragt dan anders vele dieren, naar evenre-

digheid van hunne grootte, bezitten. Waar het dagt te graven hield

het altyd de poten buitenwaards , gelyk men de riemen in een fcliuit

houdt. Ik leide het myn neusdoek voor, om te zien wat het 'er me-

de doen zou , en ik vond dat het dien in den tyd van ene minuut vol

<j-aten had gemaakt. Ik was genoodzaakt enige boeken op het dekfel

van de doos te leggen , waaiin het diertje zat , of anders lag 'er dat-

ten

(*) Urfus Meles. Ct) Grottnd bog.

(,*) Dit dier is waarfcliy.nlyk de Sorex crijlatus van Linn.e.us.
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ccn eerden af. Het was zeer kwaadaardig , en beet gaten in alles wat
het in den weg lag. Ik hield het enen dalen pennekoker voor, waar-

in het in 't eerll zeer vinnig beet , maar de hardheid daarvan gevoeld

hebbende wilde het nog daar nog ergens anders meei- in byten. Deze
Mollen maken gene hopen, gely-k de Jiuroftjchen^ maar alleen zulke

gangen, als ik befchreven heb.

. Hier waft ene plant , van welker belTcn men ccn foort van^wafch T;ill<-

of talk maakt, waarom ze de Zweden Talkliruik noemen. De Engel- boom,

fchen geven ze den naam van Candleberrytree oï Bayberry-bush , en
de Ridder LinN/EUs heet ze Myrica cerifera. Zy groeit overvloedif'

in ene droge aarde , en fchynt byzonderlyk in de nabuurfchap der zee

wel te tieren , want diep in het land heb ik ze niet gevonden. De beffen

groeyen in- overvloed op den vrouwelykcn llruik , en zien 'er uit als

of 'er mecL opgeftroid \yas.. Men verzamelt ze laat in den herfll, wan-
neer ze ryp zyn, fmyt ze in een poe kokend water, zo dat haar fmeer

fmelt , en boven op het water begint te dryven , het welk men dan met
een fchuimfpaan 'er afneemt , en in een anderen ketel doet , zo lang

tot dat 'er geen talk meer op het water dryft. Zo dra de talk llyf is

ziet hy 'er uit als gemene talk of als wafch ,, maar heeft ene morsiige

groene kleur.

Om deze reden wordt hy nog eens gefmolten en gezuiverd , zo dat Kaarfleii
hy ene fchone doorfchyncnde groene Idcur krygt. Deze talk is duurder daarvan

dan de gemene talie, maar beter koop dan wafch. Te Philadelpbia gaf gemaakt,,

men ene fchelling voor het pond , daar de gemene talk maar ene
halve , dog wafch twee fchcllingen kod. Van dezen talk maakt men
hier te lande op vele plaatfen kaarden, waar men egter wat gcmenen talk

onder doet. Dit foort van kaarden breekt niet ligt en fmelt zo niet in

den zomer als de anderen, brandt byna beteren langer, en geeft zulk
enen damp niet , maar zy laten veel eer enen aangenamen reuk na wan-
neer zy worden uitgedaan.

Een oude Z'meed van een en negentig jaar verhaalde my dat zyne
Landslieden voorheen dit foort van kaarden plegten te gebruiken. Te*
genwoordig gebruikt men dezen talk zo veel niet, indien menbeedevet
krygen kan , om dat het zo veel moeite kod de beden te verzamelen.

Dog de anne menfchen , die in oorden wonen waar deze beden veel-

waden , en niet veel vee hebben ora te dagten
, gebruiken dezen talk

voor kaarden. Ook maakt men van het vet van deze plant ene zeep,
die aangenaam ruikt, en zeer goed is om den baard te fcheren. Nog
maken 'er de lleelmceders pleiders van. Een Koopman van Philadel-

fhia zond eens ene menigte van deze kaarden naar de Roomfchgezindc
L 3 Lan>
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Landen in Jmerïka , dcnlcende ene goede winfl 'er op te hebben ; dog
de Geefiielykcn wilden ze niet nemen. Een oude Zweed zeide dat de

Wilden voorheen den wortel van deze plant gebruikten tegens de tand-

pyn , en dat hy zelf, den wortel , in ftukken gefneden , rond om den tand

gelegd hebbende , veel baat by dit middel gevonden had. Een andere

Zweed verhaalde dat de Ichil van den wortel hem geholpen had. In

Karotina maakt mc;i van dezen talk niet alleen kaarflen maar ook

zegellak.

Penny Penny Royal is de EngeJfcbe naam van een gewas , dat enen zonderlin-
i^oyal.

ggj^ fterken reuk heeft, en in overvloed op droge plaatfen groeit. De
Kfuidkenners noemen het Melijfa pulegioides (*) of Cunila puïegioides.

Men houdt het zeer gezond om als thee gedronlcen te worden in ver-

koudheden , als bevorderende de doorwaaflcming. Ook wil men dat

deze plant op enige plaats des lichaams , waar men pyn gevoelt, ge-

legd, dezelve verdryft.

jr De Waren die men gewoon is uit Nieuw Engeland naar Londen te

waren zenden zyn de volgenden. Allerlei Vifch by Terre Neuve , andersNew
van foundland, of elders gevangen; Traanolie , van verfcheiden' foorten.

Nieuw Walvifchbaarden , Teer , Pek , iVIaften , nieuwe Schepen , enige Pelte-
E'nge-

j.y£,^ ^ ej-j fomtyds enig hout. De Engelfche Eilanden in Jmerika , als

Jamaik , en de Barbados , trekken uit Nieuw Engeland , Vifch ,

Vleefch, Boter, Kaas, Talk, Paarden, Vee, allerlei Houtwerk, als

kuipen , emmers, tobben en diergelyken ; en zenden terug Rum , Sui-

ker, Syroop, en andere voortbrengfels, of ook wel baar geld. Het

mcelle hiervan , byzonderlyk van 't geld , gaat verder naar Londen ,

om de goederen te betalen die men van daar ontvangen heeft.

Elzen. De Elzen wieden hier in evengoed op natte en lage plaatfen, en

zelfs fomtyds nog al op viy hoge gronden , dog kwamen noit tot de

hoogte der Europifche Elzen, en ftonden gemeenlyk als ftiaiiken van

een of twee vadem langte. De Heer Bartram en anderen , die veel in

deze geweften gereifd hadden , verhaalden my , dat hoe meer men naar

het zuiden trekt de Elzen zo veel te kleinder worden , dog dat zy

meer noordelyk hooger en dikker waren. Ik vond zelf naderhand dat

de Elzen in Kanada die van Zweden niet veel weken. INlen gebruikt

'er den baft van om rood en bruin te verwen. Een yimerikaanjche

Zweed vertelde my, dat hy zig eens in het been tot op het gebeente

toe gehouwen hebbende , zo dat de wonde zeer gevaarlyk was , hy zig

daarvan genezen had door de kwetfuur met water te waflèn , waarin hy

den elzebafl: had laten koken.

Nagt- Dii Phytocalla decandra (f) wordt Poke by de Engelfchen genoemd.
fdiaduvv, AJs

(*) LiNN. Sp. PL (t) De Avierikaanfche Nagtfcbadwvoe,
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Als men hcc fap der beden op papier ofiets diergelyks laat fpringen , worde
het een hoog purper, zo fchoon als men ergens in de wereld die kleur

kan maken ; en het is jammer dat men nog geen middel weet om te be-

letten dat deze verw op linnen of wol ten eeriten verfchiet. De Heer
Bartram had eens zynen voet tegens enen fleen gefloten zo dat hy 'er

zeer pynlyk van was, en had 'er een blad van deze plant opgelegd

met dit gevolg dat hy zeer fpoedig genezen was. De beden wor-
den om dezen tyd door de vogels gegeten. De Engdfcben en Zwe-
den eten de bladeren in 'c voorjaar; als zy eerfl uitkomen en nog
malfch zyn, klaargemaakt, gelyk wy de Kool of de Spinaad doen.

Somtyds bereiden zy ze ds wy de Kool , wanneer de Helen al wat lan-

ger zyn geworden, en nemen alleen maar de topjes, die malfch en
niet iiokkig zyn. INlaar als men ze als Spinaad wil gebruiken moet
men zorgvuldig zyn, dcwyl als men de plant eet na dat de bladen

al wreed geworden zyn, men ligt zyn laatrten raaaltyd doen kan,

want dan heeft de plant ene geweldig buüiopenende Ivragt. Ik heb

menfchen gekend die dit byna den dood gedaan had. Maar de bes-

fen worden in d^i herfll: zonder nadeel van de kinderen gegeten.

Linnen en wollen goed wordtmetdenbafl:vande///,('or)'geelgeverwd. Verwen*
Het zelve gefchiedt mee dien van den zwarten Eik. (*) De bloemen en

bladen van de Impatiens noli tangere (j) venven ook alle wollen ito&

fen fchoon geel.

De CoUinfoniA Cattadenjis wordt in kreupelboflchen' op goede gron- ColUnfo'

den overvloedig gevonden. De Heer Bartram , die het Land zeer wel nia,

kende, hield zig verzekerd dat Penfylvanie en alle de plaatfcn van Ame-
rika , die onder de zelve lugtlireek leggen , het ware en regte land voor

deze plant is. Verder naar het zuiden vond hy, nog de Heren C/ayion

en Mitchel, ze noit, fchoon die laatiten zeer nauwkeurige waarnemin-
gen in Virglnie en een gedeelte van Maryland gedaan hebben. En
uit eigene ondervinding will hy dat zy in de noordelyke gedeeltens niet

waft. Ik heb ze noit noordelyker dan op 43. gr. 15. min, N, ge-

vonden. De tyd van 't jaar dat zy in Penfylvanie opkomt is zo laat,

dat haar zaad maar juift den tj'd heeft van ryp te worden , 'en dus fchynt

zy verder noordwaards onmogelyk te kunnen flagen. De Heer Bartram
was de eerfle die dit gewas ontdekte. Hy zond het naar Europa. De
Heer Jussieu, gedurende zyn verblyf te Londen., en naderhand de Heer
LiNNiEUs , noemden liet CoUinfonia , naar den beroemden Peter Colli n-

soN, een Londcnfch Koopman, en Lid van de Koninglyke Maatfchap-

n
C*3 Qjiercut Marilandlca Catesby Nat. Hijt. of Carolina vol. i. tab,

1:9. Ruerciu nigra Lixn.

(f) Sfringkraut heeft de Hoog Duitfcbe Overzetting.
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py in Engeland en Ztvaden. Hy verdiende de eer wel, dat 'er ene plant

naar hem genoemd werd, want 'er zyn weinig menfchen die de Natuur-

lyke Hiilorie en alle nuttige Wetenfchappcn met zulk enen yver ge-

tragt hebben te bevorderen , of die zo veel gedaan hebben als hy om al-

lerhande foorten van planten te verzamelen, aantekweken, en te doen

kennen. De Collinfonia heeft enen byzondercn reuk , die aangenaam ,

dog zeer llerk is. Ik had 'er akyd zware hoofdpyn van als ik voorby

ene plaats ging daar zy menigvuldig was , vooral als zy in bloem rtond.

De Heer Bartvam kende ene betere hoedanigheid dan deze in dit ge-

v/as, namelyk van een' uitmuntend middel te zyn tegens allerlei pyn in

de leden en verkoudheden , door de leden met de plant te wryven. En
de Heer Koenraad Weifer , een Tolk van de taal der PFilden , had heiu

ene nog wonderbaarder genezing ^'eThaald. Hy was eens onder een

troep van Amerikanen^ waarvan 'er een door ene Ratelllang gebeten

was, en door de Wilden reeds opgegeven werd. Dog hy beproefde

de Collinfonia te koken en den gewonden te drinken te geven , het

welk hem behield. Wat meer noordelyk en in New Tork wordt deze

plant Paardekriiid (*) geheten^ om dat de paarden zg in de lente eten,

voor dat 'er nog andere kruiden opgekomen zyn.

Toene- ^^^ vroeg den Heer Franklin en anderen, die het Land wel kenden ,

ining van of zy 'er enige tekens ontmoet hadden waaruit men opmaken kon , dat

het land. voorheen fommige plaatfen, die nu land waren, onder water gellaan heb-

ben , en ik kreeg het volgende antvi^oord.

Wanneer men van hier zuidwaards reift komt men op ene plaats waar

de grote weg zeer diep tuflchen twee bergen doorgaat. Aan beide

de zyden ziet men niets als ociler- en moflèlfchelpen , in ene onein-

dige menigte boven malkander leggende, fchoon het vele mylen van

de zee af is.

Wanneer men in de Stad om putten te maken of om huizen re

"bouwen graaft, vindt men de aarde jin verfcheiden' beddingen boven

malkander leggen. Op ene diepte van vicrtien voet of meer ontmoet

men klootronde (lenen, die van buiten zo glad zyn als die welken

aan zee op het ftrand leggen , en daar zo glad worden door het

fchuren der baren. Als men verders door gegraven en op de diep-

te van agttien of meer voeten gekomen is , ontdekt men op fommige

plaatfen modder, diergelyken als de zee op 't fh'and fmyt, en als ge-

meenlyk op den bodem der zee en der rivieren . legt. En deze mod-

der is vol van takken , bladeren , riet , houtskolen , en andere din-

gen.

SoMT\T)S is het gebeurd dat de huizen zeer fchielyk aan ene zyde be-

gon-

(*) Horfexveed.



P H ï L A D E L P H I A. 1748. 8p

gonnen te zakken, zo dat men genoodzaakt was ze aftebreken. Die-
per gravende, om enen väften grond te vinden, kwam men op dat

zelve foort van modder vol van hout, wortels en diergelyken.

Zyn nu deze redenen niet gewigtig genoeg om te doen befluiten , dat

die plaatfen in Philadelphia , die nu viertien en meer voeten onder den
grond zyn , voorheen de bodem der zee waren , en dat by verfcheiden

toevallen, zand, aarde en andere dingen daar op geraakt zyn? Of dat de
Dellaware voor dezen breder was dan thans , of haren loop veranderd

heeft? Dit laatfte doet zy nog tegenwoordig dikwyis, daarzy den oe-

\'er aan den enen kant afkabbelt en aan den anderen vergroot. En Ziueden
en Engelfchen wezen my verfcheiden plaatfen waar dit gefchied was.

Den I(S. Oftober kon ik niet boven tien foorcen van planten vinden. Bloeven-
die nog in bloeifem ftonden. Dezen waren de Gentiana^ twee foorten de plan-

van ^4Jiers^ de Solidago Virga aurea^ een foort van Hieracium^ de ten.

Oxalts corniculata , de Digitalis purpurea^ de HamameUs Firginia-

tia , het Achillea Millcfolium ^ en het Leontodon Taraxacum. Alle

andere planten hadden hare bloemen al laten vallen. Verfcheiden bo-

men, vooral die vroeg in de lente bloeyen, hadden reeds zo dikke knop-

pen gezet, "dat men ze openende alle de delen der bevrugtiging, als de

kelk, de bloembladen, de helmflyltjes , en 't ftampertje, (*} on-

derkennen kon. Dus was het gcnoakkelyk het geflagt te bepalen waar-

toe deze bomen behoorden. Zodanige waren de Rode Ahorn (f) en de

Zomer Laurier (§} en anderen. Dus bereidde zig de natuur, met den

aanvang van het aangename weder in het aanftaande jaar, wederom bloe-

men voorttebrcngen. De knoppen waren tegenwoordig geheel hard,

en alle derzelver delen op een gepakt, om voor de koude beveiligd te

wezen.

De zwarte Walnootboom had zyne meefie bladeren al laten vallen, txt

en velen waren al geheel kaal. De Walnoten zelven waren ook afge- ^^^^

"^*

vallen , en hare groene fchil verwde de handen zwart als men ze behan-

delde, zo dat men lang werk had eer ze weer fchoon wai-en.

Ek Conus florida werd by de Engelfchen Dogwood genaamd , en Carmis
was overvloedig in de boflchen. Hy maakt ene fchone vertoning wan- //ortóa.

neer hy in de lente vol witte bloemen ftaat. Het hout is zeer hard , en
men maakt 'er weverfpoelen , en ander fchrynwerk van. Wanneer het

gebeurt, dat het vee in de lente uit zwakheid neer valt, binden de Boe-
ren het een ftuk van dezen boom om den hals , zig verbeeldende dat dit

helpen zal.

De Tulpeboom ftaat hier overal in de boITchen. De kruidkundigen

M noe-

(*) Calix , Corolla
, Jlamina , Piftillum,

(t) Acer Tuhrum, (ij) Lmru: ajlivalis.
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noemen hem Liriodendron T'uliplfera , om dat zyne bloemen en in groot-

te en in gedaante en zelfs enigfins in kleur naarden Tulp gelyken. De
Zweden noemden hem den Kanoboom

, (*) om dat men 'er veel kanoos
van maakt. De Engelfchen in Penfylvanie heten hem Poplar. INIen

houdt hem voor den grootten en zwaarden boom van Noord Amerika.

Evenwel wyken hem daar de Witte Eik en de Den weinig. Hy ftrydr

met de zwaarften van de Europifche bomen om den voorrang. Het is

zeer aangenaam tegen 't einde van Mai enen der zwaaiile- bomen geheel

en al veertien dagen lang met bloemen bedekt te zien , die zo groot zyn

als Tulpen , en 'er de gedaante en kleur ook meer of min ran hebben.

De bladen hebben ' ook iets byzonders , waarom de Engel/eken den

boom het Oude wyvehemhd noemen , om dat zy 'er in hunne verbeel-

ding enige gelykenis tufTchen menen te befpeuren.

Men gebruikt het hout van dezen boom voor kanoos , delen, plan-

ken, blokken, fchotels, borden, lepels, deurpoften, en fchrynwerk.

ïk heb ene vry grote kcornfchuur gezien, welken geheel en al van

enen enkelden boom, tot delen gezaagd, gemaakt was. Sommige
fchrynwerkers houden dezen boom beter dan den Eik, om dat die

ligt buigt, dat de eerfle noit doet en zig gemakkelyk laat bewerken.

Dog anderen agten hem weinig. Het is zeker dat dit hout in het

weder zo zeer krimpt, dar 'er gi'ote reten in de planken komen, en

in nat weder zwelt hy zo dat hy byna barden moet, en nauwlyks

is liier een hout bekend dat zo flerk krimpt en zwelt. Maar de

fchrynwerkers, die 'er veel in werken, zeggen dat 'er tvvee foorten

van zyh; dog dit zyn eigenlyk maar twee Verfcheidenheden , waar-

van de ene met den tyd van binnen geel wordt , en de andere wit

!s. De eerde zegt men een lodèr hout te hebben. De bad laat

zig, gelyk Marieglas, in dunne blaadtjes fplyten, die veel naar haft

gelyken. Men wil dat de bladeren gekneufd en tegens het voorhoofd

gelegd goed zyn tegens hoofdpyn. Men geeft ook de fchillen van

den bad tot poeder gedampt den paarden droog tegens de wor-

men in. Sommigen beweren dat de wortelen even zo goed tegens de

koorts zyn als de lüna. De boom wad in alle foorten van gronden,

maar al te grote nattigheid is hem niet goed.

Bever- De Beverboom , by Linn^us Magnolia glauca, zo door de E»'
boom. gelfcben geheten om dat de Bevers de fchors van dezen boom gaarn eten ,

wordt gevonden op verfcheiden plaatfen van Penfylvanie en New Jer-

fey ^ in enen fchralen moeraffigen grond, of in natte weilanden. Enige

Zweden geven hem ook enen anderen naam, en fommige Engelfchen

heten hem v.'el ook Swamp Sajfafras en IVitte Laurier. Deze bo-

men

("^3 Canoeträ, of by verkorting Knutra.
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men laten hun loof vroeg in den herft vallen , uitgenomen enige jonge

bomen , die het den gantfchen winter blyven behouden. Ik heb ze zel-

den ten noorden van Penfylijame gevonden, waar ze op 't laatftvan

Mai beginnen te bloeyen. De reuk der bloeifems is uitmuntend, en

doet zig met enen gunftigen wind byna ene Eng. myl ver ruiken. De
gantfche lugt wordt 'er van vervuld. Men kan niet befchryven hoe aan-

genaam het op dien rj'd , vooral tegen den avond , in de boflchen is te

reizen. De bloemen blyven drie weken op den boom, en zells meer
naar dat de grond is , en al dien tyd verfpreiden zy dien aangenamen geur. De
beflbn zien 'er ook zeer finakelyk uit alszeiypzyn. Zy hebben een fchoon

rood, en hangen aan trodèn met dunne lleeltjes. De deugdenvan dit middel

worden zeer verheven , en men pryfl het in teringen aan. De bafl: op bran-

dewyn gezet, of in andere vogten gekookt, wordt gezegd niet alleen

borfïkwalen , maar ook allerhande inwendige pynen en ileektens te ge-

nezen ; ook zou hy den buikloop floppen. In verkoudheden gebruikt

men de takken van den Beverboom in water gekookt. Volgens de ver-

telling van enen Ziveed^ was een van zyne kenniflèn , een oud man , die

een open gat in zyn been had , dat hy te vergeefs door andere middelen getragt

had te genezen, door enen ^;i';i?/7y('i3^» op deze wys geholpen. Hy brandde

wat van dit hout tot kolen, llampte dit tot poeder, mengde dat met varfch

fpek, en ftreek 'er de gaten verfcheiden' malen mede. Dit droogde de gaten

op , die van te voren altyd open geweefi: waren , en de man had federt

akyd gezonde benen. Men gebruikt dit hout ook tot fchrynwerk.

Omtrent de Dieren , welken men in de boffchen van Noord Ame- Dieren

rlka vindt, heeft men bevonden dat de volgenden tamelyk mak gemaakt '^''^ ™^'^

kunnen worden , zo dat zy weinig van de Huisdieren verfchillen.
gemaakt

De wilde Stieren en Koeyen worden in Karolina en andere plaat- vvoi'den

fen, die zuidelyker dan Penjylvanie leggen, gevonden. De Kalveren Wilde
van deze heeften onder het makke vee opgebragt waren volkomen tam , Stieren,

maar egter dartel, zo dat 'er gene betuiningen digt genoeg voor hun wa-

ren als zy 'er door wilden ; want zy waren zo fterk van nek dat zy de pa-

len met hunne hoorns omverfmeten ; en zodra zy enen doorgang gemaakt

hadden volgde al het ander vee. Zy teelden met het tamme vee voort,

en 'er kwzxa als ware het een nieuw foort van. (*)

De Amerikaanfche Re'én lieten zig ook mak maken
, gelyk ik 'er ve- „

len gezien heb. Een Landman in Neiv 'yerfcy had 'er ene, die hy jong
'^^^"*

zynde gevangen had, en welke nu zo mak was dat zj' by dag in 't bofch

ging weiden en 's avonds t' huis kwam , dikwyls ene wilde Ree mede
brengende, en haren Heer gelegenheid gevende die te fchieten. Ve-

M 2 Ie

\*) De Heer Forster voegt 'er by, „dit foort van Stier is de Bos Bijm
van Li.NN.Euä.
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Ie lieden houden jonge makke Reen , en gcbniiken ze om anderi

Reen te vangen, of om de wilden, vooral in den bronftyd, met zi^;

naar huis te brengen.

Ecvcrs De Bevers zyn dikwyis zo tam geworden dat zy op de vifchvangll

gingen , en den vifch dien zy ge\'angen hadden den menfchen bragtcn.

Dit gebeurt dikwyis met Otters, waarvan ik 'er gezien heb die hun-

ne Mcefters naliepen als honden. AJs de Meefter in ene fchuit ging ^

fprong de Otter in 't water , en kwam dikwyis kort daarna met enen vilch

in den bek boven. De Opojfum kan ook zo tam gemaakt worden , dat

hy de menfchen als een hond naloopt.

De Rak- De Rakkoon , dien de Zweden Sjupp noemen , kan men met den tyd
won-

20 mak maken, dat hy als een Huisdier langs de ftraat loopt, maar het

is onmogelyk van hem zyn ftelen te ontleren. 's Nagts kruipt hy in de

hoenderhokken en byt 'er alles dood. Suiker en andere zoetigheden moet

men zorgvuldig voor hem verbergen , en de kaften en dozen wel fluiten ,

of hy ftuipt 'er in , en fnoept. alles op. Dit maakt dat de Vrouwen alle

dagen klagten tegens hem te doen hebben , en. om deze reden willen ve-

le menfchen dit gedierte niet hebben.

Eek- De kinderen niake;i de grauwe en de vliegende Eekhoorns zo mak ,,

hoorns, dat zy hun op de fchouders fpringen , en hen overal volgen.

Kalkoe- In de boflchen vindt men ook wilde Kalkoenen,, die van de makken
ncii. rnaiu' daarin verfchillen dat ze groter zyn„ en een roodagtiger, dog ook

lekkerder vleefch hebben. Als men de eyeren dezer wilde Kalkoenen

onder een makke hen laat uitbroeyen , worden de kiekens ook mak
,

fchoon het \\q\ eens gebeurt dat zy groot wordende wegvliegen , waar-

om men hun de vleugels als ze klein zyn knakt. Maar de makgemaakte

kalkoenen zyn gemeenlyk kwaadaardiger dan de tammen. De Inlan-

ders maken hun werk van ze te temmen en by hunne hutten te houden.

Ganzen. Wilde Ganzen weet men ook mak te inaken. Wanneer zy eerft in

't voorjaar overkomen , en zig een wyl ophouden , want zy broeijen niet

in Penfylvanie , fchiet men ze in de vleugels, als het gelukken wil.

Dan roeit men 'er naar toe en vangt ze. Men houdt ze vervolgens eni-

gen tyd binnen. Op deze wys worden zy dikwyis zo mak , dat men ze

daarna 's morgens kan uitlaten, en zy 's avonds wederkomen. Dog uit

voorzorg kortwiekt men ze. Ik heb van dit foort van Ganzen gezien,

die de Eigenaar zeide reeds twaalf jaren gehad te hebben. Dog, fchoon

hy 'er agt van had, had hy ze noit met de anderen zien paren, of eyer

ren leggen.

Veld- Men kan de Patryze» , die hier ook menig\aildig zj'n , ook zo temmen
hoen-

^J^[ ^y met de kippen lopen , en komen om gevoerd te worden wanneer

Dufven ^^^^ ^^ roept. Ook heb ik wilde Duiven gezien , die zo mak geworden

waren, dat ze met de tammen uitvlogen en wederom kwamen.. Som-
mi-
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ffiige winters is 'er ene fchrikkelyke menigte van wilde Duiven in Pen-

fylvanie.

Van alle de zeldzame Vogels van Noord Amerika is deze de merk- lic Hem-
waardigfte dien de Engelfchen Humming bird (*) noemen. Veufchei- melvo-^

den' redenen doen my denken dat men op weinig plaatfen zyns gclykcn S^^ > t't

vinden zal. De Zweden en fommige Engelfchen noemen hem den j;/^^™.
Koningsvogel. (-f) De Heer Catesby heeft hem mee zyne natuurlyke zuin-itJLV
kleuren en in zyne volle grootte afgebeeld en befchreven. (§) Hy is

niet groter dan een grote Hommel, en gevolglyk is hy een van de

kleinfte vogeltjes der wereld, zo 'er al een klcinder foort ergens te

vinden is, (**_) Zyne vederen zyn van de allerfchoonfle kleuren , de mees-

ton groen , anderen grauw , enigen maken enen glinfterenden roden kring om
den hals. De ftaart glimt , en verandert van groen in koperkleur. Deze
vogeltjes komen hier in 't voorjaar, tegens dat het begint warm te

worden. Zy maken hun nefl in den zomer, dog verhuizen tegens

den herft naar de zuidelyker landen. Zy beftaan louter van de zoe-

te fiippen der bloemen, die zy met hunne lange bekjes opzuigen.

Van alle de bloemen houden zy het meeft van die welken diep zyn en
enen langen hals (tt) hebben, en ik heb opgemerkt dat zy het

meed op de Impatiens en de Monarda met karmozyne bloemen
vliegen. Men kan verzekerd zyn van den gehelen zomer velen van
die moye vogeltjes voor zyn venft^r te hebben, als men 'er een bed
met allerlei foorten van bloemen ondei-plant. Het is zeker een ver-

makelyk gezigt, deze kleine zeer levendige fchepfeltjes van de bloe-

men op en af, gelyk Byen te zien vliegen, en 'er den honing met
hunne lange fmalle bekjes uit te halen. De bloemen der Monarda
zitten rondom den fteel by lederen knoop, C§§) gelyk aan onze ge-
mene Munte ,

(***; badaard Hennip , (ttt) Leonurus , en Lamium.
Het is dan zeer vermakelyk hen hunne bekjes in elke bloem rond-
om den deel te zien deken. Zo dra zy het fap van de ene bloera

M 3 op-

C*) Hommelvogel , oï BrommgeU Dit vogeltje noemen åq. Hollanders het
Bloemzuigenje.

(f) LiNN/Eus noemt hem Trocbüus Colubris.

(§) Nat. Hijl. o? Carolina Vol. i. p. 65. tab. 65. Men vindt hem ook
in Edwards Nat. Hijl. of Bird! p. 38. tab. 38.

(**) Daar is nog een kleindcr foort, by Linn^us genoemd Trochilus mi-
nimus. Dit is de kleinde vogel die bekend is. Een dien de Heer Hans Sloane
had woeg levendig maar twintig grein , en een van den Heer Edwards
vyf en veertig. Dog deze laatde was gedroogd. Hyisiii'tvverkvanEDvv.'VRDS
afgebeeld, in zyne natuurlyke grootte en met zyn ei. Tab, 150. i"„

Gt) Tuhus.

{%^') Flores verticillati.

(***) Mentha. (fft) Canabis fpuria^,
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ophebben vlodderen zy naar de naafte. lemant, die het noit gezien

heeft, zou Ivwalyk kunnen geloven in hoe kort enen tyd zy hunne Ihep-

jes in alle de bloemen van ene plant gehad hebben; en als die diepzjai,

fchynt 'er het vogeltje met zyn halve lyf in te kruipen.

Zo lang zy bezig zyn te zuigen gaan zy noit op de bloera zitten , maar

vlodderen altyd gelyk Byen, ileken de pootjes agtcrwaards, en bewe-

gen de vlerkjes zo gezwind, dat men 'er kwalyk een oog op houden kan.

Gedurende dat vlodderen maken zy een gebrom gelyk als Byen. (*) Na
dus ene wyl zonder ruften gevlogen te hebben , vliegen zy op enen na-

byftaanden boom of enen paal , om hunne kragten wat te herhalen. Dan
gaan zy weer aan 't brommen en 't zuigen. Zy zyn niet zeer fchuw.

Ik ben nevens meer menfchen op minder dan zes voeten by de plaats ge-

weeft daar ze vlogen , wy fpraken t'zamen en bewogen ons , zonder dat

wy ze ftoorden. Maar als iemant op hen toeliep vlogen ze, alseenpyl,

weg. Wanneer het gebeurde dat 'er verfcheidenen van hun op dezelve

plaats neervielen , oncftond 'er een hevig gevegt als zy malkander op de bloe-

men aann-offen. Zy vlogen dan met zulke hevigheid tegen elkander aan,

dat men denken zou, dat zy malkander met hunne fpitfe bekjes doorry-

gcn moeften. Zy fchenen onder 't vegten in de lugt ftil te ftaan, zig

ophoudende door de onbegrypelyke rasheid waarmede zy hunne vleugels

be'vvegen. Als de venfters open zyn vliegen zy dikwyls doonnalkander

in de kamers in , vegten een weinig , en vlodderen dan weer naar buiten.

Som tyds komen zy op een venvelkte bloem, die geen fap meer heeft,

en dun byten zy ze, als uit boosheid, af, en fmyten ze op den grond,

als ware het op dat zy naderhand 'er niet weder door bedrogen worden

zullen. Wanneer 'er velen van deze vogeltjes in enen tuin zyn
, pluk-

ten zy zo vele bloemen af dat 'er de grond van als bezaid legt ; en men
zoude zeggen dat zy dit uit nyd tegens malkanderen deden.

Gemeenlyk hoort men ze geen ander geluid maken dan het brom-

men hunner vleugeltjes ; maar wanneer zy in de lugt malkander te keer

gaan maken zy een gefchirp gelyk een mos of een kieken. Zy zyn zo

klein dat men ze ligtelyk voor grote hommels of kapellen aanzien zou.

Hun vliegen gelykt naar dat van den hommel , en is ongelooflyk fiiel.

Noit heeft men opgemerkt dat zy op vrugten of gekorven diertjes azen ;

de honing der bloemen fehynt hun enig voedfel te zyn. Vele menfchen

hebben ze om hunne zonderlinge fchoonheid gevangen en in koitjes ge-

zet , maar zy ftierven by gebrek van voedfel. Evenwel gelukte het den

Heer Bartram 'er een paar van ene gehele week in 't leven te houden,

door ze water te geven waarin hy wat fuiker had doen fmelten , en ik

denk

(*) Dit gebrom is de reden dat zy Huviming bird, dat zo veel als bronive-

geZ zeggen, wil ,
genoemd worden.
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denk dat men ze op die vvys wel enen gehelen winter over in cnc broei-

kas zou kunnen houden.

Zy maken hunne nellen al tyd midden op den tak van enen boom ; en

dezen zyn zo klein dat men ze van den grond niet zien Ican , en dat men
iji den boom moet klimmen als men ze bekyken wil. Dus wordt het

voor ene zeldzaamheid gehouden wanneer een nel\jc by toeval gevonden
wordt, des te meer daar de bomen hier zo zwaar in 't blad zyn. Het
nefl: is ook een van de kleinllcn die van vogels gemaakt worden. Ik heb
'er een dat geheel rond is, van binnen van een zagt bruin dons, dat op
de bladen van het mannelyke Wolkruid (*) verzameld fchynt te wezen ,

die dikwyls met een zagt dons bezet zyn. Die plant is hier menigvuldig.

Het neflje wordt van buiten met een groenagtig grauw mos bedekt , dier-

gelyk men op alle oude bomen ziet. Het heeft over \ kruis nauwlyks

enen halven duim boven aan, en onder enen halven. Men weet egter

dat de Humming h'ird ook uit vlas, hennip, mos, hair, en andere buig-

zame dingen zyn neft maakt. Men wil dat zy twee eyeren leggen , elk

zo groot als ene erwt.

Ik belleedde den 25. Oftober en den volgenden dag met alle myne
x'crzamelde zaden in te pakken , dewyl ik gelegenheid had ze naar Enger

land te zenden. Van daar gingen zy verder naar Ziveden,

Den 1-j. in den ogtendllond ging ik op een klein togcje naar New Reis naar
Tovk^ in gezelfchap van den Heer Koek, met inzigc om het Land te AViu

zien , en te vernemen welke de veiligfle weg ware om naar Kanada te l^rk.

gaan , door -de wilderniiïèn die men tuflchen de Engeïfcbe \'olkpIantingen

en dat Landfchap vindt.

De weg dien wy langs reden was aan beide zyden vry wel bewoond De weg
door Engelfchen ^ Duitfchers en andere Europeanen. Wy zagen vlak-

tens en hoogtens van ondcrfcheiden uitgellrekiheid. Bergen en flencn

zag ik nergens, enige keyen uitgenomen. By elke Landhoeve genoeg-

zaam was een grote boomgaard van Perzik- en Appelbomen , waarvan
fommigen nog vol vrugten zaten.

De heiningen waren op vele plaatfen zo laag dat het vee 'er gemak- lleijiin-

kelyk overheen fpringen kon ; om dit voortekomen dragen de varkens gen.

houten jukken, ene gewoonte die ik al aangemerkt heb over alle de A»-
gelfche Volkplantingen algemeen te zyn. De paarden hadden aan den
hals een ftuk houts , waaronder een haak aan vall: was , die in de heining

bleef zitten als het paard zyne voorfte voeten opligtte om 'er over te Iprin-

gen ; dog ik twyffel of deze uitvinding w^^l goed is \'oor de paarden zelven.

Hun wierd ook hef overfpringen belet door een ftuk houts , waai- van
het ene eind aan enen der voorvoeten en het ander aan enen der agter-

voe-

C') Verbasciim TIjapfur, -
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voeten was vafl gemaakt , waardoor zy gedwongen wierden , zeer lang-

zaam te gaan en volftrekt verhinderd te fpringen. Het kwam my voor

\ dat dit ftuk houts de paarden aan velerlei gevaren bloot ftelde.

,
^"^" DiGT bv Nieuw Frankfort reden wy over ene kleine flenen bru";,

en wat verder, agc oi negen b.ng. mylen van Funaaelpüta^ over nog
ene andere. Tot nog toe zyn 'er gene mylpalen in het Land opgeregt ,

en men rekent de afllanden by gisfing. Wat later werden wy aan een

Veer over enen llroora gezet , waar wy drie pence voor ieder menfch mee

zyn paard betaalden.

j(fQ(._
Op ene plaats daar wy pleifterden hadden de menfchen enen Mockiag'

kingbird, lird in ene koi. Hy wordt hier voor den belten zanger uit de vogels

gehouden, Zyne vederen zyn niet frai. In dit jaargetyde zingt hy niet.

De Heer Catesby heeft, in zyne natuurlyke Hiftorie van Karolina, de-

zen vogel ook naar het leven afgebeeld en befchrevcn (*) Men zegt,

dat hy zyn nefl in 't kreupelhout en de bomen maakt ; dog daarin zo ei-

genzinnig is dat als iemant 'er by komt en de eijeren bekykt, hy hec

nelt verlaat en noit weder komt. De Jongen vorderen veel oppaflèns.

Als men ze der Moeder ontneemt en in ene koi zet, komt zy ze daar

drie of vier malen 's daags voeren ; maar eindelyk geen kans ziende om
ze 'er uit re krygen zo verlaat zy ze ; en dan Iterven de Jongen dikwyls ,

vermoedelyk om dat zy aan 't voeder niet kunnen wennen dat hun de

menfchen geven. Maar het volk verbeeldt zig dat de Moeder ze , wan-

neer zy ze voor de laatfte reis voert, weet te vergeven, om ze des te

eer uit hunne flaverny en rampzaligheid te verloflèn. Deze vogels bly-

vcn hier den gehelen zomer over , maar verhuizen tegens den herft naar

het zuiden. Men noemt ze Blokkinghirds of Spotvogels, om dat ze

het geluid van byna alle de vogels weten na te doen. Hun eigen zang

is uitmuntend , vol van veranderingen van toon , zo dat vele menfchen

ze voor de befle zangvogels der wereld houden. Zeker is het dat 'er

weinigen zyn die tegen hun aan kunnen , en dit is het dat ze tamelyk

duur maakt.

Ktw Omtrent den middag kwamen wy te New Brijlol, een klein vlek

Brijiol. in Fcnjyivanie , op de Dellaware , omtrent vyftien Eng. mylen van

PbiladeJphia. De meelle huizen zyn van fteen en ftaan op hun zelven.

De Inwoonders dryven enen kleinen handel , dog de meeften laten hun-

ne waren van Pbi/adelphia komen. Aan de överzyde der Rivier , om-

Burling- trent vlak over New Briflol legt de Stad Burlington, waar de Gouver-
tm. jjgyr yji,-) ]^g^ Jerfcy zyn verblyf houdt.

s 1 Ie
^^ hadden nu Landhuizen aan beide zyden van den weg , en kwamen

"rond. in ene laan aan weerszyden met palen afgezet , die tamelyk grote koorn-

vel-

(*) Vol. I. p. 27. tab. 27.
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'•velden omgaven. Daarop volgde een bofch , en vier Eng. niylen ver

zagen wy niets dan hout en enen mageren bodem , waarop de Lupiniis

pevennis in overvloed waft. Ik was zeer verblyd ene plant zo wel op

zo magere gronden ce zien tieren , en begon zelfs te overleggen of men
deze ontdekking niet ten nutte maken konde. Dog ik had naderhand

het verdriet van te vinden dat het vee deze plant niet eten wil , fchooii

zy 'er zeer groen en frifch uitziet en malfch op het gevoel is. MilTchien

zal 'er een middel uittevinden zyn om ze het vee fmukelyk te maken.

Des avonds kwamen wy te Trenton, na dat wy aan een Veer de Delld'

ware waren overgezet.

Trenton is een lang fmal vlek, wat van de Dellaware üf, en leg* Trenton.

gende in ene zandige vlakte. Het behoort tot Netv yerfey , en worde

gerekend dertig Eng. mylen van Philadelphia te leggen. Daar zyti

twee kleine kerken , ene voor de Bisfchoppelyken en de andere voor

de Presbyterianen. De huizen zyn gedeeltelyk van Heen gebouwd , dog

de meeden van hout , gemeenlyk twee verdiepingen hoog , hebbende

enen kelder en ene keuken daar naall: onder den grond. Zy flaan tame-

lyk ver van malkander , aan den enen kant aan de rtraat en aan den ande-

ren aan tuinen van verfchillende grootte. In elkeo tuin is een put. De
plaats wordt voor zeer gezond gehouden. Onze Waard vertelde ons dac

twee en twintig jaren geleden , wanneer hy zig hier eerft nederzettede ,

'er nauv/lyks meer dan een huis was , maar federt dien tyd is Trenton zo

toegenomen, dat 'er nu oma-ent honderd huizen zy. De huizen zyn

van binnen in verscheiden' vertrekken door plankenbefchotten verdeeld.

De Inwoonders dryven enen kleinen handel in waren die zy van Phila-

delphia krygen ; maar hun voornaamfle voordeel komt van de menigte

van reizigers die van Philadelphia naar New Tork en terug gaan , wanc

zy worden gemeenlyk met Trentonfche Jagten van Philadelphia te Tren-

ton , of van daar naar Philadelphia gebragt. Maar van Trenton verder naar

Nieuw Brunswyk gaat men met wagens, die eiken dag op die plaats

ryden. Velen van de Ingezetenen beftaan ook van het overvoeren van

goederen, die alle dagen in menigte o? vsn Philadelphia mzr New Tork ^

of van New Tork naar Philadelphia gezonden worden. Tuflchen Phi-

Jadelphia en Trenton gefchiedt dit te water, dog tuflchen 7V(?«/ö« en

Nieuw Brunswyk XQ land; het welk gemeenlyk door menfchen van 7>ea-

ton verrigt wordt.

Op de Jagten tuflthen Philadelphia en Trenton betaalt men ene fchel-

•iing en zes pence Penfylvanifch geld voor ieder menfch , buiten zyn pak-

iadie. Ieder Reiziger moet voor zyn eten en drinken zorgen , of een

vaft gefield geld betalen. Tuflx;hen Trenton en Nieuw Brunswyk is de

viagt twee fchellingen zes pence , de pakkadie daar buiten.

Wy zetteden den 28. in den morgen onze reis voort. Het land was Lan^j^.

N meell douwe.
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meefl effen , hier en daar egter vertoonden zig enige languitgefli-Èkce

boogtcns. Men vond enig iiouc, dog het meelle veld was zonder ge-

boomte , maar nergens zag ik in Amerika , de (leden uitgezonderd , het

land zo bevolkt. Egtc-r verzekerde my een oud man , die hieromfti-ecks

woonde , en ons een deel van den weg verzelde , dat het hem zeer wel

heugde dat 'er tuflchen Trenton en Nieuw Briintivyk maar drie Land-

hocvcn waren; en dit was,dagt hy,nu omtrent vyftig jaar geleden. Den
gehelen dag byna hadden wy uitgeftrekte koomveldcn aan weerskanten

van den weg, en gemeenlyk daalde de grond tegens het zuiden. By
elke Landhoeve is een fchone boomgaard vol van Perzik- en Appelbo-

men , en in fommigen waren de vnigten in zulk ene menigte afgevallen

dat zy den grond genoegzaam geheel bedekten. Overal mogten wy on-

ze hoeden en zakken , zo veel wy wilden , vuUeru Kcrsfeboraen Hon-

den 'er op den weg, by de Landhoeven en elders..

Schuren. De Schuren waren hier op ene byzondere wys gebouwd. Het ge-

bouw was zo groot als byna ene kleine kerk. Het dak was vry hoog ,

gedekt met planlien , aan beide zyden afhellende , dog niet fteil. De
muren waren niet veel hoger dan een volwaflen mansperfoon , maar de

breedte van 't gebouw was aanmcrkelyk. In 't midden was de dorfch-

vloer, en daarboven, of op de zolder, leggen zy het ongedorfchtekoom,

het ftroo , of andere dingen. Aan enen kant waren ftallingen voor de

paarden en de koeyen. Het kleine vee had ook zyne byzondere ftalling.

Aan beide de einden waren grote deuren , zo dat men de ene in en de

rndere uit Tion ryden.. Dit foort van fchuren hebben vooral de HoUan-

ikrs en de Duitjchers (*). En men moet aanmerken dat tuflchen TV^»-

ton en NevJ Tork weinig Engelfchen, maar vele Duitfebers, dog voor-

al Hollanders wonen , welken laatften hier zeer talryk zyn.

DcTVil- Eer ik verder ga, moet ik iets aanmerken rakende de zogenaamde
4en. Wilden of Inboorlingen van ^«/miè^ï, want fommige Lezers denken

vcelligt, gelyk vele menfchen van myne kennis, ånt geheel Noord Jme-
?•;/:« byna bewoond wordt van wilde en heidenfche Volken, en zouden

het vreemd vinden dat ik van dezeh'en zo weinig gewag make. Ande-

ren wederom zullen zig verbeelden „ dat , wanneer ik in myne dagverhalen

zeg dat het land wel bebouwd is , en dat op vele plaatfen huizen van

fteen of hout zyn , waarom heen koornvelden , tuinen , en boomgaarden

leggen , ik van de bezittingen der oorfpronglyke Amerikanen fpreke.

Om dit misverftand voor te komen , merk ik aan , dat het Land , byzon-

derlyk langs de kufl:, in de £«^(?//?Ä(? Volkplantingen , åoor Emopea-

men bewoond wordt , die op fommige plaatfen reeds zo talryk zyn , dat

Vvci-

(*) Zulke fchiu-en zyn gemeen iu Holland, het Noorden van Luitfcbland

«n Pruiifen. F»
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weinige delen van Europa meer volks bevatten. De l'PiUen hebben

het Land aan de Europeanen verkoft, en zyn landwaards in geweken.

Op de meefte plaatfen moet men honderd en twintig Eng. mylen (*)

ver van de kuiï reizen eer men aan de eerde v/oningen der fVtlden

komt. Men kan langer dan een half jaar te Philadelpbia en in andere

zcefteden geweeft zyn , zonder enen enkelden JVtlden gezien te hebben.

In 't vervolg zal ik omflandiger van hun fpreken , gelyk ook van hunnen
godsdienft, zeden en huishouding. Thans keer ik weder tot myn ver-

haal.

Omtrent negen Eng. mylen van Tretiton begint de grond van kleur Kleur

te veranderen , tot hiertoe beilaan hebbende uit ene helder grauwe klei. \^ii il-ij

Nu wierd hy roodagtig bruin, fomtyds purperagtig, en fonuyds van §™"*-^*

een kleur als Braztiiehout. Deze kleur kwam ^'an enen roden kalk-

(leen , die veel geleek naar dien welken men vind op den berg Kinnekul-

le in IVeJl G otbland , en ene byzondere bedding in de rots maakt. Dus
fchynt de ^merikaanfche rode kalkfleen maar ene verfcheidenheid van

den Ziveedfchen te wezen. Hy lag in beddingen van twee of drie vin-

gers dik, dog was deelbaar in verfcheiden dunner fchyven, welker op-

pervlakte zelden gelyk was maar gcmeenlyk oneffen. De beddingen

zelven waren dikwyls door horizontale icheuren afgefneden. Wan-
neer deze ftenen aan de lugt blooc gefield worden, vallen zy allengs-

kcns, eerfl: in ftukken, en naderhand rot ftof. De menfchen hierom-

ftreeks willen 'er geen gebruik van te maken. De grond boven dezefte-

nen is fomtyds ryk en fomtyds fchraal. Op de meefle plaatfen daar men
gegraven had kon men merken dat het grootfte deel der omgeworpene
aarde uit 'dit foort van ftecngrond beflond. Wy hadden deze roodagtige

aarde overal tot digt by Nieuw Brunswyk , waar zy overvloedig is. De
oever der Rivier vertoonde op vele plaatfen niets dan beddingen vankalk-

Iken , die niet horizontaal , dog meer of min naar beneden liepen.

Omtrent 's morgens te tien uren kwamen wy te Princetown , een Prince-

vlek gelegen in ene vlakte. De meefle huizen zyn van hout, en (laan toivn.

tiiet bymalkander, maar hebben tuinen en weiden tuflchen beiden. Die

oord wierd eerder door Europeanen bewoond dan Penfylvanie:, en dit

is de reden dat de boffchen meer weg gehakt zyn , en dat het land meer
bebouwd is, zo dat men denken zoude in Europa te zyn.

Wy waren voornemens voorttcreizen , dog een zware aanhoudende re-

gen dwong ons hier tot den volgenden morgen te blyven.

Wy vertrokken den 29. Oftobcr weder. Het land was tamelyk wel Lands-

bevolkt. Schoon wy thans grote boflchen zagen , beftonden zy allen douwe.

uit bomen die hun blad laten vallen , en ik zag niet enen boom van het

N 2 Den-
(*) Dit is omtrent 40, van onze Holland/cbs Uren gaans.
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Dennegeflagt , tot dat ik te Nieuw Brunsivyk kwam. De grond'

was effen, en fcheen overal juift niet de rykfte te zyn.. Op fommi-

ge plaatfen waren kleine hoogtens, die zig ongevoelig in de vlakr

tens verloren , welken gemeenlyk door beekjes doorfneden werden. By-

na elke Landhoeve had haren boomgaard. De huizen waren meeü
van houc, en op enigen affland van de zelven Honden de bakovcns, meeil

van klei gemaakt.

Rockbilh Op enen heuvel , die met hout bewafTen en Rockhill genoemd

was, lagen enige Hukken van rots, zo zwaar dat drie man werk zour

den gehad hebben ze naar beneden te rollen. Maar behalven dezen

waren 'er weinig grote ftenen in het Land te vinden, want de raeesr

ten die wy zagen konden ligt door een man worden opgetild. Op
ene andere plaats ontdekten, wy vele kleine, keizelfleentjes,. dog ontr

moetten gene bergen of rotfen.

N'eiw Omtrent den middag kwamen wy te Nieuw Brunswyk aan, een'

Bruns- frai klein fteedje in de Provincie van Net» Jerfey^ in ene vally op

tiayk.^ dè weflzyde der Rivier Kareton. Men kan het, om zyne lage leg-

ging, niet zien, vo®r dat men boven/ op den berg is, die 'er vlak

by legt. De Stad legt zuiden noord, Itings de Rivier. De Duit'

fche Ingezetenen hebben twee kerken , ene van fteen , . en de andere

Van hout. De Engelfche kerk is ook van hout; dog de Preihyteri-

anen waren bezig 'er ene van fteen te bouwen. Het Raadhuis heeft

een goed aanzien^ Sommige huizen zyn van gebakken' fteen, dog

de meeften zyn van hout, ©f ten rainften van hout en fteen te za-

men. De houten huizen zyn - los opgeflagCH,. beftaande uit planken,

die van binnen met latten aan malkander vaft zyn. Zulken die uit

ïiouf en fteen t'zamen beftaan, hebben alleen ftenen muren aan de

ftraar, het overige is maar van pl'ankenj Dit zou enen Reiziger, die

maar febielyk doorrydt , ligt doen denken dat alles van fteen was.

De huizen waren gedekt met houten berden. Voor elke deur is ene

ftoep' van enige trappen hoog, met bankjes op zyde, waar de men-

-fchen 's avonds een lugtje fcheppen en de voorbygangers zien. De
Stad heeft alleen maar ene flxaat in de lengte ,., en aan- haar noordein-

de ene dwarsftraat, beiden tamelyk lang.

De Ra- ^^ Rivier Rareton vliet digt by de Stad voorby, en is diep ge-

reten, rrosg voor grote Jagten.. Dè breedte by de Stad is een musketfchoot.

De vloed komt tot enige mylen boven het fteedtje. De Jagten wor-

den m de langte by de brug geplaatft. De. Rivier heeft hoge en

fteile oevers, dog by de Stad zyn zy laag. Ene van de fh-atea

U llari'
wordt byna alleen van hollanders bewoond , die hier van Albany ge-

<j{r;. komen zyn, waarom zy Albanyfireet genoemd wordt. Deze Hollan-

dns houden alleen maar gezelfcbap onder malkander, en komen zel-

den
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den of noit by de andere Inwoöndcrs. Nieuiv Brumivyk belioort toe

l^ew Jerjiy ; dog de meefte zo niet al de handel , dien het dryft ,

is op New York , dat 'er omtrent veertig Eng. mylen van daan jlegt.

Men zendt daar koom en meel in menigte, brood, veellynzaad, plan-

ken, houten vaatwerk en allerhande timmerwerk naar toe. Vele kleine

Jagten gaan dagelyks van de ene plaats naar de andere. De Inwoonders
winnen ook veel van de Reizigers> die alle uren door het plaatsje trclc-

ken.

De fteile oevers der Rivier beflaan uit den roden Kalkfteen , dien ik Gronde

alreeds befchreven heb. Men kan hier duidelyk zien dat de beddingen Stenen,

niet horizontaal leggen,maar benedcnwaards gaan, vooral tegens het

zuiden. De lugt had den iteenhier grotelyks ontbonden. Ik vroeg of
men 'er geen gebruik van maken kon, en vernam dat hy tot het bouwen
van huizen niets deugde, want, fchoon hy hard en duurzaam onder den
grond is , valt hy in Hukken en tot gruis als men hem opgraaft en aan de
lugt bloot ilek. Een der Inwoonders had beproefd 'er een huis van te

bouwen , dog de buitenmuren begonnen fchielyk zo te vergaan dat hy
'er planken overheen raoell doen flaan, om te beletten dat zyn gantfche

muur in ilukken vieU Men wil dat de fteen ene goede mill; op het land

maakt, en om die reden ftroit men hem tot gruis geworden over de ak-

kers, waardoor men zegt dat het onkruid Ikrft. Men gebruilit hem
hier toe op de akkers en in de tuinen.. (*)

Tegen den avond vervolgden wy onze reis, en. wierden over de Rji. \'crvoI'^

reton gezet. In enen drogen zomer en by ebbende zee kan men zonder der ilJT-

gevaar den ftroom doorryden. Aan de overzyde was de Rode Jenever- ^c.

boom vry overvloedig. Het land was wel bewoond en de grond keizeL-

agtig»

Wy zagen op verfcheiden plaatfen Poulepintadés; op enen. vry vei>

ren afïbnd van de huizen in 't veld.

Omtrent agt Eng. mylen. van Nieuw Brumwyk fcheidde zig de weg,
Wy floegen links in. De weg aan de regterhand loopt naar Amhoy
de voomaamfte zeeplaats van- New. Jer-fey. Het land had een betove-

rend aanzien, men zag heuvelen- en dalen, en alles zeer wel bebouwd.
-Van de hoogcens had men het gezigt over landlioeven, boomgaarden,
koomvelden, boflchen ,. meren , eilanden, wegen en weilanden.

De grond was op de meefte plaatfen roodagtig.. Ik twyffel niet of'er
waren lagen van den gemelden kalkfteen onder. Somtyds zag 'er de aarr

de uit als Ginnabererts.

N 3: WooD»

C*) Wanrfchynlyk is dit een ftecnmergel. Men' vindt 'er een blaauvv en
j;ruisagtig ibort van in het GrnalFchap Ba^iff in Schotland, Men gebruikt hem
Biut veel voordeel tot nulling. F,.
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ïï'^ood' WooDBRiDGE is een klein dorp, beftaande uit weinig huizen, en ge-

iridge. legen in ene vlakte. Wy hielden hier ftil om onze paarden wat te

laten ruften. De meeile huizen waren van hout, de muren van plan-

ken, die aan een eind rond en allen op dezelve ry leggende van de-

:relve langte waren. Sommige huizen hadden een Ita/iaanfch .dak,

dog de meeflen waren met gevels. De daken waren meeft met hou-

ten berden gedekt. Putten en fchepemmers werden meeft overal ge-

vonden.

EVna- Elizabeth-to'wn is ene kleine Stad, omtrent twintig Eng. myleii

beth van Nieuw Brunswyk. Wy kwamen daar even na het ondergaan
tonxn.

^gj. 2on aan. De huizen ftaan verftroid, dog zyn wel gebouwd, ge-

meenlyk van planken, met daken van houten herden, waarmede ook

de muren overdekt zyn. Ook waren 'er enige ftenen gebouwen.

Een kleine Ih-oom loopt door de Stad van het weften naar het oos-

ten, de welke by de eb byna droog is, maar met den vloed kleine

jagten voeren kan. Hier zyn twee fraye kerken, die 'er veel beter

uitzien dan 'er ene in geheel Philadelphia doet. Die van de Engel'

fche kerk was van fteen, had enen toren met klokken, en ene leu-

ning rondom, van waar men over het omgelegen land ziet. De ver-

gaderplaats der Presbyterianen was van hout, dog had enen toren en

klokken , en was , gelyk de andere huizen , met houten berden ge-

dekt. Het Kaadhtiis zag 'er ook wel uit, en had ook enen toren

met ene klok. De oever der Rivier was rood van wegens den kalk-

ileen. In en rondom de Stad zyn vele tuinen en boomgaarden , en

men kan met waarheid zeggen dat Elizabeth town in enen tuin

legt, zynde de grond rondom effen en wel bebouwd.

De ganzen op enige plaacfen, daar wy dezen en den volgenden

5a'^ doortrokken, hadden drie of vier ftokjes, van omtrent een voet

iang, kruislings om den hals, ten einde ze te beletten door de half

gebroken beheiningen te kruipen; het welk ze 'er regt grappig deed

uitzien.

Wy namen ons verblyf dien nagt in ene herberg, Elezabeth-towH

Point geheten, omtrent twee £;;^. mylen vande Stad gelegen, zyn-

de het laatfte huis aan dezen kant 't welk tot Neiv Jerfey behoort.

De man, die de herberg met het Veer daar by gepagt had, zeide

cns dat hy daar 's jaars honderd en tien pond Penfylvmifch geld

voor betaalde.

\''oort- Den 30. Oclober waren wy reisvaardig by het opgaan der zon.

ï)igt by de herberg, daar wy dien nagt doorgebragc hadden, wierden

wy ene Rivier in een half verrot vaartuig overgezet. Deze Rivier

kwam ver van 's binnens lands, en kleine fchepen konden ze ligcelyk

opzeilcn, het welk een groot voordeel aan de Inwoonders van hec

na-

reize.
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naby gelegen land aanbragt , en hun gelegenheid gaf van hunne vva-»

ren geniakkelyk naar New Tork te zenden. Zelfs diende zy hun om
handel op de PFeft Indien te dryven. De landeryen aan weerskanten

der Rivier waren laag en beftonden uit weiden. Maar men kon 'er geen an-

der hoi winnen als dat op moeraflige gronden wad , want by den vloed

worden deze weilanden fomtyds onder water gezet. Men zegt dat de

menfchen en het vee hier des zomers door ontelbare mcnigtens van mug-
gen geplaagd worden. Dit wierd aan de laagheid en moerailigheid van

den gi"ond toegefchrevcn , waarin de muggen hare eitjes leggen , die door

de warmte worden uitgebroeid.

Zo dra wy den ftroom over waren bevonden wy ons op Staten Ei- Staten

land , dat geheel en al van zout water omringd is. Hier begint de E,iland,

Provincie van New York. De' meeden derj Ingezetenen alhier''waren zt ^Y^

Hollanders , of zulken die zig hier hadden nedergezet terwyl de Hol-

landers hier meeftcr waren. Dog tegenwoordig v/aren zy verfpreid on-

der de E»gelfclxn en andere Europeajien , en fpraken voor het groter-

deel Engelfch. Met gezigt over het land was zeer aangenaam , worden-
de niet zeer door boflchen belemmerd, en vertonende vele bebouwde
landen. De heuvels en dalen gingen hier voort malkanderenaftewillè-

len.

De Landhoeven lagen digt hy een. De meerte huizen waren van hout, Land-

dog fommigen van ftcen. ledere Hoeve had haren boomgaard van ap- f'oevcn,

pelbomen, wier vmgten reeds mcefl: gepinkt waren. \k. zag hier by
ieder huis, gclyk op de gehele reis, ene Cyderpers,. die op de ene of CjVer-

de andere wys gemaakt was. Het volk was bezig met de appelen te Pi^tiitiu

perflèn , of had onlangs geleden daar mede gedaan gekregen. Sommi-
gen gebniikten een wiel, gemaakt van dilcke eiken' planken , hetwelk
om enen yzercn as door een paard getrokken werd , omtrent op de zel-

ve wys als men wouw maakt , (*) met dit onderfcheid alleen , dat het

wiel hier over planken loopt. De Kersfebomen ftondeu rondom de hei-

ningen om de koomvelden.

De koornlanden waren uitmuntend wet gelegen , en met Weit of
Rogge bezaid. Zy hadden gene floten rondom, maar alleen watervo-

ren , op zyn Engelfch , meer of min van malkander gelegen.

Wy zagen ergens enen watermolen zo aangelegd, dat wanneer het

vloed was het water in enen vyver liep , maar als het ebde ging het ver-

laat open, en de molen wierd van het water rond gedreven.

Om agt uren in den morgen kwamen wy op ene plaats daar wy her De Stad

water over moeden om te Netu Tork te komen. Wy lieten de paarden Ax-iy

daar
^''^'^•

(*) De Meer Lixn/Eus heeft, in zyne IVefl Cothijcbe Reisbefdiryviiis ,
£.)y. afbeelding vaa deu W'ouwmolen gegeven.
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daar, en gingen in een Jagt. Wy hadden negen Eng. mylen afteleggen';

egter waren wy al te elf uren te Ne-w Tork. Wy zagen een foort van
wilde endvogels in menigte op het water. I Iet volk noemde ze Blauw-
bekken. (*) Zy fchencn onze Pylftaarten (f) te zyn. Zy waren zeer

fchuw. Op het ftrand zagen V17 fchone in de fchuinte leggende koom-
velden, die gantfch groen waren van het opkomende koom. Wy za-

gen verfcheiden' viflchers in fchuitjes bezig met oefiers van den bodem
der zee optelialen , ten welken einde zy zig van harken met lange yze-

ren inwaards gebogene tanden bedienden. " Zy gebruikten deze werktui-

gen of maar een alleen, of twee aan malkander geb'^nden, -op zulk ene

wys dat de tanden op malkander kwamen.
Ocüers, Omtrent Neiv Tork wordt ene grote menigte uitmuntende Oevers

gevonden, wiergelyken men, en voor de grootte, en voor den fmaak,

op weinige plaatfen vindt. Men maakt ze in , en zendt ze naar de Weji
Indien en andere oorden. Het inmaken gefchiedt op deze wys. Zo
dra de Oefters gevangen -zyn , maakt men ze open , en waft den vifch

fchoon af. Dan giet men wat v/aters in een pot , waarin men de Oes-

ters ene wyl kookt , daarna op een fchotel legt , tot dat ze enigzins droog

zjTi. Vervolgens neemt men wat fpeceryen , wat peper, en zo veel

azyn , als men oordeelt noodzakelyk te zyn. Dit mengt men met de

helft van het vogt waarin de Oefter-s gekookt zyn., en hangt het over 't

vuur. Men moet by 't koken wel op het fchuimen paflèn. Eindelyk

giet men het al te zamen in een glazen of aarden vat , doet 'er de Oes-

ters in en maakt het wel toe, dat 'er gcenlugt by kome. Op deze wys
kunnen de Oefters een geheel jaar goed blyven, en naar ver gelegen plaat-

fen verzonden worden.

De Kooplieden zenden om dezen tyd vele dus ingemaakte Oefters

liier van daan naar de PFeft Indien , waar by zy gemeenlyk ene aanzien-

lyke winft doen , want Oefters die hun hier ene fchellkig koften verko-

pen zy den meeften tyd voor een piftool , of zesmaal zo veel als zy hun

gekoft hebben , en fomtyds nog meer. De Oefters op deze wys inge-

maakt zyn zeer lekker , en kunnen ook gebraden worden.

Ene andere manier van ze intemakcn bcftaat hierin. Men doet ze uit

de fchalen , braadt ze in een pan met boter , doet ze in een glazen of

aarden vat , en giet 'er de gefmolten boter op , zo dat ze wel bedekt

ieggen , en er geen lugt bykome. Op deze wys ingelegt zyn zy even

goed om te eten als op de voorgaande , en worden ook naar de JVeft In-

dien en andere oorden verzonden.

Men at ze hier ook rauw, met azyn en peper, dog zelden. Meefl;

braadt men ze in ene pan met boter, ofin de fchalen zelven op kolen.

Ook

n Blue iills, (f) Linn. /inas acuta.
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'Ook kookt men ze in hun eigen water, dat zy in overvloed van zig ge-

ven, zo dra zy in de warmte komen. En men hield ze dan veel lekker-

der als wanneer men ze in ander water kookte. Zy gingen hier voor

ene gezonde fpys. Arme mcnfchen eten ze het gehele jaar door meteen
weinig broeds.

De Oefters worden voornaamlyk op enen modderigen grond gevan-

gen. Z^ zyn zo calr>'k niet op hec zand , en men vindt hier zelden rots

of ftecn op den bodem der zee. De Oefterfchelpen worden op grote

hopen verzameld en toe kalk gebrand. Wy zagen vele zulke hopen by
de Landhoeven leggen , die niet ver van zee waren ; en omfbreeks New
Tork zagen wy de Boeren ze geheel en ongebroken op hec land ryden,

dat met weit bezaid was. De zee verfchaft 'er hier ene fchrikkelyke me-
nigte van.

De Wilden^ die voor de aankomfl: der Europers aan de zeekuften

woonden , leefden voornaamlyk van oefters en moflèlen. Nog vangen

zy ze vlytiglyk, wanneer ze op plaatfen komen daar oefters zyn, en

verkopen ze dieper in het land aan de andere JVilden. Dit is de reden

dat men op die plaatfen daai- men weet dat zy voorheen gewoond heb-

ben ongemeen vel^ oefier- en molTèlfchelpen op hopen vindt. En die

moet ons omzigtig maken in te beweren dat op alle plaatfen , digt by

zee , of dieper Tandswaards in , waar men zulke hopen ontmoet , dezel-

ven daar gelegen hebben federt de tyden dat de zee over die landen

llroomde.

Zeekreeften worden hier aok overvloedig gevonden , en byna op de- Krecf-

zelve wys als de Oefters ingemaakt en verzonden. Ik heb dikwyls ho- gen-

ren verhalen dat de kuft van Ne-w Tork al reeds lang door de Europeci'

nen bewoond was, zonder dat 'er kreeften te vinden waren, zo dat zy

uit Nieuw Engeland, daar ze oveivloedig waren , in grote vifchkorven

derwaards wierden gebragt. IVIaar het gebeurde eens dat een dezer kor-

ven by Helgate kwam te breken , omtrent tien Eng. mylen van Ne-w
Tork, en alle de Kreeften raakten vry. Sedert dien tyd zyn zy hier zo

vermenigvuldigd , dat ze in den grootften overvloed gevangen worden.

Een foort van koude koorts, door de Engelfchen Fever andaguege- KouJe
noemd, is zeer gemeen in velen van de Engelfche Volkplantingen. Dog Kourts.

in fommigen weet men 'er niets van. Ik zal in 't vervolg de eigenfchap'

pen dezer ziekte nader befchryven. Verfcheidenen van de aanzienlyklle

Ingezetenen van Netv Tork verzekerden my , dat deze ziekte daar ver na
zo gemeen niet is als in Penjylvanie , waar 'er tien tegen een in New Tork
van -worden aangetaft. Om die reden waren ze van mening, dat deze

ziekte veroorzaakt werd door de dampen van ftaande wateren , poelen ,

en rivieren ; en dus konden de landfchappen aan de kuft gelegen zo ligt

'er niet van worden aangedaan. Evenwel wierd het gulzig eten van me-
O loe-



joff N E W Y o R K.

loenen , watermeloenen
,
periiken , en andere fappige viugten , ook ge-

houden den voortgang van deze ziekte veel te bevorderen ; en vele voor-

beelden bevefligden deze mening. De Kina wierd 'er een goed middel

tegen gerekend. Egter wierd zy dikwyls gevonden ene verkeerde wer-

king te doen , 't zy dan dat ze verbafterd was , 't zy dat men ze op ene

verkeerde wys gebruikt had. De Heer Dwid van Horne, een Koop-

man , vertelde my , dät hy zig en vele andere merrfchen van de koorts

genezen had met de bladen derTninfaly. (*} Hy ftampte ze in een \'y-

zel, en drukte 'er het lap uit; dit deed hy zo lang tot dat hy 'er een le-

pel vol van had, ert mengde 'er dan wat citroenfap onder. Dit gebruik-

te hy tegens dat de huivering begon ; en na dat het drie of vier raalea

genomen- was, kwam de koorts niet weder.

P-,
De balT: van den witten Eik wierd voor het befie jniddel tegens den

bafi:. ^<^P gehouden. Men maakt hem tot poeder. My wierd van fommi-

c;en verzekerd,- dat 'er gevallen waren waarin niets had willen helpen, en

Waar in dit middel ene zekere en fpoedigc genezing veroorzaakt had. In

Nav Tork gebruikte men dezen bafl ook om wol bruin te verwen , zo

dat zy naar thee hohea gelykt , en in de zon niet verfchiet. Onder de

ontelbare fchelpen en hoorns die men op 't ih-and vindt , zyn 'er die veel

Clavn. naar een menfchenoor gelyken. De Engelfchen noemen ze Clams. Zy

zyn zeer dik, wit, uitgenomen alleen het fpitfe eind, dat van binnen

én van buiten blauw is , treklcende wat naar het violet en het purper.

Men vindt ze in groten overvloed op de kufl: van New 7'ork^ Long Is-

land, en andere plaatfen. De fchaal befluit een vry groot dier, het

welk , niet alleen de Wilden , maar ook de Europeis gaam eten.

Met dezen fchelpvifch dn,'ft men enen aanmerkelyken handel onder de

Wilden binnen 's lands.. Toen deze menfchen nog op de kuften woon-

den, konden zy zeiven hunne C /awj' vangen ,^ waaruit hun voedfel vooma-

melyk beftond; maar tegenswoordig doen åk de Hollanders en åe Engel-

fchen , die op Long Island en andere zeeplaatfen wonen. Zo dra de

fchelp gevangen is neemt men 'er den vifch uit, rygt hem aan een draad,

en hangt hem dus in- de lugt om in de zon te drogen. Dit gedaan zyn-

de , wordt hy in vaten gelegd en naar Albany gezonden , waar de Wil-

den deze waar kopen , die zy voor een hunner befte geregten houden.

Behalven de Europeanen komen velen van de Inlanders jaarlyks: op de

2ee kuft om Clams te vangen.

V/om- De Wilden gebruiken deze fchelpen in plaats van geld , en maken 'er

pum der \^^^ iq genaamd Wampum van. Hunne Vrouwen hangen ze ook om
IVilden.

^^^ ^y opgefchikt willen wezen. De Wampums worden eigenlyk van

het violet der fchelp gemaakt , want de blauwagtige ftuliken hebben by

hun

(*) Salvm Officimlis Ll\n..
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hun ene vccl grotere waarde dan de witten. Een Reiziger, wel voor-

zien van deze Ichelpen , kan 'er ene aanmerkelyke winfl: mede doen on-

der de Inlanders; rnaar als hy geld, goud of zilver medeneemt, zal hy
voorzeker verliezen , want de Wilden , die verder binnen 's lands wo-
nen , agten deze metalen weinig of niet , gelyk ik dikwyls heb opge-

merkt. Voorheen maakten zy hunne IVampums zelvcn , fchoon niet

zonder veel moeite , maar tegenswoordig worden zy meeft van de Eu-
ropeanen gemaakt. Byzonderlyk doen dit die van Albany , en winnen
'er aanmerkclyk veel by. In 't vervolg denk ik de wyswaaropde IVam-
pums gemaakt worden te befchryven.

Behalven de verfchillende fekten van Chrifienen , wonen 'er vele '3o- joden,

den in New Tork , die daar grote voorregtcn bezitten. Zy hebben ene

Synagoge, bezitten huizen en buitenplaatfcn in eigendom, en mogen
winkel doen in de Stad. Ook hebben ze verlcheiden fchepen , die ze

bevragten. In een woord, zy genieten de zelve voorregten als de overi-

ge Ingezetenen.

Gedurende myn verblyf te Neio Tork , zo wel deze reis ais de twee

volgende jaren , ben ik dikmaals met Joden in gezelfchap geweefl , en
vernam onder anderen dat dit volk noit enige fpys voor zig op zaturdag

bereidde , maar dat altyd den dag te voren deed , en dat zy 's winters

den gantfchen zaturdag over vuur aanhielden. Zy eten gemeenlyk geen
fpck ; egter wierd my door verfcheiden' geloofwaardige menfchen ver-

haald , dat zy op reis zynde , en wel vooral de jonge Joden ,
gene zwa-

righeid maakten die, of enige andere fpys, die hun wierd voorgezet, te

gebruiken, zelfs in tegenwoordigheid van Chrifienen. Ik was voor de

twedemaal den i. November in hunne Synagoge , en wierd elke reis op
ene byzondere plaats gezet, die voor de Chrifienen gefchikt; is. Een
jonge Rabbi verrigtte den godsdienft ten dele in 't Hehrewwfch en ten

dele in 't Kabbynfch. De mans en de vrouwen waren allen op zyn En-
gelfch gekleed ; de eerften hielden allen den hoed op. De galeryen wa-
ren voor de vrouwen. De mans wierpen by het bidden enen witten

doek over het hoofd , het welk mifichien enen Zak wilde verbeelden.

Maar ik merkte dat de rykeren enen koftbaarderen doek hadden dan de
anderen. Velen van de mans hadden Hebreeuwfche boeken , waaruit zy

by beurten zongen en lazen. De Rabbi itond in 't midden der Synago-

ge , met het aangezigt naar het ooflen gekeerd ; maar hy rabbelde zoda-

nig dat het byna onmogelyk moet geweeft zyn hem te vcrflaan. (*)

New York, de Hoofdltad der Provincie van dien naam, legt op 40. ^^ g^^jj
O a gr.JVew'

C*) Gelyk 'er gene yodm in Zweden zyn was de Heer Kalm onbekend met
"tnuine godsdienüplegtigheden , en om die reden verhaalt hy ze ^Js iets byzon-
dcrs. V<
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Erg. mylen van Philadelphia. Hare legging is zeer voordelig voor
den handel , want de Stad (laat op een punt dat door twee bayen wordt
gemaakt, in ene van dewelken de Rivier Hudfon., niet ver van de Stad»

zig uitftorc. Dus is Nevi ïork aan drie kanten van water omringd. De
grond , waarop de Stad gebouwd is , is op fommige plaatfen effen en op

andere heuvelagtig. De plaats wordt gerekend zeer gezond te zyn.

Dl; Stad wierd het eeril door de tiollanders aangelegd , in 't

jaar, gelyk men zegt, 1623. toen zy meeller van het land waren.

Zy noemden ze Nieuw Jmjierdam^ en \\<i.\.hx\^zt\{lSicmv Nederlands

De Engelfchen maakten 'er zig meefter van in 't jaar 1664. en behiel-

den het uit hoofde van het volgende verbond van vrede. Zy noemden

het land en de Stad beiden New Tork. In grootte komt de Stad zeer

na by Bolion en Philadelphia. Maar in fraiheid, rykdom , en handel,

betwift zy die plaatfen den voorrang. Tegenwoordig zal zy anderhalf

maal zo groot als Gothenburg in Zweden zyn.

De ftraten lopen zo lynregt niet als te Philadelphia , en hebben fom-

tyds aannierkelyke bogten. Egccr zyn zy ruim, wel bebouwd, en ge-

plaveid , uitgenomen op fommige hoge plaatfen , waar dat niet nodig

was. Op de voornaamfte ftraten ftaan bomen , die des zomers een groot

aanzien en ene lieflyke lommer geven. Dit doet de Stad als naar enen

tufn gelyken. De bomen die het tairykft zyn zyn de IVaterbeuken^ (*^

welken door hun zwaar blad veel fchaduw geven, en de Sprinkhaan-

hoorn , (i") wien zyne fchone bladeren en de aangename reuk van zyne

bloemen zeer gefchikt maken om in ene Stad digt by de huizen en in tui-

nen geplant te worden. Ook ftonden 'er Linden en Olmen op de ftra-

ten , dog minder in getal. Zy waren in 't gemeen om den anderen ge-

plant.

Behalven allerhande vogelen, die des zomers zFg ia de bomen ont-

houden , vindt men 'er een foört van Kikker in groten overvloed in. (§)

Zy maken een fchrikkelyk geweld des avonds en des nagts , vooral na

enen heten dag en als men regen venvagt, zo dat zy 't gezang der voge-

len als verdoven. Dikwyls fchreuwen zy zo fterk dat een menfch moei-

te heeft van zig te doen verftaan.

De mcefte huizen zyn van gebakken' fteen , in 't algemeen fterk en

net, en verfcheiden verdiepingen' hoog. Sommigen hadden, volgens de

oude bouworder , de gevels naar de ftraat gekeerd , maar dit was anders

by

(*) Platanus occidéntalU I-inn. Waterheecb in 't EngelfcK

(f) Locuktree Linn. Rohinia Pfeudo /icacia.
, , tt

"

(§) Dit is dü Rana arborea, van Lii\N/EUS , en wel de AmenkaanfcbeVa-

fcheidenheid daar van.
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hy de Hïeuweren. Vele huizen hadden op het dak een balkon , waarop

de menfchen 's a\'onds gewoon waren te zitten , en van waar men een

aangenaam gezigt over de Stad, de naburige wateren, en de overleggen-

de kufl: heeft. De daken zyn gcmeenlj'k met pannen of berden van wie

dennenhout, (*) dac hier te lande walt, gedekt. De Inwoonders zyn

van gevoelen ,. dat zulk een dak al zo duurzaam is als een dat van wit

Cederhout (f) gemaakt is, gelykinfc»/3wa«.-t'gcfchiedt. De muren zyn

van binnen gewit, en ik zag nergens behangfcLs , waarvan men hier weinig

fchynt te weten. De muren waren geheel bedekt met printen en kleine

fchilderytjes. Op beide zyden van den fchoorfleen waren gemeenlyk

een foort van kaften ; de muren onder de venllers waren meeft befcho-

ten , en 'er waren zitbanken by. De ka.llen en al het houtwerk waren
gemeenlyk blauwagtig grauw gefchilderd.

Daar zyn verlcheiden Kerken in de Stad , die aanmerking verdienen. Kerken.

De Engelfche Kerk^ gebouwd in 't jaar 1695. in het wellen der Stad,

is van fteen , en heeft toren en klokken. De Nieuwe Hollandfche

Kerk, insgelyks- van fteen, is vry groot, en heeft enen toren met een

uurwyzer, het enige dat in de Stad is.. Zy flaat noord en zuid. Men
heeft hier in het aanleggen van Kerken naar gene ftreken zig gerigt.

In deze Kerk zyn nog altaar, nog fakrifty, nog koor, nog kaarskro-

nen , nog fchilderyen. De Oude Hollandfche Kerk , insgelyks van

fteen , is zo groot niet als de Nieuwe.. Zy was van binnen befchil-

derd ,. dog zonder beelden , en met een klein orgel verlierd , dat ha'ar

de Gouverneur Burnet vereerd heeft. De mans zitten meeft op de

gallery en de vrouwen beneden.

De Presbyteriaaniche Kerk is tamelyk groot, en cerft onlangs ge-

bouwd. Zy is van fteen , en heeft -enen toren met ene klok. Nog
vindt men 'er ene Duitfche Lutherfche Kerk , ene Duitfche Hervorm-
de Kerk , ene Franfche Kerk voor de Protejlantjche Fiugtelmgen ,

ene Quaker vergaderplaats ; waarby men de Joodjche Synagoge nog
voegen kan.

Aan den zeekant op de fpits der landengte legt een tamelyk goed Fort

kafteel , het Fort George genoemd , het welk de gantfche haven bc- George-^

ftrykt, en de Stad ten minllen voor enen onverwagten aanval verde-

digen kan» Ten noorden tegens het ftrand aan is zy door paliffades be-

veftigd, die egter, daar men in lang genen vyand te dugten heeft ge-

had, grotendeels in flegten ftaat zyn.

In de Stad zelve is geen goed water te vinden , maar digt 'er by is Water„

ene fchone bron , waaruit de Inwoonders hun w^ter voor de thee en de

O 3 keu-

(*^ Pinus Jlrobus LnsTsv Sp. PI. p, i/jip-

l\) Cupre£'iif tbyoides Lmy». Jjp. PI. p. 1422,
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keuken halen. Sommigen evenwel, die minder kiefch zyn, bedienen

zig van het water uit de putten in de Stad, fchoon het zeer flegt is.

Dit gebrek van goed water is laftig voor de vreemde paarden die iii

de Stad komen , want zy luften het water niet dat men daar vindt.

De Ha- De Haven is vry goed. De fchepen kunnen met hunne volle la-

ven, ding vlak tegens de brug aan leggen. Het water is zeer brak , de-

wyl de zee gedurig in de Haven komt , en daar door wieft zy niet

toe, ten zy in zeer koude winters. Dit is een groot voordeel voor

den handel, het welk Philadelphia niet heeft. De Haven is bevryd

van alle orkanen uit het zuidooften, door Long Island^ dat vlak over

de Stad legt. Dus hebben de fchepen alleen de zuidwefler ftormen

te vrezen, want aan dien kant is de Haven open. Dog de ingang

heeft enige gebreken, onder anderen dit dat 'er geen oorlogfchip kan

inkomen , want fchoon zy vry diep is , is 'er egter voor zo diep gaan-

de vaartuigen geen water genoeg. Somtyds is het ook wel zware

koopvaardyfchepen gebeurd, door het fterk gaan der golven, wanneer

zy tufichen de zelven in nederzakten , eventjes grond te raken , fchoon

zonder kwade gevolgen. Buiten dat , de ingang is nauw , en vele

fchepen zyn daar vergaan, om dat ze ligt op ene bank geraken kun-

nen , als zy gene goede lootfen hebben. Oude lieden , die lang den

ingang dier haven bevaren hadden , verzekerden my, dat hy nog die-

per, nog ondieper, nog fmalder nog breder was dan voorheen.

Het verfchil van ty by hoogft en laagft water is hier omtrent zes

Eng. voeten. Maar op zekere tyden van de maand , wanneer de vloed

het hoogU: is, ftygt hy tot zeven voet boven de laagfle ebbe.

liiiiJcl. New York is mifTchien de Stad die van gantfch Noord jimerika.

den fterkften handel dryft. Bofton en Philadel-pbia komen haar zeer

naby. Ntw Tork ftrekt haren handel zeer ver uit , en men wil dac

zy meer fchepen naar Londen zendt dan Philadelphia. Men voert

van hier naar die Hoofdftad alle de pelterj'en , die men van de Wil-

den koopt , fuiker , Mahogany , Brazilië , en ander verwhout ,

Rum , en andere JVeft L/idifche w^aren , nevens al het geld dat men

uit de Wefi Indien getrokken heeft. Alle jaren worden hier fchepen

gebouwd om te Londen verkoft te worden , en men heeft in de laat-

fte jaren zeer veel yzers derwaards gezonden. Van Londen brengt

men hier in , floiïen en allerhande Engelfche Handwerken en andere

vreemde waren. E-dgeland , en inzonderheid Londen wint ontzaglyk

by den handel op Noord Jmerika ; vvant niet alleenlyk New Tork

,

maar alle de Engelfchen Steden op het'vafte land voeren zo veel goed

. oit Engeland in , dat al het geld , nevens alle de waren die hier uit

andere geweften komen , naar Engeland moet , om het geen men hier

trekt re betalen, en dit alles is daartoe nog niet voldoende. Hieruit

blykr
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blykt hoe veel ene wel geregelde Volkplanting tot de welvcierc van

hare Moederplaats toebrengt.

New York zendt vele fchepen naar de lyeft Indien «iet koorn ,

meel, bifchuit, houtwerk, timmerhout, planken , vleeich , vifch , boter

en andere eetwaren. Ook gaan 'er velen nizx BoJIuh^ 'm Nieuw En-
geland , met koorn en meel , die van daar vleefch , boter , timmer-

hout , verfcheiden' foorten van vifch , en andere waren terug ontvan-

gen , welken zy verder naar de fF'eJi Indien voeren. Daar nemen
zy fomtyds rum in , die op die plaatfen in groten overvloed gcflookt

wordt, en verkopen die hier met groot voordeel. Ook varen 'er fom-

tyds geladen Jagten tuffchen New Tork en Philadelpbia over en we-
der; hetgeen alleen, gelyk uit dé Koeranten blylct, gefchiedt, om dac

fommige waren op de ene plaats duurder zyn dan op de andere. Jaar-

lyks zendt men ook fehepen naar Ierland beladen mee IFefi Indifcbe

waren , maar vooral met Lynzaad , dat hier gewonnen wordt. Men
heeft my verzekerd dat 'er fommige jaren meer dan tien fchepen mede
geladen naar Ierland gegaan zyn, om dat het vlas daar gezegd wordt

geen goed zaad te geven. Maar het is waarfchynlyk dat de ware re-

den is, dat men in Ierland^ om des te beter vlas te hebben, niet

wagt tot dat de plant ryp is , en derhalven vreemd zaad moet laten

komen. En dus is die een der hoofdtakken van den handel ge-

worden.

SoMTVDS worden de goederen die naar de TVe(l ' Indien gaan met
gereed geld betaald , en fomry'ds in waren, die of eeift naar Ntiu Tork

gebragt , of regelregt naar Enieland of Holland gezonden worden.

Als dan een fchip op de terugreis gene waren medenemen , of nie-

mant het bevragten wil, zo vaart het naar Newcaftle in Engeland^ ca
neemt in plaats van ballaft ftecnkolen in , die hier wel betaald wor-
den. Ook gebruikt men ze in vele huizen, in de keuken en in de ka-

mers, dewyl zy beter koop gefchat worden dan het hout. New Tork
dryfc ook enigen handel op Zuid Karolina , waar het koorn, meel,
fuiker , rum , en andere goederen naar toe zendt , en van waar hec

ryft wederom teitig ontvangt, het welk genoegzaam het enige is dat

uit Zuid Karolina verzonden wordt.

De waren waarin de Provincie van New Tork handel drj'ft zyn niet

zeer menigvuldig. De voornaamflcn zyn
, pelteryen , die te Óswego

van de /Vilden gekoft worden , vele planken , die meeft van Albany.

komen, timmerhout en vaatwerk , dat van omflreeks de Rivier Hud-
/ö» gehaald wordt, en eindelyk weit^ meel, garft, haver', en ander
graan , dat men van New Jerfey en uit de Provincie zelve krygt. Ik.

heb Jagten gezien van Nieuw Brunswyk , geladen roet weit , die los in^

't fchip lag, en met meel iii tonnen gepakt, gelyk ook met ene me-
nigte
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nigce vati lynzaad. De Provincie van New Tork levert ook enig

vleefch en andere eetwaren , die men verzendt, dog in gene menigte.

Ook is de voorraad van erwten die van Jlbany komt niet aanzienlyker.

Maar des te meer yzer kan men verzenden , want men vindt het op ver-

fclieiden' plaatfen van dit Landfchap in overvloed en tamelyk goed. De
overige voortbrengfels hebben niet veel om 't lyf.

Wyn. De meefle wyn, dien man hier en in de andere Volkplantingen van

Noord Amerika gebruikt , komt van Madera , en is fterk en heet.

Hand- Hier zyn nog gene Handwerken , die naam verdienen , aangelegd.
^^'crt'Cn.

jyjgj^ krygt hier alles van Londen.

De Hui- De Rivier Htidfon brengt den handel van New Tork veel voor-

Jon, deels aan. Zy is omtrent honderd en vyftig Eng. mylen landwaards

in bevaarbaar ,' en valt niet ver van de Stad naar het weden in de

Bai. Gedurende agt maanden van het jaar is de Rivier vol van Jag-

ten , en andere grote en kleine vaartuigen , naar Nexv Tork gaande of

'er van daan terug kerende , beladen met inlandfche of vreemde waren.

Schepen. Ik kan niet jivift bepalen hoe groot het getal der fchepen is die Jaar-

lyks hier aankomen of afvaren. Maar ik heb in de Penfylvanifche

Koerant gevonden, dat van den i.' December 1729. tot den i. De-
cember 1730. twee honderd en elf fchepen in de haven van New
York gekomen , en twee honderd twee en twintig daar uit gevaren wa-

ren. En federt dien tyd is de handel zeer fterk toegenomen.

Markten. Tweemaal in de week komen de Boeren te New Tork te markt,

omtrent op de zelve wys als te Pbiladelphia , alleen maar met dit on-

derfchcid dat hier de markt op verfcheiden plaatfen gehouden wordt.

ÏV Coii- De Gouverneur van New Tork heeft zyn Paleis in het Fort. On-
vcriicLir. der de genen die met deze poft bekleed gewceft zyn , verdient Wil-

liam BuRNET ene euwigdurende gedagtenis. Hy was een zoon van

den beroemden Thomas Burnet, en fcheen de geleerdheid van zy-

nen Vader overgeërfd te hebben. Maar zyne grootte verdiende belliond

m zynen aanhoudenden yver voor de welvaart van dit gewell. Het volk

van New Tork houdt hem voor den beften Gouverneur , dien zy oic

gehad hebben , en denken zyne bewezene dientten niet genoeg te kun-

nen pryzcn. De veelvuldige ftarrckundige waarnemingen, die hy hier

maakte , zyn in verfcheiden' Engetfche werken te vinden. In 't jaar

1727. byde komft van George den II. tot den troon van Groot Britanje,

wierd hy aangefteld tot Gouverneur van Nieuw Engeland. In gevolge

hier van verliet hy New Tork en begaf zig naar Bojion , waar hy in

1729. overleed.

Park- Eens of tweemaal in 't jaar wordt te New Tork ene vergadering ge-

niciiten. houden van de Afgezondenen uit alle de oorden van de Provincie. Men
kan deze Vergadering aanzien als een kkin foort van Parlement ofRyks-

dag.
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tlag. Hier wordt alles het welvaren van 't geweft rakende in overwe-

ging genomen. De Gouverneur beroept de Vergadering en doet ze fchei-Gotivcr-

den naar goedvinden. Dit is ene magt waarvan hy zig bedient wanneer ncurs.

hy of verdere overwegingen onnodig , of de Vergadering niet eens ge-

zind genoeg oordeelt ; dog het gebeurt ook dikwyls genoeg dat hy ,

door eigenzin of eigenbelang bewogen , deze magt ten nadeele der Pro-

vincie gebruikt. Somtyds heeft het gewcfi: enen Gouverneur gehad,

die met de higczetcncn in zulke onenigheid geraakte , dat de Afgevaar-

digden naderhand uit fpyt en wraakluil zig tegens alles kanteden wat hy
voorltelde , het ware dan voordelig of niet. In zulke gevallen plegt de

Gouverneur de Vergadering te ontbinden , en ene andere te beroepen , wel-

ke hy evenwel binnen korten tyd weder ontbond zo dra hy bemerkte dat

de leden niet wel gezind waren. Op deze wys will hy het hun zo moe-
de te maken door de koften die zy zo dikwyls gedwongen waren te doen ,

dat zy op 't laaft blyde waren zig met hem te mogen verenigen in hunne

pogingen ten beften van 't geweft. Maar daar zyn ook Gouverneurs ge-

weeft die de Vergadering beriepen en ontbonden alleen om dat zy zig

niet naar hunnen zin fchikken wilde , of hare toeftemming niet kon ge-

ven aan voorflagen , die miflchien gevaarlyk of fchadelyk voor de geme-
ne zaak zouden geweeft zyn. De Koning ftelt den Gouverneur naar wel-

gevallen aan , dog de Ingezetenen betalen hem zyn jaargeld. Dus heeft

hy groter inkomflen naar mate hy de gunft der Jnwoonders winnen kan.

Daar zyn voorbeelden in deze en andere Provinciën van Gouverneurs
,

die door hunne onenigheden met de Ingezetenen hun gantfche jaargeld

kwyt raakten , hebbende den Koning geen vermogen om hun dit te doen
betalen. Indien een Gouverneur dan geen goed van zig zelven heeft,

kan hy daar door gedwongen worden zyn ampt nederteleggen , ofzig met
een zeer gering inkomen te behelpen , of zig naar den zin der Ingezete-

nen te fchikken. Dog 'er zyn zekere \'afte voordelen, die men hem
niet onthouden kan. Dezen zyn I. dat niemant in de gantfche Pro-
vincie ene herberg kan opzetten zonder verlof van den Gouverneur,
het v/elk men alleen verkrygen kan mits betalende ene zekere erken-

tenis volgens de omftandigheden. Sommige Gouverneurs, welken aan de
Ingezetenen weigerden hun jaargeld te betalen, zogten derhalven die

fchade te boeten door 't verdubbelen van het getal der herbergiers.

II. Weinige lieden, die ftaan te trouwen, willen hunne geboden van
den preekftoel afgelezen hebben, uitgenomen zulken die zeer arni

zyn ; maar verkrygen een verlof van den Gouverneur , waarby de
Predikanten , Hervormde of Lutherfche^ magt krygen zulke perfo-

nen , die dat verlof vertonen , te trouwen. Dit verlof nu is den Gou-
verneur ene halve Gtnnca waard. En deze vergunningen door de
gehele Provincie belopen ene aanmerkelyke fom. III. "Dc Gowver-

P ncur
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neur tekent alle paspoorten, en byzonder de zecpaflèn; en dit geefc

hem een ander middel ter goedmaking zyner verteringen. Nog zyn
'er enige klcindcr voordelen, die ik voorby zal gaan.

Wetten, De Vergadering is gewoon de oude wetten te overzien, en des

noods nieuwen te maken. Ook regelt zy den loop van 't geld, en
andere zakeii daar toe betrekkelyk. Want men moet aanmerken dat

ieder van de Volkplantingen onafhanglyk van de anderen is, en hare

eigene munt en eigene vi^etten heeft; zo dat zy als een land op zig

zelf beftaande kan worden aangezien» Hiervan daan komt het dat iu

oorlogstyden de zaken vry langzaam, ongeregeld en flap worden be-

ftierd; want de Provincies zyn niet alleen fomtyds oneens, ma^ de

inzigten der Gouverneurs en der Vergaderingen van de byzondere ge-

wellen zyn ook dikwyls flrydende; zo dat het ligt gebeurt, dat, ter-

vvyl men twifl: over het geen beft en het befte koop zoude zyn in

't voeren van den oorlog, de vyand kans heeft de ene plaats na de

Oorlo- andere wegtcnemen. Ook is het dikwyls gebeurd, dat, terwyl de
gen. ene Provincie door den vyand geplaagd werd , de anderen ftil en

werkeloos zaten , als of haar dit alles niets aanging. Somtyds duurde

het twee of drie jaren eer zy het eens waren of men ene Volkplan-

ting die aangetaft werd onderfteunen zoude, en het is gebeurd dat

bet befluit viel van neen. .^elfs zyn 'er voorbeelden van Provincies,

die , niet alleen onzydig bleven in enen ki7g tuftchen ene andere Pro-

vincie en enen uitheemfchen vyand , maai' die zelfs voortgingen wen
aanmerkelyken handel met den vyand te drj'ven.

Door deze verdeeldheden hebben de Franfchen in Kanada y die

aiaar een hand vol volks in vergelyking van de Engelfchen in Ame-
rika waren, gelegenheid gehad merkelyke voordelen op de laatften te

behalen. Want uit het getal en de magt der Engelfchen oordelende

zoude men zeggen, dat het hun ligt vallen moeft de Franfchen 'm

Amerika te overmeefteren. (*}

Staat- Evenwel is het ene zaak van groot belang voor de kroon van En-

kundige geland^ dat deze Volkplantingen zo na aan een land onder het beftier

aanmer- van Frankryk gelegen zyn als Kanada. Daar is reden van te den-

'""S« ken dat het den Koning nok ernft was om de Franfchen daar uir-

tejagen. De Engelfche Volkplantingen zyn zo magtig geworden dal

zy met Groot Brittanje zelf om den voorrang dingen. Om dan het

evenvwgt van den handel naar den kant van het Ryk c^ den duur te doon
over-

~ (*) Dit is ook gebeurd door de betere vereniging en de pngrngeii der Vollc-

plantingen , onderfteiind door de raagt van Groot Brittnnfe zelf; zo dat Kanada
overweldigd en door den iaatften vrede geheel aan de Engelfcben afgeftaan

Is. F,
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overflaan, en ter bereiking \'an veiTcheiden andere oogmerken, is hec

verbeden, Handwerken 'm Jmerika aanteleggen; goud ofzilvcrmynen te

zoeken, ten zy men het gevonden goud of zilver regelregtnaar Engeland

zendc ; op enige plaats handel te diyven die niet onder 't gebied van

Grooi Brittanje üzatj enige zekere plaatfen maar uitgenomen : en vreem-

de fchepen mogen niet in de Jmerikaanfche havens komen. Deze en

diergelyke bepalingen maken dat de Amerikaanfche Engelfchen minder

liefde voor hun oorfpronglyk Vaderland krygen , en deze onvcrfchillig-

heid wordt vergroot door de menigte van vreemdelingen , als Duitfebers ,

Hollanders en Franfchen^ die hier geveftigd zyn. Voeg hierby dat ve-

le menfchen noit te vreden zyn met het gene zy bezitten , hoe aanzien-

lyk dat ook zy , altyd meerder willende winnen , en naar verandering ha-

kende ; en dat hunne al te gi'ote vryheid en weelde hen tot onhan-

digheid brengt.

Engelschen , zelfs die uit Europa herwaards overgekomen waren,

hebben my verteld , dat binnen dertig of vyftig jaar de Volkplantingen

in Amerika magt genoeg hebben zullen om enen (laat op zig zelven te

maken , en volkomen onafhanglyk van Oud Engeland te zyn. Maar ge-

lyk de gehele kuft open legt, en de binnenlanden door de Franfchen

ontruft worden , dwingen deze gevaarlykc vyanden in oorlogstyden de

Volkplantingen hare verbindteniOèn met haar Vaderland te onderhouden.

De Engelfche Regering heeft derhalven ene genoegzame reden van de

Frunfchen in Kanada als het gefchikdle middel aantczien om de Volk-

plantingen by haren pligt te houden. Maar ik ben reeds te ver van myn
Huk afgedwaald; ik keer dcrhalven weder naar Neiv Tork.

De afwyking der Naald is in die Stad door Philip M^ell^ eerften In- Afwy-

gcnieur van New Tork, in het jaar 1686. bevonden 8. gr. 45. «?/». kiiii; der

tv. Maar in 1723. was zy maar 7. gr. 10. min. volgens de waarne- '^^^''^•

mingen van den Gouverneur Burnet. Waaruit wy belliaten mogen,
dat in agtendertig jaren de Naald omtrent i. gr, en 25. min. dat is om-
n'ent 2. min. ieder jaar, nader aan het ware noorden komt. De Heer
Alexander , een man van veel kennis in de Starre- en Wiskunde , ver-

zekerde my uit verfcheiden waarnemingen, dat in het jaar 1750. den

ï8. September de afwyking gerekend wierd te zyn 6. gr. 22. min.

Daar zyn twee Drukkeryen in de Stad; en alle week komen 'er Eh- Drukke-
gelfche koeranten uit, die het nieuws van de gehele wereld bevatten. rycn.

De winter is hier veel geftrenger dan in Penfylvanie, en byna zo Winters,

hard als in fommige delen van Zweden., dog hy duurt niet zo lang alsby

ons ; de lente begint hier woeg en de herfll laat. Des Zomers is de
hette onmatig. De meloenen zyn op het open veld reeds ryp in 't be-

gin van Auguilus, daar wy ze onder glazen en op hete bedden nauwlyks op
dien tyd tot rypheid brengen kunnen. Ik kan de koude van den winter

P 2 nieï
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niet juift bepalen , zyndc dlc de waarnemingen gemaakt volgens Ther-
mometers die in huis hingen , en die de buitcnlugt niet aanraken kont.

De fneeuw blyft enige maanden leggen ; en men bedient zig hier van

fleden, gelyk in Zweden, dog men maakt ze wat te groot. De Rivier

Ht'.dfon is omtrent aan haren mond ene Eng. myl breed. Het ver-

fchil tuflchen het hooglte en 't laagfle water is daar tiiflchen de zes en

zeven voet. Met water is zeer brak ; en met dat al blyft het ys daar niet

alleen ene , maar dikwyls vcrlcheiden maanden zitten. Het is fomtyds

meer dan twee voet dik.

Mug- De Muggen zyn hier dikwyls zeer laftig. Zy komen met het hoi naar

g-"' de Stad, dat op de lage landen gewonnen wordt, die geheel en al van

het zoute water doortrokken zyn ; of volgen het vee , als het 's avonds

t'huis komt- Ik heb in my zelvcn en in anderen ondervonden hoe zeer

Wnter- ^^^ kleine gedierte iemant in enen nagt mismaken kan. De watermeloc-

mcloc- K<?«, die men digt by Stad aankweekt, groeyen zeer weelderig. Zyzyn
Jieii. uitmuntend en beter dan ergens anders in Noord Amerika, , fchoon zy

op 't openveld geplant worden, en zonder op een warm bed gellaan te

hebben. Ik zag in September 1750. ene watermeloen aan het huis van

den Gouverneur Clinton , die 47. Eng. ponden woog , en by enen

Koopman alhier ene die 42. pond zwaar was. Egter hield men deze

twee voor onder de grootften te behoren die men hier kon aantreffen.

^ In 't jaar 1 7 1 o. reisden van hier vyf Koningen , anders Sachems , van

cbems. ^^ Iroquoizen naar Engeland, om Konmgin Anna tot een verbond met

hun tegens de Franfchen te bewegen. Ikzalmy niet ophouden met

hunne namen, kleding, het onthaal dat zy aan het Hof kregen , hun-

ne gefprekken met de Koningin ; dit alles is uit andere boeken bekend.

De Koningen of Sachems der Wilden liebben gemeenlyk geen groter

gezag over hun dan een Schout in zjci gebied , en veeltyds nog minder.

Op myne reizen door hun Land had ik noit gelegenheid myne opwag-

ting by enen dezer Sachems te gaan maken , want die Heren kwamen
onvCTZogt uit eigen beweging het eerfi: aan myn verblyf, op hoop van

een glas brandowyns of twee te krygen , daar zy boven alles veel werks

van maken.

liollan- De eerlle Volkplanters in- New Tork waren de Hollanders. Wan-
ders te neer de Stad en haar regtsgebied door de Engeljcben ingenomen , en in

Nciii vciTuiling tegens Suriname by den vrede afgeftaan werd , bleef het den
^'^^^' ouden Inge-:etencn vry te Kew Tork te blyven en alle de voorregten en

vryheden te genieten , die zy van te voren bezeten hadden , of met alle

hunne goederen te vertrekken. De raeeilcn verkozen het eerftc; en dit

is de reden dat het grootfte getal van de Ligezetcncn dezer Stad en Pro-

vincie Hollanders zyn, die, byzonderlyk de oude heden, nog hun-

ïiq moedertaal Ipreken, fchoon. zy allengskens hunue zeden beginnen te,-

ver-
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veranderen, vooral in de Stad en daar digc by, want de jonge lieden

fpreken meeft Engelfch , gaan in de Engelfch^ kerk , en zouden het

zelfs kwalyk nemen , als men ze Hollanders en niet Engelfcbcn noem-

de.

Schoon de Provincie van Nezv Tork lang voor Penfylvanie door ]\^^^

Europers is bewoond geweeft, is egter die laatlle Provincie veel meer Tork

bevolkt. Men kan dit niet toefcbryven aan de natuur van den grond ,
"'ii-dcr

want die is te Ncu; 7'ork zeer goed , maar zie hier wat men wil dat de
| ^^

reden hier van is. Onder de Regering van Koningin yJnna , omtrent het
fyi^nj^J^

jaar 1709. kwamen vele Diiitfckers herwaards en verwierven land om
zig neertczetten. Na dat zy hier enigen tyd gewoond , huizen en ker-

ken gebouwd, en koomlandcn en weiden aangelegd hadden, wierden

-hunne vryheden verkort , en men ontzette ze , onder verfehillendc voor-

levens, van een gedeelte hunner bezittingen. Dit maakte hen gaande.

Zy keerden ten laatllen geweld met geweld, en floegen de zulkcn die

hen van hun eigendom beroven wilden. Dog de Regering nam dit zo

euvel op, dat de yverigflen uit de Duitfebers by den kop gevat, hard

gehandeld en zwaar geftraft werden. Dit verbitterde de overigen zo zeer,

dat de meellcn hunne huizen en goederen verlieten , en naar Perifytvanie

weken , waar zy zeer wel ontvangen wierden , en ene aanzienlyke uitge-

ftrekthcid lands verwierpen , nevens vele voorregten , die altyd duren

jnoellen. Hiermede niet voldaan , fchreven zy aan hunne nabellaanden

en vrienden in Nciv Tork , en raadden hen van , zo zy oit naar Ameri-
ka dagten ^ overtekomen , niet naar New Tork te gaan , waar de rege-

ring niet deugde. Deze raad had zulk enen invloed, dat de Duitfebers^
waarvan 'er in 't vervolg een zeer groot getal naar Amerika gingen , al-

tyd Netu Tork vermydden , en allen zig naar Penfylvanie begaven.

Somtyds gebeurde het dat zy gedwongen waren met fcliepen naar New
Tork gefchikt over te komen, dog zy waren nauwlyks daar aangeland,

of zy haaftten zig naar Penfylvanie te gaan, in 't aanzien van alle deln-

woonders van New Tork.

Dog 'er kan nog ene twcde oorzaak gegeven worden van het gebrek

aan volk in Nexv Tork. Toen de Hollanders by den vrede met Enge-
land de vryheid kregen van alle hunne voorregten zonder de minfle be^

paling te blyven genieten , nam ieder van hun een zeer groot (luk lands

in bezit, en vericheidenen van de hoofden der niagtigile huisgezinnen

maakten zig meefter van ene uitgcflrektheid lands, die groot genoeg zou
gewc'eil: zyn voor een. geheel kerspel. En daar de meeilen van hun zeer

ryk waren, bewoog hen de nyd dien zy jegens de Eviafcben hadden,
om hunne landen niet dan rot enen buiteniporigen pns aan dezelven te

willen verkopen , het welk hunne nakomelingen lliptelyk zyn nage-
volgd. Dus hebben de Engelfchen en andere Vreemdelingen weinig aan-

P
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mocdigiiig om zig hier nedertezettcn. Integendeel hebben zy in de an-

dere Provinciën gelegenheid genoeg om landerycn beter koop te kry-

gen , en met groter veiligheid voor hun zelven. Dus is het geen won-
der dat zo vele delen van New Tork onbebouwd leggen en naar woelle-

nyen gelyken. Dit voorbeeld toont aan hoe zeer een misüag in de re-

gering de bevolking benadelen kan.

Den 3. November gingen wy omtrent den middag weder van New
Tork op reis , en onzen togt vervolgende kwamen wy den 5. te

Philaddphia aan.

In den omtrek dier Stad had het volk al ene maand geleden hun-

nen Cyder gemaakt, waaiToe zy genoodzaakt waren omdat de appe-

len zo ryp waren dat zy afvielen. IMaar op onze reis door Neio

Tork zagen wy de menichen daar eerlt aan bezig. Dit is een dui-

delyk bewys dat de appelen in Penfyhanie eerder ryp worden dan

in New Tork; maar of dit van den grond, of van de groter hette

in Penfyhanie^ of van ene andere oorzaak komt, kan ik niet zeg-

gen. Dog het zo vroeg maken van den Cyder heeft geen het min-

fte voordeel in; integendeel, de ondervinding heeft geleerd dat het

beter is hem later in 'c jaar te maken, wordende de grote hette ge-

houden de gifling te beletten.

Daar is een viervoetig dier zeer gemeen, niet alleen in Penfyl-

vanie , maar ook in andere geweften van Zuid en Noord Amerika ,

by de Engelfchen Polecat (*) genoemd. In New Tork noemen zy

het gemeenlyk Skunk. De Zweden heten het Fiskatte, om zynen

vreeflyken Itank. De Franfchen in Kanada geven het den naam van

het Jiinkend dier of het Duivelskind. Qf) Enigen heten het ook Pe-

kati. De Heer Catesby (§) lieefc het befchreven , en naar het le-

ven afgebeeld. Dit dier gelykt veel naar den Marter , is omtrent

van dezelve grootte en gemeenlyk zwart. Op den rug heeft het ene

ftreep die in de langte loopt, en twee anderen op ieder zyde', die met

de eerde gelykwydig lopen. Somtyds, dog zeer zelden, ziet men 'er

die geheel wit zyn. Op onze terugreis naar Philadelphia zagen \vy 'er

een dat door de honden doodgebeten was. En naderhand had ik vele gele-

genheden van het te zien, en van zyne eigenfchappen te horen fpreken.

Het houdt zyne jongen zo wel in holle bomen als in gaten onder den gTond.

Het klimt zeer vlug op de bomen , is een groot vyand van 't gevogelte ,

breekt de eijeren en vreet de kiekens op, en als het in een hoen-

derhok kan komen vernielt het al wat 'er in is.

Dit

(*) Dat is Bunfem, (f) Bete pmnte. Enfant du Didble.

(§) Nat. Hijl. of Carol. vol. 2. p. 62. tab. 62. onderden naam van P»-
toriiis AmericanusfinmUi LlN^',(EUS nozïüth&t Fiverra putmut.
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Dit dier hecfc ene eigcnfchap waardoor het vooral bekend is. Wan- Zvn
neer het door inenfchen of honden vervolgd wordt, loopt het zo Ibuk»

fchielyk als het kan weg, of kloutert op enen boom, maar als het

zo bezet is dat het niet ontihappen kan , verdedigt het zig met zyn

pis. Sommigen denken dat het dit doet met zynca ilaart te bcpificn ,

en dan denzelven zo fchielyk en met zo veel kragt te flingeren dut

de pis naar alle kanten 'er uitvliegt; maar andei-en zyn van mening:

dat het zyn pis zonder het behdp van den flaart zo ver zenden kan.

Voor my ik vind het eerlle het waarichynlykil ; want fommigc ge-

loofwaardige lieden hebben my verzekerd dat, fchoon zy meer dan

agttien voet van het dier afftonden, hunne aangezigten geheel en al

nat geworden zyn. Zjai pis heeft zulk enen llank dat 'er niets by
kan vergeleken worden , omtrent gelyk, dog veel llerker, als hec

Geranium Kohertianum van Linn.iïus. Wanneer men omtrent hem
komt als hy zyn' ftank laat ruiken kan men enigen tyd nauwlyks

adem halen, en het is of men Hikken zou. Heeft men het onge-

hik de pis in het oog te krygen, zo loopt men gevaar dat te ver-

liezen. Vele honden, die op de jagt den Polecat yverig vervolgen,

lopen weg zodra zy nat gemaakt worden ; evenwel als zy van 't regte ras

zyn, zullen zy 't niet opgeven, voor dat ze hem gevangen en dood-

gebeten hebben; dog^ zy zyn genoodzaakt nu en dan hunne neuzen

in den grond te fteken om adem te fcheppen.

Een kleed, dat door dit dier is nat gemaakt, behoudt den ftank

meer dan ene maand, ten zy men het vierentwintig uren onder var-

fche aarde leggen late, want dan gaat 'er de reuk grotendeels af Als

men de pis op zyne handen ofhet aangezigt gekregen heeft , wi7ft men die

ook met lofle aarde , en fommigen hebben hiuine handen een uur lang ia

den grond gehouden. Wasfchen helpt zo fchielyk niet. Een zeker

Man van aanzien, door den Polecat nat gemaakt, ftonk za fchrikke-

lyk , dat , toen hy in huis kwam , de menfchen 'er uidiepen , of hem
den ingang weigerden. Honden , die op de jagt der folecattengewQefk

zyn, ftinken enige dagen daarna nog zo dat men ze in huis niet

verdragen kan. Te Pbiladelphia zag ik eens op enen marktdag enen

hoop volks met ftenen naar enen hond goyen, die waaifchynlyk hec

ongeluk gehad had van dit dier te na gekomen te zyn. De Reizi-

gers worden dikwyls in de boflchen van dien reuk gekweld, zo dat

men fomtyds den neus moet toehouden. Als de wind van de plaats

komt daar de Polecat geweeft is , by nagt of in grote ftilte , is de
dank des te geweldiger.

In den winter van 174$^. kwam een Polecat ^ gelokt door de»
reuli van een dood lam , digt by een huis daar ik dien nagt fliep»

Ds honden liet dier tcrflond nazetcende, gebruikte het zyne gewoon-

ir
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lyke wapenen om zig van hun te ontdaan. Het gelukte; de hon-
den hadden genen lud: hunne jagt te vervolgen. Hy maakte zulk

een frank, dat, fchoon ik op enigen afibnd 'er van daan was, ik 'er

byna van flikte, en het vee vond hem ook zo onaangenaam dat het

begon te bulken. AUeng.skens verdween hy egter. Tegens het ein-

de van dat jaar kwam een dezer dieren in onzen kelder, dog men
vernam genen flank , want dien geeft hy niet van zig ten zy in nood.

De Keukenmeid evenwel merkte enige dagen agter malkander dat 'er

van het vleefch gegeten was, en, denkende dat het de kat gedaan

had, flopte zy de toegangen toe. Maar den volgenden nagt wierd

zy wakker van een yiïelyk geweld in den kelder. Zy ging 'er naar

toe, en, fchoon het donker was, zag zy een dier met twee glinfte-

rende ogen, die als vuur fchenen te branden. Zy greep egter moed,

en floeg het dood. Dog toen het beefl regt benauwd begon te wor-

den , vervulde het den kelder met enen zo afTchuwelyken reuk , dat niet

alleen de Meid gedurende enige dagen 'er ziek van was , maar dat ook

brood, vleefch en andere eetwaren, die in den kelder Honden , 'er zo van

doordrongen werden , dat men het alles weg werpen moefi:.

Uit een voorval dat een myner kennidèn te New Tork had, maak ik

op, dat de Polecat of niet altyd zeer fchuw is, of dat hy zeer fterk fla-

pen moet. Deze Man, op enen zomeravond in de fchcmering uit het

bofch komende, meende dat hy ene plant voor zig zag ftaan, en, die

willende afplukken , wierd hy op eenmaal van den Polecat bepilT: , die op

den grond zat en zynen ftaart om hoog hield. Dit had den Man doen

denken dat het ene plant was. Hy had vele moeite zig van dien geur te

ontdoen.

^Malc ge- Schoon deze dieren zo onaangenaam een gezelfchap kunnen zyn,
maakt, plegen dog fomtyds de Engelfchen, Zweden, Franjehen en Wilden ze

te temmen. Zy volgen dan hunne Meefters gelyk als honden , en bedie-

nen zig' noit van hunne wapenen , ten zy men ze flaat of bang maakt.

De Wilden eten hem. Maar wanneer zy hem de huid aftrekken , fny-

den zy 'er de blaas uit , om voortekomen dat het vleefch een kwaden

2vn fmaak kryge. Ik heb ook Engelfchen en Franfchen gefpi-oken, die

vlccich. verzekerden 'er van gegeten te hebben , en dat het niet kwalyk fmaakte'.

Zy vergeleken het by 't vleefch van een fpeenvarkentje. De Europers

De huid. gebruiken de huid, die grof en langhairig is, niet, maar de Wilden be-
'

reiden ze , latende 'er het hair aan , en maken 'er tabaksbeurzen van , die

zy voor het lyf dragen.

Byzon- Den 6. November tegen den avond ging ik naar het landgoed van den

derhedcn \\qqx Bartram. Ik vend iemant by hem die in Karolina woonde , en
aangaan-

jj^y verlcheiden' byzonderheden aangaande dat Land mededeelde , vvaar-

\tna°' ^^"^ ^ '*^^ enigen ga gewagen.
Teer.
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Teer , Pek en Ryfl: zyn de voornaamfle voortbrcngfels van dat gewed. Vooit-

De grond is zeer zandig, en dus vvailèn 'er vele pyn- en dennebomen , bvcng-

waaruit men de Teer maakt. Men neemt daar gemeenlyk zulke bomen I^J-^;

toe die van zelven dood gegaan zyn. Men weet daar niet, gelyk in

Ooft Bothnie , de bomen tot het Teerbranden op zulk ene wys te ge-

bruiken, dat men 'er den bafi: op ene, en fomtyds aan verfcheiden' zy-

den , eeril afTchik. Op fommige plaatfen in Karolina neemt men hier

toe ook de takken. Het branden en koken gefchiedt, gelyk my de man
het bcfchreef, op de zelve v^rys als in Finland. De Pek wordt uit de

Teer op deze wys gemaakt. Men graaft enen kuil, en befmeert dien van

binnen met klei, hier giöt men de Teer in , en maakt 'er een vuur rondom ,

dat men brandende houdt tot dat de Teer de ftevigheidvan de Pek verkre-

gen heeft. Daar wierden in Noord Amerika twee foorten van Teer

gemaakt. Het ecrfte is de gemene Teer, dezelve daar ik zo even van

gefproken heb, en die uit de ftammeh , de takken en de wortelen van zulke

dennebomen gemaakt wordt, die al van zelven fterk uitgedroogd wa-

ren , het welk in dit Land de gebruiklykile wys is. Het andere foort

maakt men dus. Men fchilt de bomen aan enen kant en laat ze zo een

J£iar ilaan , gedurende het welk de hard uit de fcheuren voor den dag

komt. Dan velt men den boom , en brandt hem tot Teer. En dit iS

de Groene Teer ; niet dat zy groen van kleur is , want de beide foor-

ten hebben byna dezelve kleur, maar omdat zy uit groene bomen ge-

maakt wordt, daar men de gemene Teer uit dorre bomen brandt. Het

branden gefchiedt even als in Finland. Men gebruikt alleen de zoge-

naamde Zwarte Dennen , want de Witten zyn hier niet goed toe. Daar-

entegen zyn zy voor maften en planten uitmuntend. De gi'oene Teer is

duurder dan de gemene. Men klaagt reeds overal dat deDennebosfchèn

op deze wys geheel vernield worden.

De Ryft wordt in Karolina llerk geplant. Zy flaagt hetbedopmoe- Ryd.
raflige gronden, die onder water gezet kunnen worden, en rypt daar

het vroegft. Waar men zulk enen grond niet vinden kan moet men enen

drogen nemen , dog daar is de Ryfl zo goed niet. De grond moet noic

gemifl: worden. In Karolina wordt de Ryft in het midden van April ge-

zaid en is ryp in September. Men plant ze op ryen gelyk de erwten , en
moet omtrent vyftien duim tufTchen de ryen open laten. Zo dra de plant

opkomt zet men 't land onder water. Dit bevordert niet alleen het

groeyen van de Ryft, maar doodt ook al het onkruid, zo dat 'er niet be-

hoeft gewied te worden. Het llroo van de Ryfl: wordt voor een uit-

muntend voedfel voor het vee gehouden , dat het ook gaam eet. De
Ryft vereifcht ene hete lugftreek, en daarom wil zy in Virginie niet op-

nemen , en nog minder in Penfylvanie ; de winters zyn in die gewcften

Q te
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te koud en de zomers te kort. JMcn weet in Karolina niet hoe van de
Ryfl: ^rrak te maken. Zuid Karolina brengt de meerte Ryrt , en JSoord
Karolina de meerte Teer voort.

Gener- De zelve iMan verhaalde ook, dat hy ondor in enen put vele oeftcr-

iciialeii fchclpen ge\'ondcn had , wel zeventig Eng. ni}lcn van de zee en vier van
lil den

gj^g rivier. Zy lagen op ene diepte van veertien voeten. Het water
^ ^" van den put was brakagtig, dog dat van de rivier zoet. By het zetteii

van enen zaagmolen , anderhalve myl van ene rivier , had hy eerfl: zand ,

en toen klei gevonden , die vol zat van oellerfchalcn. Daar onder \'ond

hy vele fneppen van zeevogels, zo als hy ze noemde, die al geheel ver-

fteend waren. Dit zyn vermoedelyk Glojfopetra geweefl:.

\'offt:n
Men vindt in de Engelfche Volkplantingen twee foorten van Fojfcn,

het ene grauw en het andere ros. !^Iaar in 't vervolg zal ik nog van an-

Grauwe deren fprcken, die men fomtyds in Kanada verneemt. Degramve Vos-

Volicn, fen heeft men hier altyd. Zy zyn in Penfylvanie en de zuidelyke Pro-

vinciën gemeen, maar vry zeldzaam indenoordelyken, waarom de Fran-

fcben in Kanada ze Firgmifche VoJJ'cn noemen. Zy doen geen kwaad
aan de lammeren , maar roven het gevogelte weg als zy maar kunnei^t.

Egter fchynt men ze niet voor een zeer fchadelyk dier te houden , want
'er ftaat gene beloning op het doden derzeh'en. De Hoedemakers zoe-

ken hunne vellen flerk , en gebruiken het hair. Ook voert men 'er kle-

deren mede. Het vet gebriükt men tegens allerlei pyn in deleden. INIen

wil dat zy zo hard niet lopen kunnen als de roflèn. Zy worden fomtj-ds

tam gemaakt, dog men houdt ze altyd vaft gebonden. De Heer Ca -

TESBV heeft dit foort van Vollen befchreven en met zyne kleuren natuur-

lyk afgebeeld» (*} Een van deze vellen koften in Penfyhanie twee
fchellingen en zes pence,

Rosfe De Roflè VofTen zyn hier fchaarfch , en volkomen de zelve mee de
Vosièn. Europifchen, De Heer Bartram en verfcheiden anderen verzekerden

my, dat, volgens het algemene getuigenis der Wilden^ dit foort voor

Q de aankomll: der Europeanen hier niet bekend geweefl: is. Maar aan-

fpron'^. gaande de wys waarop zy hier gekomen zyn heb ik twederlei berigt.

De Heer Bartram heeft van de Inlanders gehoord, dat deze Voflcn niet

lang na de aankoraft der Europers ., kort na enen zeer kouden winter,

waarin de gehele zee noordwaards aan toege\'roren was , het cerfl: ver-

fchenen. Waaruit men wilde opmaken dat zy miflchien uit Gi-oenland

of de noordelyke delen van Jfm of Eumpa over het ys gekomen waren.

Dog de Heer Evans en anderen verzekerden my , dat het volgende be-"

rigt daarvan ook gegeven wierd. Een ryk Heer uit Nieuiv Engeland

^

die een groot liefhebber van 't jagen was , bragt een groot getal Vos-

fên

C*J Nat, Hifi. ofCarol. Vol. 2. p. 7S.. tab. 7^-
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fen uit Europa over, en liet ze op zyn landgoed lopen, op dat hy

het vermaak van de Voflèjagt mogt konncn nemen. (*_) Dit zou reeds

in het begin gebeurd zyn dat Nieuw Engeland door de Europeanen be-

volkt werd. \''an die Voflèn zouden alle de Rode Vollen , die 'er zjti ,

afkomilig wezen. Zy worden nu onder de fchadelyke dieren gerekend,

want zy vergenoegen zig niet , gelyk de Grauwen , met gevogelte , maar

vreten zelfs de lammeren op. Om deze reden is 'er in Penfylvanie

ene beloning van twee ichellingen beloofd aan hem die enen ouden , en

van ene fchclling aan hem die enen jongen vos doodt. In de andere

Provincies is het zelve valtgefteld. Hun vel wordt zeer gezogt en is

even zo duur als dat van de Grauwe Vollen.

Daar zyn hier twee verfchcidenheden van ïVolven , die egter van 'Wolven,

het zelve foort fchynen te zyn, fommigen zyn geelagtigofhelder grauw,

en de anderen zwart of donkerbruin. De oude Zweden verhaalden dac

in hunne kindfchheid , en nog meer by de aankomll hunner vaderen , 'er

oiitzaglyk vele wolven in het land waren, en dat men alle nagten hun
gehuil hoorde. Ook verfcheurden zy dikwyls fchapen, varkens en an-

der klein vee. Omtrent den tyd dat de Zweden en de Engelfchen zig Kinder-

hier neder gezet hadden , wierden ook de Wilden van de kinderziekte 2"^''^'^*^

aangetail:, ene kwaal die zy van de Europeanen overerfden, en waarvan fym^^
zy van te voren niets willen. Vele honderden (lierven 'er van , en de

meefle Wilden van het toen zogenaamde Nieuw Zweden kwamen 'er

door om. Op dien tyd kwamen de Woh'en , gelokt door den flank van

zo vele lyken , in zulke menigte te voorfchyn , dat zy alle die lyken ver-

flonden , en zelfs de anne zieke menfchen in hunne hutten aantallten ,

zo dat he: klein getal dat nog gezond was genoeg te doen had met ze

Q 2 weg-

(*) Geen van deze berigten is voldoende, en daarom ben ik van oordeel,

dat deze Roflc Vosien oorlpronglyk uit Afia zyn gekomen , vvaarfchynlyk vait

Kavifcbalka , waar dit foort gemeen is ; dog dat dit al lang geleden gebeurd
is, en dat zy zig dus allengskens in Amerika verfpreid hebben. Misfchien is

het waar dat å^^Wilden ze noit vernomen hebben voordat zig de Europén
hier nederzetteden ; dog dit kan daarvandaan gekomen zyn dat zy van te vo-
ren geen gebruik van derzelver vellen wiOen te maken. Dog toen die begon-
nen gezogt te Vv'orden, leiden zy 'er zig op toe om 'erop te jagen, en, daar

zy ze van te voren weinig gezien hadden , hielden zy ze voor iets nieuws.
Het geen dit nog bekragtigt is, dat toen de RuJJen onderden KommandeurZ?s-
ïing op de WeÜkuIT: van Amerika landden, zy vyf Ilosfe vosien zagen , die zo
mak waren dat zy in 't gelieel niet bang voor menicben fchenen, 'Nu dit zou
zeer wel te begrypen zyn , als wy ons voorfielleii dat zy gedurende verfchei-

den' gcflagten op ene plaats geweeft zyn, waar zy door niemant gefloord wier-
den. Dog het zou niet wel te begrypen zyn, als wy ze at'komlïig veronder-
üellcn uit een Land waar vele Inwoonders zyn , gelyk als omlhreeks Kam-
fcbatka 5 en daar zy gewoon waren gejaagd te worden, F.
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Wilde
Stieren.

wegcejagen. Maar fedcrt dien tyd zyn ze verdwenen, zo dat men ze
zelden ziet , en het gebeurt weinig dat zy enig kwaad doen. Dit fcliryic

men daaraan toe , dat liet land nu beter bebouwd wordt , en dat men "er

velen van doodt. Maar hoger op in 't Land , waar htet zo wel niet be-

bouwd wordt , zyn ze nog overvloedig. Op de kuften van Penfyivanie

en New Jet fey blyven de fchapen 's nagts over in 't veld, zonder das

men voor de Wolven vreefl:. Egter is 'er ene beloning beloofd van twin-

tig fchellingen in Penfyivanie en van dertig in Neiu Jerfey , aan hem die

enen doden Wolf levert, en hy behoudt.daarenboven het vel. Daarzyii

voorbeelden dat deze Wolven zo mak als honden gemaakt zyn.

De wilde Stieren houden zig voomaamlyk in de bofichen van Karo-
lina op. De Inwtjondei-s jagen 'er veeltyds op, en zouten het vleefch

in
, gelyk gemeen oflbvleefch , en geven het hunnen Diendboden te eten.

Dog de huid is van weinig nut, hebbende te wyde poren om ze tot fchoe-

nen te gebruiken. De arme menfchen egter flapen op deze huiden in

plaats van bedden.

Plaaten. Het Fi icum filamentofum ^ (*) wordt in Karolina overvloedig gevon-

den. De Inwoonders gebruiken het als llroo in de bedden, en tot op-

fchik voor de paarden. Het vee houdt 'er veel van. Ook is het goed

om in te pakken.

Het Spartium fcoparium (f) wies in den tuin van den Heer Bar-

tram , uit zaad dat hy uit Engeland gekregen had. Hy zeide , dat hy

'er verfcheiden' planten van had gehad , dog dat ze van de koude gcflor-

ven waren. Evenwel waft het in Zweden in het wild.

Ook had die Heer enige Truffels, (§) die hy uit enen zandigen grond in

New Jerfey gekregen had, w^aar zy overvloedig zyn. Hy vertoonde

ze aan zynen Vriend uit Karolina , en vroeg hem of zy de Tukkahoo der

Wilden waren. Dog deze zeide van neen , en voegde 'er by , dat ,

fchoon de Truffels in Karolina zeer gemeen waren , hy ze egter noit an-

ders dan in melk tegens den buikloop had zien- gebruiken. Maar van de

tukkahoo gaf hy ons de volgende beichryving. Zy wafl: in vele poelen

en moerafTèn in menigte. De varkens wroeten bare wortels op. De
Wilden in Karolina zoeken ze ook op, terwyl zy door de bosfchen

zwerven , drogen ze in de zon , malen ze , en bakken 'er brood van. Zo

lang de wortel nog varfch is heeft hy enen brandigen en wrangen fniaak ,

dog die gaat 'er by het drogen af. Naar deze eigenfchappen te oorde-

len , zou het de Arum Firginianum (**) zyn.

Na den maakyd keerde ik weder naar de Stad.

Ve-

(*) Een foort van Marentak, of liy2:cvva=; op de bomen.

(f) tiNN. Sp. PI. p. 709. (<5) Lycop.rdon Tuber Liyi7<.

(*) LiNN. Sp pi. p. 966. ^'ergelyk laier mede wat in 't vervolg van de

Tabim eu lukab zal gezegd wordcij.

Truffels.

Tukka-

èoo.
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Vele Engeljchen en Zweden houden hier Byen , die hun jaarlyks ccn Bycn,

tamelyk voordeel aanbrengen. Zy flagen hier zeer wel. Het wafch

worde het meeft aan de Kooplieden verkoir, dog de honig gebruiken de

Eigenaars zelven. In 't algemeen wierd 'er vaftgeflcld dat de gemene

Byen voor de aankomfl: der Europeanen niet in Noovd Amerika bekend

waren , maar dat de Engelfcken ze het eerll hebben medegcbragt. Ook
verklaren de IFilden dat hunne ouders noit enige byen , 't zy in de bos-

fchen , 't zy ergens anders gezien hebben , voor dat de Europeanen hier

enigen tyd geveiligd waren geweeft. Ook hebben zy 'er genen anderen

naam voor dan die van de Engeljcbe Flieg. Tegenswoordig T-yn zy zeer

menigvuldig in het Land. Egter heeft men opgemerkt dat de Byen,

wanneer zy zwenncn , zig altyd naar het zuiden en noit naai het noor-

den verfpreiden. Het fchynt dat zy de landen de laatik ilreek uit gele-

gen zo goed niet vinden voor haar geitel. Zy kunnen 't in Kanada niet

houden , en fterven daar allen des winters. Het fcheen my toe dat zy

in Amerika wat kleinder waren dan in Zweden. Tot nog toe heeit men

ze niet in de bosfcben aan genen kant de Blauwe Bergen gevonden ^ het

welk my in de gedagre bevefligt dat zy hier onlangs eeril zyn overge-

bragt. Door iemant wierd aan den Heer Bartram verhaald, dat hy op
zyne reizen in de boflchen een ander Ibort van Byen gevonden had , die ,

in plaats van den honig en het wafch in huisjes verdeeld te houden , die

beiden onder een vermengd in enen zak by zig droegen. Dog dit bc-

rigt vereifcht opheldering en bekragtiging.

Alle de oude lieden in Amerika geboren , die ik over deze zaak on- Vcrm'n-

derhield, il;emden hierin overeen, dat 'er tegenswoordig op ver na zo dermg

veel eetbaar gevogelte niet was als voorheen toen zy kinderen waren , en ^00.^*
dat deze vermindering zigtbaar was. Zy zeiden zelfs , dat zy reeds 'er

^

hunne ouders over hadden horen klagen , in wier jonge jaren de bayen ,

rivieren , en poelen van iallerhande watervogels , als ganzen , enden , en
diergelyken , vol waren. Dog tegenswoordig ziet men 'er fomtyds niet

enen enkelden vogel op. Voor zellig af zeventig jaar_ kon een enig

man wel tagtig enden op enen morgen ichieten , en thans ftaat men dik-

wyls te vergeefs op te paden dat 'er een enige kome. Een negentig-

jarige Zweed verzekerde my, dat hy in zyne jeugd eens drieentwintig-

enden in enen fchoot gedood had. Zulk een geluk zal thans niemant

hebben ; en men moet dikwyls enen gantfchen dag lopen om 'er twee

of drie te zien. De ICi"aaiivogels (*} kwamen in dien tyd by honderdea

Q a iQ

(•) Tocn Kapitein Amadas , de c-crfte Engelfcbman die oit in Nncrd Amz'
rika landde , voet ann land zcrte , vloo^ 'er , om zyne eigene woorden re ge-

bruiken , 7.1;/,^ een troep tivanen, weeft alleji il'/J , op, onder zulk een ge-

febreuw , dat bet door den ni-eergalm verdubbeld r.ynde s-eleek als of 'er tem

gebed leger van menjcben bard op fchrewwde.- F.
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in 't voorjaar over, dog tegenwoordig maar weinig. De wilde Kalkoe-

nen en de Patryzen waren voorheen met grote troepen in de 'bofTchen.

Maar tegenwoordig is men moede van 't lopen eer men enen enkeldcn

vogel kan doen opllaan.

Het is niet moeilyk de reden van deze vermindering uittevinden. Voor
de aankomlT: der Europeanen was het land onbebouwd en vol z^vare bos-

Ichen. De weinige Wilden^ die hier woonden, ftoorden de vogels zel-

den. Zy dreven genen handel onder zig. Zy kenden nog yzer, nog

buskruid. Het honderdite gedeelte van de vogels , die toen daar zo me-

nigvuldig waren , was overvloedig om het klein getal Inwoonders te voe-

den. En wanneer men daarby bedenkt hoe veel tyds zy belleden moes-

ten om hunne kleine Maislanden te bebouwen , om te viflchen , om op

bevers , herten , beren , en ander wild te jagen , zal men ligt begrypen

dat zy weinig om het Horen van 't gevogelte denken konden. Maar fe-

dert de aankomfi: van zo vele Europetinen zyn de zaken geheel veranderd.

Het land is wel bevolkt, het gevogelte is gedeeltelyk gedood, gedeelte-

lyk verjaagd : in de lente worden de eyeren , en de oude en de jonge vo-

gels zonder onderfcheid , weggenomen , dewyl 'er gene fchikkingen ge-

maakt zyn die zulks beletten. En zo 'er al gemaakt waren , zou de geeft

van vryheid, die hier fterk heerlcht, dezelven weinig doen in agt ne-

men. Maar fchoon het eetbaar gevogelte zeer verminderd is, zyn 'er

anderen did eer vermeerderd zyn. Dit kan men eigenlyk het meell zeg-

gen van een foort van Kraycn , by de Engelfchen Zwarte Vogels (*) en

by de Zweden Maisdieven genoemd. Ook hebben zig de Eekhoorns

zeer vennenigvuldigd , welken zo wel als de evengenoemde vogel op

Mais azen , of ten minften 'er zeer op gefteld zyn. Naar mate nu de

bevolking toeneemt , vermeerdert de bouw van de Mais ; gevolglyk

wordt het voedfel van dit gedierte vermenigvuldigd. Voeg hierby, dat

men het zelve zelden eet , en dus niet hindert zig te vermenigvuldigen.

Ook zyn 'er nog andere vogels welken men niet eet , die tegenwoordig byna

al zo talryk zyn als zy voor de aankomft der Europeanen waren. De
klagten ',over 't vemiinderen van het eetbare gevogelte waren doorgantfch

Noord Amerika gemeen.
En van Oude lieden hadden met den vifch even het zelve als met het gevo-

^^}\ gelte zien gebeuren. In hunne jeugd waren de bayen , rivieren , en
^^ ^ ^'

poelen zo vol van vifch dat men in enen trek 's morgens vroeg gedaan

zo veel ving als een paard flepen kon. Maar tegenwoordig zyn de za-

ken geheel veranderd ; men vifcht dikwyls met al zyn want enen gant-

fchen nagt voor genoegzaam niets. De oorzaken van deze verminde-

ring

(*) BlackUrds , eigenlyk Shining lirds , glinftcrcnde vogels. F. Linn.e-

us noemt dezen vogel Cracula Quiscula,
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ring in den vifch zyn gedeeltelyk dezelven tils die van de vermindering van

het gevogelte , vifTchende men nu geduriger en op mccrderlwnde wyzcn

dan cc voren. De talryke molens op de beekjes en rivieren brengen hier

toe ook iets by , want men heeft opgemerkt dat de \'i(ch de rivieren op-

zwemt om zyne kuit in IHUe wateren te fchieten , en dat als hy werken

ontmoet die zynen voortgang lluiteu , hy terug keert en nimmer we-

derkomt. Dit verzekerde my een ryk man van Bofton. In een zeker

water van zyn' vader plcgt men des winters en byna ook den gehelen zo-

mer door een zeker Iborc \-an Haringen te vangen , dog fedcrt dat men
enen molen op dat water gezet had , waren zy niet meer te beipeurcn.

Dus klaagde men hier o\'cral o\'er 't verlopen van den viich. Het zel-

ve zeiden fommige oude lieden ook van de Oeflcrs te New Tork\ wanc

fchoon die daar fteeds in ene aanmerkelyke menigte gevangen worden,

en zy zo vet en lekker zyn als men ze wenfchen kan, zeggen alle de

oellerx'angers dat zy grotclyks alle jai'en verminderen. De waarfchynlyk-

fle reden hiervan is liet onophoudelyke vangen van dezelven.

De Heer Franklin verhaalde niy dat in den oord van Niemo Enge- 'W'aarne-

land^ daar zyn vader gewoond had, twee rivieren in zee vielen, waar- niingcn

van in de ene zeer veel haring gevangen wierd en in de andere niet een. ^^'np'sn-

Egter waren de plaatfen daai- deze rivieren zig in zee Hortten niet ver ^,j'[-^'[™

van malkander. Men had opgemerkt , dat, wanneer de haring in de

lente kwam ora zyne kuit te fchieten, hy altyd de ene en noit de ande-

re rivier opzwom. Dit deed den ouden Heer Franklin luil krygen te

beproeven of hy niet zou kunnen maken dat zy ook in de andere kwa-

men. Pvlet dit inzigt zettede hy zyn' netten uit toen zy kwamen om op

te zwemmen en ving 'er enigen. Hy nam 'er de kuit uit, en bragt die

zorgvuldig in de andere rivier over. De kuit kwam uit, en federt heefc

men veel meer haringen alle jaren in dat water gevangen dan in het an-

der, en dit blyft nog zo. Dit geeft aanleiding om te denken, dat de

vifch altyd gaarne daar zyn kuit fchiet waar hy zelf is uitgebroeid, en

waar hy het eerfl; in 't water komt, als ware hy aan die plaatfen ge-

wend.

De volgende waarneming is ook opmerkenswaard. Niemant heeft

voorheen gehoord dat men by Kaap Hinlopen kabeljauwen ving; men
ving ze altyd aan den mond der Dellaware , dog tegenwoordig zyn

zy op de eerftgenoemde plaats menigvuldig. En hieruit zou men kun-

nen opmaken , dat de vifch ook dikwyls uit eigen' beweging van ver*

blyf verandert.

Een Schipper, die in Groenland geweefl: was, verzekerde volgens zy- Veriiaal

ne eigene ondervinding, dat ten noorden de 70. gr. de hette veel fier- aancaaii-

ker was dan meer zuidwaards. Hieruit befloot hy dat de hette onder (i-jGröera-

den Pooi nog veel geweldiger zyn moeft , dcwyl de zon daar nog ''*"'^*

langen
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langer zonder ondergaan blyft fchynen. Het zelve met de zelve ge-

volgtrekking had de Heer Franklin ook van de Schippers te Bojlonga-

hoord, die in de noordclykfte geweften van ons halfrond geweeft wa-
ren. Maar nog wonderbaarder is het geen hy verftond van Kapitein

Henry Jtkins , die nog te Bojion woont. Enigen tyd op de kuften

van Nietizv Engeland ene flegte vangfl: gehad hebbende , zeilde hy meer

noordvvaards tot op de hoogte van Groenland. Op 't laatfl: kwam hy

zo ver, dat hy mcnfchen vond die noit Europeanen gezien hadden ,

en het geen nog vreemder luidt , die geen kennis in 't geheel van het

gebruik van 't vuur hadden , en , zo zy al die kennis gehad hadden ,

zouden zy 'er niets aan hebben gehad , dewyl 'er geen hout in dat land

was. Dit volk at den vilch en het vleefch geheel rauw. De Kapitein

ruilde van deze menfchen enige zeer zeldzame vellen voor fommige kleinig-

heden. Hy heeft op het llerkile betuigd dat dit volk het vuur niet

kende. Reeds is het bekend dat ver op naar 't Noorden nog bomen,
nog i^lruiken , nog enig hout te vinden zyn. Maar het is niet waar-

fchynlyk , dat de Inwoonders van zulk een land den traan der vifichen

en het vet der dieren niet in hunne lampen branden en gebruiken zou-

den ora hun eten te koken en hunne hutten in den winter te verwar-

men , byzonderlyk ook om gedurende hunnen winterfchen nagt van

enige maanden ligt te hebben. Zoude buiten dit zulk ene duifternis

wei te verdragen zyn?

Het ''^ verfcheiden' gefchriften leeft men van een zeer groot dier , dac

Moojc' men in Nieuw Engela?id en andere plaadèn van Noord Amerika,
deer. vinden zou. In Ierland graaft men ibmtj'ds lange en getakte hooms

uit den grond; en geen menfch in de wereld kent een dier dat zul-

ke hoorns heeft. Dit heeft velen lieden aanleiding gegeven om te

denken , dat zy van het in Noord Jmerika zo berugte A4oofe - deer

waren , welk dier voorheen in dat Eiland zou moeten geweeft zyn.

Zelfs heeft men 'er uit opgemaakt dat Ierland voorheen aan Ameri-

ka, vaft geweeft is , of ten minften dat ene keten van Eilanden , die

nu weg zyn , ene verbindtenis tuiïchen die twee geweften gemaakt

heeft. Dit deed my onderzoek doen, of eendier met zo grote hoorns,

als men het Moofe-deer geeft , oit in deze geweften gezien was. De
Heer Bartram had veel onderzoeks hier naar gedaan , dog niemant

kon hem enig geloofwaardig berigt hier omtrent geven , en dus was

hy van gedagte dat 'er zulk een dier niet was. De Heer Franklin

verhaalde , dat hy , nog een jonge zynde , twee heeften gezien had die

men Moofe-deer noemde; dog het ftond hem zeer wel voor dat zy

van zulk ene grootte niet waren als zy moeften zyn geweeft , indien de

hoorns in Ierland gevonden voor hun gepaft zouden geweeft zyn: de

;:wee beeften , die hy zag, wierden naar Bofton gebragt , om ze van

daar
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•daar aan Koningin /Inna te zenden. De hoogte was als die van een

gi'oot paard , dog de kop en de hoorns waren hoger. De Meer Dud-

LEY heeft ene befchryving gegeven van het Moofe-deer dat men in

^oord-Amerika vindt. (*) In Kanada zynde vernam ik dikwyls by de

Franfcben^ of men daar oit zo groot een dier gezien had als fommi-

gen zeggen dat 'er in Noord Amerika zyn , en met zo verfchrikkely-

ke hoorns als 'er in Ierland gegraven worden. Dog zy hadden 'er

ïioit van gehoord , veel min 'er gezien. Sommigen deden 'er by , dat

indien 'er zulk een dier was zy het noodzaakelyk zouden hebben moe-

ten zien , dewyl zy de boflchcn zoo veel doorkruiftén. Men vindt hier Is waar-

Elanden, die van het zelve foort zyn als de Zweedfchen^ of ene ver- fchy^ilyk

fcheidenheid van dezelven. Van dezen worden 'er dikwyls enigen ge-
^ j

^vangen die zwaarder zyn dan naar gewoonte ; en hier van daan zal

mificliien het fpreukje van het grote dier met de grote hoonis geko-

men zyn. Deze Eland wordt door de Franfchen in Kanada Original

geheten , welken naam zy van de IVilden ontleend hebben. MiiTchien

•meent Dudley in zyne befchryving van het Moofe-deer niets anders

•dan deze zware Elanden. (t)o

De Heer Franklin vereerde my een ftuk van enen (leen dien men, Egj,

-om dat hy het vuur zo wel weerllaat , in Nieuw Engeland gebruikt zeldza-

om 'er fmeltovens van te maken. Hy beflaat uit een mengfel van me ftccn,

Slangefteen of Lapis ollaris en Asbefl. Het grootfte deel is een blau-

we Slangefleen , vet en glad in 't aanraken , en gemakkelyk om te fny-

den en te bewerken. Hier en daar zyn enige glinfterende ftarretjes,

gelyk in dien Asbefl: wiens vezels uit het middeWe als uit een middel-

punt voorkomen. (§) Dezen fteen houwt men niet uit de rotfen,maar

vindt hem hier en daar op 't land.

Een andere fteen wordt van fommige Z-vaeden Zeepjletn (**) genoemd, Zeei?-

om dat men hem gebruikc om vlakken uit de klederen te doen. Men "•

zou hem in 't Latyn Saxum talcojum particuUs fpataceis granatifque

immixlis noemen. Ene nadere befchryving zal ik in een ander werk
geven. Nu voeg ik 'er maar by , dat de grondkleur bleek groen is

-met fommige donker blauwe vlakken, en fomtyds niet enigen die in 't

groe-

C*) Pbilofopb. Ti-anfaaions N. 36S.

(t) Het i^-een te meer gewigt aan dit gevoelen van den Heer Kalm geeft,

is dat de Algonkim den Eland Mufu hetcMi, gelyk by zelf naderhand aantekent.

En deze Algoiikins waien, voor dat de Iroquoizen of de fyf f'olken zo mag-

tig wierden, het onzaglykfte volk in Noord Amerika., fchoon zy nu tot een

zeer gering getal gebragt zyn. Hunne taal was in dien tyd een foort van alge-

mene taal in gebeel Noord Amerika; zo dat 'er geen twyffel over blyft of het

Moofe-deer is de Eland. F.

(5) Asbejlus fibris ecentro radiantikis. C**) Saopfien

R
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groene vallen, Hy is zeer glad op 't gevoel en als gegolfd , en laat

zig gemakkelyk zagen en fnyden, maar wordt dan niet zeer gelyk. Ik

heb 'er van gezien die een vadem en meer lang waren , breed naar even-

redigheid , en gemeenlyk van zes duim tot een voet dik. Ik kan niets

van zyne oorlpronglyke grootte zeggen ; ik ben noit op de plaats ge-

weeil daar zy gegi-aven worden, en helj ze maar te Philadelphia ge-

zien , waar zy gebragt worden alreeds gefneden zynde. De taikdeel-

qes zyn in dezen fteen omtrent dertigmaal zo veel als de anderen. Men
vindt hem op vele plaatfen in het Land, by voorbeeld in de nabuur-

fchap van Chefter in Fenfylvaaie. De Engelfchen uoemea hem ook
~ Zeep^een. (*)

Deze fteen wordt voomamelyk op deze wys gebruikt, Eerft dient

hy om vlalcken uit de klederen te doen. Dog hier toe is de gehele

fteen niet even goed , want tuflchen zyne heldere deeltjes zitten enige

donkeren , die geheel uit Skngefteen beilaan , en gemakkelyk met een

mes kunnen gefneden worden,. Wat van dezen loflèn fteen tot ftof'

gefehraapc en op een fineervlak geftroid, 't zy in zyde of andere ftof ,

trekt het vet tot zig , en afgewreven zynde neemt het de vlak met

zig weg. En gelyk deze fteen ook zeer tegen 't vuur beftand is ,

maken de Landlieden 'er hunne haarden van , vooral de plaats daar het

vuur legt , en de hette 't. grootft is , want hy houdt het fterkft vuur

uit. Als men genoeg van dezen fteen vinden kan maakt men 'er de

ftoepen van in plaats vaa gebakken' ftenen , die. mea 'er anders toe

neemt.

De muren om de hoven, tuinen , en begraafplaatfen, die gemeenlyk

van gebakken ftenen gemecfeld worden, overdekt men met deze ftee-

nen, om dat zy zo wel tegens zon, Uigt, regen en wind beftand zyn,

en niet veranderen maar de ticchels bewaren. Om deze reden maakt

men gemeenlyk de deurpoften , waarin de hengfels vatten , en de pos-

ten van de kelder venfters van dezen fteen ; in verfcheidene open-

bare gebouwen is 'er de gehele benedenmuur van gemaakt, en in an-

dere huizen worden 'er de hoeken- mede opgetrokken.

Zout. Het zout dat in de Engelfche Noord l^merikaanfche Volkplantin-

gen gebruikt wordt, haalt men uit de fVeJl Indien. De Wilden heb-

ben op fomraige plaatfen Zoutbronnen, uit welker water zy zout ko-

ken. In 't vervolg zal ik gelegenheid hebben om enigen derzelven

te;

(*) Dit fchynt of het zogenaamde Franfcb Kryt, of miiTchieu de Sonp-rock

of Zeeprots , dit; gemeen is in Komwal digt by Lizardpoint , te wezen , en

die bchalven enige talkdelen , voornnmelyk uit ene aarde gelykerde naar ma-

gnetia beftaat, welke met liet zure zout van vitriool een aardagtig vitriool-

£out 3 ot" Epfomfalt , geeft F.
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te befchryven. De Heer Franklin was van gedagte , dat men in Pen*
fylvanie gemakkelyker uit het zeewater een goed zout maken zou kun-

nen dan in Nieuw Engeland^ waar het fomcyds gefchiedc, fchoon des-

zelfs legging meer noordelyk is.

Men heeft in Penfyhanie een Looderts ontdekt , dog het was in Lood-

te geringe menigte dan dat iemant 'er gebruik van -zou hebben willen
'^'''^^•

maken. Men heeft 'er ook Zeilftenen van ene tamelyke deugd gevon- Zeilftc-

den , en ik bezit 'er zelf verfcheien' ftukken van.
"'^"*

YzER wordt in Penfylvanie en de andere Engelfche Provincies in Yzer.

zulke menigte gevonden , dat men 'er geheel Europa mede zou kun-

nen voorzien , en miiïchien wel de gehele wereld. Het erts is hier

veel ligter te bewerken dan in Zweden ; want op vele plaatfen kan
men met een byl , een koevoet , en een houten beitel even zo ligc

het erts los maken , als men by ons een kuil in ene harde aarde graaft.

Zy weten op vele plaatfen niets van te boren , te doen fpringen , te

branden. Daarby is het erts zeer fmeltbaar. Van dit yzer wordt zulk

een voorraad gewonnen , dat niet alleen de talryke bewoonders dezer

Volkplantingen daar genoeg van hebben , maar dat 'er ook zeer veel

van jaarlyks naar de Amerikaanfche Eilanden gezonden wordt. Zelfs

heeft men federt enigen tyd begonnen daar mede op Europa te han-

delen. Dit yzer wordt beter dan enig ander voor de fchepen gehou-

den , wordende veel minder dan het Zweedfche door het zoute water

weggevreten. Enigen zj'n van mening dat zy, ongeagt de vragt, hun

yzer in Engeland beter koop leveren kunnen dan enig ander volk , vooral

Wanneer het land nog meer bebouwd, en daar door de daglonen min-

der zwaar wezen zullen.

De AmianUis fibris feparahilihus moïïiufculis van den Biflchop BcrgN'Iasj

Browallius wordt in Penfylvanie tamelyk veel gevonden. (•) Sommi-
ge ftukken zyn zeer zagt, anderen wederom vry tai. De Heer Frank-
lin had , toen hy meer dan twintig jaren geleden ene reis naar Engeland
deed , ene beurs van Amiant gehad , en die aan Sir Hans Sloanb
vereerd. Ook heb ik papier gezien dat van dezen fteen gemaakt was.

Ik bewaar 'er enige ftukken van in mjTi Kabinet. De Heer Franklin

had van anderen gehoord , dat als men een ftuk van dezen fteen des

winters in de lugt, aan de koude en 't nat bloot gefteld, laat leggen,

hy daardoor gemakkelyk te fpinnen wordt ; dog hy wift niet hoe ver

men hier ibat op maken kon. By die gelegenheid verhaalde hy een
kortswylig voorval dat hy 'er mede gehad had. Hy had 'er enige ftuk-

ken van op den papiermolen gegeven om 'er een vel papier van te ma-
R 2 ken.

(*) Mmntain Flax y Linum montanum Forster's Miner, p, 17. Berg"
vlas, Berglin?ien.
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ken. Toen hem dit gebragt werd , vouwde hy 't in malkander , wierp-

het in 't vuur, zeggende den man die 't bragt dat hy een wonderwerk
zien zoude. Deze, onkundig van de eigenlchap dezer ftof, was over

deze vertoning zeer verwonderd. De Heer Franklin lag hem de zaak.,

dogniet volkomen, uit. Terwyl hyeens uit de kamer gegaan was, kwamen
'er enigen van zyne kennifTen binnen, die terllond het papier kenden»

De goede ambagtsman dagt hun iets zeer wonderlyks te verhalen. Hy
vertelde hun dan dat hy een vel papier zo konflig toebereid had dat hec

in 't vuur niet brandde. Zy hielden .dg als of zy het voor cnmogelyk

hielden. Dog hy beweerde de zaak des te yveriger. Eindelyk kwam
het tot ene weddenfchap. Dog terwyl hy het vuur wat aanllookte bc-

fmeerden de anderen het papier behendig met vet. De man fmeet hco

. geruft in 't vuur, en op het ogenblik was het in volle vlam. Hy ftond

zonder een woord te kunnen zeggen , terwyl de anderen hun lacchen

niet inhouden konden.. Zy ontdektea hem daarop het gantfche ge-

heim.
Slierei-». i^ verfcheiden huizen der Stad liepen veel kleine Blieren, die haar.

verblyf of onder den grond of in de holtens der muren hielden. Hare

gehele langte bedroeg ene meetkundige lyn. Zy waren zwart of don-

ker rood. Zy hielden veel, even gelyk de Mieren in andere landen,

van zoetigheden. De Heer Franklin toonde zig zeer geneigd te gelo-

ven , dat deze diertjes op de ene of de andere wj's malkander hunne ge^

dagten konden doen weten. Hy beriep zig daaromtrent op enige on-

der\andingen. Als ene Mier wat fuiker of iets anders vindt, loopt zy

ten eerften naar haar hol heen. Nauwlyks heeft zy daar ene wyl ver-

toefd, of een gantfch heir komt 'er uit te voorfchyn ^ kruipt naar de

gevondene fuiker toe,- en vangt terftond aan dezelve by ftukken weg te

Hepen. Ene Mier behoeft ook maar ene dode vlieg hier of daar aan te

treffen , die zy alleen niet wegdepen kan , of zy ylt naar huis , en na

enige ogenblikken ziet men 'er meer voor den dag komen , en 't ge-

vonden aas met gemene kragcen wegvoei-en. Enigen tyd geleden had

de Heer Franklin in ene kali een klein aarden potje, mef fjToop ftaan

gehad , in de welke vele Mieren ingeOopen waren, die de zoetigheid

gretiglyk op aten.^ Dog hy merkte het , fchudde ze daar uit , en bond

den pot met enen iunnen draad aan enen fpyker aan den balk valT:.

Maar by geval was 'er en& enkelde- Mier ingebleven.. Deze vrat zig

zat, dog konde niet wegkomen. Zy Hcp lang, dog te vergeefs, her-

om. Eindelyk vond zy den weg langs den draad naar den balk. Daar-

van daan liep zy den wand langs naar den grond. Nauwlyks een balf

uur daarna , kwam een grote zwerm te voorfchyn , trok naar de zolde-

ring en lynregt op den draad aan. Langs den zelven kropen zy we-

der 'm den poe en gingen aaia 'c eten. Hier mede hielden zy zo lang

aan
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aan als 'er wat in was. Ondercuflchcn liep de ene hoop den draad

langs af, en de andere op.

Een INIan van uanzien,dic zig lang in dit Land had opgehouden
, \'cf- Voortc-

zekerde,dat hy fcdert byna twintig jaren door de ondervinding opgemcrict l<ciis om-

had, het geen ook anderen zo vaillleldcn, dat het aanllaande weder in
^'™'- '"^^

den gehelen winter hier gemeenlyk zo is als op den i . November ou-
^^'''^'^^'

den ftyl. Is het dien gehelen dag helder , zo zal 'er dien winter nicc

veel fneuw en regen vallen. INIaar is het den hah'en dag klaar en de
andere helft betrokken , zo zal het begin van den winter lehoon, dog

~lict einde en de lente ruw en onaangenaam zyn. Van gelj^en aard

waren ook de overige voorlpellingcn. Op andere plaatfen heb ik ook
van diergelyke voortekens van 't weder gehoord. (*) Dog gelyk een

goed oordeel het vertrouwen op de zelven vermindert , zo hebben ook
de gedane aantekeningen aangaande het weder getoond hoe dikwyls.

deze voortekens gefeild hebben.

Pi;nsvlvanie is ryk aan bronnen. Men zal gemeenlyk ten minfien Broa-

aan enen kant van eiken berg ene bron ontmoeten, waaruit een helder 'len.

water voortkomt. Dit w..ter wordt dikwyls naar een klein Henen ge-

bouw geleid , waar men het fluit , en den grond doet overlh-omen. Hier

bewaart men des zomers niet alleen de melk, maar verkoelt 'er ook
den wyn en andere dranken in. Vele landhuizen waren ook zO' aange>-

legd dat 'er een klein flroompje onder de keuken of de voorraadkamcr

door liep , om het water by de hand te hebben.

Niet alleen lieden van groot aanzien , maar alle zulk-en die enisi ver- Vyvere.

mogen bezitten, hebben gemeenlyk by hunne landhuizen vifchvyvers,

waarin zy altyd zorg dragen dat de viich varfch water kryge. Om de-

ze reden waren- de vyvers nieell digc by ene bron.

Ik merkte op verfcheiden' plaatfen van dit gewefl: op hoe men mid- Rüddeï

del wilT: om veel gras op de weilanden te hebben. De weiden leggen *^'" '^'^'•

mecfl: tufPchen de heuvels en de dalen , waar vele beekjes door flro- 'f^^

^^

men. Als de grond te naï is leidt men het meefte water in gruppen wallen
af. Dog om voor te komen dat de hete zon het gras verdorre , zoekt

men alle de naburige bronnen op , en leidt het water in alle de beekjes
,

die natuurlyk naar de laagtens lopen, langs het hoogfle van de weiden >
uit welken men des noods langs floten het water in de vlakte breno-t,'

zo dat alle de weilanden bewaterd worden. Komt 'er ene wat al te

diepe plaats tuflchen in , zo leidt men h£t v/aier langs ene houten buis

daar over heen. En om het water des te hoger te hebben , heeft men
R 3 by

(*) Zodanig is het onder anderen by de Nedsrl'anders aangenomen gevoe-
len, dnt de wind ,die op den dag der lente nagt en dag evening gevvaid heeft,,

zes wekcu zal aanlioudeji te vvayeni.
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"by de bronnen zeh-en dyken gemaakt, waar mfTchen hen zig verzame-

len moet, tot dat het die hoogte verkregen hebbe dat het door juill

-dien weg lopen moet dien men het voorgefchreven heeft. Somtj'ds

heeft men zelfs wel ene Eng. myl ver het water over heuvelen en de

cuffchen gelegene dalen , door middel van houten' buizen , heen , naar

zulke plaatfen gebragt , daar men het hebben wilde. lemant die het

ïiiet gezien heeft kan nauwlyks geloven wat een fchoon gras op die wei-

landen wart, byzonderlyk digt by die afleidingen, daar integendeel an»

deren , waarmede men zo niet gehandeld heeft, 'er bedroefd uitzien. De
weiden tulTchen de heuvelen leggende hebben meefl: alle hoger kanten ,

dus men het water ligt op de zelve leiden kan. De weilanden wierden

gemeenlyk driemaal lederen zomer gemaid. Dog de zomer duurt hier

zes of zeven maanden.

Wan- De bladeren waren omflreeks het midden van November allen afge-

iieer het vallen , zo wel van de Eiken als andere bomen , die gewoon zyn hun
loof af- \q\^^ Je wÜièlen , en bedekten in de boflchen den grond wel zes duim
^'^''*

hoog. Deze menigte van blad fchynt de hovende zwarte aarde zeer

te moeten doen aangroeyen. Egter is zy niet boven de drie of vier

duimen dik in de bofichen , en onder dezelve legt ene fteenkleurige

klei ,
gemengd met een zand van de zelve kleur. Het is zonderling

dat een grond , die noit bebouwd is geworden, met zo gering ene

zwarte aarde bedekt is. Dog hier van in 't vervolg nader.

Eek- De Eekhoorns ^ die hier in de boffchen zeer menigvuldig zyn, zyii

hoorns. ^^^ verfcheiden' foorten. Ik zal de gemeenden nauwkeurig befchry-

ven.

Grauwe De Grau-we Eekhoorns zjii overvloedig in Petifylvanie ^ en de an-

Eek- dere delen van Noord /Imerika. Van grootte zyn ze omtrent gelyk

hoorns, jc Z-weedfchen,' Ao^ iets gi'oter , en blyven altyd grauw. De bos-

fchen , vooral in Penfylvanie , befl:aan meefl: uit bomen die hun blad

laten vallen , en in dezen houden zig de Eekhoorns het liefll op. Ca-

TESi3Y heeft hen , onder den naam van den groten afchgrauwen Vir-

frinifchen Eekhoorn befchreven, en naar het leven afgebeeld. C*) De
Z^veden noemen hem Grao Ickorn , en dit is het zelve met het En-

gelfch Grey Squirrel, of Grauwe Eekhoorn. Zy hebben hun neft me-

rendeels in holle bomen, en brengen 'er mos, flroo, en andere buig-

zame dingen naartoe. Hun voedzel is voomaamlyk noten, als hazel-

noten, Cbinquapins , kaflanjes, walnoten, /;'/Awj»ofó«, en eikels. Maar

de Mats is hun lieflfte koft. De grond in de bofl^chen legt in den

herfft vol van eikels en andere noten. Hiervan verzamelen de Eek-

hoorns enen goeden voorraad voor den winter, en bewaren ze in ga-

ten,

C) Nat. Hifi. of Carol. Vol. 2. p. 74- tab. 74- RAvSyn. Quadrup, P.2J5,
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len , die ze graven , op verfcheiden' plaatfen , hier en daar wat. Oolc

dragen zy 'er veel van naar hunne neflen.

Zo dra de winter komt , en de koude en fneuw hen in hunne

neften fluiten , blyven zy daar verfcheiden' dagen binnen , en leven

van den voorraad dien zy daar by een gebragt hebben. Zo dra het

weder wat zagter is komen zy voor den dag , en graven een van

de gaten open , waar in hun overige voorraad legt. Daar eten zy ten

eerfl:en een deel van op, en dragen het overige naar het nefl: op den

boom. In de volgende winters merkten wy dikwyls op , dat als het

zagt weder geweefl: was en 'er ene ftrenge koude op ftond te volgen,

de Eekhoorns een dag of twee (lerk door de boflchen herom liepen,

deels om zig regt zat te vreten , en deels om hunne neflien met enen

nieuwen voorraad voor de aanftaande koude te voorzien , gedurende

welke zy t'huis blyven. Wanneer men ze dan in ene ongewone me-

nigte herom lopen zag , kondc men daaruit vry zel;er ene op handen

zj'nde vorft voorfpellen.

De Varkens , die hier in 't veld lopen zo lang 'er geen fneuw

legt, om hunnen kofl: te zoeken , doen den armen Eekhoorns grote

fchade , door hunne magazynen om te wroeten en den voorraad op te

vreten.. Zo wel de Wilden als de Europeis doen hun beft om deze

voorraadhuizen te vinden , devvyl alle de noten die 'er in leggen uitgezogt

zyn , en niet alleen door en door ryp , maar ook niet worraftekig. Zo
is het ook met de noten en eikels,, die de Bofchmuis (*) in den hei-fïl

vergadert. De Zweden verhalen dat 'er in den langen winter van het jaar

1741. zulke menigte van fneuw viel, dut de Eekhoorns niet by hun-

ne magazynen komen konden , zo dat 'er velen van honger fterven

moeften.

Ik heb reeds van de fchade gefproken die zy op de Maïsvelden doen.^

Zy doen des te meer kwaads om dat zy niet al het koom , maar alleen

het binnenfte en zoetfte eten, en al het overige te gelyk afbyten. Ik

heb eens omtrent het eind van April , dat de Eiken in vollen bloei fton-

den , ene menigte Eekhoorns in de bomen gezien , fomtyds vyf, zes en

meer , op eiken boom, die de bloemfteeltjes , een weinig beneden de

bloem afbeten, en ze op den grond vallen lieten. Of zy 'er iets van

aten, of 'er enig ander gebi*uik van maakten, kan ik niet zeggen. Maar-

de grond lag vol van eikebloeifems , waaraan de fteel nog zat. Die

maakt dat de bomen zo veel eikels , ten nutte der varkens en andere die^

icn , niet voortbrengen als zy anders doen zouden.

Van alle de wilde dieren dezes Lands kunnen de Eekhoorns het ge* Mak ge-

inalikelykft getemd worden , vooral al& men ze jong krygt. Ik heb ze maakt,

ZO'

Cï Dor.mic6.'m 't Engel/eb-^ J^s Cricetus by Linn».
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zo mak gezien da: ze de kinderen in de boflchen en overal na liepen v

en op de fchouders kwamen zitten. Somcj'ds gingen zy maar een ftuk

wegs in 't hout mede , en keerden dan terug naar de hokjes die voor

hun gemaakt waaren. Als zy eten, zitten zy op hun agterfte, en houden

het eten tufTchen de voorpootjes, en den (laarc in de hoogte. Wan-
neer men den makken meer geeft dan ze op kunnen , brengen zy 't naar

hunne koyen , en bewaren het onder de wol of het ander goed daar zy

op leggen. Zy waren niet bang voor vreemde menfchen, en lieten zig

van ieder aanraken , zonder te willen byten. Zy komen fomt}'ds zelfs

enen vreemden op den fchoot, en gaan daar leggen flapen, Zy fpelen

met de katten en de honden , en eten ook brood.

De Grauwe wilde Eekhoorns houden ook den flaarc om hoog als zy

zitten. Ak zy een raenfch zien bewegen zy den ftaart gedurig , en

knai-iTen op de tanden, dus zy een vry fterk geluid maken, en het is

moeilyk ze te doen zwygen. Dit maakt, dat zulken die uit gaan om vo-

gels of andere dieren te fchieten dikwyls regt boos op hun worden,

dewyl hun geraas hen ontdekt , en het wild waarfchuwt. Schoon een

Grauwe Eekhoorn niet zeer fchuw fchynt , is hy egter moeilyk te do-

den , want zodra hy een menfch ziet , klimt hy op enen boom , en gaat

gemeenlyk in 't topje zitten. Daar tragt hy zig agter de takken te ver-

bergen om niet gezien te worden , en fchoon de jager onder rondom

den boom gaat, doet de Eekhoorn het zelve al zo fchielyk,zo nietfchie-

lyker. Vihdt hy twee takken die t'zamen komen, by gaat 'er tuilcheii

zitten , en klemt zig zo fterk 'er in dat hy nauwlyks zigtbaar is. Men
mag dan den boom fchudden , met takken of lliencn goyen , ja zelfs 'er

op fchieten ,
• hy verroert zig niet. Vindt hy drie takken die t'zamen ko-

men, zo verfchuik hy 'er zig tufTchen, en dan is hy genoegzaam buiten

gevaar. Somtyds ontfnapt hy op enen boom daar oude eekhoorn- of vo-

gélneflen in zyn , en dan fluipt hy 'er in , zonder dat men hem 'er uit

kan krygen, het zy met fmyten, fchudden of fchieten; want de Grau-

vve Eekhoorn fpringt zelden van den enen boom op den anderen , ten zy

in den uiterflen nood. Zy lopen gemeenlyk den zelven weg langs den

boom naar boven en naar beneden , met het hoofd vooruit. Verfchei-

denen, die ik in de boirdien fchoot, waren vol van vloyen.

Tairyk- Ik heb reeds aangemerkt dat 'er tegenswoordig veel meer Eekhoorns

heid. zyn dan voorheen, dog het is aanmerkenswaard dat 'er in fomraige jaren

een veel groter getal van Eekhoorns uit de binnenlanden naar Penfyl-

vcinie en de andere Volkplantingen afkomt dan in de anderen. Zy ko-

men gemeenlyk in den hei-flt, en hebben het dan zeer druk met in de

boflchen noten en eikels te verzamelen , die zy in holle bomen of hui>-

ne magazynen brengen. Zy zyn zo naarftig in het aanleggen van hun-

ne voorraadhuizen, dat fchoon de noten dat jaar zeer overvloedig ge-

weeö
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weed: zyn , men 'er bezwaarlyk veel van vinden kan. Men beweerde

hier ondervonden te hebben -, dat als 'er zo veel Eekhoorns uit de bin-

nenlanden kwamen de volgende winter gemeenlyk geftreng was. Dog
dit is niet altyd zo, ge!

y

k ik in den herfft van 1749. bevonden heb,

wanneer 'er een groot getal Eekhoorns in de Volkplantingen afkwam ,

en egter was de winter niet harder dan naar gewoonte. Dog het bleek

dat hun verhuizen aan de fchaarfchheid van noten en eikels in de boven-

landen moeil: toegelchrcven worden. Om deze reden keren zy gemeen-

lyk het volgende jaar weder naar hunne oude woonplaats te mg.
Sommige menfchen houden het vlcefch van de Eekhoorns voor ene i^i,,,

grote lekkerny , dog anderen maken 'er in 't geheel geen werk van. De vlcelcb,

huid deugt niet veel , alleen fnydt men 'er nog wel riemen uit , om dat De huid.

zy redelyk tai zyn. Sommigen gebruiken ze om klederen te voeren by

gebrek van iets beters.

De Kateljlang verflindt den Eekhoorn dikwyls ongeagt zyne gezwind- Betoverd

heid. Dit bandeloze fchepfel wil men dat dikwyls zo vlug een dier al- door de

leen door zyne betovering vangt. Ik Iwd noit gelegenheid van het te ,y'"-^'~

zien, maar zo vele geloofwaardige lieden verzekerden my 'ervan, ver- '
='

klarende het met grote opmerkzaamheid zelven gezien te hebben , dat ik

my gedwongen vinde een zo eenparig getuigenis aantenemen. Deze be-

tovering geichiedt op de volgende wys. De flang legt onder den boom
waarop de Eekhoorn zit, hare ogen zyn op hem gevcffigd, cm van dat

ogenblik af kan hy niet ontkomen. Ily begint een droevig gefchrci,

het welk zo kenbaar is dat ieder die het hoort daaruit weet dat hy van

de flang betoverd wordt. De Eekhoorn loopt enigen tyd den boom wac

af en wederom op , dog altyd wat meerder naar beneden dan naar boven.

De flang blyfc van onderen hare ogen op het beestje gevefligd houden,

met zulke ene aandagt dat men 'er omtrent komende een groot geweld

kan mak-en zonder dat zy het eens merke. De Eekhoorn ondertuflchen

komt al lager en lager, en fpringt op 't laatfl: der flange te gemoet,

welker bek alreeds open is om hem in te zwelgen. Het anne beestjo

loopt dan onder een naar gehuil in den mond der flang , die , als het niet

te groot is , het in eens doorzwelgt. Maar is de proi te groot om in eens

doortegaan , zo belikt de flang het zo lang tot dat het glad genoeg is om
op eenmaal te kunnen doorgeflikt worden. Alle de merkwaardige om-
fl:andigheden van deze betovering heb ik befchreven in de Verhandelin-

gen der Ziveedfcbe Koninglyke Maatfchappy der Wetenfchappen voor

het jaar 1753. Dus wil ik hier niet breedvoeriger wezen. Dezelveto-

verkragt wordt aan de zogenaamde Zwarte Slang ook toegefchi'cven. (*)

De
(*) „ Men heeft waargenomen „ tekent hier de Heer Forster aan, „datal-

„ l;eu zulke Eddioonis en vogels , die hunne ncflcn digt by de plaats heb-

S „ ben
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Zyn zeer De Eekhoorns doen niet alleen ene merkelyke fchade In de Mais ter-

icinide- wyl zy op 't veld Ibat, gelyk ik reeds heb aangemerkt, maar zelfs wan.
lyk.

jjggj. 2y reeds in de fchiiren is, want, als zy 'er by komen kunnen, zyn

zy in flaat in weinige nagten wel ene gantfche ton vol naar hunne ho-

len te verliepen. Om deze reden heeft de Regering in de meerte Ame-
rikaanfche Volkplantingen ene beloning gezet op den^kop van iederen

Eekhoorn. Het fchync onbegrypelyk zulk een geld als 'er in Penfylva-

nir, alleen van den i. Januari 1749. tot den i. Januari 1750. toe, voor

Eekhoorns koppen betaald is. Toen de Afgevaardigden der Provincie

vergaderden . klaagden zy allen dat hun fchatkiil door alle die beloningen

voor Eekhoorns koppen leeg geraakt was, want 'er ftond toen een prys

van drie pence op. In dat jaar waren agtduizend ponden St. Petifylva-

Tiifch geld voor pryzen betaald. Dit is my verzekerd van een man die

zelf de rekeningen had nagezicn.

Vele raenfchen, vooral jonge lieden, lieren al ander ambagr varen ,.

en gingen naar de boflchen om Eekhoorns te fchieten. Dog de Rege-
ring heeft federt den prys tot de helft verminderd.

Vliegen- De Fliegende Eekhoorns zyn een byzonder foort,, en fchynen de zel-

de Kek- ven te zyn die raen in fomjiiige delen van Finland \\nai , en die door-
Jioorns, ^g Heer Linn^.us 'm zyne Fauna SuecicaNo. 38. Sciurus volans ge-

noemd wordt. Op zjTi hoogft is de Amerikaanfche Vliegende Eek-

hoorn ene verfcheidenheid van den. Finlandfchen.. Catesby (*} heeft

hem naar het leven befchreven en afgetekend.. Hy geeft hem den zcl-

ven naam. INlcn vindt dit dier in de boflchen, dog niet menigvuldig..

Zelden ziet men ze by dag , ten zy ze gedwongen worden door het fto*

ren hunner neften zig te vertonen,, want zyflapen over dag; dog zo dra het

begint donker te worden , komen zy te voorfchyn , en lopen byna den

gantfchen nagt. Zy onthouden zig in holle bomen; en by het vellen

derzelven komen 'er fomtyds zeven en meer van voor den dag. Door
middel van een vel met het welk hen da Voorzienigheid, aan hunne beide

zy-

j, ben daar zulke (langen komen, een zo naar geluid maken , en de takken zo

j, op en neder lopen om daar door de aandagt der flang van hunne jongen af

3, te treïdcen , en dus gebeurt het dat zy dikvvyls zo digt by de Oiing komen ,

„ met inzigt niet om zig in haren mond te werpen , maar om weder te rug

„ te lopen , dat de flang gelegenheid krygt van ze te byten , te verj^iftigen
,

,j en dus optevreten. Én dit, denk ik,, is ene genoegzame verklaring van

,, deze gehele zogenaamde betoveiing.

(*) Is! tt. Hifi. of Carol. vol. 2. p. 76. 77. tab. 76^ 77. Zie ook Ed-
wards Nat. Hift. of Birds tab. 191, Met is egter nog zo iiitgemaalu niet

dat deze Eekhoorn dezelve is met den Fivlandjcbtn en dien men in 't Noor-
den van Aft i vindt. De Amerikaanjlbe heeft tnm platten penagtigen Haart,

en de Europifcbe enen ronden. F.
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zyden voorzien heeft, kunnen zy van den enen boom op den andereli

vliegen. Deze vellen fpannen zy uic als vleugels , en trekken ze weder

in zo dra zy den naburigen boom bereikt hebben. Sommige menfchcn

zeggen dat zy altyd horizontaal vliegen , dog anderen verzekerden dat zy

cerft een weinig naar beneden gaan en dan weer ryzen , wanneer zy om-
trent den boom zyn in den welken zy vliegen willen. Zy kunnen 't niet

x'crder brengen dan vier of vyf vadem. Van alle de Eekhoorns zyn de-

zen 't gemakkelykfl: te temmen. De kinderen nemen ze mede naar fchool

of waar zy ook henen gaan , zonder dat deze dieren oit zoeken te ont-

fnappen. Als zy den Eekhoorn wegzetten fpringt hy hun ten eerden

weder op het lyf, kruipt hun in den boezem, in de mouwen, of in de

ployen van de klederen, en gaat daar leggen flapen. Zyn voedfel is

even het zelve als dat der overige Eekhoorns.

In de bofTchen vindt men een klein foort van Eekhoorns , by de A^ir^eek

Engelfchen Aardeekhoorns genoemd. Catesby heeft ze befchrevcn
^'^^"^^'

en afgebeeld (*) onder den naam van Geflreepten Eekhoorn. (j\^

Deze woont niet, gelyk de anderen, in holle bomen, maar onder

den grond , daar zy , omtrent als de Konynen , holen graven , waar-

naartoe zy de vlugt nemen wanner zy onraad gewaar worden. Die holen

gaan diep in den grond , en verdelen zig in verfcheiden armen , waar-

van fommigen ook openingen boven de aarde hebben , zo dat zy,

wanneer het gat daar zy uitgekomen zyn mogt toegeftopt worden ,

enen anderen weg vinden om te ontvlugten. Maar in den herft,

wanneer het blad fterk valt, is het waard om hunne verlegenheid te

?;ien, als zy vervolgd worden, want dan, hunne holen door de bla-

deren toegeftopt zynde , hebben zy veel werks om ze zo fchielyk

te vinden. Dan lopen zy ginds en weder, als of zy den weg ver-

geten waren, en fchynen niet te kunnen begrypen waar de ingangen

van hunne holen gebleven zyn. Als men ze dan vervolgt, of in de

handen klapt, blyft hun gene andere tovlugt over dan op de bomen
te klonteren, het geen zy anders noit doen. Dit foort is in Pen-

fylvanie veel talryker dan in de andere Provinciën van Noord Ame-
rika, die ik bezogt heb. Zy zyn gemeenlyk zes duim lang, behal-

ven hunnen krommen ftaart , en zeer dun. Het vel is roodagtig

bruin, en getekend met vyf zwarte ftrepen, ene vlak op den rug

S c en

(*) Nnt. Hifi. of Carol. vol. 2. p. 75. Zie ook Edwards Nat. Hifi.

ijf Birds t. 181. Dog dezen hebben den Viiegenden Eekhoorn in ene zit-

tende geftalte afgebeeld. Men zal hem hier viiegenden in plaat vertoond vin-

tien, nevens ene nauwkeurige afbeelding van den Ground Sq^uirrd oï Axrd'
eekhoorn.

(t) Sciurus ftriatus. Zo heet hy ook by Linnaüs,
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en twee aan iedere zyde. Ilan aas is allerlei koorn , rog, gar(?,.

weit , mais , eikels , noten en diergelyken. Zy verzamelen ook in-

^ den herlll: hunnen wintervoorraad, en bewaren dien in hunne holen.

Als zy op een koornllapel komen doen zy al zo veel fchade als de-

muizen en ratten. Men heeft dikwyls opgemerkt, dat, als zy rogge

gegeten hadden en dan weit kwamen te vinden, zy de rogge over-

gaven om den buik op nieuws met weit te vullen, als zynde meer-

der naar hunnen fniaak. Als men de Mais op 't veld inzamelt ma-

ken zy hun werk van de airen aftebyten , en hunne bekken met

koorn te vullen, zo dat hunne wangen geheel opgezet zyn. Met
dezen buit haaflen zy zig naar hunne holen.

Hunne Een Zweed, vry laat in 't najaar enen molendam doende m.aken,

holen, en daartoe de aarde van enen naburigcn heuvel gebruikende,, ontmoet-

te een hol van deze Eekhoorns. Hy volgde den gang dien hy ge-

vonden had, en ontdekte enen anderen, die 'er, als een tak uit den

hoofdllam, uitkwam, en byna twee voet lang was, aan het einde

van den welken hy ene menigte uitgezogte eikels vond, die het klei-

ne zorvuldige dier voor den winter had opgelegd. Kort daarna vond

hy enen anderen gang op zyde, gelyk aan den voorgaanden, dog die

enen frayen voorraad van Mais bevattede. Een volgende diende om
Hikorynoten te bewaren, en de laatlle gang, die ook de meelT: ver-

borgene was, bevatte omtrent twee hoeden vol uitmuntende kaflan-

jes.

Des winters ziet men deze Eekhoorns zelden, levende zy dan in hunne

holen van den verzamelden voorraad. Evenwel komen zy nog wel eens op

enen moyen dag te voorichyn. Dikwyls graven zy in de kelders , waar-

in de landlieden hunne appelen bewaren, die zy dan ten, dele opeten,

en ten dele bederven , zo dat 'er weinig van overblyft. In de INIais gaau

zy niet minder ruw te werk. Dog de katten zyn hunne grote vyanden
,

die ze dood byten en opvreten, of ze hunnen jongen t'huis brengen.

Deze Eekhoorns worden van gene raenfchen gegeten ; ook gebruikt men
hun vel niet.

Dit fbort laat ztg het minft mtik maken ; want , fchoon zy al zeerjong

gevonden zyn , is her nogthans gevaarlyk ze met de blote hand aantc-

raken, dewyl zy zeer fcherp byten als men niet oppafi:. Verfcheiden

kinderen, die veel moeite genomen hadden om ze te temmen , zeiden dat

zy gene kans zagen om ze zo mak ce maken als de andere foorten. Het

beft gaat hét nog als men ze krj'gt nog- geheel klein zynde. Vele men-

fchen hielden ze in koyen terwyl zy nog wild waren , om dat zy 'er zeer

aardig uitzien.

By ene andere gelegenheid zal ik van den zwarten en roodbruinen Eek-

hoorn fpreken , die ook hier gevonden wordt.

Den
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Den 15. November verhaalde my de Heer Koek een toeval, dat hem Voorte-

overgckomcn was, en te bevcftigcn fchecn dat de orkanen door zekere kens van

tekens van te voren zig aankondigen. Hy zeilde naar de IFeJl Indien j-''^"
^-'^'"

in een klein Jagt, en had een oud man aan boord, die langen tyd deze
^'^'"^*

zee bevaren had. De oude man de diepte peilende riep den iluurmaiii

toe , den Heer Koek te zeggen , dat hy terllonds de boten moeil uitzet-

ten met een genoegzaam getal volks, om het Jagt gedurende de lliltc

voortteroeycn , ten einde het Eiland zo ichielyk als mogelyk was te be-

reiken, dat voor hun lag, dewyl men binnen vierentwintig uren een ge-

weldig orkaan te wagten had. De Heer Koek vroeg hem waarom hy

dit dagt, en de oude man zeidc hem, dat hy by het peilen het lood eni-

ge vademen dieper in het \vater gezien had dan te voren ; dat derhalven

het water eensklaps helder was geworden , het welk hy voor een on-

feilbaar teken van een aanilaande orkaan in zee hield. De Heer A'ocZ;' zag

ook de ongewone klaarheid van het water. Hy gaf dan onmiddelyk be-

vel om de boot in 't water te brengen en het Jagt voortteroeyen ; zo dat

zy voor den nagt in behouden haven kwamen. Dog voordat zy die nog;

volkomen bereikt hadden, begonnen de golven al hoger en hoger te

gaan , en het water fcheen als te koken , fchoon men nog genen wind

gewaar werd. Des nagts ontftond het Orkaan en woedde zo vrecflyk ,

dat niet alleen 'er vele fchepen vergingen , en de daken werden wegge-

rnkt, maar dat zelfs het Jagt van den Heer Koek en andere fchepen,

fchoon in veilige havens leggende, door het geweldig opzetten der ba-

ren zo ver op "t land gezet werden , dat 'er verfcheiden' v;ekcn verliepen

voor dat zy 'er w-eder af kwamen.

Een oud Hollandfch fchipper zeide , dat hy eens enen Ilai in de Bar

van New i'ork gevangen had , die opengefneden zynde ene menigte van

alen in zyn' maag had.

De Heer Bartram vcnoonåc my den 18. November een aarden pot , Oude

die op ene plaats ge\-ondcn was daar voorheen de Wilden gewoond had- P"tten

den. De man , die hem het eerfl: had opgegraven , bev/aarde daar fmeer ^''.|j'^'""

in om zyn' fchoenen en laarzen mede te fineren. De Heer Bartram
koft den pot van hem. Zy was nog onbefchadigd. Ik kon 'er nog ver-

glazing, nog kleur op onderkennen, maar van buiten had hy veel fienv*

den , en over 't geheel was hy zeer wel gemaakt. Ook vertoonde my
de Heer Bartram velerhande flukken van gebroken aarden, vaten ,. wel-

ken de IVildcn voorheen gebruikten. Het was duidelyk aan deze allen

te zien dat zy niet van enkelde klei gemaakt waren, dog dat 'er verfchei-

den' andere floifen onder gemengd waren, volgens de natuur der plaat-

fen daar zy waren gemaakt. Die 1Vilden ^ by voorbeeld, die digt aan

de zeekult woonden, iTam'pten oeller- en molTclfchelpcn, en mengden

die met de klei. Anderen , die dieper in het Land hunne woonplaatfen

S -, had:-
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Jiaddcn , waar men bergkryftallen vinden kon , mengden die ook gedampt
onder de potaarde. Dog hoe zy in 't maken dier potten te werk gin-

gen is gantfch onbekend. Zeker is het dat zy ze niet hard bakten ,

want zy waren zo week dat men ze met een mes kon aan (lukken (hyden,

Egter fcheen het werk zeer goed te zyn , want men vindt nog gehele va-

ten of ftiikken in den grond die in 't geheel niet befchadigd zyn , fchoon

zy meer dan tagtig jaren onder de aarde gelegen hebben. Voor dat de

Europeanen zig in Noord Amerika nederzetteden , hadden de //'//d'^»

geen ander vaatwerk om hun eten in te koken dan deze aarden potten

van hun eigen maakfeL Dog federt derzelver aankomfi: hebben zy altyd

potten, ketels, en ander vaatwerk van hun gekoft, en zig niet meer be-

kommerd om die zelven te maken, zo dat zy deze konft geheel verloren

hebben. Dus zyn , zelfs onder de ïVilden
, potten van hun eigen maak-

fel ene grote zeldzaamheid gevonden. Ik heb 'er van gezien die uic een

foort van 't Talcum van Linn^us beftonden.

Leyen. De Heer Bartram toonde my ook kleine ftukken van ene z^varte

Lei , die overvloedig op fommige plaatfen aan de Rivier Skulkill gevon-

den wordt. Men vindt 'er ftukken van die vier voet en meer in 't vier-

kant zyn. De kleur en 't maakfel is het zelve als de Tafellei , (*) uitge-

nomen dat die wat dikker is. De Inwoonders omftr,.>eks de Skulkill

<}ekken 'er hunne dakai mede, en de Heer Bartram verzekerde my
dat hy een geheel dak gezien had beftaande uit vier zulke Leyen.

De ftralen der zonne, de hette, de koude, en de regen liebben ge-

nen invloed op dezen fteen.

Stalaäi- Nog verhaalde die Heer dat op vele plaatfen holen gevonden wier-

tes. den, die diep onder 't gebergte doorliepen. Hy was in verfcheide-

nen van dezelven geweeft, en had 'er veel ftalaElttes van verfchillen-

de grootte boven aan in 't binnenfte van de bergen gevonden. Zy
waren van verfcheiden kleuren. Dog het byzonderfte was, dat hy

'er enigen vond die uiterlyk van boven tot onder toe als gefcheurd

waren. Hy had 'er fommige ftukken van naar Londen gezonden,

dog had 'er thans geen.

Reis naar Den 20. November ging ik in den morgen, nevens enen Vriend,

Rakoo7i. op een reisje naar Rakoon in Neia Jerfey, daar vele Zweden wa-

ren, die hunne eigene kerk hebben. Wy moeften drie Eng. mylen

afdoen eer wy aan het Veer kwamen, daar wy over de Dellaivare

konden gezet worden. Het land was hier op vele plaatfen zeer laag.

De vlaktens wierden by eiken vloed overftroomd, en liepen by de

ebbe weer ledig. Evenwel had men zig deze vlaktens door middel

van dyken weten ten nutte te maken. Hec waren nu weilanden.

Hier

(*) Scbijlus tabularU Linn. Syft. Nat.
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Hier waren vele Waterbeuken aan beide de zyden van den weg ge«

planc , digt op een , welken in den zomer ene aangename lommer ge-

ven , aangezien de grootte en menigvuldigheid van hunne bladeren.

Dit maakt den weg zeer vermakelyk , gelykcnden naar ene lommerrj'ke

laan. De Dellaware is hier omtrent even zo breed als by Pbiladelphia..

Digt by het Veer waren verfcheiden aardige huizen op beide de zyden'

gebouwd, v/aar de Reizigers verfi-idchingcn krygen kunnen. Op onze

uitreis van Penfylvanie nai\r Ne-w /ferfey wierden wy over de Della-

luare gezet in een vaartuig dat den waard aan de zj^dc \'an Penfylvanie

aanging ; maar op onze terugreis moeften vvy dat van den man die aan de

ovcrzyde woont gebruiken. Zo als wy de Rivier over waren bevonden

wy ons in ene andere Provincie, want de Dellaware maalu de grens-

fcheiding uit tudchen Penfylvanie en Nezu Jer/ey^ zo dat al wat ten

weden der Rivier legt tot het eerfr genoemde , en het geen ten oollen

is tot het laad: gemelde geweft behoort. Dog beide de Landfchappen

hebben verichillende wetten en verlchillende munt,

Wy vervolgden onze reis verder, en merkten welhaaft op, dat het Lmds-
land aan die zyde daar wy thans waren gantfch anders 'er uitzag dan aan doLivve,

de overzyde , want in Penfylvanie beilaat de grond meerder uit klei en

zwarte aarde en is zeer vrugtbaar ; maar in A'ew Jer/ey is hy zandiger

en mager, zo dat de voeten der paarden op vele plaatfen zeer diep in 't

zand zakten. Digt by de plaats daai' wy waren overgezet , een eind wegs-

langs den oever, was een tamelyl»» zwaar Dennebofch- De bomen waren

niet zeer hoog, dog in hunne grootfte kragt; tufTchen beiden vertoonde

zig hier en daar enig eiken kreupelhout. Maar na dat wy omtrent drie

E'ig- mylen verder wai'en, eindigde het Dennewoud, en vvy zagen niec

meer van die bomen voor dat wy by de Kerk van Rakoon kwamen. In

alle de delen van Penfylvanie daar ik gcweeft ben , heb ik weinig Den-
nebomen gevonden; in tegendeel zyn ze menigvuldig in New Jerfey

^

en vooral in het beneden deel van dat Landfchap, Vervolgens zagen wy
den gancfchen dag geen ander geboomte dan dat zyn blad laat vallen ;

meed Eiken van verfcheiden' foorten en grote hoogte ; dog zy ftonden

overal zo ver van malkander dat 'er een rytuig tuiïchen door kon ryden ,

zynde daar weinig of gene flruiken die het verhinderen konden. De bla-

deren bedekten thans den grond ter hoogte van ene hand breedte , het

welk de bovenfle zwarte aarde moet doen toenemen. Op vele plaatfen.

droomden kleine beekjes. He: land was gemeenlyk vlak , dog maakte

hierendaar enen langzaam opgaanden heuvel. Grote bergen vertoonden

zig niet, en op fommige plaatfen vonden wy enige denen, die niet gro-

ter dan een vuid waren. Men zag enige huizen verfpreid daan , en op-

ene plaats alleen lag een klein dorp. Het land was meer met hout be-

éckl dan bebouwd , en wy waren meed altyd in een bofcli.

Dieu*
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Ri\-lert- Dien dag en de volgenden trokken wy verfcheiden zogenaamde
jcs. JCills of kleine riviertjes over, die langzaam naar de Dellaware uit

het land henen vloeiden. Als het ty in de Dellaware opkwam
,

zwollen deze flroompjcs ook een eind wegs. Voorheen moeten zy
by den vloed veel breder geweed zyn, dog tegenwoordig worden zy
door dyken belet de naburige weiden te ovcrltroraen. Langs alle de
rivieren waren hier dj'ken gelegd, zo dat het water by den vloed

hoger was dan het land. In de dyken waren fchutdeuren, waardoor

men het water uit- en inlaten kon. Zy lagen fomtyds aan den bui-

tenkant van den dyk, zo dat het binnenwater hoger zynde ze open
drong, en het buitenwater ze toefloot.

Dien avond namen wy onzen intrek by enen Z-weed, genoemd
Peter Kainho.

Pj-nbo- De Pynbomen die wy dezen dag gezien hadden, waren van dat

ujcn. foort dat dubbelde bladeren en langwerpige zaadhuisjes of pynappelen,

met fchubben gedekt , draagt. (*) De Etigelfchen noemen ze on-

derfcheidshalven Dennen 'uan New 'Jer/ey. Gemeenlyk zitten 'er maar
twee bladen of prikkels in ene Ichcde , gelyk by de Ziveedfchen.

Dog uit fbmmige Icheden kwamen 'er drie. De zaadhuisjes hadden lan-

ge ftekels, zo dat ze kwalyk aanteraken waren. In de verte zien 'er

anders deze Dennen juill zo uit als onze Zweedfchen. Uit dezelven

werd zeer veel teer gebrand, waarvan ik hierna breder fpreken zal.

Zy deugen voor niets anders, als allen te klein zynde. Als men ze

voor palen in de aarde gebruikt, vergaan zy binnen kort. Zo dra

zy geveld worden komen 'er wormen in. Men gebruikt ze egter

om te branden in plaatfen daar men geen ander hout krygen kan.

Ook maakte men 'er hier en daar fmidskolen van , gelyk ik in 't ver-

volg verhalen zal. Dog 'er is nog iets byzonders omtrent deze bo-

men aantemerken, het welk nevens my vele menfchen bevonden heb-

ben. In de grote hette des zomers zoekt het vee hun lommer veel

meer dan dat van den Eik, of andere bomen, wier blad zeer dik is,

en als het de laatden onder de Dennen gemengd vindt, gaat het al-

tyd onder de Dennen (laan, fchoon 'er ene betere lommer onder de

anderen is ; en wanneer 'er maar een enkelde van deze bomen te

vinden is, loopt 'er zo veel vee onder als 'er onder liaan kan. Som-
migen wilden hieruit opmaken dat de harlkgtige uitwaaflemingen van

den Denneboom voordelig voor het vee zyn, en het meer genegen

maken om onder dezelven dan onder andere bomen te ftaan.

Lepel- De Lepelboom (f) komt noit tot ene grote hoogte. Wy zagen
boom of hem
Kulviid,

(*) Pinusfoliis gcminis , Squammis (omriim ohloiigorum acumtis.

(J[) Spoon tree.
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èem dezen dag op verfcheiden' plaatfen. De Zweden gaven hem
4ezen naam, omdat de Wilden , die hier voorheen woonden gewoon
waren hunne lepels en fpanen van die hout te maken. Ik heb zulk

een lepel in myn Kabinet, gemaakt uit dit hout door enen Ameri-
kaan^ die op de zelve plaats waar nu Philadelphia (laat verfcheiden

herten gedood heeft, want in dien tyd was die plaats geheel bedekt
met bomen en kreupelhout. De Engel[chen noemen dezen boom
Laurel, om dat zyne bladen zeer veel naar die van den Laurocerafus
gelykcn. De Ridder LrNN^us heeft , volgens zyne byzondere viüend-

Ichap jegens my.,^de goedheid gehad, hem den naam te geven van de
breedbladerigen Kalmia. (*) Deze boom tiert het beft tegens de heu-
vels, v^ooral aan de noordzydc als 'er een beekje langs loopt; om
die reden kan men ftaat maliën Kalmias te vinden wanneer men op
ene fteile plaats komt waar een beekje omtrent loopt. Maar hy Qaat veei-

tyds vermengd onder de beuken. Hoe hoger de Kalmia tegens hec

noorden op den heuvel ftaat te minder groeit zy. Ik heb ze niet

alleen in Penfylvanie en New Jerfey , maar ook , dog fchaarfch ,

in New Tork gezien. Ik vond ze noit noordelyker dan 42. gr. JV.

fchoon ik 'er zeer oplettede of zy 'er ook waren. Deze boom be-

houdt zyne fraye groene bladeren den winter over; zo dat, wanneer
de andere bomen al hun fieraad kwyt zyn, zy de bofichen met hun
groen opluiftcren. Omtrent Mai begint hy hier te blocyen, en dan
betwift hy den rang van fchoonheid aan alk de bekende bomen. De
bloemen zyn ontelbaar, en zitten aan grote tr-oflèn. Voor dat zy

opengaan hebben zy een fchoon rood; maar naderhand verbleekt ze de

zon , zo dat zy geheel wit worden. Sommigen hebben ene rozekleur.

Haar gedaante is zonderling , want zy gelyken veel naar een kroes der

Ouden. Dog de reuk is zo aangenaam niet. Op fommige plaatfen was
men gewoon op kersmis en nieuwjaarsdag de kerken met de takken van
dezen boom , die dan geheel groen zyn , optefchikken.

Dog deze boom heeft ene andere eigenichap. Zyne bladen zyn een Vcr«-if,

vergift voor fommige , en een vocdfel voor andere dieren. De onder- tig*

vinding heeft geleerd, dat, als de fchapen 'er van eten, zy ofteneerften

fterven, of zeer ziek worden, en 'er bezwaarlyk van opkomen. De
jonge en tedere fchapen fterven van ene kleine hoeveelheid , dog die wat
ouder zyn kunnen wat meer verdragen. Egter is dit voedfel hun dode-

lyk , wanneer zy 'er wat veel van eten. Het zelve heeft plaats omtrent
de kalveren , die 'er ook van fterven , of ten minften bezwaarlyk 'er af-

komen. Het heugt my dat in den herft van 1748. fommige kalveren van
die bladen gegeten hadden , zeer ziek wierden , opzwollen , fchuim op

T éin
(*) Kalmia foliis ovatit, corymbis tirminalibus ^ vel Kalmia latifoUa.
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den mond kregen , en 't nauwlyks op de benen houden konden. Men-
reddede ze egter door 't ingeven van buskruid en andere middelen.

De fchapen zyn het mecfl: aan 't gevaar bloot gefteld van door deze

bladeren in bekoring gebragt te worden in den winter, want, na lang

op Hal gehouden te zyn geweeft, zyn zy gretig naar alle groen, voor-

al als de iheuw nog op het veld legt. Paarden en Oflèn bekomt

dit blad ook zeer kwalyk , en fchoon 'er noit een van gellorven is,

gelooft men egter in 't gemeen dat indien zy 'er wat veel van aten zy

'er ook van fterven zouden- , want men heeft opgemerkt , dat als zy

'er maar ene geringe hoeveelheid van aten zy 'er voor lydcn moellen.

Daarentegen zyn deze bladeren een voedfel in den winter voor de

Herten , wanneer het veld onder de fneuw legt , en zy niets anders

vinden kunnen. Wanneer men ze dan fchiet is hun gedarmte met dit

blad opgevuld , en het is iets wonderlyks dat , als men die ingewan-

den den honden geeft , dezelven daar wild en als dronken van wor-

den , en fom^yds ook zo ziek dat het fchynt dat zy 'er van zullen

fterven. Dog de menfchen hebben geen ongemak van het eten van het

vleefch van zulke herten.. Ook zyn deze bladeren in den winter een:

voedfel voor zekeren vogel, dien de Zweden in Noord Amerika Ha-
zelhoen genoemd hebben , die hier den winter over blyft. Als men
dan 'er een van fchiet > vindt men den krop vol van deze bladeren.

Het Het hout van de Kalmia is zeer hard , en daarom gebruikt men het
hout. Q^-p aflèn in katrolblokken te maken; dog vooral dient het voor wevers-

fpoelen , waartoe de wevers geen hout hieromftreeks beter houden,

want het is vaft, laat zig ligt glad maken en fpringt niet. De fchryn-

werkers en drayers maken 'er ook allerlei werk van , waartoe men an-

ders gewoon is het befte foort van hout te gebruiken. Byzonderlyk

neemt ,raen daartoe den wortel, dewyl die doorgaans geel is. Het

hout is zo fyn en hard als men 't zou kunnen wenfchen. Uit het

middelpunt lopen verfcheidcn ilralen uit, dog wat ver van malkander.

Als men het loof in 't vuur fmyt , fpat het als of men 'er zout in ge-

goid had. Men gebruikt des winters de takken met de bladeren daar-

aan om de fchoorllenen te vegen. In 't jaar 1750. werden de meefte

bomen in Penfytvanie van zekere rupfen kaal gefchoren , dog dezen waag-

den zig niet op de Kalmia. Enige lieden beweerden dar als 'er des

zomers brund in een bofch onti'cond , het vuur zig door dezen boom

liet ftuitei\.

Mais. Zo wel de Zweden als de andere Inwoonders planten zeer veeL-I/^ï/j-,

niet alleen voor zig maar ook voor hun vee. Men beweerde dat 'er

^ geen beter voer voor de varkens was , om dat zy 'er zeer vet van

wierden , en hun vleefch 'er enen beteren fuiaak door kreeg als van

«nig ander voedfel. Ik heb der Komngl}'ke ZweedJ'cbe Maatjihappyt

der
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der Wetenfchappen twee Vertogen over dit foort van graan gegeven,
die in hare Verhandelingen te vinden zyn. (*)

De wielen der karren die men hier gebruikt beftaan uit twee foor-

ten van hout. Tot de velgen neemt men den Spaanfchen , en tot de

fpeken den Witten Eik.

De Sajfafrasboom wies hier overal. De Zweden noemen hem hier SafTa-

Saltenbras^oï Salfenfras. Als men wat van dit hout in 't vuur werpt, ^'-'''s*

fpringt het even als of 'er zout in lag. Men gebruikt het voor palen

aan de tuinen, want het duurt lang in de aarde. Anders denkt men
dat 'er nauwlyks een hout te vinden is, dat in de blote lugt zo zeer

van de wormen wordt aangegrepen , als dit , want zy vreten het iii

korten tyd door en door. De Zweden zeiden dat de Wilden , die

voorheen hier woonden , 'er fchalen van maakten. Als men iets van

den boom, of deszelfs jonge fcheuten, affhydt, en het onder den neiy

houdt, heeft het enen fterken dog aangenamen reuk. Sommigen fchil-

len den wortel , en brouwen de fchil in hun bier , om dat zy den-

ken dat dit zeer gezond is. Men legt de fchil ook in brandevvyn , of

tenvyl men hem nog bezig is over te halen , of naderhand als hy al

klaar is, insgelyks voor de gezondheid.

Een oude Zweed herinnerde zig nog dat zyne Moeder verfcheiden' ^'^^

menfchen van de waterzugt genezen had , door middel van een afkook- "^J^Sefs

fel van den Saflafrasworcel in water, eiken morgen genomen , dog te
terzii'i't.

gelyk kopte zy den lyder op de voeten.

Wanneer men een ftuk lands met hout bewaflèn bebouwen wil , Gebruikt

laat men 'er gemeenlyk de Saflafrasbomen op , om dat zy fterk in'^'-'S'^"^

de bladen zyn , en in de zware hette het vee lommer verfchaffen.
,

•
^^''^'^S*

Vele Zweden wafchten met een afkookfel van de fchil des wortels van
"'

den Saflafras het vaatwerk uit, waarin zy Cyder, bier, of brandewyn
brouwen wilden , om dat zy zig verbeeldden dat daardoor de dranken

gezonder wierden. Sommigen hadden de pollen hunner bedden van dit

hout laten maken om de weegluizen te verdryven , het welk zy meen-
den dat door zynen fterken reuk dat ongedierte hinderen zou daarin te

nellelen. Zo lang ook dat hout zynen fterken reuk behoudt had men
^er ene goede uitwerking van befpeurd, dog naderhand kon men niet

merken dat het veel hielp. Enige Engelfchen verhaalden dat het eni-

^e jaren geleden te Londen in 't gebruüc was geweeft de bloemen van

den Saflafras als thee te drinken , om dat men het voor zeer gezond
hield. Dog toen men begon te bedenken dat deze drank veel tegens de
Fenusziekte gebruikt wierd, fchafte men het af, uit vrees van kwade
verdenking. In Penjylvanie plagten enige menfchen de fpaanders van

T a dit

(*) Naamlyk in de Delen van de jaren 1751. en 1752.
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die hout in de kaflen te leggen » om de motten uit het wollen goed ta

houden. De wortel behoudt langen tyd zynen reuk. Ik heb 'er enerv

gezien die wel vyf of zes jaar in ene lade gelegen had en nog zeer fterlc

rook,

Rambo, de Ziveed^ vertelde dat de Wilden voorheen allerlei ledec

met den bafl van den kadenien eik rood plagten te verwen. En enige

oude lieden bragten zig te binnen dat hier in 't jaar 1697. ^^^ ^o harde

winter geweeft was, dat het ys in de Delhware twee voeten dikte had

gehad.

Digt en AoKE Helm was een der voornaamfte' Ziveden in dezen oord, wiens
zwuar Vader met den Zweedfchen Gouvernem' Prinz herwaards gekomen was.

^''^* Hy was over de zeventig jaar oud. Deze oude man verhaalde ons dat

in zyne kindfchheid in de bofichen een zeer digt gras plegt te

wafTèn , wel twee voeten hoog , dog dat het thans zo verminderd was ,

dat het vee werk had genoeg te vinden , en dat tegenwoordig vier

koeyen> niet meer melk gaven dan toen ene , dog de ooraaken van

deze verandering zyn ligt te- vinden.. In de jeugd van åen ouden Hehn
was het land weinig bebouwd , en men hield 'er nauwlyks het tiende

deel van net vee dat men 'er nu houdt, dus. had ene koe toen zo veel

Duurt voedfel als nu tien. Verders , het meefle gras duurt hier maar een
rnaar een jjjrjr

^ en waft niet ,
gelyk by ons in Ztüeden het meefle doet , ver-

)''>^i«
fchejden jaren voort uit enen den zelven worteL Dus moet men ieder

jaar op nieuws gras zayen. Het groot getal van heeften nu verhindert

Gebrek, het voortzayen dewyl zy het gras afeten eer het bloeyen kan. Dus moet men
zig niet verwonderen dat het gras tegenwoordig zo dun ftaat. Dit maakt

dat men, vooral des winters, op reis verlegen genoeg is met zyne paar-

den, en dat zo wel in Penfylvanie en Muryland als in New Jerfey^

want het gras is daar gantfch niet overvloedig aan te treffen , dewyl het

door het vee afgefchoren wordt eer het zaad fchiet. Maar verder noord-

waards,.als in Kanada , heeft men foorten van- overblyvend gras ge-

noeg. Zo wyslyk heeft het de Schepper gefchikt. Alle de koude ge-

weften moeften natuuriyk een duurzaam gras voortbrengen , dewyl de

Inwoonders , wegens den langdurigen winter , meer hoi voor hun vee

behoefden. De zuidelyke landfchappen daarentegen hebben minder

van dat foort van gras, vermits het vee den gehelen winter over in het

veld blyven kan. Egter hebben vele voorzigtige lieden Europifch duur-

zaam graszaad op hunne weilanden geftrbid. , het welk daar zeer wel

fcheen te flagen.

Mispel-
^^ Perfimon , of de by de Z'weden zogenaamde- M'upelhoom (*)

bomen, wies hier vry algemeen. Ik heb 'er reeds van gefproken , nogthans zal ik 'er

iets

(*) Diosfyros Firgj.niana.
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fets byvoegen. Zyne vrugten begonnen thans ryp te worden , en
'

'

eetbaar ce zyn. Men at ze nu gelyk ander ooft. Zy zyn zeer zoet

en fappig, dog een weinig t'zamentreklvend, ]k at 'er gemeenlyk zeer

veel van zonder nadeel. Men brouwt van de Mispelen een aangenaam Mispel-

bier, op deze wys. Laat in den herffl: , als de vrugc reeds door de bij^r.

vorfi: aangedaan is , kneedt men de vrugt in een deeg van weit of ander
meel, maakt 'er koekjes van, zet ze in den oven, tot Jat ze door
en door gebakken en droog zyn. Dan neemt men ze 'er uit. Als men
nu aan 't brouwen gaan zal, zet men enen pot op 't vuur vol koud wa-
ter, en legt 'er enige koekjes in. Het water warm wordende gaan de-
ze koekjes van een. Men neemt het dan van 't vuur, roert het wak-
ker om , zo dat het alles wel door een gemengd wordt. Dan giet men
het alles in een ketel. Dus gaat men voort tot dat men koeken genoeg
week gemaakt heeft. Dan doet men het mout in den brouwketel, en
behandelt het gelyk als bier. Dit bier wordt voor aangenamer gehou-
den dan meeil alle anderen. Men maakt ook brandewyn van de mis-

pelen. Dit gefchiedt aldus. Men doet 'er ene genoegzame menigte van

in een ketel , en laat ze daar ene ^eek in ,. of iets langer , tot dat ze

door en. door zagt zyn. Dan giet men 'er water op , en dan moeten
zy van zelven gillen , zonder dat men 'er iets by doet. Vervolgens
ftookt men 'er op de gewone manier brandewyn van , die gezegd worde
zeer goed te zyn , vooral als men onder de mispelen enige zoete wil-

de druiven doet. Enige mifpcien zyn reeds op het einde van Septem-
ber ryp , dog de mecften later, en velen niet voor November of De-
cember , wanneer de vorfl: ze aandoen kan. Het hout van dezen boora
is goed voor allerlei fchrynwcrk. Dog , als het geveld zynde in de
vi^e lugt blyft leggen, is het een van de eerile houten die rotten,, en
in een jaar tyds deugt 'er niets meer van. Als de Mispelboom eens

geworteld heeft , kan men hem bezwaarlyk uitroeyen , dewyl zy zig

te veel verlpreiden. Men zeide my , dnt als men een tak aflheed en in

de aarde rtak , hy wortel fchoot. Dog in zeer harde winters vriezen

deze bomen dikwyis dood , en kunnen , zo wel als de Perfikeboom,
niet zeer tegens de koude.

Vkle foorten van Kawoerden en Meloenen worden hier geteeld', fTawoer-
zynde gedeekelyk reeds by de oude Amerikanen bekend geweeft, ge- den.

deeltelyk door de Europeanen overgebragt. Van de Kawoerden had Melos-

men een foort dat aan het einde krom is, dog anders langwerpig, en
"^"*

dus wierden zy Crocknacks of Kromhalzen genoemd. Men kan ze by-
na den gehelen winter over goed houden. Nog zyn 'er zekere andere
Kawoerden die ook goed blyven. Anderen wederom worden aan (luk-

ken gefneden , aan draden geregen , en te drogen gehangen Men kookt
©f ftoofc ze daarna^ zo als men wil; en zy kiumcn het gehele jaar over

T 3 du-^
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duren. Men eet en bereide hier allerhande foorten van Kawoerden „

gelyk by ons. Vele landlieden hebben 'er gehele velden van.

Sqnas- De Squashes zyn een foort van kawoerden , dat de Europeanen van
'''f ^' de Inlanders gekregen hebben , en vi^aarvan ik reeds gefproken heb. Men

eet ze gekookt , alleen of by vleefch. Zy vereifchen weinig zorg , want

zy flagen in allerlei gronden. Als men het zaad in den heifft in de aar-

de brengt draagt het vrugt in de volgende lente.

Kala- De KalabaJ/en zyn ook een foort van Kawoerden, die veel geplant dog

bajfen. niet gegeten worden. Men maakt 'er allerhande keukengereedfchap van.

Zy zyn tederder dan de Squashes, en worden hier niet altyd ryp, dog

alleen by warm weder. Om 'er keukengereedfchap van te maken , wor-

den zy eerft wel gedroogd, het zaad en de vleefchige ftof, waarin het

legt, neemt men 'er uit, en fmyt het weg. De fchillen worden van

tinnen fchoon gefchraapt; en dan maakt men 'er allerlei lepels, fchotels„

en andere dingen van om eetwaren in te bewaren. Byzonder zyn zy

goed om zaden en planten 'er in over zee te verzenden , want die be-

houden hunne vrugtbare kragt veel langer in Kalahajfen dan anders.

Sommigen plegen de buicenfte fchilffen der Kalabajfen , voor dat zy ze

openen , af te fchrapen , daarna te drogen , en dan van binnen fchoon te

maken ; dit maakt ze zo hard ais been. Men kan ze ook afvvaflchen,

zo dat zy hare witte kleur altyd behouden.
Bock- De meefte Landlieden in dezen oord zayen Boel^weic Dit gefchiedt

*^Ê'i:' in 't midden van juli, want later gezaid zoude zy door de vorfl: bedor-

ven worden ; en als men ze vroeger zait bloeit zy den gehelen zomer

over , dog de bloemen vallen af zonder zaad te geven. Sommigen ploe-

gen den grond twee malen waar zy Boekweit zayen willen , dog anderen

maar eens, omtrent ene week voor dat ze zayen. Zodra men gezaid

heeft , wordt het land gc?gd. Men heeft ondeiTonden dat in een nat

jaar de Boekv/eit wei voortkomt. Zy blyft 9p het veld tot dat het be-

gint te vriezen. Als de oogll goed is, krygt men twintig , dertig, ja

veertig voor een. Zulkcn oogft had de Ziveedfche Kofter Ragnilfon,

in wiens huis wy thans ons verblyf hadden. Men maakt 'er koeken en

puddings van. De koeken worden gemeenlyk des morgens in de pan

op een l!:een gebakken, geboterd, en by de thee of koffy, in ftede van

gerooft en geboterd brood, gelyk anders de Engelfchen doen, gegeten.

De vogels met Boekv/eit gevoed leggen meer eyeren. Ook worden 'er

de varkens zeer vet van. Het fh-oo gebruikt men niet, maar laat het op

het veld , of firoit het in de boomgaarden , om als een foort van mifl

te dienen, wanneer het rot. Geen dier wil 'er van eten ten zy in den

uiterfien nood, als het veld met fneuw bedekt, en niets anders te vin-

den is. Hoe gemeen de Boekweit in de Engelfche Volkplantingen ook

is, hebben 'er egter de Franfcben in Kanada gene regte kennis aan.

Wï-
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Wv vonden, den 23. Nov. tegens den avond enige ligt gevende vvor- Li^^teiule

men. Hun lichaam was lynregt, heftaande uit elf geledingen, een wei- vvoimciu

nig puntig van voren en van agtcren. De lengte van den kop tot den
ftaait was vyfen ene halve meetkundige lyn. De kleur was bruin, en
de geledingen als die der Onilci. De fprieten waren kort en regt. De
zes voeten zaten aan de voorfle geledingen. Als de worm liep liet hy
het agterlle deel op den grond flcpcn , en dit hielp zyne beweging, Hec
uitcrile van den Haart bevatte de Üol' die in 't donker een groenagtig ligc

geeft. De worm konde ze intrekken , zo dat hy geen ligt give. Schoon
het den gantfchcn dag ilcrk geregend had, kropen zy in menigte onder
het kreupelhout, zo dat de grond als met Harren be;';.iid fchccn. In 'c

vervolg zal ik gelegenheid hebben van een ander fooi c van gekorven ge-

dierte of vlieg te fpreken , die door de lugt vliegende by nagt als vuur-

vonken ligt geeft. Zoude wel deze ligtende wormen ene verfcheiden-

heid wezen van de Lampyris NoEtÜuca, van Linn.eus?

Het llex Aquifolium wies op waterige plaacfen hier en daar in 't lUx A-
woud. Men moert dit gewas onder de zeldzamen reker.en. Het blad quifo-

blyft zomer en winter groen. De Zweden drogen de bladeren , maken """'•

ze tot poeder , koken ze in dun bier , en gebruiken ze in 't zydcwce.

Men verwt hier rood met Brazilishout en met een foorc van boom- Vcrvv-

mos, en blauw met Indigo,. Om zwart te verwen plukt men de bladen Itolfcn.

van de wilde zuring (*} en kookt ze met de Hof, welke dan gedroogd

en op nieuws met Campechehout en koperrood gekookt wordt. Dit

zwart is zeer bellendig.. Men fpint en weeft zelf hier veel van de dage-

lykfche klederen, en verwt die in huis. Het vlas wordt van velen ge-

bouwd, en Haagt wel. Dog de hennip gebniikt men v/einig.

De Rogge, de Weit , en de Boekweit worden met den llkkel ge- Siklccls

maid, dog de Haver met de feis. De fikkels, die men hier gebruikt, en Seis-

zyn lang en fmal, en het fcherpe is met kleine tandtjes van binnen bc- '*^"«

zet. De landen blyven een jaar braak leggen , en gedurende dien tyd

weidt "er het vee op.

Zi'XFS de niet veel vermogende landlieden in dezen oord hebben

hunnen boomgaard, min of meer groot volgen-^ hunnen rykdom. De
bomen zyn gemeenlyk Perlike - Appel en Kedlèbomen.

Wy verlieten deze plaats den 24. Nov. een weinig voor den middag, Vervolg

en vervolgden onze reis, åc Znvecdfchc Kerk te Kakoon voorby, naarX^'! '^^

Peils groves. Het land aan beide zyden van den weg is zandig en ta-
'^'^'

melyk vlak. Hier en daar ziet men, dog niet dikwyls, enige L;indhoe-

ven. Daar waren grote flreken nog enkeld bofcli , meelt uit vcrlü'iei-

den foorten van Eiken en uit Hikorybomen bellaaude. Egter kon men
in.

(*) Rumex acetofelku
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ïn deze bofTchen zeer wel voorekomen, zelfs mee een rymig, U'ant men
vond 'er weinig laag hout en (lenen in. Dog hier en daar lagen enige

bomen , 't zy door ftorm geveld , of uit ouderdom oragevdlen , die

enige verhindering maakten.

Waarne- Gedurende myn verblyf te Rakoon , nu en den gehelen volgenden

mingen winter , deed ik rayn beft om van de oude Ziueden alle mogelyke onder-
omtrent rigcing te krygen , aangaande het toenemen van het land , en 't vermin-
het toe-

dgren'van het water in deze oorden. Ik zal hier gewagen wat onderrig-

vaii het tingen ik kreeg. Ik geef ze zo als ik ze ontvangen heb , met maar wei-

land, nige aanmerkingen ; dus kan d£ Lezer daaruit zulke gevolgen trekken als

hy wil.

Een Zweeds ÄT/k^ genoemd , meer dan vyftig jaren oud, hield zig

voor overtuigd, dat, omtrent dezen tyd, de kleine meertjes, poelen,

bronnen en rivieren minder water hadden dan toen hy een jonge was.

Hy kon verfcheiden meren noemen, die men iu zyne jeugd met grote

fchuiten bevoer , en zelfs in 't heetfte van den zomer water genoeg had-

den , dog nu of geheel of voor het grootfte gedeelte .droog waren ,

en die ten minften des zomers geen water meer hadden. Hy zelf had

by gebrek van water den vifch zien fterveu ; en het fcheen hem toe dat

het tegenwoordig des zomers zo veel niet regende als voorheen. Een
man van zyne bloedvrienden , die omtrent agt mylen van de Dellawa-

re af, op enen heuvel by een riviertje woonde , had enen put doen

graven , en op de diepte van veertig voet ene menigte van oefter en

moilèlfchelpen , van riet , en ftukken van gebrokene takken gevonden.

Ik vroeg hoe zy dagten dat dit alles daar gekomen was, en het ant-

woord was , dat fommigen meenden dat alles daai' reeds van den zond-

vloed af zo gelegen had , en anderen dat het land toenam.

Peter Rambo , een man van digt by de zeftig jaar , verzekerde my
dat op verfcheiden' plaatfen te Rakoon , waar men putten , of met een

ander inzigt diep in den grond , gegraven had , men ene menigte van

raoflèlfchelpen en andere voortbrengfels van de zee had gevonden.

Somtyds had men ftukken houts ontmoet ter diepte van twintig voet,

waarvan fommigen verfteend waren , en anderen 'er uitzagen als ver-

brand. Op die diepte vond men eens ene grote lepel. Zoude het ver-

brande hout niet zwart geworden zyn door onderaaidfche minerale dam-

pen ? Dog velen hebben 'er uit opgemaakt , dat Amerika reeds voor

den Zondvloed bewoond was. Dezelve man verhaalde my verders, dat

men ook ticchelftenen diep in den gi'ond gevonden had. INIaar zoude

niet de fteenkleurige klei , waaruit de grond hier grotendeels beftaat ,

hard zynde , voor ticchelftenen zyn aangezien? Ik heb horen zeggen

dat die klei, hard zynde, veel naar gebakken fteen gclykt. Hy zei-

de ook , dat de rivieren nog even zo hoog waren als men wift dat zy

oit
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«k waren geweefl:; maar in de kleine meertjes, in poelen en vyvers was
tnerkelyk minder water.

Maons Keen, een andere Zweed van meer dan zeventig jaar , verze-
kerde , dat , by het graven van enen put , hy , op de diepte van veertig

voet , een groot ftiik kaflanjenhout , en wortels en flelen van riet gezien
had , nevens ene kleiagtige aarde , gelyk die welke men gemeenlyk aan
het ftrand van zeeboezems vindt , daar men zout water heeft. Deze klei

had den zelvcn reuk en enen zoutagtigen fmaak. Hy en verfcheiden' an-
deren maakten daaruit op, dat al het land waar Rakoon en Penm-neck
leggen van ouds geheel door de zee bedekt was. Ook was 'er op ene
grote diepte ene fpaan, gelyk die der IFilden^ gevonden.

SvBN LocK en Willein Cobb, beiden meer dan vyftig jaar oud, kwa-
men daarin volkomen overeen, dat men op vele plaatlèn hicromftreeks

by het graven naar wellen zeer veel riet , het meefi: verrot
, gevonden had

ter diepte van dertig en meer voeten. En 't werkvolk van Cobh zelvea

was in 't graven ter diepte van twintig voet op enen dikken tak geko-
men, die hen belet had voorttegaan , tot dat men hem doorgehakc
had. Het hout was zeer hard. Ook is het zeer gemeen van niet

diep jn den grond ene menigte te vinden van niet geheel verrotte bla-

den van allerlei foort. By het maken van enen molendyk , enige jaren

geleden, op de rivier waarby de kerk van Rakoon (laat, en het door-
gi'avcn ten dien einde van ene bank , vond men dat die meell uit oefler-

fchalen bellond, fchoon men hier meer dan honderdentwintig Eng. my-
len van zee is. Zy, nevens alle de Inwoonders van R'.koon, beflocen

hieruit , zonder dat men het hun in 't hoofd gebragt had , dat deze land-

Itreek in oude tyden door de zee bedekt was geweell. Ook verzekerden

zy, dat vele kleine meertjes, die in hunne jeugd, zelfs in den zomer,
vol waters waren , nu des zomers nauwlyks een beekje uitinaakcen , uit-

genomen by h;irde regenvlagen ; dog zy vonden niet dat de rivieren van
wattr verminderd waren.

AoKK Helm, een gryzaard van zeventig jaar, vond by 't gi'aven van
enen put cerfl zand en kleine (lenen , en dat ter diepte van agt voeten ,

daarna ene bleke en vervolgens ene zwarte klei. Op vyftien voeten vond
hy een Huk hard hout, en verfcheiden (lukken van vuurftenen. Hy ver-

haalde dat hy verfcheiden' plaatfen in de Dellaware kende daar men in

zyn jeugd met fchuiten voer, en die nu in kleine Eilandtjes veranderd

waren , waarvan ""er fommigen byna ene Eng. myl lengte hadden. Deze
Eilandtjes ontdaan uit zandbanken die zig in den flrbom vaftzetten , waar-
op vervolgens het water enige klei aanfpoelt, in de welke biezen be-

ginnen te groeyen, en dus wordt het allengskens tot land.

By ene zamenkomd van de oudile Ziveden uit het kerfpel van

Rakoon^ kreeg ik het volgende antwoord op de vragen die ik aan-

V gaan-
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gaande deze zaak deed. Waar men hier ook putten graaft vindt nieiï

overal ter diepte van twintig of dertig voet vele oefterfclielpen en

Clnms. Op vele plaatfen heeft men by 't graven ene menigte ge-

vonden van biezen en riet , meed alles onbefchadigd. Eens heeft men
enen gehelen bondel van vlas ontmoet wel tultchen de twintig en

di-iecntwintig voet onder den grond. Het was al zo weinig befcha-

digd als of het eerrt onlangs onder de aarde was geraakt. Alle de

menfchen ftonden verwonderd, kunnende nieraant begrypen hoe het,

daar gekomen was. Dog ik verbeelde my dat die goede lieden^ de

ene of de andere ^menkaanfche plant, als het wilde F'irgimfche

\'las (*) of het Antirrbinum Csinadenfe ^ dat veel naar vlas gelykf,

voor vlas aanzagen ; en het was ook opmerkelyk dat die bondel onir

wonden zou geweeft zyn. De Europers op hunne aatikomll von-

den nergens vlas in Amerika. Hoe kon 'er dan een bondel van

onder de aarde komen ? Gebrande kolen heeft men dikwyls in den

grond gevonden. De koller , Erik Ragniljfon , had 'er velen van?

gezien. Ook heeft men dikwyls ter diepte van boven de twintig

voeten takken en blokken houts ontmoet. Op fommige plaatfen

had men fpanen by de IVtlden in gebruik uitgegraven.. En uit dit.

jilles maakten zy op , dat deze landftreek voorheen zee geweelt

was. Dog men moet hierby opmerken, dat meefl: alle die putten

op plaatfen gegraven wfierden daar ene nieuwe plantery wierd aange*-

lefTd, waar men het hout eerll: had weggehakt, dat 'er miffehien vcr-

fcheiden' euwen gedaan had. Uit alle deze aanmerkingen , en nog an-

deren, die ik in 't vervolg 'er byvoegenzal , kan men opmaken, dat een

gi-oot deel van Neiv Jerfey in overoude tyden een gedeelte was

van den bodem der zee , en naderhand voortgebragt is geworden door

de modder, flik en andere floffen, die de Detlaware met zig gevoerd

heeft. Evenwel maakt het uitftek by Kaap May, waarvan in "t ver-

volg, deze zaak nog meer of min nog twyffèlagtig.

Planten f)E gewaffcn die hier zomer en winter hun blad houden zyn.
die altyd

jy^ jy^ Jquifolium, of Huift.

bïvven
^^ Kahnia Latifolia, de breedbladerige Kalmia;

De Kalmiii angitliifolia , de fmalbladerige Kalmia , een foort van

den eerflen.

De Magmlia glauca , de Beverboom. De jonge planten \"an de-

zen boom alleen behouden des winters haar blad, en de ouden niet.

Het Viscum album , het geniene INIiftelboompje , waflende gemeen-

lyk op de Nyjfa aquatica , de Liqnidambar fiyraciflua , den Eik en

de Linde , zo dat de toppen dier bomen 'er des winters gantfch gi'oen

van fchynen. De

C*^ Limm Firginianum^
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Dh Myricci cerifera of de Talkboom. Dog van dezen behouden

maar enige jonge bomen hun loof, de meeften laten hec vallen.

De Sparreboom. (*)

De Denneboom. Ct)
De CupreJJm tbyoides, of de witte Jenever, anders de witte Ceder.

De Juniperus Firgifiiana , de Rode Jenever, of Ceder.

Verscheiden' Eiken en andere bomen laten hier in den winter

hun blad vallen, die wat zuidelyker, gelyk in Karolina, hec ganc-

fchc jaar door groen blyven.

Men heeft opgemerkt dat de Europeanen in Noord Amerika , Het uit-

het zy zy in Zweden^ in Engeland, in Duitfchland, of in //«//(«»^f, vallender

of zelfs in Amerika van Eurepeaanfche ouders geboren zyn , hunne tanden in

tanden veel vroeger kwy t ralien dan in andere landen ; byzonderlyk u™'''^^"

had dit plaats omtrent de Vrouwen. Men zag dikwyls meisjes van

twintig jaar , die reeds de helft van hare tanden verloren hadden ,

zonder hoop te hebben nieuwen te zullen krygen. Ik heb naar

de oorzaak hiervan gezogt , dog ik weet niet of ik de ware ge-

vonden heb. Velen waren van mening dat de lugt hier te lande na-

delig was voor de tanden , en dit is zeker dat het weder nergens

onbeftendigcr wezen kan ; want een zeer hete dag eindigt dikwyls

met ene fcherpe koude , en zo ook omgekeerd. Dog deze ver-

anderlykheid kan het uitvallen der tanden niet veroorzaken , dewyl
^^^

dit by de Wilden gene plaats heeft , die , fchoon zy in de zelve
y^^,

^^^^""

lugt leven , altyd witte en fchone tanden behouden , gelyk ik zelf i^xiim.

gezien, en ook van vele anderen gehoord heb. Daar zyn 'er die

<3it aan 't onmatig gebruik van vrugten en zoetigheden toefchryven;

dog ik heb vele menfchen gekend die hierin geen overdaad begin-

gen, en evenwel hunne tanden kwyt raakten.

Ik begon het thee drinken , dat hier des morgens en des middags Of dit

gefchiedc , te verdenken, het welk tegenwoordig vooral onder del'o"itvan

Vrouwen zo gemeen is , dat 'er nauwlyks zelfs ene Boerin of arme !':•'

'i^f^

Vrouw is, die des morgens geen thee drinke. En in deze mening ^
*

wierd ik beveiligd op ene reis, die ik deed in de oorden daar de

Wilden nog wonen. De Generaal Major Johnfon verhaalde my toen,

dat velen van de Wilden, die digt by de Europeanen woonden, ge-

leerd hadden thee te drinken, en dat men opgemerkt had dat zulke

Jmerikaanfche Vrouwlieden, die zig zeer daaraan gewend hadden,

even als de Europifche Vrouwen , hare tanden vroeg kwyt raakten,

fchoon zy ze voorheen gantfclj zuiver hadden gehad. Integendeel

zulken die gene thee gebruikten behielden hare tanden tot enen ho-

4jen ouderdom. DoG
Q) Pinus Abies, Cf) Pinus fylveflrir,

V 2
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Dog naderhand bevond ik dat het gebruik der thee niet de enige oor-

zaak van dit verlies der tanden wezen kon. Verfcheiden jonge Vrouws'
perfonen , in Europa geboren , klaagden dat zy hare meefte tanden wa-
ren kwytgeraa'it zodra zy in Amerika gekomen waren. Ik vroeg, of

zy niet dagten dat dit van het menigvuldig thee drinken kwam , dewyl

men weet, dat fterke thee de tanden als opvreet; dog zy antwoordden

dat zy reeds begonnen hadden hare tanden te verliezen voor dat zy nog

thee gedronken hadden. Maar myn onderzoek voortzettende , vond ik

ten laatften ene genoegzame oorzaak van dit uitvallen der tanden. Alle

deze Vrouwen bekenden dat zy zeer gefield waren om alles zo warm te

éten." eten als het maar mogelyk was. Dit was even het zelve met de andere

Vrouwen in het land, die hare tanden veel vroeger verliezen dan de Mans.

Zy drinken veel meer thee des morgens en des namiddags dan de Mans y

wier bezigheden hun den tyd niet laten van lang aan de theetafel te zit-

ten. Behalven dat, de Engelfche Mans geven weinig om thee, maar

houden meer van een kom punch. Als de Engelfche Vrouwen thee

drinken gieten zy ze niet in de fchotelqes, maar gebruiken ze zo heet

als zy kunnen uit het kopje. De wilde Vrouwlieden volgen ze daarin-

na. Integendeel, die Wilden^ wier tanden wie en. gaaf z.yn,., eten of

drinken noic iets warm.

1% vroeg verfcheiden van de oude Zweden of hunne Ouders en Lands-

lieden hier ook hunne tanden zo vroeg verloren hadden , dog zy zeiden

van neen. Bengt[on , de Kerkeraad van Philadelphia , verzekerde my.,

datzyn vader op zyn zevencigfte jaar periikeflenen en noten met zyn tan-

den kraken kon , en dit zal tegenwoordig niemant hier op die jaren on-

dernemen. Dit beveiligt het geen ik gezegd heb, want in dien tyd was

het gebruik der thee in Noord Amerika onbekend...

Koort- Gene ziekte is hier gemeenderdan die welke de Engelfcben Feverand
f™. (igug noemen-, ene koude koorts, die of ene alledaagfche, andere- of

derdedaagfche isi Dog het gebeurt dikwyls dat iemant, die ene derde-

daagfche koorts gehad heeft, en ze ene week is kwyt geweeft:,enc alledaag-

fche in de plaats krygt,. en als die weg is, na enigen tyd, weder door

ene derdedaagfche wordt aangecaft. De koorts begint gemeenlyk op-

het laatfl: van Auguftus of het begin van September, en duurt den herfll

en den winter over tot aan de lente, wanneer zy geheel verdwynt.

De Vreemdelingen worden 'er gemeenlyk het eerfte of het twede jaar

na hunne aankomft van aangetaft , en veel flerker dan de Inboorlingen
,

zo dat zy 'er fomtyds aan fterven. Maar als zy. 'er de eerfte maal door-

komen, zyn zy 'er gemeenlyk het twede jaar, en fomtyds- altyd vry

van. Men zegt hier in 't gemeen dat de Vreemdelingen de koorts kry-

gen om zig aan de lugt te gewennen. De Inboorlingen van Europifche

afkoraft hebben op fonimigen plaatfen alle jaren een aanval van koorts,

dog
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Sog fommigen zyn 'er fpoedig van af, daar anderen zes maanden kng
daaraan fakkelen, en enigen zelfs toe hunnen dood toe. De Wilden
zyn 'er ook aan onderhevig , dog zo (lerk niet als de Europeanen. Geen
ouderdom is 'er van bevryd; waar deze koorts heerfcht ziet men 'ergry-

zaards en kinderen in de wieg, dikwyls niet boven de drie weken 'oud,

van geplaagd. Dezen herfll was zy hier veel fterker dan naar gewoonte^
Zy maakt de menfchen z-o bleek als doden en fchrikkelyk zwak , dog.

laat hun nogthans toe in de tuflclientyden hunne bezigheden waartencmen.
Het is zonderling, dat 'er alle jaren fommige ftreken zyn daar de koorts

regeert , en anderen daar niemant 'er van weet. Ook zj'n 'er plaatfeu

waar men 'er voorheen niets van plegt te weten, dog daar zynugemeen^
der begint te worden. Vele oude lieden verzekerden eenllcmmig dat de
koorts noit zo hevig en aanhoudend was geweeft toen zy kinderen wa-
ren als nu. Dog anderen , ook ruim zo oud als de eerllen , waren vatï

gedagte , dat de koorts voorheen naar evenredigheid der Inwoonders wel
zo algemeen en zo fterk geweeft was , dog dat men in dien tyd , toen

'er veel minder menfchen waren , en de plantcryen zo ver van malkande-

ren lagen, daar zo veel agt niet op had kunnen nemen ; zo dat het

waarfchynlyk is, dal de uitwerkingen der koorts altyd omtrent gelyk

geweeft zyn.

Het is moeilyk de ware oorzaken dezer ziekte te bepalen; daaroorzs-
fchynen 'er verfcheiden' te zyn, en die niet altyd dezelven; fomtyds,ken.
en ik denk gemeenlyk , lopen 'er verfcheiden t"zan:en. Ik heb 'er Ge-
neeskundigen over onderhouden, en zie hier wat zy 'er van dagtcn.

Sommigen meenden dat de gefteldheid van de kigt in dit land oor-

zaak is van deze koorts, dog de meeftcn beweren dat zy veroorzaakt,

wordt door de ftaande en rottende wateren; en dit fchynt de onder-

vinding te bekragtigen. Want men heeft opgemerkt, dat zulken die.

in de nabnurfchap van moerallèn en poelen wonen , of op zulke plaatr

fen waar men een ftaand en ftinkend water vindt, genoegzaam ieder

jaar de koorts krygen , en 'er veel ligter dan anderen van worden aange-

taft. En dit gebeurt voornaamlyk in een jaargetyde, dat de wate-

ren , door de onmatige hette het meeft uitwaaflèmen , en de lugt met
kwade dampen vervullen. Ook is de koorts zeer fterk op alle lage

plaatfen , en waar tweemaal in de vierentwintig, uren het zeewater

met het ty opkomt , en zig met het zoete water vermengt. Des zo-

mers wordt men, over zulke plaatfen reizende, dikwyls gedwongen
zyne neusgaten toetehouden, uit hoofde van den ftank, dien de ver-

menging van het zoete met het zoute vm.Qr voortbrengt. Om deze

reden worden de menfchen te Penns-neck, en te Salem in New Jer-

fey , waar de grond de gezegde eigenfchappen heeft, jaarlyks veel

Itcxker door de koorts geplaagd, dan die op hoger gronden wonen.

V 3 In.-
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Indien icmtnu wonende op hoge landen, waar men vry is van ds

koorts, naar de lager landen trekt, kan hy wel ftaat maken van alle

jaren op den gewonen tyd de koorts te krygen zo lang hy daar blyfc

wonen. Menfchen, die de frifchfte kleur hadden, uit de hoger lan-

den naar de lagere verhuizende, en daar enen tyd lang blyvendc ver-

toeven, hebben alle hunne kleur verloren, en zyn zo bleek gewor-

den als doden. Dit kan egter de enige oorzaak van de koorts niec

wezen, want ik ben in lage landen gev/eeft, daar veel ftaande wate-

ren waren , waar de menfchen zeiden zelden van de koorts gekweld

te worden ; dog deze plaatfen lagen twee of drie graden meer noord-

waards.

Anderen waren van gevoelen dat liet onvoorzigclg en onmatig eteiï

van vrugten zeer veel de oorzaak was van deze koorts. Dit heeft byzon-

derlyk plaats omtrent de Europeanen die eerd overkomen , en nog niec

aan de lugt en de vrugten van Amerika gewend zyn , want zy die hier

geboren zyn kunnen 'er raeer van verdragen, en zyn egter niet geheel

vry van de kwade gevolgen der onmatigheid. Ik heb hierover vele Ert'

gelfchen en Duitfchers uit eigen' ondervinging horen fpreken. Zy be-

kenden het dikwyls beproefd te hebben , dat als zy eens of tweemaal

nugtcren van een watermeloen aten zy verzekerd konden wezen van bin-

nen weinige dagen ene koude koorts te hebben. En het is merkwaar-

dig het geen de Franfchen in Kanada, my vertelden, dat de koortfen daar

minder gemeen waren , fchoon men daar niet minder watermeloenen ge-

bruikte dan in de Engelfche Volkplantingen , en dat men noit opgemerkt

had dat zy koorts veroorzaakten ; maar dat wanneer men in 't hete van

ilen zomer by de Ulinoizen komt , een Amerikaan/eb volk , dat op

de zelve breedte met Penfylvanie en New Jerfey woont , zy geen wa-

termeloenen eten konden zonder de aanvallen ener koude koorts te be-

fpeuren, en dat de Wilden hen ook waarfchuwden van zo gevaarlykene

vrugt niet te eten. Doet ons dit niet denken dat de groter trap van hette

in Penfylvanie en het Land der Ulinoizen, beiden vyf of zes graden zui-

delyker dan Kanada gelegen , die vrugt gevaarlyker maakt ? In de

Engelfche Volkplantingen heeft ieder Boer watermeloenen , die men on-

der 't hoyen gebruikt, ofgedurende het werken in den oogil, wanneer

het volk niets in de maag heeft, om zigin de hette te verkoelen, ge-

lyk deze fappige vrugt zeer frifch is. Ook eet men hier in den zomer

zeer veel meloenen , komkommers, kawoerden ,
/^«^^Äfi , moerbezien,

jippelen, perfiken, kerlTcn, en ander ooft, al het welk ook het zyne

doet ter bevordering der koorts.

Dog dat de levenswys hier zeer veel aan toebrengt , kan men beflui-

tcn uit de eenparige berigten van oude lieden aangaande de tyden hun-

ner kindfchheid, volgens welke berigten de menfchen in die tyden aan

zo
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zo vele ongemakken niet onderhevig en zelden ziek w.iren. Alle de
©ude Zweden verklaarden , dat hunne Landslieden die zig hier he: eerft

nederzetteden enen hogen ouderdom bereikten, en dat hunne kinderen

omcrent tot die zelve jaren kwamen; dog dat de kleinkinderen en de
kleinkleinkinderen den ouderdom van hunne voorouders niet hadden be-

reikt , en zo gezond en fterk op ver na niet geweeft waren. Dog de
Ziueden leefden hier in 't begin zeer matig. Zy waren te arm om bran-

dewyn en rum te kopen, die zy ook zelvcn niet ftookten. Egcer hadden
zy Ibmtyds een goed Ikrk bier, Zy willen ook genen cyder te maken ,

die nu zo gemeen in 't Land is. Koffi, thee, chokolaat , waaruit zelfs

nu het Landvolk ten dele zyn oncbyt maakt ,- waron onbekend. De
mccftcn hadden noit fuiker of funch geproefd. De thee , die men mr
hier drinkt, is of zeer verlegen , of mee allerlei kruiden vennengd, zo-

dat zy nauwlyks meer den naam van thee verdient; gevolgclyk kan zy
niet dan ene kwade uitwerldng op zulken doen die dezelve in menigte
gebruiken ; behalvcn dat zy niet mificn kan van de ingewanden te ver*

flappen, daar zy 's morgens en 's namiddags byna kokend heet gedron-

. ken wordt. De Wilden^ afkomelingen van de oorfpronglyke bewoon^
dcrs dezes Lands , verflrekkcn tot een bewys van het geen ik zegge.

T is bekend dat hunne voorouders,, ten tyde van de aankomll der j£«-

ropeanen, zeer oud wierden; 'r was niets- vreemds van 'er lieden onder

ce vinden die boven de honderd jaar waren, Zy leefden fober , en dron-

ken niets dan water. Brandevvyn, rum ^ wyn, en andere iterkc dranken

waren hun onbekend. Dog federt dat de Chrifienen hun die dranken

hebben leren drinken, en zy ze zo aangenaam gevonden hebben, berei-

ken zulken die hunne luften niet kunnen tegengaan niet de helft van dè
jaren hunner voorvaderen;

EiNDELYK,daar waren 'er die beweerden , dat het uitroeyen van zo vele

welraikende planten y waarmede op de aankomft der Europeanen de
boflchen vol waren , dog die het vee thans vernield heeft , kon worden
aangezien als ene van de grote oorzaken van de voortgangen der koort-

fcn. De menigte dezer bloemen verfpreidde alle morgens en avonden

enen lieflykcn geur in de boiïchen. liet is derhaK'en niet vreemd te

denken , dat daardoor de fchadelykheid der rottige uitwaaflcnnngen ge-

matigd werd , zo dat zy zo gevaarlyk in dien tyd niet waren.

Verscheiden' geneesmiddelen worden tegens deze kwaal aangewend. Midde-
De Kina was voorheen een onfeilbaar middel , dog tegenswoordig doet Ji^n daar

zy altyd die uitwerking niet, fchoon men ze hier voor zuiver en onver- '^'^Seii»

valfcht bekomt. Vele lieden befchuldigden dit middel van iets kwaads
xn het lichaam agter te laten. Dog men heeft gemeenlyk ondervonden ,

dat als de Kina goed was en terftonds in 't begin der koorts gebruikt

wiecd, eer het lichaam verjiwakt was , zy de koorxs altyd verdreef, zo

dat-
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dat de huivcnngen niet weder kwamen , en men gene pynen nog zwaarte

in de leden overhield. Maar als de kwaal was ingeworteld en de Lyders

fterk verflapt had , of dat zy nacuurlyk zwak waren , verliet hen de koorts

wel op 't gebruik der Kina , dog keerde een veertien dagen daarna we-
der , en dwong hen ze op nieuws te gebruiken ; waarvan het gevolgdik-

wyls was pj'n en ilyfheid in de leden en fomtyds in de ingewanden,

waardoor zy belet wierden te gaan , welke pyn hun vele jaren bybleef,

en dikwyls tot den dood toe. Deze kwade uitwerking wordt gedeelte-

lyk aan den koortsbaft, dien men hier zelden onvervalfcht bekomt, en

gedeeltelyk aan de onvoorzigtigheid der Lyders onder 't gebruiken van

denzelven toegefchreven. Een van myne kennifTèn was zeer ervaren ia

't verdryven van de koorts door de Kina, welke hy gaf zodra de koorts

zig in 't lichaam vaflgezet had. Dog voor dat hy ze gebruikte nam hy

een zweetmiddel , dewyl hy dit zeer heilzaam gevonden had. En gelyk hier

de koorts veeltyds van dien aard is dat zy niet doet zweten , zelfs niet ia

hare hette , moed; men door andere middelen de uitwaafleming bevorde-

ren. Ten dien einde nam de Lyder het middel op den dag van de huive-

ring en moeft dien avond zonder eten zyn. Den volgenden morgen
rnoefl: hy in 't warme bed blyven, veel thee drinken, en wel loegedekc

zyn, om fterk te kunnen uitwaaiTemen. Dus bleef hy tot dat het zwe-

ten ophield, verliet dan het bed in ene warme kamer, wafchte het li-

chaam met bloed- lauw water, om het te zuiveren van de vuiligheid door

het zweten veroorzaakt, ten einde die <ie poren niet mogte verltoppen.

De Lyder wierd daarop afgeveegd, en nam eindelyk de Kina verfcheiden*

malen op den zelven dag in. Dit wierd twee of drie malen herhaald,

op de dagen na dat de zieke de koorts gehad had , en zy verliet hem ge-

meenlyk zonder weder te komen, en zonder dat hy 'er in "t vervolg

bleek van zag.

De fchors van den wortel des Tulpebooms (*) op de wys der Kina

genomen heeft fomtyds de zelve uitwerking.

Sommige menfchen fchillen de wortels van den Kornoeljeboom , (f)
en geven de fchil den zieken in. Verfcheidenen , die door de Kinn niet

geholpen wierden, zyn door dit middel genezen. Ik heb ook menfclien

gezien die geholpen waren door zwavel fyn geflampt, met fuiker ver-

mengd, alle avonden voor dat zy naar bed gingen, enalleogtendenvoor

dat ze opflonden , te gebruiken. Dit deden zy drie of vier malen in den

tufTchentyd <lat zy van de koorts vry waren , en namen 'er telkens wat
warmen drank op , om de poeder te doen zakken. Dog fommigen von-

den hier geen baat by.

Anderen namen den gelen baft van den perfikeboom, byzonderlj'k

dien van den wortel , en kookten hem in water, tot dat 'er de helft van

vcr-

i*y Liriedendron TuUpifera LiniN. (f) Carnus fiorida, Linn.
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vervlogen was. Hiervan nam de zieke eiken morgen een wynglas vol
•voor dat hy iets gegeten had. Deze drank heeft enen onaangenamen
fmaak, en trekt den mond by een gelyk aluin; dog hy had vele men-
fchen te Rakoon geholpen, die andere middelen te vergeefs gebruikt
liadden.

Weder anderen kookten de bladen der Potentilla reptans, of der
Potentilla Canadenjis^ in water, en dronken 'er van voor dat de huive-
ring aankwam ; en het is bekend dat 'er velen door geholpen zyn.
De Bewoonders van den ftroom Mabawk , zo -wd Amerikanen als

£»rö/ffrj, (lampen den wortel van het Geum rivale. Deze poeder worde
van fommigen in water gekookt tot dat het afkookfel vry ftei-k is; an-
deren gieten 'er maar koud water op, en laten 't enen dag over ftaan;

enigen mengen ze met brandewyn. Van dit middel moet de Lyder een
glas vol nugteren nemen op zynen vryen dag. Men verzekerde dat die

een der zekerfte middelen was , en de Kina overtrof.

Die genen welken digt by de yzermynen woonden betuigden zelden
of noit door deze koorts te worden aangetaft ; dog wanneer zy ze eg-
ter hadden , dronken zy het water uit bronnen die uit de yzermynen
komen, en enen fterken ftaalfinaak hebben. Dit middel verzekerden ze

my onfeilbaar te zyn. Anderen , die niet digt by zulke bronnen woon-
den, trokken 'er voor enige dagen naar toe, als zy de koorts hadden,
om het water te drinken, dat hen gemeenlyk hielp.

Ik heb boven reeds aangemerkt, dat faly met citroenfap zeer heilzaam
tegens de koorts bevonden is.

Dog men had opgemerkt dat een middel dat den een hielp dikwyis

kragteloos op den ander is.

Borstontstekingen (*) zyn ook ene ziekte waardoor men hier dik- Borfïont*

wyls wordt aangetaft. Velen van de oude Zweden vertelden my dat zy ftckin-

in hunne jeugd 'er weinig van gehoord hadden , dog dat deze ziekte nu S^"»

zo gemeen was dat zy jaarlyks vele menfchen wegfleepce. Maar men
heeft opgemerkt dat zy in fommige jaren zo kwaadaardig niet is als in an-

deren , wanneer zy de meefte Lyders doodt. Ook is zy fterker op de
ene dan c^ de andere plaats.

In den herfll van 1728. fleepte zy vele menfchen weg te Penns-necky
ene plaats beneden Ä«A'oe», åigter aan de Dellaware, waar vele Zwe-
den waren geveftigd. De meeften Zweden ftierven 'er van , fchoon zy
zeer talryk waren. Dit heeft gemaakt dat hunne kleine kinderen , die

overbleven , met de kinderen der Engelfchen opgroeyende , hunne moe-
<lertaal vergeten hebben , zo dat 'er weinigen zyn die nu het Zweedfcb
verdaan. Sedert dien tyd heeft deze ziekte jaarlyks wel enige menfchen

X te

(•) Flturiiis,
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te PennS'neck om hals geholpen, dog in geen groot getal. Zy fcheeii^

als ware het, te ruften,, tot in den herfll van dit jaar 1748. wanneer zy

op nieuw yiïèlyk begon te woeden. Iedere week flierven 'er van zes

tot tien oude raenfchen aan. Het was ene ware Pleuritis , maar zy had de-

ze byzonderheid, dat zy met ene grote zwelling onder den flrot en den

hals en met ene belemmerde doorzwelging begon» Sommigen hielden

ze voor aanftekend. Enigen verldaarden in goeden ernil dat als zy in

ene familie kwam, zy, niet alleen die in 't zelve huis woonden,, maar

ook zulken van de familie aangreep die 'er ver van daan hun verblyf hiel-

den. Velen zyn 'er te Penns-neck geweeft, die, zonder dat zy hunne

zieke bloedvrienden bezogt hadden, de ziekte gekregen hebben, en 'er

aan geftorven zyn. Ik wil de waarheid hiervan niet betwiften , dog vind

het gevolg niet gegrond. De ziekte woedde het meeft in November..

Egter ftierven 'er enige oude lieden den volgenden winter aan. Dog de

kinderen liepen 'er tamelyk vry van.. De Geneeskundigen vonden zig in

deze ziekte zeer verlegen..
'

Oorza- Het is bezwaarlyk de oorzaken van zo geweldige ziektens jüifl te be-

ken, palen. Een oude Engelfche Heelmeefter fprak 'er dus over. Men drinkt

hier in den zomer veel punch en andere hece dranken, waardoor het

bloed verdikt en de aderen in 't middenrif (*) opgezet worden.. Tegen

?t einde van Oélober en 't begin van November wordt het weder veran-

derlyk, zo dat het op den zelven dag nu heet dan weder koud is. Als

de menfchen by dit verariderlyke weder veel in de. lugt zyn krygen zy

dit ongemak. Ook is het zeker dat de lugt het ene jaar ongezonder is

dan het andere ,. het v;elk van de hette en andere omflandigheden afhangt ,

en dit doet veel tot. deze ziekte. Het is aanmerkelyk dat 'er in 't jaar

1728. en 174!)., toen 'er zo vele menfchen te Penns-neck ftierven, te

Jlakoon weinig doden waren, fchoon beide de plaatfen digt by malkan-

der leggen, en dezelve lugt en grondsgefteldheid hebben. Maar Penns
tteck legt zeer laag ,. en Rakoon tamelyk hoog.. Te Pennas nsck woont

men tuflchen poelen en moeraflèn ,. waarin het water ftaat te rotten ; het

is 'er vol van bomen, die den wind afkeren.. Ook wordt het water te

Penn's neck niet voor zo goed gehouden als te Rakoon y fchoon 'er geen

onderfcheid is in den fmaak. Het wordt daarenboven in fommige

kleine ftroompjes brakagtig, als de Dellaivare by den vloed opzet

en 'er in komt. Op de oevers van deze ftroompjes wonen vele

Zineden^ en gebruiken 'er het water van.

Phibdel- Den 3. December 1748. vertrok ik weder naar Pbiladeïpbia ,

phla. waar ik nog dien avond aankwam.

Wilde ^N ^^ bofichen vindt men overvloed van verfcheiden' foorccn vaa

dtiüven. wil-
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wilde Druiven. Een foort , aanmerkelyk door zyne grootte , waft in

de poelen , en wordt zeer gezogt van den Rakoon. Deze druif worde
van de Engelfchen Vojfedruif (*_) anders Poeldruif^ geheten. Zy zyrj

niet aangenaam van fmaak, en de Inwoonders eten ze zelden, dog
wel een klein foort van druif, die op enen drogen gi-ond groeit.

Men gebruikt ze in den herfll rauw. Zy zyn aangenaam, een meng-
fel van zoet en zuur. Sommigen drogen ze, en bakken ze in taarten,

of zetten ze droog voor. Voorheen maakten 'er de Zweden ene»
tamelyk goeden wyn van ; dog hier zyn zy van uitgefcheiden. Eni-

ge Engelfchen evenwel perflèn 'er nog enen lieflyken drank uit, dien

zy my verzekerden 20 goed te wezen als de befte Franfche wyn,
en lang te duren.

Om dezen wyn te maken, verzamelt men de druiven van den 21. Wyn.

September af tot den 1

1

. November toe , dat is als zy beginnen rj'p

te worden. Men moet ze fnyden by droog weder , nadat de dauw
weg is. Zy worden afgeveegd. Een groot vat ftaat 'er gereed , waar-

in of fyroop of brandewyn geweeft is. Dit maakt men wel fchoon,

flaat 'er enen der bodems uit, en plaatft het op ene bekwame wys op
'ftukken houts in den kelder , of in een warm vertrek omtrent twee

voet boven den grond. De dniiven worden in het vat gedaan , en ,

als zy wat gezonken zyn , doet men 'er drie of vier dagen daaraan

weder nieuwen by. Een man gaat 'er met blote voeten in , en treedt

de druiven, In omtrent een half uur is 'er het fap al uic. Dan keert

de man de onderften boven , treedt ze nog een kwartier j en dit is

genoeg om 'er het goede vogt uit te krygen ; want langer te treden

zou ook de onrype druiven doen breken , en den wyn enen kwaden
fmaak geven. Dan dekt men het vat toe met een digt dekfel , of

met twee dekfbls als men genen kelder heeft, of het weder zeer koud
Is. Dus laat men het vogt giften , en in de volgende vier of vyf da-

gen werkt het zeer fterk. Zodra het giften ophoudt wordt 'er een

gat gemaakt omtrent zes duim van den bodem, en men tapt wat van

het vogt 'er uit , tweemaal iederen dag. Zodra dat klaar en bezonken

is, laat men het vogt over in een kleinder vat. Van twintig boden

druiven krj'gt men omtrenr twintig gallens fap. Het kleine vat blyfc

ftil ftaan , en de moft gift voor de twede reis ; en dan is het noodza-

kelyk dat het vat geheel vol zy. De fchuim , die zig boven aan liec

fponsgat zat , moet 'er afgenomen , en het vat gedurig weder opge-

vuld worden. Dit duurt tot omtrent Kersmis , en dan mag men hec

vaatje floppen , op het laatfte is de wyn in Februari gereed en ge-

botteld. Ook heeft men hier de gewoonte enige rype druiven in een

X a vac

(*) Foxgra^es.
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vat te werpen om 'er azyn van te maken , die zeer goed is. Vèlèih

maakten van deze druiven enen brandevvyn, die enen aangenamen fmaak

heeft, dog die egter nog lieflyker is als 'er wat mifpelen 'onder zyn^

Het hout van, deze wyngaarden is van geen gebruik, voor ftokken ia

het- te buigzaam. Als men in den ftam liouwt, komt 'er binnen, kort.

een witte fmakeloze harft voor. den dag. Men plant ze in vele tuinen

om de prielen met hun groot blad te dekken. Als hier, in Mai en

Juni, de wyngaarden .bloeyen ,. geven de bloemen enen Herken dog

zeer lieflyken en verfriflchenden reuk, die zig zelfs op enen , groten af-

ftand vernemen doet. Om dien tyd in de boflchen komende kan men
uit derzelver reuk bemerken, dat 'er, wyngaarden zyn. Hoe ftreng ook

de winters zyn , doen zy egter den wj'ngaard niet aan. Elke druif is

omtrent zo groot als ene erwt, dog wat meer zuidwaards hebben zy

de grootte van ene gemene razyn , en enen aangenaamen fmaak. . Bin-

nen in het land maken zy gedurende een deel van den herfll het voor^

naamfte voedfel voor: de Beren uit , die op de bomen. klonteren om
de druiven te plukken. Men meent , dat als de wilde druiven zorg-

vuldig aangekweekt, en behandeld wierden zy groter en heter zyni

zouden.

Voorte- Ik. zal hier van twee voortekens aangaande het weder gewagen,, waar -

l<ens ra- aan men hier veel geloofs iloeg. Sommigen wilden kunnen voorzeggen :

kende ^^ ^q aanflaande winter niet zeer geftreng zoude zyn ,.om dat zy in
het wer Q^Q^oj.. wilde ganzen en andere trekvogels naar het zuiden hadden ziea

vliegen, die kort daar aan terug gekomen, en in groten getale noord-

waards gevlogen waren» Inderdaad de volgende winter is een van de

geraatigdften geweefl:.

Enige lieden voorzeiden den-5. December, dat wy voor dén avond'

van den 6. regen hebben zouden. De reden van deze voorzegging was,

dat dezen morgen, by het ryzen der zon zy uit .hunne venfters alles zeer

duidelyk.aan.de overzyde der Rivier had kunnen zien , zo dat alles veel

nader bydan gewoonLyk fcheen te zyn, en dat dit gemeenlyk een te-

ken van regen was. . De voorfpelling wierd ook.tamelyk, juift, ver--

vuld.

Het Voor de aankomft der Europeanen hadden dé Wilden gene kennis

yzer den aan het yzer, fchoon dat zeer overvloedig in hun land valt. Evenwel
Wilden

.^yj^ef, gy enigermate zig van het _ koper te bedienen.. Enige Hollan^

kaïl" ders hevjasiåen nog de overlevering, dat hunne Voorouders, by huH

nederzetten, te iVeiy JbrA' , vele Jmerikaneit ontmoet hadden, die kor
Dog niet

pgygj^ jj^ljj^jjgpypen l^adtlen,^ en jie hiui door tekens te kennen gaven,

ÏJ" dat zy ze in de nabuurfehap kregen^ Naderhand werd de fchone kor
'

perniyn ontdekt die op Second .River tufTchen EUzabeth-teivn en New
Zfirk is. By het gravea ia deze mya vond men gaten waai'uic enig ko-

per
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per gehaald was, en enige werktuigen, waarvan de Jmerikunen waar-
fchynlyk zig bediend hadden om het metaal voor hunne pypen te kry-
gen. Zulke gaten in de bergen zyn ook op fommige plaatfen van Pen-
fyhanie, te weten beneden Nc-wcaflle zeewaards aan, gevonden, en
geven altyd te kennen dät 'er kopererts in te vinden is. Soeimigen heb-
ben zig verbeeld, dat de Spanjaards, na de ontdekking van Mexiko,
langs- de kuft van Noord jimerïka gezeild, en nu en dan aan land ge-
treden zyn, om te zien of 'er ook enig goud of zilver zoude te vinden
wezen, en dät die miffchicn deze gaten in de bergen gemaakt hebben.
Maar,, als-men al vcronderftelt dat zy dus langs de kuil gevaren zyn,
konden zy onmogelyk ten ecrlkn de kopermynen vinden , en hielden

zig waarfchynlyk niet op met dit erts, daar zy meer goud en zilver zog-
ten. Het is dan genoegzaam zeker dat de Amerikanen deze gaten ge-
graven hebben. Of zoude men durven vermoeden,, dat de oude No-
ren, lang voor de ontdekking van Colombus, hier aangeland zyn, en
deze koperaderen gevonden hebben , toen zy naar het voortrfffelyke

Wynland (*) voeren ,• waarvan onze oude overlevering , Sacxdr ge-

noemd , fpreekt , welk Wynland oi-^etwyfFeld Noord Amenki was ?

Dog hieromtrent zal ik in 't ver\'olg gelegenheid hebben , myne gedag-r

ten beter te uiten. Het is aanmerkelyk dat overal , daar men onlangs
diergelyke gaten in de bergen gevonden heeft , welken duidelyk gezien

kunnen worden van menfchen gegraven te zyn, dezelven met veel aar-

de bedekt waren , als of men. ze. voor de vreemden verborgen had wil*-

len houden.

Op langdurige reizen gebeurt het fomwyien dat het Bootsvolk enen
Verc^iftiJ

Vifch vangt dien niemant kent , dog , alzo zy meert gretig naar vifch ge Vis-
zjTi , maken zy zelden zwarigheid 'er van te eten, fchoon dit vecltyds te fchen.-

veel gewaagd is, want fomtyds ^worden 'er wel vergiftige viïïchen ge-

vangen. Dog men heeft ene manier om dezelven te kennen
^ gelyk my

vericheiden' Schippers gezegd hebben, met, als de onbekende vifch t;,e-

kookt wordt , een zilveren knoop , of een ander rtuk zilvers, in den
ketel te leggen ^ dit gantfch zwart zal worden als de vi(?:h vergiftig is,

Hiaar zo niet, verandert het zilver niets. Dit beweerden fommigen zel-

ven ondervonden te hebben, (f)

X3 De
(*) Zie hier over het zeldzame dog opmcrkelykc werk getiteld Torf/fJ

Hijl'jria Finlandice. antiquce ,Jeü partii Americcd Septentricna'ds. Hafnia;,
2715. in 4°. F-

(f1 Deze proef door middel van het zilver j»enonu'ii vcreiicht dät h-'t aP
Icbokrel van den vilch zo Rerk zy dat het als ccn ontbindvogt op liet zilver

weil;L-n konne. Mnnr danr kunnen vergiften wezen die op het zilver niet wer-
keaen xiogthans dodelyk zyn voor den nienfch» Het voorzigtigfte zou by --

"volg^i
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Rkocle De Heer Franklin en verfcheiden' andere Heren verhaalden my, dac
Jsiand een ryke Jmerikaan , die Heer van Rhode Island geweefl: was, hec
voor ene zelve voor ene bril aan de Engelfchen verkofc had. Dat Eiland is groot

j.Q^j_
genoeg voor een geheel Vorfiendom , en maakt een byzonder Gouver-
nement uit. Deze Amerikaan wift de brillen naai' w^aardy te fchatten;

want inderdaad, indien zy zo gemakkelyk niet te krygen waren, zou-
den zy uit hoofde van haar nuttig gebruik niet minder gelden dan de
diamanten.

Dieiifl- De Dienfiboden^ die men in de Engelfche Noord Ameriksanfcbe
boden. Volkplantingen gebruikt, zjai of vryen of flaven, en de eerften zyn nog

twederhandcn.
Vrye ZuLKEN die volflrekt vry zyn dienen by het jaar , en kunnen wan-

Ijoden."
"^^"^ ^^ willen hunnen dienfl: verlaten, dog wanneer zy dat binnens

tyds doen lopen zy gevaar hun loon, dat vry aanmerkelyk is, te ver^

liezen. Een knegc, die wat bekwaamheden heeft , vi'int tulTchen de
zeftien en de twintig ponden Penfylvanifche munt , dog op het land

niet zo veel. Ene Meid wint agt of tien pond in 't jaar. Behalven
hun loon hebben deze Dienftboden den koft , dog moeten zig van kle-

deren voorzien. Krygen zy enig ftuk goeds, zy moeten 'er hunne He-
ren voor danken.

Servings Het twede foort van vrye Dienftlieden beftaat uit menfchen die jaar-

lyks oit Duitfchland, Engeland en andere landen overkomen. Dezen
zyn alle jaren zeer talryk , oud en jong , van beide fexen ; fommigeti

vlieden de verdrukking waaronder zy zugteden ; anderen zyn uit hun va-

derland om den Godsdienft verdreven ; dog meeft allen zja zy arm , en
hebben geen geld genoeg om hunne vragt te betalen , die tuiïchen de
zes en de agt pond voor ieder is , en om die te vinden maken zy een be-

ding met den Schipper, dat zy zig voor enige jaren zullen laten verko-

pen als zy zullen zyn aangekomen. In dat geval betaalt hy die ze koopc

de vragt voor hun. Dog diku^Is zyn het oude menfchen die overko-

men , en dezen verkopen hunne kinderen , die dan voor hun zelven en

voor hunne ouderen dienen moeten. Ook zyn 'er die een deel van de

vragt betalen , en voor het overige zig voor enen korten tyd laten ver-

kopen. Hieruit blykt, dat de prys der arme vreemdelingen in Noord
Amerika niet gelyk is , en dat de een langer dient dan de ander. Als

hun tyd uit is , krygen zy een nieuw pak klederen en nog enige an-

dere dingen van hunne Heren ; die ook verpligt zyn hen te kleden

en te onderhouden gedurende den tyd van den dienft. Velen van de

Duit-

volg wezen \'an enen lufl tegen te gaan die zo noodlottig zou kunnen zyn ,

niet nlieen voor enigen uit het Scheepsvolk maar voor het gehele Schip zelfs y

door het van zo vele nodige handen te beroven, F.
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Duitfchers brengen gelds genoeg mede om hunne vragt te betalen ,

«log willen zig liever laten verkopen , met inzigt om gedurende hun-

nen dienfl: de taal en het land te leren kennen , om des te beter te

weten wat zy zullen aanvangen als zy hunne vryheid zullen bekomen
hebben. Zulke Dienftlieden worden boven alle anderen gezogt , om
dat zy niet zo duur zyn als de zwarte flaven ., die wel eens zo veel

tollen ; en de knegts en meiden die zig by 't jaar verhui'en zyn ook te

duur, daar dezen nog kwalyk de helft kollen, want men geeft gemeen-

lyk viertien pond 11:. Penjyhanifcb geld voor enen perfoon die vier jaar

dienen moet , en zo naar evenredigheid. Dit foort van Dienftliedcn

noemen de Engeljchen Servings. Als men zulk enen Serving voor

enige jaren gekoft heeft, en men hem v/edcr verkopen wil, heeft men
*er vryheid toe , dog blyft egtcr verpügt hem by 't eindigen van de
dienfljaren het pak klederen te geven , ten zy men daaromtrent een

verding met den tweden koper gemaakt hebbe. De Engelfcben en

Ieren verkopen zig gemeenlyk voor vier jaren ; maar de Duitfchers

komen drkwyls met den Schipper overeen , voor dat hy hen aan land

zet, omtrent ene zekere fom gelds voor een zeker getal perfonen, en

zodra zy aangekomen zyn gaan zy iemant zoeken die de vragt voor hun
betalen wille. Ter vergoeding geven zy een of meerder van hunne kin-

deren,, volgens de omftandigheden , voor een zeker getal van jaren. Eia-

delyk fluiten zy den koop met die him het meelle biedt.

De Zwarten maken het derde foort van Dienlllieden uit. Dezen zyn Zimr-
in enen zekeren zin flaven , want als eens een Zwart gekoft is , is hy ten.

de flaaf van den koper zo lang hy leeft , ten zy deze hem aan een

ander overdoet of vry maakt. Egter heeft de Heer het regt niet zy-

nen flaaf om enige misdaad om te brengen, dog moet hec der Rege-

ring overlaten Volgens de wetten met hem te handelen. Voorheen

bragt men de Zwarten uit Afrika^ en byna ieder koft ze, die vermo-

gen daartoe had. De Quakers alleen maakten zwarigheid flaven te

houden , dog zyn niet meer zo kiefch , en houden 'er nu zo velen als

de anderen. Evenwel agten velen het hebben van flaven flrydig met het

Chrijïendom. Ook zyn 'er te Philadelfhia verfcheiden' vrye Zwarten^

die 't geluk gehad hebben van enen yverigen Quaker tot Heer te

krj'gen , die hun hunne vryheid. fchonk , na dat zy hem enige jaren ge-

trouw gediend hadden..

Tegenwoordig brengt men weinig Zwarten meer uit Afrika , want

zy hebben zig hier zeer vermenigvuldigd. Zy huwen op deze wys.

Als men mans en vrouwen in zyne flavemy heeft, laat men ze t'zamen

trouwen , en dan zyn de kinderen ook de flaven van de Heren hun-

ner ouders. Maar heeft men enen zwarten kuegt , die genegenheid

heeft voor de flavin van een ander, zo hinderc men hem daarin niec,

doy;.
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dog men heeft 'er geen voordeel van , want de kinderen komen den
Heer der fluvin toe;dus is het voordelig flavinnen te hebben. Een Heer
die ^ynen flaaf ombrengt is des doods fchuldig; dog 'er is geen voor-

beelü dat 'er een Blanke om deze oorzaak ter dood gebragt is. Enige
jaren geleden had een Heer zynen flaaf gedood; zyne vrienden, en de
Regering zelve raadden hem heimelyk het Land te verlaten , kunnen-

de anders niet nalaten van hem in hegtenis te nemen , en dan was 'er

gene hoop van hem te redden. Men ging zo zagt met hem te werk,

op dat de Zwarten het genoegen niet mogten hebben van enen Heer
ter dood te zien brengen om het doden van zynen flaaf, uil vreze dat

dit hen tot allerlei gevaarlyke aanflagen mogt aanmoedigen.

De Zwarten^ die tegenwoordig van buiten inkomen, worden niet

meer uit jifrika gehaald, gelyk ik reeds heb aangemerkt, maar uit de

ylfnerikaanfche Eilanden , werwaards zy oorlpronglyk uit hun Land zyn

overgevoerd; want men heeft ondervonden, dat als men de Zioartea

onmiddelyk uit yjfrika naar deze noordelyke geweflen overvoert , zy

zo gezond niet blyven, als wanneer zy trapsgewyze van lugt verande-

ren , en eerfl: uit yffrika naar de fVeft Indien , en van daar naar Noord
Amerika vervoerd worden. Men heeft dikwyls ondervonden dat de

Zivarten de koude niet zo wel kunnen verdragen als de Blanken ,

want fchoon de laatften niets van de koude weien, verliezen 'er de eer-

ften dikwyls de tonen en vingers door. Ook is 'er nog een onder-

fchcid tuffchen hun in dit opzigt, want die regelregt uit Afrika ko-

men kunnen de koude zo wel niet verdragen als zulken die hier ge-

boren of hier lang gev.-:;efl: zyn ; de vorfl: doet ligt de handen en voeten

aan der gen?n die zo eerll uit Afrika komen, of veroorzaakt hun ge-

weldige pynen in de leden, fchoon zy die hier lang geweefl: zyn 'er

niets van weten. Daar zyn vele voorbeelden dat de Zwarten , wan-

neer zy des winters uit Afrika wierden overgevoerd , handen of voe-

ten door de vorfl: aan boord verloren , hoewel de koude niet buiten

mate fel , en het fcheepsvolk nauwlyks gedwongen was handfchoe-

nen te dragen. Zelfs verzekerde men, dat men hier Zwarten had ge-

had , die van de koude in 't begin eerft zware pynen in de benen ge-

had hadden , welken naderhand van zeiven afgebroken , en met het

vleefch daarop van 't lichaam gevallen waren. Zo gebeurt het dan

hier met de menfchen , het geen men aan de planten ziet , wanneer

-zy uit ene zuidelyke lugtlkeek naar ene koude vervoerd worden.

De prys der Zwarte fla\'en verfchilt naar mate van hunnen ouder-

<lom , hunne gezondheid , en bekwaamheden. Een volvvaflcn Zwart
kofl; van veertig tot honderd ponden Penfylvanifch geld. Zelfs zyn

'er voorbeelden dat zy meer dan tweehonderd ponden gegolden heb-

h^Tu Een jonge of een meisje van twee of drie jaar kan kwalyk ge-

kofc
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fcoft worden voor minder dan agc of veertien pond. Niet alleen de
Quakers, maar ook anderen , maken fomtyds hunne zwarte flaven vry.

Dit gefchiedt aldus. Als een Heer enen gen-ouwen Zwart heeft, die

hem goede dienlten heeft gedaan , geeft hy hem dikwyls zyne vryheid

als de Heer derft. Dog dit is kollbaar, want men is dan verpligt zorg

te dragen voor het onderhoud van den vry gegevenen wanneer hy
oud is , op dat de noodzakelykheid hem niet tot kwaad doen brenge ,

of hy tot eens anders lade kome , want deze vrygelatene Zwarten
worden gemeenlyk zeer lui en onverfchillig. Dog de kinderen , die een
vrygelaten flaaf gedurende zyne flavemy geteeld heeft, blyven alle fla-

ven , fchoon hun vader vry is. Maar zulken die zy vry Zynde krygen

zyn ook vry. De Zwarten worden in Neord Amerika veel zagter

behandeld en beter onderhouden dan in de IFeji Indien. Zy krygen

even zo goed voedlel als de Dienflboden, en gemeten in alles de

zelve voordelen , uitgenomen dat zy genoodzaakt zyn al hun leven dienft-

baar te blyven , en anders niets winnen dan het geen hun hunne
Meefters uit goedheid fchenkcn. Dog zy worden ook ten korte hun-

ner Heren gekleed. In tegendeel worden zy in de IVell Indien , en

vooral in de Spaan/che Eilanden , zeer wreed behandeld. Dus kan

men hier enen Zwart geen zwaarder bedreiging doen dan van hem
naar de JVefi Indien te zenden , indien hy niet beter oppafl:. Ook heefc

men veeltyds ondervonden , dat , als men omtrent dit volk te toege-

vend is, zy zo koppig worden dat zy niet meer willen doen dan hun
geluft; zo dat 'er ene llrilae tugt vercifcht wordt, indien men 'er wel

van zal gediend worden.

In 't jaar 1620. werden 'er enige Zwarten in een Hallandfch Schip Ecrftc

overgebragt , en in Firginie koft men 'er twintig van. Dezen houdt y''^^^'

men voor de eerftcn die herwaards kwamen. Toen de Amerikanen,
^""

die in dien tyd hier veel talryker waren , dit zwarte goed voor 't ecrfi:

zagen , hielden zy ze voor Duivels , en noemden ze om die reden lan-

gen tyd Manittu , het welk zo wel een Duivel als God betekent. Eni-
'

gen tyd te voren , toen zy het eerft een Europifch Schip zagen , dag-

ten zy dat God zelf in het Schip moeft wezen. Dit heb ik van
Amerikanen zelfs , die het van hunne Voorouders gehoord had-

den. Om die reden fcheen hun de aankomft der Zwarten alles in

wanorder gebragt te hebben. Dog federt hebben zy zo ongundig niec

meer van de Zwarten gedagt, want thans wonen verfcheiden' Zwar-
ten onder hun ; en ik zelf heb gezien dat zy en de Amerikanen fom-
tyds onder malkander huwen.

De Zwarten zyn thans over de honderd en dertig jaar in dit Land ^^
gcweeft, en de winters zyn 'er, vooral in Nieuw Engeland ^n New ^'"""'*

Tork-, al zo geftreng als in Zweden. Ik onderzogt dan nauwkeurig-
^.Qj-^jt^,

Y "

lyk
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iioit lyk of men niec gemerkt had dat de koude enigen invloed op de
blank, kleur der Zwarten had gehad, zo dat het derde of vierde geflagt zo

Zwart niet was als hunne voorouders. Dog het algemene antwoord

was, dat men geen het minde onderfcheid in de kleur befpeuren kon,

en dat een Z-iva; t hier geboren uit Ouders die ook in dit land geboren

waren , en welker ouders van vaders en moeders zyde ook zwart in de-

ze geweften waren geboren , tot het derde of vierde geflagt opwaards,

in 't minde van kleur niet verfchilde van de Ziuarten die lynregt uit

Afrika, kwamen. Hieruit befloten 'er velen , dat geen Ziuart of zyii

nagellagt oit van kleur verandert,- hoe lang zy ook in een koud land

wonen. Dog de vermenging van enen blanken met ene zwartin , of

van enen zwarten met ene blanke vrouw, heeft ene andere uitwerkingo.

Om derhalven te verhinderen dat 'er zo onaangename vermengingen

gefchiedden tufl!chen de Blanken en de Zwarten , en dat de laatften

een al te groot denkbeeld van zig zelven mogten krygen ten nadele

van hunne Meefters , wierd my gezegd , dat 'er ene wet was die de

huwclyken tufTchen de Blanken en de Zwarten verbood, en dat wel

onder doodftraf , en dat de Geefl:elyke die zodanige trouwplegtigheid

verrigten mogt van zyn ampt zou ontzet worden. Dat evenwel:

de Blanken en de Zwarten zig vermengen , blykt uit de vermengdcL-

kleur der kinderen die 'er fbmtyds geboren worden.

Meefl Het is zeer te bejammeren dat de Heren van deze zwarte flaven in

rog Hei- (Je meefte Engelfche Volkplantingen zo weinig zorg hebben voor der-
dcuen, 2elver geeftelyke welvaart ,, en ze in hunne heidenfche onkunde laten

voortleven. Daar zyn 'er die met alle' magt hunne Zwarten verhinde-

ren zouden van zig in den Chrifielyken Godsdicnfl: te doen onderwy-

zen , ten dele om dat zy het voor ene fchande zouden houden dat zy

enen geeftelyken broeder onder zo veragtelyk een volk hadden , ten de-

Ie vermits zy zig verbeelden, dat zy dan dezelven zo hard niet meer

zouden kunnen behandelen , en eindelyk uit vreze dat zy te trots wor-

den zouden , als zy zig zelven op gelyken voet met hunne Heren in

het geeftelyke zagen.

Verotft Daar zyn verfchciden gefchriften waar in beweerd wordt , dat de

onder Zwarten in Zuid Amerika een vergift hebben , waarmede zy malkander

hun. om hals helpen, fchoon de uitwerking niet fchielyk volgt, maar eeril

lang na het innemen van het gift befpeurd wordt. De zelve gevaarlyke

konfl: is onder de Zwarten in Noard Amerika bekend , gelyk de onder-

vinding geleerd heeft. Egter zyn 'er weinig die het geheim weten , en

die kennen ook het middel daartegen. Om die reden wanneer een

Zwart zig vergeven voelt , en enen vyand kan bedenken die hem

het vergift miffchien gegeven heeft, gaat hy naar hem toe , en zoekt

hem door gebeden en gefchenken te bewegen om hem van het ver-

gift
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gift te verlodèn. Wanneer deze boosaardig is , ontkent hy niet alleen

dat hy den ander vergift heeft ingegeven , maar ook dat hy 'er een

middel tegens weet. Dit vergift doodt niet dan na enige jaren tyds.

Dog van het ogenblik af dat men het in heeft begint men uitteteren

en is men zelden meer gezond. De ongelukkige kan genoegzaam van

het tydftip af dat hy het vergift in kreeg merken dat hy vergeven is.

De Zwarten bedienen 'er zig gemeenlyk van tegens de zulken van hun-
ne medeflaven die wel oppadèn , van hunnen Heer bemind worden , en
zig van zyne overige makkers fchynt te willen afzonderen. Dikwyls zyn

'er ook andere oorzaken der vyandfchap. Dog zeldzaam zyn de voor-

beelden van flaven die hunne Heren hebben gezogt te vergiftigen. Veel-

ligt komt dit van de zagte behandeling die zy hier ontvangen; of veel-

ligt vrezen zy dat men het fpoedig merken , en dat 'er dan gene ftraf

te zwaar zyn zoude voor zulken flaaf.

NoiT ontdekken zy waaruit dit vergift beftaat, maar houden het zeer

geheim. 'T is waarfchynlyk dat.het iets zeer gemeens is, 't welk men de ge-

hele wereld over vinden kan , want waar zy zyn weten zy het zich ge-

inakkclyk te bezorgen. Dus kon het niet ene plant wezen , gelyk vele

geleerden hebben gedagt , want zulk ene plant zou niet overal te vindea

zyn. Ik heb veel van Zwarten horen venellen die op deze wys omge-
komen waren. Alleen zal ik een voorval verhalen , dat gedurende myn
verblyf alhier gebeurde. Een man had enen Zwart die hem zeer ge-

trouw vras, en zo wel oppafte dat hy hem voor twintig andere Zwar'
ten niet zou gegeven hebben. Ook betoonde zyn Meeller hem ene by-

zondere genegenheid , en het gedrag van den flaaf was ruim zo goed als

dat van een Chriften knegt. Hy verkeerde ook zo weinig als hy kon

met de overige flaven , en om die reden hateden zy hem geweldig , dog

hadden gene gelegenheid om hem het vergift in te krygen, dewyl hy

weinig by hun was , fchoon zy het dikwyls gecragt hadden te doen. Eg-
ter gelukte het hun op ene kermis, als de arme flaaf in de Stad geko-

men was, want hy woonde buiten. Zy verzogten hem met hun tedrin.

ken ; hy weigerde het in 't eerfl: , dog zy drongen hem zo flerk dat hy
eindelyk genoodzaakt was hun genoegen te geven. Zo dra hy in de

kamer kwam, namen zy ene kan van den muur, dronken hem toe, en

wilden dat hy hun befcheid zou doen. Hy dronk , dog toen hy de kan

van den mond nam , zeide hy , wat hier is dit ? Het is vol van •

Ik zegge met voordagt niet hoe hy het noemde , want het zal zekerlyk

de naam geweelt zyn van het vergift, waannede de boosaardige Zwar-
ten zo veel kwaads uitregten , en dat is overal te vinden. Het is beter

dat het onbekend blyve , dewyl het tot te veel kwade oogmerken moge
gebruikt worden. De overige Zwarten en Zwartinnen begonnen te

lacchen om de Idagten van hunnen gehaten Landsman, dai^en en zon-

Y 2 gen,
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gen , als of zy ene uitnTuntende daad gedaan , en eindeWk hun lang ba-

doelde wit bereikt hadden. De brave Zwart ging ten eerflen naar huis ^

en vertelde dat hem de andere flaven vergeven hadden ; en federc be-

gon hy uittetercn , zonder dat hem iets helpen konde. Hy ftierf enigen

tyd daaraan.

Reisnaar Den 7. December des morgens ondernam ik op nieuws een reisje naar

Rakoon. Rakoon in New Jerfey.

Verme- HiiT fchynt niet moeilyk te zyn ?eden te geven vi'aarom de menfchen

nigvaldi- hier flerker vermenigvuldigen dan 'm Europa. Zo dra een menfch den
ging der

ygjgj(j,j^[(,j^ ouderdom heeft bereikt, kan hy zonder enige vrees voor ar-

fchen nioede trouwen , want hier leggen zo veel vmgcbare landen onbebouwd.,

liier te dat men zonder zwarigheid een nieuw (luk lands om te bebouwen kry-

lande. gen kan , waarvan men gemakkelyk met vrouw en kinderen kan bellaan. De
importen zyn zeer laag, en de vryheid is zo groot dat ieder zig als enen

Vorll in zyne ftaten befchouwen mag. Ik zal hier door enige voorbeel-

den tonen wat uitwerkingen zulk ene gefteldheid hebben konne.

Voor- Maons Keen, een der Zweden van üakoon, was nu bj'na zeventig

beelden, jaar oud. Fly had verfcheiden kinderen, kindskinderen en kindskinds-

kinderen , zo dat van de genen die nog in leven waren hy vyfenveertig

perfonen monfteren kon. Behalven dat, verfcheiden' van zyne kinde-

ren waren, het zy zeer jong of al tot zekere jaren gekomen zynde,

reeds geftorven. Dus was hy ongemeen gezegend. Dog hy komt niec

in vergelyking by de volgende voorbeelden-, die ik uit de Fhiladeïphi-

fche koerant getrokken heb.

In 't jaar 1732. den 24. Januari ftierf to-Ipfwich in Nieuw Engeland^

Sarah "Tuthil, ene weduwe, oud zes en tagtig jaar. Zy had in de we-

reld gebragt zeftien kinderen , en van maar zeven van dezelven had zy

gezien honderd en zeven en zeventig kleinkinderen en kleinkleinkinderen.

/ Den 30. Mai 1739. verzamelden zig in het huis van Richard But-

tington, m hec kersfpel van Chefter in Penfylvanie, alle zyne afkomc-

lingen , makende t'zamen honderd en vyftien perfonen; De vader van de-

ze nakomelingfchap , Richard Buttington , was geboren in Engeland.,

en toen in zyn vyf en tagtigfte jaar. Hy was in volkomen' gezondheid ,

kragc en levendigheid. Zyn oudfte zoon , toen zeilig jaar oud , was de

eerlte Engelfchman die in Penjylvanie geboren werd.

Den 8. Januari 1742. overleed tQ Trenton in New Jerfey de wedu-

v^c Sara Furman., geboortig uit Nieuw Engeland., oud zynde zeven

en negentig jaar, en nalatende vy? kinderen , een en zellig kindskinde-

ren, honderd twee en tagtig kindskindskinderen ,^ en twaalf kindskinJs-

kindskinderen , allen in 't leven toen zy ftierf.

In 't jaar 1739. den 28. Januari ftierf te Seuth Kingftcn'm Nieuw
Engeland in haar honderdile jaar de weduwe ^Mïri<ï Hiszard. Zy was

se-
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geboren op Rbode Lland, en was grootmoeder van den toenmaligen

Vice-Gouverneur van dat Eiland, den Heer George Haszard. Zy kon
vyfhonderd, zo kinderen, kindskinderen, kindskindskindcren als kinds-

kindskindskinderen tellen. Toen zy fiierf waren 'er tweehonderdenvyf

van in 't lc\-en. Ene van hare kleindogters was alreeds federt vyfdcn

jaar grootmoeder.

Oi' deze wys is de wenfch in de Engdfche huwelyksformulieren ge-

bruii<elyk , dat het nieuwgetrouwdc paar zyne kinderen moge zien tot in

het vierde en vyfdc nagellagt, in deze pcrfonen letterlyk genoeg ver-

vuld geworden.

In ieder land vindt men ene menigte van Infekten, die, hoe klein en Onge-

veragtelyk zy ook fchynen , ene fchrikkelyke fchade kunnen veroorza- dierte.

ken. Van deze gevaarlyke diertjes zyn 'er ook enigen in Noord Ante- , -

rika , fommigen alleen aan dat geweft eigen , en anderen heeft het ga-

meen met Europa^
Ik heb reeds gefproken van Mosquitos en- van den Bruchus Pift, den

vernieler der erwtlanden ; hier zal ik 'er enige anderen byvoegen.

Daar is een foort van fprinkhanen of krekels, die omtrent alle ze- Krekcl.%

ventienjaren eens in ene ongclooflyke menigte wederkomen. Zy ko-

men uit de aarde in het midden van Mui, en maken zes weken lang

'zulk een- geweld in de bomen en de bofluien, dat men werk heeft van

malkander te horen. Gedurende dien tyd boren zy met den angel hun-

ner ftuarten gaterr in de zagtc fchil der takken , waardoor die takken ver-

dorren. Andere fchade doen zy niet aan de bomen oï gewafïèn. Tusr

fchen de jaren dat zy zo talryk zyn hoort men 'er maju: enen enkeldea

van. De En^elfchcn noemen ze Locufis.

Daar is ook een Ibort van rupfen in deze geweflen , die het loof der Rupreii,.

bomen eten , en in fommige jaren ontelbaar zyn. Dog tuffchen die ja-

ren in zyn zy zerdzatan. Wanneer zy menigvuldig zyn maken zy de

bon,en zo kaal dat die in 't midden van den zomer 'er uitzien als in 't

midden van den winter. Zy vreten alle foorten van bladen , en laten weir

nige bomen onaangeroerd. Eji, gelyk op dien tyd de hette het gcwelr

digit is,- heeft het ontkleden van 't geboomte dit noodlottige gevolg, dat

het de hctte niet weerflaan kan en llerft. De Zweden vertoonden my
hier en daar in de boflchen grote llreken daar nu jonge bomen groeiden

in plaats van de ouden , die enige jaren geleden door de rupfen vernield

waren. Deze rupfen veranderen naderhand in kapellen, die op hare

plaats zullen befchreven worden.

De Graszvorm doet in fommige jaren ook veel kwaads op vele plaat- Gras»
fen , in de weiden en op koornlanden. Somtyds zyn de velden met wormeiL
gflutfche heiren van dezelven en andere Infekten overdekt. Dog het is

gglukkig dat alle die bezoekingen niet te gelyk- komen ^ want op fom-

Y 3 mi*-
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migc jaren , dat de fprinkhanen menigvuldig zyn , worden 'er niet ved
rupfen en graswormen gevonden, en zo ook met de laatften, zo dat 'er

maar een van deze drie foorten van ongedierte te gelyk regeert. Ook
zyn 'er vele jaren dat zy zeer fchaarfch zjm. Van de graswormen heeftmen
opgemerkt dat zy zig vooral op enen vetten grond zetten. Dog zodra eea

iiyverig Landman ze op zyne akkers verneemt, trekt hy ene fmalle grup

met fteile kanten rondom het land daar de wormen op zyn, zo dat zy,

als ze verder willen kruipen , in de grup vallen , daar zy niet weer uit

Icunnen. Verfcheiden lieden verzekerden my dat deze drie foorten van

ïnfekten malkander zeer kort volgden, dat de krekels het eerfte jaar kwa-

men , de rupfen in het twede en de grasv/onnen in het derde. Ook heb

ik dit ten dele waargevonden.

Motten. De Motten (*) die op de wollen lloffen zitten zyn hier ook menig-

Noildig. Ik heb klederen, wollen handfchoenen en ander goed gezien,

die den gantfphen zomer in ene kaft opgefloten gehangen hadden , zon-

der wel bezorgd geweefl: te zyn, door en doorgevreten , zo dat zy in

ftukken vielen , en veeltyds niet konden hei-fl:eld worden. Ook ftelden

zy de pelteryen fomtyds zo toe, dat men 'er het hair met handen vol van

kon afhalen. Ik weet niet of de Motten oorfjpronglyk aan dit Land ei-

gen , dan uit Europa overgebragt zyn.

Vlovcn. VloYEN vindt men ook in dit werelddeeL Vele duizenden wierden

'er ongetwyfFeld van uit andere landen overgebragt, dog zekerlyk zyn

hier ook ontelbare menigtens van dezelven geweeft. Ik heb ze op grau-

we Eekhoorns en Hazen gezien , die op woede plaatfen gedood wa-

ren waar zeker no-it een Europeaa n gewoond heeft. Toen ik naderhand

verder in het Land kwam, en genoodzaakt werd in de hutten en op de

bedden der ^^''ilden te flapen , wierd ik zo gekweld van ontelbare vloyen ,

dat het was als of ik op de pjTibank lag. Zy dreven my uit het bed , en

ik was blyde van op de planken, die onder het dak der hut lagen, te

moeien flapen. Dog het is ligt te begrypen dat de menigte van honden

diefde Amerikanen houden ene oneindige menigte van vloyen fokken

moeten. De honden en de menfchen flapen door malkander in de hut-

ten , en een vreemdeling kan kwalyk gaan leggen en de ogen een weinig

toedoen of hy is in gevaar van door een hond of twaalf, en fomtyds

meer, plat gedrukt of verfmoord te worden, die zig gedeeltelyk om hem
heen ,

gedeeltelyk op hem te flapen leggen. Ik denk dat zy niet ver-

wagten van dezelven weggejaagd of geklopt te worden , gelyk hun wel

van^ hunne raeefters overkomt.

„ , Ik ban in Penfyhmie nog in New ^erfey gene van dat foort van
ïLrcketó.

^^^^^^^ ^^-^ hg,. ^gU^ 2ulk een geweld maakt, en dat men in Zweden
fom-

C) Tintx. Cf) Cryllus ilemeJlKUS,
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Somtj'ds in de huizen vindt , gewaar geworden , en andere menfchen ,

die ik 'er naar vroeg, willen niet ze oit vernomen te hebben. Des zo-

mers is 'er een foort van Icrekels (*) in het veld, die juill: het zelve pie-

pende geluid maken als onze huiskrekcls; dog zy houden zig in het veld

op, en zyn flil zodra de winter aankomt en het koud wordt. Men zegt

dat het nu en dan gebeurt dat deze krekels daar onophoudelyk piepen als

het warm weder is , of als de vertrekken warm zyn , maar zodra hec

koud wordt zwygen zy rtil. Op Ibmmige plaatfen van New Tork en

Kanada zyn 'er alle de landhuizen en zelfs de meefte huizen in de Stad

vol van , en dan doen zy hun gezang den gantfchen winter door horen.

De Wandluizen Ct) zyn hier ook in menigtens. Ik ben 'er op vele Wand-
plaatfen van Kanada genoeg van geplaagd geworden, dog heb 'er luizen,

by de Wilden genen vernomen gedurende myn verblyf te Fort Fre'

deric. De Kommandant , de Heer De Louifignan , verhaalde my , dac

nog de Illinoizen nog de andere IVilden uit de wefler delen van

Noord Amerika iets van dit ongedierte witten , gelyk hy zelf onder-

vonden had, zynde hy lang onder hun geweell. Egter kon ik nier

beflifièn of de Wandluizen hier reeds voor de aankcmll der Europers

geweeil zyn y dan of die ze liebben niede gebragr. Velen hielden ze

voor oorfpronglyk uit dit Land, en, tot een bewys van deze me-

ning zeiden zy, dat men ze dikwyls onder de vleugels der vleermui-

zen gevonden had , waar zy diep in het vleefch zighadden ingevreten. Om
die reden meende men dat de vleermuizen ze in enen hollen boom
gekregen, en van daar in de huizen gebragt hadden, waar de vleer-

muizen zelven aan de muren blyven hangen y en in de reten , die

zy 'er vinden ,^ kruipen.. Dog alzo ik noit Wandluizen op de Vleer-

muizen gezien heb, kan ik hier niets van zeggen. MiÖchien heeft

men ene andere luis of een myt voor een Wandluis aangezien. Of
indien 'er waarlyk een van dit gedierte onder de vleugels ener vleer-

muis gezeten heeft, kan zy die wel in een huis, daar Europijcbe

Wandluizen in waren, gekregen hebben.

IN'Ien tragtte hier dit ongedierte op verfcheidene wyzen te verdry- Middc-

ven. Ik heb reeds aangemerkt dat men ten dien einde de ledikanterr '^'[^ ^'^'

van Saiïafi-ashout maakte, dog dat het maar voor een tyd hielp. Som- ^);"g.

mige menfchen hebben my uit eigene en meermalen herhaalde proe- yèn,.

ven verzekerd,- dat 'er geen kragtiger middel tegens dit ongedierte

was, dan kokend water m alle de reten te gieten daar zy in zitten ,.

eni

(*) Misfchien is dit de CryUus campeflris , ofgemme'zwarte F'eldkrekel van
Extropa , die Rösel zeer fräi heeft afgebeeld in zyn Werk over da Inlèktcii

£. \). Gryll. f. 13. F^
{*) Cimex leäuliurius.
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en al het hout der ledikanten daarmede te 'walTchen, dit twee- of
driemaal herhaald zynde, zouden alle de wandluizen zyn uitgeroeid.

Maar als 'er in andere naburige huizen zyn gaan zy aan der menfchen kle-

ren zitten , en worden dus overgebragt.

Ik kan niet zeggen of dit middel goed is dan niet, dewyl ik het

niet beproefd heb; maar door herhaalde proeven heb ik bevonden
dat de zwavel, wel gebruikt zynde, de wandluizen eo hare eyeren

volkomenlyk in de ledikanten en de muren vernielt, fchoon zy tien-

maal talryker waren dan de mieren in een mierenneft. (*)

Kakker- De Kakkerlakken zyn ene plaag der nieuwe wereld, en worden
iakkerit jn vele delen van dezelve gevonden. De geleerde Doétor Colden

was van mening, dat zy de eigenlyke inboorlingen der If^eft Indien

waren , en dat zy uit de Eilanden naar Noord Amerika waren over-

gebragt. Dit bleek, dagt hy, uit de menigte van dit ongedierte die

de iVeft Indifche fchepen medebrengen. Dog ik meen reden te heb-

ben van te geloven, dat zy reeds federt onheuglyke tyden hier te

lande geweefl: zyn, fchoon ik egcer niet ontkennen wil dat zy uit de

J'Fefi Indien zyn overgebragt. Te New Tork zyn zy genoegzaam ii>

ieder huis, en die zyn ongetwyfFeld met de fchepen overgekomen.
Dog hoe kan men dit zeggen van die welken in het midden der

bosfchen en woeftynen gevonden worden?
De Kakkerlakken worden door de Engelfchen Cockroaches , door

de Zweden Bridätare, dat is Broodeters., ook wel Kakkerlik, en
door den Ridder Linn^us Blatta Oricntalis, geheten, en onder het

geflagt der Motten gerekend. Men verneemt ze niet alleen in de
bofPchen, daar zy op de omgekapte bomen lopea Ik zag in Februari

verfcheiden kakkerlakken op flukken oud verrot liout zitten, dat men
in huis bragt om te verbranden. In 't -eerft waren ze als dood,

maar enigen tyd in de kamer zynde geweeft kwamen zy by, en begon-

nen ce lopen. Ik vond naderhand dat als men oud brandhout des win-

ters in huis bragt en doorhakte , daar vele kakkerlakken als in enen rtaat

van ongevoeligheid in waren. Dien zelven winter wierd 'er een grote

dode boom omgehouwen, en om te branden doorgezaagd, en ik zag

in ene fpleet , enige vademen boven den grond , verfcheiden kakkerlak-

ken nevens vele gemene mieren. Het fcheen dat zy opwaai-ds gekropen

waren om ene veilige fchuüplaats tegens den winter te vinden. Op my-
ne reis in het midden van Oftober 1 749. door de onbebouwde landen

tulTchen de Engelfche en de Franfche Volkplantingen, zag ik by het

maken van een vuur, des nagts, digt by enen verrotten boom , op den

oe-

(*) Daar is een nog onfeilbaarder middel, te weten, het houtwerk, waariu

dat ongedierte zit , niet een fmeltfel van ^rjenicum of Rottekruid te wa^-

fehea. F,
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otvtx. van het meer Champlain , ene menigte van kakkerlakken uit het
hout kruipen, wordende door den rook en het vuur wakker gemaakt,
en uit hunne gaten gejaagd. De Franfchen , die met my waren,
kenden ze niet, en wiften ze niet te noemen. In Kanada wiften de
Franfchen niet dat zy ze in de huizen gezien hadden. In Penfylva,'
nie lopen zy in grote menigte langs de halmen van het koora in dea
oogft, gelyk my gezegd wierd. AJnders onthouden zy zig in de En-
gelfche Volkplantingen gemecnlyk in de huizen, en zitten in de re-

ten, vooral in de balken die 't digft by den fchoorfteen zyn.

Zy doen veel fchade door het kruim van 't brood op te vreten. Schade-
Als zy eens door de korft heen gebeten zyn , weten zy in korten lyklicid.

tj'd het gehele brood van binnen uitteholen, zo dat men het opfny-
dende niets dan een ledige korft vindt. Ook zeide men dat zy an-

dere eetwaren opvreten. Somtyds byten zy de menfchcn in den neus
of de voeten, terwyl zy leggen te flapen. Een oude Zweed ver-

haalde my , dat hy eens 'm zyne jonger jaren door ene kakkerlak zeer

verfchrikt geworden was, die, terwyl hy fliep, in zyn oor was ge-
kropen. Hy ontwaakte fchielyk , iprong het bed uit , en voelde dat

h.QZ dier, waarfchynlyk uit vrees, alle kragten aanwendde om dieper

in te kruipen. Deze pogingen van de kakkerlak veroorzaakten hem
zo grote pyn, dat hem het hoofd als fcheen aan ftukken te breken,
en hy byna zinneloos wierd; egter liep hy fchielyk naar den put,
en , een emmer met water gefchept hebbende , fmcet hy 'er wat van
in 't oor. Zo dra de kakkerlak dit voelde, ftiet zy zig met hare

poten te rug uit het oor, en verlofte dus den man van zyne angft.

De Houtluizen zyn zeer onaangename lufekten, en in een zeker llont-

opzigt erger dan de voorgaanden; maar gelyk ik ze reeds, in ene luizen.

Verhandeling aan de Koninglyke Zweedfche Maatfchappy gezonden,
befchreven heb , vi^ze ik den Lezer derwaards. (*)

Den 1

1

. December ging ik kort voor den middag op een klein Penrfs*

togtje naar Penns neck , en verder over de Dellawan naar fVil-^'^'^^*

mington. Het land omftreeks Penn's neck was van dezelve hoedanio--

faeid als in het overige van New Jerfey. De grond beftaatmeeft uit zand
met ene dunne laag zwarte aarde. Hy is niet zeer heuvelig, maar meeft plat,

en zeer vol van bolTchen met afvallend blad , vooral eiken. Nu en dan
ziet men ene enkelde boerdery met enige koornakkers rondom. Tusfchen
beiden zyn kleine poelen, en fomtyds een ftroompje, waarin weinig drift is.

De boflchen beftaan uit allerhande foorten van bomen , dog meeft Ce-
Hikory en Eiken. Zekerlyk zyn zy noit geveld geweeft , en al- boomte.
tyd onverhinderd voortgegroeid, Men zoude daa verwagten dat 'er

bo.
(•) Voor het jaar 1754.

Z .
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bomen van enen zeer groten ouderdom in gevonden werden, dog
hec tegendeel is waar , en men ziet 'er weinig die drie hon-

derd jaren geftaan liebben. De meeften zyn maar tweehonderd jaar oud.

En dit deed my denken dat de bomen, zo wel als de dieren, fterven

wannper zy enen zekeren ouderdom bereikt hebben. Dus vinden wy
hier zware boiïchen; maar als de bomen honderdenvyftig , ofhonderd--

en tagcig jaren gellaan hebben, beginnen zy of van binnen te vergaan ,

of verliezen hunne kronen, of hun hout wordt geheel week, ofde wor-

tels zyn niet langer in ftaat om een genoegzaam voedfel intezuigen , of

zy ilerven door enige andere oorzaak. Wanneer het dan ftormt , hec

geen hier fomwylen gebeurt, breken de bomen , ofeven boven den grond ,

of in het midden , of in den top , af. Sommige bomen worden zelfs mee

wortel en al door den wind uitgerukt. Dus regten de ftormen in de-

ze bofichen zware verwoellingen aan. Overal ziet men bomen omver

leggen. Ook ontflaat er dikwyls brand in de boiïchen , waardoor de-

bomen halverwege verteerd worden , zo dat een fterke wind ze gemakke--

lyk verder omverfmyt.

Winden. ^^ tragtte, door waartenemen in welke ftreek de meefté omgewaide-

bomen lagen , optemaken, welke winden hier de geweldigfte waren,,

dog kon niets met zekerheid vallltellen , want de bomen lagen naar alle

de flreken van het kompas. Ik oordeelde dan , dat elke wind , die van

enen kant wait daar de wortels vergaan zyn en de boom weinig weder-

iland bieden kan , den boom omver moeft werpen. Op deze wys raken

de oude bomen geduriglyk weg , en worden door jonge opgevolgd.

Die omgevallen zyn leggen op den grond te verrotten , en vermeerderen

dus de zwarte aarde, waarin de bladen ook allengskens veranderd wor-

den , die aan den gevallen boom zitten , of lederen herht vallen. Het

duurt enige jaren eer een boom geheel vergaan is.. Als de wind 'er enen

met wortelen al uit den grond rukt, komt 'er ene menigte van loflè aar-

de mede, die 'er enigen tyd aanzitten blyft, dog eindelyk 'er afvalt , en

een klein heuveltje maakt , dat naderhand nog verhoogd woi'dt door de

bladeren Dus worden 'er in de boiïchen vele oneffenheden voortge-

bragt, hoogrens en laagtens, en dus moet de bovenfte tuinaarde zig op

fommige plaatfen ophopen.

-.y ,u Alle de bomen verrotten niet even gauw. De Ny^4 , de Tulpeboom

bomen £" Liquidambar vergaan in korten tyd. De Hikory duurt ook niet lang,

het eerfl en de Zwarte Eik valt eerder van een dan de Witte. Dog de omftan-

vergaan. dio'heden werken hier ook in mede. Indien de baft om het hout blyfc

zitten rot hy mede , en wordt van binnen geheel en ai door de wormen

opgegeten , zo dat in den tyd van zes , agt of tien jaren niets 'er \'an over

is dan een roodagtige bruine ftof. Maar als 'er de baiï: af was , konden

de bomen dikwyls twintig jaar leggen eer zy vergaan waren. De fpoe-



VV I L M I N G T o N. 1748. 179

dige groei van enen boom, de grootte zyner poren, en de gedurige ver-

anderingen van heet en nat weder in den zomer, maken dat een boom
fchielyker rot. Hier moet men by doen, dat allerhande foorten van ge-

korvenen gaten maken in de gevallene bomen , en dat dus de vogtigheid

der lugt in de bomen indringt en de verrotting bevordert. De meefte bo-^

men hier hebben jaarlyks afvallende bladeren. Velen van hun beginnen

reeds te rotten terwyl zy nog ftaan en bloeyen. Dit maakt den boom
hol , zo dat 'er vele dieren hunne neften in komen maken.

De Dellaware wordt vlak over /iF/Vwz/»^/o» gerekent anderhalve £»^. Breedte

myl breed te wezen, dog op het oog fcheen zy zo breed niet. ti'tmid- van de

den zegt men dat zy van vier tot zes vadem diep is.
Della-

De fchr\'nwerkers gebruiken , volgens hun zeggen, voomamelyk het
^^j^^

zwart Walnoten , het wilde Kerflèbomen en het gemarmelde Ahomhout. werkers^

Van de zwarte Walnotebomen is hier ene genoegzame menigte. Even- hout.

wel worden zy van fommige onbedagtzame menfchen uitgeroeid , en

de Boeren maken 'er veeltyds hun brandhout van. Hec hout van den

wilden KerlTeboom is goed en fchoon voor 't oog; het is geelagtig, en

hoe ouder het werk is hoe frayer het 'er uitziet. Dog het is alreeds

bezwaarlyk te vinden , want het wordt overal uitgeroeid , en nergens

weder aangeplant. De Gemarmelde Ahorn is ene verfcheidenheid van

den gemenen Roodbloemigen Ahorn , dog ook al fchaarfch. Men kan

verfcheiden bomen vellen , zonder dat men het gemarmelde hout vindt.

Het hout van den Liquidambar wordt ook tot fchrynwerk gebruikt ,

dog krimpt als men het wat digt by het vuur brengt. Van de Sparren

en de zogenaamde Witte Ceders bedient men zig ook om verfcheidene

dingen te maken.

Du Molenaars van den molen, die hier ftond, zeiden, dat de aflèn Molens^
van de molenraderen uit den Witten Eik plegen gemaakt te worden, en

dat zy drie of vier jaar goed bleven , dog de aflèn van Sparrenhout

duurden zo lang niet. De tanden der raderen en rollen wierden gemaakt

van Wit Walnotenhout , om dat men hier geen harder hout krygen kan.

Het hout van den Moerbezieboom wordt het allerbefl: gehouden voor

krammen en houvaften in fchuiten en fchepen.

Des avonds voer ik van IVilmington af naar de overzyde aan het veer,

aan den kant van Neiv Jerfey.

Den 1 3. keerde ik vroeg terug naar Rakoon. Rakoon.

Op vele bomen in de boiïchen vindt men hier of op de ene zy- Boom-

de , of in het midden van enen tak , of rondom enen tak ,
knoes-

meer of min grote knobbels of uitwadèn. Somtyds is 'er maar een op
'^"'

enen boom. In de grootte is 'er een aanmerkelyk verfchil , want fom-
migen van deze knobbels zyn zo groot als een manshoofd , anderen we-

der zyn kkin. Somtyds is 'er een boom als geheel van bedekt. Dik/
Z 2 vvyls
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wyls zaten zy niet alleen aan enen kant , maar maakten een foort va»

ring rondom den boom of den tak. Kleine bomen, niet boven enen

vadem hoog, hadden ook dikwyls zulke Ivnobbels. De knobbels be-

ftaan uit het zelve hout als de boom, en zien 'er van binnen uit omtrent

aïs gemarmeld hout. Enigen waren egter ook hol. Als men enen knob-

bel op enen kleinen boom openfnydi , vindt men 'er gemeenlyk vele klei-

ne wormen in , die fomtyds ook gemeen zyn in de grote uitwaflèn. Dit

vvyil ons den oorfprong der knobbels in 't algemeen aan. De boom.

wordt van een Inlekt gefloken dat zyne eyeren onder den bafl legt , en

uit die eyeren komen wormen te voorfchyn, welken het fap uit de va-

ten doen lopen , het welk allengskens hard ei) tot enen knobbel wordt.

Alleen de bomen die hunne bladen jaarlyks vallen laten hebben deze

knobbels , en onder dezen vooral de Eik , van dewelken wederom de-

Spa/.nfcbe Eik de meefte knobbels heeft. Ook vindt men ze op den'

Esfcheboom en den Ahorn. Voorheen maakten de hier gezetene Zwe-
deu , dog nog meer de Finlanders , fchotels, borden, en diergelyke

dingen van die knobbels die op den Efch groeiden. Dit vaatwerk,zeide

men my , was heel aardig, en zag 'er uit als of het van gemarmeld hout

was gemaakt. Die van den Eik kunnen hiertoe niet gebruikt worden ,

als zynde gemeenlyk wormftekig en verrot van> binnen.. Tegenwoordig-

gebruiken de Ziveden dit foort van fchotels en borden niet meer, maar

hebben aardenwerk. Sommige knobbels zyn van ene ongemene groot-

te, en doen 'er enen boom gedrogtelyk uitzien. Diergelyke bomen,

treft men hier in de bolTchen veel aan. (*>
Wegen. De wegen zyn hier, naar dat de grond is,, goed of kwaad. In 't zand

zyn zy droog en goed, dog op de klei deugen zy niet. Men is hier

zeer nalatig in het onderhouden derzelven. Als een beekje niet zeer

breed is legt men 'er niet eens ene brug over, en de Reizigers mogen-

zien hoe zy 'er beft overkomen. Dit maakt dat men op fommige plaat-

fèn by fterke ftortvlagen. geviiar loopt van te verdi-inken. Als 'er een

boom

(*) In Siberië in 't LandTchap ï^iafte, m het Gouvernement van Zazan,
maken de Inwoonslers koniincn en ani ef huisraad uit de knubbels die men
daar veel op de berkebomen vindt. Zy worden gedraid , taraclyk dun ge-

maakt, en met een feker foort van vernis overdekt, dat ze zeer 'frai maakt,

want het goed ziet 'er geel uit, gemarmeld met bruine aderen, als of liet be-

fchilderd was. Het befte foort wordt zo dun gemaakt dat liet lialfdoorlchy-

nend is, en wordt buigzaam in warm water gelegd zynde , zo dat 'er aller-

hande gedaantens aan gegeven kunnen worden, dog als men het aan zig zelf

laat en het koud geworden is, komt het weer tot zyn oude figuur. Dit foort

van hout wordt in Riifland genoemd Kap. en het daarvan gemaakte hout-

werk Kappowie Tcha/bki. Het is duur als het van het befte foort en wel

vernift is. F,
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boom dwars over den weg valt, hakt men hem zelden door, maar rydt

"er rondom heen. Dit kan men ligt doen , dewyl de grond vry gelyk en

zonder flenen is, 'er geen kreupelhout waft, en de bomen tamelyk ver

van malkander fiaan. i)it maakt dat de wegen zo veel bogten hebben.

De Landhoeven leggen meefl: op haar zelven, en riien vindt 'er zei- \Vc)nig

den twee by malkander leggen , uitgenomen op zulke piaatfen die als iorpcn.

fteden worden aangezien. Dit maakt dat 'er weinig dorpen zyn. Elke
hoeve heeft hare akkers, weilanden en bofichcn. Zou dit ook 'ets heb-

ben toegebragt om de wolven uitteroeyen , dat men byna overal huizen en

menllhen vindt ? Twee ol'drie Landhoeven hebben gcraeenlyk ene weide of
een bofch in gemeenfchap; dog de meeikn hebben elke hare toebe-

deelde landen.

Al wie zig in 't huwelyk wil begeven moet zyne drie geboden van Hmvely-

den Predikftoel hebben laten aflezen of een verlofFchrift van den Gouver- '^'^i^»

neur hebben. De geboden van de geringere menfchen alleen worden af-

gelezen , ai wat iets meerders wezen wil neemt een verloffchriix , waaria

de Gouverneur verklaart de zaak onderzogt en niets gevonden te

hebben dat het voltrekken der trouw hinderen moet , en dat hy gevol-

gelyk hiertoe verlof geeft. Hy ondertekent het gefchrift. Dog eer het

den verzoeker in handen wordt gefield, moet de Bruidegom zelf ko-

men \'ergezeld van een of twee brave mansperfonen , die \'oor hem inllaan

dat 'er gene wettige verhindering is opgekomen. Dezen moeten een

getuigfchrift tekenen , waarin zy zig aanfpreeklyk maken en verbinden tot

vergoeding van alle fchade die 'er' door de klagten der X^yjogden , der He-
ren, of der Nabeftaanden des perfoons die zig in 't huwelyk begeeft, of
van zulken aan de welken hy eerder verbonden was geweell, veroor-

zaakt mogte worden j want dit alles kan de Gouverneur onmogelyk we-
ten. Voorts, dat 'er niets uit hoofde der aantegane egtverbintenis te

vrezen is, en dat 'er niets is dat dezelve verhinderen moete. Voor een
verlpffchrift betaalt men te Fhil tdelphia vyfentwintig Penfylvamfcbe
Ithellingen, waarvan 'er twintig voor den Gouverneur en vyf voor zy-

nen Sekretaris zyn. Het verloffchrift luidt alleen aan Prateftantfche

Geeftelyken. De Quakers krygen een byzonder verloffchrift. Maar,
vermits het zeer laftig wezen zou , vooral voor zulken die ver af van de
verbly fplaats des Gouverneurs wonen, om een verloffchrift in de Stad te

komen en hunne borgen medetebrengen , nemen de Predikanten op hei

land een genoegzaam getal van verloflchriften en borgtogtt:n in blanco

in voorraad , die zy aan de zulks behoevenden ter hand llellen voor den
gewonen prys van vyfentwintig fchcllingen, en iets daarenboven voor
hunne moeite. Het dus verzamelde geld brengen zy den Gouvijraeur-

als zy in de Stad komen, te gelyk met de borgtogtcn. Hieruit kan men
Z 3 og'^
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opmaken , dat de Gouverneurs buiten hun jaargeld nog een tamelyk In-

komen van hunne poft hebben. (*)

Volgens de Engelfche viretten is een mansperfbon met zyn eenen-

tvi'intigfte, en een meisje op haar agttiende jaar mondig, en kan dan

trouwen zonder het verlof van zyne Ouders. Dog voor dien ouderdom

kan het zonder toeftemming van ouders of van voogden niet gefchieden.

IVÏEN vindt in de Volkplantingen allerhande foorten van landaarden,

zo wel van zulken die onlangs uit Europa zyn overgekomen , als

van zulken die nog geen vaft verblyf genomen hebben. Dus ge-

beurt het wel, dat by het trouwen van zulk een paar de Bruidegom

zegt dat hy voor het tegenwoordige nog geen geld heeft, maar be-

talen zal zodi-a hy kan, en zig hiermede met zyn wyf weg pakt>

zonder dat de Predikant oit het zyne krygt. Dit heeft gelegenheid

tot ene gewoonte gegeven, die nu in Maryland gemeen is. Als 'er

een arm paar getrouwd wordt, houdt de Predikant op in het mid-

den van het formulier , en vraagt ivaar is myn geldl ("f) Geeft dan

de Bruidegom het geld, zo gaat de Predikant voort, dog heeft deze

iiet niet, zo wordt de trouw zo lang uitgefteld tot dat hy beter by

"kas is. Ryke lieden, van wie de Predikant gene zwarigheid heeft

van zyn geld niet re krygen, ftaan aan deze onaangename vraag niet

bloot.

Schoon een Predikant verlofgekregen "heeft tot het trouwen van een paar,

Tcan hy egter , indien hy niet voorzigcig is , in onaangename omftandig-

heden geraken, want op vele plaatien is 'er ene wet, die, niettegen-

staande zulk een verloffchrift , de magt van den Predikant zeer bepaalt. -

Hy mag een onmondig paar niet trouwen , indien hy niet verzekerd is

van de toeftemming der ouders. Ook mag hy zulke vreemdelingen niet

trouwen die verbonden zyn een zeker getal jaren te dienen zonder de

bewilliging van hunne Hereru Indien hy zonder zulke toeftemming

<ene trouw verrigt , vervalt hy in ^ne boete van vj'ftig Penfyhani-

fche ponden , alhoewel hy een verloffchrift en den borgtogt heeft

van twee mannen , want de Ouders en Heren ftoren zig niet aan

die borgtogten , maar fpreken den Geeftelyken aan , die zyae (chade

kaïi :;ien ce herhalen op de genen die hem borg gebleven zyn. Dog met

de bewilliging van ouders of meefters kan hy zonder gevaar de trouw ver-

rigten. Geen Predikant mag enen Zwart met iemant van Europifcbe af-

komft trouwen, onder ftraf van honderd pond boete , volgens de wetten

van Penfylvanie.
Hier

() En dit is iets het geen waarfchynlyk het invoeren van Biflchoppen ia

I<!oord /imerika , waarop velen zo gcfteld zyn , zeer kzwaarlyk maken zal.

(t) Wii.rsU myfee'ï
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Hier heeft een kortswylig gebruik byfommigehuwelyken plaats. Als een Kors-

män ilervende zync weduw in armoede laac zitten, of zo, dat zy alle de ^"^^'-S
_

fchulden niet betalen kan met het weinige dat haar overblyft, en dat dit S^'^'"''-

niettegenftaande 'er een man is die haar trouwen wil , moet zy trouwen

in haar blote hembd.. Door deze plegtigheid ftaat zy aan de fchulJei-

ichers van haren overledenen man hare klederen, en al wat zy ia huis

vinden kunnen , af Dog boven dat is zy niet gehouden hun iets meer

te betalen, als hun alles hebbende overgegeven wat zy had, uitgenomen

maar een hembd om haar te dekken, het welk de wetten van het Land

haar niet ontnemen l;unnen. Zodra zy getrouwd is , en niet meer tot den eer-

ften man behoort, trekt zy* de klederen aan die haar de twcde gegeven

heeit. De Ziveedfche Predikanten hebben verfcheiden bruids in zo een

goedkope en lugtige kleding getrouwd ,
gelyk uit de rcgillers in de ker-

ken blykt.. Ook heb ik dikwyls van zulke huwelyken in de Engelfcbe

Koeranten gelezen, die in de Volkplantingen uitkomen. Het volgende

in 't byzonder zal ik uit ene aantekenen. „Ene vrouw ging, met niets

„ anders aan dan haar hembd, begeleid door hare naaile vrienden, uit

„ het huis haars overledenen Mans naar dat van haren Bruidegom , die

„ haar ten halven wegete gemoet kwam met fraye nieuwe klederen, en

„ in tegenwoordigheid van allen zeido ,- dat hy die aan zyne Bruid ken-

„ de, en trok ze haar met eigen handen aan. „ Waarfchynlyk zeide

hy haar die klederen te lenen , uit vreze dat als hy ze haar gegeven had

de fchuldeifchers van haar eerden man mogcen opkomen en ze haar ont-

nemen , onder voorgeven dat zy moefi: worden aangezien als tot den eer-

ften man behorende , eer zy met den tweden getrouwd was.

Het fchynt uit de volgende waarnemingen zeer waarfchynlyk , dat 'er Eurape-

voor de Zinedcn hier te lande alreeds Europeanen geweefi; zyn , en in 't
"''^" '"'^'^

vervolg zullen wy nog iets ter bekragtiging van deze mening bybrengen. ^^^
," j^'

De zelve oude man, Maom Kten, van wien ik alreeds gefproken heb, -,-„^.

verhaalde my meer dan eens , dat toen de ZiVi'den in de voorleden euw komfT:

zig hier nederzerteden , en ene Volkplanting, //^///«^//atJ genoemd ,
<^-i"2\vc—

op de DeUaivare aa.nleiden, iets beneden de plaats daar nu kS'^/V»-; Itaat ,
*^'^'^*

zy op de diepte van twintig voeten enige gemetfelde putten vonden..

Dit kon onmogelyk een werk der Wilden wezen , die gene gebak-

ken ftenen voor de aankomfl: der Ettrop'inen gekend hebben , en

gevolgelyk nog minder willen hoe die te gebruil^:en. De putten lagen;

wel op 't land, dog evenA^el op zulke plaatlèn aan de Dellaixjare

die fomt^'ds onder water en fomtyds droog zyn. Dog ledere is het

länd zo afgenomen dat de putten geheel onder water geraakt zyn, en hec

is zelden laag genoeg om de putten te zien. Toen de Zweden na-

derhand op enigen afiland van de voorgaanden nieuwe putten groe-

ven, vonden zy in den grond enig gebroken aarden vaatwerk, en nog.
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gehele goede gebakken' Henen, diergelyken zy ook dikwyls onder 'c ploe-

gen hebben bovengehaald.

En voor Hieruit, fchynt hec, mag men opmaken, dat in oude tydenhier,

Colum- of Europeanen of een ander befchaafd volk , door florm ofanderfins moe-
ÖMJ- tyd. ten zyn naar toegedreven , zig neergezet , ftenen gebakken , en ene Volk-

planting gemaakt hebben ; dog dat zy naderhand zig met de Amerikct-

fien vermengd hebben , of door dezelven omgebragt zyn. Mifichien

hebben zy allengskens door den omgang niet de JVilden derzelver zeden

en denäingswyze aangenomen. Men heeft de Zweden zelfs befchuldigd ,

dat zy alreeds halve Wilden vikaren , toen de Engclfchen hier in 't jaar

1682. aankwamen. En men ziet 'nog werkelyk, dat de Franfcben, de

Engelfchen, de Duitfchen ^ de Hollanders, en andere Europeis, die

vele jaren in afgelegene landfchappen , digt by de Wilden , gewoond
hebben, zo voel overeenkomfl: met dezelven krygen , zo in hun gedrag

als denkwys, dat men ze 'er alleen door hunne kleur van onderfcheiden

kan. Dog de gefchiedenillèn en overlevering der Wilden verzekeren

ons, dat de gemelde putten niet konnen gemaakt zyn ten tyde van Co-

lumbus onderneming of kort daarna , dewyl de Amerikanen zeggen dat

zy veel ouder zyn. Het geen ik hier aangaande deze putten gezegd heb,

is my naderhand op nieuws door verfcheiden' Zweden verhaald.

Tekens Den 22. December voorfpelde ons een oude Landman verandering

aangaan- van weder, omdat de lugt op den middag zeer warm was , zynde zy 's

<1e het morgens zeer koud geweeft. Buiten dat maakte hy het zelve daaruit op ,

!<A-eder. ^^^ ^^ wolken zig om de zon zo hadden t'zamengetrokken. En de hier-

agter gevoegde waarnemingen zullen tonen dat deze voorzegging juifl: is

vervuld geworden-

Midde- SaiooN ieder oud wyï onfeilbare middelen tegens tandpyn waant te

kn te- bezitten, waarvan de meeften vrugteloos worden aangewend , wiiiknog-

p"? thans enigen van die middelen aantekenen die hier gemeenlyk tegens dat
"

' ongemak aangewend worden.

Als de pyn cntflaat uit holle kiezen , fteekt men een weinig katoen in

ene tabakspyp , doet 'er de tabak boven op , fleekt ze aan , en rookt

tot dat het al'es byna vei-brand is. Onder 't roken komt de olie van de

tabak in het ka:oen, hec welk men 'er dan uitneemt, en zo heet als men

't verdragen kan tegens de kies legt.

De vrouw van Kapitein Lindjey te Ofwego heeft my verhaald , dat de

Iroquoizen in üic geval het volgende middel voor het befte houden , en zy had

zelve het zeer goed gevonden. Zy nemen de zaadhuisjes van de Fir-

ginifche Ane77ione , zodra het zaad ryp is, en wryven ze aan ftukken.

Dan zien zy 'er uit zo ruw als katoen. Men doopt deze ftof dan in fter-

ken brandewjTi , en fteekt ze in de holle kies. De pyn gaat 'er gemeen,

lyk van over. De brandewyn is bytende , en de Ancmone zaden zyn ins-
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gelyks fcherp , gelyk de meefte zaden van bloemen die te gelyk dejiami-

na en de piftilla hebben. Dus helpc dit malkanderen om de pyn te

verligten, Wy hebben ook vele zaden die de zelve eigenfchappcn heb-

ben als de yimerikaanfche Ammone.
Tkgens de tandpyn vergezeld met zwelling wierd het volgende mid- .

del het meeft gebruikt. Men kookt meel van Mais met melk, doet

daar, terwyl het nog over 't vuur ftaat, wat varkens of ander vet by,

en roert het om tot dat het alles wel gemengd is. Dan doet men
'er een handdoek over, en legt het daai'in, zo heet als men 't verdragen

kan , op de pynelyke wang , waar men 't op leggen laat tot dat het kouJ

is. Ik heb dit zeer kragtig tegens de zwelling gevonden , die het niet

alleen vermindert , maar het verzagt ook de pyn , opent de dikte , in-

dien 'er zig enige kwade ftofgezet heeft, en doet den etter uitlopen.

Ik heb de Iroquoizen den binnenflen bafi: van den Kamdafchen Vlier-

boom zien koken , en op de wang leggen daar de pyn het fterkfl: was.

Dit verzagtte, zeide men, de fmert dikwyls.

Onder de Iroquoizen, of de Fyf Folken op de Rivier ilfi?/&<JW^ , zag

ik ene jonge vrouw, die, door het fterk theedrinken, ene geweldige

landpyn gekregen had. Om zig hiervan te genezen kookte zy de bla-

den van een foort van Myrteboom , (*) en bond die zo heet als zy 't

uithouden kon op de wang. Dit middel zeide zy had haar dikwyls ge-

holpen.

Voor de aankomft van de Europeanen onder het geleide van Colum- Het yzcr

lus in Amerika , waren de Wilden geheel onkundig van het gebruik van eertyds^

't yzer, het welk ons zeer wonderJyk moet voorkomen , daar Amerika °"'^':"

byna overal zeer vele yzermynen bevat. Dus waren zy verpligt dit ge-
j^^

^/j-^'^

brek te vergoeden door het gebruik van fcherpe ftenen , fchelpen , klau-
rf^^j,

wen van vogels en wilde heeften , en andere dingen , om bylen , mes-

fen en diergelyke fnydende werktuigen te maken. Hieruit kan men zien

dal zy een armoedig leven moeten geleid hebben. De oude Zweden ,

die in hunne jeugd omgang met de Amerikanen gehad hadden , toen zy

hier nog vry talryk waren , willen nog veel van hunne levenswys te ver-

tellen. Nog vindt men by toeval vele v/erktuigen die de Wilden

voor de aankomft der Zweden of andere Europers gebruikt hebben. Te-

genwoordig gebruiken de Amerikaanfche Wilden geen andere werk-

tuigen als die van yzer of andere metalen gemaakt zyn , welken zy van de

Europeanen krygen. Maar alzo ik gelegenheid gehad heb van velen van

de oude werktuigen der Amerikanen te zien en zelfs te verzamelen , zal

ik dezelven hier belchryven. v '^'^"

Hunne Bylen waren van fteen- Hare gedaante gelykt veel naar die j"y^™jg
^'''•^ Ameri-

() Myriea afpleniifolia, Linn. kanen^

A. a
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van onze wiggen , waarmede wy het hout kloven , omtrent enen hal-

ven voet lang en breed naar evenredigheid. Zy zj'fl gemaakt als onze

wiggen, fcherp aan het ene einde , dog egter iets botter. Dewyl zy

aan enen fteel moeden vaftgeraaakt worden , zo was *er boven aan een

. rand om aan het dikke einde. Om den fteel vafl: te maken fplee: men
ze op, en ftak de gefpleten' einden van den flok in. den rand van den

fteen, en bond dan de gefpleten' ftukkcn vaft op malkander ,. omtrent

zo als de Smids in de fpleten van den fteel de yzeren byl vaftmaken.

Sommigen van deze bylen hadden geen rand van boven , en het fchynt

dat zy die maar in de hand hielden om 'er mede te hakken of te

floten, zonder dat 'er een handvat aan behoefde te zyn.. De: meeften

dezer bylen , die ik gezien heb , beftonden uit ene harde rots , dog

anderen waren gemaakt van enen harden , zwarten , fynen vuurfteen. .

Als de Wilden enen zwaren boom vellen wilden , konden zy dit met

hunne bylen niet uitvoeren , dog bedienden zig dan van het vuur. Zy
verbrandden de wortels van den boom , en deden hem dus tmraelen.

Maar op dat het vuur niet verder gaan mogte dan hun oogmerk was ,

flaken zy enige oude lappen aan een ftok , doopten die in 't water,

en maakten daar den boom een weinig boven het wmi geftadig me--

de nat. Wanneer zy enen dikken boom tot een Kano wilden uithol-

len , lagen zy droge takken om den ftam , zo ver zy den boom dag-

ten hol te maken, en ftaken die in brand.. In de plaats van die

verbrand waren werden anderen aangebragt. Ondertuflchcn . waren zy

geftadig bezig met den boom boven en onder het vuur, daar hy niet

branden moeft, nat te maken; De boom hol gebrand zj'nde, zover

zy zulks verlangden ,. fchraapten zy met himne bylen , met fcherpe

fchalen , en diergelylcen ,. het gebrande 'er af, en maakten de Kano

van binnen glad. Op dezewys gaven zy zulk ene gedaante 'er aan

als zy goedvonden. Ene Kano vras gemeenlyk. tuflchen de dertig en

de veertig voet lang. Het voomaamfte waartoe huraie bylen dienden

was de velden bekwaam te maken voor het planten der Mais ; wam
als zulk een veld, daar i?y Mais telen wilden, met hout bedekt was,

hakten zy den baft rondom de bomen af met hunne bylen, vooral in

den tyd dat hy fappig was. Dus verdorde de boom , terwyl hy geen

voedfel meer krygen kon , en de bladeren beletteden de zonneftralen

niet langer door te fchieten. De kleinder bomen wierden met geweld

uitgerukt , en men roerde daarna de aarde met kromme en Icherpe

takken om.

Meffen. In plaats van mefTen behielpen zy zig met fcherpe ftukken vuur-

fteen , quarts , of enig ander foort van fteen , of met enen fcherpcn

fchulp, of een fcherpgemaakt been.

Pylcn. Vooraan de pylen maakten zy dunne en hoekige ftukken fteen vaft,

ge-
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gctïieenlyk vuurftenen of quarcfen , dog fomtyds wel een ander foorc.

Sommigen gebruikten de beenderen der dieren , of de klauwen van vo-

gels of beelten. Enigen van deze oude vverppylen zeer vry ilomp,

egter fchync hcc dat zy 'er vogels en beeften mede hebben weten te

doden \ dog of zy door de kragt van den boog Iterk genoeg voort-

gejaagd wierden om diep in het lichaam van een menfch door de

klederen heen te kunnen indringen , kan ik niet zeggen. Men heeft

'er nogthans gevonden die zeer fcherp en wel gemaakt waren.

Zy hadden ftenen ftampers omtrent een voet lang en zo dik als een Stam-

mans arm. Dezen bellaan voomamelyk uit een zwart foort van fteen ,
^^^^^

en wierden voorheen gebruikt om Mais te (lampen, het welk van over

oude tyden af hun voornaamfle of enig graan is geweeft. Zy had-

den generhande foort van molens om het te malen , en wiflen niet wac

voor een ding een molen was. Oude Franfchen in Kanada hebben

my verteld , dat de Atnerikanen ten uiterflen verbaafd ftonden toen zy

de Franfchen den eerllen molen zagen opregten. Zy kwamen, zelfs

van zeer ver , in groten getale , om dat wonder te zien , en wierden

niet moede van 'er verfcheiden dagen by te blyven zitten om het te

bekyken. Zy waren lang van mening dat hy niet van den wind, maar

van geeften, die erbinnen inzaten, wierd omgedreven. By het bou*

wen van den eerilen watemiolen waren zy ook meer of min in de

zelve verwondering. Voorheen dampten zy al de Mais in holle bomen
met de befchrevene (lenen (lampers. Velen hadden ze evenwel maar

van hout» De zwartagtige (leen , waarvan de bylen en de (lampers

voor dezen gemaakt werden , is een zeer goede (lypdeen , en om die

reden gebruiken de Engelfchen en de Zweden dezelven , als zy ze

vinden, om hunne meflèn te wetten.

De oude ketels der Wilden waren of van klei of van een foort van Ketels,

dufileen. (*) De eerden bedonden uit ene donkere klei gemengd met
witte zand- of tjuartskorreltjes , en in het vuur gebakken- Velen van

deze ketels hjbben twee gaten in den bovenrand aan elke zyde , waar-

door men enen dok dak , en den ketel , zo lang hy kookte , boven hee

vuur hield. De meeden hebben geen voet., 'T is iets zonderlings, dac

genen van die ketels van binnen of van buiten verglaafd waren.

Enige weinige oude Ziveden konden zig nog herinneren, dat zy de
Wilden in zulke potten hadden zien koken. Zy zyn zeer dun , en van

verfchillende grootte^ fomtyds van enen groenagtigen , en fomtyds van

enen grauwen dufileen, en enigen zyn van een foort van vuurdeen. De
bodem en de rand zyn dikwyls ruim een duim dik. Schoon de Ame-
fikanen gene kennis van yzer , daal , of enig ander metaal hadden ,

Aa 2 vvideii

Q') Lapis ellarir.
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willen zy evenwel deze flenen ketels zeer aardig uittehollen.

Tabaks- De oude Tabakspypen der Wilden waren 'ook van klei , of vair

pypen. duf- en flangefleen. Die uit klei zyn hebben de gedaante van de on-

zen , dog zyn wat ruwer en niet zo wel gemaakt. De pyp is dik

en kort , naauwlyks een duim , dog fomtyds een vinger lang. De kleur

is byna zo als de onzen die wat lang gebruikt zjti. Die , welken uit

duflleen gemaakt worden, beftaan uit de zelve ftof als de ketels. Som-
migen van dezelven zyn tamelyk wel gemaakt, fchoon de Wilden nog

yzer nog ftaal hadden. Maar behalven deze tabakspypen , vindt men
nog een ander foort , die zeer vernuftig uit een zeer frayen roden duf-

fteen , of een foort van flangagtig marmer gemaakt zyn. Dezen zyn<

zeer fchaarfch en zelden in gebruik dan by de Sachems of Oudflen-

der Wilden. De fraye rode fteea, waarvan die pypen gemaakt zyn,.

is ook zeldzaam , en wordt alleen in het land der Ingouez gevonden ,

die, volgens Vader Charlevoix, (*) aan de overzyde der Mtffifppi-

wonen. Ene pyp van dit foort wordt by de Jmerikanen veeltyds ho~

ger geagt als een ftuk zilvers van dezelve grootte. Uit het zelve foort-

van fteen beftaat gemeenlyk hunne zo genaamde Pyp van vrede , Qy
van de welke zy zig bedienen by het aangaan van vrede of verbon-

den. Byna alle Schryvers, die van dit volk gewag hebben gemaakt,,

fprcken van deze pyp , en ik zal 'er in 't vervolg breder over han-

delen..

Vifcban- In plaats van Vifchangers gebruikten dè Wilden hoeken van been
gels. Qf vogelklauwen. Sommigen vän de oudfte Zweden alhier vertelden

my , dat in hunne jeugd zeer vele Amerikanen in het toen zo ge-

naamde Nieuw Zweden gewoond hebben, die met zulke hoeken op
de Dellaware vifchten.

Wvze Om vuur- te maken hadden zy de gewoonte van twee harde: droge

van Vuur ftukken houts fterk tegens malkander te wryven, tot dat het hout be-

te ma- apvi. te roken en daarna in vlam vloog.

^^"- Dusdanig waren de werktuigen die: de Amerikanen voor de aan-

kinï"^'^
komfl: der Europers gebruikten , voor dat zy geleerd hadden zig van

het yzer te bedienen. Noord Amerika heeft overvloed van Yzermy-

nen. De Wilden .woonden door het gehele land verftroid; en men
kan vele plaatfen aanwyzen waar men thans yzermynen ontdekt heeft,

daar nog geen honderd jaren geleden grote doipen van Wilden ge-

ftaan hebben. Dus is het zonderling dat zygeen gebruik hebben weten te-

maken van een metaal dat zy overal onder hunne ogen hadden , en

daar zy alfe dagen op traden. Zy woonden op plaatfen daar men na-

der-

en) Journal biftoriqiie d'un voyage (T'Amerique. Tom. 5. Lettr. 13.

(t) Qalumet de paix by de Franjcbm.
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rferhatid yzererts ontdekt hcefi. , en reisden vele mylen ver om ene

elendige byl , een mes , of iets diergelyks van fteen te krygen. Zy
moeflen verfcheiden dagen te kofle leggen om hunne werktuigen fchcrp

te maken , met ze tegens ene rots of andere flenen te wryvcn , en

wierden dan nog kvvalyk voor hunnen arbeid beloond, want zy kon-

den nimmer met hunne bylen enen dikken boom vellen , en bezwaar-

lyk konden zy 'er enen kleinen mede ombouwen. Het was hun on-

mogelyk met die bylen enen boom uittehollen , of het honderdfte ge-

deelte van het werk te doen dat wy met onze yzeren bylen vcrrig-

ten. Hieruit ziet men hoe nadelig de onkunde , of de dwaze verag-

ting is van nuttige konften.

Men vindt hier een genoegzaam getal van Hazen , dog zy zyn Hazcii.

veel kleinder dan de Europifcben en niet veel groter dan onze Kony-
nen. Zy blyven zo wel des winters als des zomers grauw , gclyk de

onzen maar des zomers zyn» De tippen hunner oren zyn altyd grauw
en niet zwart ; de flaart is ook in alle jaargetyden grauw van boven.

Zy jongen verfcheiden' malen in het jaar. In de lente leggen zy hun-

ne jongen in hollen bomen , ert des zomers , in Juni en Juli , in hec

gras. Wanneer zy verrafl: worden nemen zy gemeenlyk hunne fchuil-

plaats in holle bomen, waar men ze met een ftok met een haak vaii

voren uithaalt , of door een gat in den boom te fnyden , of

door rook rondom den boom re maken uit dryfc. In alle die gelegen*

heden heeft men 'er honden by van doen. Deze hazen bycen noit ,

en men kan ze zonder gevaar aanraken. Dy dag zitten zy gemeenlyk
in holle bomen , en komen 'er zelden uit , ten zy ze door menfcher»

of honden gefloord worden ; dog 's nagts gaan ze uit om voeder te

zoeken. By flegt weder y of als het fneuwt , leggen' zy een dag of
twee ftil y en wagen zig niet buiten hunne fchuilplaatfen. Op de kool-

landen doen zy grote, fchade ; en de appelbomen moeten oneindig veel

van hun lyden , want zy fchillen ze digt by den grond geheel af. Men
ftemt hierin overeen, dat zy in enen kouden harden winter vetter zyn

dan in enen zagten en^ vogtigen. Men gaf hiervan verfcheiden' oor-

zaken by gifling op. De huid is zo los dat men ze niet van 't lyf

aftrekken kan , en by gevolg deugt zy nergens toe , want als men ze

by de hairea trekt volgt het vel met (lukken van zelf. Deze Hazen
kan men niet mak maken. Zy hebben altyd , zelfs ai 'c midden van
den winter, ene menigte van vloyen. (*)

Aa, 3. Mul*

(*) Uit deze befchryving Wykt Idaar genoeg dat deze Hazen een ondcrfchei-
den foort zyn van onze rosagtige grauwe Hazen, zo wel als van die welken in^

de noordcr delen van Europa en ^Jia gevonden worden , die des winters wit
•zyn, met zwane tippen aan de oren,. dog des zomers een grauw vel hebben.

By
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Muizen. Muizen van het gemene foorc vond men hier te lande in de fleden eis

op 't veld, en dat in zulke menigcens, dat zy hier, even als in ande-

re landen, zeer veel fchadc doen. Oldmixon (*) verhaalt dat 'er

nog muizen nog ratten in Noord Amerika gevfeeü. zyn^ eer zy met de

fchepen uit Europa overgekomen vi^aren. Hoe ver dit Waar is weet ik

niet. Dog dit is zekei', dat ik op vele woefie plaatfen, waar noit een

menfch gewoond heeft, velen van 't gemene foort van Muizen doodge-

flagen heb , die in de Ipleten der bergen zaten. En is het waarfchynlyk

dat alle die Muizen , die door alle de binnenlanden verfpreid zyn , van

die zouden afliomftig wezen die uit Europa zyn overgebragt?

Ritten. ^^ Ratte» kan men ook onder dat gedierte rekenen dat veel kwaads

in dit land doet. Men vindt ze en in de Heden en op het land. Zy zyn

van de zelve grootte als onze Ratten, dog anders van kleur, want zy

zyn grauw wat naar het blauwe hellende. ïk. vroeg de Zweden of zy

hier al voor de aankoraft der Europeanen geweeft waren dan niet , dog

kon geen voldoend antwoord erlangen. Allen kwamen zy daarin over-

een, dat 'er jaarlyks ene byftere menigte van dit ongedierte met ds

fchepen werd overgebragt. De Heer Bartram beweerde, dat voor

dat zig hier de Europers hadden nedergezet de Ratten reeds in die

land geweeft waren ; want hy had 'er ene grote menigte van op

die hoge bergen gezien, die de Blauwe Bergen genoemd worden,

waar zy tulTchen de ftenen in de onderaardfche holen , die in dat

gebergte menigvuldig zyn, neftelden. Zy houden zig by dag zo ftil,

dat men 'er zelden een van ziet, dog des nagts maken zy een Ichrik-

kelyk geweld. Als het zeer koud was ichenen zy geheel bevroren,

want zo lang de vorft aanhield deden zy zig in 't geheel niet horen.

Men moet hier aanmerken, dat 'er nog by de Ziveden nog by de

Engelfchen luiken voor de venfters zyn, nauwlyks vindt men 'er eeti

dakvenfter, en maar alleen loflè planken. De muren der houte hui-

zen waren zelfs niet met mos digt geftopt, 20 dat het in de kamers,

fchoon 'er geftookt wordt, niet warmer is dan in de voorhuizen.

In de vertrekken daar de Dienftboden fliepen ftookte men in 't ge-

heel niet, fchoon het fomtyds vinnig koud was. Dus ftaan de Pvat-

ten des winters ene grote koude uit; maar zodra het gematigd we-

der wordt komen zy te voorfchyn. Wy merkten dezen winter verfchei-

den' malen op , dat de Ratten kort voor ene zware koude het zeer druk

hadden , en des nagts een groot geraas maakten. Het fcheen dat zy eeii

voorgevoel van de aanftaande vorft hadden, en daarom wakker aten en

voor-

By een nauwkeurig onderzoek zonden de Natuurkenders nüffchien nog meer-

der onderlcheidende kenmerken vinden. F.

(*) Uriiifh Empire in Avierica, vol, i. p< 444.
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voorraad opdoen wilden. By zagc weder waren zy gewoon appelen en

anderen voorraad wegteflepcn. Dus befloten wy altyd voor vaft, dan

als de Ratten des nagts fterk aangingen of zeer gulzig waren, 'er ene

2ware koude op handen was. Ik heb reeds opgemerkt dat de gi'auwe

Eekhoorns hier te lande de zelve eigenfchap hebben. De Muizen eten

ook, gelyk dezen, niet de gehele Maïskorrels ^ maar alleen de zoete bin-

nenlie kern daaruit.

Den 2 1 . Januari 1749. was de koude hier zo fel als in Zweden , Vinnige

fchoon dit Land zo veel zuidelyker legt. De Thermometer van Celsius koude

was des morgens twee en twintig graden beneden het punt van vorfl:.

Gelyk de kamers hier zonder blinden , en de wanden niet met mos digc

geflopt zyn, moeten hier de winters zeer onaangenaam voor iemant we-

zendie aan de vfsxmQ Zivsedfche kamers gewoon is. Dog het is hier een

grote trooft dat de koude niet lang aanhoudt. Sommige dagen van deze

maand Januari was het zo koud in myne kaïner,^ dac ik geen twee re-

gels fchryven kon zonder dat de inkt in de pen bevroor. Als ik niet

fthreef kon ik den inkt niet op tafel laten ftaan, maar was genoodzaakt

hem op den haard te zetten , ofin myn zak te fteken. Egter, fchoon

het zo koud was , en dat het fomtyds verfcheiden' dagen en nagten aan

een fneuwde, zo dat het veld byna zes duim dik befneuwd was, moefl

het vee dag en nagt over in 't veld blyven gedurende den gantfchen win-

ter. Want nog de jE»^f//fi&f» nog de Zwé'i/ew hadden üallen ; maar de Gene
Duitfebers en Hollanders volgden hier in de gewoonte van hun vader- flallin-

land, en haalden hun vee des- winters op flaL De meefre oude Zwe- SC" yooï

den zeiden, dat zy by hunne aankomfl: hier ie lande volgens het ge-
'^2'^^'^'^*

bruik van Zweden ftallen gemaakt hadden , dog toen de Engelfchen zig

hier kwamen nederzetten,, en, volgens het gebruik van Engeland ., hun

vee altyd in 't veld lieten , hadden zy ook die gewoonte aangenomen.

Zy ftonden nogthans toe , dat het vee wanneer het fel koud is, zeer

veel leed, vooral als 'er vorft op enen regen kwam, en dat dit in den

zwaren winter van 't jaar 1741. op vele plaatfen verfcheiden' heeften het

leven gekoft had. Het vee vond nu zyn voedfel in het woud, waar

nog fommige bladeren op de jonge eiken zaten , dog het liet de blade-

ren met ruft, en beet alleen de tippen der dunne takken, en de koppen

der tederfte eikeboompjes af. De paarden liepen op de Maïsvelden, en

aten de droge bladen van de weinige ftelcn die 'er nog over waren. De
fchapen weidden in de boftchen en op de akkers. Dé hoendei-s fliepen-

des nagts op de takken der bomen in de tuinen, want 'er waren gene

hokken voor hun. De varkens lagen ook , binnen ene betuining , on-

der den bloten hemel. Een klein foort van vogels , by de Zweden De
Snewwvogel , by de Engelfchen Chuck-bird (*}. genoemd, kwam om- fncuw-

trent vogel-

en C.MESBY noemt hem Pajfir nivalis ,. en Linn.-eus EmUriza biemaUs=-
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trent dezen tyd by de huizen. Men ziet ze zelden dan wanneer het fiieuwt
,

anders zoeken zy hun voedfel op de wegen.

Ys. De Dellaware tegen over Philadelphia en iets lager lag thans toe ,

zo dat men 'er over gaan kon. Dog niemant dorfl: 'er over te ryden.

Patry- INIen vindt Patryzen in dit Land , dog niet van het zelve foort met
zen. ^e onzen. Somtyds noemen en Zweden en Engelfchen ze ook Wag-

iels. Van gedaante, aard en eigenfchappen zyn zy dezelve met de Eu-
ropffcbe Veldhoenders , dat is ie zeggen^ zy lopen weg en verftoppen

zig als men ze vervolgt. Maar zy zyn kleinder en van ene andere IdeuTo

ïk kan in dit werk niet breedvoerig de befchryvingen inlaflchen , die ik van

vogels, gekorvenen ,, viervoetige dieren, en planten gemaakt heb, o:tï

dat dit het te ver zou doen uitlopen. Ik zal alleen aanmerken , dat deze

Patryzen aan de poten naakt, op den rug bruin, zwart en wit geipikkeld ,

op de borft donker geel, en op den buik wit zyn, met zwarte ran-

den om de veren. Van grootte zyn zy als het Hazelhoen. (*) Bo-
ven ieder oog hebben zy een ligtgelen fmallen kiüng. In Nieuv)

Ziveden zyn zy menigvuldig, en men behoeft daar niet ver te gaan
om 'er grote klugcen van te vinden. Egter onthouden zy zig niet digt

by de fteden, het zy ze door het veelvuldig fchieten uitgeroeid of ver-'

jaagd zyn geworden. Zy zyn altyd in groter of kleiner troepen, vliegen

niet zeer ver, maar lopen op de velden, vooral onder de ftruiken en ne-

vens de tuinen, waar zy haar voedfel zoeken. Men houdt ze voor een

uitmuntend eten , en maakt ze op velerhande wyzen gereed. Om deze

reden worden 'er velen gevangen en gefchoten. Men vangt ze in een foort

van vierkante knip., van berden gemaakt, waaronder men wat haver

flroit ; de knip wordt aan den enen kant op ftokjes gezet. Als hec

geluk wat mede loopt kan men 'er verfcheiden te gelyk vangen.

Wanneer zy onder het kreupelhout zig verbergen , kan men 'er zeer

digt bykomen, zonder ze te doen opvliegen. Des nagts kruipen zy

op enen hoop t'zamen. Zy krauwelen op den grond even als de

kuikens. In de lente maken zy hare neiten onder liet kreupelhout,

op de Maïsvelden, of op de heuvels in de open lagt. Zy krabben

enig ftroo byeen , waar in ze omtrent dertien witte eijeren leggen. Zy
eten verfcheidenerhande graan en gras zaden. Ook heeft men ze de beden

van den Sumach (t) zien eten. Sommige menfchen hebben ze jong

gevangen, en in koyen mak gemaakt, waar na men ze los lopen

kat. In dat geval blyven zy trouw by de kippen.
iuiiien. j)g betuiningen , welken men in Penfylvanie en New Jerfey ^

maar inzonderheid in New Tork^ gebruikt, worden uit hoofde harer

flingeragtige gedaante, in 't Engelfch ^ Wormfemes genoemd. De
pa-

,(*) Tarao bonafia. Ct) Kiz<; glahra.
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palen worden van verfcheidenerlei hout gemaakt, welk niet alle even

duurzaam is; de rode Ceder wordt gehouden het langfl: goed te bly-

ven, zelfs meer dan dertig jaar, maar het is fchaarfch te vinden, en

groeit maar op ene plaats hieromflireeks. De betuiningen rondom

Fhiladelphia , die egter verfchillen van de JFormfenccs , zyn , 't

is waar,, allen van rode Ceders gemaakt, dog het hout wordt daar

te water van Egg- harlour gebragt, waar het overvloedig wart. De
ftutten waarop de palen leggen zyn van witten Ceder, en de palen

tufTchen beiden van roden Ceder. Na het rode Cederhout wordt het

Eiken en Kaltanjenhout het beft geagt. Het laatlle is wel het belle,

dog niet overal in genoegzamen overvloed , en derhalven gebruikc

men allerlei eikenhout. Om deze betuiningen te maken hakt men de

kleine bomen niet om, dog velt hier en daar enige dikke bomen,
en maakt daar palen van. Uit enen boom kan men ene grote me-

nigte van palen hebben. De Ziveden hadden in 't cerft betuiningen

willen maken zo als in hun vaderland gebruiklyk is, maar zy had-

den 'er van moeten afzien, om dat zy gene palen genoeg vinden

konden om in den grond te flaan, want in den grond geflagen duurt

het hout niet boven de vyf of zes jaar, zo ver het in de aarde fteekt,

behalven dat zy gene tenen vinden konden om ze t'zamen te ver*

binden. Zy maakten 'er wel enigen van Hikory , en van den wit-

ten Eik, dog de tenen waren fchielykcr vergaan. De palen dezer

betuiningen , welken men overdwars legt en op twee andere palen in

den grond geflagen ruften doet, zyn zeer zwaar, zodat de ftutpalen

werk hebben van ze^ te dragen, en als het begint te ftormen vallen

deze fchuttingen dikwyis omver , dog het koft weinig moeite ze we-

der opteregten. Zy lopen al flingerende, en dus vereilchen zy veel

meer houts dan indien zy lynregt liepen, daarenboven duren de befte

JFormfences ^ uit het duurzaamfte hout gemaakt, niet boven tien of

twaalf jaren; zo dat zy zeer veel houts verflinden, en het te voor-

zien is dat na enige jaren de boflchen meeft vernield wezen zullen,

indien hiertegen gene voorzorg wordt gebruikt , vooral daar het hout

hier zeer roekeloos verfpild, en in grote menigte, ten minften des

winters, dag en nagt gebezigd wordt.

De Muskusrat ^ zo wegens zynen reuk genaamd, (*) is 'tamelyk IMuskus-

gemeen in Noord Amerika. Zy leven voomamelyk van de modèlen ,
'at.

die op den bodem der ftromen leggen. Men vindt velen van die

molTelfchelpen aan de ingangen hunner holen. Zy houden altyd huis

in de nabuurfchap van meren, rivieren en poelen. Hunne holen zyn

een

(*) Muskusrat, in 't Engelfcb, Rat viusqué in 't Frcmfch, Desmans- Rät-
tor in 't Zweedjcb. Linn/eus noemt liem Cajlor Zibetbicus.

Bb
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een weinig boven het water. Zy zitten 'er altyd in als zy niet aan

't zoeken van iiiin voedfel zyn. Zy eten oolc verfcheiden wortelen

en planten. Deze Muskusratten verfchillen enigfins van de Europi'

fchen. (*^ De beide foorten hebben de zelve tanden; de flaart der jlme-

rikaanfchen is plat op beide de zyden , zo dat de ene fcherpe rand op-

waards en de andere nederwaards gedrukt is. By de agterpoten zyn de

tonen niet met een beweegbaar vel verenigd, (-f) maar hebben aanbel-

de zyden van den voet lange, witte, digt by malkander, en als ene kam
opltaande hairen , behalven de korte haii-en waarmede de voeten geheel

bedekt zyn. Zulke hairen ftaan aan beide de zyden der tonen, en die-

nen in 't zwemmen omtrent even zo wel als een veL Zy zyn van groot-

te als ene kleine kat , of, orä nauwkeuriger te zyn > de lengte van het

lyf is omtrent tien duim , en de ftaart even zo lang. De kleur van den

kop, den hals, den rug, de zyden, en het buitenfte der dyen is zwart-

agtig bruin; het hair is zagt en glinilerend; onder denhals, opdeborft,,

en binnenfte der dyen zyn ze grauw. Zy maken hunne nellen in de dy-

ken , die opgeworpen zyn langs de rivieren , om het water van de wei-
landen aftehouden ; dog zy brengen veel fchada aan die dyken toe , door-

ze met hun graven te ondermynen , ea voor het water doortogten op de
weilanden te raaken^ De Bevers daarentegen floppen, alle de gaten inde-

dyken en dammen toe. Van buiten. zyn de neflen vat) tenen,, biezen en

diergelyken, en binnenin brengen zy allerhande zagte dingen,, waarop

zy de jongen leggen. De Zweden hielden ze tegenwoordig voor niet

minder talryk dan voorheen.. Men trage ze uitteroeyen ,. om dat zy veel

fchade aan de dyken toebrengen, en tot ene_ aanmoediging hiertoe dient

dat de huid gekoft wordti. Voorheen, koflte elk vel maar drie, dog te-

genwoordig van zes tot negen feme. De hoedemakers gebruiken de-

vellen , en de hoeden daar van gemaakt worden byna zo goed geagt als

Beverhoeden. Men vangt ze gemeenlyk in vallen, waarin men appelen

tot een lokaas hangt. In 't Land der Iroquoizen zag ik hoe de Wil'
den de gangen van de holen der Muskusratten na groeven tot dat zy aan

de nellen kwamen , daar zy alles dood floegen. Niemant eet hier hun
vleefch, of de ^»7ie« moellen het doen, dat ik niet zeggen kan , want

dezen zyji niet zo kiefch. Men legt de muskuszakjes onder de klederen ,

om ze tegens de motten te bewaren. Het is zeer bezvpaarlyk deze rat-

ten uitteroeyen als zy zig eens wel in enen dam genefleld hebben. Een
Zweed nogthans verhaalde my dat hy daarin op de volgende wys ge-

flaagd was. Hy zogt alle de holen op , flopte ze allen toe , alleen een

uitgenomen aan den kant van waar de wind kwam. Hier lag hy zwa-

vel in, flak die in brand, en maakte toen het gat toe, latende maar ene

klei-

(*) CaJlQr Mofcbatiis Linn. (t) Fedes palmati.
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kleine opening om den wind doorcelaten. Op deze wysverftiktehy alles

wat 'er in de nellen was. Zodra de zwavel verteerd was, groefhy het hol

©p , en vond de ratten allen by hopen dood leggen. Hy verkoft de vel-

len , en kreeg dus zyne moeite betaald , behaJven het voordeel dat hy
had van zig van hun ontflagen te hebben.

De Bevers waren voorheen overvloedig in Nieuw Ziueden, gelyk Bevers,

iriy alle de oude Zweden verhaalden. In dien tyd zag men den enen dam
ïia den anderen in de rivieren door de Bevers opwerpen. Maar federc

dat het Land beter bebouwd is, zyn de Bevers gedeeltelyk hoger land-

waards in geweken , waar de menfchen zo talryk niet zyn. Dus is 'er

in Penfylvanie maar ene enige plaats waar men Bevers vindt. Hun
voomaamfle voedfel is de baft van den Beverboom , (*) en dit ftellen zy

boven alles. Dus lagen de Zweden takken van dien boom in vallen digc

by de woningen der Bevers, toen zy nog menigvuldig waren , en kon-

den zig byna altyd verzekeren van ene goede vangfl. Sommige men-
fchen te Philadelpbia houden getemde Bevers , waarmede zy uit vis-

fchen gaan , en die akyd terug by hunne meefters komen. De Major

Rodefert in New Tork verhaalde, dat hy zulk enen Bever een halfjaar

lang in hms had gehad, waar hy los liep gelyk een hond. Hy gaf hem
brood, en fomtyds vifch, daar hy zeer gretig naar was, en deed zoveel

water in een bak als het dier van noden had. De Bever fleepte alle ou-

de lappen en andere zagce dingen, die hy vinden kon, in enen hoek,

waar hy gewoon was te flapen , en maakte 'er een bed van. De kat van

het huis maakte zig eens, dat zy jongen had, meefter van dat bed, en

de Bever hinderde ze daar niet in. Als de kat van het neft weg ging,

nam hy de jonge katjes in zj'ne voorpoten, warmde ze tegen zyne borft,

en fcheen 'er veel van te houden. Zodra de Moeder weer kwam
, gaf

hy ze haar terug. Somryds bromde hy wel eens , dog beet noit.

De Engelfchen en Zweden geven den naam van Mink aan een dier Tie.Mink,

van dit Land , dat ook in 't water of digt 'er by woont. Ik heb noit

gelegenheid gehad iets meer dan de huid van het zelve te zien* Dog de

gedaante van de huid , en het gene ik eenparig van het beeft gehoord

heb , doen my denken dat het tot het geflagt der Wezels behoren moet.

Het grootlle van die vellen dat ik oit zag was een voet en agt duim lang,

een kleinder omtrent tien duimen lang en omtrent drie en een derde breed,

voor dat het uitgefneden was. De kleur was donker bruin , en fomtyds

byna zwart. De ftaart was hairig, gelyk dien van een Marter. Het
hair was digt, en de oren kort met korte hairen. De langte van de po-

ten aan het kleinfle vel was omtrent twee duim. Dit dier , ver-

liaalde men my, gelykt zo veel naar den Folecat, dat men 'er nauw-

B b 2 lyks

O Magnolia glauca.
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lyks onderfcheid tuiTchen zien kan. (*) Zyne levcnswys is als volgt. Ffy

vertoont zig weinig by dag, dog 's nagts komt liy uit de holle bomen-
op de oevers der rivieren te voorfchyn. Somtyds onthoudt hy zig op
de fcheepsv^ferven en by de bruggen te Philadelphia, daar hy de Ratten

fterk vervolgt. Ook kruipt hy veel door een klein gat in de hoender-

hoklcen, waar hy de kippen dood byt, haar het bloed afzuigt, maar

ze zelden opvreet. Als hy ganzen, enden, of ander gevogelte ontmoet,

doodt hy ze en vreet ze op. Hy leeft van vifch en gevogelte. Als men
in de nabuurfchap van wateren woont waar zig dit dier onthoudt , kan

men bezwaarlyk enden of ganzen houden , want het vernielt alle de jon-

gen. Eerft byt het 'er zo velen dood als het krygen kan , fleept ze dan

weg , om 'er zig op te vergallen. De Mink doet ook fchade aan dyken

en dammen door zyn graven. Men vangt hem invallen, waarin men.

vogels of vifch of ander lokaas doet. Het vel wordt in de fleden ver-

koft, en het geldt, naar zyne grootte, twintig pence of wel twee.

fchellingen het ftuk. Sommige Vrouwen dragen 'er moften van, dog-

de meeden worden naar Engeland^ en van daar naar elders, verzon-

den. De oude Zweden verhaatden my, dat de ïVilden voorheen al-

lerhande vleefch plegten te eten , behalven dat van den Mink.

De "Ra- ^ heb reeds iets gezegd van den Rakoon , ik zal hier , op ene

küon of plaats die eigenlyk zyn vaderland is, (f) wat meerder 'er byvoegen.
MeJ'pan. j)e EngeJfchen noemen hem overal Rakoon, enen naam dien zy oU'-

get\vyffèld van de JVilden ontleend hebben ; de Hollanden geven

hem dien van Hefpan, de Ziueden dien van E/pan j en de Iroquoi-

zen dien van Attighro. Hy woont gemeenlyk in holle bomen, komt
noit voor den dag dan by donker wolkig weder, dog 's nagts loopt

hy zyn voedfel zoeken. By flegt weder, vooral by ftieuw of ftorm,

wil men, dat hy wel ene week aan een in zyn hol blyft leggen,

gedurende welken tyd hy leven zou van zyne poten te zuigen.

Zyn voedfel zyn \Tugten , vooral Mais , wanneer de korrels nog

week zyn. In de tuinen doet hy veel fchade aan de appelen ,

de kaftanjes ,
pruimen , en wilde druiven , die zyn liefile Ipys zyn ;

onder het gevogelte is hy fchrikkelyk wreed. Vindt hy ene hen

op hare eyeren, zo doodt hy eei-ft de hen, en vreet dan de eyeren

op. Hy wordt gevangen door honden , die zyn Ipoor naar 't neft

volgen in den hollen boom , of in fl:rikken of vallen , waarin

men een kuiken, enen anderen vogel, of enen vifch zet. Sommige
men-

(*) De I^lirik of Minx is een foort vaji kleinen Otter, by Linn.(Eus ge-

naamd Miiftela lutreola. F»

(j-) Het vlek Rakoon.
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menfchen eten zyn vleefch. Hy fpringt met zyne vier voeten te g&-

lyk , en om deze en meer andere reden , wordt hy door velen oa-

. der het geflagt der Beren gerekend. Zyn huid geldt te Pbiladel-

fhis agtticn psnce. De Hefpans waren, zeide men, ver na zo tal-

ryk niet als voorheen , dog binnenslands waren zy in overvloed.

Ik Iicb reeds gcfproken van het gebniik dat de Hoedemakers van zyn vel

maken, en aangetekend dat zy ligt mak gemaakt worden, en dat zyzcer

op zoetigheden gefield zyn. Van alle wilde dieren van Noo^'d Amerika
wordt 'er geen zo mak als de Hcfpan.

Den 10. Febraari , des morgens , vertrok ik naar rhiladelphm , Vertrek

waar ik tegens den avond aankwam. Ik vond by het Veer de Dellaiva- nanrP/jj.

re vol dryiys, het geen ons dwong een uur te wagten, en by het Veer '•'^i^^"'*-

ene opening te maken ; wy raakten eindelyk met nog enige reizigers

over , voor dat 'er meer fchoUen afkwamen. Dewyl het dezen winter

na den i2. Januari zo flerk begon te vriezen, wierd de Dellaivare
geheel met ys bedekt, het welk zo fterk wierd dat men by Phila-

delphia met paarden 'er over kon. Het ys bleef leggen tot den 8. Fe-
braari toen het begon los te gaan , en' de geweldige orkaan , die 'er

dien nagt opvolgde , brak het geheel, en het dreef zo fchielyk weg,
dat den 1 2, Februari niet ene enkelde fchol meer afkwam , uitgenomen
een of twee Hukken digt aan den oever.

Dezen dag zag men grote troepen van krayen vliegen, en op de bo- [vi-avcfi

men nedcrvallen. Tot nog toe had men ze den gantfehcn winter niet

gezien, fchoon men zegt dat zy 'er den winter over blyven. Gedurende
de gantfche lente zaten zy des morgens in de toppen der bomen , do"-

niet in troepen by malkander. Zy behoren tot het fehadelyk gevogelte
,

want zy azen meeil: op koorn. Als de Mais gezaid is krabben zy de
korrels uit den grond en vreten ze op. Als zy begint ryp te worden
pikken zy een gat in de fchil die rondom de airen is , waardoor de Mais
bederft , dewyl de regen door die gaten indringt en 't kooni doet ver-

rotten. Ook ftelen zy kuikens. Zeer zyn zy op dode krengen ge-

field. Voorheen flond 'er ene beloning op het brengen van dode krayen
,

dog de koften liepen te hoog. Ik heb op vele plaatfen jonge wilde krai-

jen zien fpelen met andere makke krayen , wier vleugels gekort waren ^

die rondom de Landhoeven vry rond huppelden , dog altyd weder naar

huis keerden , zonder dat ze tragtten te ontfiiappen. (*) „
Den 1 2. Februari na den middag vertrok ik weder van Phihuleïphla na^^'^a-

naar Rakoon. Ik gaf op die reisje nauwkeerig agt op Je bomen daarnoo* koon.

eni- Bomen

(*) Deze krayen zyn maar ene verfcheidenhcid van den Corvus Cornix van M":i"l'V-
LlNNiEUS. "^1''

,
"''ó-

. B b - nietkwyt-c
5 wai-en,.
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enige bladen opzaten. De bladen waren bleek en droog, dog niet tCR

vollen afgevallen. Deze bomen waren de volgenden.

De Beuk , (*) 't zy groot of klein, beliield zyne meefte bladen tot ia

de lente. De grootfte bomen hadden maar hun beneden bladen.

De Witte Eik ( f ) had zyn meefte loof nog als de bomen jong

en niet veel meer dan een vierde van ene el in 't kruis dik waren;

maar de oude bomen waren meeft kaal , uitgenomen aan derzelver jonge

fcheuten. De kleur der ^droge bladen was bleker in den witten ås.n in

den zwarten Eik.

De Zwarte Eik , gelyk hy hier genoemd wordt , dog die by Lin-

VIS.VS de Rode Eik hiet, had ook tiog droge bladen op de jonge bomen.

De kleur was rosagtig bruin.

De Spaanfche Eik ^ die maar ene verfcheidenheid isv^denZw«r/f»,
had ook nog dxoge bladen op de jonge bomen.

Een zeldzaam foort van Eik, bekend door de driehoekige fpits zyner

bladen , en die van onderen glad dog van boven een weinig wolligzyn, (§)

had ook nog zyn blad op de jonge bomen.
Alle deze Eiken, wanneer zy onder de twintig jaar waren, haddea

nog meeft hun loof. Het fchynt dat de Voorzienigheid, behalven ande-

re oogmerken in het bewaren vwo. het verdroogde loof aan vele bomen ,

ook beoogd heeft, verfcheidene foorten van gevogelte agter het zelve

een fcherm tegens de koude en den wind te doen vinden ; gelyk ik de-

zen winter vele vogelen in <3e bomen ene fchuilplaats heb zien zoeken

gedurende ene felle vorft of ftorro.

Inreluen Den 1 3. Februari vond ik in 't graven in den grond verfcheiden ge-

in den korven dienjes, die in de aarde gekropen waren om daar den winter
grond doortebrengen. Zo dra zy in de lugt kwamen bewogen zy zig wat ,

gcvon-
^^g^j. ha(j(;|en de kragt niet van te lopen, de zwarte Mieren alleen uitge-

^"* nomen , die een weinig kruipen konden , fchoon langzaam.

De Infekten die ik hier vond , waren de volgenden.

De Zwarte Mieren waren in vry grote menigte en tamelyk levendig,

Zy lagen omtrent tien duim in den grond.

De Carabus lattis lag op de zelve diepte met de Meren. Dit is

hier een zeer gemeen diertje.

De Kafianjebruine Kever met de harige borfl en de elytra korter dan

den onderbuik, met verfcheiden in de langte lopende flrepe» bezet met

bair, is enigfins gelykende naar den Scarabaus meJolontha^ dog ver-

fchilt 'er in verfcheiden opzigten van. Ik vond 'er velen van in de

aarde.

De

(*) Fagus Sylvatica, (f) Qiimus alba. (§) Dit fchynt maar ene ver-

fcheidenhcid te zyn van de (^ercus rubr».
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Dé Feldkrekels lagen tien diiim diep. Zy waren volkomen -als iu

flaap , dog zodra zy in een warm vertrek kwamen wierden zy wakker
en zeer levendig. Des zomers heb ik deze krekels overal waar ik in Ame-
rika geweed ben zeer menigvuldig gevonden. Zy fprongen in 'c veld^

en maakten een geraas gelyk dat van onze gemene Huiskrekels , zodat

men ze van malkander door hun geluid niet wel zoude kunnen ondcr-

fcheiden. Somtyds is hun gefchreuw zo flerk dat men 'er pyn in 't hoofd

van krygt, en malkander niet verftaan kan. Dit geraas is op zulke plaac-

fen daar zig llatelflangen ophouden zelfs gevaarlyk, om dat het maakc

dat men het geluid der flang niet horen kan. Ik heb reeds gezegd dat

zy fomtyds in de fchoorftenen overwinteren. Hier lagen zy den gant-

fchen winter in de aarde, dog in 't begin van Maart, wanneer het be-

gint warm te worden, kwamen zy voor den dag,, en begonnen hun ge-

zang, fchoon in 't eerft maar flauw en zeldzaam. Als wy op onze rei-

zen gedwongen waren op onbewoonde plaatfen te ovemagccn , waren zy

in de ployen van onze klederen gekropen , zo dat wy des morgens lang

werk hadden eer wy 'er ons van ontflagen haddem
De Rode Mieren ,. die in Zweden de Micrhopen opwerpen , vond ik Mii^reii,.

ook dezen en den volgenden dag, dog zy zaten niet in den grond, want

jfungflrom vond ze in de fplcten van enen ouden doden boom dien hy
velde. Deze fpleten waren verfcheilen' ellen hoog in den boom , en de

Mieren zo hoog gekropen om duar haar winterverblyf te nemen. Zo
dra zy in de warmte kwamen begonnen zy zig ilierk te bewegen.

Men vindt hier enen Vogel , dien de Engelfehen en de Zzveden den ^^ Biaw
Blawwen Fogel noemen, om dat hy van een zeer fchoon blauw is. "^^ ^'"

Hy houdt zig hier het gantfche jaar op^ Catesby heeft hem in zy- ^^ *

ne natuurlyke grooue en met kleuren afgebeeld, (*) dog de kleur

van de borft moet daar roodbruin of donker rood zyn , de dyen en
de poten zwart als git, de bek ook geheel zwart, en het blauw in

't algemeen donkerder, levendiger en meer glinfterend. Geen vogel

is 'er in Zweden die een zo glanzend en donker blauw heeft. De
Meerkol kan hier en daar enige zulke veders hebben , dog niet overal-

Deze vogel aafl op Infekten en planten, en komt des winters, wan-
neer hem het eerfte foort van voedlèl ontbreekt, by de landhuizen

om van hoizaad en ander klein graan te leven.

De Rode Vogel is een ander vogeltje, dat Catesbvt ook afgebeeld De TLods

heeft. Vogd^^

(*) ÄT.if. Hf/Z. of Carol. vol. i. pi. 47. Hv noemt hem Motacilla Sialis.

Men vindt hem ook in Edward's Nat. Hijï,. of Birdi p. 24. In myn Dag-
regiiler heb ik hem MotkiUa cteruka nitida, peäor< rufOf ventrealbo gQ-
noemd..
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lieeft." Cf) Het behoort tot de vogels die den byen fchadelyk z}'R,

want het paft 'er op om ze te verflinden. Ik onderhield 'er 'een

mannetje van vj'f maanden in ene koi ; ik gaf het niets dan Mais en
'Boekweit. Door zyn gezang lokte hy anderen naar het huis , en na
dat ik enige mais onder het venfter op den grond gefmeten had,

kwamen zy daar alle dagen eten; en dus was het gemakkelyk ze in

knippen te vangen. Enigen, vermoedelyk ouden, zo wel mannetjes als

vvyfjcs , treurden zig in de koitjes dood , maar zy die mak wierden be-

gonnen ongemeen lieflyk te zingen. Hun gezang lykt veel naar dat van

den Nagtegaal. Men zendt 'er velen van naar Londe;j. Zy hebben zo
veel kragt in de bekken , dat ze eens menfchen hand aan 't bloeden by-

ten kunnen. In de lente zitten zy des morgens te zingen bo\'en in de

bomen. In de koyen zitten zy by pozen zeer ftil en ruften, en dan

huppelen zy heen en weer, en laten tufichen beiden hunne ftem ho-

ren.

Den 17. Februari zag men enige Kranen noordwaards vliegen.

Zy houden hier gemeenlyk vroeg in de knte ftil , dog broeyen hier

niet , maar gaan verder naar het noorden. Oude Zweden hebben

my verteld dat in hunne jeugd, toen het land nog zo niet bebouwd
was, ieder voorjaar hier een ongelooflyke menigte van Kranen was,
maar tegenwoordig zyn zy zo talryk niet meer. Vele menfchen eten

ze als zy ze kunnen fchieten. Men zegt dat ze geen fchade aan hec

koorn doen.

Den 23. deed ik een togtje naar Penn's neck-, dog kwam des

OTonds weder te Kakoon.
De fneuw lag nog op vele plaatfen in de bodchen, byzonderlj'k

daar de bomen zeer kort op malkander ftonden. Egter was zy niet

boven de vier duimen diep. De weg was byna geheel vol ys, zo

dat het gevaarlyk was op paarden die niet gefcherpt waren te ryden.

Men weet hier niet veel van fleden, dog rydt des winters te paard

naar dè kerk , fchoon de fneuw fomtyds een voet dik legt. De fneuw

iegt zelden boven ene week, maar dan komt 'er veekyds weer nieu-

we op.

Een foort van vogel, by de Zweden Mahdieven geheten, doet

grote fchade in dat foort van graan , het welk zy eten , zo wel als

het eerfl gezaid en nog met aarde bedekt is, als warsieer het ftaac

ryp te worden. De Engelfchen noemen hem den Zwarten Fogeh
Daar

Cf) Nat. Hïfl. of Carol, vol. i. pi. 38. Hy noemt hem Coccotljraujl^s

s-uhra. Linn^eus geeft hem in zyn Syfi, Nat ï dtn mzm. \^nLoxia Cardir
dialis.
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Daar zyn twee foorten van , beiden door Catesbv befchreven, (*)
tuflchen de welken ene zo grote vriendfchap heerfcht dat zy veeltj'ds

t'zamen in troepen onder een vliegen. Dog in Penfylvanie vindt men
meer het eerfle foort , en die vliegen daar dikwyls zonder dat 'er een eni-

ge van het twede foort by is. Het eerfte foort, of de Purpere Spreuw,
heeft zoo veel gelykenis met de krai, de fpreuw, en den exterr, dat

men niet weet waar men hem voor houden zal , dog hy fchynt het naas-

te by de fpreuw te komen. De bek is juifl: als die van den exter ; de
tong, de vlugt, zyn zitten op de bomen, zyn geluid en zyne gedaante,

maken hem tot een fpreuw. Op enigen afftand fchynt hy zwart , dog
van naby bezien heeft hy een blauwen of purperagtigen weerfchyn , dog
niet zo fterk als in Catesbv's plaat, (f^ De grootte is als de Spreuw;
de bek zwart , de tong is fpits , het oog is bleek , de kop van boven
glinfterend groen en blauw , op zyde en onder de ogen donker blauw ,

de rug purperagtig , in de vleugels fommige veren purperagtig en zwart ;

de ftaart , uitgefpreid zynde , fchynt rondagrig ; de hals van onderen

blauwagtig groen , de borfl zwart en glinderend groen , de vleugels van

onderen en de dyen zv^art, de poten zwart, mex vier tenen , de agter-

iten 't grootft, de nagels zwart.

Men zegt dat enigen van deze vogels in de moerafTen overwinteren,

die geheel overwaflèn zj'n van dik hout , en zy vertonen zig alleen maar

by

(*) Nat. Hifi. of CaroU vol. i. pi. 12. de Purple Daw, en pi. 13. de
Red-winged SiarUng. VVy licbben ze in dit werk doen invoegen.

(f) De Heer Kalw befcliryft dezen vogel in 't Latyn , naar het gebruik der

Natuurkundigen. Magnitndo Sturni. Ronmm Jubulato conicum , re£lum,
convexum , baji nudimi , nigrum , maxiUis fere cequalibus

, fuperiori tarnen

tantUluni longiori. Nares obkngo quadrata , ad bafiii maxillxJuperiüris obli-

quepojitce, jiudcEj tubercidum corneum, feu proininentia parva a ïaterefuperi-'

cri. L'mgua acuta , apice bifida. Üculorum iris palUda. Cn-phls frons .,pan
fuperior , nucba co\\wm fuperna 6f ad latera objcurecxruleomridia ., nitida,

latera capitis Jüb oculis obfcure coerulea. Dorliim totum teEtricesque alaa'um

furpurece, fed non ita manifefie i?i parte fuperiori uropygii , fed ibi magis fu-
liginefubnigr(B. ^crmgcs,primärice mvevi nigrce ; caterteJècundaricB nigrm, mar-
gine exteriori purpurascentes. Rcftriccs dmdecim nigrcepurpurece , apicerotuu'

dat(B, quo lateribus propiores eo breviores., intermedice hngisfimce. Caudae.r-

plicata verfus apicem rotunda videtur. Gula obfcure viridis , nitida. PeC'
tus etiam verficolor ö* pro varia inter lumen &' oculum pofitura jam nigrum ,

jam fmaragdinum. \ enterfuligineus ; teäricesinferiores caiLdce obfcurepufpurece
Peftus & abdomen fub alis purpurea; ted;rices alaruvi infuriores fuliginece,

Ala; inferius nigrce ; fcmora plumis fuligineis ; ühlx & pedes nigri , nitidi^

Digiti quatuor more avium plurimarum. Ungues nigri , poflicus cceteris major.
Deze vogel is de Monedula purpurea van ÊATübEY, en d<i Gracula Quis^

cuïa van LiNNiEus.

C c
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by zagt weder. Dog het grootfte getal gaat tegen den winter Tiaar het

zuiden. Ik zag ze den 23. Febr. voor het eerrt van 't jaar. Zy
vlogen reeds in grote troepen. Zo dra de Mais in den grond is ko-

men zy met grote fcholen , krabben de korrels op , en eten ze. Zo dra

het blad uitkomt, trekken zy het met de plant en al uit; en dusver-

. oorzaken zy den Landman al vroeg veel fchade en moeite. Om hun-

nen fmaak tot de Mais wat te verminderen leggen fommigen de zaadkor-

rels in een afkookfel van den witten Nieswortel (*) eer zy ze planten.

Als de Maisdief een korrel of twee zo klaar gemaakt opheeft, wordt hy
duizelagtig en valt, en dit maakt zyne makkers bang. Dog tegens den

herfll , als de Mais ryp wordt , halen zy hunne fchade dubbeld weer in.

Dan vergaderen zy by duizenden op de Maisvelden. Zy zyn zeer ftout,

want als men ze veijaagt, vliegen zy maar een weinig verder en gaan

weder zitten. Dus gaan zy van het ene eind van een akker tot het ande-

re , en verlaten een veld niet voor dat zy hun genoegen hebben. 'T is

byna onbegrypelyk waarvandaan zo grote troepen komen kunnen , als

men 'er van in den herfïl ziet vliegen. Als zy opryzen maken zy den
hemel als zware Zy vliegen dan zo in een gedrongen , dat men zeggen
zoude dat zy hunne vleugels kwalyk moeften kunnen bewegen. Ik heb -

iemant gekend die 'er ene grote menigte van op een akker fchoot, zon--

der de overigen te kunnen verjagen , want zy vlogen omtrent een mus-
kctfchoot ver, en vielen dan weer neder, en veranderden altyd van

plaats als hun vyand naderde. Dus vermoeidert zy hem , zonder dat hy
ze verdryven kon , fchoon hy 'er zeer velen op eiken fchoot van dood-

de. Zy eten ook het zaad van de Zizania aquatica ,. åog gemeenlyk

na dat de Mais van 't land is. Ook zeide men dat ze ook boekweit en

haver eten , en volgens fommigen ook weit , rogge en garft , maar niet

dan by nood. Evenwel doen zy gene fchade in die foorten van granen,

ïn de lente zitten zy in menigte in de bomen digt by de Landhoeven ,

en hun gezang is aangenaam. Daar ftaat in Penjyhanie en New Jer'

fey ene beloning op het doden van hun, en in Nieuw Engeland heeft

men 'er nog groter haat tegen, want, volgens het geen my de Heer
Franklin verteld heeft, zyn zy daar byna uitgeroeid, hebbende daar de

beloofde beloningen zo fterke aanmoeding toe gegeven. Maar toen in

den zomer van 1749. ene ontelbare menigte wormen in de weilanden

waren, die al het gras opvraten, is men van die vyandfchap tegens de
Maisdieven weerom gekomen , vermits men meende te hebben opge-

merkt, dat die vogels voomamelyk op die wormen aasden voor dat Mais
ryp is , en dus dezelven of uiaoeiden of hunnen al te groten aanwas ver-

hinderden. Dus fchynen zy enig regt te hebben op ene beloning. Na
'tuit*

(*i) Feratrum album^
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't uitroeyen der Maisdieven deden de wormen meer fchade dan van te

voren hunne vyanden gedaan hadden. In 't jaar 1749. lieten die wor-
men in Nieuw Engeland zo weinig hoi over , dat men het uit Fenfyl-

vaniey en zelfs uit Groof Brittannie moeft laten komen. Buiten den

menfch hebben de IMaisdieven ook andere vyanden , onder anderen een

foort van kleinen Havik , die op hun en op ander klein gevogelte aaft.

Ik heb deze Havikken op de Maisdieven , die geruft zaten te eten , zien

jagt maken , ze opjagen , en in de vlugt vangen. Het vleefch der pur-

pere Maisdieven (*) wordt niet gegeten, dog dat van die met rode vleu-

gelen (t) wordt fomtyds genuttigd. In het voorheen zo genaamde iViVaw
Zweck» wil men dat de Maisdieven in getal niet verminderd zyn.

De Amerikaanfche Braambeffèn (§) zyn door gantfch Noord Amc Braam*

rika algemeen , en waden op diergelyke plaatfen als zy in Zweden doen. bellen.

De Amerikaanfchen zyn groter , dog fchynen anders maar ene verfchei-

denheid van de onzen. De Engelfchen noemen ze Cranberries , de

Zweden Tranèar, de Franfchen in Kanada Atopa ^ een naam van de
IVilden ontleend. Men verkoopt ze laat in 't najaar te Pbiladelphia op
de markt. Men kookt en bereidt ze even als wy onze blauwe beflèn , (**J

om in taarten en anderfins te gebruiken. Dog zy vereifchen veelfuikers,

zynde zy andei-s zeer zuur, maar de fuiker is niet zeer duur in een Land
Waarvandaan de fuikerplanteryen niet ver af leggen. Velen van deze bes-

fen worden naar de fVeli Indien en Europa vervoerd*

Een foort van Moflèlen , volkomen de Mytilus anattnus van LiN- De Afy-

iijsxis , wierd overvloedig in de gruppen op de weilanden gevonden. '^''"
.

De fchelpen waren van buiten veeltyds met ene dunne korft van yzer-
J^"^^**

deeltjes overdekt, wanneer het water in de floten uit ene yzermyn kwam.
De Zweden en Engelfchen maakten hier zelden gebruik van deze mosfè-

len, dog de ïVilden plegten ze te eten , het geen ook enige weinige Eu-
ropen nog wel doen.

De fneuw lag den ü. Maart nog in de fchaduwagtige plaatfen in de Sneuvv*

bofTchadien, maar het veld was volkomen bloot. Het vee vond nog
weinig voedfel in de boflx:hen.

De Sneuwvogel (f) wordt dus genaamd om dat men hem noit ziet dan Sneuw-

dan als 'er fneuw legt. Sommige winters komen zy in zo grote menig- vogel.

te als de Maisdieven, en vliegen rondom de huizen en fchuren om koom
en hoizaadq'es te vinden.

Den 3. Maart om agt uren des avonds zagmen een zogenaamd iS"»^»-»;- Sneuw-

C c 2 vuur vuur.

(•) Gracula Qjiiscula. Q) Oriolus Pboeniceus, (§) Vaccinium bispidw
lum. (**) F'accinium vitis id^a.

(t) Zie hem in Catesby Nat. Hifi. of Canada. B. i. pi. 36. onder den
naam van Fa£er nivalis. Linn/eus iiocmt hem Emberiza hyemalü.
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vuur aan den hemd. Ik heb dit verfchynfel in de Verhandelingen der-

Kon. Zweedfche Maatfchappy voor het jaar 1752. befchreven. (*)

Wilde In de boflchen vlogen om dezen tyd ene ongelooflyke menigte van
Duiven. jfZjidg Duiven

, (f) en men verzekerde dat zy nu menigvuldiger waren

dan gewoonlyk. Zy kwamen deze week , en men zag ze omtrent veer-

tien dagen , wacu"na zy allen verdwenen.

Donder
^^'^ 7' ^''^^^^'^ wierd my verteld, dat het hier een teken van flegt we-

der was als de Donder in het zuiden- of zuidweften opkwam en zig naar-

het ooften en daarna naar het noorden uitbreidde ', maar dat als de bui

zig niet uitbreidde, of zig zo wel naar het ooften als het wellen verfpreidde ,

zulks goed weder voorfpeldc. Dezen dag hoorde men het in 't zuid-

weften donderen, dog de bui verfpreidde zig in 't geheel niet.

Verft. De vorft had tot nog toe in den grond gezeten , zo dat men 'er met

een houweel- moeft doorhakken als men- graven wilde. Egter was zy

niet boven ene hand diep doorgedrongen. Dog den 7. Maart raakte zy

'er- uit. Dit maakte den grond zo week dat 'er de paarden , als.

men ryden wilde, zelfs in de bodchen, 'er zoer diep inz;\kten.

Ik vroeg aan verfcheiden' oude menfchen, of men hier oit waar-

Schade g^noJTien had', dat 'er bomen van de vorft gedood waren, of 'er veel.

door de van geleden hadden. 'Het antwoord was, dat de jonge Hikories dik-

Vorft. wyls in harde winters fterven, len dat de jonge Zwarte Eiken 'er

veroor- qqI- ^^^i yan lyden. Zelfs gingen 'er wel in harde winters Zwarte Ei-^

2-aakt=
j.^j^ y^j^ yy£- ^^jj-fj Q^Q^ 't kr^s dood. -Somtyds raakten wel alle de

Perfikebomen van ene gehele ftreek weg. Men had Qndervonden

dat alle deze bomen op de heuvels de koude beter konden wederflaan

dan in de dalen, zelfs zo^ dat fomtyds die in de laagtens (laan allen

dood vriezen , zonder dat die welken op de heuvels waflèn iets gele-

den hebben.. De Zwarte Walnoot, de Saflafras en andere bomen

leden noit van de koude. In de lente had men opgeiTterkt dat een

koude nagt twee of drie , na dat de bon>en al tamelyk grote bla-

den hadden , het loof dikwyls geheel vernield hadden. Dog in de

plaats van dat loof waren altyd weder andere bladen te voorfchyn

gekomen; Met is zonderling , dat by die gelegenheid de vorft

maar werkt op het onderfte loof, tot zeven of agt voet van den

grond, en het blad in den top ongefchonden laat. Verfcheiden' ou-

de Zweden en Engelfchen hadden deze opmerking gemaakt, en»,

volgens de aantekeningen van den cpmerkzamen Ingenieur Leivis

. Evans, was hier de nagt tuflchen den 14. en 15. Juni 1746. zeer

koud geweeft,.en had Öe zelve uitwerking voortgebragt. De bomen ,

toen

(*) De lieer For.ster houdt dit voor ecii verfchynfel van NoorderHgt.

(j) Hief van viadc men liier ene plaat. .
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toen in bloei ftaandc , hadden niccfl: hunne bladen en bloemen,

die digil: by de aarde waren , verloren ; enigen tyd daarna kregen zy

nieuwe bladen, maar gene bloemen. Verders is het merkwaardig, dac

de vorfl: dan voornamelyk i^jhadc toebrengt op zulke plaatlen waar

kalkfteen gevonden wordt, zelfs al merkt men anders nergens enig

Hadeel van de zelve, al leggen zelfs die kalkftenige gronden hoog,

en al lopen de andere lage gronden vry. De Heer Evans is de

eerde die deze aanmerking gemaakt heeft , en ik heb vcrfcheiden'

malen gelegenheid gehad dezelve beveiligd te zien , gelyk ik in 't

vervolg zal aantekenen. De jonge Hikories, en na dezen de jonge

Eiken, lyden in zulke gevallen het meell
,
gelyk ik zelf ook in de

jaren 1749. en 1750. ondervonden heb.

Van de Spegtcn vindt men hier alle die foortcn welken CATESBY,in Spcgtcn.

het eerde Deel van zyn kollbaar werk over de Natuurlyke Hiftorie

van Karolina , befchreven , en met hunne natuurlyke kleuren afgebeeld

heeft. Ik zal ze alleen maar optellen , en 'er ene of twee van hun-

ne eigenfchappen bydoen, het overige voor een ander werk fparende.

De Koninpfpegt y of Picus principaïis, wordt hier, dog zeldzaam

^

en maar in een jaargety gevonden.

De Goudenkoekoek y Picus auratus, is hier overvloedig. De Zive-

den noemen hem Hittock en Piut^ ter oorzake van zyn geluid. Hy
zit meeft altyd op den grond, en men ziet hem zelden in de bomen
pikken. Hy leeft voornamelyk van Infekten , dog wordt zelf fom-

tyds een proi van den Havik. Hy is gemeenlyk zeer vet en zyn

vleefch fmakelyk. Dewyl hy hier het gehele jaar over blyft , en 's

winters niet wel Inlekten krygen kan , moet hy waarfchynlyk ook

van gras en kruiden leven. Zyne gedaante en fommigen zyner eigen-

fchappen doen hem naar den Koekoek gelyken.

De Karolynfche Spegt ^ Picus villofus, is een middelmatig foort,

en hier menigvuldig. Hy bederft de Appelbomen met gaten 'er in

te byten.

De Roodkoppige Spegt , Picus erythrocephaJus , was zeer ovei-vloe-

dig in het land. De Zweden noemden hem alleen Hackfpick of

Spegt. Dit foort is zeer ichadelyk in de Maïsvelden en de boom-

gaarden, want hy pikt door de Maisairen henen, en vreet de appe-

len op. In fommige jaren zyn zy zeer overvloedig, vooral omtrent

de zoete appelen, waarvan zy niet meer dan de fchil overlaten. Voor-

heen ftond 'er ook een prys op hun. Zy houden ook veel van ei-

kels. Tegens den winter trekken zy ziiidwaards, en als men ze nog.

in 't. begin van den winter in de boflchen ziet, houdt men dit voor

oen teken van zagt weder.

C c 3. Ds
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De kleine bonte Spegt met het gele onderlyfy Picus varius^ Is

hier maar in al te groten getale, want hy doet veel kwaads aan de
appelbomen.

De kleinfte bonte Spegt ^ Picus varius mmf?ius, Picus pubescens ^

is hier in overvloed. Hy is de fchadelykfte van allen in de boom-
gaarden, dcwyl hy de ftoiufte is. Zodra hy een gat in enen boom
gepikt heeft, maakt hy 'er een ander vlak by, in ene horizontale

ftrekking, tot dat hy rondom den boom enen kring van gaten heeft

gebeten. Dikwyls hebben de Appelbomen hier verfcheiden' zulke

kringen rondom den ftam, veeltyds maar een duim boven malkander.

Somwylen maken zy 'er zo vele gaten in dat de boom fterft. Hy is

zo gelyk aan den laatft voorgaand, dat men hem 'er voor nemen
zoude, was hy niet veel kleinder.

Kikkers. Men vindt hier een foort van Kikkers (*) , by de Z'weden Sill- häp^

petdjfor ^ dat is Haringfpringers , genaamd, die nu reeds des avonds

en 's nagts in de poelen begonnen te fchreuwen. De Ziiueedfche

naam is hun gegeven om dat zy aanvangen te fchreuwen in den
zelven tyd dat men hier op de vangfl: gaat van den zogenaamden

Haring , die egter veel van den Europifchen verfcheelt. Deze kik-

kers hebben een byzonder gefchreuw, onderfcheiden van dat der on-

zen; het gelykt veel eer maar het gefchirp van fommige vogels, en
tan byna door Pjit Pjit uitgedrukt worden. Dit geraas begint de
gehele lente door met het ondergaan van de zon en duurt tot den

niorgenftond. Het was fcherp, en kon zeer ver gehoord worden.

Als 'er regen aan de lugt was, ichreuwden zy nog veel harder, en
vingen zelfs aan op 't midden van den dag , of wanneer het begon te

betrekken. De regen volgde gemeenlyk zes uren daarna. Den 16.

Maart Iheuwde en ftormde het den gehelen dag, en 's avonds deed

\t zig niet een horen, en dit duurde zo lang de fneuw bleef leg-

gen en de koude aanhield. Dog zodra het weder warm wierd be-

gonnen zy hun gezang op nieuws. Zy waren zo fchuw dat het

moeilyk was ze te vangen , want zodra een menfch omtrent hen komt

zyn zy ten eerften ftil en onzigtbaar. Het fchynt dat zy geheel on-

der water blyven, en maar het uiterfle van den neus boven fteken

als zj' fchreuwen, want ik konde 'er niet enen zien in de plaflèn

daar zy in waren, ten zy men enen gehelen plas leeg maakte. De
kleur is een morsfig groen met bruine vlakken hierendaar gefpikkeld.

Als men ze aanvat geven zy een kermend geluid. Ook fchynt het

als of zy dan een gedeelte van den rug opblazen , zo dat zy 'er ene

(*) Raria océllaau
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Hoogte op hebben, en houden zig dan dood ftil al raakt men ze aan.

Levendig in wyngecft gelegd fierven zy in weinige minuten.

De Vogel, door de Engelfchen Robin red-bread (*) genaamd, TJyWn

wordt hier al het jaai' over gevonden. Hy is geheel onderfcheiden red-

an dien in Engeland den zclven naam draagt. Hy zingt zeer lief- ^'^"i'-

lyk, is niet zeer wild, maai' huppelt op den grond digt by de hui-

zen.

De bloemen van den Flazelaar (t) begonnen den 12. Maart open Haze-

te gaan. Zy (lagen het befi: in ene vette tuinaarde, en de Zwcdefi^^'^'-'^'

hielden het voor een teken van enen goeden grond, als zy ze zagen

ftaan.

De Elzebomen begonnen den 13. te bloeyen, gelyk ook het Dra' ^'''""5^^"'

contium foetidum , dat menigvuldig in de poelen wad. Dit is de
,j^j,jj_

"

üinkendfte van alle planten. De reuk was zo fterk, dat ik nauw-

lyks de bloem bekyken kon , en als ik 'er wat te lang aan rook kreeg ik

hoofdpyn. De Zw?^^» noemen het Byorn- blad., dat is Bereblad , en
Byornretter ,å'\t is Bereivortel. De Engelfchen hQiex\hetPokcat-root oï
Polecafwortel^ om dat het byna al zo erg flinkt als de Pokcat. De bloe-

men zyn violet. Als de bloeifem in volle kragt is beginnen de bladen

uit den grond te komen. In den zomer zal het vee deze plant niet

aanraken. Dr. Colden zeide my, dat hy den wortel in alle die gevallen

gebruikte waarin men den ^rum ivorttl voorfchryft , in zonderheid te-

gens het blauwfchuit. Den Z-weedfchen naam heeft het gekregen om
dat 'er de Beren in 't v oorjaar , wanneer zy hunne wintcnvoningcn ver-

laten hebben, zeer gretig naar zyn. Het is zeer gemeen ingantfch:

Noord Amerika.

De Draba verna was hier overvloedig en ftond in bloei.

De ivitte Nies-wortel., of Vcratrum album ^ was zeer gemeen in ^ra-
de poelen en natte plaatfen door gantfch Noord Amerika. Het is ene '''"'^ öiV

vergiftige plant, welke het vee noit aanraakt, of het moert in, 't voor-
*^^'"*

jaar wezen , wanneer het land nog kaal is , en deze plant reeds een fchoon

groen loofheeft, en dit koft den heeften dikw^yls het leven. Schapen en gan-

zen zyn 'er van geftorven. Men gebruikt den wortel om de Mais voor
de Maisdieven te bewaren , gelyk ik reeds verhaald heb. Maar men
moet voorzigtig zyn dat geen ander vee aan de daarin gedoopte korrels

rake , want enden en ganzen worden 'er zeer ziek van en fterven als de
hoeveelheid wat groot is. Den rauwen wortel zal geen beeft eten,

dog gekookt wel. De honden heeft men 'er zeer ziek van gezien , dog

(*) LiNN. Tiirdus migratorms. Men heeft 'er bier van 3, nevens vanden.
Mecking-bird of Spntvogel, ene plaat gegeven».

Ct) Coryhis aveliana.
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Oude
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^ameri-

kanen.

Hun
voedlel

zy kwamen na ene braking weer by; maar als een beeft het zig niet kvfyr

kan maken loopt het groot gevaar. Sommige menfchen waflchen zig op
de fcheurbuikige delen met een afkookzel van den wortel. Dit ver-

oorzaakt enige pyn en dryft de pis af, dog wordt gezegd den Lyder te

helpen. Dat afkookfcl doodt ook de luizen, wanneer men 'er de kam
indoopt. De kinderen maken poppen van den fteel dezer plant, en

daarom noemen Åe. Zweden 7.Q. Dack^ Dackor , oï Dackretter ^ dat is

tsppewortel. De Engelfchen noemen ze Itchreed of Ellebore.

]3v de eerlle aankomft der Zweden in dit Land was het vol van Ame-
rikanen^ Toen de Europén het land begonnen te bebouwen , verkof-

ten het hun de Wilden, en trokken meer landwaards in. Egter was

het het kleinlle gedeelte van hun dat op deze wys hun vaderland verliet ,

de meeflen kwamen in het zelve om , 't zy door oorlogen onder mal-

kander, 't zy door de Idnderpokjes, ene ziekte waaraan zy voor diea

tyd gene kennis hadden, dog die federt ene ongelooflyke menigte vaa

hun heeft om hals gebragt. Want fchoon zy middelen weien om won-
den te helen , weten z\' met koortfen en andere ziektens niet omtegaan-

Men kan zig verbeelden hoe kvvalyk zy de kinderpokken behandelden,

daar, zodra de uitilag zig openbaarde , zy naakt in de rivier of een meer

fprongen , of anders het koude water zig over 't hoofd wierpen , om de

hette der koorts te matigen. Ook dompelen zy hunne kinderen die de

pokjes hebben in koud water. C*) Dog de brandewyn heeft de meeften

omgebragt. Na dat de jlmerikanen dezen drank van de Europers ge-

kregen hebben , konden zy 'er noic genoeg van vinden. Nauwlyks kaa

men ergens meer opgezex zyn dan een Amerikaan op brandewyn. Ik

heb ze horen zeggen , dat zig daaraan dood te drinken was enen roera-

ryken dood te fterven. En inderdaad velen hebben zig dood gezopen.

Het voedfel dezer menfchen was zeer onderfcheiden van dat van de

ove-

(*) De Heer Kalbi fchreef dit wanneer het nog niet aangenomen was van

de pokjes op de koude wys te genezen, en dus dagt hy dat de behandeling der

Amerikanen deze ziekte zo gevaarlyk maakte. IN-Iaar hierin fchynt liy zig te

bedriegen. Wanneer de Kbahmkken in Ruland de Idnderziekte krygen , ko-

men 'er weinig door , en ik donk dat hier gene andere reden van kan gegeven

worden, dan dat deze ziekte altyd gevaarlyk is, of wanneer de o])ene pijren

in de huid te talryk zjti , het welk komt als men zig in warm water baadt,

of wanneer zy te veel gefloten zyn, het welk plaats heeft by alle morsfige

volken. Alle de Amerikanen fmeren hunne lichamen met olie, de Khalmiik-

ien wafichen zig noit, en befmeren hun hf en hunne klederen met vet. De
Hottentotten zyn , denk ik , voorbeelden van morsfigheid , hunne liclwmen

zyn bcfraeerd met fchapevet. Dit fluit de poren toe, belet geheel en al de

doonvaaflcming , en maakt de kinderpokjcs altyd dodelyk onder die volken ,

waarby men voegen kan het gedurig gebruik van fterke dranken , waaraan zy ,

federt hunnen omg"ng met de Europers, zeer zyn overgegeven. F.
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everige bewoonders van den aardbodem. Weit, rog, garft, haver,

ryft, was hun alles onbekend; zo was het ook met vele foorten van de

vrugten der oude wereld. De Maïs , enige foorten van boacn en ka-

woerden , maakten al den akkerbouw der Wilden uit ; en honden wa-

ren hun enige huisdieren. Hun landbouw kon hun nauwlyks twee maan-

den van het jaar den kofl: verfchafFen , de jagc en vidchery moeften , en

moeten nog, het voornaamfte onderhoud aan deze menfchen bezorgen,

behalven nog enige planten en vrugten die in 't wild waflèn. Sommigen
van de oude Zweden waren nog in leven , die in hunne jeugd met de

IFilden omgang gehad en hunne huishouding van naby nauwkeurig ge-

zien hadden. Ik was begerig de wilde gewallèn te kennen die deze

menfchen gewoon waren te gebruiken , en ik kreeg van hun het vol-

gende belcheid.

HopNis of Hapnis was de naam dien zy aan een wild gewas gaven , Hopnis
dat zy aten. De Zweden noemen het nog zo; het waft inde weiden

op enen goeden grond. De wortels gelyken naar de Potatoes , en wier-

den gekookt zynde in plaats van brood gegeten. Sommige Zweden
volgden in dien tyd dat voorbeeld by gebrek van brood. Nog gebrui-

ken ze fommige Engelfchen in plaats van Potatoes. De Heer Bartram
verhaalde my dat de f'Filden verder binnens lands niet alleen deze

wortelen , die ruim zo goed als de Potatoes zyn , eten , maar zelfs de

erwten , die in de zaadhuisjes der plant zitten , als gemene erwten be-

reiden en gebruiken. Linn^eus noemt deze plant Glycine Apios.

Katnis is een ander gewas, welks wortels de y^iwm^a»^»insgelyk aten. Katnis.
De Zweden noemen het nog met dien Amerikaanfcben naam. Het waft

op lage , modderige , natte gronden. De wortel is langwerpig, ge-

meenlyk anderhalven duim lang , en in 't midden enen duim en eea
vierde breed ; dog fommigen zyn wel als vuiften. De Wilden kook-
ten of braadden ze onder de afch. Sommige Zweden aten ze ook in

dien tyd met veel fmaaks , dog tegenwoordig gebmiken zy niet meer.

Een man van eenennegentig jaar, genaamd Nilh Guftaffon^ verhaal-

de my, dat hy dikvvyls een kind zynde deze wortels gegeten had, en
dat hy ze wel moge. Hy deed 'er by, dat -de Wilden, vooral de vrou-

wen, naar de Eilanden zelfs trokken om die wortelen optegraven, en
dat als zy die hadden zy naai' geen ander voedfel verlangden. Men zei-

de dat de varkens , die zeer op deze wortelen gefteld zyn , dezelven zeer

fchaarfch gemaakt hebben. Het vee houdt veel van 't blad. Ik heb na-

derhand enigen van die wortels gebraden geproefd , zy fmaakten wel
dog wat droog , omtrent zo als de Potatoes. De Wilden gevai ook onze ra-

pen den naam van Katnis. De Katnis isene verfcheidenheid van de Zweed-
fcbe Sagittaria Sagittifolia; alleen is de wortel in j^merikagtotcr. De
Heer Osbek berigt, in zyije Reis naar Chim, dat de C/jimzen ene Sa~.

D d ^
git:.
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gittaria planten , en de wortels eten. Dit fchynt duidelyk ene ver-
fcheidenheid van de Kaf»is. Verder noordwaards in /Imerika vond ik

de Zweedfche Sagittaria.

Taic-bo Taw-ho ofTaiv-him was ene andere plant, welker wortel de IViU
den aten. Sommigen noemen ze ook Tukkah ^ dog de meell;e Zwe-
den kenden ze by den naam van Taw-ho, Zy groit op natte gronden.

Dé varkens houden zeer veel van den wortel , en worden 'er zeer vet

van. Zy lopen veel naar de plaatfen daar de Taiv-bo waft, en wroe-

ten 'er naar in de modder, zo dat zy met hun gantfche lyf in 't water

vallen , en men niet meer daa een ftuk van den rug van hun zien kan.

Dus zyn de wortels byna uitgeroeid op alle plaatfen waar veel varkens

zyn. Zy worden dikwyls zo dik als een mans dye. Varfch zynde by-

ten zy als vuur op de tong en worden voor een vergift gehouden. Ook
aten de Wilden ze noit rauw, dog bereiden ze als volgt. Zy verzamel-

den 'er enen groten hoop van, maakten een groot gat in den grond,

waarin zy de wortels lagen, en dekten ze met de zelve aarde weder toe.

Dan maakten zy 'er een groot vuur boven op, en lieten 't branden zo

lang zy zulks nodig dagten, waarna zy de wortelen weder opgroe-

ven en aten. Zo toebereid fmaken zy
,
gelyk men zegt, als Fota-

ioes. De Wilden drogen nog bewaren ze oit, maar halen ze altyd

varfch uit de poelen als zy ze begeren. Deze Taw-ho is het Arum
Virginianiim. Het is merkwaardig , dat de Arums in verfcheiden'

werelddelen gegeten worden , fchoon de wortels rauw zynde op de

tong branden en meer of min vergiftig zyn. Hoe kan men ontdekt

hebben dat ene plant zo ftrydig met onze natuur eetbaar was, en

dat haar vergift, dat op de tong byt, door het vuur kan bedwon-
gen worden ? Dus wordt de wortel der Calla faluftris^ die in 't

noorden van Europa groeit y in gevallen van nood in plaats van

brood gebruikt. De Noord Amerikanen eten dit foort van Arum;
en in Zuid Amerika en de Well Indien gebruikt men een ander

foort van deze plant. De Hottentotten bereiden zig brood ook uit

een foort van Arum , die al zo fcherp en vergiftig is als deze. In

Egypte en Afia gebruikt men ook een foort van Arum^ tot voedfeL

Waarfchynlyk heeft de noodzakelykheid , die geftrenge dog veeltyds

nuttige leermeefteres, den menfch het eerft gedwongen een voedfel

uittevinden, dat door den fmaak in 't begin als ondienftig verworpen

wierd. Deze Taw- ho fchynt dezelve te zyn met die welken de

Wilden in Karolina Tukkahoo noemen.

Taio- De Tawkee is ene andere plant, zo genoemd by de Amerikanen ,

ise^ die ze eten. Sommigen van hun noemen ze Taw- kim en anderen

Takvim. Zy groeit in poelen naaft natte en lage gronden , en is

overvloedig in JS[oord Amerika^ Het vee , varJiens eo herten, zyn
" "' " "

-
'

"

2eeï
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zeer gretig naar hare bladen in de lente , want zy komen van de
"vroegilen uit. Het loof is breed, gelyk dat van de Lely der dalen, (*)

groen van boven, en bedekt met een fyn dons, zo dat het naar flu-

weel gelykt. De Wilden verzamelen het zaad en bewaren het om
te eten. Het moet eerft droog wezen , en verfcheiden malen in water

gekookt worden , waarna men het eet als erwten. Als de Zweden hun
boter en melk gaven, kookten of bakten zy daar dat zaad in. Somtyds
gebruiken zy het zaad als brood , en het fmaakt als erwten. Sommige
Ztveden aten het ook , en het fmaakte hun beter dan enige andere van

<le planten die de Wilden voorheen aten. Deze Taw-kee is het Oron-
tium aquaticum.

De Blauwe be£en , hier , door de Engeïfchen , Huckleberries ge- Blauws

noemd , zynde een foort van Vaccinium , maakten ook een zeer gemeen btflen.

geregt onder de Wilden uit. Zy komen zo veel overeen met de Zweed-
fchen, dat men ze bezwaarlyk van malkander onderfcheiden kan. De
Amerikaanfchen waflèn aan ftruiken, van twee tot vier voet hoogte,

hoewel 'er foorten van zyn , die boven de zeven voet opfchieten. De
Wilden plukten 'er jaarlyks ene menigte van , droogden ze in de zon of
by het vuur , en bereidden ze naderhand op verfcheidene wyzen. Dog
zyn zy een lekker beetje onder hun. Op myne reis onder de Iroquoi-

zen zette'den zy , als zy my pragtig onthalen wilden , varfch Maisbrood ,

langwerpig vau gedaante ,
gemengd met gedroogde Blauwe beflèn voor ,

die 'er in lagen als de razynen in een pudding. In 't vervolg zal ik hier

meer van zeggen. De Europers drogen deze beflèn ook , bakken ze in

taarten , en gebruiken ze op andere wyzen. Enigen leggen ze in fui-

ken Ook eet men ze rauw, of alleen, of in varfche melk. Binnen
kort zal ik nog van een ander geregt fjjreken, waarvan de Wilden zig

bedienden , en nog bedienen by plegtige gelegenheden.

Gedurende byna de gehele lente was het 's morgens by het opkomen Weder
der zon ftil en goed weder. Om agt uren begon het tamelyk hard te gcdinen-

wayen, en dit duurde den gantfchen dag tot zonsondergang, wanneer ^'^ '•^'^

het weder voor den gehelen nagt ftil wierd. Dit was de gewone ftaat
'-^'"^'

van 't weder. Dog fomtyds ftormde het twee of drie dagen zonder op-
houden. Op den middag woei het gemeenlyk het hardft. Maar ge-
meenlyk ging het zo als 't volgt met den wind. Te zes uren des mor-
gens ftil. Te zeven uur een zoete koelte uit het weften, die om agt uur
•wat fterker wierd, om elf uren nog fterker, maar om vier uren na den
middag niet fterker dan zy te agt uren in den morgen was. Dus nam
de wind af tot dat het geheel ftil was als de zon onderging. De win-
den waren dit voorjaar gemeenlyk weft.

Dd 2 Men
(*) Convallaria.
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Voorte- Men verhaalde my dat het een zeer zeker teken was van flegt wieder,

keu. als by 't ondergaan der zon zig v^rolken aan den wefter gezigteinder ver-'

tonen; en als die wolken binnen 't uur onder den horizon zinken zal

het den volgenden dag regenen , al is het 's morgens helder en moi weer.

Maar als de wolken in 't zuidweften aan den horizon gezien worden by

't ondergaan der zon , en zy een weinig later oprj'zen , kan men den

volgenden dag goed weer verwagten.

IDen 20. Maart voorfpelde een oude Zweed verandering van weder,

omdat het zo ftil was ; want als het verfcheiden' dagen hard gewaid heeft

en 'er volgt ftUte op, zegt men dat 'er regen , fneuw, of andere veranr

dering in 't weder zal voorvallen.

Bloeycn- Den a i . Maart zag men. dat de Rode Ahorn en de yimerikaanfche
de bo- Qim begonnen te bloeyen , fonïmige Olmen ftonden reeds in vollen
"^'^"-

bloei.

Den 24. Maart ging ik tamelyk ver in 't veld wandelen om naar

bloeyende planten te zoeken. Dog ter oorzake van de betrokkene

lugt en de zware regens die 'er gevallen waren, was 'er niets voort-

gekomen. De bladen begonnen nu tamelyk groen te worden. De
planten, waarvan ik boven gewaagde, ftonden nu in bloei.

De ^mmone hepatica ftond nu. te bloeyen. Zy was overvloedige

I)e Zwede» noemden z& Blauwe bloem. Zy willen 'er geen ge-

bruik van te maken.

Gebrek Geen van alle de akkers , waarop ik heden wandelde , had' floten-,

aan flo- fchoon die 'er wel nodig waren. Dog men volgde hier de Engel-
ten.

j-f-ijg rnanier van geen' floten om de koomvelden te graven, zonder

daar op te letten of zy. die ook. nodig hadden. Een gevolg hiervan

was, dat de laatfte regens grote ftukken van bezaid land hadden vreg-

gefpoeld. Daar waren gene greppels tuflchen de akkers , uitgenomen

een zeer fmalle langs de betuiningen, die geheel met Sumach en

braambeflèftruiken overwafl!en was, zo dat het vee daar weinig of

geen voedfel konde vinden. De akkers waren naar broad caft ,. gelyk

het de Engelfchen noemen , of in ftukken van zes ellen breed , en door

voren van malkander gefcheiden , aangelegd.. Deze akkers waren gelyk ,,

en in 't midden niet hoger dan rondom.

Infekten, Een foort van worm, Melo'é MajaJis, kroop op de hoge plaatfen.

De Antiopa Kapel vloog in de boflchen.. Dit. was ds eerfte ka-

pel die ik dit jaar zag.

De Euphrojyne behoorde tot de zeldzame kapellen. De andere In-

fekten ,. die ik dien en de volgende dagen befchreven heb , zal ik by ene

andere gelegenheid doen kennen, In 't vervolg zal ik maar van die fpre-

ken, die om enige byzonderheid merkwaardig zyn.

IToifta- JDe Hoiftapels waren hiermeeftop de ^•ave<^^fwys gemaakt, dat

yels. is
5
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is, op de wys van enen korten dikken kegel, zonder enig dekfel \'ïin bo-

ven. Als men hoi van doen had fiieed men 'er wat af, met een zeker

foort van mes. Egter hadden vele lieden , byzondcr orallreeks Phila-

delpbia , hoillapels met een dak 'er over , dat zy konden doen ryzen ea

dalen. Drgt by den gi"ond lagen enige balken waarop het hoi lag, ont

dat de lugt 'er vry mogt door fpelen. En die holbergen waren zo ge-

bouwd dat het hoi een vadem of twee boven den grond lag, op enen
vloer van planken, waai- onder het vee in den winter liaan kon, als het

zeer flegt weder was, hoewel, gelyk ik gezegd heb, velen hun vee al-

tyd in 't veld lieten. Onder dezen vloer waren rondom wanden van plan-

ken, die egter zo veel ruimte tuflchen beiden hadden dat 'er de lugc

vry kon door fpelen.

Den 27. Maart ging ik naar den ouden Nills Gujlaffon^ met in- De

zigt om van hem een berigt te krygen aangaande den vorigen toe- '-''•"'^s--

ftand der Zweden 'hier te lande. Het land waar door ik reed was
'"''^''

van den zelven aard als ik reeds overal gezien had in dit werelddeel.

Het was gefchakeerd met heuvels en dalen; de eerflen beitaande uit

ene bleke lleenkleurige aarde , zamengefteld grotendeels uit een fyn.

zand , vermengd met wat zwarte tuinaarde. Ik zag nog bergen nog
ftenen , uitgenomen enige fteentjes niet groter dan een duifei , leg-

gende op de heuvels , en gemeenlyk beftaande uit enen witten quarts ,

die van buiten raeeft glad was. Door de dalen liepen enige beekjes

met helder water , welker bodem met zulke witte keyen bedekt waä
als ik reeds befchreven heb. Nu en dan zag ik enen poel in de

laagtens. De Landhoeven lagen vry wyd uit malkander , gemeenlyk.

van alle kanten met koornakkers omringd. Op de meeden dezer ak-

kers waren nog de ftorapen der bomen over , die men voorheen

geveld had , een bewys dat het land nog niet lang bebouwd was^
zynde veertig of vyftig jaar geleden nog geheel en al mee hout be-

dekt gewecfl:. Ieder Landman woonde hier op zig zelven op zyneii

eigenen gTond, gemeenlyk van dien van zynen nabuuur door bos-

fchen van hoge bomen afgefcheiden , waaronder en tuflchen door merv

egter te paard , en zelfs met een rytuig, ryden kon, zynde de grond

zeer effen. Hier en daar lagen omgewaide bomen, fommigen met wor-

tel en al uitgerukt, anderen flegts midden doorgebroken. Opfom-
mige oorden vond ik ook grote ftreken waar jong hout ftond ,, van'

twintig, dertig, veertig jaar. Deze ftreken,. zeide men my, hadden
voorheen den Wilden tot planteryen gediend. Ik zag nog gene te-

kens dat de bladen uitkwamen, nog vond enige bloem in de bos-

fchen. De koude winden , die enige dagen gewald hadden , hadden
alles te rug gezet. De boflchen beftonden voornamelyk uic verfchei-

^n' foorcen van Eilien en Hikories. De poelen waren vol van deJ^

D d 3 .10-
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roden Ahorn, die nu in bloei ftond, waardoor zy van verre zig ge-
heel rood vertoonden.

Oude De oude Zweed, dien ik kwam bezoeken, fcheen nog frifch en
{laat van levendig, en kon wandelen met een flok; dog hy klaagde dat hy in
't Land,

^jg laatlle jaren pynen in den rug en de leden gevoeld had, en zyne

voeten niec warm houden kon dan by het vuur. Hy kon, zeide

hy, den flaat van hei land zig zeer wel herinneren ten tyde dat hec

•de Hollanders bezaten, en in welken toeftand het was voor de aan-

komfl: der Engelfchen. Hy deed 'er by , dat hy veel houts naar

Fhiladelphia gevoerd had, in den tyd toen het gebouwd werd. Het
heugde hem ook dat 'er een groot bofch ftond op de plaats waar

nu die flad ftaat. Zyn Vader was een van die Zweden geweeft die

uit hun Vaderland herwaards overgekomen waren om dit land te be-

volken. Hy gaf my de volgende berigten op de vragen die ik hem
deed.

Van Van waar kregen de eerfte Zweden hun vee? De oudeman zeide, dac

waar de hy een kind zynde had horen vertellen dat zy hunne paarden , koei-
Ztüerfew

jgj^^ fchapen, varkens, ganzen en enden hadden medegebragt. In 't

"ekre'^en
^^"^^ ^^^ ^^"^ S^"-^ ^^^^" ' '^^S ^^ vermeerderden fterk in 't vervolg.

hebb(jn. Maryland , New Tork , Nieuw Engeland , en Virginie , waren ,

zeide hy, eerder van Europers bevolkt geweeft dan deze ftreek; dog

hy wift niet of de Zweden enig vee uit die Provincies gekregen
- hadden, uitgenomen uit New York, Zo veel hy zig kon te binnen

brengen, hadden zy reeds in zyne kindfchheid enen tamelyken voor-

raad van vee. De varkens waren in dien tyd zo fterk vermenigvul-

digd , dat zy wild in de boflchen liepen , en men genoodzaakt was

ze te fchieten , als men ze eten wilde. Ook bragt hy zig te bin-

nen dat de paarden op fommige plaatfen in de boflchen liepen, dog

hy kon niet zeggen of enig vee wild geworden was. Het vee , meen-

de hy , wierd nog even zo zwaar als toen hy een kind was , onderfteld

zynde dat het eten genoeg kreeg. In zyne jeugd was het voeder zeer

overvloedig. Ene koe gaf toen zo veel melk als nu drie of vier , dog

zy kreeg ook toen meer en beter voer dan nu drie of vier krygen , en ,

zo als de oude man zeide, is 'er nu des zomers bedroefd weinig gras.

Van Van waar kregen de Engelfchen in Penfylvanie en New Jerfy hun
waar deyeep w^^ antwoord was, dat zy het voornamelyk van de Zweden en
Engel-

fjälländers koften die daar woonden, en een klein getal bragten zy me-
^"*

de. De gedaante van het vee , en het eenparige getuigenis der EngeU

fchen alhier, beveftigden het zeggen van den ouden man.

Kooin Hoe kwamen de Zweden hier aan hun koom en hunne vrugten 1 De
«n vrug-gryzaard zeide , dat hy dikwyls gehoord had dat zy allerhande foorten
^*"* van granen, van moeskruiden en vrugten mede gebragt hadden, want,

zo
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zo ver het hem heugde, hadden zy altyd overvloed gehad van weit, rog-

ge , haver en garft. Zy brouwden toen al hun bier van garfteiT-

mout , en het bier was goed en kragtig. Ooic hadden zy reeds ketels

om brandew^n te ftoken , die zy des noods zulken leenden die 'er genen

hadden. In 't eerft moeften zy Mais van de Wilden kopen, zo wel

om te eten als om te zayen ; maar enige jaren later breidden zy hunne

Maisplanteryen zo ver uit, dat de Wilden die van hun kopen moeften.

Ook verzekerde my de oude man, dat de Wilden ^ toen de Zweden
zig hier het eerft nederzettedcn , veel vernuftiger en werkzamer wa-
ren dan nu. Li zync jeugd hadden de Zweden enen goeden voor-

raad van goede witte kool. Ook was 'er oven'loed van Winter-

kool, die 's winters ook op 't veld bleef. Nog waren ze wel voor-

zien van knollen , die men 's winters in gaten onder den grond bewaar-

de. Dog hy vond die wys van bewaren niet goed , want als zy daar te

lang in lagen wierden zy voos. Hy vond beter ze, na ene wyl, na

dat ze gegraven waren , in de opene lugt te hebben gelegen , op
enen hoop op 't veld te goyen, met ftroo toe te dekken, en aarde

boven op het ftroo te leggen. Op deze wys houdt men ze nu den winter

over, en zy worden niet voos. De Wilden waren 'er zeer gretig naar,-

en noemden ze fomtyds Hopnis, en fomtyds Katnis. Ook kweekten de

Zweden in zyne jeugd gele wortelen. Onder de ooftbomen behoorden

de Appelbomen ; dog zy waren niet menigvuldig, alleen fommigen had-

den lileine boomgaardtjes. Niemant maakte toen Cyder, want die is

eerft naderhand in 't gebruik gekomen.. Kerflèbomen w^aren 'er reeds in»

overvloed, toen hy nog een jonge was, ende Perfikebomen waren 'er

toen in groter menigte dan nu ; de Zweden maakten 'er bier van. Hy
kon niet zeggen hoe zy aan de Pei-fikebomen kwamen.-

In zyn jonger jaren waren de Wilden overal door het land vei-fpreid; De IJ^d-

zy woonden tuflchen de Zweden in. Hy fprak van Zw^ie» die door hun ^<•'"•

omgebragt waren, en hy noemde twee zyner Landslieden die zy gevild

hadden. Ook ftalen zy enige kinderen van de Zweden , van de welken

men noit weer gehoord heeft. Eens kwamen zy en verfloegen enige

Zweden, van de welken zy de harfl^npannen mede namen. By die ge-

legenheid trokken zy een klein meisje het vel van 't hoofd af, en zouden

"t hebben omgebragt , indien zy juift niet enen boot met Zweden op zig

hadden zien aankomen , het welk hen bewoog de vlugt te nemen. Het
meisje kwam op , dog kreeg noit weer hair op 't hoofd. Zy trouwde ,

kreeg verfcheiden kinderen , en leefde lang daar nat Ook zogten de Wil-
den eens de Moeder van onzen Nills Gufiaffon te vermoorden , dog zy
bood hun dapperen tegenftand , tot dat enige Zweden tocfchoten , en
de Wilden verjoegen. Niemant kon oit uitvinden wat voor JVilden die

geweell waren, want anders leeftlen zy zeer vreedzaam mee de ^tw^e^A,
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f. evens- De Awerikanen hadden op verfcheidcii' plaatfen kleine velden raei

^•^"

Hf^i^
Maïs. Voor de aankomfl: der Zweden hadden zy gene anderen dan fte-

'^'^'^ '^
' nen bylen, gelyk ik reeds heb aangetekend. Zy planteden maar weinig

Mais, en leefden meeil: van de jagc, en het grootfte deel van den zomer

waren de wortelen, waarvan wy boven gewaagden, hun voomaamfte

voedfel. Zy hadden geen vee tot den akkerbouw, en moeflen dus alles

met eigen' handen doen. De Mais bewaarden zy 's winters in holen on-

der den grond , dog zelden een vadem diep ; onder de Mais en op zyde

hgen zy brede ftukken van boomballen , zo dat daar hec koom geheel

binnen 'm lag. Het Andropogon bicorne, een foort van gras, dat hier

overvloedig wafl:, en dat de Engelfche?} Indiaanfch gras en de Zwe*
den fVilskt gras noemen , vervulde hec gebrek van ballen. Met dit gras

bedekten zy de Mais in het hol, en over die alles heen deden zy ene ge-

noegzame hoeveelheid van aarde. De Mais bleef zeer goed in deze ga-

ten, en elke Amerikaan had zj'ne onderaarfche magazynen waar zyn

voorraad veilig was, hoe ver hy zelf ook weg reisde. Na dat de Zws-
den appel- en perfikebomen geplant hadden , kwamen de IFilden, en

vooral de Vrouwlieden , de vrugten dikwyls ftelen ; dog als de Zweden
2e kregen ,

gaven zy hun een goed pak flagen , ontnamen hun het geflo-

kne, en dikwyls nog daarenboven hunne klederen. Zo gebeurde hec

Gok dat toen de Zweden ene menigte varkens bekomen hadden, en die

overal door de boflchen liepen , de ïVilden die ftilletjes doodden en zig

'er op vergaftten. Dog daar waren ook enige Wilden die vai'kens van

cle Zweden koften, welken zy leerden hen gelyk honden natelopen, ea

als zy van de ene plaats naar de andere verhuisden , hadden zy hunne

varkens in hun gevolg. Zy kregen ten laatften van dit vee zulke menig-

te , dat zy ze den Zweden voor ene kleinigheid overdeden. De Ameri-

kanen hielden zeer veel van melk , en 't was een onthaal als de Zweden
hun melk voorzetteden. Ook wiften zy een drank gelyk als melk te

maken uit de Hikory- en walnoten , die zy droogden , kraakten , de kor-

rels fyn tot poeder maakten, en met water mengden; hetwelk 'er als

melk uitzag en even zo zoet was. Zy hadden tabakspypen van klei van

eigen raaakfel. Zy rookten nietaltyd zuivere tabak, dog gebruikten ene

andere plant die de oude man niet kende , dog die hy my verzekerde

bet Verbascum Thapfus niet re zyn, hec welk hier gemeenlyk Tabakder

W'ildgn genoemd worde

Hun Wat hunnen Godsdienfl aangaat , de oude man oordeelde dat die zeer

Gods- gering was, of dat zy 'er railTchien genen hadden. Als zy hec hoorden don-

tHentt. deren,. zeiden zy dat de boze geeft toomig was; foramigen van hun ga-

ven te verftaan dat zy aan enen God geloofden , die in den Hemel woont.

Hy wandelde eens met enen Wilden , en zy ontmoetten ene roodbonce

üapg. De Zweed zogc een ftok om ze te doden, dog de V/iUeman
fmeek-
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fmeekte hem dat niet te doen , dewyl de ilang zyn God was. Misfchien

zoude de Zweed het dier niet gedood -hebben , maar horende dat het

de Godheid van de Jmerikaan was floeg, hy het dood , in 't byzyn

van den Huilden , zeggende ,
" om dat gy de flang aanbidt , agt ik my

„ verpligt ze te doden". Somtyds kwamen de y^»;fr/A'«»*«, indeZw^f^-

fcbe kerken , l:oorden den godsdienll aan , en gingen weer heen. Eens dat on-

ze Zweed te kerk was , en niet mede zong om dat hy geen boek by zig had ,

floeg hem een Amerikaan , dien hywel kende ^ op de Ichoiider , enzeidc ,

waarom zingtgy niet mede , 7'antanta , tantanta, tantania'i Opeenan-
der tyd kwam'er een in de Zweedfche kerk te Rakoon , en na een wyl rond ge-

keken en geluifterdte hebben , zeide hy , ho ! veelgepraat engezwets , maat-

geen brandewyn of cyder , en daarmede ging hy heen ; want hier moetmen
aanmerken , dat als de Wilden ene rcdenvoering tot hunne makkers houden ,

om ze tot den oorlog aantezettcn, zy gewoon zyn buitcnfporig te zuipen.

Toen de Zweden overkwamen koften zy zo veel lands als zy wilden

byna voor niets. Voor een rtuk pei, of diergelyks , konden zyeenfluk

gronds krygen dat tegenwoordig meer dan honderd ponden ft. zou waard

wezen. Als zy een rtuk lands koften, wierd 'er gemeenlyk een koop-

brief gemaakt ; en fchoon geen åox' Wilden lezen of fchryven kon , krab-

belden zy evenwel hun teken onder aan. De Vader van den ouden JSilh

Gujlaffon koft een ftuk lands van de Amerikanen van New Jerfey.

Zodra het papier opgemaakt was on de Wilden het tekenen zouden , te-

kende een van hun, wiens naam enen Bever betekende, enen Bever,

een ander tekende een pyl en boog , en een derde enen berg , in plaats

van hnnne namen. Zy maakten hunne kanoos uit dikke bomen , die zy

door 't vuur uitholden, gelyk reeds gemeld is.

Omtrent het weder was de oude man van gevoelen, dat het byna Hot Wc
het zelve federt dien tyd was gebleven ; dat 'er nu zo veel ftonnen ko- dur.

men als voorheen; dat do zomers nu foratyds heter, fomtyds koelder

zyn dan voor dezen; dat de winters al even lang en koud zyn als in zy-

ne jeugd , en dat 'er dikwyls ruim zo veel fneuw valt als in de verlede-

ne tyden. -Dog hy dagt dat 'er geen winter in koude by dien van 1697.
halen kondc ; want toen hg de Dellaware zo dik met ys , dat hy 'er ver-

fcheiden geladen' wagens met hoi overbragt naar Chriftina , en dat men
ze zelfs nog lager met flcdcn konde overryden. Hy wift niet dat 'er oic

enig vee dood gevroren was , uitgenomen in later tyden enig mager vee

en dat gene ftallen had. Ook regent het des zomers nog meer nog min-

der dan het plegt, uitgenomen dat in de laatfte jaren de zomers wat
di'oog geweeft zyn. Ook kon hy gene vermindering befpeuren in de
wateren van rivieren , poelen en plalïèn. Hy gaf het als ene bekende
raak op, dat men overal byna in 't graven van putten oeftcrfchelpen diep

in de aarde vond.

E e Hsr
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Knort- Hv meende ook dac de afgaande koorcfen voorheen even gemeen eng6-
Iciu %veldig geweefl: zyn als nu , dog dac zy zo gemeen niet fchencn om dat

'er minder menfchen waren. Hy had die koorts al gehad eer hy nog

volvvafTen was. Hy kreeg ze in den zomer, en hield ze tot het einde

der volgende lente, en dus omtrent een jaar, dog zonder dat zy hem
belettede binnens of buitens huis zyn werk te doen. Maar de horftont-

ftekingen waren ver na zo gemeen niet als nu. In 't algemeen wa-

ren de menfchen in dien tji-d zeer gezond.

Enige jaren geleden had zyn gezigt zo afgenomen dat hy een

bril had moeten gebruiken. Daarop overviel hem ene koorts, die-

zo geweldig was dat hy vreesde niet optekomen. Egcer herllelde hy,

kreeg nieuwe kragten, en was naderhand ia Haat zonder bril te le-

zen.
^'ori^e D^ huizen die de Ziveden in *t ecrft bouwden waren zeer flegt..

Levens-
i^g^ gehele huis beftond uit ene kleine kamer, de deur was zo laag:

Z^^xeden. ^^^ "^^" bukken moeft om 'er door te gaan. By gebrek van glas

moeften zy zig behelpen met gaten in den wand , daar een hou-

ten fchuif voor was. Zy vonden geen mos , of ten minden geen;

dat bekwaam was om 'de reten in de wanden te floppen. Dus wa-

ren zy genoodzaakt dezelven met klei. van binnen en van buiten te

bepleifteren. De fchoorftenen wierden in enen hoek gemaakt van

grauwen fteen , of op plaarfèn daar geen fteen te vinden was maar-

alleen van klei. De bakovens waren ook in de kamer. Voor de.

aankomft der Engelfchen hadden de Zweden flallen voor. hun vee ,

dog naderhand lieten zy ook na die te maken..

Ivlcdiiio:. Voor dac de Engelfchen zig hier nederzetteden konden dë Zweden

zo veel klederen Hiet krygen als zy van noden hadden , en moeden

zig behelpen zo goed als zy konden^ De mans droegen veften en

kouflèn van vellen. Hoeden waren niet in gebruik, en men droeg

kleine tjiutfen van voren met kleppen.. De fchoenen maakten zy

zelven , want' fommigen hadden geleerd hec leder te bereiden en fchoe-

nen met hakken te maken ; maar zulken die geen fchoenmakers van

ambagt waren, namen de lengte van hunne voeten, en naiden daarna

hec ledeF aan een, fchikkende een ftuk voor de zool, een voor de

agterihikken , en een voor het bovenfte. Ook zaiden zy vlas en

weefden linnen. Hennip hadden zy niet, dog zy bedienden zig van vlas

of wilden hennip om vifchwant te maken. De Vrouwen gingen in

jakken en rokken van vellen. De bedden , uitgenomen de lakens,.

waren van beeftehuiden, als van beren, wolven en diergelyken.

.Spyzen. Koffi, thee, chokolaat, hier nu zo gemeen in 't gebruik, waren,

toen onbekend; Hec ontbyt was brood en boter, en ander voed-
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zaam eten. Suiker en fyroop hebben zy zo lang hem heugde ge-

noeg gehad, en de rum vvas voorheen beter koop dan nu.

Urr het berigt dat my de oude Gujiaffon gaf maakte ik op , dat Gcbruï

men hier voor de aankomfl: der Engelfchen de gebruiken van Zweden lifii,

volgde , dog fedcrt zyn allcngskens de Engelfche gewoontcns ook by de Zwe-
den doorgedrongen. Toen hy nog een kind was , waren 'er twee Zweed-

fche fmids, die bylcn, meden, feiflèn, en ander werk op iy[iZweedJcb

maakten , en hun werk vvas fcherper dan hier nu kan gevonden worden.

De bylen nu in 't gebruik zyn op de Engelfche wys gemaakt, breed van

yzer en met enen fmallen fteel. De meefte Zweden maakten gebruik

van baden gemeenlyk alle zaterdagen, Zy vierden de kersmis met aller-

hande fpelen en geregten van eten en drinken , volgens de gewoonte van

Zweden-^ dit alles is nu mecft buiten gebruik. In de jeugd van den ou-

den man maakte men hier een byzonder foort \'an karren of wagens.

Zy zaagden dikke ftukken van Liquidambar y en gebruikten 'er twee

tot voor- en twee tot agteiTaden. INIet deze wagens reden zy hun hout

naar huis. In hunne flcden is weinig verandering gekomen. Timmer-
hout en ftammen wia-den naar huis gefleept. Zy bakten, even alsnog,

grote broden, dog hadden zelden bifchuit.

De Engelfchen hebben by hunne aankomfl den Zweden zeer aanzien-

lyke ftreken lands tot enen geringen prys afgekoft. Zyn VaSer verkoft

aan de Engelfchen voor een varken , ene koe en honderd kawoerden ,

een ftuk lands dat nu wel driehonderd pond waard is.

Met opzigt tot het afnemen van vifch en gevogelte was de oude man
volkomen van het zelve gevoelen dat ik reeds opgegeven heb. Dusda-

nig een berigt .gaf hy my aangaande den ouden toeftand der Zweden hier

te lande.

Dk Orkanen zyn hier fomtyds zeer geweldig, en rukken zware bc- Oorka-

men uit den grond. Zy lopen fomtyds als in zekere regte Ih-eken. Waar "cii.

zy vallen werpen zy alle de bomen omver, zo dat het 'er uitziet als of
-de bofTchen met opzet waren geveld , dog vlak daar naad ftaan de bomen
onbefchadigd. Zulk ene plaats is my aangewezen geworden. Het is

zeer gevaarlyk in de bofTchen te zyn waar een orkaan woedt, want de
bomen vallen zo plotslings, dat men den tyd niet heeft zig te bergen.

De Penfylvanifche Abeel ilond nu in vollen bloei. Dog vertoonde

al zo weinig nog zyn blad als het overige geboomte.

Een oude Landman berigtte dat men gemeenlyk voor ene mate ge- Vru^r-
zaide Rogge twintig maten terug ontving, en dertig van de Garft Maar baarheid

dan raoell de grond wel bereid wezen. De Weit gaf omtrent zo veel des

weerom als de Rogge. De grond was een mengfel van klei, zand enS^^"*^^'

zwarte aarde.

Tegens den avond keerde ik van den ouden NilU Qufiaffon naar huis.

E e 2 Den
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Zwarte D^N 28. Maart vond ik enen zwarten Kever (*) met een vyfhoekij;
Kever, eivormig fchild , enen dikken ftompen hoorn , en een bultig li-

chaam. Deze is een van het dikfle Ibort dat men hier vindt. Ik vond
hier en daar gaten op de hoogtens zo wyd dat ik 'er myn vinger in ftc-

ken kon. Als ik ze opgroef vond ik altyd deze kevers onder in leggen
,

omffent vyf duimen diep. Somtyds. waren 'er korte witagtige wormen
in, omtrent zo dik als een vinger, leggende nevens den kcvei'; mis-

fchien is het het zelve dier. Ook waren 'er nog andere Infekten in. die

gaten, als veldkrekels, fpinnen en anderen. Deze kever rook volko-

men als het Trifolium melilotus carulea. Hy was geheel bedekt met.

lang-werpigfonde en bleke myten, (f) Zyn poten waren al zo dik als die

van den Millkever. (§)

Een an- I-'^N 4. Api'il vloog 'er overal langs het veld een Cicmdeï» of ligt-

di.r. gevende Kever, met een goudgroenen kop, lyf en poten, ertt)lauwgroe-

nen buik. Hy is zeer gemeen in Noord Amerika , en fchynt ene vcr-

fcheidenheid te zyn van de Cicindela cawpefiris.

Een foort van Watermuggen (**) huppelden in menigte op ': water,,

dat niet fterk afliep. Ook zagen vvy enen pekzwarten Wateckever {]])

zwemmen.
Veran- Omtrent zedig jaar geleden was dit Land byna geheeF met gro--
deling in j^ zware bomen bedekt en de poelen waren vol \raters. Dog wei-
c UI aat

j^jgg andere oorden hebben zo fchielyke verandering ondergaan als dit.

Lands Lond. De bosfchen zyn op de meefte plaatfen omgehakt, de poelen

door afleidingen droog gemaakt, het land is bebouwd, en in koomak-
kers, weilanden, en diergelyken veranderd. Dus fchynt het dat ene

zo fchielyke verandering ook invloed op het weder hebben moet.

Ik onderzogt deze zaak by de oude lieden, die alle deze veranderin-

gen gezien hadden; en zy gaven my dit eenparig berigt.

en liet De winter kwam voorheen vroeger dan tegenwoordig, De Heer
\\cder. Jfaac Norris , een ryk koopman , die veel deel had in de beftiering

va» Penfylvanie , bekragtigde dit met ene byzonderheid. Zyn va-

der, een van de eerfl:e Engelfche Kooplieden in dit Land, had lang

opgemerkt , dat de Della'ware in zyne jeugd gemeenlyk half Novem-
ber O. S. reeds toelag, zo dat de Kooplieden hunne fchepen voor

dien tyd de Rivier moeiien doen afzeilen, uit vrees van 'er te moe-

ten overy/interen. Tegenwoordig raakt zy niet toe dan ene maand

later. Ook

(*) Dit fchynt de Scarabaus Ccirolhius van. Linn^us Syfi. Nat. p. 545..

te zyn. Ply is gemeen in New Tork, New jferfey, Pén/ylvank, Mary-
land en Karolina.

{:{) jicarU {,$) SiaruMis Jlercgrarius, i"*^ Cimexlacujlris. Ctt) A.V-
tiscus piceus.
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CöK fncuvv'dc het veel vroeger voor dezen dan nu. Dog het \ve^

der was ook meer Ibndvallig, en als het eens begon te vriezen duur-

de het gemccnlyk tot het einde van Februari of tot in Maart O. S.

wanneer het gemccnlyk begon warm te worden. Tegenwoordig is

het warm den dag dikwyls na de gefb-engftc koude, en fomtyds ver-

andert het weder verfcheiden malen op enen dag.

De mecfte oude lieden waren van mening, dat de lente tcgcu';-

woordig veel later aankwam dan voorheen, en dat het nu veel kou-
der was in 't laatll van Februari en in de gehele maand van Mai dan
in hunne jeugd, toen reeds in 't laatft van Februari het land al zo
groen was als nu in 't laatft van Maart en 't begin van April O. Sv

De Ztveckn zeiden toen , Pafk bitida , Pafk fent , altid Gras ,

,; Paafchen vroeg, Paafchen laat, altyd gras." Maar mifichien kan

men op deze w^s verklaren, hoe hec komt dat die oude lieden zig

verbeeldden dat toen alles vroeger aankwam. Het vee was toen z<»

talryk niet als nu , en de bofichcn waren vol van gras , dat tot een
mans lengte groeide. Tegenwoordig wordt hec gras, dat maar een

jaar duurt, alle jaren door het gedurige weiden van het vee vernield:

Nu was het wanrichynlyk dit maar een jaar durend gras dac vroeg in de

Lente groen was , en dit nu weg zynde moet de menfchen doen den-

ken dat alles voordezen vroeger aankwam dan tegenwoordig.

Ook zou hec, volgens hun zeggen, voorheen meer geregend heb-

ben dan tegenwoordig, vooral in den herfll, wanneer het dikwyls

bezwaarlyk was van wegen dö regenvlagen het hoi en 't koorn bin-

nen te brengen. Enigen van de laatfte jaren zyn zeer droog geweelh
Evenwel waren fommigen van mening dat het tegenwoordig al zo veel'

regende als voorheen. Dog alle de oude lieden Hemden daarin overeen ,

dat in hunne jeugd hec weer zo veranderlyk niet was als nu ; want nu i*

hec gehele jaar door de ene dag zeer heet en dè volgende dikwyls zeer

koud. Veeityds verandert her verfcheiden' malen op enen dag, zo dat,

wanneer het 's morgens vry warm is geweeil, de wind om tien uur
noordwefl: is en koude aanbrengt, en dikwyls is het dan kort na den middag
weder warm. En deze veranderlykheid van het weder, denkt men, is oor-

zaak dac de menfchen tegenswoordig niet zo gezond meer zyn als worheen»
Hierin waren zy 't allen eens, dat de winter tuflchen 1 697. en 1 698. Koude

de koudfte was geweeft, dien zy oit gevoeld hadden. vvintcr.

Den 7. April ftonden de Sanguinaria Canadenfis, hier de 5/ö^^- Blocyeii-

wo/-/f/ genoemd , om dat de wortel groot, rood, en doorgefneden zyn- de pi;iii-

de gelyk onze rode beet is, en de Epigaa repens, die fommigen den t"^"*

Kruipenden Groadlaurier noemen , op 't bloeyen. De cerlle wies in

ene vette aarde , de andere op wat minder gronden.

De Laurtts teJIivaJis, by ibmmigen hier Spice-ivood geheten, begon
E c 3 ook
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ook te bloej'en, dog de bladen kwamen nog niet uk. Ily vorderde ene
natte aarde in de bofTchen.

WiUe Het Jpocynum Cannabinum of het Hennip der IVilden , gelyk het
Leiinip. dé Zweden noemden, wies menigvuldig op verlopen koornakkers, in

de bodclicn, op de hoogtens, en opcne plaatfen. De //^zW^ä bedien-

den zig van dat gewas gclyk de Europeanen zig van het Hennip doen ,

want men kan den fteel gemakkelyk tot draden maken. Toen de Wil'
den nog onder de Zweden in Penfylvanie en New Jerfey woonden ,

maakten zy 'er touwen van, welken de Zweden van hun koften, en
tot tomen en vifchnetten gebruikten. Gemeenlyk kregen zy 'er ne-

gen vaèm van voor een brood. Velen van de Europers kopen nog
van dat touw, om dat het zo duurzaam is. Nog maken de Amerika-
nen ander lynwaad van dit hennip. Op myne reis door het Land der

Jroquoizen zag ik 'er de vrouwlieden aan werken. Zy gebruikten

gene fpinnewielen , maar draiden op haar blote lyf 'er draden en (han-

gen uit, die zy rood, geel, zwart of anders verwden, en maakten daar

vervolgens hare flotfen vry konffig van. De plant fchiet van jaar tot

jaar uit den wortel op , en behoeft dus niet jaarlyks op nieuws gezaid te

worden. Uit den fteel en den wortel komt een wit melkagtig lap , dat

enigfins vergiftig is. Somtyds beftaat het vifchwant der Amerikanen al-

leen uit dit hennip. Dog de Europeanen weet ik niet dat 'er tegen-

woordig gebruik van maken.

De Ty- Flax , en ook Cat-tail, noemde men ene plant die in bayen , rivie-

pba lm- ren en diepe draikolken waft. (*) Men vlegt de bladen t'zamen en maakt
jdla, 'gj. kranflèa van, die men tuflchen de manen en den hals der paarden

hangt , om voortekoraen dat de hals van den toom gefchaafd worde.

Ook maakte men 'er ftoelzittingen van. Voorheen gebruikten de Zwe-
den het katoen dat om het zaad zit in plaats van veders in de bedden ;

dog het gaar na enigen tyd tot klompen in malkander zitten, en om
deze reden is men 'er van afgefcheiden. Ik fpreek niet van het nut

dezer plant in de Geneeskonft , het welk ik den artfen overlate.

De Gar' ^^'^ ^^o" ^^" Look, zeer gelykende naar dat het welk in Zwe-
licL den alleen in de boflchen op de hoogtens waft, gi-oeit hier byna op

alle de koornakkers in overvloed. De Engelfchen noemen het Gav'

lick. (t) Als de koeyen 'er van aten was haar boter en melk zo

fterk, dat men ze nauwlyks eten kon. Somtyds verkoft men op de

markt te Philadelpbia van die boter, die oneetbaar was van wegens

ha-

C*) Typha latifolia Linn.

Ct^ yillium arvenfe , odore gram, capitulis bulbofis rubentibus. Gronov.
Flora Virgin. 37. Het fdiynt het AUlim Canadenfe , fcapo nitJo tereti,fo-

iiis lijiearibus , capitulo bulbifero van Li:>iN. Sp« PI. te zyn» F.
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Jiaren Herken fmaak. Om die reden belet men de mclkkoeycn op
landen te grazen daar de Garlick veel wad. Ook krygc het vlecfch

der beellen enen onverdraaglyken fmaak als zy 'er des zomers veel

van eten. De Garlick komt vroeg in 't voorjaar aan. De paarden
proeven 'er noit van.

Het zoude myn Dagregifter al te zeer doen uitdyen indien ik den I'^en rm-

t)'d wilde aantekenen wanneer alle de wilde planten in dit Land dcrWerk

bloeyen, wanneer zy ryp worden, en welke gronden zy vereifchen^'^''''^'^'''

en diergelyken. Ook zou dit velen myner Lezers weinig fmaken. Om
deze reden bewaar ik dat alles voot een ander Werk, waarin ik alle

de gewalTen van Noord Amerika befchryven zal; in dit Werk zal
'

ik alleen van zulke bomen en gewaflèn fpreken, die om enige byzon^
dbrfieid merkwaardig zyn.

E.1NDE VAN HET EERSTE DEEL-
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VOORREDEN
VANDEN

VERTALER,
Zie hier liet Twede Deel der Reize van den Heer

Kalm, volgens belofte het Eerste ten Ipoedig-

ften volgende. Dit Deel bevat des Reizigers opmer-
kingen federt den 12. April 1749. tot in Oktober van

dat jaar toe, gedurende welken tyd hy A^^zc; J^^fiy*
Penfylvanie , New Tork en Kanada , bezogt heeft ,

trekkende door New Terfey en New Tork langs de

Rivier Hudfon naar Jlbany, en van daar, door ene
vry woefte landftreek henen , naar Montreal en Que*
bec in Kanada, yftVii geweft toen nog in de magt der

Franfchen was.
Dit is alles wat wy tot nog toe den Neder Duitfchen

Lezer van deze fchone Reisbefchryving kunnen me-
dedelen. Schoon de Heer Kalm tot de maand Fe-
bruari van het jaar 1753. in Amerika vertoefde, ge-

durende wellcen tyd van veertien maanden hy nog ve-

le togten in dat werelddeel gedaan heeft , gelyk men
uit onze Voorreden voor het Eerfie Deel geplaatfl

zien kan, is 'er, zo veel wy bewufl: zyn, nog niets

aangaande het overige van zyne Reis in 't lifft gege-
ven. Zeer verlangen wy naar de gelegenheid om het

zelve onzen Landsgenoten te kunnen mededelen , en

zul-
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zullen zo dra ons die gegeven wordt , met alle vly t en
nauwkeurigheid, onze pogingen aanwenden, om de
liefhebberen in ftaat te (lellen de uitmuntende aan-

merkingen van onzen wysgerigen Reiziger, over een
land gemaakt dat zo zeer de aandagt van het gemeen
tot zig getrokken heeft, en *t welk nog zo onvol-

maakt befchreven is , in onze taal te leren kennen*

Ondertuflchen , al kwam het vervolg dezer Reisbe-

fchryving noit in *c ligt , blyft het werk zo ver het

nu uitgegeven is altyd een werk op zig zelf geheel»
en verdient de aanmerking van alle kenders en lief-

hebbers der Natuurlyke Hiftorie zo wel als van fraye

en nuttige Reisbefchryvingen.

Wy eindigen deze Voorreden met den Lezer te

verzoeken vande Drukfouten^ die, in weerwil van
alle aangewende moeite , der nauwkeurigheid van

hem die de Proeven heeft nagezien ontfnapt zyn ,

goedgunftiglyk te willen verfchonen , en de drie vol^

genden, die in 't Eerfte Deel van belang zyn over-

gebleven, dus te verbeteren.

Bladzyde 14. Regel 32. wordt de le^^ng van Philadelpbia gefield op ^
hreedte van 29. gr. en omtrent 50. min. N. , lees daarvoor 0p de breedte va»

3p. gr. en omtrent 50. min. N.
Op bladz. 3ï. reg. 32. ftaat naa{i aan de hrugy lees daarvoor fiaaft aan

de kai.

Op bladz. 117, reg. 23. Ihat vrienden m New Tork, lees vrienden m
Duitfchland.
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Genoodlchappen enz. te Uüxcht.

Bogaard (...) te Leyden.
Bogaerd (Hermanus van dm) Cooptnan te

Leyden,
Bois Hoolewerf Q I/aak du") Oud Schepen

en Raad der Stad Alckmaar.

Bokkenberg (Johannes) te Amflerdam.
Boldil.) Boekv. te Groningen

, 4 Exempi.
Bolte (Gerrit) te Deventer.
Bo7n (G.) Boekverkoper te Amflerdam,

Bmn (A.) ProfeflbrM?d.et Aoat.tcAmfl.

Boom {Mejuffr. Catharina) Ccb. van Dru-

nea te Middelburg.

Boonen {Mr. D.)Borgem . der Stad Harderw.

Boreel Jansz. (Jl-fr. Jacoh) Raaden Advoct.

Fis':aal in dc'Admiraliteittq Amfterd.

Bafch (Jä,n) Boekv. te Haänjem , 3 Exempi.
Bojch ('facobus') Doekverkop. tcRotterdam.

Bofch (7an Servaas) Boekverk. te Utrecht.

BofchiJ. C.ï«n)Boekv. te Utr. 10 Exempi.
Bofch (TV. vanden) te Amflerdam.
Bofch (Reyer van den) te Amflerdam.
Bofch (Dirkvanden) te Yflelfteyn.

Bosvelt (Mr. . .
. ) in 'sHage.

Braam ( P. van ) Boekverkoper te Dord-
recht, 2 Exemplaren.

Braäearius (^Abraham) Notaris te Amflcrd.

Brakenburgh (Albert) te Alckmaar.

Brink ( Rudolph Arend ten) Predicant te

, Amflerdam.
Brink is.nsz. (^G. van den) Boekverkoper te

Utrecht 17 Exempi. voor verfcheiden.

Brink ( ^an van den ) Horólogiemakcr tft

, Parys. •

Broes (P.) Predicant te Amflerd;im.

Broes ( Anthony') te Amflerdam.

Bronckhorfi '< IMx. Adr{aanvan)Raad in de
Vrocdlciiap der Stad ÜU'ècht.

Brughman (^Johannes) Clerq in de Stada

Bank van Leeningc in'sHage.

5nMK (7. rfe) te Dordrecht.

Bruyn (Petrus de) Apot'.ieker te Utrecht.

5rMyrei'M.rfs^Bockv.teAin(lerd.7Exenip.

Bruyn C^oris) te Am fierdam.

Buma ( IVybe) te -Sneek.

Burgh { L van der) Boekv. te Amflerdam,

Bufi-h(^L.) Makelaar i(; Amfterdain,

Cambier (Mr. Jacob) Kanonikin'tCapittcl

van St. Pieter te Utrecht.
Ca-
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Capelien {de Hoog Wel Geboorm Heer R. J.

Baron van der) Heer van de Marlch en
Lashmer jLid der Edelen en Ridderfchap

des Graanchaps Zutphen.

Chajlelain ( Mr. C. P. ) te Leyden, beft Pa-

pier,

Cleef (_Pieter van) Boekverkoper in 'sHage 3
Lxempl.

Cocq iComelius) Med. Candid. te Leyden.
Conradi {Petrus') Boekverk. teAmfterdam.
Corbach (T. S. van) te Arafterdam.

Corbelyn iThomas') Boekverk. teVlifllngen.

Cofter (P.) Secretaris van Tilborg en Goirle.

Craeyvanger (Crijliaan Engelhert) te Am-
(lerdam.

Cramer {Hendrik Willem) Coopman te

Arafterdam.

Cramer { I. H. ) Boekverkoper teBremen.
Daalen (N.van) Boekverkoper in 'sHage

3 Exemplaren.
Dahlberg ( C. G. ) te Arafterdam , beft Pap.
D.imnie {Pieter van) Direfteur van het

ZecuwfcheGenootfchap der Wetenfchap-

pen te Vliffuigen , Lid van de Koninglyke

Gotringfche Maatfchappy der Weten-
Icbappen » als mede van å& Keurvorftelyke

Maatfchappy der Wetenfchappen in Sax-

en , te Amfterdam.

Damme (1. H.van) Boekverkoper te Leydea
2 Exemplaren.

Dedel {jfanHudde)^OTgeineeReï'm 'sHage.

Demter (F. . .
) Boekverkoper te Anjftier-

dam , 4 Exemplaren.

Diekn {Mt^W.L B. van) te Utrecht.

Does (Adriaan van der') Capitein terZee teo

dienfte dezer Landen.

Dokkum (Ä. v.) Predicant der Doopsgezin-

de Gemeente te Huyzen.
Dominicus {Dignus) Secretaris te Ycrfike.

Doomick QM. van) Lid der Gefwoore Ge-
meente der Stad Deventer.

Domjeiffer (/. 5.) Hoog en NederdtuTche

Boekverkoper in'sH^e, 2 Exemplaren.

Vreyhaupt ( C. /.)J. U. Stud..te Amfterdam.

Drunen (J. 1. van") Lid van het Zeeuwfche
Genootfchap der Wetenfchappen teVlis*

fingen en Predicant te 'sBofch.

Diifart (H.)Heere van J^Joordgouwe Secre-

taris &c. teOoltgensplaar»

Dumas { ) te Alpheiiv

Duwen (De Hoog Wel GeboorenHeerD.
van) ordinaris Gedeputeerde der Staaten

van Overyffel en Regeerend Borgemeefter
te Deventer.

Duvelaar { Mr. Abraham ) Vryheer van
Duiubeek, Gedeputeerde tcrProvintiaale

Reekenkamer des Graaflykheids van Zee-

land we?ens Middelborg , Bewindhebber
der VVeft-Indilche Compagnie ter Kamer
Zeeland.

Dykijanvan^ teAmfterdam,
D. W. V. M. Te Dordreclit.

Eck(I. y^.)l'redicanf te Amfterdam.
Eelde (Mr. K. M. van) te Utrecht.

Eichhorn {A.) Boekverkoper te Amfterdam,
Endt (.Ary van der) te Rotterdam.

Engelbert {E. M.) Predicant te Hoom.
Engelb»rts(G fl.) te Amfterdam.
Entrop CP'1') Boekv. te Amfterd. 4 Exempv
Effen {Joh. Luiscius van) Courant . te Delft,

Eys { I. P. van) Rcffcerend Sclicjien der
Stad 'sBolbh.

Faille {Cornelis de ta) Coopman in *sHage.
Falmoutk ( . . . , >te Utrecht.
Feith {Wli;Rhynvis) te Zwolle.
Focking Jimioi {Cornelis) teAmfterdam,
Fouw {Leonard de) Notaris en Procureur te-

Goes.
Floryn Math. {facol) te Rotterdam en Ex-

aminateur der Zee Officieren by 't Ed,
Mog. Col. terAdmiraliteitaande Maaze^.

Franeke {Andries Pieter) te Middelburg.
Gadllard (7oAawnw> Boekverkoper in'sHa-
ge, 3 Exemplaren.

GartmaniH.) Boekverkoper te Amfterdam,
Gildemeefier (Mr. Daniel) te Amfterdam,
GilliJJen {Pieter) Boekverkoper te iVIiddel-

burg , 6 Exemplaren,
Golius(Adriaan) S. S.Th. Snid.te Utrecht,
Goor {A. van) Boekverkoper te Amfterdam,.
Gorcum. { ) Raad in de Vroedfchapen

Borgemeefter te Woerden..
Gorter (Davidde)Med. Docl.Oud ProfTeflbp

en Geweeze Lyf-Artz van haare Ruskei-
zerlyke Majefteit&c. &c. te Wyck.

Crenieryerindut Noviret {Mr. David) Sche-
pen en Raad te Middelborg.

Groenewold (y^.) J5oekverk. te Groningen,
Gronovius {Mr.Laurentius Theodorus) Raad.
eo Schepen der ftadLeyden jbeftpapier,,.

Gu.-
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CwrmCC.iVOBockverkoperteAmfterdr.ro.
Cuillod (Berncrdus) te Amfterdani.

Haakman (haak) te Arafterdam.

Hagen {Nicolaas vänder) te Goes.
Habelius (Augujlinus Segius) te Haarlem.
HaJm Qohan David) Med. Doft. en Pro-

feflbr te Utredit , belt papier ,

Harreveld (E. van) Boekverk. te Amfterd.
Hemeryk {Jan) te Zierikzee.

Hennert (Dr. Johannes Fredericus) Mathef.
& Aftronom. Profcffor te Utrecht.

Henskes(H^.) KMouik van Oud Munftertc
utrecht, beft papier.

Heuvel (Mr. Hendrik Hermanus van den)
Griffier in den Ed. Hove van Utrecht.

Hey (l^. D.)
/Joebe {Johannes) te Amllerdam.
Hoevenaar (Adüph Adriaan) te Rotterdam.
Holswilders (G.) te Amfierdam.
Hooft (Jacobus) te Haarlem.
Houten {Jan fen)Boekverkop. te Amfterd.
Houttuyn (de Erven van F.) Boekverkoper

te Amflerdam , 2 Exeniphren,
Hovendaal {Martinus}te Rotterdam.
Hovy { Lodewyk) te Amfterdam.
Hubert {Herman) Predicant te Amfierdam.
Huifingh { Lübbartus ) Boekverkoper te

Groningen, 12 Exemplaren.
Huydecoper {Wille})!) te Utrecht.

Huysman {jfacobus) Boekverkoper te Goes.
Huyjieen{l. van) te Amersfoort.
Huyzer {I. C. de) Konft Graveur te Amfterd.
Jong {P. de) Droflaard van Vlierden en Se-

cretaris te Vechel.

Jordens (C. A.) Lid der Gefwoore Gemeen-
te der Stad Deventer.

JoJfe(B»7ijamin)Stnds Chirurgyn teHaarl.
Kaecks (naak) te Deventer.
Kanter en Zoon (Jacohus de) Boekverko-

pers te Zierikzee 5 Exemplaaren.
Kappelhoff (I.) Med. Doft. te Amfterdam.
Kelderman (Abraham) te Utrecht.
Kemenaar(G.)eeTiic Commies in het Poft-
Comptoir te Rotterdam.

Kemink {Dirk) Boekdrukker te Utrecht.
Kemink {Hermarmus Hendrikus) te Utrecht»
Kerkhoven {Conftant van den) Predicant t'e

Poortegaal.

Keyzer {Francais de)Raad der StacfGoes,
Keyzer (H) Boekv. te Amlterd. 3 ExempU

Kleynhoff (Crifliaav) Hcere van Enfpyck
Borgeuiedtcr &l:. te Cuyiemborg.

Klinkenberg {I. van Nuys) A. L. M. Phü.
Drift, fn Predicant te fc-inraenes Buytend.

Klockner (l. C.) Med. Doft: te Amfterdam.
Klopman (H.) l^redicantteTer Aa.
Klos {Johs. van der) Boekverkoper teGoiida.

Koek (li'ilh.) PrL'dicant tePapendrechr.
Koopman ( Wynand ) Fabriqueur en Koop-
man te Utrecht.

Koperfmit (iTa/jsaruj) Makelaar te Amfterd.
Kroe (A. van der) Boekverkoper te Amfierd.
Kroe {A. van der) • (voor een ander.)

Kruyff{ Fr.</e)Boekv. te Auifierd. 6 Exemp.
Kuipers (G.) te Dordrecht.
Lafrens (.Jnhannes)te Amfterdam-
Lambrechtfen (Mr. Anthony Pieter) Heer

van Ritnem Borgemeeftcr en L, C. van
Sonsbeeck, Penfionaris der Stad Vliirmgcii

voor de Bibliotheek der Stad Vlifling. belt

pap.

Lange (Mr. Bonaventura de) Raad in de
Vroedfchap en Regeerend Schepen der
Stad Gouda.

Lanshergen {Arend) te Amflerdam,
Landtmeter (Henricus) 4 Exempl.
LeermondiP. H. van) teGond.n.
Leescollegie in WaOTningen,
Leesgezelfchap te I-loorn.

Leesgezelfchap onderde Zinfpreuk Lufi tot
Wetenfchap, te Dordrecht.

Leesgezelfchap onder de Directie van J. C.
van Hemert te Middelburg.

Leesgezelfchap , Concordia te Hoorn.
Leesgezelfchap te Heusden.
Lever (Cornelis ) te Amfterdam,
Lexraven (Gabriel) te Amflerdam.
Leyden (De Hoog Wel Geb. Heer Baron

van) van Weftbarendrecht »Generaal Ma-
joor van de Cavaiierie.

Leyden{Pieter Baronvan)UeeT(i van Nieuw-
land f Ciedeputeerde in de Raad van Staat.

LiendertC. . . tjan) te Rotterdam.
Linzen (Joan Chrijloph ) Koopm. te Amller.
Loncq (jl.) Planter te Demerary.
Lofel (^.>Boekverk. te Rotterd, sExempl,
Louwaard {Jacobus)te Goes,
Lubeley (Hendrik) te Amfterdam.
Alaagh en Zoon ( Mejuffr. ds JVed. J. )

Boekverkopers te Alckmaar.
Maan
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Maan {Reynoud) Notaris te Zierikzee beft

pap.

Manen {Arie ïan) Hovenier te Moniiic-
kendani.

Marinijfen (Mr. Johannes') Rebenmeefter
der Provintie Zeeland en Schepen en Raad
te Veere.

Marmé (I. W.) Stempelfnyder vanHuime
Ed. Mog. Muntte Utrecht.

Marre {Evert de) Regent van 't Oude zyds
Huyszittenhuvs te Amfterdam.

Manens {Jan Hendrik) Koopmaan te

Amlterd.

M. D. W.
Meeling (.Pieter) Notaris te Amfterdam.
Meer^ {Abraham van der) Koopman te

Maasfluis.

Meefter {lV.de) Borgemeefter derStad Har-
derwyk. .

'

Meflre (Mr. Philippus Matthias) Borge-
meefter in 'i>Hage,

Metzedelaar {Johannes) ApothèliQr te Rot-
terdam , belt pan.

Meuien ( PVillem van der') Regent van 't Ou-
de zydsHuyszittcnhuys te Amfterdam.

Meyijan Frederik de) Raad m de Vroed-
fchap der Stad Alckmaar.

Meyer [Pieter) Boekverkoper te Amfterd.

Meyer {/Idam) Uoekverkopcr te Amfterd.

Meyer (Wdlem) Apotliecar te Amfterdam.
M. K. te Goes.

Moehring [P.H. G-"i!flK)HoogvorfteI.Ari.

halt Zerbtifche Hofraad Lytmedicus en

Phyficus van het Landjevern.

Moeleman (l.H.) Boekverkoper te Aarnh.

Morlives van der Noot (^are) in 's Wage.

Monde [G. van ^r)Apothccar te Amfterd.

MiMman Willemfz [Wigbold) Predicant in

'sHage.

Mulder [Jan) te Amfterdam.
.Munnicks (Mr. Gerard) Raad Ordinarls in

den Ed. Kamcrc van Jullitie te Vianeu en

Kanonjk ten Dom te Utrecht.

.Mnyden (Mr. Steven Jacob van]'^:aåw.ås.

Vroedlchapdcr Stad Utrecht.

Mnyden ( JV. van) Predicant der Reraoii-

Itrantcn te. Lcydcu,

Myblberg {George Cbarlevan)LmKï\. CoU.
Nagel (Hewin^j te Amfterdam.
Nes (Jan Pieter van) Rentmeeftcr van de

Hceren Edelen en Ridderfchappen te
Utrecht

Nielo {F. J.) Koopman t€ Amfterdam. -

N. M. C.
N. N. te Amfterdam.
Noemer [Pieter van) Med, Dod. en Raad te

^icri1(zc6

Noordbeek [P. G.)J. U. D. te Amfterdam. -

Noteman (^.) Makelaar te Amfterdam.
Nyjfen ( Mr. Willem ) Heer van Waarden

'

mitsgaders Rcntmcefter van de Exploiten
van den Hove van Vlaanderen enReken-
meefter der Weft-Indifche Compagnie ter
Kamer Zeeland te Middelborg.

OWei(i.P.) te Utrecht.

Ommeren[ J. F. ran) Geboore Evers Vieté-
vant te Aarnhem.

Oudemèyer (Roberttts) te Utrecht.
Oudgaarden [O. van) te Leyden.
Paddenburg (G. T. ^'a«)Boèkv. te Utrecht.
Paddenburg {Abraham van) Akadcmic

Drukker te Utrecht.

Palier (J..ên H.) Boekverkopers te-'sBofck,
2 Exemplaren.

Pauw (Mr. Franco) Raad en Borgemeefter
der Stad Delft , Hoog-Heemraad van Delf-
land , en van den Lande van Voome
T.eenman van Voome veornt. Bewind-
hebber van de Ooftindifche Compagnie ter
Kamer Delft &c. beft pap.

Petrms [Johannes Balåuwitius) te Goes.
Perponcher de Sedlnitzky (Dei^oo<jWel

Gebooriie UeerMr. Willem Emniery Ba-
ron de) Raad in de Vroedfchan der Stad
Utrecht.

Per/yn Colonel en Capitein van een Com-
pagnie onder het Regiment HoUandfche
Giiardes te voet.

Pejiers [Mv. Nicolaas) te Utrecht.
-Peter/on (H.) Coopman te Utrecht-
Phel/um (M. van) Stads Med: Doft te

Sneek.

P/fl (P. w.
) Griffier van de Kamer van Juftitie

eii Leeiiliove van Viaiien en Ameide, mits-

gaders
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ijaders Hooshcemraad 'iLnnds van Vian.

Poll {Johannes v, rf.)Pz, Oud Schepen der
Stad Amlk'rdam.

Poll (R. van dtr) S. S. Theol. Stud. te

Utreclit.

Pe7it (J. du) Liciitenant ondcr de Ar-
tillerie.

Pool/um (Ålejufr. de Wed. J. J. yrt«) Stads
IJruklveres te Utreclit 4 Excmpiai-en.

Pot(i.) Coopman te Rotterdam.
Ras (Mr. Daniel) Pvaad in de Vrocdfchap der

Stad Alcicmaar en wegens deièlve Ords.
Gedeputeerde ter vergadcringc van haar
Ed. Groot Moogcndè.

Reejfen {Hendrik) te Amficrdam.
Reguleth (£). A.) Predicant te Ameron-

gen,

Ren[felaar [A. van) te Amrtcrdam,
Renjjelaar ( Cornelia Judecum van) Geb.

Crainer te Amflerdam.
Remmers (Johannes) te Amflcrdam.
Repelius (T.) Boekverkoper te Tliiel.

i?e//f;(j(rjr(i. ^.) Veertige te Dordrecht.
Ribaut(Mr, G.) RekenmeeftcrderWeft-ïn-

dilclic Compagnie ter Kamer Zeeland te

Middclborg.

Rietfchooten { Willem van) Grutter te Utr.
Ripperfe van Hoolwerfi Mr. Jacob) Schepen

der Stad Hoorn.
Roelofs<waart {Benjamin) teAmftcrdam.
Äonzer(D.) Boekverkoper te Franeker.
Roos{G.) te Rotterdam.
Hoofen Junior (, C. J te Amfterdam,-
B.otJcheidt {Ludolph) te Leyden.
Rottermond {/idriaan) Vrocdi'. in 'sHage.
Ryckevorfel (M\\ C. va?i) in 's Hage.
Sandelyn (W.) Boekverkoper te Wagen.

3 Exemp.
Schalen {1. van) te Amfterdam. -

Schehiis (Mr. Izaak) Drukker van haar
Hoog Mogende in 'sHage.

Schippers (Mr. P. L.) Heere van Bodegra-
ven , Schepen der Stad Gouda.

Schoonhoven {Pieter "üfln) Notaris en Make-
laar te Utrecht.

Schoonhoven{Stevenvan)CoT\?ixnn(ixtt\]tv.

Schoonhoven en Comp. ij. van) Boekverk.

te Utrecht 34 Excmpl. voor verfcheuIciT.

Schmidt (L.) Bock v. te Schiedam 4 Exemi)l.
Schiittriip {Abraham Coenraad) te Amlterd,
Sepp {I. C.) Boekverkoper te Amfterdam.
Slypede Boekhorjl (Ai. Hend. van')

Smith {Jacobus) Koopman te Middelborsr.
Smout {Égbert vänder) Boekv. te Delfii4 Ék-
Spierins\Hercuks) te Hoorn.
Stanhoffius { 1.) Boekverlcop. te Amfterdam,
Stoop {A. B.) te Dordrecht.

Stubbe (Arend) te Utrecht.

Swaanenhurg (Leendert) in 'sHage.
Symonfen {Symon) te Mitldelborg,

Taddel{Philippiis] te Amfterdam.
Tatum (Mr. i. H.) te Utreclit.

Temminck (C. T.) Advocaat in 's Hage.
Teftas (M. H.)

• Toufiemans {1 )J. U. Stud. te Utrecht.
Thierry {Johannes) Boekverkoper in 'sHage.
37/0/ en Zoon ( Mejuffr. de Wed. O, van
Boekverkoopers in 'sHage.

Thor7ihury ( . . . jin 'slTage.

Tulleken (Mr. 7^aK?>/)lIeere vanMelis-en
Marie-Kerk Oud Burgcmeefter en Regee-
rend Scheepen en Rnad te IVIiddelborg.

Turner (Jan) Koopman te Amfterdam.
Ummethun (Hendrik) te Amlterdam.
Valkenier de Jonge (Mr. Gillis) teAmfrcrd.
Vechelen (Pieter van) Secretaris en Stokhoiy

der Vrj'heid Etten Leuv en Sprundel.
Veer (G. i;fl?2^/fr) Boekverkoper te Utrecht.
Velden {I.H vanden] Captein ter Zcc.
Vermande (Lodewyk) Boekverkoper te

Hooni 2 Exemplaren.
Verryjl (Dirk)\Uzd in de Vroedfchap en
Regeerend Borgemcefter der Stad Gouda.

Vin (/^.rfe) Boekverkoper te Middelborg.
Vijch (Jujlus) Boekverkoper te Utrecht.
Vingerhoedt (Mr. /. H.) Vroedfchap der

Stad Rotterdam.
T^acq (Pieter)tc Gouda.
Vollenhooven (Jan van) te Amfterdam.
Vos (Mr, Cornelis Anthony)OudRa:idin de

Vroedfchap der Stad Utrecht, Secretaris
van de Finantic en Rekenkamer 'sLnnds
van Utrecht, en mede Secretaris van de
Edelc Mogende Hecren Staatcn van Hoog
gemelde Provintie.

Voycr
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Vnyer ( Tlieodorus) Med. Dodbor en Borge-

mcclter der Stad Buuren.
Fries Jbrahamfz. (G. de) te Amfterdam.
Fry en Zoon (Mejuffr. de Wei. Gysbert de)

Boekverkopers te Gouda.
Waal \,Samtiel de) Boekverk.teUtr. sExe.
IFaal (JtJius de) Koopman te Utrecht.
Wagtels (Dirk) Dierefteur der Commercie
Compagnie te Middelborg.

Waller iPistervande) te Rotterdam.
tf^'arin Anioaisz. (N.) J, U. D. te Am-

fcerd.

Wedding (Jujlus) Coopman te Amfterdnm.
Weeee [David) Boekverkop, te Amfterdam.
Weifing Willemz{Joh.)V>oék.v. teAmfterd,

Wibbert (^a») Coopman te Delft.

Wild ( Birtholomce ) te Utrecht.

Willemfen [Jacohus] Hoogleeraar in de

H. Godgeleerdh. en Predicant te Middelb,

Winckelman (.0. R. F. W.) te Utrecht.

Wint {Pieter de) tt Gots.
Wttewaal (Mr.F.) Kanonik tenDom te Utr.

Wysman ( P. ) te Amfterdam,
Zeyljlra iR.) Boekverkoper te Sncek.

• *

» *



Pag. tREIS
DOORNOORD

AMERIKA.
DEN 12, April 1749. vertrok ik van Rakoon naar Philadelpbim en Reisnaar

de 'Omgelegen' plaacfen, om te vernemen of daar reeds metråsr Pbiladel-

gewalTen opgekomen waren dan te Rakoon en in New Jerfey Pf^i^-

in 't algemeen. Het vogrige weder, dat wy enige dagen gehad hadden , .

iiad de wegen in lage en kTeyagtige oorden zeer flegt gemaakt.

De bladen, die den laatflenherfll afgevallen waren, bedekten den grond Afgeval-

ter hoogte van di-ie of vier duimen. Dog, daar hier door het groeyen '^n 'wf

van het gras gehouden werd verhinderd te worden , had men de gewoon- '^'''rbraiid.

te van in Maart deze bladeren in brand te 'Heken. Ik vond op deze plaat-

fen den grond op die wys afgebrand. Maar fchoon dit in een zeker op-
zigt voordelig is , doet het in een ander veel kwaads , dewyl alle de jon-
ge ichcuten der bomen met het verdorde loof te gelyk verbrand worden
het welk het hoiK grotendeels vermindert, en op zulke plaatfcn, daar
men verfcheiden' jaren aan een de afgevallen bladeren verbrand had ,

kwam geen nieuw hout op ; zo dat als eindèlyk de oude bomen wer-
den omgehouwen 'er niets dan naakte woede velden overbleven. Ook
vernielde men op die wys allerhande planten , of beroofde ze ten minflen
van hare kragt om te grocyen. Een gi-oot deel der gewafTen en meed
alle de foorten van gras duren hier maar een jaar, en hunne zaadtjes leg-

gen tulTchen het afgevallen blad, met het welke zy te gelyk door 't

vuur verteerd worden. Dit geett ons ene nieuwe oorzaak aan de hand
van de boven reeds gewaagde algemene klagte, dat men tegenwoordig
minder kruiden en minder gras in 't land vindt dan voorheen. Ook
vernielt men dus een groot getal dode ofholle bomen, welkenmen anders

//. Deel. A «ot
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tot brandhout had kunnen bezigen, en dus de boflchen enigfins fpareu.

Behalven dat verbrandt op deze wys ook een goed gedeelte van de bo-'

venkorll der aarde , om van andere nadelen niet te gewagen. Om deze

redenen heeft de Regering van Penfylvanie onlangs dit verbranden van,

't loof verboden; dog dit verbod wierJ in 't algemeen afgekeurd, en ie-

der deed naar zyn goeddunlcen-

Iloiului- Men vond om dezen: tyd ene verbazende menigte van Houihdzen in
zen. ^Q bo(lchen^• Dit is een zeer onaangenaam gedierte, want. zodra men

op den grond of enen omgehouvvenen boom gaat zitten , kruipt 'er een

heir van luizen den menfeh op 't lyf, en kqmen zonder dat men 't merkt

op het blote lichaam. \k heb in de Verhandelingen der Zwcedfche

Maatfchappy voor het jaar 1754. een breedvoerig verdag van de flegte.-

eigenfchappen en andere byzonderheden van die gedierte gegeven.

Ver- Ik ontving dien dag een ftuk van verfleend hout , dat men te Rakoon
fteend diep in den grond gevonden had. In dit hout zag men de vezels en de
hout. binnenfte ringen nog zeer duidelyk. Het fcheen een ftuk Hikory tezyn..

Clams,. ^'^'^'^ g^ i^^y ook enigen van die MofTelfchelpen welken Clams by
de Engelfchm heten. Deze Clams waren niet varfch , dog van de zoda-.

nigen welken men byna door gantfch Neiu Jerfey diep in de aarde vindt..

Men ontmoet zé levendig allcenlyk maar in het zoute water aan den zee-^

kant, dpg dezen waren te Rakoon agc of negen Eng. mylen van de

Dellaware én byna honderd mylen van zee gevonden.. Dien avond,

ging ik den Heer Bartrafh bezoeken.

Wespen- Twee Wespenneften hingen in enen hogen Ahorn boven het water,

sjcltcn. Zy waren even gelyk de onzen, uitgenomen dat ze groter waren. Ie-

der neit was ene halve el in 't kruis. In elk lagen drie wafchkoeken bo-

ven malkander, De onderde was de grootfle, en de bovenfte de klein?

fle. Men zag 'er enige ej'ercn in. De onderile koek was in de mid-

dellyn zeven en een halven duim, en de bovenfte vier en een halven.

De celletjes waarin de eyeren of de jonge wespen lagen waren zcshoc-

Idg, en de kleur van het ncft was grauw. Men zeide dat de wespen

deze neften uit de pluixen maken , die aan de oude heiningen en

muren zitten. Ene donkerbruine Bye met zwarte hoornen , twee

zwarte kringen onder 't lyf, en purpere vleugels vloog tuCTchen de

bomen, en behoorde mitTchien tot deze nellen.

Een aii- E^^^ ander foort van Wespen
,
groter dan dezen , maken hunne neflen

der fooit. geheel open. Zy bédaan flegts uit enen koek, die door niets ge-

dekt wordt, en maar bloot tuflchen de takken hangt. De celletjes

zyn horizontaal; en wanneer 'er eitjes of jonge wespen in zyn, zo

Ifeefc ieder .celletje een foort van dekfel boven zig, op dat 'er de

regen niet in kome. Dog waar by onweder de oude wespen bly-

ven weet ik niet, ten zy zy in de reten der rotfen kruipen. De
.

"

> bo-
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bovenzyde van den koek is met een foort van fmeer bedekt, zo dat

de regen 'er niet door kan dringen. De celletjes zyn gemeenlyk

zeshoekig, vyf, zes of zeven lynen diep, en twee lynen in de door-

fnede. De Heei* Bartram merkte aan dat deze nellen uit ene twe-

derhande ftof zamengefteld w*en , namelyk van de pluizen , die

men bp oude tuinen vindt , en die door den v/ind 'er afwayen , want

men ziet 'er de wespen dikwyls zelven op zitten en die afknagen.

Maar de kanten van het dekfel der celletjes bcltaan uit ene zclfllandigheid

uit het dierenryk , of ene lymige Hof, die de wespen opgeven of in hun-

ne monden bereiden; want als men deze zelfftandigheid in 't vuur werpt,

brandt zy niet, maar wordt alleenlyk gezengd , gelyk hair of hoorn.

Dog de bodem van het nefl: brandt gelyk linnen of half verrot hout , eu

laat enen reuk van gebrand hout na. De wespen, welker nellen ik

hier befchreven heb , hebben op het voorhoofd drie zwarte glinllerende

flippen , (*) en op het lyf ene vyfhoekige zwarte vlak. Tegens het

einde van den herfll kruipen deze wespen in de fpleten der bergen , waar

zy den winter ongevoelig overbrengen. In de lente, als de zon begint

kragt te krygen , komen zy des daags te voorfchyn , dog keren tegens

den avond, wanneer het begint koud te worden, weder naar hunne

holen. Ik zag ze vroeg in de lente by zonnefchyn in en omtrent fom-

mige reten in de bergen. Men verhaalde my van een ander foort van

Wespen , die hunne nellen onder den grond maken.

De Gyrimis natator of de zogenaamde Zwemmer , een waterkever , De
danlle in menigte op 't water. Zweni-

Den 14. in den morgen reisde ik naar C/&^7?fr. Op vele plaatfen langs p'^.'^"^^^

den weg zyn zaagmolcns, dog die ik dien dag zag hadden- maar ene c/i^fl^r^

zaag. Ik bemerkte ook dat de bodchen in dit oord zeer ruw behandeld

waren. Het is hier de gewoonte by het opregten van zaagmolens ,

koornmolens of yzerwerken , het water een goed deel wegs naar bene-

den te leiden, in geval de grond naby enen waterval niet bekwaam is

voor het gebouw.

Den 1 6. keerde ik weder naar Rakoon. Rakoon.
Men heeft hier te lande vierderlci foorten van Zwaluwen , namelyk Zwalu-

die in de fchuren , die in de fchoorllenen , die onder den grond zig ont- ^'^"^"•

houden , en eindelyk een foort dat de Engelfchen Martins heten.

Die in de fchuren zig onthouden , of de /ia/Vzwa/awi?» , hebben enen

A 2 ge-

C) Deze drie flippen zyn den meeflen Infekten eigen , en moeten by
gevolg niet voor kentekens van een byzonder foort worden gehouden. Men noemt
ze Stemmata , en zy zyn een foort van ogen, dienende om in de verte te

zien , gelyk luinne andere ogen dienen om naby zynde voorwerpen te befcliou-
wen, F,
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gevorkten ftaart. Ik vond ze op alle deplaatfen van Noord AmerikitSxt
ik gezien heb. Zy komen met opzigc harer kleur zeer veel met de Eu,-'

ropifche Huiszwaluwen overeen , dog 'er is enig onderfcheld in het ge-
luid. Die jaar lettede ik niet op wanneer zy te voorfchyn kwamen

;

dog het volgende zag ik ze het eerft- den i o. April N. S. en den vol-

genden dag 's morgens zag ik 'er een grote menigte van op palen en plan-

ken zitten , die zo nat waren als of zy zo uit de zee gekomen waren. (*)

(*) Het is een fluk dat onder de Natuurkundigen in verichil fiaat^ ofde
Zwaluwen , wanneer zy in de noordelyke landen verd^vynen , naar warmer ge-

wefien verhuizen , dan of zy in holle bomen en gaten in rotlen kruipen , en
daar den winter ongevoelig doorbrengen , dan einddyk of zy zig onder water,

verbergen en met den aanvang der lente weder te voorfchyn Inomen. De twee
eerlle gevoelens hebben de meefte goedkeuring verworven , het laatfte is by
velen als een fpreukj^ uitgejouwd. Maar de Natuurlyke Hilloriej gelyk alle

andere Hiftcnen,. fleunt niet altyd op ene inuerlyke waarfchynlykheid , dog op
daden,, gegrond, op het getuigenis van geloofwaardige lieden. Men heeft zel-

den Z\TOlmvem in 't water zien wegduiken ; Zwaluwen zyn niet met zulke
werktuigen gefchapen als kikkers en hagediflen, die des \vinters ongevoelig
zyn,- by gevolg kunnen de Zwaluwen des winters niet onder water leven—
2ulk ene wys van redeneren, denk ik, zou on-s te ver voeren in vele geval-

len ;. want , fchoon men niet wel begrypt hoe Zwaluwen onder water leven kun-
nen, zoude het cgrer waar kunnen zyn. HagedlfTen en kikkera zyn dieren al

te zeer van de Zwaluwen verfchillende , dan. dat de laatfien van een diergelyk

maakfel als de ecrflen zyn zouden. De beer en de bergrot zyn in den winter

in enen gevoellozen ftaat , en hebben egter gene werktuigen gelyk de kikkers

en hagedilfc-n , en niemant twyffelt 'er aan dat zy in de ruwfte lugtflreken in

enen "flaat van gevoelloosheid zyn. De bewoonders der Alpes graven de hol-

len der marmotten op, en vinden ze in enen gevoellozen Haat, zo dat zy hun-

den hals affnyden kunnen zonder dat de dieren het minfte teken van leven ge-

ven.. Dog als men den flapenden. marmot, in een warm. vertrek breaigt en voor

het vuur plaatfl: , wordt hy levendig. Derhalven moet de vraag door daden

worden bêiflifl:, en die ontbreken hier niet. Dr. WAllerius, die beroemde
Zixiêedfcbe fcheikundige , fchreef in 't jaar 1748. den 6. Sept. O. S. aan den
Heer Klein , Geheimfchryver der ftad DantrÅg , dat hy meer dan eens de

Zwaluwen op het riet zig had. zien verzamelen , tot dat zy allen in 't water

wegzonken, na dat zy, als ware het, een kwartier lang een doodlied ge-

zongen hadden. Ook getuigt hy dat Iry ene ZAvahiw gezien heeft die in den
winter met een net uit een poel gehaaid was , zynde , gelyk da in de noordcr

landen gewoonlyk is, onder het ys gezonken, welke in ene warme kamer
gebragt zynde by zig kwam , begon te vliegen , dog kort daarna ffiert

De Heer Klein vervoegde zig aan fommige algemene Pagters in de landen

des Konhigs van Pruijjen , in wier landflreken vele wateren waren , welker

visfchery een deel uitmaakte van Injnne inkomflen , en die het voordeligft in

den winter is onder het ys , gefchiedende met netten die meer dan twee of
driehonderd vademen zig uittrekken , zo dat zy dikwyls met werktuit^en van

wegens hunue zwaarte jnoeten worden opseliaald. Nu alle de volgende per-
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Zy maken hare neülen in de huizen en onder de daken aan de buitenzy-

den. Ook vond ik deze neften op bergen en klippen ,. welker bovon-

fte wac buiten het onderfte uitllak. Buiten dat neftelden zy onderde hoeken

van Icouregte klippen. En dit leert ons waar de Zwaluwen voor dac

de Europers hulzen hier te lande gebouwd hadden genelleld hebben; wanc

dit konden zy onmogelyk in of cegeix de hutten der IFilden doen. Ene
zecr-

foiien ondervraagd zyndc hebben voor de wethouderfchap onder ede her vo!^

gendt' betuigd. I. De Moeder der Gravin van Lehndorf zcidc , dat zy enen
klomp van Zwaluwen gezien had , gebaald uit het Frijcb Haff, een Meer dat

by Pillau genieenfchap heeft met de Oojlzee, welken, in een niatiglyk warm
vertrek gebragt zynde levendig wierden en begonnen te vliegen. 11, DeGraaf
van Scblieben gaf een bezegeld getuigfehrift , behelzende, dat des wiiv-

ters in het Meer, behorende aan zyn Landgoed vanGerdauen, viÜ'chcnde, hy
verfcheiden Zwaluwen in het net kreeg, waarvan hy 'er ene opnam , ze in een

warm vertrek bragt, alwaar zy, een halfuur gelegen hebbende, zig begon te

bewegen , en een half uur daama herom te vliegen. III,. De Amptroan IVit-r

kowsiii betuigde, dat in het jaar 1740, drie Zwaluwen in een net opgehaald
wierden in het grote Meer te Didlacken. In het jaar 1741. kreeg hy twee
Zwaluwen uit een ander deel van het IN Jeer en bragt ze naar huis, dewyl zy
in zyn byzyn gevangen waren. Na den tyd van een uur wierden zy allen iii

ene 'warme knmer levendig, vlogen, en fiieiTen drie uren daarna. IV. De
Amptman Bonke zeide, dat hy, het Landgoed Kleskow in pagt hebbende,
negen Zwaluwen in een net van onder het ys had zien ophalen , die hy allen

in "ene warme kamer bragt, waar hy duidelyk zag hoe zy allengskens bykwa-
mcn, dog zy ftierven allen kort daarna.. Ene and, re reis kreeg zyn volk we-
der enige Zwaluwen in een net, dog hy deed ze weda- iu 't water fmyten,.
V. Andries Rutta, een Viflcher te Oletsko., getuigdein 't jaar 1747. dat twee-
ëntwintig jaar geleden hy in een net twee Zwaluwen optrok van onder het ys
van daan, die "in ene warme kamer bykwaraen, VI. fakob Kojiulo , ook een
Videher te Stradauen, betuigde dat in 't jaar 1736. hy in een net van onder,

het ys op het Meer te RatsAi ene dood icliyncnde Zwaluw optrok , die bin-
nen een half uur in een warm vertrek, bykwam , dog een kwartier uurs
daama z^vak wierd en kort daarop overieed. VU» Ik kan my zelven
onder de ooggetuigen rekenen van deze vreemde ftelling in de Natuurlyke
Hirtorie. In het jaar 1735, in den winter, zag ik , een kleine jonge zynclc,
verfcheiden' Zwaluwen door enen VilTcher uit de WeiJJel in myn vaders
huis brengen , waarvan 'er twee in een warme kamer zynde gebragt bykwa-
men , en aan 't vliegen gingen. Ik zag dat ze verfcheiden' malen op den-
kacchel gingen zitten, en het heugt my dat zy den zelven morgen nog llier-

ren , en dat ik ze dood in myne handen had.

In het jaar 1754, na den dood van mynen Oom Godefried Wolf, Kapitein
in het Regiment Pooljcbe Gardes te voer, een van wiens erfgenamen ik zelf
was , beflicrde ik ten behoeven myner medeërfeenamcn verfcheiden landgoe-
deren, geheten de Starofiy vmDirfchcm 'm Pocljcb Pruiffm, die myn ovcrhdew
Oom van den Koning had gepagt, In Januari beval ik onder het ys van het
Me£r van Lybsbau te visfcnen , en in myne tegenwoordigheid wierden 'er

A 3 yer^
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zeer geloofwaardige vrouw, zo wel als hare kinderen, verhaalden my
hec volgende geval , verzekerende ooggetuigen daarvan geweeft te zyn.

Een paar Zwaluwen maalcten haar neil in den (lal dezer vrouw ; hetwyp-

je lag eitjes en ging aan 't broeden. Enige dagen daarna zag men het.

wyfje fteeds op de eyeren zitten , maar het mannetje rondom het neft

yliegen-, fomtyds op enen fpyker zig zettende , en een droevig geluid ma-

ken-

verfcheiden Zwaluwen opgehaald, welken de Viiïcher weer in 't water fmeet,
uitgenomen ene, die ik zelf in huis bragt, het wclk vyfmylen van daar lag,

^yaa^ zy bykwam,-dog kort daar'ïin overleed. Dit zyn daden beveftigd door
Jieden van den boogfteu rang , waarvan fommigen openbare ampten bekleed-

den, of door • anderen , die, fchoon van minder aanzien , dczelven met eden
beveiligd hebben. Het is onmogelylv te onderdellen, dat alle deze lieden zon-
der ondeifcheid belang gehad zouden hebben van ene onwaarheid als ene ge-

beurde zaak optegeven. Het is dan zeer waarfchynlyk , of liever het is onbe-
twifi:baar_ waar, dat in de noordelyke landen de Zwaluwen gedurende den
winter zig in het water verbergen , en daar in enen ftaat van gevoelloosheid
Wyven tot dat de warmte in de lente ze weder levendig maakt. Dcrhalven,
,dunkt my,_moeft de flelling dus worden voorgemeld, "de Zwaluwen inSpan-

„ ye, Italië, Frankryk, en misfchien Ibmmigen in Engeland, veriuiizen naar

„ warmer lugtftreken. MAcxmm Engeland , 'ïommvgtw 'm DuitfchlandïinM\ac-

„ re gematigde gewcften , begaven zig in Ipleten en bolen in de bergen en klip-

„ pen , en blyven daar in enen (laat van ongevoeligheid. In de kouder landen

3, verbergen zy zig in 't water, en blyven daar den winter over zonder gevoel

,, onder het ys." Dog daar zyn enige tegenwerpingen tegen dit laatlle gevoe-

len, die wy moeten oplosfen. Men zegt, hoe komt het dat de visCchen en

.andere viervoetige waterdiercn de Zwaluwen onder het water niet opvreten ?

Het antwoord is gereed. De Zwaluwen kiezen alleen tot haai" ^\•inte^verb]yf

zulke plaatfen die digt by 't riet zyn , zo dat zy tusfchen het zeU'c in ncder-

xlnkende bevryd zyn voor de gulzigheid harer vyanden. Anderen werpen te-

gen; waarom haalt men gene Z\\'aluwen uit waters daamien gedurig met net-

ten in viicht? Ik denk, dat het zo even gegeven antwoord ook op deze \Taag

pall. De Visfchers dragen zorg met hunne netten die plaatfen te vermyden
waar veel riet flaat, uit vrees van in het zelve vadteraken en de netten te

fcheuren ; en dus is de legging der Zwaluwen onder 't water oorzaak dat zy

zeWen in haar winterverblyf gelloord worden. Wat deze mening nog verder

beveiligt is , dat men noit irï^ F'ruijfen Zwaluwen uit het water gehaald heeft

als in dat gedeelte van het net dat langs het riet ging, en fomtyds zaten de

Zwaluwen "met hare poten va(l aan het riet wanneer zy met het net wierden

opgetrokken. En wat de zwarigheid aangaat hoe zy zo lang onder water kun-

nen zyn zonder te verrotten, fchynt het my toe, dat 'er een wezenlyk onder-

fcheid is tuflchen dieren die in 't water vcrfmoord zyn en zulken die daar ge-

voelloos in leggen. Daar zyn voorbeelden van dingen die lang onder water

zyn geweed ;"wanrby men de fcherpe koude dier landen voegen kan, die de

verrotting belet. Wie zou gedagt hebben dat men Hakken en polypes in (luk-

ken fnyden kon , en dat zy de afgefneden (lukken van hun licliaam wederom
jEonden voortbrengen , indien dit niet ene daad was ? Men behoort de Natuur-

ly.
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k«nde, waaruit zyne ongeruflheid bleek, en by een nnder onderzoek vond

men hec wyfje dood op het neft en fmeet het weg. Toen ging

het mannetje op de eyeren zitten, maar, twee uren daarop hebbende

gezeten, en dit werk. voor hem te lailig vindende, vloog hy weg,

en kwam des nademiddags met een ander wyfje terug, dac op de

eitjeï ging zitten, en naderhand de jonge Zwaluwen opbragt, tot dan

zy in ftaat waren voor zig zclven te zorgen. Men was het hier niet

eens aangaande het \'erblyf der Zwaluwen in den winter. De mees-

te Zweden dagten dat zy op den bodem der zee lagen, anderen, en

dit was ook het gevoelen der Engelfchen en der Franfchen in Ka-
nada, meenden dat zy in den herill zuidwaards verhuisden en in de

lente terug kwamen. Ook ben ik voor zeker te Jlbany onderrigc

geworden, dat men ze dikwyls in diepe holen en reten in rotfen.

gedyrcnde den winter flapende gevonden heeft.

De Schoorjleenzwalwwen worden dus geheten om dat zy hare nes--

ten in de fchoorftenen maken, waarin des Zomers niet geftookc wordt;

fomtyds zelfs floren zy zig niet aan den rook als de vwxqw niet te flerk

zyn, en blyven in den fchoorlleen. Ik zag ze dit jaar niet dan Iaat in

Mai, maar- het volgende jaar 1750. kwamen zy den 3. Mai te voorfchyn ,

want zy komen altyd later dan de andere Zwaluwen. 'T is zonderling

dat elke veder in hare ftaarten met ene ftyve, fcherpe fpits, byna als de-

punt \'an enen priem eindigt. Met deze ftaarten hegten zy zig aan de-

murcn der fchoorflenen vaft , houden zig met de poten., en drukken den'

ftaart tegens de ftenen aan , die haar dan tot een llut dient. Zy makeni

den gantfchen dag een fchrikkelyk geweld in de fchoorflenen met op Qa-

neder te vliegen , zo dat men fomtyds zeggen zoude dat het donderde.

Maar dewyl deze Zwaluwen alleen in de fchoorflenen nellelen, zo is>

de vraag waar zy zig voor de aankomfl der Europcrs hebben opgehou--

den,.

lykc Ilifloric ic bcocfTcnen nis zyndc ene verzameling van daden , en niet als

de Hiflorie van onze gtsfigen en mcniiigcn. De Nanuir is op ene oneinüia;e

wys verfcheiden, en de Voorzienigheid liceft den aard der dieren en iumiie

huishouding zeer onderfcheiden gemaakt, en alles gefchikt naar de veifcliillen-

de jaargetyden en lugtflrcken. Ik oordeelde dezen langen buitenflap nodig en
te verfchoncn te zyn, des te meer omdat deze grote voorfianders der Natuur- -

lyke Hiflorie, de Heren Collinson en Pennant, beiden hebben beweerd,
dat het onmogelyk was dat de Zwaluwen onder 't \vatcr zouden 'm "t leven-

blvven. Ik eerbiedige de gelieugenis en de asiche van den enen , en agte de
vdendichap van den anderen ene eer voor my te zyn, dog ik ben verzekerd

dat de waarheid altyd by hun boven hunne eigene meningen gefchat ge-

worden is , en dat zy altyd gereed waren om ene zedige tegenfpraak te dub-
den , wanneer zy opregtelyk wordt voorgefleld, met inzigt om de waarheid ^

te bevorderen, en met gwockiis van eerbied en dankbaarheid, gelyk ik- in. dis-

geval ben doende. E..
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den , aangezien hec bekend is dat de Mailden gene fchoorftenen hebben,
en hun vuur op den grond in hunne hutten leggen. Waarfchynlyk is

het dat zy toen hunne neften in holle bomen maakten. De Heer Bar-
tram en vele anderen waren hier van dit gevoelen. Catesby heeft deze

Zwaluw befchreven en afgebeeld, en de Ridder Linn/eu9 noemt ze Hi»
rundo Pelasgia-u

De Aardzwaliiisjen vindt men overal in Amerika, -Zy maken hare

neften in den grond op de fteile oevers van zeen en rivieren. (*)
Martins is de naam dien de Engelfchen een foorc van Zwaluwen ge-

ven, welken Catesby ook afgebeeld heeft onder den naam van Hirun-
do purpurea. Zy zyn hier zo gemeen niet als de andere foorten, Ifc

heb op vele plaatfen gezien dat men buiten voor de muren kleine houten

hokjes voor haar gemaakt had om in te neftelen , want men heeft ze

rgaam by de huizen , vennits zy zodra genen havik of krai gewaar wor-

den, of zy zetten ze na, en waarfchuwen de hoenders met haar gefchreuv/
van de nabyhrid van derzelver vyanden. Ook verbergen zig de kiekens

zodra zy deze Zwaluwen horen fchreuwen.
Birca, De Zweden en Engelfchen noemen de Dircapaluflris Muizenbout. (t)
|^^;/|f' Deze plant ftond den 17. April in vollen bloeL Te Aibany noemt men
•'" ' * ze Lederhout ^ omdat de bafl: zo buigzaam is als leder. De franfchett

in Kanada heten ze Loodhout. C§) De Wilden die voormaals onder de

Zweden woonden, gebruiken de fchors dezer plant om manden, ban-

den , en andere dingen van te maken. En inderdaad zy is daar zeer goed

toe , ter oorzake van hare fterkte en buigzaamheid , waarin zy den Lin-

dsnbaft niets toegeeft. De Engelfchen, Hollanders , en Franfchen in

Noord Amerika gebruiken dezen baft in alle die gevallen waarin wy ons

in Europa van den Lindenbafl bedienen. Het hout zelf is zeer tai ,

zo dat zonder behulp van een mes men niet ligt enen tak kan af-

brelccn. Sommigen gebruiken de takken tot roeden om de kinderen te

t-ugtigeru

Aardbc- Den 10. April vond ik voor het eerfl: van 't jaar de A&rdbezien in

zien. liloei. De vrugt is gemeenlyk groter dog minder aangenaam dan in

Zivcden.

Öogftent De jaarlyifche oogft wordt hier te lande altyd toereikende gehouden

om den ingezetenen van brood te voorzien , fchoon de een voordeliger

uitvalt dan de ander. Een eerwaardige zeventigjarige Zxveed , Aoke

Helm genaamd, zeide dat gedurende zynen gehelen levenstyd hier geen

eigenlyk gezegd miswas voorgevallen was, dog dat men altyd genoeg

ikoorns gehad had. Ook eet men hier altyd zuiver brood van rog, weit,

koorns

('*) Linn;ï:us noemt ze Hirundo riparia. (f) Mujtr'dd. Moufewaod.

l^§) Suis de plojnb.
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•of mais, en noit van minder koom, veel minder dat met zemelen of
anderfins vermengd is. Vele oude Zweden en Engelfcben beveftigden

•dit zeggen , en zeiden dat het hun niet heugde dat oit de oogfi: zo flegt

was uitgevallen dat 'er het gemeen gebrek door geleden had, veel min-

der dat 'er oit een hongersnood geweefl: v^^as. Somtyds fteeg wel de

prys der granen het ene jaar hoger dan het andere , het geen door al te

grote droogte , of flcgt weder veroorzaakt werd , dog 'er was egter

altyd koorns genoeg voor de noodwendigheden van het volk. Ook is

het niet waarfchynelyk dat 'er hier te lande oit een grote hongersnood

konie ten zy het Gode behagen mogt dit Land op ene byzondere wya
te bezoeken. Want door ene meer dan zestigjarige ondervinding heeft

men de gefteldheid van het weder grondig leren kennen. Men heeft

hier gene koude nagten die het jonge graan befchadigen konnen. De
regens houden zelden lang aan , en zo is het ook met de droogte.

Maar vooral doen hier zeer veel de menigerlei foorten van koorn toe,

die men hier teelt , en op onderfcheiden' tyden zait , zo dat als het

-een kwalyk uitvalt het ander gemeenlyk wel flaagt. De zomer is zo

lang dat men van fommige foorten van graan drie oogden heeft. Nauw
]yks is 'er ene maand van Mai tot November ingefloten toe waarin

men niet het ene of andere graan of fommige vrugten inzamelt. Het
zou zekerlyk een grote ramp wezen indien de oogft hier niet wel op-

nam, want men legt hier, gelyk op vele andere plaatfcn
, genen voor-

raad op, en houdt zig te vrede met voor het tegenwoordige genoeg

te hebben.

De Perfikebamen ftonden nu overal in bloei ; de bladen waren nog Pcifike-

niet uit , en dus ftonden de bloemen des te fchoonder , doende hare bomen,

bleek rode kleur ene voortreffelyke uitwerking , en zy zaten zo digt

op een dat de takken 'er geheel van bedekt fchenen. De andere

vrugtbomen waren nog niet aan 't bloeyen , alleen begonnen de Ap-
pèlbloeifems zig te vertonen.

GuRRANTS is de naam dien de Engdfchen (*) en Ziveden aan enen Cur-
ftruik geven die op natte gronden , digt by poelen wad , en nu bloei- rants.

de. De bloemen zyn wit, ruiken wel, en zitten aan langwerpige tros-

fen. De vrugt is goed om te eten als zy ryp is. De Stylus is draad-

agtig en korter dan de Stamina. In 't midden is hy in vyf delen of
Stigmata verdeeld. Gronovius noemt deze plant Mespilus , en Lin-
N^us Cratagus.

De Zweden geven den naam van WhipperiwiU en de Engelfchen De Cs-
dien van Whippoorwill aan een foort van Nagtvogel , dien men 'mp™nul-

NoordS^''-

Q) Dit Currants moet wel onderfcheiden worden van het Currants dat men
in Lngeland heeft, en 't welk het Ribes rubrim is. F.

IL Deel B



ÏO NEW JERSEY.
Noord Amerika byna den gehelen nagc over hoon fchreuwen. Cates-

F.Y en Edwards (*) beiden hebben hem befchreven en afgebeeld.

LinNjEUS houdc hem voor een foort van den Caprimulgus Europaus ,(t)

dewyl de gedaante , de kleur , en de eigeufchappen deze beide vo-

gels bezwaai-lyk doen onderfcheiden. Dog het geluid van den A-

merikaanfchen vogel doet hem van den Europifchen en van alle an-

dere vogels onderkennen. Men vindt hem hier des winters niet, dog

hy komt met de lente weder. Ik hoorde hem voor 't eerft den 22.

April , en vele menfchen zeiden dat dit de eerfte zomer was dat zy

hem hoorden. Zyn Engelfche en Ziueedfche naam worden van zyn

geluid ontleend ; maar om juill te fpreken , hy roept niet eigcnlyk

Whipferiwill of Whip-poor- ivill , dog veeleer JVhipperiwbip , wor-

dende de eerlte en laatfte lettergrepen duidelyk uitgefproken en de twee

middelden kort. De Engelfchen veranderen dit geluid in fVbip-poor-

ivill om het enige betekenis te geven, als wilde het zeggenden armen ivil-

dtn man te kajlyden. Men hoort nog ziet dezen vogel noit by dag,

dog na het ondergaan der zon begint hy te roepen , en houdt daar-

mede den nagt over aan. Na enigen tyd op ene plaats geroepen te

hebben , vliegt hy naar ene andere en begint daar op nieuws. Hy
komt gemeenlyk verfcheiden' malen op enen nagt , en laat zig digt

by de huizen horen. Ik heb dikwyls des avonds laat gezien dat

hy op de huizen kwam zitten om te roepen. Hy was niet zeer fchuw,

want als men ftil bleef liet hy zig ten eerften horen, Hy zoekt de

huizen ter oorzake der Infekten , waarvan hy leeft , die des avonds

digt by de huizen talryk zyn. Als hy ftil zat te fchreuwen , en een

Infekt zag voorby vliegen , vloog hy het fchielyk na , ving het, en

zettede zig weder neer. Somtyds hoort men 'er vier , vyf, of meer

van , digt by malkanderen , als ware het om ftryd , roepen , en een

groot geweld in de boflchen maken. In de fteden hoort men ze zel-

den , zynde zy daar of uitgeroeid of verjaagd door het gedurige fchie-

ten. Zy houden niet van op de bomen te zitten,, maar z^'n het meeft

op den grond, of in laag kreupelhout, of op de onderfte palen van

de tuinen. Zy vliegen akyd digt by de aarde. Des avonds houden

zy met roepen aan tot dat het geheel donker is ,. zyn dan ftil tot dat

de dageraad begint te naderen , en fchreuwen dan tot dat de zon op-

komt. Schoon ik met voordagt 'er naar luifterde, heb ik ze noit in

't midden van den nagt gehoord, en velen anderen is het zelve gebeurd.

Men zegt dat zy gene neften maken , maar twee eyeren in het open

zand

(*) Caprimulgus minor Americanus Catesby Nat, Hift, oï Carolina vol, 3.

t. 16. Edwards's Nat. Hift. of ijiids t. 63.

(t) Geitemelker.
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zand leggen. Myn Bediende fchoot eens op enen , en , fchoon hy hem
mirte, viel hy egter van fchrlk neder, lag enigen tyd als dood , dog
kw^am naderhand by. Hy tragtte noic te byten ds men hem in de hand
had , dog zogt zig los te Ipartelen. Boven en vlak onder de ogen
had hy , gelyk andere Nagtvogels , verfcheiden' zwarte , lange en har-

de hairen. De Europers aten dezen vogel. Catesby verhaalt dat

volgens het zeggen der Wilden men dezen vogel noit vernomen heeft

voor het leveren van enen zekeren flag , waarin de Engelfchen een
groot getal IVilden deden fneuvelen ; en derhalven denken zy dat de-

ze vogels , die zo rufteloos zyn en zulk een droevig geluid maken ,

de zielen zyn hunner gefneuvelde Voorouders.

Den 24. April begonnen de Karjfebomen hunnen bloeifera te verto- Rloeyen-

nen. Zy hadden reeds tamelyk grote bladeren. De jlp^elbomen be- ^ ^ ^^o-

gonnen ook te bloeyen , dog de Karllèbomen waren hun voor. Dog '"'^"'

zy kregen ook ene groenagtige kleur van hun uitipruitend blad.

De Mocrbeziebomen ftonden nog geheel naakt; zo dat ik met ver-

driet opmerkte dat deze boom een van de laatften is die groen wordt,

en een van de eerften die zyne vrugten tot rypheid brengt.

Den 26. reisde ik des morgens naar PemtsNeck. De Tulpebomerty

vooral de volwaflènen , zagen 'er geheel groen uit , zynde reeds in 't

blad ; dus is deze boom een van de vroegften die zyn blad krygt.

Ik zag heden voor het eerft den Sajfafrasboom bloeyen. De bla-

deren waren nog niet uit. De bloemen ruiken aangenaam.

De Lupinus perennis is menigvuldig in de boflchen , en wad in goe- De Lu-

de en kwade gronden. Dikwyls zag ik hem op fchrale gronden en P'""-""-

heiden tieren , waar niets anders voortkomen kon. Zyne bloemen , die

gemeenlyk in Mai voor den dag komen , ftaan zeer frai door haren

purperagtigen weerfchyn. Men zeide my dat het vee deze bloemen
gaarne eet; dog het fpeet me dikwyls te ondervinden dat het 'er zo
fel niet op was als men zeide , vooral als 'er iets anders te eten viel ,

en dan raakte het deze plant zelden aan, hoe malfch en groen zy 'er

ook uitzag. De paarden aten de bloemen , maar niet de flelen en bla-

den. Als het vee deze plant in de lente eten zal , moet de noodzake-

lykheid en de honger ze fmakelyk maken. Men vindt hier gene za
fchoon met gras bewaflèn' weilanden als in Zweden , in de boflchen

moet het vee zyn voedfel zoeken. De grond is daar gemeenlyk gelyk ,

ten minften zyn 'er weinig heuveltjes. De bomen ftaan wyd uit mal-

kander, dog de grond tuflchen hun is niet met groene zoden bedekt,

want daar zyn maar weinig foorten van gras, en dat ftaat zeer yl. De
grond is zeer los , ten dele door de menigte van verrotte bladeren die

denzdven een groot deel van het jaar bedekken. Dus vindt het vee

B 2 wei-
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weinig gras in de wouden , en moet zig behelpen met al wat het kry--

gen kan, het zy goed of kwaad. Ik zag dit voorjaar het vee de jon>

ge fcheuten van 't geboomte afbyten en opeten, want 'er waren nog;

gene planten opgekomen , en die ftaan ook zeer fchaarfdi hier en daar

verfpreid ,
gelyk ik reeds heb aangemerkt. Dus kan men ligt begi-y-

pen dat de honger het vee dwingen kan om planten te eten die het

niet zoude aanraken als het beter voedfel kon vinden. Egter denk ik

dat het der moeite waard zyn zoude deze plant ter verbetering van^

magere gronden te gebruiken ,, en dat. het niet onmogelyk zoude zyn.

middelen te vinden om ze liet vee fmakelyk te maken.

De Eiken hebben hier dezelve eigenfchappen als de Europifchen,.

Zy behouden hunne dode bladen byna den gantfchen winter over , en

krygen eerll laac anderen. Zy begonnen eerft 'er enige weinigen te,

vertonen.

De H^mmelvogeï ^ by de Zvitå(m Koningsvogel ,, (*').gQnoQmå ,,

kwam diert dag het eerft te voorfchyn.

De Kever, by Linnäus Meloen Profcarabam^ zat op de bladereru

van den witten Nieswortel,. (t3 en at ze. Ik zag ze in weinig minu*

ten een ganrfch blad opeten. Sommigen hadden zig zo dik gevreten

dat ze kwalyk kruipen konden. Dus was deze plant,, die voor. andere,

dieren volftrekt dodelyk is, voor hun een lekker voedfel.

De Ligtgevendt Fliegen verfchenen dezen avond voor het eerfl: van

't jaar, en vlogen tuflchen 't geboomte. Het was als of 'er vuurvon^,

ken door de lugt vlogen. Elders zal ik ze breder befchryven. .

Des avonds keerde ik weder naar Rakoon.

De nagt tuflchen den laatften April en den i. Mai was zo koud,

dat by 't opkomen der zon de grond zo wit was van den ryp als of

liet gefneivwd had.. De Zvaedfche Thermometer ftond i^ gr. onder 't

vriespunt, Wy zagen geen ys in de wateren en rivieren die enige diep-

te hadden , dog op zulken in de welken maar ontrent drie duimen wa-

ters was vond men ys van omtrent de dilue van een derde ener lyn.

Den avond te voren was de wind zuidelyk, dog 's nagts was het ftil.

De Appel- en Karllèbomen waren in vollen bloei. De Perfikebomen

hadden al byna uitgebloeid. De meefte bomen in de boöchen hadden

reeds nieuwe en tedere bladen, en het grootfte getal ftond te bloeyen,

als de meefte Eiken, de Komoeljebomen, de Hikories, Pruimbomen,

Saflafraflèn en Beuken.

De planten die van de vorft geleden hadden waren , I. de Hikories ,

van de welken aan de jonge bomen de bladeren bevroren waren , zo dat

zy na den middag geheel zwart waren. Het meefte blad was byna over-

ai

(*) Kwgsfogel. Q) , f^eratrum albutru
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al digt by poelen en in de boflchen door de koude bedorven. II. De
Zwarte Eiken, waarvan 'er velen vyarcn wier blad bcTchadigd was. IIL.

De jonge IVilte Eiken hadden ook veel aan hun blad geleden. IV. De
bloeifems der Karffebomen waren op vele plaatfen ook bcfchadigd. V,

De bloemen van de Engelfche Walnootbomen hadden zeer veel gele-

den. VI. Sommige bomen van de Rbus glabra hadden al loof, het

welk geheel bevroren was. VII. Van de Rhus radicans hadden de

jonge tedere bomen veel van de vorll geleden , en hunne bladen wa-

ren gedeekelyk dood gevroren. VIII. Van de Thalictra of wilde

Ruite waren en bloemen en bkden befchadigd. IX. Van het Podo- .

phyllum f^:itatum was 'er van de vyf honderd pas een dac geleden had.

X. Een groot deel Varen , onlangs opgekomen , was vernield. Vele

andere gewalTèn waren 'er^ nog befchadigd , dog ik konde ze wegens

hunne kleinte niet onderkennen.

De Bartfia. coccinea wies overvloedig in verfcheiden lage weiden.. Bartfia

De knoppen waren reeds fchoon karmynrood, en gaven aan de weiden cocci?iea

,

een fieraad. Men heeft nog geen ander gebruik van deze plant ge-

maakt, dan dat zy het oog verlufligt.-

Een van de Zweden had hier enen Engelfchen Walnootboom (*)
^"^^'

in zynen tuin geplant , die nu twee vadem hoog was. Ily ftond in
\^qq^^

vollen bloei, en had reeds grote bladen; maar de zwarte Walnootbo-

men, die hier van zeiven wallen, hadden nog bladeren nog bloemen.

Dog de vorft-van den laatften nagt had alle de bladeren van den Euro-

pifchen boom vernield. Dr. Franklin zeide my naderhand , dac 'er

Ibmmige Engelfche Walnootbomen te Philadelphia geplant geweeft

waren die wel flaagden, dog de vorfl: doodde ze allen.

Ik gaf nauwkeui-ig agt op de bomen die. nog geen blad hadden, en Bomen
jdezen wnren : die nog

De zwarte Walnootboom , dé Efch , de M-2r Negundo , hier de p[^^"

luitte EJch genoemd , de Nyjfa aquatica , de Perfimon , de vitis La^ \^^
^'" "

brufca of wilde Wyngaard , en de Khus glabra of de Sumach.

De bladen der volgende bomen waren nu aan 't uitkomen ; de Rode Uitio-

Moerbezie en Kaftanjeboom , de Waterbeuk , en de Safl^frasboom. pende

Van de Hikories hadden fommigen reeds grote bladeren, dog anderen

hadden 'er nog genen. By de verfcheidenheden die men onder die

foort van bomen heeft , tlenk ik, zal ook het zelve verfchil plaats

lebben.

De Virginifche Karilèboom waft hier en daar in de boflchen. Zy-
ne bladen waren reeds tamclyk groot , dog zyne bloemen waren nog
niet volkomen open.

B 3 Dè
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De Salïïifrasboora Hond overal iii bloei , dog Z3'nc bladeren wsren
nog niet geheel en al ontwikkeld.

De Sto- De Liquidambar Styraciflua of de Storanhoom wafl: in de bos-
raxboom, fchen , vooral in enen natten grond , in en by wacerftroompjes. De

EngeJjchen noemen hem Siveet Gum-tree, De bladen begonnen in

het bovende des booms iiictefpruiten. Deze boom wordt zeer zwaar,

en hy wykt in hoogte den grootten (parren en eiken niet. Wanneer
hy begint hoog te worden fterven de onderfte takken , vallen af, en

laten ten laatften den ftam gantfch glad en zonder takken , houdende

de boom alleen maar ene kroon boven aan. De zaden zitten in ron-

de hoekige huisjes, die in den herfll afvallen; en dewyl de boom zeer

hoog is diyven de winden de zaden zeer ver lieen.

Men kan dit hout zeer glad maken , vermits deszelfs aderen zeer

fyn zyn , dog het is niet hard , zo dat men 'er met een mes letters in

kan fnyden, die 'er fchynen in gegraveerd te zyn. De Heer Lewis E-
•vans zeide niy ondervonden te hebben , dat 'er in dit Land geen beter

hout is om gegoten metalen in te bearbeiden dan dit. Ik vroeg dea
Heer Bartrnm of hy de gom van dezen boom gevonden had , die zo
beroemd is in de Geneeskonfl:. Hy zeide my dat een zeer fterk rui-

kende gom altyd uit iedere fnede loopt die in den boom gemaakt wordt,

dog dat de hoeveelheid hier te gering was om de moeite van 't ver-

zamelen te vergoeden. Deze ruikende gom heeft den Engelfchen naam
voortgebragt. Hoe meer men zuidwaards komt des te groter hoe-

veelheid van gom geeft de boom , zo dat ze daar ligt te verzamelen

is. De Heer Bartram was van gedagte dat deze boom eigenlyk voor

de Iiigtftreek van Karolina gefchikt is, dog door verfcheidcn' toeval-

len verder noordwaards, tot in New Tork toe, het welk zyne uiter-

fte grenspalen fchynt te zyn , is gebragt geworden. l\\ de zuidelyke

geweflen brengt de warmte de gom rykelyk voort , dog zo gaat het niet

in 't noorden.

Reis naar Den 2. Mai reisde ik naar Salem met inzigc om het Land te zien.

Salem, j)^ Saffafrasboom ftond hier en daar in de bofichen en om de rafte-

''°*^™' ringen. Men kon hem nu van verre door zynen bloeifem ontdekken,

die nu open zynde hem geheel geel maakte. Het blad was nog niet

uit.

^Vl;idcIl. Op fommige weilanden was het gras reeds tamelyk hoog ; dog men
moet aanmerken dat deze weiden moeraffig zyn , en dat er geen vee

dit jaar was op gewcefl. Deze weilanden worden tweemaal in 't jaar

gemaid , te weten in Mai en het einde van Auguftus. Ik zag dezen

dag enigen van deze weiden , waarop het gi'as reeds bekwaam was om
gemaid te worden , en vele weilanden in Zweden hebben in den hoityd

zo goed .gras niet. Deze weiden lagen in vallyen en by poelen, waar

de
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de Zon grote kragt oeffenc. Het gras beftond voomamelyk uit dat

foort 't welk Carex genoemd wordt.

De wilde Pruimbomen waren nu overal in bloei. Zy waflèn hier en Pruim-

daar in de bolTehen , dog gemeenlyk digt by moeraden op natte gron- '^'^ii^'-'"'

don. Men kent ze van verre aan hunnen witten blocilem. De vrugt

is fchoon op 't oog, en wordt 17P zynde gegeten.

De Cornus Florida of Kornoeljeboom waft in de bofTchcn , op de r)c Kor-

heuvels, op de vlaktens, in de dalen , in poelen en by beekjes. Dus "^'-0-'"

kan ik niet zeggen welke zyn regte grond is ; egter fchynt hy op enen
"°'^"''

lagen dog niet vogtigen grond het belt te (lagen. Hy was nu vcrfierd

met zyne gi'ote witte bekleedfels waarin de bloemen zitten , die den

boom van verre doen in 't oog lopen. Het is om dezen tyd een ver-

maak door de bodchen te reizen, zo fchoon worden zy gemaakt door

den bloeifem van dezen boom. De bloemen die in de bekleedfels zyn

opgefloten begonnen dezen dag open te gaan. De boom komt tot ge-

ne grote hoogte of zwaarte , dog krygt omtrent die van onzen Sor-

beboom. Daar zyn drie foorten van dezen boom in de bodchen , een

met grote witte bloembekleedfels , een twede met kleine witten , en

een derde mee roodagtige.

De bolTchen waren thans vol van vogelen. Ik zag, vooral de klein- Gevo-

der foorten, overal op den grond huppelen, of onder 't kreupelhout S*^^'^''

kruipen , zonder zeer fchuw te zyn , dus liet den flangcn zeer ligt

valt ze te doden. Ik geloof dat de Ratelflang weinig meer te doen

heeft dan ftil te leggen , en , zonder dat zy lang behoeft te wagtcn ,

zal wel de een of de ander kleine vogel haar op 't lyf lopen en gele-

genheid geven van hem zonder betovering te vangen.

Salem is ene kleine handel dryvende plaats, een ftuk wegs van de ^al^m.

Dfflla-vsare afgelegen. De huizen ftaan ver van malkander , en zyn ten

dele \-an (leen en ten dele van hout. Een beekje loopt langs de Stad

en valt in de DeUa-ware. De Ingezetenen leven van den handel zo
goed als zy konnen. In de nabuurlchap van Salem zyn fommige la-

ge en moeradige weiden , en om die reden wordt het voor ene on-

gezonde plaats gehouden. De ondervinding heeft doen zien, dat zul-

ken die zig hier van andere plaatien kwamen nederzetten zeer bleek

en zickelyk wierden , fchoon zy in ene volmaakte gezondheid warea
en 'er wel uitzagen op hunne aankomft. Deze ziekelyke toeftand blj^c

hun gemeenlyk altyd by. De fchuld hiervan geeft men aan de ftinken-

de uitwaadèmingen der moeraden , die men zelfs van verre door den
reuk gewaar wordt. De afgaande koortfen heerfchen hier zeer flerk

tegens den herfld. Twee jonge lieden , die met my naar Amerika
waren overgekomen, gingen gezond en wel naar Salem -^ dog binnen

wei-
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AA'Cinig weken vielen zy ziek , en eer de winter half om was waren
zy beiden dood.

Saffiaan. De Saffraan wordt hier veel geplant , dog zy is zoo goed en zo

fterk nier als de Engelfche en Franfche. INIilTchien wordt zy beter

;als zy enige jaren, gelyk de Tabak, gelegen heeft.

katoen j-]j.^ Goffypium htrbacetim , of de Katoen die op ene plant gevonden
f '"^* wordt, is een gewas van maar een jaar, en velen van de Ingezetenen

•van Salem begonnen het te zaijen. Sommigen kregen de zaden uit Ka-
rolina^ waar grote Katoenplanterj'en zyn , dog anderen hadden ze uit

.<le Katoen die ze gekoft hadden uitgeplukt en geplant. Men zeide dat men
in 't.eerfl moeite had om de zaden der hier geplante Katoen tot rypheid

te krygen, want in Karolina^ van waar men ze gekregen had, zyn de

zomers veel langduriger en warmer. Dog naderhand hebben de zaden

zig meer naar de lugtflreek gewend , qn komen vroeger aan .en to.t

rypheid.

Rakoon. X)es avonds keerde ik naar Rakoon te rug.
DcCrab- Crabtree is de naam van een foort van wilde Appelbomen , die in
'^^^*

,de boiTchen groeyen, maar vooral op kleine heuveltjes by de rivieren. (*)

In New Jerfey is de boom enigfins raar , dog in Penfylvanie is hy
overvloedig. Sommigen hadden enen enkelden van deze bomen digt by

hunne Landhoeven geplant, om den aangenamen reuk van zyne bloei-

fems. Hy had den 4. Mal federt een dag of twee begonnen te bloeyen.

De bloemen zyn juift gelyk aan die van den gemenen Appelboom , uit-

genomen dat die van den Crabtree wat roder Ideur hebben , fchoon op

Ibmmige Appelbomen de bloemen al zo rood zyn. Dog de reuk on-

dcrfchcidt ze volkomen , want deze wilde bomen ruiken zeer aangenaam.

De Appelen van deze bomen zyn klein en zuur; egter zeide men dat zy

eetbaar waren. Zy blyven den gantfchen winter over onder den boom
leggen , krygen ^an ene gele kleur, en bederven zelden eer -dan in de

lente.

Aanmer- Ik kan niet voorby hier ene aanmerking te maken. De Crahtrees

iking. begonnen eeril den 3. of 4. Mai hunne bloemen te conen , daar inte-

gendeel de gemene Appelbomen, die uit Europa overgebragt waren,

.al hunnen bloeifem kwyt waren. Zo begonnen ook de wilde Karflè-

ibomen eerft den 1 2 Mai te bloeyen , en de tammen bloeiden reeds den

24. April. De zwarte Walnoten uit dit Land oorfpronglyk hadden nog

bladen nog bloemen , fchoon de Europifchen reeds grote bladen en

ibloemen cb-oegen. Hieruit blykt dat bomen uit Europa overgebragt,

fchoOQ

(*) Malu^ Sylvejlm ^ florihus odoratis. Gronov. F1. Virg.-p- 55. Pyms
(ormarifi, Lijnn. Sp. Pi. p. 430.



Tv A P A A I' o. 1749. i7

fchoon Van den zelven aard als de wilde Jmerikaanfchen , veel vroeger

blocyen dan de anderen. Ik kan de reden hiervan niet zeggen, of het

moefl: zyn dat de Europifcbe bomen aan 't bloeyen gaan zodra zy diai

trap van warmte krygen daar zy in hun vaderland aan zyn gewend. Zy
weten niet , zou men zeggen , dat hier na zulk ene warmte een of

meer koude nagten ftaan te wagten, die hunne bloeifems vernielen kuii'

nen , want in de koude landen komen zelden na zo hete dagen zo kou-

de nagten die den bloeifem kunnen befchadigen. (*) Integendeel fchy-

nen de wilde bomen van dit Land geleerd te hebben zig op die vroege

warmte niet te verlaten , maar te wagten naar ene fterker hitte , wan-
neer zy voor gene vorlT: meer te vrezen iiebben. Hierom gebeurt het

dikwi'ls dat de bloeilèm van de Europifche bomen dood vriefl, daar de

inlaiidfchen niets lyden. Wy erkennen hier de wyshcid van åsn

Schepper.

Vroeg in den morgen van den 5. M'ai ging ik naar Rapaapo, een Reis

groot dorp beftaandc uit zeer verlli-oid leggende landhoeven. Daar woon- nanr

den volftrekt niets dan Zweden^ zo dat de Ingezetenen de Zwecdfche ^'^f^^-

taal behouden hebben met maar enige Engelfche woorden vemiengd.
""'

Myu oogmerk was gedeekelyk den oord te bezigtigen, kruiden en an-

dere merkwaardige dingen te zoeken, en deels om de plaatfen te vin-

den waar de Witte Ceder, of Cuprcsfus thyoides groeit.

De Maibloemcn , zo als de Zweden ze noemen , wai-en overal menig- Pinxter-

vuldig in de bofTchcn , vooral op droge of ten minllen niet zeer nat- bloemen.

te plaatfen. De Zweden geven haar dien naam om dat ze in Mai in

vollen luifier ftaan. Sommige Zweden en de Hollanders heten ze
Pinxterhloemen , om dat zy wczenlyk om Pinxteren bloeycn. De En^
gelfchen noemen ze JVild Honeyfuckles , en op enigen ailland hebbent

zy wel wat gelykenis naar de Kamperfoelie, (f) De bloemen waren
nu open , en gaven een nieuw fieraad aan de boflchcn, zyiide weinio-

minder fchoon dan de bloemen \'an de Kamperfoelie en het Hedyfa-
rum, Zy zitten rondom 't bovenfte van den fteel , en zyn of van ene
donker rode of van ene levendig rode kleur , dog als zy enigen tyd ge-
ftaan hebben worden zy van de zon gebleekt en allengskens wit. Ik
.weet niet hoe Colden ze geel kan noemen. (§) Zy wallen niet altyd

even hoog. Sommigen waren zo groot als een volwaflèn man , en gi-o-

;ter zelfs, anderen waren laag, en fommigen kwamen niet boven di-ie of

vier

(*) Dit kan zo zyn in de noordelyker landen van Europa dan de Neder-
landen, dog daar gebeurt het dikwvls dat de vorft den Woeiiem vernielt.

(t) LiNN^Eus noemt ze Aialea nudiflora.

(§) Azalea erepa
, folüs ovatis, integrit, alternis, flore Imeo , pilofo »

p-cecoct. CoLD. Ebor; 25.
5 r ./ »

II. Deel. C
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vier duimen vmi den gi-ond, egcer waren ze allen vol van bloemen. Meii^

heeft nog geen gebruik van deze plant Vv'Cten te maken , alleen zet men
de bloemen in potten tot fieraad. Zy hebben enigen geur, dien ik egter

niet licflyk vinden kan. Dog de fraiheid der kleur maakt ze ene plaats

in den bloemtuin waardig.

PvOóge. Ik zag dien dag voor het eerft van het jaar enige airen van Rogge. In

Zweden begint zy omtrent den 1 8. Mai O. S. hare airen te vertonen.

Dog in Nieuiv Zweden zeide men dat men ze reeds in April plegt te

zien, zelfs al komt de lente laat. Deze lente wierd overal voor ene

van de laatll komenden gehouden-.

BuHj'rog, Manteskor is de naam dien de Zweden aan een- foort van Kikkers

geven. De Engelfchen noemen z& Bullfrogs, (*) of Bulkikkers. Ik

had dien dag voor de eei-fle maal gelegenheid ze te horen en te zien.

Ik hoorde onvervvagi onder 't ryden een gebulk , zo dat ik niet anders

jneende of 'er was een ftier in 't kreupelhout , dewyl ik aan dezen Kik-

ker niet dagt. Ik begon beweefd te worden dat mifichien een boosaar-

dige ftier digt by my wezen mogt , fchoon ik hem niet zag. Ik bleef

oök in die gedagte tot dat ik een uur of twee later met enige Zweden
over dit foort van Kikkers in gefprek kwam , en toen begreep ik dat

het 'er een geweeft moeft zyn dien ik onder weg zo had horen bulken ,

Avant men zeide my dat 'er ene menigte van hier in 't water waren. Ik

ving 'er s'ervolgens enigen. Hy is ontwyffelbaar de grootfte van alle

de Kikkers hier te lande. Men zeide dat zy tegens den herfll , wan-

neer het begon koud te worden , zig in de modder begraven , waar

zy flapende den udntcr overblyven. Maar zo fchielyk het begint warm
te worden komen zy weder te vooiichyn en beginnen hunne ftemmcn

te laten horen. Als het ene vroege lente is verneemc men ze reeds

op het einde van Maart O. S. Zy onthouden zig voornamelyk in ftil-

ttaande poelen. Daar vindt men ze in tamelyke menigte , dog niet veel

in lopend water. Als 'er velen by een zyn maken zy een verfchrik-

kelyk geraas wanneer zy allen te gelyk aan 't fchreuwen gaan. Ilun

geluid is volkomen dat van enen ftier die een weinig heefch is. Men
heeft fomtyds werk van malkander te vei-ftaan als zy regt aan 't fchreu'

wen zyn. Zy bulken allen te gelyk , houden dan een weinig op , en

beginnen weer op nieuw. Men zoude zeggen dat zy enen Kapitein

hadden, zo dat als die begint zy allen hunne kelen opzetten, en als

hy ophoudt zy allen ftil zyn. Als de Kapitein het teken geeft van te

zwygen hoort men hem een geluid geven als dat van poe^. By dag

gaan

(§) LiNNz-EUS noemt dezen Kild<er Rana hoatis. Syjl. Nat. T. i. p, ^58.

Catesby Nat. Hifi. of Carol. Vol. 1. p. 72. heeft liem afgebeeld en befchre-

ven onder den naam van Rana, maxima, yiinericana aqudtica.
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gaan zy zelden zo vreeslyk jian als het geen donker weder is , dog des
nagts laten zy zig vooral horen. Des avonds , als het flil is, kan men
ze wel anderhalve Eng. myl ver vernemen. Zy zitten als zy fchi-cu-

vven aan de kanten van hec water onder het hout, en flcken de kop-
pen boven. Dus kan men , als men zagtjes gaat , ze zeer naby ko-
men , voor dat ze voortgaan. Zodra zy onder water zyn agten zy zig

in veiligheid, al is het water nog zo klaar.

SoiNiwYLEN zitten zy een eind wegs van 't water af, dog vernemen
zo dra geen onraad of zy fpoeden zig naar den poel. Zy kunnen
llerk fpringen , en doen in eiken fprong fomtyds meer dan twee vadera

wegs af. Ik hoorde de oude Zweden ene grappige hiftorie vertellen ,

die gebeurd was toen de Zweden en de Wilden nog by malkander

woonden. Het is bckeiul dat die menfchen zeer fterk lopen kunnen.

Ik heb ze by den Gouverneur Johnfon de befte paarden in vollen loop

niet alleen zien byhouden maar zelfs voorby fnellen. Om nu te tonen

wat trcffelyke fpringers deze vorffchen zyn , hadden enige Zweden met
enen jongen Amerikaan gewed dat hy den Kikker niet zoude inha-

len , mits die twee fprongen vooruit ware. Men bragt dan ewQn^Bullfrog ,

die in een naburig water gevangen was , zettede hem op den grond,

en brandde hem op den rug ; het vuur en de Amerikaan , die de

Vorfch zogc intehalen , deden het dier zyne fprongen fterk verdubbe-

len. De Amerikaan begon op dcn-gcftdden tyd te lopen, dog het ge-

luid dat hy daar door maakte deed den Kikker zig des te meer haaften ,

zo dat hy 't water bereikte eer hem de Amerikaan kon bykomen.

Sommige jaren zyn zy tahyker dan anderen. Men wift niet te zeg-

|Ten of de flangcn oit dit foort van Kikvorfchen eten , gelyk zy alle de

icleindere foorten doen. Zy verflinden jonge ganzen en endvogels , en
halen ook wel kiekens weg, die te digt by 't water komen. Ik heb

niet gemerkt dat zy byten als men ze in de hand houdt, fchoon zy

kleine tandtjes hebben ; als men ze flaat fchreyen zy gelyk kleine kin-

deren. Men verhaalde my dat fommige lieden de agterbouten dezer

Kikkers eten , en dat dit ene fmakelyke fpys is.

De iVitie Jeneverboom , gelyk hem de Zweden noemen , waft in Witte
de poelen hier en in andere geweften van Amerika. Zyn ftam ziet 'er Jenever-

uit als die van onze zwai"e Jeneverbomen , dog de bladen zyn anders, 'boom.

De Engelfchen noemen hem den Witten Ceder., om dat de planken

die 'er van komen naar die van den Ceder gelyken. Dog de boom
hoort eigenlyk tot het foort der Cypredèn

, (*) zo dat nog de Zweed*
fche nog de Engelfche naam de regte is. Hy groeit altyd in natte

C 2 gron-

(*) CypreJJus tbyoides. LrxN. Sp. PI. p, 1422. Cyprejfus Americana
, fruc-

tu minimo' Miller's Gard. Diaion,
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gronden , dus is het moeilyk by hem te komen , zynde de grond ms-
fchen de kleine heuveltjes gemeenlyk onder water. De boom wad zo

wel op die heuveltjes als in het water. Zy (laan digt by malkander,,

worden hoog en hebben regte ftammen. Dog men heeft hun getal

fterk venninderd. Daar men ze laat groeyen worden zy als de gi-ootlle-

dennen; zy bewaren hun gi'oen in den winter. De zwaai'llen hebben

gene takken om laag. De poelen waarin zy waffen heten by de £»-
gelfchen Ceder S^v}amps. Dezen zyn talrylc in 'Nevj Jerfey , en in fom-

mige gedeekens van Penfylvanie en New Tork. De noordelykllic-
'

plaats daar men hem tot nog toe gevonden heeft is by Goshen in Neiu

Tork , 41. gr. 25. min-. N. gelyk ik van Dr. Coldcn gehoord heb.

Meer noordwraards wafl: hy niet in \ wild. Hy is een van die bomen
die 't meefl: der verrottinge wedei-ftaan , en hy blyft langer goed boven

dan onder de aarde. Om deze reden gebruikt men hem tot verfchei-

.den' eindens, als tof heiningen en palen, dog daartoe is egter de Rode
Ceder beter. Voor Kanoos is hy goed. De jonge bomen worden-

gebruikt tot hoepeis om tonnen en vaten , de zwaren tot timmerhout.

Ook bouwt men 'er huizen van , die langer duren Åzd\ die van Amcri-

ka(t7:fch Eikenhout getimmerd zyn.. Vele huizen te Kapaapo waren,

•van dit hout ; dog het bell: dat 'er van gemaakt wordt zyn berden voor

de dakerr, die men voor de beften van allen houdt, om dat zy 't duur-

zaamft zyn , uitgenomen alleen die uit het Rode Cederhout , en oni;

dat zy zeer ligt zyn, zo dat 'er gene zware fparren gevordei--d worden:

om het dak te fchragen. Om deze reden behoeven de muren ook niec

zwaar- te wezen, By brand is 'er ook geen groot gevaar van het val-

len dezer berden te vrezen, dewyl zy zo ligt zyn; ook zuigen zy het

water in, zynde zy zeer fponsagtig , zo dat de daken in zulk een ge-

val ligt kunnen nat gemaakt worden ; egter belet hunne vettigheid dat

het water ze zoude bederven. Als zy in bmnd ftaan ^ en de wind de

brokken voortjaagt, vallen zy byna als dove kolen neder, en verfprei-

den den brand niet ligt verder. Ook kan- men des noods zulke da-

ken gemakkelyk doorhouwen. Om deze hoedanigheden houdt meti

veel van dit hout voor de daken, als men hetkrygen kan. Dit maakt

dat alle de kerken en de huizen der beft geftelde borgers daken vaa

berden hebben. In Neiv Tork waft wel dit hout niet, dog men Iaat

het veel van andere plaatfen komen. Velen van deze berden worden ten

dien einde jaarfyks van Eggharbour en andere plaatfen van New Jerfey

jiaar de Stad New York uitgevoerd, van waar zy het gantfche gewell:

over worden gezonden. Ook worden 'er velen naar de IVeJi Indien

gebragt. Dus arbeidt men hier met alle magt om niet alleen deze bo-

nien te verminderen , maar zelfs om ze geheel uitteroeycn. INIen denkt

hier, vooral omtrent het hout, maar om het tegenwoordige, en geenr

fins.
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Uns om de nukomelingfchr.n. Dit is de oorzaak dat vele Cederpwxmpi

geheel \'r.n grote bomen ontbloot zyn , en dat men 'er maar enige weini-

ge Idcine boompjes in vindt, en ik heb opgemerkt, door het tellea

van de houtkringen, dat zy niet ichielyk groeyen, en enen langen

tyd nodig hebben eer zy voor timmerhout dienen kunnen. 'T is be-

kend dar een boom ieder jaar een kring krygt ; een ftam van agttien

duim in de middellyn had honderd en agt kringen aan zyn dikker

eind ; een ander van twee voet in 't kruis had honderd twee en veer-

tig kringen. Dus worden 'er tagtig jaren groeyens verciicht eer een van

deze bomen , uit een zaad gefokt , bekwaam is tot timmerhout. Onder de

voordelen die deze Witte Cederen berden boven anderen hebben, re-

kent men hunne lugtigheid ; dog deze hoedanigheid zou mee den tyd wel

nadelig voor Philadelpbia en andere, plaatfen kunnen worden, lic heb de dik-

te der muren van verfcheiden huizen gemeten die drie verdiepingen hoog

waren, bchalven de kelders en de zolders, en vond ze mccil: negen en enen

halven of tien duimen dik ; en dus is het geen wonder dat by geweldige

orkanen de gevels van vele Henen huizen door den wind gefchud worden >

vooral die wat blooc liaan. En dewyl deze bomen haall zullen ontbre-

ken, en^ men genoodzaakt wezen zal zwaarder lloiTen tot het maken van

daken te gebiaiiken, zullen die zwakke muren, die nu genoegzaam den
laft van het dak dragen kunnen , niet meer voldoen , en inllorten , of moe-
ten onderflut worden , of men zal genoodzaakt zyn ze geheel aftebreken.

Sommigen gebruiken de fpaand<-TS van dit hout als thee , en verzekerden

my dat deze thee veel gezonder was dan enige andere. Alle de Ingeze-

tenen hier waren van gedagte dat het water in de Cederfwamps gezon-

der om te drinken is dan enig ander; het verwekt enen groten eetlufl,.

het welk men tragttc met vericheiden' voorbeelden te bcwyzcn. Men
fchryft deze eigenfchappen ten dolc aan het water zelf toe , het welk
door den harfl: van den boom bezwangerd wordt, en ten dele aan de uit-

waaflèmingen van den boom, die zig door den reuk doen vernemen..

Ook dage men dat de geelagtige kleur van het water, dat tufichcn de

bomen in fraat, van den harfl der bomen komt, die uit de wortels uit-

fypert. Ook kwamen zy allen hierin overeen , dat dit water altyd zeer

koud is zelfs in 't heetflc van den zomer, het welk gedecltelyk fehync

te komen vsn de fchaduwdic de bomen maken. Ik kende verfcheiden' lie-

den cie voomeinens waren naar deze moeralTen te gaan, om het water, ter

herltclling van hunnen eetlull, te gebruiken. De Heer Barlram plant-

te enen witten Ceder in enen drogen gi'ond , dog hy wilde daar niet flar

gen. Hy zettede hem toen in ene moerasfige aarde, waar hy fcheea

als te herleven en wel voort kwam , en , fchoon hy niet meer dan eens

mans hoogte bereikte, was hy vol van zaadhuisjes. Ene zaak is nog een

opzigce van dezen boom merkwaardig. De Heex Bartram had'twee

C 3 ia--
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jaren in de lente zjnie mkkcn afgefneden en ze in de natte aarde geflo-

](en, waar zy wortelen gefchoten hadden en voortgekomen waren. Ik

heb dit met myne ogen gezien.

J^ ode Je-
De Rode Jeneverboom åer Ziaeden^ dog hy ds Eagel/cben en. Fran-

iicN-cr- fcheu Rode Ceder geheten , is een boom daar ik al dikwyls van gewaagd
hvom. iieb. De Ziueedfche naam is de eigenlylvile, aangezien de boom tot het

geflagt der Jeneverbomen behoort. (*) Als hy eerll begint te waflen ge-

lykt hy veel naar den Zweedfchen Jeneverboom, (f) dog naderhand

krygt hy geheel andere bladen. De bes gelykt volraaaktelyk die van den

Ziveedfchen Jeneverboom, ten opzigtc van hare kleur en gedaante, dog

zy zyn zo dik niet, fchoon zy zeer hoog worden. Te Rakoon ftondeii

deze bomen veripreid en waren niet zeer zwaar. Dog op andere plaat-

fen heb ik ze op bollen by malkander zien ftaan. Zy beminnen den zel-

ven grond als de Ziveedfche Jeneverbomen; vooral vindt men ze op de

fchuinfchtens hy de rivieren , in ene drooge en veeltyds fchrale aarde.

Ik heb ze overvloedig, zo zwaar als de grootfte dennen, op droge en

•magere heiden zien gToeycn. Naar den kant van Kanada of in de nog
' iioordelyker delen , waar ik ze ontmoet heb , zoeken zy de fteile kanten

der bergen , en waflèn daar onder de gemene Jeneverbomen. De noor-

delykfte plaats waar ik ze in 't wild gevonden heb is in Kanadn^ agt-

tien Franfche mylen ten zuiden van het Fort Saint Jean^ omtrent 44-
gr. 30. min. N.. Ook heb ik dezen boom zeer wel zien voortkomen op het

Eiland van Magdalena ; (§) behorende aan den Gouverneur van J\Ion-

treal, den Baron De LongueiL Dog hy was uit meer zuidelyke oor-

den dcrwaards overgebragt. Dit hout is ontwyfFelbaar het duurzaam-

ile dat dit Land oplevert- Om die reden gebraikt men het in alle geval-

len waarin men voor het rotten van het hout te vrezen heeft, vooral

voor palen , die in den grond moeten geflagen worden. Sommigen zeg-

gen dat als een yzer nevens enen paal van dit hout in den gi'ond gefto-

ken wordt, het yzer al zo fchlelyk door den roeft vergaan zal als de paal

verrotten. Op vele plaatfen worden de heiningen, zo wel de palen als

-de balken, van dit hout gemaakt. Ook maakt men 'er de befte kanoos

van , die langfi: duren en ligt zyn. Te New Tork heb ik tamelyk zware

Jagten gezien die van dit hout gebouwd waren. Dog vele Jagten die van

Neiv Tork de rivier Hudfon op naar Albany gaan zyn op ene an-

dere wys gebouwd
,
gelyk ik voorheen al aangetekend heb. Te Phi~

ladelphia kan men van dit hout gene vaartuigen maken, omdat het

daar te fchaarfch 'en niet zwaar genoeg is. Om de zelve reden ge-

bmila

(*) Jimiperiis P'irginiana, Linn. Sp. Pi. p. 114.

(f) yuniperus communis. Linn. Sp. PI. p. 1470.

($3 Een Eiland in de Rivier St. Laurence, by Montreal in Kanada,
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Bruikt uicn daar den llodcn Ceder ook niet om de huizen te dek-

ken, dog daar dit iioiit genieender is niaakt men 'er zeer goede da-

ken van. Het merg van dezen boom is van een' fchoon rood , en

ai wat 'er van gemaakt wordt is zeer frai en geeft enen licflykcn en

gezonden reuk. Dog de kleur verbleekt allengskens ; was dit zo niet

zo zoude 'er geen fchoondcr hout voor fchrynwcrk wezen. Ik zag

ene zaal ten huize van den Heer Norris , een van de Penfylvanifcbe-

Parlementsleden, zynde een Oiiaker , iedcrt vele jaren met dit hout

befchoten. Die Meer verzekerde my dat de Ceder in 't begin 'er zeer

frai had uitgezien, dog toen ik 'er was was de kleur geheel verbleekt,,

zo dat het zeer lelyk itond. Byzondcrlyk had de zon by de venfters de-

kleur geheel doen verfchicten, zo dat men iMahogany in de plaats had'

moeten nemen. Evenwel wierd my verzekerd dat het hout zyne klcui"

bewaart als 'er een dun vernis wordt opgelegd wanneer het nog nieuw ,-

en maar kort van te voren gefchaafd is , en men zorg draagt dat het na-

derhand niet gefloten of gewreven worde. Ten minllen doet het vernis

de kleur langer fland houden dan anders. Om den aangenamen reuk die-

het hout heeft, leggen fommigen de Iplinters en de krullen 'er van lus-

l'chen het wollen goed, om het voor de motten te bewaren. Om die zel-

ve reden maakt men 'er ook burenux en ander werk van. Dog deze

reuk gaat 'er van af, en dan dient het hout niet langer om het ongedier^

te te weren. Somtyds wordt het naar Engeland voor timmerhout ge»

zonden, en wel betaald. Op de landgoederen der aanzienlykite lieden

van Philadelphia vindt men gemeenlyk ene laan van deze bomen , die

van den groten weg naar het huis gaat. De onderde takken houwt men
af, en laat alleen de kroon over. In den winter, als de meefle andere

bomen hun blad kwyt zyn, ftaan dezen zeer fchoon. Deze boom groeit

ook zeer langzaam , want een Ham van dertien duimen in 't kruis had

honderd en agtentagtig kringen , een ander van agttien duin-ien had 'er

ten minflen tweehonderd en vyftig , want velen van die kringen waren

zo fyn dat men ze niet tellen konde. Deze boom wordt even als de ge-

mene Jeneverboom voortgeplant, te wetendoor middel van de vogels,

die de beflèn opeten en de zaden geheel onbefchadigd kwyt raken. Ter
aanmoediging van het aantelen van dezen nuttigen boom heeft men in

't jaar 1749. in enen Penfyl-vanifchen Almanak ene bcfchryving van de

wys waarop dit het beft gefchieden kan, door den Heer ^«r/r^»? opge-

maakt, ingelafcht.

Des avonds keerde ik naar Rakoon te rug. Rakoon.

De IMoerbezieboom begon omftreeks den 6. Mai te bloe5''en ,- dog zyn
blad was nog klein. Men onderfcheidde deze bomen in mannelyken en

vrouwelyken, en hield die welken noit \Tugt droegen voor mannelykeea
da anderen voor vrouwelyke bomen.

Ete:



ai N E W J E R S E Y.

Sm'dax Di; Sm'ilax laurifolia- was iiienig\'uldig in de poelen hieromdreeks.

LiurifO' Hnrc bladeren waren nu aan 'c uitkomen , want zy laat die alle winters
/'ia. vallen. Zy klimt op langs de bomen en hceftcrs, en loop: van den enen

boom naar den anderen, zo dat zy de doorgangen fluit tullchen het ge-

boomte , en het zeer mocilyk maakt door de boüchen en moeralTèn daar

zy veel waft doortckomen. De fteel is van onderen vol lange ftekels,

•al zo fterk als die van den rozeboom, welken aan de klederen blyven

haken en ze doen fcheuren. Deze Iafl:ige plant kan een menfch, dat

naar kruiden zoekt of anders door het hout gaat , zeer ia verlegenheid

en in gevaar brengen , want behalven de fchade die zy aan de klederen

toebrengt , die 'er geheel door bedorven worden , zo maakt z^j de bos-

fchenzö donker en ondoorkomelyk, dat meri ëikwyls op lianden en voe-

ten door de kleine openingen die zy hier en daar laat moet doorkruipen ,

en in dat geval kan men niet voorzigtig genoeg zyn om niet door ene

-flang , waar\'an hier te lande ene grote menigte is , in 't aangezigt gebe-

ten \<i worden. De fteel dezer plant heeft de zelve kleur als de jonge

rozebomen. Ily is geheel groen en glad mlTchen de doornen in , zo dat

een onkundige de plant in den winter , wanneer zy zonder bladeren

is , voor een Ibort van doorn nemen zoude.

Rupfcn, De bomen waren den 8. i\lai vol van Rup[en\ waarvan een foortby-

zonderlyk opmerking verdient. Dezen maakten grote witagtige webben

Tulfchen de takken , zo dat men ze zelfs op enigen aflland kon zien. In

elk \'an deze webben vi'aren duizenden van Rupfen , die naderhand zig

daaruit over de Appelbomen verfpreiddcn. Zy vraten de bladeren op ,

en lieten 'er dikwyls niet een aan enen gehelen tak. Men verhaalde

my, dat zy enige jaren geleden zo veel fchade gedaan hadden, dat

de Appel- en Perebomen nauvvlyks enige vrugt voorcbragten , en dat

zelfs vele bomen ftierven. Om de Rupfen te vernielen Haken zy een

bos ftroo op enen ftok geftokcn in brand en hielden die onder de

webben of neften , waardoor een deel verbrandde en de overigen op

de aarde vallen moeiten. Egter kropen zeer velen van die Rupfen

wederom in den boom , het welk men zoude hebben kunnen voorkomen

als men ze dood getrapt had. Ik riep de hoenders naai- zulke plaatfen

waar velen van dit ongedierte kropen, dog zy wilden ze niet eten.

Ook hielden 'er de wilde vogels niet van, want de bomen waren

vol webben , fchoon ene groce menigte vogeltjes in de tuinen en

boomgaarden ueftelden.

De nagten bleven tot na het midden van Mai zeer donker. Een

uur van zonsondergang was het cnmogclyk een boek te lezen, hoe

groot ook de druk mogt zyn. Om tien uren was het zo duifter als

in Zis^eden in de donkerde dog ftarrcligte nagten van den herfll.

Ook kwam het my voor, dat fchooa de nagten helder waren, de ftar^

ren
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ren egter zo veel ligts niet gaven als by ons. En daar thans de

meefte nagten de lugc geheel betrokken was, konde ik ze vcrgely-

ken by de regenagtige winternagten van Zweden. Dus was het in

dit jaargety zeer bezwaarlyk van des nagts te reizen, daar menfchen

nog paarden den weg vinden konden. De nagten kwamen my , die

aan de heldere Zweedfcbe zomemagten gewend was, hier zeer on-

aangenaam voor. Wy denken dikwyls , niet beter wetende , dat Ziue-

den een niet zo goed land is als anderen. Zo andere geweflen hun-

ne voordelen hebben , heeft Zweden ook de zynen. En alles wel ge-

wogen zynde , zo blyft Zweden altyd een zo goed land als enig ander.

Ik wil hier kortelyk aanmerken waarin ik Zweden den voorrang bo- Voorcie-
ven Noord Amerika geven, en waarom ik, gelyk Ulyjfes zyn Itaka, len van

het oude Zweden boven het Nieuwe flellen zoude. Z'wcdcn

Dfl nagten zyn hier den gehelen zomer over zeer donker, en des '^^'^''

winters zyn zy ruim zo duifter, zo niet duifterder, dan de Zweed- J'"^\

fche winternagten, want men ziet hier geen Noorderligt, en de ftar-/.^,

ren fchynen niet zeer helder. Het is iets buitengemeens als men eens

of tweemaal in een jaar het Noorderligt ziet. Des winters legt 'er geen fneuw
dan maar enige dagen , zo dat zy weinig toebrengt om de nagten opte-

. helderen, en het reizen gemakkelyk te maken. En egter is de koude dik-

wyls al zo fcherp als in ZwÊ'^f». Defmeltende fneuw veroorzaakt veel nats.

Ratelflangen , Hoomflangcn , roodbuikige , groene en andere Slangen , te-

gens welker beet dikwyls geen middel is, zyn hier talryk. Voeg daar

de Woudluizen by, die in de boflchen veeltyds zo menigvuldig zyn dat

men 'er niet door gaan kan, zonder vol van dat ongedierte te raken, en
dat men niet durft te gaan zitten, hoe aangenaam anders de oord zy.

'Hoe laftig zy voor menfchen en heeften zyn heb ik in de Verhandelin-

gen der Kon. Zweedfche Maatfcha-ppy befchreven. Het weder is zo
onbeftendig, dat als men den enen dag de hette nauwlyks verduren kan,
men den anderen over de koude klaagt. Zelfs verandert het weder dik-

wyls v«rfcheiden malen op enen dag. Dit maakt zeer vele zieken. De
hette is hier des zomers fchrikkelyk, en de koude des winters fomwylen
doordringend. Dog voor de koude kan men middelen gebruiken , maar
tegens de zware hette is niet veel te doen. Dikwyls is het gebeurd dat

de menfchen op het veld van de hette dood zyn ter neder gevallen. Ook
heerfchen hier vele ziektens , die jaarlyks toenemen. Inzonderheid ont-
fnapt byna niemant aan de anderendaagfche koortfen , maar moet die, ne-
vens nog andere kwalen, meeft ieder jaar doorflaan. Erwten kan men
hier niet telen, wegens de wormen die ze opvreten. In de Rogge
€n op de karflènbomen zyn ook vele wormen. De rupfen verteren
dikwyls al het loof op het geboomte , zo dat het dikwyls gene vrugc
draagt , en 'er veeltyds van fterft. Het gras wordt ook veel van

i/. Deel D 'f
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. 't gewormte vernield. Ook doec dat ongedierte de pruimen , nog nie:

half ryp, afvallen. De eikenbomen zyn ver na zo goed niét in 't ge-

bruik als de Etiropifcben. De heiningen houden 't niet langer ^n
agtticn jaar uit. De huizen ftaan niet lang. De weilanden zyn liegt,

en het hoi deugt niet veel. In de bolTchen moet het vee op krui-

den azen die het niet dan in den hoogden nood zal aanroeren. Dik-

wyls kan men in grote bofichen , daar de bomen ver uit malkander

ftaan, namvlyks een grasfcheucje aantreffen. Dus worJt het vee ge-

noodzaakt den gehelen winter en zelfs al ver in den zomer zig met

jonge fcheuten en takken van bomen te behelpen , daar fomtyds geen

blad aan zit. Dit maakt dat het vee zo weinig melk geeft, en jaar-

lyks in grootte meer en meer afneemt. De huizen deugen in den.

winter niet veel. Dikwyls ontdaan 'er ftormen en orkanen, die ene

•menigte bomen uit den grond rukken , huizen en daken omwerpen ,

en vele andere fchade doen. Enigen van deze nadelen zoude men door

de konft kunnen voorkomen , dog velen kunnen in 't geheel niet, often

minften niet zonder vele moeite , verholpen worden. Zo heeft elk

land zyne voordelen en zyne ongemakken. Gelukkig hy die met het

zyne kan tevreden zyn !

Slcgte De Rogge ftond meeft zeer dun en flegt , het welk grotendeels van de

I.imd- cnagtzame wys van bouwen , en van de magerheid der akkers , die zel-

boLiw.
(j(^,i of noit gemift worden, komt. Als men een ftuk lands, dat enige

honderden van jaren een woud geweefl: is , en daar ook gemeenlyk ene

dikke tuinaarde legt, om te bebouwen genomen heeft, zo gaat men
daarmede voort zo lang het iets dragen wil , en als het ophoudt iets voort-

tebrengen laat men het onbebouwd leggen , en neemt een ander ftuk

woeft land , waar op nog ene vrugtbave aarde is. Zulk ene wys van

landbouw kan maar enigen tyd geoefend worden , en zy moot voor het

toekomende zeer kwade gevolgen na zig flepen, die een ieder ligt voor-

zien kan. Dog enige weinigen gingen wat beter met hun land om. De
Engelfchen hebben het in den landbouw verder dan enig ander volk ge-

bragt. Dog de vrugtbare bovenkorft, die zy, by hunne aankomft hier

- te lande, op enen grond die altyd met zwaar geboomte was bedekt ge-

weeft vonden , heeft hen tot onagtzame akkerlieden gemaakt. Het is

bekend dat de Wilden van onheuglyke tyden af dit land bewoond heb-

ben, en dat zy byna geen land bebouwden, dog alleen van de jagt en

vifchvangft leefden. 'T is waar, zy plantten Mais, fommige foorten van

bonen en kawoerden ; dog al het land dat een enkeld huisgezin toen be-

pootte was nauwlyks zo veel als nu een Boer om kool en rapen voor zyn

gezin te telen neemt. Dus konden zy nauwlyks ene maand van hunnen

land- en tuinbouw beftaan. Gemeenlyk Z3'n ook de kleine dorpen

der fVilden twee of drie Zweedfcbe mylen van malkander afgelegen.

Hier-
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Hieruit kan men opmaken hoe weinig gronds zy voorheen bebouwd heb-
ben. Al het overige lieten zy in ruft, en met geboomte overwaffèn. En
al namen zy na het uitputten van het ene kleine ftuk lands een nieuw,
zo wilde dit in vergelyking van de byilere uitgellrektheid des lands niets

zeggen. Dus kon zig de vrugtbare aarde door het jaarlykfch afvallen van
het blad zeer flerk vermeerderen. Dit was oorzaak dat de Europers
hier enen zo fchonen en vrugtbaren grond vonden , die in vele euwen niet
was uitgemergeld geworden , en de aarde tufTchen 't geboomte was zo
lugtig als de beft bearbeide tuinaarde. Zy hadden maar de bomen om te
hakken, ze op malkanderen te leggen, en enigermate het afgevallene
blad wegteherken , om ten eerften het land zonder grote moeite omte-
ploegen en te bezayen , waarop een uitmunde oogft volgde. Deze ge-
makkelyke v^s van landbouwen heeft de Europers bekoord om den land-

bouw der Wilden natevolgen , namelyk van een land zo lang het zonder
bemiftiging enigfins vnigtbaar blyft te gebruiken , en waraieer het uitge-
mergeld is het woeft te laten leggen, en een nieuw ftuk lands te ontgin-
nen. Dit maakt hier den landbouw en de kennis van denzelven zo ge-
ring, dat men van de Engelfchen, de Zweden, de Duitfchers, of de
Hollanders hier te lande in dit opzigt niets anders leren kan, dan ten
hunnen kofte uit hunne zorgeloosheid het nadeel van dezelve optemaken.
In een woord, en koornlanden, en weilanden, en houtgewas, en vee-
teelt, alles wordt hier even onagtzamelyk behandeld, zo dat men hier
de in dit ftuk der Huishouding zo beroemde Engelfchen niet vinden zou-
de. Nauwlyks kunnen wy in Zweden en Finland met het hout onver-
ftindiger handelen dan men hier doet. Men ziet maar op de tegenwoor-
dige winft, en denkt niet om het toekomende. Het vee wordt dagelyks
met werken afgemat, en neemt van wege gebrek aan voeder gedurig in
grootte aE Ik heb verfcheiden' kruiden op myne reizen waargenomen
die de paarden en oflèn boven alle anderen kozen , welken niet alleenin 't wild
wielFen

, maai- ook op zeer magere plaatfen zeer wel voortkwamen. Dog
de Ingezetenen wiften dezelven niet ten hunnen nutte aantewenden, zyn-
de zeer onkundig in de Natuurlyke Hiftorie, welke ook hier te lande,
gelyk in vele andere geweften , van velen voor een nutteloos tydverdryf
wordt aangezien. Ik ben door de ondervinding verzekerd , dat ik door
middel dezer wetenfchap bimien weinig jaren in ftaat zoude' zyn den ma-
geri^en en dorften grond, waar ene koe nauwlyks den koft zoude kun-
nen vulden, in de vetfte en befte weiden te verkeren, daar gi-ote kudden
een genoegzaam voeder vinden en vet geweid zouden kunnen wor-
den. Ik fta toe, dat deze voordelige gewaiTen niet overal, nog op
het land van elk , gevonden wierden , maar ieder , die flegts eni»-
mzigt m de kennis der Natuur heeft, zoude dezelven gemakkelyk van
<te plaatfen daar zy vallen kunnen halen. Ik was verwonderd als ik de

D 2 Boe-
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Boeren over de flegtheid der weiden hoorde klagen ; dog ik merkte te_-

gelyk op hoe lui en nalatig zy waren, en wat voortreffelyke kruiden dik-

vvyls op den eigenen grond van deze lieden wieflèn, die flegts een weinig

hulp \'an zo enen onverfchilligen Heer vorderden. Ik vond overal de

wyshcid en goedheid van den groten Schepper, dog niet de. kennis

en den luft ora die behoorlyk aantewenden. ,
Hoe gelukkig is de Landman

niet die zyne voordelen kent.'

Tot deze uitweiding heeft my de hier te lande zo zeer veronagtzaam-

de landbouw gebragt. Ik heb ook gedeeltelyk de oorzaak willen aan-

wyzen, waarom men in deze Reisbefchryving zo weinig zaken aantreft

die tot volmaking der Huishouding betrekkelyk zyn. Egter ontleen ik,

niet dat ik hier en daar enen enkelden bekwamen Huishouder heb aange-

troffen ; dog zy waren dun gezaid;

Roofvo- Roofvogels , die op hoenders en ander gevogelte azen , vindt men hier in ,

gels. menigte, en byna nog meer dan in Zwf^i?». Zy genieten hier ene grote

vryheid, kunnende uit de zware boflchen den hoenders onverwagt op 't-

lyf vallen. Des nagts is het makke gevogelte niet buiten gevaar voor de-

Nagtuilen, waarvan-- 'er hier velen, zyn.; Zy onthouden zig merendeels

in de moeraffen, makert des nagts een akelig geluid, en overvallen

van daar de hoenders , die gemeenlyk in de Appel-, en Perenbomen

zitten te flapen. Maar federc men hier de bofPchen zo iterk. afhouwt ,.

,

wordt den Roofvogels hunne vryheid niet weinig benomen.-

Merteji, Mf.n vindt hier in de zware boflchen vele Herten. Zy fchynen-

van het zelve föort te zyn als onze Europifehen. Een Engelfchman

had 'er een dat tam was. Het is opmerkelyk dat ' zo wild deze die-

ren ook in- de boflchen zyn, daar zy zig voornamelyk in de Ceder-

moeraflèn ophouden, zy, als . men ze jong krygt, zo mak worden,

dat zy zelfs by onbekende' menfchen komen. De makke hinde di&.

ik zag was donker bruin, uitgenomen van onder op den buik en

op 't onderfte van den-ftaart, daar zy wit was.. De oren waren grauw.

De fnöet was fmal. Voor 't overige was het gehele lichaam beval-

lig. De hairen waren digc dog kort. De fbart kwam omtrent toD

het gewrigt van de knie. Aan het gewrigt der beidui agtervoeten

zat binnenwaards een knobbel. Zy had een fchelletje om den hals,

op dät jnen ze irt de boffchen voor ene makke kennen en niet fchie-

ten zoude. Zy liep overal heen waar zy wilde, en kon over de

hoogfte heiningen fpringen , zo dat men haar niet wel zou heb-

ben kunnen opfluiten. Somtyds liep zy ver het bofch in , en bleef

wel enen nagc of twee uit, dog kwam naderhand weder, gelyk ander

vee te huis. Als zy uit het bofch weder kwam vvierd zy fomwylcn

van wilde herten vergezeld, vooral in den bronftyd; zo dar de eigenaar

door baar gelegeabeid kreeg van digt by zyn huis verfcheiden wilde

bok-.
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menen te fchieten. Nu was zy met jong. . Zy had enen fterken reuk,
bokken zag haar dikwyls den kop om hoog in den wind houden en naar den
Icanc keren van waar de wind kwam, fchoon men nog niemanc op den weg
vernam , en de menfchen eerfl: een uur later ce voorfchyn kwamen. Zodra de
wilde Herten menlchen ruiken, gaan zy aan 't lopen. Inden winter
wierd zy met hoi en koom gevoed; dog des zomers ging zy in hetbofch
den kofl zoeken, en at gras en andere kruiden. De man, wien zy toekwam
en die 'er meerder mak gemaakt had, zeide dat hy de hinden te Pbila-
delphia verkoft

, van waar zy als iets zeldzaams naar andere (plaatfen
verzonden werden. Hy had voor het fluk vyfencwintig , dertig, tot
veertig fchellingcn toe , naar dat hy enen koper vond

, gekregen. De
wilde Herten aten des zomers gras en andere kruiden, dog des winters,
als zulks niet te vinden is, de toppen der takken. Reeds heb ik aange-
merkt dat zy zonder gevaar van den Lepelboom eten kunnen. In den
lången en harden winter, die van den 19. Decemlier 1740. tot den 13.
Maart 1741. O. S. duurde, waarin ook zeer veel fneuw viel, vond
men op vele plaatfen de Herten in de fneuw dood leggen , vooral meer
binnenlands waar de fneuw dieper lag. Of dit nu kwam om dat zy niet

uit de diepe fneuw hadden weten te Icomen , of van de koude , of by
gebrek van voeder, weet men niet. Zo verhalen ook oude lieden, dat,
toen hier in 't .jaar 1705. die zware en buitengewone fneuw viel die in
de Almanakken van dit Land als iets zonderlings aangetekend llaat , en
die meer dan anderhalve Zweedfche el diep lag, 'er ene zeer grote menigte
Herren werden dood gevonden , dewyl zy door de diepe fneuw niet door kon^
den. Ook vond men toen \'ele vogels dood leggen. Te Matfong kwam^
een Hert by het vee in den ftal, ac mede van het hoi, en was zo door
den honger benauwd, dat het tam wierd en niet weder weg liep. Hec
bleef federt , even als een huisdier, by het- huis. Alle bejaarde lie-

den getuigden dat 'er in hunne kindfchheid hier veel meer Herten
dan nu voor handenwaren. Het was toen niet zeldzaam 'er dertig of
veertig by malkander te zien. De reden van deze verminderin<i- is

de groter bevolking van het Land. Dog verder landwaards in, waar
nog zware boffchen en woeftenyen zyn, vindt men 'er nog veel. On-
der de vyanden der Herten zyn de Lynxen ^(^^ die men hier vindt, ende
zelven zyn als de Zvitsdfche Wolflynxen. Dezen klouteren op enen

D 3 boom
(*> Warglo; Felis Lynx, Linn.. De Zweden maken gewag van twee loor-

tcn van Lynxen; het ene Wardo of de Wolflynx , en het'" ander Kattlo of de
Katlynx genaamd. De Duitfchers mnkcn liet zelve onderfchcid, en noemen
het eerfle Wolf-lucbs , en het andere Katz-lucbs, Het cerfte Ibort is het zwaar-
fte, bruinrood, gemengd met wit en grauw op den rug, en wit naar den buik
toe aan met bruine vlakken. Het laatfte foort is kleinder , zyn huid is wat wit-
a^tiger en meer gcfpikkeld. F. . .
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boom, en als 'er een Hert. onder heen komt, fpringen zy 'er op , hou-
den zig 'er wel op valt, bycen het een gat in 't lyf, zuigen 'er het bloed
tiit, en verlaten het niet voor dat zy het omgebragt hebben.

Gaten Men zag verfcheiden' holen in den grond , zo vféi op hoogtens
jii iien

jjIs Qp velden en braaklanden. Zy waren rond, en merendeels zo groot
*'''^" ' dat men 'er een vinger of den duim in fteken kon. Zy liepen meeft

loodregt in de aarde, en waren ten dele van Miftkevers , ten dele

van grote Aardwormen. Daar de paarden hunne mifl: hadden laten

vallen, al was het zelfs op enen harden grond, hadden de Miftke-

vers daar onder diepe gaten gemaakt, zo dat 'er een grote hoop aarde

nevens lag. Van deze gaten bedienden zig naderhand andere Infekten ,

als krekels en anderen, want, als men enigen van deze holen opgroef,

vond men 'er gcmeenlyk een of meerder jongen van deze Infekten in ,

die nog niet volkomen hunne regte geftalte bekomen hadden,

^'crtrck Den 19. Mai des morgens verliet ik Rakoon, om myne reis noord-

v;in Ra- waards te vei-volgen. In 't eerft was myn oogmerk al in April op reis te

kuon. gaan , dog ik vond dat om meer dan ene reden onraadzaam. Daar waren
toen nog gene bladeren aan de bomen , en nauwlyks vertoonden zig eni-

ge bloeiiems. Ik wift niet wat gewalTen hier in de lente voortkwamen ,

want die planten welken in den herfll zig vertonen zyn geheel onderfchei-

den van die de lente oplevert. Van de Zweden had ik dezen winter wel
het gebruik, zo in het Huishouden als in de Geneeskonll: , van vele plan-

ten vernomen , welken zy onbekende namen gaven , dog zy konden ze

iny niet wyzen , alzo zy nog niet voortgekomen waren. En uit hunne

gebrekkelyke befchryvingen kon ik zelfs niet raden welke planten en krui-

den zy meenden. Indien ik dan zo vroeg vertrokken was, zoude ik van

dat alles niets behoorlyk geweten hebben. Om deze reden agtte ik hes

beter myn vertrek wat uitteftellen , te meer dewyl ik tyds genoeg had

om myne reis naar 't Noorden aantenemen.

Zwarte Nevens den weg lag ene van die Slangen welken Zwarte Slangen gehe-

Slangcn. ten worden. (*) Wy floegen ze dood , en vonden ze di-ie Ziveedfche el-

len lang. Dit is de gemene gi-ootte der volwaïïènen ; dog zy zyn zeer

dun. De dikfle die ik gezien heb was op de dikfte plaats van haar li-

chaam nauwlyks drie duimen. De flang is van! boven zwart , waar-

om zy Zwarte Slang geheten wordt, glad en glinflerend; de buik is

witagtig trekkende naar het blauwe , insgelyks glinllerend en glad. Onder de

kin is de Slang wit en ook glad. Daar kimnen wel verfcheidenheden van zyn.

Ene , zynde negentien duim lang , had hondardzesentagtigbuik- (_\') en twee-

ennegentig halve ftaartfchilden. (§) Ene andere van negentien duim had

hon-

(*) Jngids niger. Zie Catesby's Nat. Hift. of Carol. vol. a. p. 48»

tab. 48. (t) Scuta abdo minalia. (S) Sqamce/ubcaudaks.
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Honderdvierentagtig fchildcn op den buik , en maar vierenzedig halve fchildcii

op den ftaan. Miflchien is deze voorheen wel een deel van den ftaarc

kwyt geraakt , en het eind weder geheeld. (*_).

Het Land is hier vol van deze Zwarte Slangen. Zy behoren tot dat Tniryl

foort 't welk in de lente te voorichyn konu, en zig al vroeg vertoont li^'^'-

als het wann wordt. Dog als 'er dan ene koude invalt zo bevriezen

zy zodanig dat zy geheel llyf worden , en zo op de aarde , en fonityds

wel op het ys , leggen blyven. Men heeft ze in dezen (laat wel voor het

vuur gelegd daar zy dan na enigen tyd weder bykwamen. Het is wel

gebeurd dat zy om nieuwe jaar, als men dan enige warme dagen had,

te voorlchyn kwamen, dog gemeenlyk is haar dit noodlottig. De gewo-

ne tyd van hare verfchyning is het einde van Maart.

Deze Slang is de gezwindfte van allen die men hier vindt, want zy Gc-

loopt zo ichielyk voort dat een hond ze nauwlyks kan inhalen. Dus is
^-w"iJ

het een menfch, dat zy vervolgt, onmogelyk haar te ontkomen. Dog
een geluk is het dat hare beet nog vergiftig nog gevaarlyk is. Vele men-

fchen zyn van haar gebeten geworden , die 'er geen zwaarder ongemak

ran gehad hebben dan indien zy zig met een mes hadden gekwetft. De
wonde bly ft maar enigen tyd pynlyk. Zy doet geen kwaad dan in de len-

te, wanneer zy paart. Als men ze dan enigfins verhindert, wordt zy

toornig, en vervolgt de menfchen uit alle hare kragccn. Ontmoet zy

dan icmant die bang voor haar is , zo brengt zy hem in grote verlegen-

heid. Ik heb 'er gekend die by zulk ene gelegenheid zig geheel

buiten adem gelopen hadden , alzo de Slang hen ,
gelyk een pyl ,

had nagezet. . Dog heeft "men moeds genoeg zig met enen Hok

te weer te ftellen , zo zal zy zelve ligt de vlugt nemen. Somwylen eg-

ter is zy zo Hout dat zy op een menich aanvalt en niet eerder wykt voor

dat zy enen goeden flag gekregen heeft. Men verzekert in 't aJgemeen

dat als zy iemant inhaalt die voor haar lopen gaat, zyzig om zyne benen

flingert , zo dat hy niet meer lopen kan maar vallen moet , waar na zy

hem enige malen in het been of elders anders byt, en dan haren

weg

(_§) Men heeft by ene licrhaaldc ondcrvindin.o; bevonden, dnt het byzondc-
re kenmedi 't welk Linnmiüs gebruikt odi de fourten der Slangen te onderichei-

den, oinleciid van dcrzelver fcüta abdominalia en caudalia, ol'J'quamce fub-
caudaki , in Slangen van het zelve foort grotelyks verichilt, zo dat 'er dik-

wyls een verfchil plaats heeft van tien of meer. Sonnyds is het gehele getal

der fchilden een behulp om het foort uittevinden , mits men vcrdagt zy of
de Slmg ook by geval haren flaart verloren liebbc en die weder aangegroeid zy\
in welk geval men zig vr.n dit kenmerk niet kan bedienen. Dit kenmerk is zo
zeker en goed niet als men wel vvenlciien zoude; dog de tekens ondeend uit

de kleur, vlakken of firepen , en diergelyken, zyn ook niet fhndvaftig; en
derhalven is het beter zig aan een onvolmaakt kenmerk te houden dan 'er geen
iü hebben. De tyd en ene grondiger kennis van dit gedierte zullen milfchien

dcszdfs iiatiRirlyke kenmerken nader en zekerder doeirvaÜIïelkn. F, •
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,vveg vervolgt Ik zal hier twee vertellingen invoegen die dit beveili-

gen. Dr. Colden berigtte my, toen ik te Nezv Tork was, dat hy
in de lente van 1748. op zyn Landgoed verfcheiden arbeidslieden

-gehad had, waaronder een was die onlangs uit Europa was overge-

jcomcn, en dus niet veel van de eigenfchappen dezer Slang wift. De
anderen, ene grote Zwarte Slang bezig ziende met te paren, hadden

den nieuweling overgehaald om 'er naartoe te gaan en ze te doden.

Deze wilde dit ook doen ; dog zodra hy by de Slangen kwam , za-

gen zy hem, en het mannetje, vertoornd van in zya vermaak ge-

ftoord te worden, vloog als een pyl op den man aan. Deze, niet-

minder dan zulk ene moedigheid van de Slang verwagtende, ver-

fchrikte zodanig dat hy den ftok wegfmeet, en uit al zyn magt het op

den loop zette. De Slang vervolgde hem , haalde hem in , wond zig

om zyne benen , zo dat de man ter aarde viel , en byna van fchrik

iyn verüand verloor. Hy geraakte niet eerder van de Slang

los, voor dat. hy ten laatften het bcfluit genomen had van zyn mes
-ie nemen,, en ze op twee of drie plaatfen doortefnyden. De anderen

•zagen dit fpel al lacchende aan , zonder hem te hulp te komen. TcAlbany
wierd my van verfcheiden lieden een voorval verhaald , dat ener jon-

ge Juffrouw gebeurd was, die des zomers met enige andere meisjes

buiten de Stad ging wandelen, en enen zwarten flaaf by zig had. Zy
was wat op den grond gaan zitten, terwj'l de anderen heromliepen,

toen 'er ene Zwarte Slang , in hare liefkozingen gefloord, op haar

afkwam, haar. onder de rokken k'oop, zig om haar lyf floeg, zo dat

^y, en uit fchrik en door het klemmen van de Slang om haar lichaam^

ter aarde viel en buiten weden geraakte. De flaaf loopt toe, en haar

indien toefland ziende , zo ligthy, miiïcbien vermoedende wat 'er gebeurd

was , of milTchien om een middel.te gebruiken , het welk fommigen aanwen-

den ten einde een menfch dat in onmagt legt weder tot zig te brengen, hare

rokken op , en vond daarene Slang , die zig om het lyfzynerJuffrouw zo digc

als mogelyk was geüingerd had. Hy was niet in ftaat de Slang los te krygen

zonder ze doortefnyden, waai'op het meisje weer by zig zelve kwam.

Dog dewj'l de flaaf haar by die gelegenheid van zo naby bekeken had ,

konde zy hem in 't vervolg niet meer voor hare ogen dulden , en ver-

viel in ene uitterende ziekte, waaraan zy overleed. Op andere tyden

van het jaar is de Slang meer geneigd om weg te lopen dan om op de

menfchen los te gaan. Dog egtcr.zeiden velen dat zy ook nog diep in

den zomer, en als zy niet meer in haren tyd is om te paren, menfchen

en vooral kinderen die bang zyn , en die zy ziet dat voor haar gaan lo-

• pen , zal nazetten. Zelfs zeiden velen ondervonden te hebben ,

.dat men ze bewegen kan om iemant natciopen, met namelyk haar te
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goyen, en 't dan op een lopen te zetten. Ik kan dit niet wel in twyfiel
trekken, daar zo vele geloofwaardige lieden het my getuigden; dog my
heeft het noit willen gelukken, fchoon ik het altyd, als ik 'er gelegen-
heid toe had, beproefd heb. Of zy my voor enen argliftigen bedrieger
aangezien heeft, of wat anders hiervan de oorzaak geweeft is , weetik
niet. Maar zy ging altyd voor my mee alle magt, gclyk een pvl, op
de vlugt.

o o J rj 1 t

Men fchreef hier te lande dezer Slange in 't algemeen hetvemogen toe Tovcv-
van vogels en eekhoorns te betoveren, gelykik reeds aangemerkt heb. '^'-'St.

Ik weet met wat ik hiervan denken zal. Zelf heb ik het noit gezien-,
dog ik heb meer dan twintig menfchen, en onder dezen zeer geloofwaar-
dige heden, de zaak als uit enen mond, fchoon zy zelfs op ver van mal-
kander gelegen plaatfcn woonagtig waren , horen gcaiigen. Zy verze-
kerden my op hunne eer dat zy het met eigen ogen gezien hadden , en
fommigen was dit zelfs meer dan eens gebeurd. Maar men moet aan-
merken dat 'er ene grote menigte vogels en eekhoorns zig in de bofTchen
onthouden waar de Slangen zyn,dus het dezen niet bezwaarlyk valt enen
van dezelven enen dodelyken hap te geven, waarvan zy niet ten cerften
ftervcn, en dat de Slang onder den boom, waarop het diertje zyne toe-
vlugt genomen heeft, blyft wagten , tot dat het of van het vergift of
van de pynen door de beet veroorzaakt gedwongen worde nader by haar
te komen. Hot benauwde gefchreuw , dat de vogel of de eekhoorn
maakt, kan door bet vergift of de pyn veroorzaakt worden. Dog hier-
tegen zoude men kunnen inbrengen, dat de beet der Zwarte Slang niet
vergiftig is, en dat als de Slang zo ver gekomen was van een dier te by-
ten zy het ligt zou kunnen vafthouden zonder het op enen boom te la-
ten ontkomen, of anders zou zy volgens hare gewoonte zig fchielyk om
het zelve kunnen flingeren, en het, gelyk zy fomtyds wel met de hoen-
ders leeft, dooddrukken of vcrftikken. Dog het voomaamfte dat tegen
de zo even opgegevene verklaring wordt ingebragt is, dat die geloof-
waardige lieden, van de welken ik dit verhaal ontvangen heb, allen hei-
lig verklaarden

,
dat wanneer men, zoalsdearmevogelofeekhoomophec

punt Itond van zig in den mond zyns vyands re moeten fmyten, de Slang
onverwagt dood floeg, met een het nare gejammer van het betoverde
diertje ophield, en de vogel, als ware hy uit een net ontfnapt , weg
vloog. Enigen zeiden, dat wanneer de Slang maareen ogenblik genood-
zaakt wordt hare ogen van den vogel of den eekhoorn aftekeren hec
dier in vryheid geraakt, en weg vlugt. W^aarom doen zy dit nu op dat
tydftip en met eerder? Waren zy reeds van te voren door de Slano- ver-
giftigd of gewond, hoe konde het doden der Slang zelf hen van hel ver-

II Deel, E „.if5
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gift of de gekregene wonde verlofTen ? (*) Hec fchync dan dat de op het:

dier geveftigde ogen der Slang het als betoverd of gekluiilerd houden.

Dog het ene en andere moet ongerj'md en onbegrypelyk fchynen , fchoon

het van vele zeer geloofwaardige lieden beveiligd ,en hier te lande zoal-

gemeen geloofd wordt, dat men zig zoude doen iiitlacchen indien men
'er enigen twyfFel omtrent tonen wilde. Ik late anderen deze zaak nauw-

keuriger uitpluizen.

De Slang byt de kleine vorfchen doodt en verflindt zè. Wanneer zy vo-

geleyeren vindt , maakt zy 'er een gat in , en zuigt die uit. Als de hen-

nen op de eyeren zitten, en zy in 't neft komt, windt zy zig om derzel-

ver lyf, en drukt ze dood, waarna zy de eyeren ledigt. De Heer Bar-
tram had deze Slang zeer dikwyls op de hoogde bomen zien kruipen ,

om naar eyeren te zoeken , en als zy weder uit den boom afkwam ging

zy altyd met den kop voor aan naar beneden. Een Ziveed verhaalde

my dat hy eens ene dezer Slangen gezien had , die den kop van ene kip

geheel in haren bek genomen en zig in een ogenblik om haar lyf geflin-

gerd had, zo dat zy ze zoude dood gedrukt hebben, was hy de hen niet

te hulpe gekomen met de Slang te doden. Het hoen was naderhand
weder volkomen frifch en gezond.

Van melk houdt deze flang zeer veel, zo dat, als zy eens den weg;

naar enen melkkelder gevonden heeft, het bezwaarlyk is ze daaruit te

weren. Men had gezien, gelyk verhaald wierd, dat zy met de kinde-

ren de melk uit het zelve kommetje gegeten had , zonder de kinderen te

byren , fchoon die haar met de lepel op den kop (loegen als zy te gul-

zig was. Ik heb ze noit horen piepen., Zy weet zig meer als op de

helft van haar lichaam om hoog opteregten, om herora te zien. Zy
verwiflèlt jaarlyks van vel, het welk men voor zeer goed tegens de kramp

houdt, als men het alryd aan het lyf draagt».

De Rogge begon thans te bloeyen.

Y^J' Ik heb dikwyls op myne reis met verwondering^ gezien welk een on^

1 d v^iï
^sf^cheid 'er is tuflchen de planten en de aarde van de ene zyde ener beek

eewasfen en die welken op de andere zyde derzelver beek gevonden worden , fom-

op kleine tyds zelfs al is die beek niet groter dan dat men 'er over huppelen
amaiidcii kan. Dit deed my telkens als ik ene wat grote beek of rivier ontmoette
van niul-

vgr^vagten nieuwe planten te zien. De zaden kixnnen met den llrooni

en"van' ^^" ^<^^^ af zyn nedergevoerd. Ook was zelfs de aarde niet zelden \'an

aarde, ene geheel andere natuur dan aan de overzyde ener beek , zo dat zy

aan

(*) Deze aanmerkingen werpen ook cm grote zwarigheid -op de uitlegging

dezer zaak, hier boven I. D, bl. 137. in ene Aantekening door den Heer FoR-
STER gegeven , welke uitlegging anders niet onaannemelyk fcheeii.



PENSYLVANIE. PHILADELPHIA. 1^49. 35

aan de ene zyde dikwyls zeer vet en vrugtbaar, en aan de andere dor
en mager is. Ene rivier kan een nog groter onderfchcid malcen. Zo
zien wy wat een onderfclieid 'er is tuflclien New Jerfey en Pen/yha-nie ^

twee landfchappen alleen maar door de Dellaware van malkander ge-
fcheiden. In Penfyhanie beftaat de grond uit ene lofTe aarde, met
zand en klei vermengd, die zeer vrugtbaar is; in New 'Jerfey vindt men
nieefl enen drogen , zandigen , en , enige plaatfen alleenlyk uitgenomen

,

onvrugtbaren grond. Zelden treft men daar ftenen , veel minder nog
bergen aan. In Penfylvanie ziet men zelden enen Dennenboom ; in

New Jerfey vindt men 'er gantfche bofTchen van.

Des avonds kwam ik te Philadelphia, aan.
Phüaad-Den 22. Mai begonnen de by de Engelfchen zo genaamde Locujls, pi^la^

'

een foort van Krekels , voor den dag te komen. Zodra hunne vleu- Krekels,

gels droog waren vingen zy hun gezang aan , zo dat men in de bodchen
•meende zyn gehoor te zullen verliezen. Dit jaar was 'er ene fchrikke-
lyke menigte van. In de verhandelingen der Kon. Zweedfche Maat-
jehappy voor het jaar 1756, heb ik een omftandig narigt van hunne ei-

genfchappen en levenswys gegeven, werwaards ik den Lezer wyze.
He, Tulpenboom ftond den 25. Mai in vollen bloei. Het was zeeraange- De Tul-

naam bomen zozwaar als onze Eiken met bloemen bedekt te zien die on-
P^""

zen Tulpen zeer veel geleken , fchoon de reuk niet zeer lieflyk was.
'*

Een hoomloze olyfkleurige Kever, hebbende de randen en de na- Kevers,
den der dekfels van de vleugels zwart, en het lyf bruin , zat op de
bloemen van den Tulpenboom, Ik kon niet te weten komen of zy
het zaadmeel der bloemen verzamelden dan of zy daar om te paren
waren. Dieper in den zomer, als de Moerbezien ryp waren, zag ik
dezen Kever diepe gaten in dezelven maken , 't zy om ze te eten , 't

zy om 'er eyeren in te leggen. Ook vond men naderhand dat zy veel-
vuldig op de bladeren der Magnolia glauca zaten.

De Aurdbezien waren thans op de hoogcens ryp , en het Landvolk bragt \'ru "-ten.

de Karflèn al volkomen goed indeStad, egcerwaren zenognietovcrvloe-
•dig. Hieruit kan men evenwel van de Lugtftreek des Lands oordelen.

Den 26. Mai had men hier enen ftorm , Travado of Travat gewoon- Een
lyk genoemd. Des avonds om tien uren , zynde de lugt zeer klaar, Travado.

kwam 'er uit het Zuidweften ene zwarte wolk met een zeker gefuis!
Anders werd 'er geen wind befpeurd. Wy konden egter de aankomft
van deze wolk uit het gefuis en het geraas dat de bomen maakten, en
het welk hoe langer hoe nader by kwam , van verre befpeuren. Toen
zy by ons kwam brak 'er een geweldige ftonn uit , die , in de ftreek
waarm hy voortging, z\vare heiningen omver wierp, ze een goed ftuks
wegs met zig voerde, en zware bomen ter neder fmeet. Daarop volg-
de een tamelyk fterke regen, waardoor de ftorra verdween , en alles

E 2 XVQ'
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weder, ftil wierd. Zulke Travado's komen hier dikwj'ls des zomerse-

en brengen dit voordeel aan dat zy de lugt zeer bekoelen. Dog eg-

ter doen zy ook grote fchade. Merendeels worden zy van z\varen don-
der en blixeni vergezeld. Zodra als het onweder voorby is wordt de

lugt weder zo helder als van te voren.

7)e De Magnolia- glatica flond den 28. Mai in vollen bloei. De bloe-

]k\cr- men gaven enen lieflyken geur van zig, die des avonds vooral in de bos-
boom, fchen den reiziger of wandelaar zeer verkwikte. Toen wat later de wil-

de wyngaarden bloeiden was derzelver reuk niet minder aangenaam.

Nog waren 'er verfcheiden' andere, bloemen die de lugt met hare liet-

lyke uitwaaflèmingen vervulden.

De Kal- De Smalbladerige Kalmia bloeide thans meefl overal. Zy waft'ge-

mia. meenlyk op zandige heiden , of andere magere gronden , waar weinig

gewaffen voort willen. In Penfylvanie , maar nog meer in Nenxi Jer-

Jey en in New lork^ is zy taraelyk gemeen , dog minder in, Kanada.
Zy blyft den winter over groen. Zy verfiert als zy in bloei ftaat het

kreupelbofch niet weinig. De bloemen zyn van een fchoon purper,

dog onder in hebben zy eenen kring van donker purper , en binnen iu

dien kring is de bloem ligt gi-auw. De bloemen zitten in bosjes ron-

dom den fteel gelyk als kronen , zo dat 'er de fteel als ene opgefchilc-

te piramide uitziet. De E-ngelfchen noemen deze plant Dwarf Laur
rel. Zy is, gelyk hare Zufter de Breedèladerige Kalmia, voor fcha.-

pen en ander klein vee vergiftig. Of zy het groter vee ook zo nade-

lig is kan ik niet zeggen,
,
Buiten het vermaak dat hare bloemen den

ogen verfchaften fchryft men haar geen. ander nut toe.-

De Breedbladerige Kctlmia ftond ook in haren beften luifler , en

dong met hare Zufter om den vooiTang in fchoonheid. Dog gene van

beiden kan zig ,
gelyk de Magnolia ,, op den lieflyken geur , dien zy

geven , verheffen. Met zulk. ene fpaarzaamheid en zulk een overleg

deelt de alwj'ze Schepper zyne gaven uit. Geen wezen ontvangt al-

'\ les te gelyk, en elk ontvangt zyn deel.,

jjern- In Mai waren een groot getal Hernhutters uit Europa te Neio
^Muers. Tork overgekomen , die twee bekeerde Groenlanders met zig bragten.

De zig hier ophoudende Broeders zonden terftonds enigen van hun uic

om ze te vei-welkomen. Onder dezen waren twee bekeerden uit de

Wilden ia Noord Amerika y en twee die van SurinatTte gekomen wa-
ren. Deze drie foorcen van uit de Heidenen bekeerde Hernhutters

bevonden zig t'zamen te Neiv Tork. Ik zelf had gene gelegenheid

ze te zien ; dog zulken die ze gezien hadden meenden zeer du:--

dslyk opgemerkt te hebben , dat deze drie onderfcheiden' volken , uic

hoe verre van malkander gelegen' oorden zy ook gekomen waren ,

uogthans iii. wezenstreki^en en geftalce zeer veel naar malkander gele-

ken}
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üen, alleen waren de Groenlanden wat kleinder. En hieruit wilden

zy opmaken, dat deze drie volken van den zelven ftanivader uit No.icJfs

geflagt voortgekomen waren. Hoe ver himne mening gegrond was kan ik

niet zeggen.

Den 3<3. Mai waren derj^e Karden al vry gemeen en goedkoop. Iv^rfi'-'n-

Jams is de naam van een foort van wortelen , die men in de warnifte J^'"-'"^

delen van Amerika fterk teek om ze te eten , gelyk men hier me: de

Potatoes doet. Ik proefde ze dien dag het eerfl: aan het huis van dcu

Heer Franklin. Men had nog niet beproefd ze hier te planten , dog
zy waren uit de IVefi Indien gekomen , en dus zyn zy hier iets zeld-

zaams. Zy zyn wit , en fmaken byna als de Potatoes , dog kwalyk zo

wel, zo dat ik het der moeite niet waardig agten zoude ze hier te po-

ten , als zy d wilden voortkomen. Dit is de Diofcorea alata.

Men maakt hier veel Ä<z«;,dog zo goed niet als in Engeland ^ihoewcl Kaas,.

fommigen van oorded zyn dat de Penfylvanifche Kaas oud geworden
zynde de Engelfche niet viryken zoude. Ook kwam het my voor dat

verfcheiden' foorten van Kaas hier te lande gemaakt al zo goed als de

Engelfchen waren. Een man van Bofton in Nieuiu Engeland berigtce

dat fommigen 'daar uitmuntende Kaas willen te maken, en dat hun ge-
^

heim daarin bcftond van zorg te di-agen dat de Ivocyen op gene landen

weiden waar het water brak is , want in dat geval zou de kaas zo goed

niet zyn. Dog dit vercifcht nade? onderzoek.

Den 31. omn-ent den middag nam ik de reis van Vhilad-elphla Li ^'crtreic

een klein Jagt aan , dat geftadig als de Dellaware open is tuiïchcn ^"^" ^'^'-

Philadelphia en Trenton heen en weder vaart. Wy zeilden den droom ^l^-^'''

met fchoon weder en goeden wind op. Wy zagen enige Steuren van

tyd tot tyd wel- enen vadem hoog uit het water opfpringen. Dit duur-

de tot dat wy digt by Trenton waren , daar vfy de Dellaware xcvlïcr

ten. Het land was aan de zydevan Penfylvanie la?^,dogop die van Neia

Jerfey was het wat verhevener, zynde de zandige oever fteil dog niet

zeer hoog. Aanbelde de zyden zag men hoog geboomte, welks bla-

den 's winters afvallen.

Het weder was gedurende de gantfche maand van IMai, als het niet Het vve-

fcgende,> zo gefield, dat het des voormiddags llil was, en 's namiddags '^'-'''••

een weinig, en fomtyds- wat ilerker, begon te wayen. Ook was het des

voormiddags helder , dog na den middag betrok de lugt gemeenlyk cea

weinig dog zonder regen.

De oever der Rivier was nu hoog dan laag. Hier en daar zag men De oe-

]n de bolTchen enige kleine huizen , en nu dan een enkeld matig denen vers.

huis. De Rivier vv'erd hoe langer hoc fmalder. Om drie uren na den

Diiddag zeilden wy Burlinsrton voorby.

Burlington, deHoofdlhd en de vcrblyfolaats van den Gouvei-ncur ^"'^'"£^ ^
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van New Jcrfcy-, is ene kleine phats, twintig Eng. mylen van Phila-

delphia op den oofter oever der Dellaware. De huizen waren meren-

deels \'an fteen, dog ftondcn ver van malkander. De Stad heeft ene

\-oordelige legging, dem'l 'er Schepen van ene vry aanzienlyke gToot-

xe komen kunnen. Dog Philadelphia is haar een hinderpaal om ha-

ren handel uittebreiden , want de eigenaars dier plaats hebben haar zeer

grote \'Oorregten gefchonken waardoor zy zo zeer toegenomen is dat zy

alle andere Steden den handel onttrekt. Het huis van den Gouverneur is

niet groot dog ran fteen, en (laat digt by de Ri\'ier. Het is het eerlte

gebouw in de Stad dat men van Philadelphici komende in 't oog krj'gt.

Omtrent het vloeden en ebben der Dellaware , het welk men tot by

Trenton gewaar vi^ordt, is aan te merken, dat als by volle maan het

water by Kaap Hinlopn , by voorbeeld , ten negen uren voor den

middag het hoogft is , men het hooglte water op de Rivier by Chefier

om een uur en tien minuten na den middag heeft , en te Pbiladel-

fhia om twee uur en tien minuten. Deze waarnemingen heb ik van

den Heer Evans.
Oc\-crs. De Oevers aan den kant van Netv Jerfy waren merendeels hoog en

fteil, en beftonden uit een fteenkleurig zand, dog aan de overzyde was

de grond ene zwartagtige vette aai'de met glimmer vermengd. Op de

zyde van New Jerfey zag möi nu en dan enen Dennenboom , dog zel-

den op de andere , uitgenomen op enige weinige plaatièn , daar zy toe-

vallig uit Ne^v Jerfey waren overgebragt.

Tegens den avond, als het omtrent een uur geëbthad, en het zeer

ftil was , konden wy het niet verder brengen , en moeften 't anker om-

trent zeven Eng. mylen beueden Trenton vallen laten. Hier lagen wy
den gantfchen nagt. De boffchen waren vol van ligt gevende vliegen ,

die in menigte gelyk vonken tudchen de bomen , en fomtyds dwars

over de Rivier vlogen. In de poelen maakten de Bulkikkers een ver-

fchrikkelyk geweld, en fomtyds fchenen 'er meer dan honderd te ge-

lyk het op een brullen te zetten. Ook hoorde men den JVbipperiwill

overal.
Vi5ort-

Pjjjj i.juni zettedenwy onze reis voort. De Dellaware was hier zeer
^^'^*

fmal , en de oevers wai-en van dezelve gefteldlieid als die wy den voorgaanden

dag zagen voor dat wy Burlington bereikten. Des morgens om agt urn- kwa-

Trsnton. mcn'wyteTrenton aan. Den volgenden dag vertrokken wy van daarmee

den gemenen wagen. De velden waren meeft met weit , rogge , mais , haver,

hcnnip en vlas bezaid. Op N'erfcheiden' plaatfen vonden wy grote ftuk-

ken met hennip. Kaftanjebomen vonden w/ in vry grote menigte. Zy
wiellèn dikw>'ls op zeer ilegte gronden , die egter niet te droog nog te

nat waren. Men zeide dat 'er vele Tulpenbomen in de boflchen wa-

ren , dog wy zagen 'er genen op den weg. Den aangcnamen geur

der
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der in de moeraden waflènde Magnolia's rook men reeds van verre , eer

men zelfs den boom kon zien.

De Phlox glaherrima ftond hier en daar vry talr^'k in de bofichen ; De Pbïbx

hare rode bloemen gaven een fchoon aanzien. Zy wies hier in de g^'^l^'i'ri-

zelve gronden als in Europa de Lyci'jHisvifcariaen de Lychnis «^'i?^^^*
and. 're^"

De Phlox maculdta groeide veel op natte plaatfen , en was vol van blocmLH,
fchone , rode , vvciruikende bloemen. Zy ftond op zulke gi'onden daar

by ons de Lychnis fl os cuculi groQk. Als men by deze bloemen de 5arr-

fia coccima , de Lobelia cardinalis , en de Monarda didyma voegt,

heeft men de bloemen die ongetwyfeld de fchoonfle rode kleuren

tonen.

De Salïïifrasbomen wai"en overvloedig digt by de heiningen van tui-

nen en boomgaarden.

De huizen die wy voorby reden waren meefl van hout. Op ene

plaats was men bezig een huis te bouwen welks muren alleen van kk-i

waren, uit de welke men hier ook de bakovens maakt.

De Boekweit had zig hier op vele pla;ufen in 't wild voongeplant. Boek-

Wy zagen 'er den gehelen dag enkelde planten van in de bofichen en weit.

op de velden, dog altyd digt by de wegen; waaruit men kan opma-
ken dat zy hier uit verftroide zaden is voortgekomen.

Des avonds laat kwamen Vfy te Aieum Brunswyk aan. Den '^. Nieuw

Juni gingen wy met een- Jagc naar New Tork de Rivier af. Deze^'"","^"

had in 't begin tamelyk hoge en iteile oevers van den roden Heen, dien
'^^'^*

ik al befchreven heb. Hier en daar itond ene Landhoeve , en wat ver-

der zag men digt aan de Rivier grote koomlanden en weiden. Wy
moeften in het zeilen de tekens volgen van in den grond geftokene tak-

ken met bladeren daaraan, welken den weg aan\vezen dien men houden;

moefl: om de ondieptens te vermyden. Eindelyk kwamen wy in zee,

en zagen zuidwaards heen niets dan dezelve ; dog aan de linkerhand hiel-

den wy altyd het valle land in 't gezigt, Aan den mond der Ris'ier geko-

men zynde konden wy kiezen of wy buiten omhec Staten Eiland heen,

dan tulFchen het zeh'e en 't valle land door zeilen wilden. Wy rigtten

ons nnar weer en wind ,. en zeilden buiten om , dewyl het fchoon weder
was, daar men by ilorm binnen door zeilt; en fchoon wy twee uren

bleven vafl: zitten, arbeidden wy ons nogthans weder los, en kwamen
des avonds om negen uren te New Tork aan , welke Stad ik al be- 5r

^^'^^

fchreven heb.-
JJ^™

Den 4. Juni vond ik hier in de minen ïVyngaarden , die uit Europa -\yy„*.

gekomen waren. Zy droegen jaarlyks vele zeer goede druiven. Als gaar.kn.
de winter geflreng is bevriezen zy dikwjds tot aan den grond toe, maar

'^

met de lente botten 'er nieuwe fcheuten uit.

De Aardbejfen werden nu dagelyks mcnigxaüdig te koop geveild. Ani\lb:s-

Eea ''•'"'
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Een jonge Engelfchman uit Jantaika berigtte dat daar gene Aardbe-

zien groeiden. De Slangen zyn zeer op deze vrugc gefteld ; dog zy

zyn zo goed niec als die in Zweden en Finland vallen.

Klaver. Buiten de Stad was iiier en daar op de hoogtensÄ^^^rwrgezaid. Men
was ten dele bezig met het afmayen der velden ; fommigen waren reeds

gemaid, en de klaver lag op hopen om weggevoerd te worden.
Kaï-nen- ^(^^ (Jen weg tuffchen Pbiladelpbia en Brunswyk vindt men vele
bomen.

Kf^rfJènbomen op de Landhoeven ; dog verder waren zy vry zeldzaam.

INIaar in Neiu Tork voorby State» Eiland vond ik ze weder inenig-

vuldigcr. Dog daar waren hier zo vele verfcheidenheden niet van als

in Penfylvanie. Ik zag hier weinig van de zwarte zoete , dog raeefi:

van de zure rode karlTen. Men mogt op reis in de boomgaarden zo

vele karden eten als men wilde, mits men de takken niet aan Hukken

brake. TulTchen Brunswyk en Statett Eiland vond men vele Appel-

boomgaarden.
Vifcli, Den 6. Juni hoorde ik verfcheiden lieden van jaren verzekeren dat

de vifch hier fedcrt korten tyd merkelyk was veiTninderd.

Rum, De Rum^ een foort van brandewyn die uit fuikerriet gemaakt wordt,

en hier flerk in 't geteuik is, wordt voor gezonder gehouden dan bran-

dewyn, die uit koom gelloofkt wordt. Ora dit te beveiligen zeide men,

dat zy een ftuk varfch vleefch in Rum en een ander ftuk in brandewyn

gelegd , en in beiden enige maanden gelaten hadden , waarna dat 't welk

in Rum gelegen had 'er zeer wel en gaaf, dog het ander geheel door-

vreten en vol gaten uitgezien had. Dog deze proef fchynt my niet van

de juiftften te wezen. De Major Roderfort verhaalde, dat, toen hy op

den krygstogt naar Kanada was, hy bemerkt had dat de Soldaten wanneer

zy enigen tyå lang brandewyn zopen ftierven , dog dat de Rum hun

geen kwaad gedaan had, fchoon zy ze dagelyks enen langen tyd ge-

bruikt hadden. (*)

ip„ff Long Island is de naam van een Eiland leggende vlak over de Stad

Islajid, New Tork in zee. Het noordelyker deel is veel vrugtbaarder dan het

zuidelyker. Voorheen heeft "er ene grote menigte \'an Wilden op ge-

woond ; ook vindt men 'er nog ettelyken van , dog zy venninderen jaai'-

lyks, vermits zy 't Eiland allengskais verlaten. Het zuider deel is wel

het dorlle ; dog de wyze Schepper heeft die onvrugtbaarheid door ene ver-

. . bazende menigte van oefters , kreeften , ki-abben , allerleien vifch , en

veler-

(*) Dat onder de flerke dranken de Ruvi de niinfl: fchadelyke is,konn voor-

laamclyk van hare balièmagtige eigenlchap, die zy vnn de_liiiker krygt, welke

de brandende kragt , allen fterken dranken eigen , matigt. Moe ouder de

Rum is zoo veel te meer wordt deze brandende eigenfchap verminderd. Dit

is onlangs , volgens de ontwyfclbaarlle gronden der Scheikunde , door den

ïieer Dossie , met duicielyke proeven , bewezen. F.
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velerhande zeevogels vergoed , die men daar veel overvloediger

aantreft dan aan het noorder eind. Dit is de oorzaak ook waarom
de IVilden zig aan het zuider gedeelte het meefl: onthielden , dcwyl
zy voomamelyk van oefters en andere zeevoortbrengfels leefden. Nog
kan men by ebbe in korten tyd ene gantfche kar vol oefters laden ,

die een cnkelde vloed op 't ftrand gefmeten heeft. Overal op het Ei-
'

land vindt men ene grote menigte van allerlei ichalen, die de TVilden
voorheen daar geftroid hebben. Deze fchalen gebruikt men nu om 't

land te milten. Het zuidelykfte deel van 't Eiland wordt meell tot

weiland, het andere tot koornakkers gebezigd. Men wil dat in 't laatlt

genoemde deel de winter langer aanhoudt , en de fneuw langer
leggen blyft. De menfchen zyn hier zeer vrugtbaar, lang en fterk.

Den 10. Juni om den middag verlieten wy New York^ en zeilden Vertrek,

met weinig winds de Rivier Hudfun naar Alhany op. Wy zagen
zeer vele Schuiten , die van iVew Tork naar huis keerden , waar zy
eetwaren en andere goederen te koop gebragt hadden , die daar , we-
gens de menigte van Ingezetenen en den Herken handel , wel gewild
zyn. De Rivier liep hier van 't noorden naar 't zuiden. Zy had eni-

ge lioge uitftekken van land. Hare breedte zal aan den mond vyf
vierden van ene Eng. myl wezen. Sommige BruinvilTchen fpeelden op
het water. In 't begin was de oever aan de ooftelyke zyde, dat is die
van Nenu Tork, hoog en fteil , dog aan de andere gloyende en met
hout bedekt. Egter zag men aan weerskanten landhoeven en koorn-
akkers. De fteile oevers befionden uit ene fteenkleurige aarde. Ook
fommige kleine klippen van grauwen fleen vertoonden zig hier en daar.
Omtrent tien of twaalf mylen van New Tork kreeg het land aan den
weftelyken oever ene geheel andere gedaante , want daar vertoonden
zig hoge bergen, loodiregt Heil tegens den ftroom aan. Somtyds ftak
een hoek uit in 't water als ware het van een bolwerk. De bergen
v/aren met klein eiken- en ander hout bewaflèn. Vele grote en kleine
itenen lagen aan den kant , zynde van boven neder gevallen. Deze
bergen duurden enige Eng. mylen lang. Dog aan de ooller zyde was
het land merendeels hoog , Ibmtyds gefchakeerd met bergen en val-
Jyen , die meeft met blad verwifTelend geboomte bewalTen waren. Ook
zag men hier en daar landhoeven. Op de heuvels lagen enige lolTè
ftenen. Wy zagen overal BruinvilTchen , en op ene plaats enige Steu-
xen (*). Wat hoger op vonden wy den ooftelyken oever fterk be-
bouwd , en wy zagen vele fchone landhoeven , omringd van boom-
gaarden en akkers , zo ver het gezigt reiken kon. Omtrent twee en

twin-

C*) De iVew Torkfche Steuren, die ik dit faar oversjbragt heb eezien, had-
den korte Itompe ncuzei), daar de Engell'cbai lange llioetcn hebbeu. F.

//. Deel f'
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., twintig Eng. mylen van New Tork verlieten ons de hoge bergen , en

maakten als v^^are het enen rug dvi'ars door 't land van 't ooftcn naar

het wellen. Ook veranderde de weflelyke oever, beflaande voorts uit

vallyen en kleine bergjes. Het land was hier byna niet bewoond. De
ooilelyke zyde egter bleef even bekoorlyk van gedaante. Na ene viryl

in 't donker gezeild te hebben , wierpen wy 't anker , des te meer de-

wyl het ftcrk begon te ebben. Wy bleven hier den gantfchen «nagt

leggen.

JDen II. des morgens vervolgden wy onze reis met den vloed. Wy
zeilden voorby de Highland Mouitains^ die ooftelyk van ons lagen.

Zy beilonden uit grauwe rotfen , waren hoog en vry (leil , en met

blad verwiflelende bomen , Dennen en rode Ceders bedekt. Aan de

wefter zyde was het land vol van klippen , dog die de hoogte niet:

hadden van de bergen aan den anderen kant. Wy konden niet wel

de toppen dier bergen befchouwen, dewyl zy met enen dikken nevel;

omgeven waren.. Ook zag men gene landhoeven, vermits het land te;

vol klippen was. De aflland van dit gebergte van New York reken-; •

de men op zesendertig Eng., mylen.

Enige mylen verder hadden wy nog heuvels en klippen aan de j

weflelyke zyde , en aan de ooftelyke ene verwiflèling van groter en:

kleinder bergen en dalen, bedekt met geboomte. Schoon de bergen,

diot aan de Rivier niet hoog wai'en, wierden zy allengskens hoger en-

hoger , hoe verder zy landwaards in kwamen. Daarna vertoonde zig
;

niets dan zeer hoge ronde bergen en dalen, die beiden met hout be-

waflèn waren. De dalen zelven waren eigenlyk niets dan lage klippen

en rotfen, die op vele plaatfen nevens de Rivier loodregt ftèil afgin-

gen. De breedte van den ftroom bedroeg gemeenlyk een musketfchoot,

dog fomtyds wel twee of drie.. Verfcheiden' foorten van visfchen.

fprongen in 't water. . Om tien uren voor den middag ging dè

wind leggen, en wy waren genoodzaakt de riemen te gebruiken; Op
ene plaats aan den wefter oever zagen wy een rood gefchilderd hou-

ten huis^ en men zeide dat een weinig hoger op een zaagmolen ftond.

Buiten dit zagen wy dezen voonniddag nog huis nog bouwland.

Het water der Rivier was hier niet zildg meer. Dog men zeide

dat het fomwylen by enen zuidwellen wind nog veel hoger brak blyft.

Ook fcheen hier het water donkerder dan meer naar beneden.

De oor- Het is ene zware , zo niet ondoenlyke zaak , den oorfprong der Ri-

fprong vieren in 't algemeen te verklaren. Enigen kunnen wel uit ene verza-

*^F
^^^' meling van water oncftaan zyn , dat door enen zwaren regen of ander

vieren.
j.Qgyj^j vergaderd is geworden , en de kanten der verzamelplaats over-

treden is, of zig op ene andere wys enen doorgang gemaakt en zynen

Joop naar den kant genomen heeft, waar het den minften wederifend

ont-
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ötttnioette. Die is veelligt de oorzaak waarom zo vele Rivieren , zelfs

Jangs vlaktens zo krom lopen. Egter fchynt het dat fommigen haren

oorfprong in de fchepping zelve hebben, en dat de alwyze Schep-

per toen reeds den weg die derzelver wateren nemen zouden aange-

wezen heeft, want het is niet waarfchynlyk dat zy alleen uit enen toe-

valligen overloop van wateren ontdaan zyn. Onder deze laatfte foort

van Rivieren mogen wy de Hudfon wel rekenen. Haar loop , hare oevers ,

alles moeft verwondering in my verwekken. Zy begint een goed ftuk

boven Albany , en loopt lynregt van 't noorden naar het zuiden tot

by Ne-w Tork. Dit is ene langte van ten minilien honderd en zeftig

Eng. mylen ; want de kleine bogten die zy fomtyds maakt hebben

haalt niets te beduiden. Op fommige plaatfen tuilchen Neiu Tork en

Albany zyn ryen van bergen , lopende ooft en weft , en , het geen

zonderling is, deze bergen lopen zonder afihydingen voort tot dat zy

aan de Hudjon fluiten, die ze plocsling aflhydt, zo dat hunne kanten

loodregt fteil tegens de Rivier ftaan. Dus is hier ene opening zo

breed als de Rivier. Dog aan de overzyde vangen de bergen weder
aan , en lopen verder weftwaards. Het geen nog aanmerking verdient

is, dat de Rivier In die opening al zo diep, zo niet dieper is, als

op andere plaatferK Het is wonderlyk te zien hoe loodregt de kan-

ten der bergen tegens den ftroom zyn. En het fchynt, dat indien de

Voorzienigheid deze opening niet gemaakt had, al het land meer naar

boven altyd onder water zou geftaan hebben , dewyl dit gebergte
,

gelyk een dam , het aflopen van het water zou belet hebben. Waar-
om gaat nu deze Rivier zo lang in ene lynregte ftreek voort? Waar-
om leggen deze doortogten tulTchen de bergen onder dezelve middaglyn?

Waarom zyn 'er Watervallen digt by die doortogten , of ten min-
ften ondieptens met fteenagdge gronden?

Wy wierden nu hoe langer hoe meerder verfchrikkelyke hoge en
fteile bergen aan beide de oevers gewaar, die op het maken van enig

geluid enen fterken weerklank gaven. Hoe hoog en fteil deze ber-

gen ook wezen niogten , waren zy egter met laag hout bewaflèn.

Van hier konden wy , ver noordwaards van ons , de zogenaamde
Blauws Bergen zien. Ook fcheen het land verder op tamelyk be-
bouwd en min bergagtig te zyn.

De Schipper vertelde dat men in enen dezer bergen aan de weft-

zyde der Rivier dikwyls des nagts een ligt zag, 't welk het volk voor
«nen Karbonkelfteen hield.

De laadle dezer hoge ten weften leggende bergen wordt ButteV'
hill genoemd. Het land werd verder op vlakker; ook begon men
meer landhoeven en akkers tufichen de hoogtens te ontdekken. Eer
wy deze bergen te boven waren liep ons de wind tegen, zo datwy

F 2 la-



44 NEW YORK.
laveren moeden, het welk zeer langzaam in zyn werk ging, alzo de Ri"»

vier hier niet boven een fnaphaanfchooc breed was. Eindelyk en wind

en ebbe tegen krygende, wierpen wy het anker, waarop wy aanland

traden om te zien wat daar merkwaardigs mogt te vinden wezen.

Sassafras- en Kaftanjebomen wieden hier veel , ook hier en daar een

Tulpenboom. Ook Honden hier enige breedbladerige Kalmias in bloei,

dog de bloemen waren wit.

Kort na den middag begon het uit het zuidweiïen te wayen , dus ligt-

ten wy het anker. Wy hadden juift ftil gelegen op de plaats daar het

fteile gebergte eindigt. Het beftond uit grauwen rots, en op den kant-

van 't water lagen vele kleine (lenen. Zo di'a wy de bergen verlaten

hadden wierd het land vryer, vlalcker en wat verheven. Ook wierd de

Rivier byna ene- Eng. myl breed.

Na enigen tyd zeilens befpeurden wy gene bergen meer nevens de Ri-

vier; maar ten ooften ging ene ry vaa bergen noordoofl , welker zyden

ter halver hoogte met hout bedekt zyn. Dog de toppen waren gemeen-
lyk kaal. Miflchien dat van wegen de fterke zonnefchyn , de droogte en 't ge-

weld der winden, die men hier heeft, daar niets wilde voortkomen. (*} Op
de ooderzyde was het -land- meer bebovRvd als aan de weftelyke, daar

ons zelden een huis, maar alleen louter bofTchen , fchoon Het-Land vlak

was, voorkwamen. Omn-ent zes en \7ftig Eng. mylen van Ne-w Tork

was het land niet zeer hoog , dog overal vol houts, uitgenomen dat

hier en daar ene boerdery wierd aangelegd. De hoge bergen , v^elken

wy dezen namiddag verlaten hadden , vertoonden zig nu • over de bos-

fchen heen. De Highlandi Moutaim liepen niet noordelyker aan de

ene zyde der Rivier dan aan de andere. Hunne kanten die niet naaft de Ri-

vier waren gingen niet loodregt maar gloyende op , zo dat men ze,

fchoon niet zonder moeite , beklimmen konde.

Kalk, Men brandde kalk op verfcheiden' plaatfen langs de Rivier, waarde
grond enigfins verheven was. De Schipper zeidé dat men daar enige Eng.

mylen ver enen fchonen grauwblauwen fteen vond waaruit men kalk

brandde , dog verder vond men genen kalkfteen dan te Albany.

Banu. Wy voeren een klein uitftek lands op den wefteroever voorby dat2>«»-

ce genaamd wierd, omdat, zo als men zeide, de Hollanders zig op die

plaats voorheen eens vrolyk gemaakt en gedanft. hadden, dog ene menig-

te

() De Heer Kalm bedriegt zig als hy denkt dat op dè toppen dezer bergen

niets wil waffen van wege de kragt der zonne aldaar, dewyl het algemeen

bekend,, en op de ondervinding gegrond is, dat de zon zo grote uitwerking

niet maakt op de toppen der bergen als in de dalen , en de koude verhindert

dikwyls het hout op de topgen der bergen te waiTen.
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te JVilden , die met hun gekomen waren , zouden hen allen hebben om-
gebragt.

Des avonds laat wierpen wy 't anker , hebbende en wind en ebbo

tegen. Men had hier omtrent twaalf vadem waters. Des nagts zagen

wy vele ligtende vliegen , die fomtyds op het want kwamen zitten.

Den 12. Juni voeren wy voor ty, dog tegen wind, den ftroom op.

De Rivier was hiei* een musketfchoot wyd. Het land aan beide de zy-

den was eniglins laag , en beftond uit lage klippen en fteenagtige velden ,

dog was doorgaans met hout bedekt. Het was zo flegt dat zig 'er nie-

mant wilde nederzetten. Enige Eng. mylen bleet" het land zo ,

zonder dat men ene enkelde landhoeve ontdekken kon. Om elf uur

voor den middag bereikten wy een klein Eiland midden in de Rivier leggen-

de. Hier is men ten halven wege tulTchen New Tork en /ilbany. Het land

,was nevens den- droom laag, en fteenagdg. Dog verder op zag men met

hout bewadèn' bergen , vooral aan de wellzyde der Rivier , en nog ver--

der weg keken de zogenaamde Blauwe Bergen over de eerften heen.

Tegen den middag wierd het fbl , dus wy weinig vorderden. Het land

was hier, vooi-al tegens 't ooften, wel bebouwd, dog het fcheen zeer

zandig te zyn. Een der vlekken, die hier lagen, heette Sirasburg -^ het Stras-

wierd van vele Duitfchers bewoond. Weftwaards zag men hier en daar hirg.

«nigc nieuw ontgonnen akkers. De Blauwe Bergen waren hiervandaan

zeer duidelyk te zien. Zy fiakcn door de wolken door , en keken boven

alle de anderen: heen. De ftroom was voor Strasburg ene Eng. myl
ireed.

Men gebruikte hier tot tindel een geel zwam (*), dat op de Ahon>
bomen wafi:. Dat van den roodbloemigen Ahorn ("t") wordt voor het

befte gehouden. Na dat agtte men het meeft 'cwelk van den Suikerahoni {%)
komt-

Een weinig van Strasburg legt ene plaats Campen Rheinbeck ge- Campew
noemd. Het is van de Rivier af, en wordt van vele Duitfchers be- ^bein-

woond , die 'er ene. kerk hebben. Deze ftad kan men van de Rivier niet
^^'^^'

zien.

Om twee uur na den middag begon het uit het zuiden te wayen,
ZD dat wy goeden wind hadden. Wy zagen fraye akkers , wel gebouw^
de hoeven en fchone boomgaarden. Op den weftelyken oever was het
land ook enigfins hoog, dog nog meeft met hout bedekt, alleen vertoon-
de zig hier en daar, dog, fchaarfch , ene landhoeve. De Rivier lieplyn-

regt noordwaards , zo dat wy 'er geen einde van zien konden. Zy was
©p de meefte plaatfen ene Eng. myl breed.

De wind was ons den gantfchen nagt gunftig, zo dat ik gene gela-

F 3 gen-

,4*) Agaricus. (f) ^icer rubnm. {^$) yictr Jaccranim.
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genheid had naar 'de gefteldheid des lands onderzoek te doen. Den 13,
des morgens om vyf uur waren wy , zo als men ons berigtte, maar
negen Eng. mylen van Albany^ Hec land was laag aan beide de oevers,

en geheel byna met hout bewaflen , uitgenomen dat hier ene kleine boer-

dery is aangelegd. Aan de Rivier lagen natte , met rietgras (*) bewas-

fene weiden , en dezen maakten verfcheiden kleine Eilandtjes uit. Wy
zagen gene bergen. Wy haaftten ons naar Alhany en hadden aan weers-

kanten meefl lage landen, die egter, hoe nader wy by Albany kwamen,
fdes te beter bebouwd waren.

Men had hier het gebruik van hoiftapels onder daken te zetten , die

men kan laten ryzen en dalen, (i") De huizen die men van tyd tot tyd

zag , waren ten dele van fteen , ten dele van hout. De Rivier was zelden

breder dan een fnaphaanfchoot , en had verfcheiden' zandbanken , zo dac

men het vaarwater diende te kennen. Eindelyk kwamen wy 's morgens

j^lbany, om agt uur gelukkig te Alhany aan.

Jagieii. Alle de Jagten, die tulTchen New Tork en Alhany varen, horen in

de laacfte dier plaatfen t'huis. Zy gaan zo lang het water open is gefta-

dig over en weer. Van Alhany vervoeren zy voomameJyk plan-

ken , en ander timmerhout, meel, erwcen, en pekeryen, die men
van de IVilden koopt, of die 'er de Franfchen in 't geheim naar toe

brengen. Zy keren byna ledig terug , uitgenomen dat zy enige koopwa-

ren , waarvan de Rum de voornaamfte is , medenemen. Deze laatfte

waar 'kunnen de Ingezetenen van Alhany niet ontberen , dewyl zy daar

door de ogen der Wilden 20 weten te verblinden , dat dezen hun de pel-

teryen naar goeddunken fchatten laten. Deze Jagten zyn tamelyk

groot, hebben goede kajuiten, zo dat men daar zeer gemakkelyk in is.

Zy zyn gemeenlyk van rood cederen, of van wit eiken hout. Dikwyls

is de bodem van witten eik , de zyden van roden ceder, omdat het laat-

ile hout veel langer onverrot blyft dan het eiken. Dog dewyl hercede-

ren hout ligt baril als het ergens tegens ftoot, en de Hudfon op ve-

le plaatfen vol is van zandbanken en klippen, waarop de kiel fom-

tyds raakt , zo kiefl: men liefll eikenhout voor den bodem , dewyl het

weker is en niet zo ligt fplyt. En daar de kiel onder water is ftaat

zy niet zeer bloot aan verrotting.

Kanoes. De Kanoos, die deze Jagten by zig hebben, zyn uit een enkeld

ftuk houts gemaakt, dat uitgehold is. Zy zyn van voren en van ag-

teren puntig, dikwyls drie of vier vadem lang, en zo breed als de dikte

van den ftam het toeliet. De roeyers zitten niet onder 't roeyen , maar

voor en agter ftaat een man met ene korte riem in de hand, waarmede

zy het vaartuig doen voortgaan. Ieder jagt heeft 'er twee. De Kanoos

die

(*) Canx- Ct) Dit gebruik zal men denkelyk van de Hollanders ontleend

hebben.
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die te Aibany gemaakt worden zyn meed van wit dennenhout. Zy kun-

nen agt of twaalf jaren duren, vooral als zy Van buiten met een mengfel

van teer , vet en vei-w bellrekcn zyn. Te Albany heeft men geen ander

hout dat 'er goed toe is dan het witte dennenhout; maar te Ne'Vü Tork

maakt men ze uit rood cederen liout. Gemeenlyk zyn 'er gene banken

in, maar men moet op den grond zitten, want als 'er banken in waren

zoude men in gevaar zyn van omteflaan, indien men het evenwigt niet

wel bewaarde.

Battoes ,{*) noemden de Engelfchen een ander foort van fchuiten , Battoa

die men in Albany veel gebruikt. Zy zyn van witte dennen of vuren

planken gemaakt. De bodem is plat , om des te beter over ondieptens

voorttekomen ; de einden zyn puntig en wat hoger als in het midden.-

Men zit 'er in , en roeit ze gelyk wy onze boten doen. Zyzyn vry lang,

fomtyds diic en fomtyds vier vadem. Hec boord is altyd loodregt, en

van twintig duim tot twee voet hoog, en de breedte in het midden is

omtrent twee ellen. Men bedient zig hier van dezelven voomamelyk
om koopwaren naar de Wilden te voeren , in geval de ftromen vaarbaar

genoeg zyn , en men de fchuiten niet een (luk wegs over land dragen

moet, want de fchuiten die uit den baft van bomen gemaakt zyn barlten

te ligt als zy floten , en de Kanoos laden niet veel en flaan te ligt om.
Ik zag hier genen van dat foort van fchuiten als men gevvoonlyk in

Eurepa gebruikt. -

De koude doet te Albany veelcyds grote fchadé. In den zomer Ivou.Ie.

gaat 'er nauvvlyks ene maand voorby die niet enige nagten geeft dat

het vrieil. De lente komt hier zeer laat ; het vrieft dikwyls des nagts

in April en Mai, waardoor de bloeifems veel lyden. IVIen \Tcesde

dit jaar deswegens zeer voor de appelen. Zelfs vriezen wel de bloei-

fems der cil;en in de bofTchen dood. In den herfft houden de
warme dagen en nagten lang aan. Tegens heteinde van September begint

het des nagts gemeenlyk te vriezen, dog vooral in Oifhober. Van 't

begin of ten minften het midden van November af tot in Maart
of April (f) moet men het vee in de ftallen houden, en met hoi
voeden.

In den zomer blaaft de wind meed uit het zuiden, en brengt grote 'Wede i'

droogte aan. Nu en dan egter regent het een weinig. Zodra 'er '" ^i^"

regen komt loopt de wind noordwelt, blyft zo enen dag of twee, Corner,

en keert dan weer naar zynen hoek. Dit heb ik in dit en het vol-

gende jaar dikwyls ondervonden.

Den 15. Juni zagen wy dat de betuiningen hier gemeenlyk van vuren

plan-
-

O Van het Franfch Batteam.
Cf) Dit wordt volgens dca ü„.vS. gerekend.
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plaiil<en gemaakt waren , die op malkander tuflchen vuren palen lagere

Van dit hout had men hier voorraads genoeg, aangezien de menig-
vuldige boflchen en zaugmolens.

Appelen. De Appelbomen flagen hier zo vi^el als ergens in Noord Amerika,
Men vond boomgaarden by elke boerderj'. Men heeft hier enen zeer

lekkeren appel, dien men in den herfll: als iets zeldzaams naarA^ew Tork

en elders verzent. Ik heb te Aolo uit de pitten van dezen appel ver-

fcheiden bomen gefokt, die zeer wel zyn voortgekomen, en onze win-

ters -verduren kunnen. Dog zy hebben nog gene vrugten gegeven.

Men maakt hier ook Cyder uit de appelen. Ook (lagen hier allerlei ^«ri-

fenbomcn vry wel , dog niet de Perenbomen. Dog zoude dit niet toete-

fchryven zyn aan gebrek van zorg voor de zelven , aangezien men in Pen-

fylvanie goede peren vindt?

Peruker. Persikénbomen heeft meft Mer dikvirj'ls geplant , dog zy zyn niet wel

geflaagd, het geen men deels aan den grond, deels en voomamelyk aan

enen zekeren worm toefchreef, die in den grond zit en de wortelen af-

byt. Miflchien doet 'er ook wel de felle vorfl: veel toe.

Buiten -dezen had men hier gene andere tamme vrugtbomen. Hen-
nip €n vlxis zait men zo veel als men tot het gebruik van noden heeft.

3\Iais. j)og ds Mais wort hier fterk geteeld. Een lolTe grond wordt 'er

het beft voorgehouden. In klei kwam zy niet voort. Zy heeft hier

twee honderd voor een gegeven. Men hield derhalven dit graan voor

een der voordeligften , te meer daar het weder opkomt al vrieft hec

in 't voorjaar d-ood. Voorbeelden zyn 'er voor handen, dat de plant

tot twemaal toe bevrozen geweeft zynde egter enen voortreifelyken oogft

gegeven heeft. Ook kan zy beter tegens de droogte dan de Weit. Het
grootfte foort van Mais wordt in September ryp.

^y ,:. De Weit wordt hier ook met voordeel gebouwd. Zy wordt gerekend

twaalf voor een te geven ; indien men maar tien voor een krygt is men
kwalyk voldaan. Somtyds geeft de oogft twintig voor een. De Land-

Landlie- lieden in Albany zyn ten dele Hollanders, ten dele Duitfchers. De
den. laatften hebben verfcheiden' grote dorpen, en zayen veel Weit, die naar

Albany en van daar naar New Tork vervoerd wordt. Uitgenomen de

Weit die by Sopm, anders Kin^s Tonan, gewonnen wordt, is die tus-

fchen Neijo Tork en Albany valt de befte van gdh&Ql Noord Amerika.

Men eet hier niet dan weiten brood. Te New Tork wordt de Albani-

fcbe Weit wat duurder dan andere betaald.

Rogge wordt hier ook , dog niet veel
,
gezaid. Garft wordt 'er wei-

nig geteeld , omdat men Weit genoeg heeft om 'er mout van te maken.

Maar omftreeks New Tork zag ik gi-ote velden met Garft. Haver wordt

hier maar zo veel gezaid als men voor de paarden nodig heeft.

EiiwTEN worden hier veel gezaid. Zy flagen zeer wel, en worden

jaar-
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jaarlyks vele tonnen van naar New Tork gevoerd. Men is hier lang van

den fchadelyken erwcworm vry gebleven , dog federt weinige jaren heeft

hy zig hier ook in de erwten begonnen te doen befpeui'en , en grote fcha-

de aan dezelven toetebrengen , die voorheen hier in overvloedgewonnen ,

en vooral voor het gebruik der zeevarenden met groot voordeel verkoft

wierden. Voordezen liet men te King's Tewn en in New Tork erwten

van jilbany komen om te zayen, en dezen waren het eerfte jaar meeft

vry van de wormen , dog het twede kwamen die 'er al in , zo dat zy on-

eetbaar waren. Enigen zyn hier gewoon van, als de erwten onder 't

koken hard blyven , wat aïch in den pot te goyen ; dog of dit gezond

en aangenaam is weet ik niet.

De meefte menfchen plantten Petatoes. Sommigen bewaarden ze in Pot-atoes>

afch in plaats van in zand, In Ierland zyn vele lieden gewoon in den

herfll de Potatoes in den oven een weinig te drogen , om ze des te beter

te doen duren. Dog dan deugen zy niet om geplant te worden.

De Bermudifche Potatoes (*) zyn hier ook redelyk wel geflaagd. De
üommelvogel wordt hier , dog zeldzaam

, gevonden.

Men maakt hier de Dakberden van wit dennenhout, het w^lk men al Dakeii.

zo goed en duurzaam agt als dat van den Cuprejffus thyoides. Zulk een

dak kon het, zeide men, wel Veertig jaren houden. Deze fVittc Den- wi^e
nen waflen hier veel op dezelve gronden als onze gemene Dennen. Dog Dennen.

in het benedenlle gedeelte van New Tork en in Penfylvanie heb ik 'er

geen ontmoet. Men voert velen van deze planken van Mbanyr\i&xNew
Tork , van waar zy naar buitenflands verzonden worden.

Wilde IVyngaarden wieden in ovewloed in de boflchen en op de Hei- w^'M-
le oever der rivieren , waar men ze vooral in ongelooflyke menigtens gaarden.

vond, zo dat zy dikwyls de bomen op de welken zy gekropen wa-
ren door hunne zwaarte buigen deden. Men eet de dniiven als zy
wat bevroren zyn, want anders zyn zy zuur.

Muggen vindt men fchrikkelyk veel in de grote boflchen en woe- MLi"-"-en,

ftenyen die tuflchen Mhany en Kanada leggen. De Reizigers wor-
den 'er deerlyk van geplaagd. Om zig tegens dit ongedierte te wa-
penen befmeren fommigen hunne aanzigten met boter of vet. De
zware hette maakt ook het dragen van laarzen laffig , dog men doet
wel papier onder de kouflèn. Anderen bedekken het gehele hoofd in

grote kappen , en hebben floers voor de ogen. Des nagts flaapt men
in tenten, ds 'er gelegenheid is die medetevoeren , en buiten dezel-

ven, aan den ingang, maakt men grote vuren om de muggen door den
rook te verdryven.

De Bruinvijfchen komen zelden hoger de Hudfon op dan men Bniin-

zout visfchciu

(*) Convolvulus Batatas.

U. Deel. G
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zout water heeft ; dog daar nemen de Steure» huhnè plaats in. E""-

ter is 'er wel een enkelde Bruinvifch tot by Albany gezien. Zelfs

wierd 'er gezegd dat een Walvifch eens tot by die Stad den ftroom-

was opgezworamen.

Ligtge- LiGTGEVENDE Vliegen, (*) van 't zelve (bort als men in Penfyh
\'ende vanie heeft, ziet men hier lederen nagt in menigte. Zy vlogen over-
vliegen.

jjI jj^ jjg sjjj5j ^ 2elfs kv^^amen zy ia de huizen. De EngelfcheH noe-
men ze VtturvUegen. (f)

Ijornen Verscheiden' bomen die in Penfylvanie zeer gèmeén zyn wordem
die cc yïj-

{^igj. j,jgj gevonden, als de Beverboom, de Nyjfa a^uatica, de Li-

Kvoeyeu. it^^damhikr Styracijlua ,, de Perfimon, de Tulpenboom ,. de Zwarte-
' fFalnopt , de Moeraseik, de Cercts Canadenfis, de Robinia ffeuda-
cacia , de Gkditjia triacanthos , de Annona muricata , de Celtis Oc-
ådentalis , en ene menigte van ftruikgewaflèn.. De meer noordelykc

legging der plaats, de fïrekking van het Biauwe Gebergte , dè loop der
rivieren, die allen zuidwaards naar zee ftroraen , waardoor de zaden der
planten wel van hier zuidwaards , dog niet van 't zuiden herwaards ge-

voerd wcaden, zyn voomamelyk oorzaak dat men bier vele gewallèn ta-

"vergeefs zoekt die in Pènfytvanie gevonden worden..

Een Ei- Den 9. Jmii ging ik het Eiland bezigtigen dat in dè Rivier Omtrent

]^'"!^|^^ ene Evg. myl benedeiï.de Stad legt.. Het is omtrent ene vän die mylén
* ~ läng en een vierde vaii dezelve breed.. Het is byna geheel, met koom

bezaid, en behoort èrrert enigen 'éigeriaar, wien ook twee kleine Eilan-

den daarnevens leggende toebehoren.. Men zag hier geen hout behal-

ven enige bomen, die rondom den oever ftonden, welken ,als ware het,

ene hoge haag maakten. De Koodbloemige Ahorn wies hier menigvul-

dig. 2yn blad is van ondereh als verzilverd,, het welk door dén wind op-

geligt wordende den boom van verre 'er doet uitzien als met witte bloe-

men bedekt. De Waterbeuk wies zeer hoog, en is hier een van de

bomen die de fterkfte fchaduw geven. Dte zogenaamde Waterpopulier (§)
was hier de gemeende van allen, kwam zeer wel. aan het water voort, en

bereikte de hoogte van onze zwaarfte populiereni Hy geeft enenitmun-

tende fchaduw. Op de oevers is hy een der nuttigde bomen , dewyl

zyne wortels den grond vaft maken , en in ftaat dellen den flag van 't

water te wederdaan. Dit nut brengen hier ook dé IVaterbeuken en de

Olmen voort. De wilde Pruimbomen donden hier ook in menigte , en

waren vol van cairype vn^ten. Ook vond men den Sumacb overvloe-

dig.

(*) Lampyris. (f) Fireflies.

(§) IVaterpoplar ; Populus glauduUs variii baji fóliorum adnexis , fiUis
'cordato-deltoidibus , acuminatis . /errata- angulojis j utrim^ue glabris. Is dit

«ie Fopuliis beitropbyüa. van Linn^us ?. F,.

v.cn..



A L B A N Y. 1749. 51

dig. Het zelve kan men van de wilde fFyngaardeu zeggen. De drui-

ven , zeide men , wierden zeer laat ryp , fchoon zy thans vry groot wa-

ren. De jimerikaanfche 01m maakte hier en daar grote hagen. De
grond van het Eiland was ene vette tuinaarde met zand vermengd, en

wierd het meeil tot maisplanteryen gebruikt. Ook waren 'er grote

velden met Potatoes. Het gantfche Eiland vras voor honderd pond iVew

Torkfch geld verhuurd. De Huurder deel weer kleine flukken aan ande-

ren ter huur over, die 'er moeskruiden teelden. De Porcelein wies hier

overvloedig, en zag 'er wel uit.

De eb en vloed gaat ongevaar agt of tien Eng, mylen in de Hudfon Eb cu

boven Mbany , dus wel honderd zes en vyftig Eng. mylen ver van zee.,
^' '^^ '

Dog in 't voorjaar als de fneuw ffnelt befpeurt men hier wegens het af-

komende water genen vloed ; maar ene gedurige ebbe. Het zelve ge-

beurt ook des zomers by zware en aanhoudende regens.

De koude wordt hier in 't algemeen voor zeer geftreng gehouden. De koii-

Hct ys wordt in de Hudfon drie of vier voet dik. Den 22. Maart O.^c.

S. was men met zes paarden over 't ys gereden. Somtyds gaat het eerft

in 't laatft dier maand los , en dan voeren fomtyds de fchoUen gehele hui-

zen met zig weg. Het water is in dien tyd zeer hoog, dewyl het ys

beneden zeer dikwyls dammen maakt. Somtyds was het dan drie vadem

hoger geftegen dan in den zomer gewoonlyk is. De grond bevrieft hier

dikwyls ter diepte van drie tot vyf voeten. Om den 5. November lege

men hier de Jagten op, en in 't laatft van Maart of het begin van

April beginnen zy weder naar Neiu Tork te varen. Men wift hier

niets van kacchels, en de fchoorftenen waren zo wyd dat men 'er

met paard en flede door zoude kunnen ryden.

Het putwater was om dezen tyd in vele putten in de Stad zeer Water.

koud , dog het fmaakte wat zuuragtig , het geen niet aangenaam was.

Het nauwer onderzoekende vond ik 'er vele kleine Inièkten in ,

Avaarfchynlyk Monoculi. Zy waren van twee tot vier meetkundige

lynen lang , zeer fmal en bleek van kleur. De kop was zwart en

dikker als het overige lyf, en omtrent zo groot als een kleine fpel-

dekop. De ftaart was in twee delen gefpleten , en elke arm van

denzelven eindigde met een klein zwart kogeltje. Als zy zwommen
maaliten zy kromme lynen, byna gelyk jonge Kikvorfchen. Ik goot

wat van dit water in ene kom, en deed daar omtrent een vierde van

zo veel Rums by , dog dit hinderde de diertjes niet in 't zwemmen.
Dus zoude men de punch van dit water bereid zeer fterk moeten ma-
ken, wilde men ze doden. Schoon de meftfchen die dit water dagelyks

dronken geen ongemak 'er van hadden, dunkt my egter dat het voor ie*

mant die 'er niet aan gewoon is niet zeer gezond kan zyn. Ik was enige

malen gedwongen my met water te behelpen waarin ik die diertjes dui-

G 2 de-
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delyk befpeurde, dog byna elke reis voelde ik enen dag oftwee daaraan iets.

in myn' keel, als zat 'er ene erwt in, en dit duurde wel ene gehele

week. Dit ondervond ik dit en het volgende jaar te Alhany en op eni-

ge andere plaatfen. Jungftrom kreeg 'er ene zware pyn van in de borft

en een gevoel als zat 'er een gezweL Of dit nu van deze Infekten ofiets

anders kwam kan ik niet zeggen , dog ik vermydde federt zo veel ik kon-

van zulk water te drinken. Ik heb deze BlonocuU dikwyls in het yskou-

de water dat uit de putten gefchept was hier te lande gevonden. Wie
weet hoe vele ziektens, die wy niet nauwkeurig genoeg onderzoeken ,.

van zulk water veroorzaakt worden,? Zeer dikwyls heb ik. ene menigte

van Infekten in water gevonden , 't welk men om deszelfs helderheid

hooglyk roemde. Hier was byna by elke bperdery een put. Dog voor

de thee, om te brouwen en te waflchen , verkoos men het rivierwater..

Dit is gemeenlyk troebel en des zomers, zeer warm, dogmen laat. het:

bezinken en bekoelem

Wv waren by enen Geweermaker gehuisveft, die ons zeide dat de bes-

te fmidskolen hier te lande uit den Zwarten Den gebrand werden. Die:

van den Beuk volgden daarop. Het befte hout voor de fnaphanen was;

. dat van den wilden Kerllènboom , en daarna dat van den Roden Ahorn..

Ander hout gebruikte hy niet. Het Zwarte Walnotenhout zoude .wel

uitmuntend zyn totdat gebruik,, dog het viel. hier niét..

Aliaii'y. Albany is na Neno Tork de voomaamfte of ten minftenderykftèStad.

van de Provincie van New Tork. Zy legt fchuinfch tegens enen heu-

vel, digt aan den wefteroever der Hudfon, Men rekent van hiertoe.

New York honderdzesenveertig Eng. mylen. De Stad legt in de leng-

te langs de Rivier, die hier van 't noordnoordooften naar 't zuidzuidwes--

ten ftroomt. De hoge bergen-, die weftwaards boven de ftad leggen j-

bepalen het gezigt naar dien-kant. 'Er zyn twee kerken, ene Holland-

fche en ene Engelfcbe. De eerfte legt wat van den oever af, aan de.

ooftzyde der markt. Zy is van fteen , hebbende enen toren en ene klok

daarin. Een Predikant doet hier des zondags twee leerredenen. DeEn~
seifche kerk ftaat, wat hoger op den heuvel aan het weftereinde.van de markt ,

.

onderde veiling. Zy is ook van fteen, dog zonder toren. Hier werd

geen Godsdienft gedaan, dewyl 'er geen Predikant was, en alle de In-

gezetenen HoUandfch verftonden. Anders krygt de Predikant dezer kerk

honderd ponden uit Engeland 's jaars. Het Stadhuis ftaat wat ten zui-

den der Hollandfcbe kerk, vlak aan de Rivier, en is een frai ftenen ge-

bouw van drie verdiepingen. Het heeft enen kleinen toren ,. ene klok,
,

en boven op enen vergulden kloot en weerwyzer.

Hiüzcn,
' De Huizen in de ftad zyn tamelyk goed, ten dele van fteen, en ge-

meenlyk met berden gedekt, die van wit dennenhout zyn. Enigen wa-

ren mee pannen vowåen, die men uicAó//«»^ bad doen komen, Ae-

wyl
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wyl men van gedagte was dat de klei Hier te lande niet goed was om 'er

pannen van te maken. De meefte huizen w^aren op de ouderwetfche wys gC"

bouwd, enige weinigen maar uitgezonderd. Velen waren op dezelve

wys getimmerd als de huizen te Nieuw Brumivyk, namelyk zo dat de

muren aan de ftraat van fteen, maar de anderen van planken waren. De
muren waren van buiten niet gepleillerd, en men zag de blote ftenen.

Dit vindt men zo in alle de Noord Amerikaanfche lieden , die ik ge-

zien heb, en egter doet de lugt geen kwaad aan de muren. De pypen
der dakgoten fteken tot op 't midden derftraatuit, waardoor de muren van

den drop bevryd waren ; dog dit maakte by regen de menichen op de

ftratcn fchrikkelyk nat. De ftraatdeuren zyn gemeenlyk in het midden

der hnizen, en aan beide de zyden der (toep zyn banken, waar demen-
fchen by goed weder den gehelen dag op zitten , vooral als zy buiten de

zon zyn. Voornamelyk vond men des avonds de menfchen van beider-

lei geflagt op de (toepen , het welk de voorbygangers dwong byna ahyd mee
den hoed in de hand te lopen. De ftraten zyn breed , en gedeeltelyk •

geplaveid. Op fommige plaatfen (laan bomen op de zyden. De (Ira-

ten die in de langte lopen zyn evenwydig met de Rivier, en de dwars-

ftraten fnyden ze metregte hoeken. De flraat tuflchen de twee kerken

is vyfmaal zo breed als de anderen, en verdrekt voor ene markt. Voor
't' overige zyn hier de ftraten niet zeer zuiver , dewyl des zomers over-

al het vee des nagts voor de huizen blyft (laan. Men heeft hier ge-

ne ftadsdeuren, maar opcne doorgangen om in de (lad te komen. Hier

zyn twee zogenaamde marktplaatfen, waar hec landvolk enige malen ter

week zync waren komt veilen.

De Vefting legt hoger dan de andere gebouwen , op enen ten weftea-

der ftad gelegenen berg. Het is een groot (tenen huis met hoge dikke.

muren. Dog de legging is (legt, en hetkanalleenlyk dienen tegens plun-

derende partyen, maar gene belegering doorftaan, vermits 'er verlthei-

den' hoogtens van aarde ten wellen leggen , die de Veiling beflryken , en

hoger zyn dan zy, zo dat men alles zien kan wat 'er binnen gefchiedt.

De hoogtens ten wellen der Vefting ryzen gedurig. Hier legt gera.een-^

lyk ene bezetting. In de Vefting is een put die altyd vol waters is.

Voor den handel legt deze Stad vry voordelig. De Hudfon loopt 'er llandeL

vlak voorby , en is hier van twaalf tot twintig voet diep. Men heeft

nog geen bekwaam hoofd ter lading voor de Jagten aangelegd. Dog de hier

gebruikelyke vaartuigen kunnen vry digt aan den oever geladen worden. •

Als men zware vragten op de Jagten brengen wil, bindt men twee ka-

noos in de breedte aan malkander , en • brengt ze dus aan boord. De
Stad dryft inzonderheid op New Tork enen Iterken handel 'in pelterycn ,

planken, koom, meel, erwten, timmerhout, en andere waren. In al-

le de Engelfche Volkplancingen is g^ne plaats, uitgenomen aan å^ Hud-
G 3 fons
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fons Bat, waar men zo veel pelteryen van de Inlanders bekomt als 'hier,

Alle de kooplieden alhier xenden in 't voorjaar enen bedienden naar Ojw«-
50, ene Engelfche handelplaats, gelegen aan het grote Meer 0»/ar;(>,

waar de Wilden hunne waren brengen. Ik zal in 't vervolg hiervan om-
ftandiger fpreken. Hier houden zig de Albanifche kooplieden den gant-

fchen zomer op , en diyven enen fterken handel met velerlei foorten

van Amerikanen ^ die daar met hunne pelteryen komen. Verfcheidenen

hebben my verzekerd, dat zy fomtyds de Wilden, vooral als die befchon-

ken zyn, willen te bedriegen, zo dat zy dikwyls niet het tiende gedeelte

van de waarde hunner goederen voor dezelven kregen. En dat die zo in

zyn werk gaat heb ik verfcheiden' malen met eigen ogen gezien. De
Albanifche kooplieden zyn regte Chinezen', en zy houden het voor iets

frais de IVilden met brandewyn te bezuipen, en hun dan voor een wis-

jewasje al hun goedge aftekopen. De Amerikanen merken dikwyls

wel na het uitflapen van den roes dat zy bedrogen zyn, en tonen 'cr

enig misnoegen over , dog trooften zig fpoedig met de gedagte dat

het hun evenwel heeft mogen gebeuren zig eens aan brandewyn regt zat

ce zuipen , en dit fchatten zy boven alles ter wereld. Vooral bevredigen

zy zig fchielyk als zy op nieuws enige goede flokken mogen doen. Be-
halven den handel die dus te Oswego gedreven wordt, komen 'er ve-

le Wilden uit Kanada te Albatty met pelteryen, dog zelden iets an-

ders dan Bevervellen. Daar ftaat in Kanada ene zware (Iraf op het voe-

ren van bontwerk naar de Engelfchen , dewyl de handel, vooral in Be-

vervellen, der Franjche Weft Indijche Maatfchappy toekomt. Dog dit

belet de Kanadifcbe kooplieden niet enen fterken fluikhandel te dryven.

Zy zenden hunne pelteryen met de Wilden hunnen kenniflèn te Albany
toe , die ze volgens den voorheen door brieven bedongenen prys van hun
aannemen. De Wilden brengen van hier verfcheidene foorten van goe-

deren terug , die hier voor enen geringeren prys dan in Kanada , waar

zy uit Frankryk moeten komen , te krygen zyn. (*) De mecile

Albanifche kooplieden hebben ook grote goederen op het land, met

veel houtgewas daaromheen. En als daar een beekje is te vinden, ver-

zuimen zy niet zaagmolens aanteleggen. Dit maakt dat 'er zo vele Jag-

ten den gantfchen zomer over naar New Tork gaan raeeft met planken

geladen. Verfcheiden' lieden hier ter ftede flypen een zeker foort van

Wnm- fchelpen tot Wampums voor de Wilden, die dezelven als geld en tot

pmns. opfchik gebruiken , het welk den Albanezen een groot voordeel aan-

brengt. Van dit foort van geld zal ik te zyner plaatfe breder handelen.

Daar de borgers dezer Stad hier zelfs enen zo aanmerkelyken handel dry-

ven ,

(*) Sedert dat de Engelfchen ook meeflcr van Kanada zyn moet hierin

JiQodwcndig verandering Jickoiiien zyn.
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ven, en daarenboven, volgens de Hollandfche w}'s, zeer naarftig en

f|)aarzaam zyn , is het geen wonder dat zy zo grote fommen verzamelen.

Dt; Inwoonders, zo wel der Stad als van het omgelegen land, zyn

meert allen Hollanders. Zy fpreken onder maïkanaer Hollafid/ch , heb- De Inge-

Ben hunnen Hollandjchen Predikant , die inzyne taal den godsdienft ver- zetencii

rigt. In een woord ,^ zy leven geheel als Halländers. Egter kleden zig ^'if
de beide geflagcen op de Engel/che wys- Het is bekend dat de Provin- .

"
'"'*'

cie van New Tork het eerft van Hollanders bewoond wierd. Dog in 't

jaar 1664. nam, op kft van Koning Karel denTweden, Sir liobert

Carré New Tork,, toen Nieuw Amfterdam geheten, in. En kort daar-

op toog de Orerfte Nichols naar Albany, dat toen Fort Oranje ge-

noemd werd, en maakte zig 'er meefter van. Het kreeg toen den naam
van Jlbanyt zynden den Schotfchen titel van den toenmaligen Henog
van Tork. Het bleef den Hollanderen vry daar onder de befcherming

van Engeland te blyven of te verdekken. De meeften kozen het eerile ,,

en van hun zyn de tegenwoordige Hollandfche Ingezetenen van New Tork

afkomftig , éåe eigenaars zyn van de befte landeryen in het Landfchap.

De Inwoonders van Mbany zyn in gantfch Noord Amirika^ zo wel

•by de Engelfchen als Franfchen, ja zelfs by åc Hollanders .,, die de lager Hunne:

^edeekens van de ftovincie New Tork bewonen , wegens hunne onver- gierig-

zadelyke gierigheid en fchraapzugt zeer bemgt.- Als iemant naai- Albany ^^^^'

ftaat te reizen, pleegt men hem fchertsgewyze te zeggen,, dat hy naar het

Land Kanaan^^sx, dat is te zeggen naar het Land der Smouiïèn, want
de Albanezen houdt men voor aarfchfmouflèn y by dewelken een Jood'

liet onraogelyk zou kunnen houden y al vei-ftond hy \\s.tfchaccherenx^o^

zo wel. Dit maakt dat men hier zelden komt dan uit noodzaaklykheid..

Men vroeg my verfeheiden' malen wat dringende oorzaak ik dog hebbem
mogt om deze bede\'aartreis naar Ä-?»*?*?» te ondernemen; en ik heb onder-

vonden dat het niet zonder reden was dat dit volk in een zo kwaad gerugc
ftond. Want fchoon hier zelden reizigers komen als die uit de Engei-

fche bezittingen naar Kanada moeten, en men derhalven denken zoude het

gene men nodig had hier beter koop dan elders te zullen vinden , zo er-

voer ik het tegendeel. Ik was genoodzaakt alles veel duurder dan op
enige andere plaats hier te lande ie betalen,- behalven darmen hier zeer

ondienftvaardig was. Tot het minfte moefl: men ze door geld bewegen.
Zodra ik op het land in een huis kwam, en iets kopen of verzoeken

moert, kon ik wiskundig zeker zeggen of de menfchen van dit of vaneen,
ander bloed waren. Zo was het met de meerten gerteld. Evenwel vond'

men 'er enigen die in dienftvaardigheid en eerlykheid voor niemant ter

wereld behoefden te wyken; dog hun getal was het kleinrte. Zo als

Ret my voorkomt is het dus met de Albanezen toegegaan. Toen die

i-and door de Hollanders: bswolkt wierd, heeft men 'er, behalven enige-

bra-
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brave lieden, vele fchoyers, van de welken men het Vaderland zuivereiï

wilde, naartoe gezonden, en dezelven naar enen oord gefchikt die aan

,de PFilden paalde , nogthans zo dat enige eerlyke huisgezinnen zig •wel

hebben laten overreden om met hun te gaan , om ze enigermate in teu-

.gel te houden. Anders weet ik gene reden uittedenken waarom dit volk

van de andere brave Hollanders , die in de beneden delen van New Tork

wonen, zo verbaflerd zyn kan. De laatllgenoemden zyn vriendelyk,

gedienliig , redelyk in 't eifchen van geld , en opregt ; en fchoon zy zel-

den veel pligtplegingen maken kan men egter op hun woord rekenen, en

zy menen het wel.

Onder anderen hebben de Alhanezen zig zo gehaat gemaakt door hun

•gedrag by den vorigen oorlog met de Franfchen (*) gehouden. In 'c

;begin van den kryg ftaken de Franfchen A'i JVilden op om deinwoon-

ders van Nieuw Engeland aantetaften, het welk zy getrouw uitvoerden,

alles vermoordende en plunderende ; en ondertufichen hielden zig de Al-

banezen onzydig , en bleven enen fierken handel met de JVtlden dryven.

Het zilver en ander goed dat de Wilden in Ndeuw Engela-:d geroofd

liadden bragten zy te Albany te koop , het welk niet alleen de Ingezete-

.nen daar opkoften , al zagen zy de namen der eigenaars op het zilver ge-

graveerd , maar zy moedigden ook de JVilden aan om wakker in 't ro-

ven voorttegaan , belovende hen wel te betalen voor het geen zy zouden

geroofd hebben. Dit namen de Engelfchen naderhand zo op als hadden

zy de Wilden opgezet om hunne broeders en landslieden in Nieuw En-
geland om hals te brengen. Men kwam dit zelfs in Nieuw Engeland

van de JVilden te horen , en het verwekte enen geweldigen haat tegens

,de Albanezen , en die van Nieuw Engeland driegden van, als 'er we-

der een nieuwe oorlog ontflraan mogt , te beginnen met het verwoeden

van Albany en het omgelegen land. En zo Albany in dezen kryg wordt

aanTetaft, (t) zal men zien hoe weinig bereid de Ingezetenen der ande-

re Provinciën zyn zullen om die plaats bytefpringen. Egter haten de

Albanszen de Engelfchen nog meer dan zy zelven van hun gehaat wor-

den. Deze haat heeft van den tyd der verovering van het Land door de

Engel/eken af plaats gehad , als hadden zy onder de HoUandfcbe rege-

ring groter voordelen dan nu kunnen genieten^ want in een zeker opzigt

genieten zy nog groter voorregten dan de Engelfchen zelven.

ïlu'shou- In hunne huizen en maaltyden zyn zy veel Ipaarzamer dan de Engel-

diiig. fcloen. Zelden komt 'er meer op tafel dan 'er opgaat, en dikwyls niet

genoeg. Ook krygt men hier niet zo veel funch. De vrouwen zyn

ge-

(*) Dat is die welke met den vrede van Akm in 't jaar 1748. geëindigd is.

(f) üeze Reis gaf de Heer Kalm uit gedurende den Jiu laatften oorlog tiis-

•fclien de Franfcben t\x Engelfchen.
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g^meenlyk goede huishoudfters ; zy (laan vroeg op en gaan laat naar bed ,

en zyn buitenfporig zindelyk op de vloeren. Dezen worden verfchciden'

malen in de week gefchrobd, en zaterdag 's avonds gefchiedt dit vaft. In

huis waren zy zindelyk gekleed dog niet opgefchikt. De kinderen leer-

de men Hollandfch en Engelfch fpreken. De dienftboden beftonden

hier meeft uit Zwarten. Vele mansperfonen droegen hun eigen hair , dog
kort om 't hoofd afgefneden, zonder hairbeurs offtaart , want dit wierd

voor een teken gehouden dat men een Franfchman was. Toen ik uit Ka-
nada hier weder terug kwam en ene hairbeurs droeg, riepen my de

kinderen op ftraat na , franfchman ! Franfchman f zelfs trokken enigen

Eiy by de beurs.

In eten , drinken , -en kleding ging men hier zeer van de Engelfche ge-

bruiken af. Op 't ontbyt nam men hier gemeenlyk thee , meell zonder

melk. Voor dertig of veertig jaren kende men hier dien drank niet, en

toen ontbeet men met enen boterham en wat melks. By de thee eet

men boterhammen met gerookt vleefch. De huisvader bidt gemeenlyk
hard op voor den maaltyd. Koffi wordt hier niet gebruikt. Om zeven

of agt uur is de gewone tyd om te oncbyten. Het middagsnaal bcftaac

meell uit zoete melk met brood, en fomtyds wat fuiker, ook wel uit

gekookt of gebraden vleefch. Ook eet men veeltyds bry , die vry zuur

Imaakt, dog egter niet kwaad is. Alle middagen komt 'er een grote

fchotel met falade op tafel, die met veel azyn, en weinig, of geen olie,

wordt 4:oegemaakt. Het avondmaal is gemeenlyk boter en brood , mee
zoete melk met brokken van brood. De boter is zeer (lerk gezouten. Som-
tyds drinkt men dan ook wel chokolade. Kaas wierd op vele plaatfen'zo

wel by het ontbyt als op het middagmaal gegeten , maar niet als in Enge-
land gefneden of in ftukken , dog geichraapt. De drank is gemeenlyk
dun bier of water.

Te Alhany houden de Gouverneurs van ISIetio Tork dikw^Is mondge-
fprekken met de JVilden der Fyf volken åcr Iroquoizen , (*) vooral als het

op enen kryg met de Franfchen aankomt. Somtyds handelt men wel
ook over de bekering der Wilden tot het Chrtllendom. Dog dat de Engel-
fchen omtrent dit fluk zo zorg\aildig niet zyn als de Franfchen, en zo
hekwame zendelingen niet gebruiken , kan men onder anderen zien uit

het antwoord dat een der Sachems den Gouverneur Hunter by zulk een
mondeling gefprek gaf. Na dat de Gouverneur uit naam der Koningin
./Inna den Amerikanen een deel klederen en andere dingen gefchonken
had, die hun wel gevielen, wilde hy ze nog verder van de genegenheid
der Koningin overtuigen , en zeide, dat „hunne goede Moeder de Ko-

„ nin-

(*) Te weten de Moha'wks, Senekas, Kaijugaws ^ Omndagots, eu Oni-
does,

II. Deel H
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^ ningin hün niet alleen zo edelmoedig met zo koftbai-e klederen voor^

„ hunne lichamen befchonken had , maar zy wUde ook hunne zielen

„ met de prediking van 't Euangelium voeden , ten welken einde men
„ enige Predikers gezonden had om hen te onderrigten.,, Dog kwalyk

had de Gouverneur dit gezegd, als een der oudfte Sachems opftond en'

zeide , dat „ hy uit naam van alle zyne Landsgenoten zj^ne genadige Moe-
„ der en Koningin voor de fchone klederen , die zy hun gezonden had ,

.

„ bedankte, dog v^^at de Predikers betrof, voorheen waren 'er verfchei-

„ den' geweeft, „ welken hy by P-aam noemde, „die in plaats van hun

„ enen hemelfchen Godsdienfl: te prediken, hun geleerd hadden te zui-

„ pen , te bedriegen , en in onenigheid te leven.,, Hierop bad hy dea
Gouverneur zyne Predikers en enen hoop andere Europers , die zig on-

der hun ophielden , terugteroepen ; want „voor dezelver aankomfl waren

„ de Wilden een eerlyk , nugter, en onfchuldig volk geweeft, dog nu

„ hadden zy ze raeeft allen tot fchelmen gemaakt. Voorheen hadden zy

„ God gevreeid,^ nu geloofden zy nauwlyks dat 'er een God was. Indien

„ de Gouverneur iets voor hun doen wilde , nioeft hy liever hun twee of

„ drie fmids toezenden om hun het yzer te leren fmeden. „ De Gouver-

neur kon zig hier niet van lacchen onthouden. Hier kan men de woor-

den van Paulus toepaflèlyk maken : De naam Gods luordt om uwen luil

geïaderd onder de Heidenen. (*)

Vertrek Den ai. Juni des avonds om vyf uiu* gingen wy van Albany naar^?-
\-A\\Al- tiada op reis. Wy hadden twee lieden by ons die ons tot de eerfte

bany, Franfshe plaats , Fort St. Frederic ., by de Engelfchen Croivnpoint

genaamd, geleiden raoeften.. Wy betaalden hiui voor hunne moeite aan

elk

(*) De Heer Forster wil" niet geloven dat de Franfcbe Zendelingen het be-

ter dan de Engelfcben gemaakt hebben ; en ik denk het zelve met hem. „De
„ Heer Kalm , „ zegt hy , „fcliynt hier niet \vel ondenigt te wezen.

_
De

„ Franfcbe Geedclyken hebben enige arme Amerikanen tot hunnen Godsdienft

„ en luinne belangen overgeliaald.. Dog uit het gedrag dezer Bekeerden in

„ verfcheiden oorlogen tusfchen de Franfcherk en Engelfchen bleek liet , dat zy

„ tot de gruwelykiie wreedheden bekwaam waren, en zelfs meer dan hunne

„ Heidenfche Landsgenoten; en dus fchynen zy eer b?dorven dan bekeerd te

„ zyn. Integendeel^ de Engslfchen hebben den Bybel in de taal van de Wil-

„ den van P'irginie overgezet , en 'er velen van tot de ware kennis van God

5, gebragt. En tegenswoordig hebben de Amerikaanjcbe liefdefcliolen , out

5, der het opzigt van den Heer Eleazar WJjeelock , velen van de Wilden tot

5, den waren God getrokken. De Maarfchappy ter verbreiding van het Eiian-

„ gelium onder de Heidenen zendt alle jaren op hare eigene kollen , verfcliei-

„ den' Zendelingen onder de /Amerikanen, Ook zyn de Moravifche Broederen

„ zeer yverig in het bekeren der Heidenen. Zo dat, indien de Heer Kalm

5, dit alles wat nauwkeuriger had gadeflagen , hy veel gunfliger van den yver-

j, der Engelfchen ter uitbreiding van het Euangelium zoude geoordeeld heb-

,, ben. „
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elk vyf ponden, en zy hadden vry cten en drinken. Die dezen x'fift-

geftelden prys niet geven wil moet alleen reizen. Wy moellen ons

mee ene Kano behelpen , dewyl 'er gene andere fchuiten te krygen

waren. Maar dewyl 'er langs de weftzyde der Hudfon een zeer goe-

de weg liep, lieten wy onze geleiders met de Katio varen, en gin-

gen op het land daarnevens , om het zelve zo wel als alle na-

ruurlyke zeldzaamheden nauwkeurig te bezien. Het is laftig met deze

Kanoos te reizen voor hen die ze roeyen of voortfioten moeten,

want men ftaat over eind , een voor en een agter in met een riem

in de hand , waarmede men het vaartuig moet voortroeycn of fchui-

ven. Gemeenlyk houden zy zig digt aan land, daar zy met de rie-

men grond peilen en de Kano voortduwen kunnen. De roeyers kun-

nen in deze fchuiten noit gaan zitten om te roeyen.

Wy hielden ons den gantfchen avond aan den oever, die hoog

was , en digt by 't water met het zelve geboomte was bewaflen als

men op het Eiland by Jlbany vindt. Op de ooflerzyde der Rivier

is het land onbebouwd, met hout bewaflèn, en fchuinfeh aflopende;

dog 'aan de weftzyde vlak, bebouwd en meeft met koom bezaid. De
akkers hadden gene gruppen, fchoon het fcheen dat die 'er wel no-

dig waren. Hier kon men duidelyk zien dat de Rivier voorheen bre-

der was geweeft, want op de akkers was de grond omtrent enen

fteenworp van 't water hellende , welke helling met het ^elve even-

wydig liep. Dit gaf genoeg te kennen dat de akkers tot daar de

gi-ond begon te hellen voorheen tot den bodem der Rivier hadden behoord

en dat de helling den oever uit gemaakt had. Behalven dat vond men

op dezelven velen van die moflèlfchelpen die hier menigvuldig op den

oever lagen, en die de Inwoonders niet gewoon zyn op de akkers te

voeren of tot iets te gebruiken. Of deze verandering nu gekomen

is om dat het water in de Rivier verminderd is , of dat het

de aai'de aan de kanten der Rivier aangefpoeld heeft , kan ik niet zeg-

gen.

De koomlanden waren hier allen zeer gelyk geploegd, even als Koorn-

in Upland in Zweden gcbruiklyk is. Sommigen waren met bruine, ^l'i'''Ci'S'

anderen met witte Weit bezaid. Ook zagen wy hier grote vlaslanden ,

xlie nu begonnen te bloeyen. Op fommigen ftond het vlas tamelyk

wel, dog op anderen flegt. De heftige en aanhoudende droogte, die

hier het gantfche voorjaar geduurd had, had op de hoge plaacfeo al

het gras en de planten verzengd, zo dat buiten het Wollenkruid 'er

niets groens over was, dog dit gewas zag ik op de droogfte gronden
en de bergen groeycn, daar het de hette der zonne en de geweldige
droogte trotfeerdc. Schoon evenwel 'er geen gras of iets anders voor
het vee over was ; wilde het nogthans het Wollenkruid niet aanroeren.

H 2 Op
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Op fommige plaatfen waren erwten gezaid, dog de moftaardplanten
(_'^)f

'' hadden ze byna geheel verftikt. De grond was meeft ene dikke fchone

tuinaarde.

\<\\\- De wilde TVyngaarden bedekten de hoogtens nevens den fb'oora oven-
gaarden,

gj ^^.^ ^y kaal waren, en daar bomen ftonden klonterden zy 'er op^

en dat zo fterk dat zy de takken derzelver buigen deden. Daar waren al

grote druiven aan. Wy zagen 'er veel van zo lang wy de Hudfon volg-

den , zo op de oevers als op kleine Eilandtj'es in het water.

HiERENDAAR Zagen wy Maisdieiien met witte ruggen in. hec hout vlie-

gen. Zy zongen lieflyk ,. en waren kleinder dan de zwarten, van hun
Ibort. Wy zagen dezen het eerfl: by New Tork.

Wy vonden enen JVaterbeuk omgehouwen leggen , die over 't kruis

drie Zweedfche ellen dik was..

Eilandt- Wy zagen heden en de volgende dagen hier en daar enige Eilandtjes •

i*^^* in de Rivier , waarvan de grootIl:en bebouwd waren.
Lands- Het land was vyf Eng. mylen ver , die wy dezen dag al wandelende
douw, afleiden y vlak , en uit zuivere aarde beftaande. Ik vond niet enen fteen;

De Roodbloemige Ahorn , d^ Waterbeuk , de Waterpop.ulier, de wUde
Pruimboom, de Sumach, de Olm, de wilde Wyngaard, en twee foorr

ten van Willigen, waren de bomen die wy enige dagen aan den, oever

zagen. De Alpergies groeiden hier en daar in 't wild. •. .

Wy namen onzen intrek zes mylen van Alhany by enen Boer. Aan dè

weftzydc: der Rivier zagen wy verfcheiden' Landhoeven, vait menfchen

bewoond die aütamden van de oude Hollanders ^ en welken zig van den

landbouw gejieerden. Omtrent ene Eng. myl boven de plaats waar wy
den nagt doorbragten houd de eb en vloed in de Hudfon g^. In da

Rivier vindt men velerlei foorten van vifch.

Schuren. De Schuren waren meeft allen op zyn Hollandfch gebouwd , en waren

vry groot. Somtyds befl:onden de huizen op de hoeven maar uit een

vertrek nevens ene fchuur.

Den 22. des morgens volgde ik onzen Wègwyzer om dèn hogen Wa-^

terval, die de Rivier Mohaivk (f) by K$hoes vasakz, eer zy in de Hud-

fon valt, te bezigtigen. Het land is Vlak tot by den Val, alwaar het

wat heuvelagtig is. Het hout was op de meefte plaatfen weggehakt, en

het land bebouwd. Hier en daar zag men.ene fraye Landhoeve.

Water- De Waterval van Kohoes is een der grootften van Noord Amerika.
val van

-Qq^qxx en beneden denzelven beftaan de kanten en de bodem der Rivier
Koboes,

^^.^ louter rots. De Rivier is hier omtrent negenhonderd Eng. voeten

breed. By den Val legt ene klip dwars tegens den ftroom , die overal-

eve»

{*')Si7iapis arvenfis. Ct) Deze Waterval is hier in print gebragt, zynds

door den IjigenjenrLewjV £=yanj getekend..
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Op fommige plaatfen waren erwten gezaid, dog de moflaardplanten (")

hadden ze byna geheel verftikt. De grond was meeft ene dikke fchons

tuinaarde.

De wilde IVyngaarden bedekten de hoogtens nevens den (h'oora over»-

al waar zy kaal waren, en daar bomen ftonden klonterden zy 'er opj

en dat zo fterk dat zy de takken derzelver buigen deden. Daar waren al

grote druiven aan. Wy zagen 'er veel van zo lang wy de Hudfon volg-

den , zo op de oevers als op kleine Eilandtj'es in het water.

PIiERENDAAR Zagen \vy Maisdieven met witte ruggen in. het hout vlie-

gen. Zy zongen lieflyk,. en waren kleinder dan de zwarten van hua

Ibort. Wy zagen dezen het eerfl: by New Tork.

Wy vonden enen JVat.erbeuk omgehouwen leggen , die over 't kruis

drie ZiveedfcJoe ellen dik was..

Wy zagen heden en de volgende dagen hier en daar enige Eilandtjes

in de Rivier , waarvan de grootften bebouwd waren.

Het land was vyf Eng. mylen ver , die wy dezen dag al wandelende

afleiden, vlak, en uit zuivere aarde beftaande. Ik vond niet enen rteen;

De Roodbloemige Ahorn , d^ Waterbeuk , de Waterpop.ulier, de wilde

Pruimboom, de Sumach, de Olm, de wilde Wyngaard, en twee foor-

ten van Willigen, waren de bomen die wy enige dagen aan den. oever

zagen. De Afpergies groeiden hier en daar in 't wild. .
. .

Wy namen onzen intrek zes mylen van y^/^Ä«yby enen Boer; Aandè

weftzyde- der Rivier zagen wy verfcheiden' Landhoeven, van menfchen

bewoond die afltamden van de oude Hollanders » en welken zig van den

landbouw geneerden. Omtrent ene Eng. myl boven de plaats waar wy
den nagt doorbragcen houd de eb en vloed in de Hudfon op. In da

Rivier vindt men velerlei foorten van vifch.

De Schuren waren meefl allen op zyn HoUandfch gebouwd , en waren

vry oToot. Somtyds beflonden de huizen op de hoeven maar uit een

vertrek nevens ene fchuur.

Den 22. des morgens volgde ik onzen Wêgwyzer om dèn hogen Wa-^

terval, die de Rivier Mohawk (f) by K$hoes mazkx., eer zy in de Hud-

fon valt, te bezigtigen. Het land is Vlak tot by den Val, alwaar het

wat heuvelagtig is. Het hout was op de meefte plaatfen weggehakt, en,

het land bebouwd. Hier en daar zag men. ene fraye Landhoeve.

De Waterval van Kohoes is een der grootflen van Noord Amerika.

Boven en beneden denzelven beftaan de kanten en de bodem der Rivier

uit louter rots. De Rivier is bier omtrent negenhonderd E.ng. voeten

breed. By den Val legt ene klip dwars tegens den ftroom, die overal-

evei>

(*')Sinapis arvmfis. Cf) Deze Waterval is hier iu print gebragt , zynds

door dealJigenienrLcwfV £=ya?JX getekend.
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even hoog is , en als enen muur in de Rivier maakt. De klip is aan da

benedenzyde niet loodregc neergaande , dog (leekt enen vadem of twee

uit. De hoogte der klip waarover 't water rolt fcheen my op 't oog tien

of twaalf vadem te zyn; en de Ingenieur Evans ^ die dezelve meetkun-

dig gemeten had, had ze twaalf en enen halven vadem , of vyfenzeven-

tig voeten breed gevonden. Thans was 'er weinig waters op de Ri'-

vier, zo dat het maar op twee plaatfen over de klip heenliep. Het had

door 't vallen onder in de rots diepe gaten gemaakt , hier en daar twee

of di'ie vadem diep. Onder den Val was de bodem der Rivier nu geheel

droog, zo dat het water in het midden enen weg van twee vadem in da

breedte , en enen vadem , of iets meer , diep , gemaakt had , fchoon die bo-

dem , gelyk gezegd is, geheel uit rots beftaat. Beneden den Val zag

men verfcheiden' holen in de rots door het water gemaakt, volkomen

gelyk de zogenaamde Bergketels of Reuzenpotten in Zweden. Zy waren

van verfchillende grootte. Ligt is het te begrypcn dat deze Waterval een

fchrikkelyk geluid veroorzaken moet, wanneer de Rivier vol waters is,

en het van meer dan zeventig voeten hoog neerftort. Wy hadden nu den

helderikn zonnefchyn, zonder dat 'er ene wolk aan den hemel te be-

Ipeuren ware , ook was het zeer ftil , en egter was 'er by den Val , daar

nu zo weinig water over nederftortte , een foort van nevel als van enen

ftofregen, ontllaande uit waterdroppels, die onder 't x'allen van het ove-

rige water afgefcheiden , en door den wind hcrom gevoerd worden»

Zodra men omtrent op enen musketfchoot den Val nadere,, van den kant

waar de wind naar toe wait , voelt men zyne klederen nat worden

als ware men in den regen. In de hökens die het v^tcr by den Val
gemaakt had hielden zich verfcheiden foorcen van vifch op ; en enige

menfchen zaten daar met den angel te viflchen. De klippen beftonden

hier uit den zelven zwarten fteen , waaruit alle de bergen omftreeks Al-
hany beftonden. Deze fteen , aan de lugt bloot gefield zynde,is geneigd

in kleine horizontale fchyfjes te fchilferen.

Ik zag een foort van becuiningen, diergelyken ik nog niet gezien had,. Tuinen,
die gene pak^n hadden, beftaande uit dwarsbalken waarop anderen in

de lengte ruftten. Deze betuiningen waren meer dan twee ellen hoog,
en vorderden enen groten voorraad van hout. Indien men de balken ge-

fpleten had, zoude men uit het zelve hout veel meei-der heiningen

hebben kunnen maken.

Omtrent den middag vervolgden wy onzen togc met de Kano Vervol"
de Rivier op. Zy wierd een weinig boven de plaats van onsdcviuv
nagtverblyf zo ondiep, dat de riemen telkens op den grond flcegen,

hebbende dikwyls niet de diepte van ene el waters. De oever en
het bed der Rivier beftonden nu uit zand en kleine ftenen. Egter
hadden de roeyers werks genoeg om ons tegen den ftroom op te ar-

M 3 bei-
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beiden, zo fterk ging die naar beneden. De oever was vol van hett-

vels van aarde , en op fommige plaacfen zeer hoog en fteil. Het
land was gedcekelyk mee heut bedekt, en gedeekelyk bebouwd. De
breedte der Rivier bedroeg gcmeenlyk twee fnaphaanfchoten.

Staircn. Men vindt vele Steuren in de Rivier. Wy zagen ze den gant-

fchen dag, dog inzonderheid tegens den avond, uit het water om
hoog fpringen. Wy wierden onderrigt dat men hier des winters gene
Steuren vernam , en dat zy tegens dien tyd naar zee zwommen , keren-

de met het voorjaar weder op de Rivier. Zy houden zig liever in on-

diep dan in diep water op ; ook zagen wy ze nergens zo uit het water

omhoog fpringen als waar de ftroom ondiep was. Hun voedfel beftaat

meeft uit een focrt van watergras
, (*) dat op fommige plaacfen der Ri-

vier veel wall. De magen dezer viiïchen vindt men 'er gemeenlyk vol

van. De JVilden en de hier woonagtige Hollanders vangen deze Steu-

ren. Alle nagcen veraamen wy verfcheiden' fchuiten , die oppaften ora

ZQ te harpoeneren. De toortfen die zy by deze viiTchery gebruiken nemea
zy het liefft van de Zwarte Dennenbomen. En,fchoonhecnudetydvaa
het jaar was dat de nagten het kortft zyn , waren zy egter in ene zo zui-

delyk gelegene plaats zo donker als by ons in Auguflus. Op verfchei-

den' plaacfen zagen wy dien en de volgende dagen vele dode Steuren,

die gewond zynde ontfnapt, en daarna geftorven waren. Zy gaven enea

onverdraaglyken flank van zig.

Ameri- Wat hoger de Rivier opgekomen zynde zagen wy een Amerihaanfcb
];;ianrch Vrouwsperfoon , zittende met een jongecje ineen fchuiqe van baft, en

"^'y^r'^^^' enen Amerikaan^ die, met ene grote muts op 't hoofd, door het wa-

^Wiuln '^'^'" ^^^^<^<^^' ^^'^ ^^"^"^ ^y '^S ^^" Eiland , waarop zig nu vele Wilden

bczo^t. on'' Steuren te vangen ophielden. Wy gingen naar hunne hutten , om
te zien of ons niemant van hun naar Fovt St. Frederic begeleiden wilde.

Als wy 'er in traden waren alle de mans uit op de jagt , weswegen wy
de kinderen overreden moeften om ze te gaan opzoeken. De loon dien

zy daarvoor kregen beftond in twintig kleine broodtjes , wanc ziende dat

wy verlangden de ouden te fpreken, wiften zy allerlei zwarigheden te

opperen tot dat men hun zo veel beloofde. Het Eiland kwam dea

hier wonenden Hollanderen toe, die het tot bouwland gemaalvC hadden.

De JVilden hadden hec van hun in page, en hadden 'er raais en \'erfchei.

den' foorcen van kawoerden geplant. Zy hadden hier enige hutjes , of

zogenaamde Wigwams^ die zeer cenvouwdig waren. Zy bcftonden uit

vier regt" op geflagene palen , waarop zy dwarsftokken gelegd, en het

met een dak van baft overdekt hadden. IMurcn waren 'er of in 't geheel

niet, of zy beftondcn uit takken mee de bladeren 'er aan, die aan de
-

. flok-

(*} Ctnferva.
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slakken waren vaftgemaakt. Hunne bedden waren hertenvellen op den

grond gcfpreid. Het huisraad beftond in een paar kleine ketels , twee

lepels, een paar baften emmers, die zo digt waren dut 'er het water niet

door kon. Het vleelch der Steuren was in langwerpige (lukken gcfne-

den , en te di-ogen in de zon gehangen , om tot wincervoorraad te verr-

ftrekken. De vrouwen zaten buiten op den heuvel op hertenvellen te

werken. Zy gebruiken Jioit ftoelen , maar zitten plat op den grond ,

met de benen , niet kruisgewys , meer buitenwaards onder zig gebogen ,

zo dat de aars luiTchen de beide voeten komt. De Vrouwen waren al-

len bloothoofds , en hadden pekzwartc hairen. Zy droegen enen kor-

ten blauwen rok , die rot op de knien hing , en van onderen mee rode of

andere koorden omzet was. Zy droegen grote oorringen , en de hairen

waren van agteren t'zamengebonden en met linten omftrikt. De
Wampums hingen om den hals tot op de borit. Dit zyn hare parelen

en geld. Zie daar haren gehelen opfchik. Zy maakten allerhande din-

gen van beellenvcllen , waai-aan zy de pinnen der ftekelvarkens vafl: naidcn ,

die zy zwart of rood geverwd, of by derzclver natuurlyke witte kleur ge-

laten hadden.

Tegens den avond begaven wy ons naar ene Landhoeve aan de Rivier ge-

legen , waar wy maar enen man vonden , bezig om de mais en het ander

koorn te bczigtigen, zyndc de bewoondcrs van het huis zcdert den oor-

log niet terug gekomen.

Men vindt hier kreeften in de beekjes , volkomen gelyk aan de onzen , Kreeften.

dog wat kleinderv maar de Hollanders wilden 'er niet van eten.

Den 23. wagtten wy des morgens lang naar de //^/V^f» , die beloofd

hadden by ons te komen , om ons den weg naai' Fort Anna te A\'3'zen ,

en ons te helpen ene fchuit van boombafl: te maken , waarmede wy on-

ze reis konden voortzetten. Om agt uur kwamen 'er cindelyk djie mans-
perfonen. Zy hadden

,
gelyk gemeenlyk , pekzv/arte en kort geCiedcn

hairen, di'oegen ligtgToenc Idecdtjes om de fchouders, en doeken of vel-

len, die om de benen en een fluk der dyen gewonden waren. Dog zy

hadden nog hoeden , nog mutlen , nog kouden. Twee van hun hadden her

bovenfle van het voorhoofd en de wangen vermilioen geverwd. Om den
hals hadden zy enen- band, waaraan een zakje op de borft hing, in het

welk zy hunne meflèn bewaai'den. Zy beloofden cindelyk om voor der-

tig fchellingen ons te geleiden, dog braken weder hiuinc belofte, en gin-

gen met enen Engelfchman heen , die hun meerder gaf, zo dat vr^ op
©nze reis gene geleiders vinden konden. Egter bragten zy ons de vyf-

tien fchellingen weder , die zy op hand gekregen hadden.

Ons laatfte jiagtverblyf was omtrent tien Eng. mylen van Albany af. ^}^^ ':i"d

By den laatften en pas geeindigden oorlog waren alle de menfchen naar j". ^^^'\.

Jlhany gevlugt, vermits de i^r^Ä/^Å^csi»^^ /F/Wf» alles vcnnoordden "^fa'"'^'

of
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of gevangen namen wat hun voorkwam , de huizen overal in brand üs-

ken, en het geboomte omliieuwen. Dus zag het 'er bedroefd uit toen de

menfchen, weder naar hunne woonplaatfen willende keren, gene huizen

vonden , en genoodzaakt waren onder fchuinfch tegens malkander gezette

planken te flapcn. De Rivier was hier omtrent een musketfchoot breed ,

en aan beide zyden was het land bebouwd. De oevers waren fteü , en

de grond zag 'er bleek uit.

Vlier- De ïVeJierfche Vlierboom was veelvuldig op de heuvels , die 'er ge-

t»ooni. heel wit van waren , want hy .ftond in vollen bloei.

Mocilyk- Wy hadden dezen gan:fchen dag den enen ftroom voor en den ande-

heid der ren na aange troffen , allen vol van (lenen , het geen de reis zeer moeilyk
*^^* maakte. Het water in de Rivier was helder, niet boven twee ellen diep.

Het liep fterk af en bruifchte tegens ons vaartuig. De oever lag vol

van keiftenen en grauw zand. De hoogtens beftonden uit aarde , wa-

ren verheven enloodregt. Twee musketfchoten omtrent zal de Rivier breed

zyn. Het land was hier en daar bebouwd , en hierendaar met bos-

fchen bedekt.

Kinver. De hoogtens waren vol van rode of witte klaver. Beide de foonen

zagen wy dien en de volgende dagen zeer V:eel in de boflchcn. Dus
wiil: men niet met zekerheid te bepalen of zy uit Europa overgebragt is ,

zo als fommigen menen, dan of zy hier al van o.uds is geweeft, hec

welk de Wilden ontkennen. De Porcelein wies hier veel op zandgi'on-

den ; dog zy was in de moeftuinen een der laftigfte onkruiden. Allengs-

kens begonnen nu de menfchen naar hunne woonplaatfen terug te keren ,

die <le laatfte kryg hen gedwongen had te verlateru De Landhoeven la-

gen of aan de Rivier of op de hoger gronden , en zy waren , gelyk in dit

Land o-ewoonlyk is , van boomgaarden en grote bouwlanden omringd.

Tvluskus- Wy' zagen vele holen van Muskusratten ,
(*)' gelyk met deoppervlak-

ratteu. te van 't water, van de grootte dat 'er ene kleine kat zou kunnen in kiiü-

pen. Voor dezelven lagen vele mosfelfchelpen , die de Ratten uitgege-

ten hadden, (t) Men vangt ze in vallen, welken men aan 't water fielt,

en daar mais of appelen worden in gedaan.

B men De Safläfrasbomen waren hier tamelyk talryk, dog klein. Hieren-
° *

daar zag men enen Kaiknjeboom. De Cratagus Crus Galli Hond in

de fchraalfle gronden, en had lange doornen; zo dat men 'er zeer goede

hagen van zou kunnen maken.

Wy namen onzen intrek des avonds by enen Boer, die eerft weder

op

{*) Cajlor Zihethicus Linn.

(f^ Dit fchyiit ene nieuwe waarneming te zyn. Ten minlten, LjNNiTïus,

BuFFON en Sarrasin beweren dat de Muskusratten alleen van den y^corax ,

een riet, en andere wortels leven. F.
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•op zyne hoeve gekomen was. Zyn huis was verbrand , dog hy had zyne

fchuur behouden. Deze Landhoeve was de laadie van de Provincie

New Tork aan den kanc van Kanada., waar de gebouwen nog waren bly-

ven ftaan. Verder op behielpen zig de menfchen onder hutten van plan-

VVy zetteden den 24. onze reis voort. Het land was aan beide de

zyden der Rivier meefl vlak, hierendaar watbergagdg, enbeftondmeeft

uit magere denneboflchen. Hierendaar waren koomlanden en weiden,

dog het meert was bofch. Op de Rivier hadden wy van Albany af

tot halfwege Saratoga den llroom fterk tegen gehad , dus wy vee4

moeite hadden optekomen. Hierna egtcr wierd de Rivier enige £»;^»

mylen lang zeer diep en het water ftil. De oevers vraren zeer fteil,.

dog niet zeer hoog. De Rivier was omtrent twee musketfchoten breed.

Na den middag kreeg zy ene andere rigting. Tot nog toe had zy van 'c

noorden naar het zuiden gelopen, en nu liep zy van 't noordnoord-

oollen naar het zuidzuidwelten , en fomcyds van 't noordooften naar het

zuidweften.

Men vindt hier te lande niet vele Mierhopen. Ik weet niet enen eni- Mieren,
gen gezien te hebben voor ik aan den Waterval van Koboes kwam. He-
den namen wy 'er enigen in de bollchea waar. De Mieren warea
van het zelve foort aJs de onzen. (*) De hopen beftonden meeft uic

enen vermolmden fteen gelykenden naar Lei, dien men hier vond,

hebbende de Mieren niets anders daartoe.

De Kaftanjebomen (tonden verfpreid in de bolTchen. Ook vindt

men hier wilde Meerbezitn ., dog zeldzaam. En hier was de noor- •

•delykfte plaats daar men ze vond. Peen troffen vvy dagelyks in 'c

wild aan , dog maar op plaatfen daar het land bebouwd was , of
voorheen bebouwd was geweeft. De Hennip wies in 't wild by ou-

de planteryen.

De bofTchen waren vol van Woudluizen, die ons zeer laftig wa- Woud-
ren. De Thuija occidentalls begon men aan den waterkant te zien luiden,

waden. Voor dezen had ik ze niet vernomen. De bomen die wy Bomen,
langs den oever zagen groeyen waren. Olmen, Berken, witte Dennen,
Elzen, Linden, Kornoeljes, rode Willigen en Kaftanjes. De jlmerh^
kaanfche Vlierboom en de vdlde Wyngaarden vertoonden zig maar op
zulke plaatfen daar het land een weinig bebouwd was, alszogtenzy beiden

het gezelfchap der menfchen. De Linden en de witte Walnootbomea
waren het talrykft. De Haagbeuken met opgeblazen zaadhuisjes (*) zag men
nu en dan ; dog men vernam nog Waterbeuken nog Waterpopulieren meer.
Zwane Aardeekhoomen lieten zig dikw>'ls zien.

W*
(.) Formica, rufa Linn. (*) Carpinus oflrya Linn,
ƒƒ. Deel. J
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Wy ontmoetten op enigen afïtand van Saratoga twee l^merika^

nen in hunne baden fchuitjes. Deze vaartuigen kunnen nauwlyks meer
dan een mcnfch voeren. Digt by Saratoga wordt de Rivier wederom
ondiep en ftroomt fterk. Het land lag woefl ter oorzake van den oorlog

,

zynde anders bebouwd.

Saratoga is een foort van VefKng gevweft , door de Engelfchen van

hout gebouwd tegens de aanvallen der Franfche IViläen , en om als een

voormuur voor Jlbany te dienen. Het lag op ene hoogte op de ooft-

zyde der Hudfon. Het beftond uit dikke palen van tudchen de twee en

drie vadem langte die in den grond geflageii waren , als palidades , digt

by malkander, makende een vierkant, elke van welks z>'den omtrent een

musketfchoot lang waren. Op de hoeken waren blokhuizen , en binnen

de paliflades de barakken, alles van hout. Het is tot in den laatften

kryg in wezen en bezet gebleven, tot dat in 't jaar 1747. de Engelfchen

zelfs het in brand ftaken, kunnende het daar nier langer tegens de Fran'

fchen en de Wilden houden. Want zodra zy maar even by de Veiling

kwamen, lagen de laatften in hinderlagen, en namen ze gevangen offcho-

ten ze dood.. Onder andere krygsliften , die men hier gebruikte, wil ik

'er maar ene aanhalen, die my zo wel van Engelfchen als Franfchen^

die 'er by tegenswoordig geweeft zyn , verhaald wierd. Ene party

Franfchen en jlmerikanen flopen des nagts in een kreupelbofch , dacnict

ver van de Veiling aflag, en verflaken 'er zig in. Des morgens gingen,

volgens affpraak , enige Wilden naar dezelve toe , en belpiedden ze. De
Engelfchen vuurde uit de verte op hun , en de JVilden hielden zig als of

zy geraakt waren , vielen ter aarde , fprongen weder op , gingen een wei-

nig , en vielen weder neer. Ruim de helft der bezetting viel daarop uit,

om 2e gevangen te nemen ; dog zodra dezen ver genoeg vraren , fpron-

gen de Franfchen op, kwamen uit het kreupelhout tulTchen de Veiling

en de Engelfchen te voorfchyn , fneden hun den aftogt af, en namen ze

gevangen. Nauwlyks hadden die van binnen het Fort den tyd om de

poorten toetekrygen. En egter dorllen zy op hunne vyanden niet fchie-

ten , uit vrees van hunne eigene ipitsbroeders te treffen ; dog moellen het

hartzeer verduren van te zien hoe die door den vyand voor hunne ogenen

onder hun gefchut werden weggefleept. Door diergelyke konflgrepen

maakten de Franfchen het den Engelfchen binnnen de \^efling zeer moe-

de. De afgebrande palidades Honden nog. Vlak by de Veiling lag een

Eiland in de Rivier, het welk bekwamer zyn zoude om 'er een Fort op

te bouwen , dan de vorige plaats.

Het land beneden Saratoga was aan beide de zyden der Riner vlak ,

en de grond goed. De oevers waren hoog en fleil, en zyn van aar-

de. Noordwaards aan zagen wy bofchagtige bergen. De Inwoonders

• van dezen oord.waren allen, van ïioUandfchs afkomft, en haatten de En-
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gglCchen geweldig. Den nagc bragten wy door in ene planken hut , door

de landlieden opge (lagen.

Voor den oorlog \vnren hier verfcheiden' zaagmolens geweefl: , die ZtAgma-

grote voordelen hadden aangebragt, dewyl hier veel hout valt. De plan- lens.

ken wierden in 't voorjaar als 'er veel water op de Rivier was in vlotten

naar Albany en ^'ew Tork gevoerd. Thans zyn zy allen verbrand.

Den 25. 's morgens gingen \vy weder op reis de Rivier op. Na
ruim ene Eng. myl afgedaan te hebben , kwamen wy by enen vry fter-

ken Waterval, die ons een goed deel van den dag werk verfchafte
^

y^'''^'''"

eer wy 'er de Kano konden over krygen. Onder den Val was de Rivier

zeer diep, hebbende het vallende water den bodem uitgehold. Overal

bevond men by de klippen in de Rivier ene grote diepte, foratyds toe

boven de vier vaderri, doordien hec water tegens de klippen aanftocende

en terug gekaatfl den grond uitholde. Boven den Val wierd de Rivier

weer zeer diep, 'er ging weinig ftroom, en by de oevers wierd het wa-

ter eensklaps zeer diep. Tot aan het Fort Nicholjen toe waren de

beide zyden der Rivier met zware bofichen bewaflèn. Na enige mylen

geroeid te hebben kwamen wy op enen anderen nog hoger en moeily-

ker Water\'al.

Men zag hier vele Reazenpotten (*) by den Val in de rots die dwars Reuzen«

in de Rivier lag, en over dewelke het water viel. Nu was de rotsmeed potten.

bloot en droog, hebbende de Rivier in dit jaargetyde maar weinig wa-

ters. Sommigen van åtie Reuzenpotten waren rond , anderen langwer-

pig. Op den bodem derzelver lagen fteenqes of grof zand m menigte.

Enigen waren over 't kruis anderhalve el , anderen kleinder. De diepte

was ongelyk, by fommigen vond ik die wel derdehalve el te belopen. Ik

konde hier duidelyk zien dat zy door het omdrayen van Henen of zand

in het water ontftaan waren.

Ons voornemen was geheel tot fbr/ Nicholfon met de Kano te va- De Kano
ren , het welk ons zeer gemakkelyk geweeft zou zyn ; dog wy konden verlaten»

den bovenften Waterval niet over komen, want de Kano was te zwaar

en 'er was zeer weinig water; het liep maar op ene enige plaats over de
rots, en op die plaats vns de Aroom te fterk om daar tegen op te arbeiden.

Wy waren dan gedwongen de Kano daar te laten , en ons goed door
ongebaande bofichen tot Fort Anne op de Rivier de Woodcreek te dra-

gen, het welk omtrent een weg is van zeven of agt Ziueedfcbe mylen,
zo dat wy in de fterke hitte niet weinig afgemat werden. Op fommige
plaatfen was 'er geen ander middel om over de rivieren te geraken, da»

I ? gro-

_(*) Dit is de woordelyke vertaling van het Zweedfcbe nvoord. Jätte-grytor.
Zie de Verhandeling der Zixieedfcbe Maatfcbappy der Wetenfcbafpen voor het
jaar 1743'- bl- 122» en hierboven I. D, bl. 54. en 55.
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grote bomen omtehouwen en 'er die over heen te leggen. Het land dätr

wy dezen namiddag doorwandelden was gelyk , zonder bergen en ftenen>.

en doorgaans met zwaar geboomte bewafTcn. Overal zag men ene me-
nigte omgevallen bomen , dewyl Ag hier niemant van het hout bediende..

Den nagt bragten wy in 't bofch door, zeer gekweld wordende van mug-
gen en woudliiizen , en zonder te kvsnnen flapen uit vrees voor de Slan-

gen.

Den a5. trokken wy fn de vroegte verder door het woud langs de

Uudfon. Hier was wel een oude weg die naar Fort Nkholfon ging,

dog hy was zo bewallèn dat wy werk hadden hem te ontdekken.

Fm Ni- Het Fort Nicholson was ene plaats op de oollzyde å&r Hudfo»,
shvlfon. daar voorheen ene houte Vefting geftaan had. Wy kwamen 'er een wei-

nig voor den middag aan-, en r^ten 'er een wyl uit. Tot het begitv

van den laatften oorlog hield zig hierdeOverfteZy^/w op,, voomamelyk
om enen fterken handel te dryven met de pranfche Wilden. Dog in-

den oorlog leiden zy zyn huis aan kolen, en ontnamen hem zynen Zoon.
De Vefting lag op ene vlakte'^ dog de plaats was nu met hout bewaflèn..

Het Fort werd' in 't jaar 1 709. By gelegenheid van den oorlog met de

Franfche» aangelegd, en was zo genoemd naar den toenmaligen dappe--

ren Generaal Nkholfon. Het was veeleer een raägazyn voor hec Fort

Jinnt da» ene veiling. Toen in 't jaar 1 7 1

1

. dè aanfläg ter zee der En-
gdfchen tegens Kanada mislukte , flaken zy het zelven in brand: De •

grond fcheen hier vry goed. De Hudfon flxoomdè hier digt voorby.

Vertrek Wat na den middag gingen wy weder op reis. Tot nog toe waren

vandaar.wy den oofteroever åox Hudfon gevolgd, en hadden het regt op het

noorden aangehouden, dog nu veranderden wy van weg,, nemende

dien ooftnoordooft of noordooftwaards aan, dwars door dè boflchen en

de woeftenyen heen , om de Rivier IVoodcretk te bereiken , en dus te

water naar Fort Frtderk te kunnen komen. Het land dar wy nu
doorwandelden was medl vlak en laag. Hiereudåar zag men een

beekje, die egter meeft droog waren. Ook zag men enige kleine

hoogtens, dog gene bergen of ftenen. Overal was het land met hout

bedekt. De bomen ftonden dJgt by malkander, en gaven dus ene

trefiêlyke fchadmv. Dog dit genoegen wierd door de ontelbare me-
nigtens van mu^en geftoord, waarvan de boflchen vol waren. Men
vond hier vele planten, die egter ver- van malkanderen ftonden, by-

na- als in onze boflchen daar het vee ze vernield heeft, fchoon hier-

noit vee- gcweeft was. De grond lag overal dik met bladeren. Op
andere plaatfen wies 'er veel mos. Het aardryk was doorgaans zeer

goed, en beftond uit ene dikke tuinaarde, dewelke den planten enen

goeden wasdom verrcb^te, Dus fcheen bet een zeer vrugtbaar land



NEW YORK. 1749, ^y

ce moeten worden als het wel bebouwd werd. Dog men vond hier

weinig lopend water.

Wy namen ons nagcverblyf in de woefteny by een beekje, op dat

wy geen gebrek aan water' zouden hebben, het welk men in dit jaarge-

tyde in de bofichen niet overal vond. Dog de muggen, de Pun-
chins ea woudluizen plaagden ons zeer. Behalven dat dreef ons de
vrees voorde Slangen en nog meer voor de ^tó» den flaap uit de ogen*

PuNcinNs , gelyk ze de Hollanden noemen , zyn een klein foort Pun-

van muggen, (*) die men hier zeer veel aantreft. Zy zyn zeer klein ,
<^'-'*"^-

en hebben grauwe vleugels met zwarte fpikkeltjes.. Dezen wareiï

tienmaal erger dan de grote muggen, want men kende ze wegens.

hare kleinte kwalyk zien, men vond ze overal, en zy waren niet

bang. Zy veroorzaakten ene pyn ter plaatfe waar zy getloken haddens

ds of men zig gebrand had.

Des nagts hoorden wy grote bomen van zelven' omvallen,- fchoon hes

zo ftil was dat 'er zig geen blad bewoog. Dit. vallen maakte een fchrik-

kelyk gekraak in de ftilte..

Den 27. zetteden wy onzen togt in de vroegte voort. Het land bleef Voort-

al even als gifteren gelïeld, alleen zagen wy enige heuvels, 's Morgens reis.

hoorden wy zeer duidelyk het geluid van enen, Waterval in de Hudfon,.
Overal lagen vele bomen,, die door den wind omgefineten of van '"^'Hf^er-

Guderdom omgevallen waren. Dog daar waren 'er genen omgehouwen ,."'i^"en'..

dewyl het land niet bewoond is. Deze omgevallene bomen belemden-

onzen togt fchrikkelyk , dewyl zy de doorgangen toeftopten , en de;

Ratelflangen gedurende de. hette, van den dag zig daai- het. meell onc-

, hielden.

Om twee uur na den middag:k\^^me^ wy by 't Fort Anne aan. Hec-^"'^

legt aan de Rivier Woodcreek^ die hier by haren oorfprong niet meer '^""^*

als een beekje is. Wy bleven hier den gehelen dag en den volgenden
,

om ene fchuit van baft te laten maken , dewyl wy anders onmogelyk de
Rivier af te Fort St.. Frederie komen konden.. Gelukkig was het ook
dat wy hier waren , aangezien een van onze Wegwyzers ziek wierd , en-

niet in ftaat geweeft zou. zyn te, voet verder te reizen, en zyn pakkadie

te dragen. Was hy nog zieker geworden zo zouden wy htei- hebben moe-
ten blyven, dog dit zouden ons zeer. kwalyk gekomen zyn, nadien wy
ons in ene woefteny bevonden', daar wy genen nieuwen voorraad zou-

den hebben kmnen krygen , en in , den tyd van drie ofvier dagen by gene
menfchen konden komen. Nu kon de zieke uitruften en herftellen.

By 't Fort Anne vonden wy ene menigte van Muizen van het gemene
Ibort. MilTchien zyn dezen wel afkomelingen van die. welken met den.,

i 3 voer-

en) Culex pulicarii. Lirw-.,
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voon-aad voor de Bezetting, toen de Veiling nog in wezen was, her-

waards gcbragt zyn.

Hier Honden enige Appel- en Pruimbomen. Zonder twyffel zynzy
hier geplant geworden , toen de Veiling nog in ftaat was.

(Olmen. j)^ Amerikaanfche Olmen wieden hier in menigte. Daar z\m twee

foonen van. Het ene wordt de Witte Olm genoemd, om dat deboom
van binnen wit is. Dit foort was ralryker dan het andere, dat men den

Roden Olm noemt, om dat het hout roodagtig is. Van den bail des

:Schuiten Witten Olms maakte men de hier gebruikelyke baftfchuiten , om dat die
Aan balt, \^^i^ zagter is als die van andere bomen. INIet den fchors van den Hiko-

17 nait men den bad der Olmen t'zamen, en met die van den Roden
Olm maakt men de einden van de fchuit digt. Men klopt den ball tus-

fchen twee Henen, of by gebrek van die tuITchen twee Hukken houts.

Het maken der fchuit nam anderhalven dag weg. Om zulk 'ene fchuic

te maken zoekt men enen dikken , hogen , en zo veel als men kan , met

weinig takken beladen Olm uit , die enen gladden bafl heeft. Men houwt
hem voorzigtig om , om den ba(l niet in 't vallen te befchadigen. Som-
migen klimmen op den boom, en fcheiden den bail van den boom af, om
hem des te minder te kwetfen. Zo deed onze fchuitemaker dit maal.

Men fiiydt met een mes den baft aan de ene zyde des booms regt door ,

zo lang als men de fchuit maken wiL Aam beide de einden van de ge-

maakte fiiede , fnydt men den ball van den ftam af, ten einde hy dus te

gemakl<elyker zig afzonderen late. Dan fchilt men den bad van den

boom af, zorgdragende dat 'er geen gat in kome. Dit fchillen gaat ge-

makkelyk in zyn werk in den tyd dat de boom vol faps is, en in andere

jaargetyden legt men den boom voor 't vuur om het affchillen te bevor-

deren. Den afgefcheidenen bad fpreidt men op den grond uit, zo dat

de binnenzyde naar om laag legt. Om denzelven des te gelyker uitte-

fpreiden legt men 'er blokken en Henen op, die hem plat drukken.

Dan buigt men de delen die de kanten der fchuit maken moeten voor-

zisitig opwaards om het boord te krygen. Omtrent twee ellen van een

Haat men Hokken in den grond , volgens de ki-omme lyn , welke de zy-

den der fchuit befchryven moeten , om daar mede den baH die 't boord

maken moet te onderHeunen. Men buigt dan de zyderi in de gedaante

welke de fchuit moet hebben, en dan worden de Hokken digter by

malkander of verder van een gezet. Om • de ribben van de fchuit

te maken neemt men dikke takken van den Hikory, dewyl dit hout

zagt en buigzaam is. Men fnydt die in platte Hukken, enen duinj

dik , en buigt ze dan zo als ribben wezen moeten. Vervolgens wor-

den zy dwars op den bodem der fchuit gelegd, omtrent een fpan

van malkander. De bovenranden van het boord worden van twee

dunne Latten gemaakt, Äe men tegens malkander legt, zynde zy plat

op
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op de plaats daar zy tegens malkander moeten komen. Tuïïchen de-

ze latten lleokt men den bovenden rand van den baft, en nait dien

tufichen dezelven met draden van zagten haft of v^rortelen vad.

Dog eer dit gefchiedt fteekt men de einden der ribben ook tiis-

fchen de latten. Dit gedaan zynde wordt ïdles wel t'zamen genaid.

De latten worden naar de kromte die het boord hebben moet gebo-

gen, en komen aan het voor en ngtereinde van de fchuit by mal-

kander, waar zy zelfs met touwen t'zamen wel vafl: gebonden wor-

den. Op dat de fchuic van boven niet te wyd worde, fpant men
'er drie of vier banden over heen van het ene boord tot het andere,

omtrent dertig of veertig duim van malkander. Deze banden zyn-^

meefl van Ilikory. Men fteekt ze met de einden digt onder de boord-

latten door den baft heen, buigt ze over de latten in de hoogte, en-

dan worden zy over het middelfte van de fchuit heen t'zamen met tou-*

wen wel vaft gemaakt. Aan de voor en agterftevenen maakt men den

bafl: met den aan Hukken geftotenen bad van den Roden Olm , die 'er

dan als werk uitziet, digt, dat 'er geen water door kome. Over de

ribben in de fchuit legt men andere ftukken baft , om over te gaan , wanc

anders zoude men ligt met den voet of anderfins een gat in den dunnen

baft van den bodem floten kunnen. Om des te zekerder te zyn , heeft

men gaam ene dunne plank of twee om ze op den bodem te leggen.

De binnenzyde van den baft komt nu aan de buitenzyde der fchuit, als zyn-

de glad , zo dat het vaai'tuig des te ligter door het water loopt. I Iet gaat niet

altyd zo Ipoedig met dezen fcheepsbouw, want fomt^'ds gebeurt hetdat ais

men den baft van enen boom afgefchild heeft , men 'er of kwade fteken en ga-

ten in ontdekt, ofdien zo dun en gebrekkelyk bevindt, datmen'erzynleven^

niet op wagen durft. Dan moet men enen anderen boom zoe-

ken. En het gebeurt wel dat men verfcheiden' Olmen fchillen moet
voor dat men enen goeden baft bekomt. Dit is ene korte befchryving

van dit foort van vaartuigen. Het gene voor ons vervaardigd wierd was

zo groot dat 'er vier menfchen met ons goed m konden , het welk nog

iets meer bedroeg dan de zwaarte van een menfch.

Onder het roeyen met zulke fchuiten moet men alle raogelyke voor-

zigtigheid gebruiken , om niet op enen fcherpen tak van enen onder wa-

ter leggenden boom of enen paal te ftoten, waardoor, als men watfterk

roeide, de halve fchuic zou kunnen fcheuren, het welk in diep water zeer

gevaarlyk zyn zoude, vooral als de fchuit nog daarenboven op den tak.

of den paal bleef vaftzitten. Ook moet men zeer voorzigtig zyn in het

ihftappen van deze gevaarlyke vaartuigen. Men trekt uit voorzorg ge«

meenlyk de fchoenen uit, want anders, en vooral als men 'er met encit

Jugtigen fprong wilde iu komen, zoude men ligt met de hakken doordeit.
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bodem heen trappen, het welk ook zeer gevaarlyk zyn zoude, voorsJ

indien het kwam te gebeuren digt by ene rots , nevens welke het water

zeer diep was ; en zulke plaatfen zyn 'er veel op de Rivieren en Meren
dezes Lands.

Muggen, Nergens hadden wy in Jmerika ZQ veel Muggen (*) gezien als hier.

Zy waren zo vinnig op bloed dat wy des nagts geen oog konden toe-

iloen , fchoon wy vuur rondom ons heen hadden gemaakt. Ook vond
Woud- jnen fjiej. 2eer veel Woudluizen , Q) zelfs meer dan wy nog hadden ont-
" ^^"'

jnoet. Men was nauwlyks op den grond gaan zitten , of een gantfch

heir van dezelven zat op de klederen. Wy leden van dit ongedierte niet

minder dan van de Muggen. Zy waren zelfs gevaarlyk , omdat zy in de

oren kruipende , zig daar invreten , en 'er bezwaarlyk uittekrygen zyn.

Daar zyn voorbeelden dat zy de oren ter dikte ener vuill hebben doen

zwellen. Meer hier van kan men vinden in de VerhandeUngen der Kon.

Zweedfcbe Maatfcbappy der JFetenfchappen voor het jaar 1754. (t)
De fplpperiwill liet zig byna den gehelen nagt aan alle kanten horen.

Ook vlogen 'er vele Vuurvliegen door het hout.

Fort yin- Fort Anne, waar wy ons thans nedergeflagen hadden, is zo naar

me. Koningin Anna genoemd, want in haren tyd diende het tot ene Veiling

tegens de Franfcben. Het legt aan de wellzyde der Woodcreek, die

hier maar een beekje van enen vadem breedte is, en nu zo ondiep was dat

men ze doorwaden kon. Het was even als Saratega en Fort Nicholfott

gebouwd. Alles was van hout. Het diende alleenlyk maar tegens ftro-

pende partyen. Het lag op ene hoogte, die fchuinfch tegens de Wood-
creek afliep. Het land hieromflreeks is ten dele vlak, ten dele bergag-

tig, en ten dele moerasfig. De grond is louter aarde; en men vindt

niet enen fteen. Het Fort werd door den Generaal Nicholfon in 't jaar

1709. aangelegd, maar in 't jaar 1711. wierd het, evenals Saratoga

en Fort I^icholfon^ door de Engelfchen zelven verbrand. Dit gebeur-

de met de volgende omftandigheden. In 't jaar 171 1. bedotende En-

gelfchen Kanada te water en te land gelykelyk aantetaflen. Ene flerke

vloot zeilde de Rivier van St. Laurence op om Ouebec te belegeren,

en de Generaal Nicholfon, die zeer voor de onderneming geyverd had,

toog met een llerk heir naar Montreal, om die plaats op den zelven tyd

aantetaften. Dog een groot deel der vloot had het ongeluk op de Ri-

vier fchipbreuk te lyden, en was des gedwongen terug te keren. De
Generaal Nicholfon kreeg hiervan tyding, en men raadde heminsgelyks

lerugtetrekken. De Kapirien Butter , die Kommandant was van het

Fort Mobawk gedurende myn verblyf in Amerika , verhaalde my , dat

hy in 't jaar 171 1. zig ook by 't Fort Anni bevonden had, en dat de

Ge-

.C*) Culix pipiens. (f) ^cari /immcani, (.§) BI. 19.
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'Generaal Nicholfon ook van gedagce geweeft was de fchuiten de IVood-

Creek af te laten zakken , toen hy narigt kreeg van het ongeluk der vlote

overgekomen. De Generaal wierd over deze tyding zo moeilyk , dat hy

zyne zwarte pruik in ftukken zogt te fcheuren, dog, die te Iferk zynde,

had hy ze op den grond gefmeten, en ze met voeten getrapt, uitroepen-

de , fchelmery , Jchtlmery , verradery , verradery ! Daarop deed hy

het Fort in brand fteken , en trok af. Men zag dé ftukken der verbrande

palisfades nog in den grond fteken. Ik vroeg myne wegwyzers hoe het

kwam dat de Engetfchen , zo veel koften gedaan hebbende om het Fort

aanteleggen , het zo zonder bedenking vernield hadden , en zy ant-

woordden in hunne eenvouwdigheid dat het alleen daarom gefchied was

om nog eens gelegenheid te hebben van de Kroon geld aftetroggelen ,
•

ten einde op nieuws het te herbouwen ; want als nx;n dit wilde doen

moeft de Regering ene grote fomme fchieten , welke die genen , wien

het werk zou worden aanvertrouwd, ten groten dele in hunne zak-

ken zouden kunnen fteken , en het overige hefteden tot het maken

van een armhartig Fort. Daar waren , zeiden zy, by den laatften

oorlog vele voorname lieden te Albany geweeft welken hunnen ar-

men nabeftaanden hadden geweten het leveren van brood en krygs-

behoeftens te doen opdragen , waardoor dezelven tot zulken ftaac

gekom.en waren, dat zy nu onder de rykfte lieden van Albany geteld

werden.

De hette was dien dag ongemeen fterk, vooral na den middag , wan-

neer het geheel ftil wierd. Wy hielden ons op ter plaatfe waar het Fort

geftaan had. De plaats was klein , en niet befchaduwd , dog rond-

om van bomen omgeven, zo dat de zon de lugt als kon doen branden.

Het was des namiddags zo warm als op de zweetbank in een warm
ibad. (*j Noit heb ik zulk ene hette gevoeld. Ik kon nauwlyks adem

ha-

C*) In Ziveden en in Rusland is het de gewoonte onder allerlei foorten van
inenfchen van alle week ten minften eens te baden, het welk gelchiedt door
middel van ene kamer warm gemaakt door een kacchel , en dat tor zulk enen
•graad dat menfchen die 'er niet aan gewend zyn 'er van ftikken zouden. De
hette wordt daar gemeenlyk vergroot door den heten waaflen veroorzaakt door
Tiet fmyten van gloeyende ftencn in water. In deze baden baadt het gemene
volk van belde geflagten in Rusland dooreen , gelyk de Romeineji deden ,

van de welken, gelyk Plutarciius in 'r leven van Cato aantekent, de Grie-

ken deze onbefchaafde en onbetamelyke gewoonte ontleend hebben, die zo
algemeen werd , dat de Keizers yldriaan en Marcus Antonitius genoodzaakt
waren 'er wetten tegen te maken, die egter niet werden in agt genomen; want
wy vinden dat de Kerkvexgadering van Laodicea een verbod tegens deze erger-

//. Deel. K
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halen. Als ik naar de vally ging , en op den kant van de Wood-
ereek was, kwam hec niy voor een weinig draaglyker te zj'n. Maar
op de hoogte was het in de fchaduw al zo benauwd als in de zon. Ik.

beproefde my wat te verkwikken door met den hoed te wayen , dog

dit maakte my het adem halen byna nog bezwaai'lyker. De grootde

baat vond ik als ik in ene befchaduwde plaats wat water uit de beek

voor my in de lugt fmeet. Myne Reisgezellen werden ook geheel af-

gemat, dog vonden die benauwdheid by het ademen niet als ik. Tegens

den avond wierd het wat koelder.
Voort- i>i7N op. zetteden 'Wj des morgens onzen togt voort , zynde nu on--

^'^'^'
ze fchuit eindelyk gereed. Onze voorraad , die begon te minderen ,

deed ons zeer denken om voort te trekken , want dewyl wy door deze

wilderniflèn alles op den rug dragen moeden, konden wy niet veel me-

denemen; en egter aten wy allen fmakelyk. Dewyl 'er weinig water

op de Woodcreek was, en daarenboven verfcheiden'' omgevallen bomen
over haar heen lagen , liet ik onze Wegwyzers de fchuit de Rivier af

arbeiden , en wandelde met Jungflr'óm langs den oever. Het land was

aan beide zyden zo laag dat het in 't voor- en najaar zekerlyk moet'

onder water ftaan., De bomen , die van meer dan een foort waren,

Honden ondigt , en tuflchen dezelven was veel gras. De fchaduw van het

geboomte zoude ons zeer aangenaam geweeft zyn hadden de Muggen
ons genoegen niet zeer venninderd. De grond was zeer ver.

Dever- Wat lager verhinderden de dammen door de Bevers in het water ge*

daramen. jnaakt onze reis niet weinig.. Zy hadden allerlei takken t'zamen ge-

fleept, en daarvan dammen dwars in den ftroom gemaakt, waar zy flyk

en klei tuflchen geflopt hadden ,. zo dat 'er hetwater niet doorkonde.
. Zy

hadden de takken zo net afgebeten dat. men gedagt zoude hebben dat

ze met een byl waren afgehouwen.. Het gras daar omftreeks hadden

zy plat getrapt. Wy vonden den enen Beverdam voor en den ande-

ren na ; het welk ons zeer ophield , want wy moeden eei-ft ene ope-

ning in de dammen maken , eer wy 'er met de fchuit door konden.

Wy zagen door het gras grote wegen lopen , die zonder twyfFel van

de

lyke gewoonte heeft gegeven. En dit niettegenflannde vinden wy kort daar^

aan dat lieden van allerlei ikat , zelfs Piieflers en Monniken , te gelyk met de

\Touwen in 't bad gingen. Van daar is waarfchyiilyk deze gewoonte naar Rus-

land overgegaan, toen het Chriftendom in dat Land wierd ingevoerd. Digt

by het bad in Rusland is gemecnlyk een water, waarin het volk zig dompelt

als zy door en door heet zyn, en in den winter rollen zy zig in de fneuw ;

en des zaterdags ziet men gewoonlyk voor het bad een deel mans en vrouwen

geheel nakend, hebbende ieder enen bondcl met roeden in de hand, waarme-

de zy malkandej; in bet bad vriendelyk den rug kwispelen. F.
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de Bevers gemaakt waren , welken daar de bomen zullen hebben langs

gefleepc.

Toen de ftroom wat niimer wierd gingen wy in de fchuit zitten, en DdVood-
voeren hem af. Hy was niet boven de drie vadem breed. Op fom- ereek,

mige plaatfen had hy niet boven enen vaderri wydte , en hy was dik-

wyls zo ondiep dat de fchuit grond raakte. Dog op anderen had hy

meer dan enen vadem waters. Somtyds was 'er veel , fomtyds wei-

nig ftrooms. In 't eerfl: waren de kanten laag , naderhand ver-

heven. Hier en daar zag men ene rots. Wy merkten op dat het wa-

ter diep was overal daar men rotfen vernam. De rotfen beftonden uit

enen grauwen kwarts vermengd met enen gi-auwen kalklleen , leggenden

in beddingen. Het water was zeer helder. Hier en daar liepen pa-

den van den ftroom landwaards , zyndc van de Bevers , of van andere

dieren , die hier kwamen drinken
,
gemaakt. Na omtrent drie Eng.

mylen gevaren te hebben kwamen wy op ene plaats daar nog een vuur

te branden lag, en dageen toen weinig dat wy den vorigen nagt nauw-

lyks den dood ontftapt waren , gelyk wy dezen avond vernamen. Ver-

fcheidene bomen , dwars over den ftroom , en vele Beverdammen , ver-

hinderden ons fpoed te maken.

Tegens den avond ontmoetten wy enen Franfcben Sergeant met vyf Gevaar

man, zynden van den Kommandant ^!:^n Fort St. Frederic afgezonden , ^'J?'' "\
om drie Engelfchen naar Saratoga te geleiden , en ze des noods te- ^1 J.'i^'"

gens zes Franfche Amerikanen te befchermen , die op de Engelfchen

te loeren lagen, om zig over den dood van den Broeder van enen

dezer Wilden te wreken, die in den laatften kryg door de Engelfchen was
doodgefchoten , op die zelve plaats daar nu de Wilden de Engelfchen

wilden waarnemen. De vrede was wel alreeds gefloten ; dog alzo die

in Kanada nog niet uitgeroepen was , zo meenden de Wilden regt

te hebben dus te werk gaan. Zy gingen in ftilte, tegens het verbod

van den Gouverneur van Montreal aan , weg , en begaven zig naar

de Engelfche planteryen. Wy erkenden de voorzorg des Hemels voor
ons in opzigt dezer bloeddorftige Barbaren. Den gantfchen dag zagen

wy dat het gras langs den ftroom was plat getreden j zo dat 'er bin-

nen kort menfchen moeften langs gegaan zyn. Dog wy vermoedden
geen gevaar, denkende dat alles in ruft en vrede was. Wy hoorden
naderhand dat het deze wraakzugtige Wilden waren geweeft die hec

gras hadden neergetrapt en het vuur aangelegd, dat wy nog branden-

de gevonden hadden. De gewone weg dien zy hadden moeten nemen
was juift dezelve dien wy langs gekomen waren ; dog zy waren ge-
makshalven langs enen ongebaanden weg ooftwaards gegaan. Zonder
dat hadden zy ons onfeilbaar aangetroffen , en , daar zy ons voor E»'
gelfcben zouden hebben aangezien , zouden zy ons ligt hebben kunnen

K 2 over-
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overvallen en doodfchiecen. Wy waren niet w^einig aangedaan toen wy
van de Franfchen hoorden in vi^elk een gevaar wy geweefl: waren. Hiei;

bleven viry den nagt over. En fchoon de Franfchen ons fterk raadden

van niet voort te reizen , maar liever met him naar de naafte Engelfche
Bezitting terug, en van daar verder naar Fort St. Frederic te gaan,

befloot ik egter om onder de befcherraing van God onze reis den vol-

genden dag te vervolgen.

Duiven. Wy zagen dezen dag zeer vele wilde Duiven, welken, fomtj^ds des

winters in zo verbazende menigte naar de Engelfche volkplantingen zuid-

waards afkomen. Zy vlogen met grote hopen in de wildemiflèn. Zy
neflelden in de bomen , en maakten daar den gehelen nagt over een

groot geraas en gekir. De Franfchen fchoten 'er velen van , en deel-

den ons mede van de vangfl:. Toen wy ze openden vonden wy zeer

veel Olmzaden in de kroppen. Wy, zagen hier weder de voorzorg

in van den alwyzen Schepper. De. zaden van den Roodbloemigen
Ahom , die. hier veel waft , worden in Mai ryp , en vallen dan iii

grote menigte af.. Zy dienen in dien tyd tot onderhoud dezer,

duiven. Daar op komen de zaden van den Olm tot i7pheid , die:

haar dan tot voedfel dienen , tot den tyd toe dat 'er weer andera

zaden ryp zyn. Het vleefch d,ezer Duiven is het lekkerfte van alle;

gevogelte.,

Gmval- AlpE avonden en . nagten hoorden viry bomen kraken en vallen-^v .

Itiide fchoon het dood ftil was. Waar dit van daan kome weet ik niet.:

bomen, ^ou wel de dauw of iets anders de aarde aan den voet der bomen
des nagts losmaken? Of zoude het komen van het overwigt van tak-

ken aan 'de ene zyde? Zoude 'er wel mifTchien des nagts zo vele wil-

de Duiven aan enen kant van enen boom komen zitten , dat hy. daar-

van omvalt? MiflTehien begint de boom eerft allengskens naar- ene zyde:

overtehellen , tot dat hy eindelyk omftort. Als het wait houdt;men het

fi. gevaarlyk in de boflchen.te zyn, van wegen de menigte van omvallen-

de bomen. En al is het ftil zo loopt men dog gevaar. Wy zagen in»

deze wouden gantfche ftreken waar de bomen door de.ft:ormen warea

omver gefmeten, leggende allen in. ene rigtir^.

Thee. De Thee, die wy uit China krygen, wordt van fommigen hoog-

gefcbat , van anderen veragt. Ik denk dat wy 'er niet by verliezen.

zouden al hadden wy nog Thee nog Koffi; ook zou ons. dit veel gelds

befparen. Egter moet ik tot lof der Thee zeggen, dat zy des zomers

by het reizen doorgrote wildemiflèn, daar men nog wyn nog enigen anderen-

drank kan mede voeren, zeer wel te pas komt, vooral daar het water

meeft vol van Infekten of bedorven is. Dan is het goed het op te-

koken, en, 'er thee. in te doen. Ik.kaanict befcliryven hoe verkwik-

kelyfc.
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li<2lyk zy dan Is voor den verhitten Reiziger. Zy is op zulke reizen

byna al zo noodzakelyk als eten. (*)

Den 30. des morgens gaven wy onze fchuit den Franfchen over, om
'er hunnen voorraad in te vervoeren , v/ant wy konden ze niet lan-

ger gebruiken ter oorzake der menigte bomen , die de Franfchen met
voordagt in den laatllen oorlog in de IVoodcreek gefmeten hadden , om
den Engelfchen het invallen in Kanador te beletten. Zy integendeel

ftonden ons toe ene van hunne baften fchuiten te nemen , die zy om-
ffent zes Eng. mylen verder terug gelaten hadden. Wy zetteden daa

in 't eerfl: onze reis te voet langs den oever voort. Het land was
gelyk, hier en daar had het maar enige dalen. Overal was het mee
zwaar hout bewallèn , de meefte bomen waren Beuken , Olmen , Ame-
rikaanjche Linden, en Suikerahomen. Het geboomte ftond niet digt,

en de grond was vet,

EiNDELYK kwamen wy op de plaats daar de fchuiten der Fran- De
fchen lagen , wy namen 'er ene van, en voeren 'er den ftroom, die Lands-'

nu ongevaar. agt of negen vadem breed wordt, mede af. Het land i^ouw.

was aan weerskanten gelyk en niet zeer hoog. Hier en daar zageii

wy enen berg , welks ftenen uit enen grauwen kwarts , met fync

korrelen van enen grauwen fpaath vermengd , beftonden. Ook wa-
ren 'er zwarte ftrepen in, dog zo fyn dat. ik niet zien konde waaruit

zy zamengefleld waren. De bergen beflonden uit beddingen , elke omtrenc
een vierde van ene et dik- De beddingen lagen noord en zuid, dog,

niet horizontaal , maar wat lager naar het noorden. Verder weg zag,

men ter zyde der Rivier hoge en fteile bergen, ten dele vol houts^

Op andere plaatfen waren de oevers veenagtig , en dreunden onder,

de voeten,, gelykende veeL naar de kanten van moeraden die men wil:

droog maken. Waar het land leeg was vond men niet. eenen fleeni.

Het was, waar gene bergen waren, met hoge Olmen, Amerikaanfdn
Linden , Suikerahomen , Beuken , Hikory , enige Waterbeuken en Wic-^-

te Walnootbomen bewallèn.

Ter linkerhand zagen wy ene oude vervallen' Veiling , beftaande:

uit op malkander geftapelde ftenen. Dog niemant wift te zeggen of.

zy van de Wilden dan van Eurofers^ aangelegd was.-

Wy hadden den gantfchen namiddag groten fpoed gemaakt , nief ^^
twyffelende of vi^y waren op den regten weg ; dog wy bedrogen ons. ^'^'^iT^'^''

Tegens den avond vonden wy dat het gras in 't water met de toppen dwaalt,
tegens ons ftond, ten teken dat wy tegens ftroom voeren, daar, za

K 3; wy
(*) De Heer Forster tekent hier aan, dat hy op zyne reizen in de Woe-

ftenyen boven de Rivier de VAga- gelegenheid gehad heeft deze nuttigheid der
Tiice ook te ondervinden» .
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wy op den regten weg waren , wy den ftroom mede hadden moeten

hebben. Ook merkten wy , uit de dwars over het water leggende

bomen , dat 'er niemant binnen korten kon door gevaren zyn , en za-

gen de voetftappen niet der Franfchen die , als zy 'er waren heen ge-

komen , de fchuiten over het land zouden hebben moeten voortbren-

gen. Eindelyk zagen wy ook (lukken houts ons te gemoet dryven ,

zo dat het zeker was dat \vy den ftroom tegen hadden. Wy wierden

dan duidelyk gewaar dat wy ten minften twaalf Eng. raylen ver ver-

keerd geroeid waren. Dus waren wy tot ons leedwezen genoodzaakt

rot diep in den nagt terug te roeyen. Wy verbeeldden ons dikwyls

uit angft , dat het niet milTen kon of de JVilden , die uit waren ge-

gaan om Engelfchen te vermoorden , moeften ons vinden. INIet al ons

roeyen evenwel waren v\;y niet in ftaat dien dag weder op de plaats

:te komen daar wy het regt Kanaal gemill: hadden.

De oevers gaven tegens den avond enen zeer lieflyken geur. Wy
hadden egter den tyd niet te onderzoeken welke bloemen dien reuk

veroorzaaliten , dog het zullen waarlchynlyk die van de Afchfias Sy-

riaca en het A^ocynum Androfamifolium geweeft zjm.

Ook rook men de Muskusratten flerk tegens den avond. Zy had-

den hunne holen in de kanten van het water.

Vrees Den nagt bragten wy op een Eiland door, daar ons de heiren van

voor de Muggen gene ruft lieten. Wy dorftcn geen vuur maken om ze te

Wilden, \rerdryven , uit vreze van de fVilden daar door tot ons te trekken.

Het geen onze bekommering nog zeer vergi-ootte was , dat wy des

-nagts de honden der Amerikanen .y fchoon ver van ons af, in de bos-

fchen hoorden blaffen.

ï.ands- Den i. Juli gingen wy met het aanbreken van den dag op reis, en

.doiivve. moeften ene goede wyl roeyen eer wy op de plaats kwamen daar wy

ons den vorigen dag bedrogen hadden. Het land daar wy langs voe-

ren was het magerfte 't welk men zou kunnen zien. Men zag niets

anders dan den enen hemelhogen berg na den anderen. Zy waren mee

hout overwaflèn, fteil en glibberig op de kanten , zo dat wy grote

moeite hadden om ene plaats te vinden daar wy aan land komen kon-

den , ora ons eten klaar te maken. Aan beide de zyden der Rivier

ftond het land, dat vlak was, onder water. Om die reden wordt de-

ze gehele oord enige mylen ver , door de Hollanders te Albany , de

verdronkene landen genoemd. Enigen der bergen leggen zuid-zuid-

vvcft en noord-nooxdooft. De oever , waar de Rivier tegens de ber-

den ftiet , was ene loodregte fteilte , vol van grote en kleine ftenen.

Enige mylen lang liep de Rivier van 't zuiden naar 't noorden.

Den gantfchen dag woei het uit het noorden , en ons tegen , zo

-dat wj moeite hadden voorttekomen. Ieder van ons roeide uit alle

maa:
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magt , want by ons oncbyc was ons eten geheel opgeraakt. De
Rivier was hier wel ene E»g. myl breed , dog wierd fomtyds weer

fmalder ; meefl was zy egter wyd, en had op de kanten hoge bergen.

Des avonds om zes uur kwamen wy aan ene landengte omtrent twaalf

Eng. mylen van Fort St. Frederic. Agter deze landengte wordt de Ri-

vier tot ene ruime bai. Dewyl V17 vermoeid waren en den wind ftceds

fterk tegen hadden , konden wy dien dag niet \'erdér komen. Dus
moerten wy hier ons nagtverblyf kiezen , ongeagt den honger die ons

moed: voortdryven.

Het was ene byzonder gunftige fchikking van God dat wy op onze

reis de Franfche Soldaten ontmoetten , en van hun ene ballen fchuic •

kregen om voorttckomen. Het gebeurt nauwlyks eens in drie jaren dat

de Franjchen dezen weg nemen als zy naar Jlbany willen. Zy gaan

meefl: over het Meer St. Sacremetit , C) welke weg nader en veel be-

ter is. Dus verwonderden zig alle menfchen dat zy dezen weg geko-

zen hadden. Indien wy hunne grote haften fchuit niet gekregen , en

ons met de onze hadden moeten behelpen, zoude het 'er met ons

miflèlyk hebben uitgezien. Want ons met zo flegt een vaartuig op zo

groot een water , als deze bai is , te wagen , zoude de uiterfte roe-

keloosheid geweefl: zyn. En zo wy op ftilte hadden gewagt, waren

wy van honger geftorven. . Want daar wy geen fchietgeweer by ons

hadden, en 'er ook in deze woeftenyen weinig wild is,, zo zouden wy
van kikkers en flangen hebben irroeten leven , van de welken , en in-

zonderheid van de laatften , 'er hier ene byltere menigte is. Ik kan

noit aan deze reis denken zonder met den grootften eerbied de gunftige

fchikking van den genadigen Schepper te erkennen,

Den a. gingen wy weder in de vroegte op reis, zelfs nog by ma--

nefchyn, uit vrees van weder den wind tegen te krygen als wy fani-

melden. Wy roeiden allen zo fterk als wy konden , en kwamen om agt uur

des morgens gelulvkig te Fort St. Frederic aan, het welk van de En-F(rt Sc;

gelfchen Crownpoint genoemd wordt. Wy werden zeer gunfliglyk van '''^^^''"'*

den Kommandant ., den Heer Lufignan., ontvangen. Hy was een man
van omtrent vyftig jaren oud, zeer aangenaam , en in de wetenfchap-

pen wel ervaren. Hy had deze Landen nauwkeurig doorreifd , en be-

aat dus vele kundigheden aangaande den toeftand derzelven.

Ik hoorde dat gedurende dezen gehelen zomer ene grote droogte ge- Droogte,

heerfcht had , en dat '^er federt de lente geen regen gevaUen was. Deze
öroogte had den wasdom der planten zeer vertraagd. Op de hoogtens

was alles verdord. Kleine bomen , die nevens rotfen ftonden waarop de

zon fterk brandde , hadden droge bladeren. Op de akkers ftond het

koom
{*) By de Engelfcben genaamd Lake George..



;8o KANADA.
Jcoom bedroefd ilegt. De weit was nog niet gezet, en de erwten bloei-

den nog niet. De grond was op vele plaatfen zo gereten, dat kleine

Hangen zig in de fpleten gemakkelyk verftoppen konden.

Dciine- In dezen oord vindt men zware bofTchen zo wel van Rode en Wic-

.büirchcii.te^ als van Zwarte Dennen. Dog voorheen waren zy nog uitgeflrek-

ter. Het dikwyls ontdaan van brand in de bofTchen , het welk de

Wilden veeltyds veroorzaaken , heeft de boflchen zeer verminderd. Op
de jagt zynde leggen de Amerikanen dikwyls grote vuren aan , wel-

ken by droogte door den wind zig niet zelden uitbreiden.

Men heeft hier te lande grote pogingen gedaan ter bevordering der

• Nrttuiu^yke Hiftorie, en nauwlyks heeft men zig ergens meer dan hier

daartoe bevlytigd. Dit heeft men den yver van een enig Man te

dankjsn. Men ziet hieruit wat enen luifter en wat enen opgang de we-

tenfchappen in een Lfsnd daarvan ontvangen als de eerfte lieden fmaak en

liefhebbery voor dezelven hebben. De -Kommandant vertoonde my een

papier dat hy van den Gouverneur Generaal van Kanada , den Mar-
Qüis DE LA Galissonniere , ontvangcn had. Het was die zelve Heer,

die enige jaren daarna , als Admiraal der Franfche vlooi , den Admi-

raal Byng deed wykcn, en dus de verovering van Minorka bevorder-

de. In dat papier wierden vele bomen en planten , die in Noord-Ame-

rika wallen , en wegens hun nut verdienen aangekweekt te worden ,

opgenoemd. Van fommigen, als by voorbeeld de Polygala Senega^

of de Ratelflangivortel, gelyk zy by de Engelfchen genoemd wordt,

\ond men 'er befehryvingen in. By verfcheidenen werd de plaats aange-

wezen waar zy waflèn. Wyders wordt 'er in gevorderd , dat men al-

lerlei zaden en wortelen verzamelen zoude. Om dit te bevorderen vindt

men 'er in hoe dit het beft werkftellig gemaakt, hoe de zaden en wor-

tels het beft bewaard en naar Parys gezonden konnen worden, om
daar voorttekomen. Men vordert 'er ftalen in van allerlei delfftoffen , en

noemt verfcheiden' plaatfen op in de Franfche volkplantingen , waar

men nuttige of merkwaardige foorten van ftenen,van aarde of van delf-

ftoffen gevonden heeft. Ook wordt aangewezen hoe verfcheiden' aan-

merldngen en verzamelingen aangaande het Dierenryk te maken zyn. Te

gelyk word geëifcht , dat men op allerlei mogelyke wyzen onderzoe-

ken zoude waartoe en hoe zig de Wilden van zekere kruiden en ande-

re natuurlyke voortbrengfels , 't zy in de geneeskonft of anders , bedie-

nen. Dit nuttige geichrift was op bevel van den Marquis de la Ga-

lifonnière door den koninglyken Geneesheer te ^uel/ec , den Heer

Gauliier opgefteld, en naderhand door den Markgraaf zelven met eigen'

hand verbeterd en vermeerderd. Hy deed 'er vervolgens vele aflchrif-

ten van maken , en die ter hand ftellen aan alle de Officieren in de Be-

zetiin"-en , en alle Geleerden , vooral die hier te lande meenden te rgi-
^

zen.



F O R T St. F R E D E R I C. 1-49. 8i

Een. Den Officieren wordt bevolen die Soldaten en anderen by den

'Gouverneur bekend te maken, die ene byzondere vlyt in het ontdek-

ken en verzamelen van kruiden en andere zaken tonen zouden , op dat

hy ze by openvallende plaatfen en andere gelegenheden , tot de dienden

waartoe zy gefchikt viraren bevorderen , of op ene andere wys belonen

mogte. Ik merkte ook dat hier by de voornaamfte lieden ene veel gro-

tere liefhebbery voor de Natuurlyke Hiftorie plaats had dan in de En-
.gelfche Volkplantingen , waar men met de wetenfchappen in 't algemeen

den fpot dreef, en maar dagt om zig te verryken. (*} Men klaagde hier

dat velen , die zig op de Natum'lyke Hiïlorie toeleiden , verzuimden by
de Wilden te vernemen welk gebruik men in de Geneeskonft van vele

gcwafièn maken konde.

Men was van gedagte dat de Franfchen , die in Europa geboren en Vcibas-

naar Kanada waren overgekomen, daar gemeenlyk gezonder waren dan tering

in hun vaderland , en ouder wierden dan die in Amerika geboren wa- j}'-''' "^^!''

ren. Ook hield men het daar voor, dat de Europifche Franjeben llerker ^- „" j',''

waren in het werken en 't verdragen van ongemakken als de hier ge-

borenen. De afgaande koortfen, welken de Europers in Penjylvanie

aankomende gemeenlyk krygen , wil men dat hier onbekend zyn , en
men zou hier terilonds zo gezond zyn als naderhand, wanneer men aan

de lugtftreek gewend is. De Engelfchen hebben dikwyls opgemerkt

dat de in Amerika geborene Europeanen niet zo wel de ongemak-
ken der zeevaart uithouden , of de lugt van Zuid Amerika verdra-

gen "kunnen , als zy die in Europa geboren zyn. Dit zou ook by de
Franjehen in Kanada even eens wezen. Als de Kanadiers naar Mar-
iinique, Domingo en andere Eilanden VTin Amerika , gaan, worden zy
na een kort verblyf altyd ziek en ftervcn. Die genen die in die ge-

weften ziek worden komen 'er zelden door, ten zy zy weder naar Kanada
gaan. Integendeel kunnen zy die regelregt uit Frankryk naar de Wejl In-

dien

(*) „Hier, zegt de Heer Fors ter , fchynt de Heer Kalm Dr. Colden^ Dr,

„ Franklin, en den Heer Bariram, te vergeten, die in Noord Amerika de
„ natuur zo zorg\-uIdig hebben nagelpoord. Hoe zoude zonder de vlyt der
„ Evgelfcben in dit Werelddeel de i-)Ianten die daar voortkomen y.o menigval-
„ dig wezen in de tuinen van Engeland? De nieuwe uitgaaf van het Syjlema
„ van LiNNiEus toont genoeg aan dat de Engelfchen 'm Amerika zelfs vael

5, mfier dan de Franfchen hebben toegebragt ter bevordering der Natuurlykcs

„ Hiftorie. In de andere takken der wetenfchappen overtreffen de Engeljcbeji

„ in Amerika de Franfchen in Kanada zeer ver, getuigen zo vele inlkllingeii

„ en opgcregte boekeryen ter bevordering der geleerdheid, die men in de En-
,, geljcbe Volkplantingen vindt, en waarvan de Franfchen in Kanada weinig
.,„ wilkn voor dat dat Land in de handen der Engelfchen viel. Om niet t'e

„ fpreken van de voortbrengfels van verfcheiden iu WfBm^a geborene ceeïlen."

//. Deel L
^ 6 ,
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dien overkomen de lugc daar veel beter verdragen , en worden 'er oui
Dit bekragtigden my vele lieden in Kanada.

Een man Den 3. Juli, terwyl wy het middagmaal namen , hoorden \vy enige

door de malen agtereen een geweldig en naar gefchreuw op de Rivier op enigen

Wilden afïland van het Fort. De Kommandant zeide terftond dat dit gefchreuw
^^'''

, hem kwalyk behaagde, dewyl hy uit het zelve opmaakte dat de JVilden.,

die uit geweeft waren om zig op de Engeïfchen te wreken , in hun oog-

merk geflaagd waren, en dat hun gefchreuw te kennen gaf dat zy enen

Engelfclmian vermoord hadden. Zodra ik aan het venfter kwam zag ik

ene fchuit met enen langen ftok op den voorfteven , waaraan het boven-

Ite van een bebloed hoofd hing. By hunne aankomfl: aan land hoorden

wy dat de Wilden , die zes in getal waren , hunnen togt van de plaats

daar wy gezien hadden dat zy hadden overnagt tot binnen de grenzen:

der Engeïfchen voortgezet , daar enen man , met zyn jongetje op een ak-

ker met mayen bezig gevonden, hem ftilletjes bekropen, en onverwagt op-

de plaats met enen kogel dood gefchoten hadden.. Dit was gefchied niet

ver van het dorp daar twee jaar geleden de Broeder- van enen dezermoor--

denaren , ten oorlog tegens de Engeïfchen uitgetogen , gedood was. Zy
fneden, volgens hunne gewoonte, den doden den hoofdfchedel af, dien

zy nevens de klederen en het kind van den verdagenen , een jongetje van

negen jaren , medenamen-,, en zo naar Kanada terug keerden. Zodra

zy omtrent het Fort gekomea waren hingen zy het hoofd aan enen ftok

voor op den fteven , en fchreuwden den gantfchai weg langs , tot een

ïiimne teken dat zy den zegen behaald en hun oogmerk bereikt hadden. Zy

kleding, waren, volgens hun gebruik, alleen met een hembd gekleed ; dog van

den vermoorden Engelfchman had de een den rok, de ander zyne kous-

fen aan, de derde zynen hoed op, en zo verders. Het aangezigt hadden

zy zig byna geheel met vermilioen befchilderd , waarmede ook hunne

hembden op de fchouders beflxeken waren. In de oren droegen de

meeften zeer grote ringen , die hun zeer hinderlyk fchenen re moeten

zyn, dewyl zy gedwongen waren die vaft te houden als zy fpringen of

enige andere fterke beweging maken wilden. Enigen hadden gordels van

6e vellen van Ratelflangen met de ratels 'er aan om 't lyf. Het jonget-

je van den verflagenen had niets anders dan een hembd en koufTen aan,

en ene muts op 't hoofd. Zy hadden zyn hembd ook op de fchou-

ders rood gemaakt. By 't uittreden uit de fchuit badden zy den ftok

daar 't hoofd op ftak in de hand , en gingen 'er al dansfende en zingen-

de mede langs den oever. Hun inzigt met het jongetje was hem naar

hun verblyfplaats te brengen, daar optevoeden, in de plaats, des ver-

flagenen Broeders aantenemen , en aan ene van hunne nabellaanden

uittehuwelyken , en zig dus met hem te vermaagfchappen. Schoon

ay nu deze vyandelykheid in vredenstyd begaan hadden , legelregt tegens

het
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het verbod van den Gouverneur van Montreal aan , en in weerwil van

den raad van den Komraandanc alhier, konde hy cgter niet af van hun

eten en andere noodwendigheden voor de reis te geven , dewyl hy hen

niet dorfl te verbitteren. Maar toen zy te Montreal gekomen waren

deed de Gouverneur ze niet alleen kaflyden , maar nam hun ook het kind

af, en zond het zyner Moeder weder t'huis. De Heer Lujignan vroeg

hun wat zy my en mynen Reisgezellen zouden gedaan hebben indien

wy in hunne handen gevallen waren, en zy antwoordden dat hun in-

zigt voomamelyk geweefl: was zig op die van het dorp te wreken daar

hun Broeder omgekomen was, en dat zy derhalven ons miflchien wel

onbeledigd zouden gelaten hebben , egter zou dit veel hebben afgehan-

gen van de gemoedsgefteldheid in de welke zy op dien tyd waren als zy

ons aantroffen.

Enige jaren geleden had men in het Land der Illinoizen een geraam- j^g,, q.
te gevonden van een verbazend groot dier. Een van de Officieren der inumte

Bezetting verzekerde my dat hy hec gezien had. De Amerikanen had- gevon-

den het in een moeras ontdekt. Zy (tonden op het eerfle gezigt zeer ^^'^"°

verbyfterd , en , gevraagd zynde waar voor zy het hielden , zeiden zy , voor

bet geraamte van den Foorvader ofhet Opperhoofd van alle de Bevers.

Het was buitenmatc groot , en had dikke en ene halve el lange fneuw-

witte tanden. Men hield hes voor het geraamte van enen Elefknr.

De Officier, die het gezien had, verzekerde dat men nog het beloop

van den fnuit duidelyk had kunnen onderkennen, fchoon die reeds

lot Hof vergaan was. Hy wift niet dat men 'er enige beenderen van
weggenomen had , maar hy dagt dat alles was blyven leggen. Ik hoor-

•defedert op fommige plaatfen van Kanada van dit geraamte fpreken. (*}
De Beren zyn hieromftreeks menigvuldig. By de VeRing hield men Beren,

'er enen die drie maanden oud was. Hy was van de zelve gedaante en
4en zelven aard als onze Europifche gemene Beren, uitgenomen alleen

dat zyn' oren langer en zyn' hairen ftyver fchenen te zyn. Zyn' kleur was
zwartbruin. Hy fpeelde met enen hond. Van de veilen dezer Beren --

gaat jaarlyks ene menigte naar Frankryk. De IVilden maken ene olie

van het Berenvet, waarmede zy des zomers her gezigt, de handen, en •

alle de ongedekte plaatfen des lichaams tegens het byten der Muggen
befmeren. Behalven dit, beftryken zy zig zeer dikwj'ls met deze olie,
wanneer zy of koude gevat, of zig zeer vermoeid of gekneufd hebben , en
in andere gevallen meer. Zy denken dat dit fineren het vel zagt en
buigzaam maakt, en veel tot he: bereiken van enen hogen ouderdom roa-
brengt.

L 2 De

A ^p ^^?r V^"^^
^^^ Illinoizen legt op de Rivier Ohio, d\s.t by de plaats waar

de Jtngeltchen enig gebeente gevonden hebben , dat men veronderftelde van
Elelancen te zyn. Zie I. D. 131. -óo. in de AaHtekeninsr.
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Paarden- De gemene Paardenbloem (*) wies hier veel op de weiden en langs dê-

bloemen, wegen, en Hond nu in bloei. In 't voorjaar als de bladen beginnen'

uiccekomen , en zo grooc worden dat men de plant kennen kan
, graven-

de Franfchen de wortelen op, wailchen ze af, fnyden ze door, en eten

ze als fiilade. Zy fmaken wat bitter. Men heeft hier de gewoonte niec

van de bladen te eten.

Afge- De Soldaten, die met den vrede afgedankt waren, hadden reeds op de

S "id^'^r^
hun aangewezene lunden , die rondom het Fort lagen , huizen gezet.

* Dog de meeften dezer huizen waren niet meer dan hutten , en gelyk aan

de annelykfte woningen by ons; maar het volk had het taraelyk wel, en

at goed weitenbrood. De huizen waren van planken , ftonden loodregc

en vlak by malkander. Men had de reten met klei toegefmeerd. De
vloer was van klei of van zwarten kalkfteen. Van dien (leen waren ook

de haarden, uitgenomen dat de plaats voor het vuur gefchikt van uitge-

zogte grauwe zandftenen-, grotelyks uit kwarts beftaande , gemaakt was.

Op fommige plaatfen had men evenwel hier den zwarten kalkfteen toe

genomen. Men verzekerde dat deze (leen wel tegens het vuurkonde,.

mits de ftenen wat groot waren. Glazen vond men niet in de venftcrs.

iialiüm Het Galium tinStorium wierd in Kanada door de Franfchen Tisavo-

ihiclorl- jaune rouge genaamd. Het wies hier overvloedig , vooral in ene goe-
'im.

jjg vogtige tuinaarde. Met de wortelen verwen de- Wilden de pinnen der

ftekelvarkens rood welken zy in verfcheiden' van hunne ftofjes invlegten ;

en deze kleur verfchiet niet ligt. De Franfche Vrouwen in Kanada

verwen ook met, deze wortelen, die klein zyn gelyk die van 't Qallium,

luteum.

De Paarden lopen Mer dèn gehelen winter over in 't veld , en" zoeken

den koft. Egter wil men dat ze in 't voorjaar vet zyn.

^Val- Men had het geraamte van enenWalvifch enige mylen v^xiOuebec^Gw

vifchGe-gne Franfche myl van de-Rivier St. Laurence gc/onden, op ene plaats
raamte, ^^j. tegenswoordig geen lopend water komt. Dit geraamte was zeer

groot. De Kommandant had verfcheiden lieden gefproken die het ge-

zien hadden..

Schui- De Schuiten die men hier gebruikt waren van drieerlei foort. I. Has-
^^"' tenfchuiten, uit baft gemaakt dog met houten ribben ; II. Kanoos, die

men hier van vnt Dennenhout maakt. Men roet ze niet , maai- doet ze

voortgaan door middel van een foort van riem, die men in de hand houdt

en heen en weer beweegt ; (*^ dog men kan daar de lielft van de kragt

niet mede. doen als met roeyen. Het derde foort van vaartuigen noemt

men Bateaux. . Zy zyn hier altyd groot , en worden gebruikt om zwa-

re

(*) Da7ïrfÊZfon,by LiNN/Eus Leontodon Taraxacum.

(I) Dit noemen de Engelfckn Paddling,
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re vragten te vervoeren. De bodem , die altyd plat is , bellaat uit rood,-,

dog meelt uit wit eiicenhout , om des te beter tegens liet floten op de

ftenen te kunnen. Het boord is van vurenhout, en dit gefchiedt om de

ligthcid. Men maakt hier teer en pek in overvloed.

De Soldaten genoten hier enige voorregten de zy niet overal heb- Soldai

ben. Die hier in bezetting waren kregen een rykelyk onderhoud. Elk ten.

ontving daags anderhalf pond weitenbrood. Ook kregen zy erwten,

Ipek, gerookt of gezouten vlecfch, en zelfs meer dan zy op konden.

Nu en dan wierd 'er een os of ander beefl: geflagt , waarvan het varfche.

vleefch onder de Soldaten werd uitgedeeld. De Officieren onderhielden,

op 's Konings koflen melkkoeyen. Ieder Soldaat had zyn tuintje buiten

het Fort , waarin fommigen fpeelhuisjes gezet hadden , en zy allcrhanda

moeskruiden teelden. De Kommandant zeide dat dit gebruik in dit Land

algemeen was by zulke Veilingen in wier nabuurfchap gene grote ftad

lag, van waar men groentens krygen kon. In vrcdenstyden behoefden'

de Soldaten gene wagten waartenemen. En daar het Meer hier digr

by vol van vifch is, en de bollchen van wild, zo kan ieder die maar

wat naarftig is hier ene tafel houden als een Heer. Ieder krygt alle twee

jaren enen nieuwen rok , maar alle jaar ene veft , . ene muts , enen hoed ,

een paar kouflèn, een das, een paar fchoenen, en in den winter vry

brandhout. Aan foldy heeft ieder vyf/ols daags. Dog als zy voor dert

Koning werken moeten krj'gt ieder dertig /o/s. Dus was het geen won^
der dat het kiygsvolk 'er hier frifch , vet, fterk en wakker uitzag. Die
ziek wordt komt in 't Hospitaal, waar hy alles vry heeft Zy konden,

ook ligt verlof ki7gen , en hielden egter hunne foldy en hun gewoon .

onderhoud , mits zy de wagtlonen betaalden , als 'er wagten te doen wa-
ren. Den Kommandant en den OlScieren bewees men alle de verfchul-

djgde eer ; egter gingen de Officiers met de Soldaten als hunne fpitsbroe-

ders gemeenzaam om. Dikwyls zaten zy met malkander te praten. De Sol-

daten , die hier uit Frankryk naartoe gezonden worden , moeten tot enen/

zekeren ouderdom toe dienen ; waarna zy hun afrcheid,en vryheid krygen

een ftuk lands te bebouwen. Maar als zy alleen voor zekere jaren heb-

ben dienft genomen , krygen zy na 'i eindigen van die hun ontflag, in--

dien zy het begeren. Dit doen de meeften die in Kanada geboren zyn.

Als een Soldaat zyn ontflag gekregen heeft wordt hem van 's Ko-
nings wegen een ftuk lands gefchonken , van veertig arpents in de
lengte , en drie in de breedte , als de grond over«l goed is , dog
wat meer als die niet veel deugr. Ook krygt hy ondei"fland om
een woefl land te ontginnen. De eerfle drie of vier jaren krygt Ky
eten voor hem , zyne vrouw en kinderen. Nog fchcnkt hem de

Xoning ene koe , en de noodzakelykfle werktuigen. Andere Solda-

l' 3 ten
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Soldaten, die 'er door den Koning voor betaald worden, helpen hem
zyn huis bouwen. Dit zyn aanmerkelyke onderfteuningen voor eerl^ be-
ginnenden; en in een land daar de Soldaten zo wel behandeld worden

,

zoude men zeggen , kan de Koning niet verlegen zyn om troepen. Om
het land des te beter te bevolken heeft men voorgeflagen jaarlyks uit

Frankryk driehonderd man overtevoeren , en den ouden Soldaten hun
affcheid te geven, waardoor zy gelegenheid mogten hebben te trouwen,
en zig aan den landbouw overtegeven. Het land dat men hier den af-

gedankten Soldaten had gefchonken was zeer goed, beftaande doorgaans

uit ene met klei vermengde dikke tuinaarde.

Eggen. De Eggen, waarvan men zig hier bedient, zj-n geheel van hout, en

driehoekig. De Ploegen waren ook niet veel beter. De raderen wa-

ren plomp en dik , en al het hout was zo zwaar dat een paard werks ge-

noeg had om enen ploeg op den gelyken grond voorttetrekken.
Rotfeii, Hier en daar op de rotfen lagen ilenen van verfcheidenerlei foort.

Sommigen waren tamelyk groot van twee tot drie ellen dikte en ander-

halve el breedte ; anderen wat kleinder. Zy kwamen egter allen in den
aard van den (leen overeen, alleen bemerkte ik deze verfcheidenheden.

Enigen beftonden uit enen Kwarts van kleur gelykende naar bruine

iandyfuiker , en uit enen zwarten fynen glimmer, die mee zwarten hoom-
fteen en enige weinige korrels van blauwen fpaath vermengd was. De
kwarts was het voomaamfle ; ook was 'er vry veel glimmer, dog wei-

nig fpaath in. Deze verfchillende fteenftofien waren zeer wel door mal-

kander vermengd, zo dat men ze op 't gezigc wel van malkanderen on-

derfcheiden , dog niet met werktuigen afzonderen kon. De fteen was

hard en vall, en de kwarcskorrels zagen 'er fy-n uic

Anderen beftonden uit grauwen kwarts , zwarten glimmer en hoom-
fteen , met enige weinige fpaathkorrels. Weinig Ipaath was 'er in ,

vry veel glimmer , dog meell kwarts. De (leen was hard en vafi:, en

verfchilde alleen in kleur van den voorgaanden.

Enigen beftonden uit een mengfel van helderen kwarts en zwarten

glimmer , waarby ettelyke rode kwartskorrels kwamen. De fpaath had

hier de overhand ; de glimmer lag in dikke fchyven. Deze fteen was

zo vermengd niet als de voorgaanden, ook niet zo hard en vaft.

De bergen waarop het Fort St, Frederic Haat, en die welken hier om-
llreeks leggen , waarop de befchreven' ftenen gevonden worden , be-

ftaan doorgaans uit enen koolzwarten kalkfteen , die gelyk leyen op

lagen legt. Men zou hem ene lei noemen kunnen die door het vuur tot

kalk wordt. (*) Deze fteen is van binnen pekzvvart, en doorgebroken

zyn-

C) Marniir fcbiJloJUm LiMN. vol. 3. p. 40. Marmor unicoler ?iigrun.
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zynde zeer fyn. Hier en daar vertonen zig in denzelven kleine fpaathkor-

rels en andere ongelykheden , die 'er aderen in fonneren. De beddin-

gen die boven op de bergen leggen zyn van enen grauwen digten kalk-

lleen , die maar ene verlcheidenheid is \'an den voorgaandcn. In den

zwarten kalkflcen treft men byna overal ene menigte van allerhande ver-

fteningen van moflclfchelpen , hoorns, en anderedingen aan. De ver-

leningen die men hier meeft vindt zyn de volgenden :

Pectinites of Ofirea peäines zyn het die 't grootfte getal uitmaken, ^^^'"f"

Somtyds komt men op grote beddingen, die niet anders dan aan een ge-J^'-''^'

waflcn fchelpen van dit foort zyn. Zy zyn grotendeels maar klein , en

zelden meer dan anderhalven duim. Men vindt ze op twcderlei wyzen

verfteend. Het eerfle foort toont overal in den fteen indmkken van de

verhevene zydc der fchelp , dog niet het geringde teken der fchaal , ea

alleen maar de indrukken. In het andere befpeurt men de fehaal zelve

nog in den fleen zittende, zo dat zy , als ze helder van kleur is, ligt van

den zwarten fteen zalven kan onderfcheidcn worden. Van beide de foor-

ten vindt men 'er velen , dog van het eerfle de meeflen. Enigen zyn ver-

heven , vooral in het midden , anderen daarentegen zyn in het midden in-

gedrukt; dog in de meeden is de buitenfle oppervlakte merkelyk verhe-

ven. De ftrcpen lopen altyd in de langte, namelyk van het middelpunt-

naar den rand.

Versteende yitnmonshoormn zyn 'er ook veel , dog egter veel min-

der dan de voorgaanden. Men vond ze ook zo wel met als zonder

fchalen. Dog 'er waren ook vele verfteende flakkenhuizcn onder. Ver-

fcheidenen dezer Ammonshoomen waren zeer groot, zo dat ik niet weet

'er oit groter gezien te hebben. Zy bedroegen in de doorfnede meer dan

een Zweedfcbe el.

Men kon velerlei foorten van Koralen befpeuren in de ftenen vad-

gewaflèn, vande welken zy egter wel aftezonderen waren. Sommigen
waren fteenplanten of witte takagtige koralen

, (*) anderen , dog min-

der in getal, waren ftarkoralen. (f)
Ik moet den naam van Steenballeit geven aan een foort van vreem- Steen-

den fteen , waarvan de rotftn op vele plaatfen v^ol waren. Zy hadden ballen ,

de gedaante van een halven kloot , waarvan de verhevene zyde buiten

de rots uitftak, en de onderfte. daar vaft was ingedrukt. Zy beftaan

louter uit evenvi^dig lopende vezelen , die van den jjodeni eti als uit een

middelpunt beginnen , en zig over de oppervlakte des kloocs uitbreiden.-

De kleur is grauw. Van buiten zyn deze ballen glad, dog hebben veel

klei-

Waller. Min. p. 61. n. 2. Lime-JIates ,/cbiJlus cakareus, FoRSTcitlntrod.
to Mineral, p. 9.

(•_) Liiboj)hyia. (f) Madreprx,.
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kleine gaatjes , zo dat zy 'er uitzien als waren ze niet ene helder

grauwe korft overtogen. In de middellyn zjti zy een of anderhalven duim,

Zmd, Onder andere foorten van Zand, die men hier op de Oevers van

het Meer Champlain vindt, zyn 'er byzonderlyk twee zeer zeldzaam,

die men meeft op dezelve plaats by malkander aantreft , namelyk een

zwart en een roodbruin of granaatkleuiig zand.

Het zwarte zand legt altyd het bovenfte en beftaat uit zeer fyne

icorrels. Met een vergi-ootglas befchouwd zynde vindt men ze don-

kerblauw -of yzerkleurig. Enigen zyn rond, dog de meeften hoekig

en glanzig. In de zon glinlteren zy fterk. Zy worden allen door

den Zeilfteen aangetrokken. Onder dezen vindt men enige granaat-

kleurige korrels , vnn den zelven aard als het daar onder leggend

rode zand. Dit rode zand is ook zeer fyn, dog zo niet als het zwar-

te. De korrels hebben niet alleen de kleur van granaten , maar zyn

inderdaad niets anders dan gebroken granaten. Enigen zyn rond ,

anderen wat hoekig, dog zy blinken allen en zyn half doorfchynend.

De Zeilfteen heeft 'er niet het minfte vermogen op. Ook glinfteren zy

niet fterk in de xon. Dit gTanaatzand kn,'gt men zelden zuiver, dog het

is gemeenlyk met het daaronder leggende witte kwartszand vermengii

Deze twee foorten van zand , te weten het zwarte en het rode , vindt

men niet overal, maar alleen op zekere plaatfen aan den oever, en dan

aityd in de zelve order. Boven op legt het zwarte zand ongevaar het

•vierde van een duim dik. Als men dit voorzigtig wegdoet , wordt her

ondcrgelegene hoe langer hoe roder , tot dat het eindelyk volkomen de

kleur van granaat heeft. Dit zand legt gemeenlyk een weinig dikker

dan 'het zwarte. Wanneer men dit voorzigtig weggeftreken heeft komt

het witte kwartszand te voorfchyn, het welk boven op zeer met het rode

vermengd is, dog wat lager geheel wit wordt. Dit legt ruim vier duim

diep , en heeft ronde korrels , zodat het volmaakt naar parelzand gelykt.

Onder het zelve is nog een ligtgi-auw hoekig kwartszand verborgen. Op
fommige plaatfen legt het granaatzand boven op , en vlak daaronder het

iigtgrauwe hoekige , zonder dat men 'er ene enkelde konrel van het zwarte

of van het parelzand onder vinden kan.

Wat de oorfprong van dit zwarte of donkerblauwe zand zy kan ik niet

neggen , want men weet niet dat hier in de nabuurfchap yzererts te

vinden is. Egter dunkt het my waarfchynlyk te 2yn dat 'er yzerens is^

dewyl het op vele plaatfen van Kanada vry gemeen is, en dit zwarte

2and op meert alle de oevers der Meren en Rivieren in Kanada^ fchoon

niet overvloedig, gevonden wordt. Het granaatzand heeft zyncn oor-

fprong hieromftreeks; want, hoewel de rotfen by Fort St. Frederic gten

granaatkorrels bevatten, vindt men egter op de oevers groter of klein-

,der ilenen verfchillende van dat foorc 't geen op de bergen en klippen
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.gevonden wordt, de welken aan ftukken gefloten en by het granaatzand ge-

legd zynde daar niet van to ondcrfcheiden zyn. En verder noordvvaards ^

in Kanada, beneden ^uebec, bevatten de bergen veel granaat. Ook

is dit rode zand zeer gemeen aan de Rivier St. Laurence. Dit werk is

niet gefchikt om liler de overige aanmerkingen intevoegen die ik gemaakt

heb over verfcheiden delffloflen , dewyl weinig lezers 'er fniaak in vin-

den zouden.

Hst Jpocynam anrirofcemifolium (*) Waft overvloedig op de hoog- /ipocy-

•tens in de boiïchen , en had thans bloeifems. De Franfchen noemen het ^™^^^^r^

Herbe a lapuce.[-\) Als men in den fteel fnydt of 'er een (luk afplukt , zo looP":
ƒJi^4m!*'

'er een wit melkagtig fap uit. De Franfchen fchreven dezer plant alle

de eigenfchappen toe welken ik van den Vergiftboom boven (§)

gemeld heb , namelyk dat dit fap voor foramigen vergiftig , voor an-

deren fchadeloos is. Sommigen kunnen niet omtrent den boom komen

of zy raken vol van blazen. Ik zag enen Soldaat de hand vol blazen

worden , alleen omdat hy de plant uittrok om ze my te tonen. Ook
zwellen by vele menlchen het aangezigt en de handen alleen van de uit-

waallèmingen dezer plant. Allen Hemden hierin overeen dat als men het

fap op de hand krygt, de hand niet alleen dik wordt, maar dat ook de

huid 'er als van weg gevreten wordt, ten minften oordeelde men dat "er

maar weinige menfchen waren waaraan men die uitwerkingen niet be-

Ipeurde. Dog ik heb er nimmer ongemak van gehad, fchoon ik meer

dan eens , en in tegenwoordig van vele lieden , die 'er verwonderd over

waren, en my 'er allerhande ongemakken uit voorfpelden, niet alleen

de gehele plant aangetafl:, maar zelfs de beide handen met het fap be-

üreken heb, zo dat zy geheel wit waren. Zelfs heb ik de plant zo lang in

de hand gewreven tot dat zy geheel aan Hukken ware. Nogthans heb

ik 'er geen het minfte leed van gekregen. Het vee eet van deze plant

jiiet. C**)

Het Kliffenkruid (W) wies op verfcheiden' plaatfen rondom de Veiling. KlifTen.

De Kommandant zeide dat men in 't voorjaar de tedere fcheutjcs van dit

gewas als radys eet , na 'er de fchil te hebben af getrokken.

Het Sifon Canadenfe wad tame'yk veel in de boffchen door ge- Sifon,

heel Noord Amerika. De Franfchen noemden het fFilde Kervel,

en eten het in 't voorjaar als kervel. Men prees het zeer, en hield

het voor een der belle mocskruiden die men hier in de lente had.

De van de Franfchen zogenaamde Katoenplant, (§5) groeide hiep Katoen-

veel plani,

O) Hondendood met eironde bladen, (f) Floikniid. (§) I. -Deel bl. 36.
(**) Ook wil men dat zy een dodelyk vergift voor honden, wolvenen

ander vee is ; waarom zy ook Hondendood genoemd wordt. Zie den nieu-

wen druk van Chomel Huish. Woord, op het woord Apocymm.
(ft) yirctium Lappa, C§S) Afclepias Syriaca Lkmn. Le Cotonier.

'

//. DeeL M
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veel op de kanten der heuvels, en zo wel in flegte als in goede aar-

de. Als men den fteel kwetfl: komt 'er een melkagcig lap uit te voor-

fchyn , waarom men de plant voor vergiftig houdt. Des niettemin ver-

gaderen de Franfchin in 't voorjaar de tedere ftelen , als zy eerft uit-

komen , en maken die als afpersjes klaar, zonder dat hun dit voed-

fel kwaad doet , dewyl de ftelen zo \Toeg nog niet vergiftig zyn.

De bloemen geven enen aangenamen geur, zo dat zy in dien tyd,

vooral des avonds, het reizen in de boiïchen zeer aangenaam maken.

De Franfchtn maken fuiker uit de bloemen. Ten dien einde plukt

men ze des morgens vroeg , als zy nog met dauw bedekt zyn; den

dauw drukt men uit, en kookt 'er fuiker uit, die bruin dog zeer-

goed is. Als de fcheuten volkomen ryp zyn zit 'er om het zaad een;

foort van wol, die de katoen zeer gelyk is, van de welke de plant

haren Franjehen naam gekregen heeft. De arme lieden vergaderden

ze . en vulden 'er hunne bedden mede in plaats van veeren. Voor-

al gebruikt men ze voor kinderbedden. In Kanada bloeit de plant

in 't einde van Juni en 't begin van Juli, en het zaad wordt in 't midden:

van September N. S. ryp. De paarden eten 'er noit van.

,, ^. Den 1 6. Juli des morgens begaf ik my op reis over het Meer Cham-

(«rbet t^<^iff n^i^ het hoge gebergte, dat op den weftelyken oever van het zel-

Mecr ve legt, om te zien wat zeldzame gewaden en andere merkwaardigheden

'Cham- diar ie vinden waren. Als men op enigen afftand van het Fort op de

]>lam. rotfen ftaat ziet men ene ry hoge bergen ten weften het Meer, die van

het zuiden naar het noorden lopen. En als men zig naar het ooften keert,

zo komt 'er ene andere fchakel van bergen in 't gezigt, die zig ook van

"t zuiden naar het noorden ftrekken. Dog die laatften zyn wel tien of

twaalf £»?. mylen van het Meer af. Het land tuflchen beiden is laag en

geheel met hout bewaflèn; De bergen zyn ook meeft overal vol van

zwaar hout , uitgenomen op fommige plaatfen daar het door 't vuur

verteerd is. Zy zyn op fommige plaatfen fteil , op anderen niet. Wy voe-

ren het Meer over in ene kleine Kano , die maar drie perfonen dragen

kende , en aan land gekomen zynde wandelden wy naar 't gebergte. De
kanten waren tamelyk fteil, en met aarde bedekt; dog hier en daar lagen

zware ftenen. Alles was met hout bewaflen. Maar op fommige plek-

ken was het verbrand. Na veel moeite geraakten wy eindelyk op den

top van enen berg, die boven op met ene lugtige aarde bedekt \ras. Dog
deze berg was niet een van de hoogften ; wat verder lagen 'er die veel

hoger waren , dog Wj hadden genen tyd om 'er naar toe te gaan , de-

Vfyl de wind begon optefteken , en wy maar een zo klein vaartuig had-

den. Wy troffen hier niets zeldzaams aan.

Op den oever teruggekeerd vonden wj' den wind zo fterk dat wy roet

«nze likäoo niet verder op het water duifden komen. Ik liet dan enen

man
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man terug om de Kano naar huis te brengen wanneer de wind wat zou

gaan leggen, en wandelde met Jungfiróm het water om naar 't Fort,

dat een weg was van oraa'ent zeven Eng. mylen. Wy volgden den oe-

ver, waar noit een weg geweeft was, en kwamen dan over fteile bergen,

dan over fcherpe rotfen, dan door dikke boflchen, dan door diepe moe-

raiTen. De oord had den naam van een verblyf te zyn voor duizenden

van Ratelflangen. Dog gelukkig. wierden wy 'er gene gewaar. De oe-

ver was fomtyds vol (lenen, waaronder verfcheiden' vry zware hoekige

rotfen, Somwylen waren zy rond en glad geflepen. Ook vonden wy
op enige plaatfen zand , ten dele van het boven befchrevene granaatzand ,

ten dele grauw zand. Hierendaar vond men ook zwart yzerzand. Op
de bergen vond men ftenen van enen fynen roden glimfteen. Op fom-

mige plaatfen ftonden Jer bomen tuflchen den oever en de bergen ; dog

op andere was de oever moerasfig.

Versteende Ammonshoorns lagen "er veel op enige plaatfen tulTchen

<3e ftenen en rotfen. De rotfen beftonden uit enen grauwen kalkfteen,

zynden flegts ene verfcheidenheid van den zwanen. Zy leggen in bed-

dingen. Sommigen waren vol van verfteningen , met of zonder fchalen.

Op ene plaats zagen wy verbazend grote Ammonshoomen , die meer

dan ene Ziueedfche el breed waren. Het water had hierendaar den fteen

van boven afgeflepen, dog had die uitwerking op de verfteningen niec

kunnen maken. Zy lagen boven op de rots , als of zy 'er op gelymd

waren.

De hergen op den oever waren ontzaglyk hoog en groot. Zy be-

ftonden alleen uit enen harden grauwen rotsileen, die niet in beddingen,

gelyk de kalkfteen , lag. Een grauwe kwarts en een donicere glimfteen

maakten 'er eigenlyk het voofnaamfte van uit. Daar zy aan den oever

lagen kwam de rots tot aan het water, dog daar zy een weinig van

denzclven verwyderd lagen kwamen de grauwe of zwarte kalkfteens-

beddingen het digft aan 't Meer. Maar ik vond nergens dat grote grau-

we rotfen deze bergen van kalkfteen bedekten.

De Zizania aquatica wies in de modder der beken, en ftond io

vollen bloei.

De ziektens, die het meeft onder de Wtlden heerfchen , zyn rhumatis- Ziektens
mifche pynen en borftontftekingen. Dezen worden vooral veroorzaakt der Wü-
door dien zy dikwyls gedwongen zjTi des nagts in de bolTchen en op vog- dm.

tige plaatfen op den grond te flapen , en ook door de fchielyke overgan-

gen van het weder van hette in koude , waaraan de lugt hier zeer onder-

worpen is ; ten dele daardoor dat zy zig dikwyls aan brandewyn bezuipen

en zig dan nakend in de open lugt, zelfs in den winter in flegt weer
te flapen leggen. De Franfchen zyn ook zeer aan deze ongemakken on-

derhevig, byzonder aan borftontftekingen. De Kommandanc verhaalde
' M 2 dat
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dac hy eens aan dit ongemak zeer flegc geweeft , dog door den Heer Sar-^

rafin op de volgende -vr^^ 'er van genezen was. Hy begon met hem
zweetdryvende middelen te geven , en liet hem een uur agt of tien zwe-

ten. Daarop opende hy hem enen ader, en liet hem op nieuws zweten*

Daarna fchreef hy hem ene nieuwe aderlating voor. Doctor Sarrapn

was Koninglyke Geneesheer te Ouebec en Korrespondent der Kon. Maat-

fchappy der Wetenfchappen te Parys. Hy had grote inzigten zo wel in

de oeftening der Geneeskunde, als in de Ontleedkunde en andere We.-

tenfchappcn. Ook was hy zeer aangenaam in den omgang. Hy ffierf

te ^uebec aan ene kwaadaardige koorts, die daar door een fchip was

overgebragt, en van de welke hy befmet wierd by 't bezoeken der Kran-

ken in 't Hospitaal. Hy liet enen zoon na, die ook de GeneeskonO:

beoefFende , en naar Frankryk gegaan was om 'er verder in te vorderen ;

dog hy overleed daar^

Venus- Afgaande koortfen regeren hier ook fomtyds. Ook heeft zig de Ve-
kwalen. nitsziekte hier te lande gevefHgd. De Wilden zelven zyn 'er van befmet

geraakt , zo dat 'er velen zyn die ze hebben. Zy weten ze egter ook
in den grond te genezen. Men heeft verfcheiden' voorbeelden dat lier

den , zo wel Franfchen als Amerikanen , welken deze ziekte tot in 't

gebeente was doorgedrongen , door de Wtlden^ binnen den tyd van

vyf of zes weken ^ volkomen 'er van zyn genezen- geworden. Dog ds

Franfchen hebben niet kunnen uitvinden wat een middel zy gebruiken.

Dit wift men dat zy geen kwikzilver, op enigerhande wj's toebereid^

gebruikten , en dat het voomaamfte middel in wortelen-: beik)nd. Dog
welke wortelen het waren konde men niet zeggen. Naderhand heb ik

het ontdekt , en 'er breedvoerig aan de Kon. Zweedfcbe Maatfchappy
,

in' hare Verhandelingen van het jaar 1750. verflag van gedaan. (*)

Lint. De ongemakken die de Lintworm (f) veroorzaakt zyn in Europa

woimeu. wel bekend. In- de Engelfche Volkplantingen in Noord Amerika was

hy niet gemeen; dog hier in- Kanada wierden 'er enige menfchen van

gekweld. Men wifl: dezen worm hier zo wel te befchryven als of mea
de Verhandelingen der Kon. Zweedfcbe Maatfchappy gelezen had.

Somtyds raken de menfchen 'er kwyt die enige vademen lang zyn. Men
kende gene byzondere middelen tegen dit ongemak , nog wifl: 'er de oorzaak

van aantewyzen , dog men gifte dat het van het gebruik van fommig<?

vrugten kwam.
Fort St. Fort St. Frederic is ene Vefting aan het zuider eind van 't Meer
Frede- Champlain gelegen. Het ftaat op ene uitftekende landtong , geforr
^^'^'

meerd door het Meer en de Rivier, welke ontftaat uit de vereniging

der

(*) Zie daar bl. 284. De Stillingiafylvatica, zegt de Heer Forster, js

waarfchynlyk een van deze wortekn. tt) Tcenia,
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der Tfoodcrcek en het INIeer 5'?. Sacrement. Deze Rmer is hier enen

goeden musketfchoot wyd. De Engelfchen noemen deze Vefting Crstüw-

point. Den Franfchen naam draagt zy ntiar den Franfcben SekretariS'

van flaac Frederic Maurepåis , die toen zy werd aangelegd het voornaam-

Ite opzigt over de zeezaken in Frankryk had ; en daar de meefle plaat-

fen in Kanada naar Heiligen genoemd worden , zo heeft de gewoonte

een Saint voor den naam Frederic gevoegd. De Veiling legt op ene

klip, beftaande, gelyk gezegd is, uit zwarten kalkfteen of lei. Zy i*

een vierkant, heeft hoge en dikke muren, gemaakt van den gemeldea

fteen, twee of drie fnaphaanfchoten van de plaats af gehouwen. Aan de

oofterzyde in de Vefting is een hoge toren , die veilig is voor de bom-
ben , hebbende zware muren , en zynde rondom van boven tot onder met ge-

fchut voorzien. Op dezen toren woont de Kommandant. In het FoiX

is een klein kerkje,, en aan de andere zyde vindt men de woningen der

Officieren en Soldaten. Naar den landlcant leggen fcherpe klippen , mee?

dan enen kanonlchoot ver van 'c Fort. Dog enigen, die weinig wy-

ken voor de hoogte der muren ^ leggen digt by de plaats. Herland

hieromftreeks is goed; en voor den laatften oorlog hadden zig hier

vele Franfche huisgezinnen, vooral van ontflagene Soldaten, nederge-

zet. Dog de kryg dwong hen of dieper in Kanada te v/yiien, of

zig digt onder de Vefting neertezetten , en daar des nagts te gaati

flapen. Thans kwamen 'er velen van terug, en men meende dat 'er

Mcr zig met den. herfft nog. veertig of vyftig huisgezinnen zouden koracsi

nederflaan, welken men landeryen zoude aanwyzcn. Watvan de Ves-

ting af, ooftwaards, ftaat een windmolen, die van fteen gebouwd en

van dikke muren voorzien is, waar men het raeefte meel dat in de-

plaats gebruikt wordt maalt. Deze molen > is zo gemaakt dat hy eni-

germatcH- tot een buitenwerk cHenen kan , want boven in den zelvcn

leggen vier of vyf ftukken kanon. In den laatften oorlog lag. hier

een goed deel Soldaten, om het oog op de Riviei- te houden, en

te zien of 'er ook Engelfche vaartuigen op dezelve in de verte verfche-

nen , het geen men uit het Fort niet doen kan. En als men hier met op

zyne hoede was, kon de vyand met fchuiten digt (xider de weftzyde der
•

Vefting komen , uit de welke men ze niet zou kunnen ontdekken van

wegen de hoogte des oevers. Dog men heeft enen groven misllag bcr

gaan met het Fort niet op de plaats te leggen daar nu de molen ftaat;

behalvcn dat men daar het Fort , door middel ener vereniging der Rivier

oie van het Meer St. Sacrement komt en het Meer Champlain , inden

lofl'en kalkfteen uitgehouwen , met een lopend water had kunnen omringen
,

zodat het op het uiterfte der-landtorg zou hebben komen te ftaan. Dus
zoude men 'er altyd varfeh water gehad, en het Fort zou niet zo digt by

ê& hoge rotfen gelegen hebben..

INI ?. Den
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^"crttek. DrA' 1 9. Juli waren w^ , na enige dagen naar hetJagt, dat den gehelen

zomer over tufichen Fort St. Jean en Fort St, Frederic heen en we-
der vaart , en na deszelfs aankomfl: op goeden wind gewagt te hebben

,

tot ons vertrek van hier gereed. Gedurende ons verblyf had ons de Heer

Lufignan met allerhande beleefdheden als overladen. Ik had de eer al

'dien rj^d aan zyne tafel te fpyzen. Myn Bediende at met den zynen. Wy
iiaddcn buiten dat onze kamer en bed, en werden bediend. By ons

vertrek voorzag ons die Heer met rykelyken voorraad tot aan het Fort

St. Jean. In een woord, onze eigene Landslieden hadden ons gene

grotere beleefdheden kunnen bewyzen dan die Heer en de overige Offi-

cieren gedaan hebben,

liet Voor den middag om elf uur gingen wy op reis. De wind was goed.

^Teer Aan beide de zyden van het Meer lagen hoge bergen, die als ene fcha-
'Clxim-\^Q[ uitmaakten, dog met dit onderfcheid, gelyk ik al aangemerkt heb,
;p am. ^^^ j,^^ ^^ ooftzyde tufichen hetMeeren 't gebergte een laag van met hout

bewalTèn land gelegen is, ter langte van tufichen de twaalfofagttien £»^.
mylen. Agter dit gebergte behoort het land tot Nieuw Engeland. Dus
maakten deze bergen ene grensfcheiding uit. Aan de weftzyde (lieten de

bergen vlak tegens het Meer. Het was in 't eerfl: maar een uur breed ,

dog wierd daarna hoe langer hoe breder. Tot op een uur gaans van

het Fort St. Frederic was het land aan de ooftzyde bewoond, dog ver-

der louter bofch. Omtrent tien Franfche mylen van de Vefling werd

het Meer vier mylen breed> Hier en daar zag men Eilanden, en de

Kapitein van 't Jagt zeide dateer in dit Meer zedig Eilanden lagen , waar-

onder 'er enigen zeer groot waren. Ook verzekerde hy dat het zo diep

was , dat men op de meefte plaatfen met ene lyn van honderd vademen

genen grond peilen kon ; en digt aan land, voomamelyk waar dwarslo-

pende bergen leggen, vindt men dikwyls ruim tagtig vadem waters, zo

dat 'er geen middel is om te ankeren. Veertien Franfche mylen van het

Fort lagen vier grote Eilanden in het Meer , dat daar zes mylen breed is.

Den gantfchen dag was het droevig weer, en de wolken, die zeer laag

hingen, fchenen tegens 't gebergte aanteftoten, en het als met enen ne-

vel te hullen. Van verfcheiden bergen fteeg de nevel als een rook ia

de hoogte. Hier en daar wierp zig ene kleine Rivier in 't Meer. Ag-

ter het gebergte aan de weftzyde was het land, gelyk men vcaj berigtte,

•enige mylen ver gantfch vlak en met hout bedekt, van veleftromen,

beken, moeraflèn en kleine meren doorfneden, en zeer bekwaam om
bewoond te worden. De oever was fomtyds kUpagtig, en beftond fom-

tyds uit zand. Tegens den avond begonnen de bergen allengskens afte-

nemen. Het water was zeer helder, en wy bemerkten gene klippen of

ondieptens. Des avonds laat ging de wind leggen , en wy wierpen het

anker onder 't land. Den 20. voeren wy des morgens raet enen gunffi-

gen
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gen wind voort. De plants daar wy ovemagtten was ten halvenwege

fdrt St. J art, van waar tot Fort St. Freäeric men eenenveertig /-r'

mylen te water rekent. Het gebergte was ons nu uit het gezigt , en

het land was laag en bofchryk. De oever beftond uit zand. Byna overal

fcheen het Meer een Z-weedfche myl breed, dog het was inderdaad bre-

der, en de Eilanden deden hetfmaller fchynen.

Hier en daar zag men aan den oever JVilden in fchuitenvanbaft. Dog
geen van hun woonde aan het Meer, en zy waren hier alleen om Steu-

ren te vangen , waar\'an 'er hier veel zyn. Wy zagen ze fomwylcn hoog
uit het water fpringen. Deze Amerikanen leiden ene byzondere levenj-

wys. Een gedeelte van het jaar leven zy voomamelyk van hunnen klei-

nen voorraad van Mais, bonen en kawoerden; om dezen tyd beftaan

zy van vifch zonder brood of iets anders; op enen anderen tyd wederom
eten zy niets als wild. Desniettemin worden zy oud, zyn gezond, en

kunnen meerder ongemakken uitftaan dan anderen. Zy zyn altyd vrolyk'

en vergenoegd; zingen en dansfen geduriglyk: zo dat zy hunne levenswys

voor die welke in Europa als de befte geagt wordt niet zouden wil-

len ruilen.

Omtrent tien Fr. mylen eer wy aan Fort St. Jean kwamen, ont-

dekten -wy huizen op den weftelyken oever van het Meer, die kort voor

den laatften oorlog door de Franfchen bewoond geweefi: waren. Thans
waren zy fterk bezig met dezelven weder te gaan betreklccn. Dit waren.

de eerfte huizen die wy zagen fcdert wy die by Fort St, Frederic verla-

ten hadden..

Voor dezen was 'er ene houten Vefting op den ooftelyken oever van ITinitciï

het Meer geweeft , waarvan men ons de legplaats aanwees. Zy was nu Foit.

met hout bewaflèn. Zy had den Franfchen tegens de invallen der IVil-

den gediend. Men verzekerde ons dat vele Franfchen in dezen oord door
dezelven waren omgebragt. Ook verhaalde men ons dat men hier vier

vrouwen tegens enen man onder de Franfchen rekent , nadien alle jaren

vele mans op hunne reizen , die zy ondernemen om met de Wilden han^

del te dryven , van dezelven vermoord worden.

Wy zagen enen (tenen windmolen op een uitflek lands aan den oofte»

lyken oever liaan. Dé oord v^^1S voor den kryg van Franfchen be-
woond geweeft, die nog niet teruggekomen waren. Wy waren nog;

agt Fr. mylen van Fort St. Jean. De Engelfchen en hunne Amtri-
kanen hadden hier de meefte huizen verbrand.

Het Jagt dat ons voerde was het eerfte dat men hier gebouwd had;-

Voor dezen bediende men zig maar van grote zogenaamde Batcaux om
voorrraad te vervoeren. De Kapitein, die hier in 't land geboren w.is,

had het zelf gebouwd , de eerfte den weg voor het Meer gevonden , en

de
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cVe diepccns gemeten om mee het zelve tuflchen Fort St. Frederic £n
Fort St. Jean te varen. Hier , over den molen , heeft men drie vadem
waters. Dog naderhand, tot Fort St. Jean, wordt het wat ondieper.

Hier en daar zagen wy huizen op den oever. De Kapitein had Otter-

vallen in de kajuit hangen, die volkomen naar de Europifchen geleken.

Van deze Otters zoude men 'er v£len in Kanada vinden.

De vellen van Zeehonden worden hier veel gebruikt om koffers te over-

trekken. De mantelzakken waren 'er ook veel van gemaakt. Ook had

'er de gemene man tabaksbeurzen van. Van gedaante waren zy even

gelyk aan die men in Noorwegen en Ziaeden vindt. Het gemene volk

was hier gewoon op reis te roken , dog ik merkte niet dat hier iemant

de gewoonte had van tabak te kauwen. Men vindt veel van deze Zee-

honden in den Zeeboezem beneden ^uebec , die , even als de Zweed-
fchen^ met grauwe en zwarte vlakken gefpikkeld zyn. Zy gaan de Rivier

&t. Laurence zo hoog op als het water zout is. Men heeft ze op geen
fier grote iNIeren hier in Kanada tefpeurd. De Franfchen noemen ze

Zeewolven. (*^

•Ongods- De Franfchen zyn in hunne Volkplanteryen veel gezetter op den
dienliig- uiterlyken Godsdienfl dan å& Engelfchen en Hollanders. Op de Jag-
lieid der

jg^ ^g^ j^gg hstX^ genoemde volken had men de gewoonte niet van 's

ii^m 'eii
"torgens of 's avonds bedeftonden te houden. Zelden of noit bad men

'

Rollan- over tafel. Dog op dit Franfche Jagt wierd 's morgens en 's avonds

,dL'rs_, gebeden , en des zondags meer dan naar gewoonte. Voor en na den

maakyd maakten zy het kruis en deden een kort gebed. De Kapi-

icein deed alle ogtenden zyn gebed op de knien leggende. In Fort

,St. Frederic kwam ook de gantCche Bezetting 's morgens en 's avonds

.tot het gebed. Dog het was jammer dat de gebeden in 't Latyn

gedaan werden, het geen weinigen verftonden.

Zodra wy den molen vooxby waren wierd het Meer zo fmal dat

het niet veel boven een musketfchoot breed was. Dus geleek het

•veel eer naar ene rivier. Het land was aan weerskanten laag en met

bomen bewaüèn die hun blad 's winters laten vallen. Hier en daar

zagen wy ene hut op den oever , anders was het land onbewoond.

Men had hier niet boven de zes of tien voet diepte; en hier en

daar vertoonde zig een Eilandtje. Gedurende onze gehele reis lag het

Meer altyd zuidzuidweil en noordnoordooft.

Oi' fommige plaatfcn van Kanada zyn grote flreken lands die by-

zondere. perfonen toekomen. Wanneer dan iemant ^de vryheid krygc

van een ftuk van het zelve te bebouwen, dat gemeenlyk veertig ar-

pents lang,, en drie breed is, is hy verpligt, wanneer hy enigfins in

ilaat is., den eigenaar ene zekei-e fom (f.) jaarlyks te betalen.

Hex

X*) Loups mqfins. (f) Zes Francs,
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Het Meer wierd nu zo ondiep dat men genoodzaakt was van met tak-

ken den weg voor 't Jagt te peilen. Op fommige plaatlcn egcer had

men twee vadem waters.

Des avonds by het ondergaan der zonne kwamen wy by Fort St.Jeau

aan.

Fort St. Jean is ene fterkte van hout, door de Franfchen in het Fort Sc,

jaar 1743. aan de wed zyde van den mond van hetMeer Champlai»d\gt "^ean.

aan 't water gebouwd , met inzigt om het omleggende land , dat

men bevolken wilde , te dekken, en om tot een magazyn te dienen

voor den voorraad en de krygsgereedfchappen , die jaarlyksvan/V/ow/J'fai/

naar Fort St. Frederic gezonden worden , welken men van hier ge-

makkelyk naar de laatft genoemde plaats zenden kan , het welk men meer
naar om laag niet doen kan, dewyl een paar fnaphaanfchoten lager als dit

Fort ene ondiepte is vol met ftenen , waar men niet dan met zo genaam-

de Bateaux over komen kan. Voorheen was het Fort Cbamblan , dac

vier Fr. mylen lager legt , een magazyn. Dog men moeft van daar het

goed met fchuiten naar de Jagten op de plaats diar nu dit Fort Haat voe-

ren , behalven dat de weg van Montreal naar Fort Cbamblan over land ,

en langer was. Fort St. Jean legt laag, op enen zandigen en rond-

om vlakken grond, meeft met hout bewaflèn. De Veiling is een vier-

kant en beflaat een arpent gronds. Beneden tegens het Meer ftaat een

hoog houten gebouw op eiken hoek , van vier verdiepingen , hebbende
enen grondflag van fteen ter hoogte van anderhalven vadem. In deze

gebouwen, die veelhoekig zyn, ziet men fchietgaten. Op de twee an-

dere hoeken aan de landzyde ftaan twee kleine houten huizen van twee
verdiepingen hoog. Zy dienen tot woningen voor de 5'oldaten en tot

verfterking der plaats. TufTchen deze gebouwen ftaan paliilades, ge-
maakt van 't hout der Thuya , het welk hier gehouden wordt der verrot-

ting in de aarde langer te wederftaan dan het dennenhout. Wat meer be-
neden ftaan dubbelde paliftades. Agter de paliflades heeft men voor de
Soldaten ene borftwering gemaakt, waarvan zy dezelven verdedigen kon-
ncn. Op het einde van den oorlog in het voorleden jaar lagen hier twee-
honderd mannen in bezetting. Dog nu zyn 'er maar een Kommandant

,

een Kommies , een Bakker en zes Soldaten. De Kommandant was de -

Ridder De Gannes , een aangenaam man , en zwager van den Heer Lu-
fignan. Het land rondom de Vefting was vet en vrugtbaar, dog niet

bebouwd. Men zogt menfcben om zig hier neder te zetten.

De Franfchen in Kanada geven den naam van Marengoins aan de Maren-
Muggen , enen naam die men wil dat van de Wilden ontleend is. Van gQins.

dit ongediene waren de boftchen rondom het Fort zo vol , dat men het
met regt het Fort der Marengoins zou hebben mogen noemen. De moe-
"raflèn en lage bofchryke landen zyn haar vaderland. Als het hout ge-

II' Deel. N kapt
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kapt en het water afgeleid werd , zouden zy hier zo wel als op andere-

plaatfen verminderen.

j^Mcl- De Ratelflang is, volgens het eenparig berigt der Franfchen , hier, nog
ilangcn. verder noordwaards , by Ouebec of Montreal, niet te vinden, en het

gebergte om Fort St. Frederic is hare uiterfi:e grenspaal aan dezen l^ant.

Ook zegt men , dat 'er meer noordwaards aan gene Slangen zyn wier ver-

gift den menfchen fchadelyk zyn konne ; ook vlugten zy op het gezigt

van een menfch. Myne overige aanmerldngen over de Ratelflangen kan

men vinden in de Ferbandelingen der Kon» Ziaeedfche Maatfchappy
der Wetenfchappen voor het jaar 1752.

Den 22. Juli kwamen hier paarden aan van Pf<?;Vie om ons aftehalen,,

welken de Kommandant op myn verzoek had doen komen, dewyl'erhier

- geen te vinden waren , \vant de plaats was nog maar een jaar aangelegd

geweeft. De menfchen die de paarden bragten hadden brieven aan den

Kommandant by zig , zo wel van den Gouverneur Generaal van Kanada ,

den Marquis La Gaüjfoniére, gefchreven te ^ebec ^t\\ 15. Juli, als

van den Vice Gouverneur te Aiontreal, den Baron De Longueuil, van

den 21. van die maand; waarin gemeld vwerd, dat ik hun byzondcrlyk

van het Franfche Hofwas aanbevolen , en dat men my van alle noodwen-
digheden voorzien en ten ipoedigflen myne reis bevorderen moefl:. Twee
ankers wyns en enige andere diiigen, welke men dagt dat ik rm doen

hebben zoude , wierden den Kommandant toegefchikr. Des avonds dronken

vvy onder 't loffèn van het gefchut de gezondheden der Koningen van

Frankryk en van Zweden, zo wel als van den Gouverneur en anderen.

Yeitrek. ^en 23 des morgens gingen wy op reis naar Praire, om verders
'

naar Mentreal te komen. Men rekende van hier tot aan Prairie zes Fr..

mylen te land , en van daar tot Montreal langs de Rivier St. Laurence

derde halfuur. Wy hielden ons in 't begin aan den oever, hebbende

ter regterhand de Rivier 5^ Jean. Dus noemt men den mond van het Meer
Champlain , dat in de Rivier St. Laurence valt , fchoon dievan fommigen ook

de Cbamplain Rivier gthettn'fjoxdit. Na ene /r. myl ver gereden te heb-

ben verlieten wy de Rivier, en floegen links af. Het land was hier over-

al laag, met hout bewaflèn, en viy nat, zo dat wy langzaam voort kwa-

men. Men moet aanmerken dat Fort St. Jean in den verleden' zomer

eerll gebouwd en toen deze weg gebaand is. Tweehonderdenzeftig man
,

die elk daags dertig Sols kregen , werkten 'er toen op 's Konings kollen

aan; en men zeide dat de arbeid dezen hei-fll verder voortgezet zou wor-

den. De laagheid van het land bragt vele Muggen en Vliegen voort.

Na dat wy drie Fr. mylen gereden hadden wierd het land vry van hout.

Het fcheen voorheen een moeras geweell te zyn, dat nu opgedroogd was.

Het gezigt was hier aan alle kanten vrj' ruim. Aan de regterhand zagen

wy van verre twee hoge bergen, die zig de een voor den ander vertoon-

den.
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den, en niet ver van Fort Champlain aflagen. Ook kon men den ho-

gen berg, die vlak by Montreal legt ontdekken. De weg liep byna

lynregt. Wy kwamen weder op een laag draflig land, daarna in een

bofch , beftaande voomamelyk uit Pynbomtn met van onder verzilver-

de bladen. (*) Het land daar wy door trokken was vet , en kan

met den tyd zeer vrugtbaar worden. Rotfen zag men niet, en zelfs by-

na gene (lenen langs den weg.

Verder, ongevaar vier Fr. myleti van Fort St. Jean, bekwam het

land een ander aanzien. Het was hier overal bewoond. Wy zagen

byna niets dan fraye wyd uitgeftrekte akkers , ftaande met de fchoonfte

weit ; hier en daar ftonden ook erwten en haver. Ander graan verna-

men wy niet. De Landlweven ftonden op zig zelven. De huizen

waren klein en van hout. In plaats van mos, die men hier niet vond,

maakte men de reten digt met klei. De daken waren fpits en mee ftro

gedekt. De oord tot aan de Rivier St. Laurence toe was in myn oog

een van de fchoonfte die ik in Nourd u^merika gezien heb.

Omtrent den middag kwamen wy te Prairie aan , leggende op Prairie.

ene hoogte aan de Rivier St. Laurence. Wy bleven hier dezen dag,

vermits ik begerig was het land rondom te bezigrigen.

Prairie de la Magdelene is een klein vlek , gelegen aan den

ooftelyken oever der Rivier St. Laurence , derdehalve Fr. myl van Man'
ireal., dat men hier duidelyk noordweftwaards aan de overzyde der Ri-

vier zien kon. Het land rondom Prairie is vlak. Van alle kanten ziet

men gi'ote akkers en weilanden. De St. Laurence is hier ruim an-

derhalve fr. myl breed. De huizen zyn hier meeft van hout , met
fpitfe houten daken , en de voegen in de wanden zyn met klei aan-

gevuld. In 'c midden van het vlek ftaat een frai ftenen kerkje, met
enen toren en ene klok. Voor de kerkdeur is een houten kruis, met
alle de werktuigen die men denkt dat tot het lyden van den Zaligmaker

gediend hebben. Het vlek was met paliflades omringd, voorheen te-

gens de ftroperyen der ïVtlden daar gefteld. Buiten de paliflades zyn
verlcheiden moes- en andere tuinen , dog weinig vrugtbomen daar in.

De oevers waren hier niet zeer hoog. Hier onthield zig een Priefter

en een Kapitein , dien men Kommandant noemde. De koomlanden
waren groot , dog men zag 'er gene rog , gerft of mais. In de St.

Laurence is zuidweftwaards van hier een zware waterval, welken men
hier geraakkelyk kan horen. Als in 't voorjaar het ys los gaat lopen
dikwyls verfcheiden' landeryen onder. En , in plaats dat de Nyl door
syne overftromingen het land vrugtbaar maakt , doen hier deze over-

N a ftro-

(*) Mies ftliis fubttis argenteis.
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ftromingen niets dan fchade ; want zy brengen allerhande gewafièn op'

het land , welker zaden het vol van onkruid maken. Op dien tj'd'

moet het vee ver weg gedreven worden. Dog het water blyft maar

twee of drie dagen Haan, Deze overftromingen ontftaan voomoraelyk

door het veriloppen der Rivier door 't ys.

De Zizania aq^uatica waft veel in een beekje , dat een weinig be-

neden Prairie loopt.

Voort- Den 24. Juli flapten wy in een- hateau om langs de St. Laurence
reis. i-jaar Montreal te varen. Wy lieten ons met den droom dwars over

naar beneden dryven. Het water flroomde llerk , dog het is hier niet

diep, zo dat de Jagten niet hoger dan tot Montreal komen kunnen,

uitgenomen in 't voorjaar, wanneer zy dikwyls tot boven Prairie kun-

nen opvaren» Van Prairie af ziet men de Stad Montreal zeer dui-

delyk leggen. By onze aankomft aldaar zagen wy veel volks aan de-

poort liaan , welk nieuwsgierig was Zweden te zien , een volk daar zy

van te voren niets van gehoord , dog die zy nu verftaan hadden dat

verwagt wierden. Ook waren wy de eei-fte Zweden die men wift

dat oit te Montreal zig vertoond hadden. Zodra wy aan land.

traden kwam my een Officier verzoeken aan het huis van den Gouver,-

neur te komen. De Baron De Longueuil was nog Vice- Gouverneur,

dog hy wagtte dagelyks zyne verdere aanflelling uit Frankryk. Hy
ontving my met de grootfte beleefdheid, en toonde my brieven van den

Gouverneur Generaal , waarin hy berigtte laft te hebben my in alles,

vry te houden , en op kollen des Konings van Frankryk hier te lande

te doen reizen. In een woord, ik ontving hier nu, en na myne terug-

komft van Quebec , grotere gunftbewyzen dan ik zou hebben kunnen
verwagten.

Levens- De levenswys der Franfchen in Amerika is van die der En-
wys. gelfchen in dat werelddeel even zo zeer verfchillend als zy in Europa

is. De vrouwen waren hier zeer wel gemaakt. Zy waren wel opge-

bragt, en betoonden ene grote onfchddige vryheid. Des zondags

waren zy zeer opgefchikt , byna gelyk onze Zweedfche vrou-

wen, dog in de week niet zo zeer. IVIaar zy wai-en 'er altyd zeer

opgezet van wel gekapt te zyn. In de week dragen zy een aardig net

jakje , en enen korten rok , die halfwegen de benen komt , als wilden

zy daarin de Amerikaanfche vrouwlieden navolgen. De hakken der

fchoenen waren zo hoog en fmal , dat men zig verwonderen moet dat

5 zy 'er mede gaan kunnen. In de huishouding overtroffen zy verre de

Engelfche vrouwen , die , om de waarheid te zeggen , het zo ver ge-

bragt hadden van al den laft van 't huishouden op de mans te werpen ,

en den gantfcheo dag met de handen over malkander ledig doorbren-

gen..
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gen. (*) Dog de Kanadafche vrouwen fteken de handen becer uit de

mouw, vooral de gemenen, die zig overal op de akkei's, in de flallen,

en elders laten zien daar te werken valt. Dog zy fchynen niet al te zin-

delyk op het huisraad en de vertrekken. De vloer werd hier dikwyls

niet eens in een geheel jaar fchoon gemaakt. Dus kwam het zulken'

die onlangs onder de Engeljchen en Hollanders verkeerd hadden, by

de welken het Ichrobben en waflchen een (tuk is van geen minder ge-

wigt dan de Godsdienfl: zelf, hier vry morsfig voor. Om egter het Hui-

ven te beletten begoot men den vloer met water zo dikwyls als de ftof

begon te vliegen. Ik zag hier met genoegen dat de dogtcrs zelfs van de

eerfte lieden , die van den Gouverneur niet uitgenomen , zig eenvouwdig'

kleedden , en overal ter bezorging van het huishouden door het huis , byna-

als meiden, liepen. Het gedurig groeten op de llraten, en het we-

dergeven van bezoeken, was ene laftige gewoonte, die hier aange-

nomen was.

Enigen , die met de Wilden , welken omtrent vyftig Fr. mylen van'

de Hudfoiishay afwonen, op de Beverjagt geweell: waren, verhaalden

my, dat de dieren, om wier huid het inzonderheid te doen is, en die-

men daar menigvuldig vindt, zyn. Bevers, wilde Katten of Lynxen, en-'

Marters. Men houdt de vellen der dieren voor des te beter hoe noor-

delyker zy gevangen worden, dewyl die digter hair hebben dan zulken

die men meer naar 't zuiden vindt.

Een foort vogels, die men 's winters in grote menigte digt by de HiiJ-
^y;tt»

fmsbay vindt , worden van de Franfchen Witte Patryzen ge- Patry-

noemd. Zonder twyffel is dit de zelve Vogel dien men in Z-weden Sneuiv- zen.

boenders {^)h&ei. Hoe kouder het is en 'er meer fneuw valt des te over-

vloediger zyn ze. Men befchreef ze als hebbende ruige witte poten,

zynde geheel wit, behalven drie of vier zwarte ftaartvederen. Hetvleefch

zou wel fmakend zyn. Uit Edward's Natuurlyke Hijiorie der Vogels (§)
blykt het dat de Sneuwhoenders aan de Hudjensbay zeer gemeen zyn.

Aan de Hudfonsbay zyn ook vele Hazen. Men vindt 'er ook veel
h.,2Cp

in Kanada , waar ik ze dikwyls zelf gezien heb. Zy zyn volkomen als

de onzen. Des zomers zyn zy grauwbruin, en 's winters fneuwwit ge-

lyk als in Zweden,

N 3 Met

C*) Hier tekent de Heer Forster het volgende aan. „Het fchynt dat voor

,, het toekomende de fchone fex in de Engelfcbe Volkplantingen in Nuord Ame-
„ rika de verwytingen , die de Heer Kalm doet, niet zal verdienen , dewyl
5, men beriat dat de Dames federt malkander zoeken de loef afredeken in het.

„ vervaardigen van het nodige voor hare huishoudingen , en dat in 'c alge-

„ meen een geeft van nyverlieid onder haar de overhand begint te nemen.,,
i,t) Tetrao Logapus. C§) i-'-ig- 72-
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Xondci!. IMet de konllen, als Bouwkond, Ticclielbakkerycn , SchrjTiwerkers-

en Drayerskonit, en diergelyken , is men hier nog zover niet gekomen als

wel behoorde. De Engelfchen zyn hierin den Franfchen veel voor.

Waarfchynlyk komt dit daarvan daan dat in Kanada de meefte Werklie-

den maar afgedankte Soldaten zyn , die niet veel gelegenheid gehad heb-

ben te leren , dog door de noodzakelykheid of by toeval alleen tot hun
ambagt gebragt zyn. Enigen waren 'er egter aantetreffen die tamelyk
kundig waren. Ik zag 'er enen die vry goede .uurwyzers maakte , en die

konfl: zig zelven geleerd had.

Vliegen, ^^en heeft my verhaald dat de gemene Huisvliegen voor honderdvyf-

tig jaren hier niet bekend geweeft zyn. De Wilden beveftigden het zel-

ve , en zyn van gedagte dat de Huisvliegen met de fchepen die geftrand

zyn hier zyn gekomen. Ik wil dit niet ontkennen ; dog dit weet ilc dat

v/y tuffchen Saratoga en Crownpoint in de wildemifTenaltyd ene menig-
te van die vliegen om ons hadden , als wy gingen zitten om uitteruften

of te eten ; en dit maakt het wat twj-ffelagtig of zy hier niet al veel vroe-

ger geweeft en of zy wel uit Europa hier eerft gebragt zyn. 'T is waar,
men zou kunnen zeggen dat die Vliegen federt den tyd dat het Fort An-
ne hier ftond in die woeftenyen zyn overgebleven, toen de Engelfchen
zig daar ophielden , en dat verfcheiden Reizigers door den reuk van hun-

nen medegevoerden voorraad de vliegen hebben kunnen met zig naar de
wildemilTèn lokken.

l:VMJe Wild Rundvee treft men oven'loedig in de zuiderdelen van Kanada,
Kocycn. aan , en het heeft zig daar reeds van aloude tyden opgehouden. In het

Land der lllinoizen , leggende omtrent op de zelve breedte als Phila-

delphia, is 'er 'zeer veel van. Verder noordwaards vindt men 'er weinig.

Ik zag ene huid van dit vee. Zy was zo groot als die van enen onzer

zwaarfte OlTen , dog hairiger. De hairen waren donkerbruin, omtrent

als die van enen bruinen Beer. Dog die welken het digfl: aan 't vel za-

ten waren zo fyn als wol. Dit vel was niet zeer dik, en zou in Frank-

ryk niet zo hoog als een Berenvel gefchat worden. Onder anderen ge-

bruikt men deze vellen om des winters de voeten in te warmen. Velen

van deze wilde Kocyen hebben ene fyne wol, welke voorde Schapenwol

niet wykt, zo zy die niet overtreft. Men heeft 'er kouffen, klede-

ren , handfchoenen en andere dingen van gemaakt, zo goed als of

zy van de befte wol waren. De Wilden malcen 'er voor zig allerhan-

de dingen van. Het vleefch wykt niet voor dat der befte OlTen. De
huid kan dienen tot alles waar men in Europa de oflènhuiden toe gebruikt.

Men wil dat deze wilde beeften zwaarder zyn dan de Europifchen. Hun-

ne hoornen zyn wel kort, dog dik aan den wortel. Enigen hebben al

getragt om deze beeften mak te maken , uit hoofde van verlcheiden over-

eeixkomften die ze met hec tanvne vee hebben, vooral om dat zy zoveel

fier-
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fferRer zyn, en dus zeer nuttig voor den landbouw zouden kunnen we-

zen. Zy hadden ten dien einde van deze wilde kalveren onder het tam-

me vee laten lopen en groot worden. Dezen hebben een jaar of drie

geleefd , dog zyn eindelyk geflorven. Ook zyn zy altyd enigfins wild

gebleven. Zodat men de konlt van ze regt tam te maken niet gevonden heeft.

Ook fchenen zy niet wel tegens de koude te kunnen. En inderdaad,,

hoe heet ook de zomers daai* mogen zyn, vindt men ze zelden meer noord-

waai'ds aan dan ik gezegd heb. Men dagt dat het met den tyd , als hec

Land der Illinoizen wat meer bevolkt wezen zal , het ligter zal val-

len ze te temmen. (*) Ik heb reeds kortelyk hier boven van dit foort:

van Rundvee gefproken.

Den 27. Juli werd hier de Vrede tudchen Frankryk en Engeland ^^^^^^-

afgekondigd. De Soldaten waren onder de wapenen ; men lofte het ge-
i-qj^^j^^j'

fchut en 't klein geweer. Enige vuurweAen wierden 'er afgeftoken ,^ ^
"

en des avonds was de gehele Stad verligt. Tot diep in den nagt

krielden de llraten van menfchen. Ik fpysde des avonds met vele

Officiers en andere lieden van aanzien by den Gouverneur.

Den i8. begeleidde ik den Gouverneur en zyn Huisgezin naar een Eiland

klein Eiland , Magdalene genoemd , en hem alleen toebehorende, Magda-

Het lag vlak over de Stad in de Sf. Laar^w^ aan den ooftelykeu; oe- '^"^»

ver. De Gouverneur had hier een net dog klein huis, en enen fcho-

nen tuin. De Rivier loopt tulTchen de Stad en het Eiland door, en

llroomt daar vry fterk. Digt aan de Stad is zy zo diep dat 'er Jagtcn

door konnen dog by het Eiland wordt zy ondieper , zo dat men daai'

bomen moet. Op het Eiland ftond een molen, die door den ftroom

der Rivier werd omgedreven, zonder dat men 'er enen raolendam

had behoeven te maken.

De Rhus glabra waft hier overvloedig. Nergens heb ik ze zo Ce-

zwaar gezien. Sommigen wai'en tot vier vadem hoog, en dik naar booiute»

evenredigheid.

De Sajfafras is hier geplant, dog wordt hier niet in 't wild ge-

vonden , maar wel meer Zuidwaards. Fort Anne was de noordlyk-

fte plaats daar deze boom in 't wild voortkomt. Die genen welken hier
•

ftonden waren al verfcheiden jaren oud, dog nog maar heefters, pas

anderhalve el hoog. Dit komt daarvandaan dat by eiken winter de

boom tot aan den wortel toe bevrieft, en ieder vooijaar nieuwe fcheu-

ten maken moet. Even zo was het ook by Fort Anne ^ Fort Ni~
choU

( *
) Maarzonden zy getemd zynde die 'voordelen die zy nu boven het tam-

me vee hebben, en die zy aan hunnen wiklenftaat moeten cianki.n, niet ver-

liezen ? Zckcrlyk , al het wilde gedierte dat tam gemaakt is geworden ver-
a;mk. F..
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cholfdn , en Oswego. Het zal dan vergeefTche moeite gedaan zyn de-

zen boom onder ene koude lugtftreek te planten.

De Rode Moerbezien had men hier ook geplant. Ik zag 'er enigen van

die derdenhalven vadem hoog waren. Dezen hadden 'er omtrent twintig ja-

ren geftaan, en menhadzeuitzuidelykerplaatfenhiergebragt. Om Mon-
treal waflèn zy niet in 't wild. Meer als twinüg £ng. raylen ten

noorden van Alhany vindt men ze niet^, waar de Boeren zeiden dat

'er nog enige weinigen in de boflchen groeiden. Ik vernam by Sa-

ratoga of men 'er daar nog vond , dog het antwoord was van neen-

Die bomen welken op het Eiland (tonden kwamen zeer wel voort,

fchoon zy enen flegten grond hadden. Zy droegen een zwaar blad,

dog dit jaar gene vrugten. Ik vernam egter dat zy ene vry fterke

ioude konden doorftaan.

De Waterheuken waren hier ook geplant en hoog geworden. De
Tranfchen noemen dezen boom Katoenboom. (*) Men vond hem ner-

gens in 't wild aan de St. Laurence, nog noordelyker dan Fort St.

Frederic.

De Rode Ceder ftond ook in den tuin des Gouverneurs. Hy was
Her ook van elders gebragt , en wafl in deze ftreek niet in 't wild.

Om half zeven vertrokken wy van dit aangename Eiland naar huis , en

kregen daar de tyding van de aankomft van den Zoon des Gouverneurs,

die zig een jaar in Frankryk had opgehouden , en die de aanllelling des

Konings voor zynen Vader als Gouverneur medebragt.

Men gebruikt hier wayers gemaakt van wilde Kalkoenenilaarten , wel-

ken men zodra de vogel gefchoten is uicfpreidt en zo droogt, zo dat

zy altyd de gedaante van wayers behouden. Zq\ wel de aanzienlykllc

Heren als de Vrouwen hadden by zonnefchyn zulke wayers in de hand

cis zy uit wandelen gingen.

Gras.' Het gras omftreeks van Montreal beftond byna geheel uit een foort

van Poa. (t) Het is fyn. Haat digt, entiertwelopdrogehoogtens. Dog
liet heeft weinig bladeren , zodat de fyne Heel het meeflie voedfel uitma-

ken moet. Wy hebben vele foorten van gras die voordeliger z^m.

Pruimen. De wilde Pruimenbomen wiellèn in menigte op de hoogtens langs de

beken buiten de Stad. Zy zaten zo vol pruimen dat 'er de takken van

bogen. De pruimen waren egter nog niet ryp. Zy zyn rood en vry

goed. Enigen maken ze in.

Anïbes- Mem zag vele zwarte Aalhe^en in 't wild waflèn. De beflèn waren
Ï£.\\. ryp ,

(•) Le Cotonier. Dit is ook de naam dien zy der Afclopias Syriacagsven.

Zie bov. Bl. 89, 90.

(f) Poa culmo comprejfo, panicula tenuiffima , fpictilis triflork minimis

^

fiosculis hafipubescentibus. Dus bci"cliiyft het de lieer Kalm,
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ryp^ dog klein , en niet zeer fmakelyk. Peen groeiden 'er overal in me- Pccn.

nigte. Dic deed my denken dat dit gewas oorfpronglyk aan y^»«m^« ei-

gen was , dog naderhand ben ik van gedagte veranderd , dewyl ik

'er genen in het Land der Iroqaoizen gevonden heb. Ook zoude men

ze hier te lande te vergeefs zoeken dan öp'pIaatfenwaar£«ro/»//fÅffplan-

terj'en geweeft zyn.

De Gouverneur Generaal wm Kanada, houdt zyn verblyf te Quehc, De Gou-

dog hy komt dikwyls te Montreal, en brengt *er niet zelden den winter verncLir.

door. Maar des zomers is hy meeft te ^uebec , vermits daar dan de

fchepen aankomen die brieven medebrengen. Ook heeft hy 'er andere

bezigheden. Als hy te Montreal is woont hy op het zo genaamde Slot ,

het welk een groot ftenen huis is. Het is ten behoeven van den Gouver-

neur Generaal Vaudreuil gebouwd, en hoort nog zyner familie toe,

die het den Koning voor eene zekere fom verhuurt. De Generaal ZJ^/a

Galiffonsère houdt meer van Montreal als van ^uekec, ook legt de

eerfte plaats veel aangenamer.

Men heeft in Kanada byna geen ander geld dan papier. Ik zag by- Geld.

na geen andere munt dan enige kleine Franfche Sols, uit koper met een

weinig zilver vermengd gemaakt. Zulk een ftuk geldt hier anderhalve

Sol. De Briefjes waren niet gedrukt maar gefchreven. Zie hier hun-

nen oorfprong. De Koning had gevonden, dat het, wegens kapers,

fchipbreuken en andere ongelukken op zee , gevaarlyk was geld ter beta-

ling der troepen en anderfins overtezenden , en had derhalven lafl: gegeven

dat de Gouverneur van ^uebec of de Kommiflaris te Montreal, wan-
neer 'er betalingen moeften gefchieden , een zeker getal van Briefjes

fchryven zou naar dat de fom groot was. Deze Briefjes behelsden dat

zy 'voor zo en zo veel tot de maand van Oftober aanftaande gelden zou-

den. De Intendant of de Kommiflaris ondertekent deze Briefjes. Zy
gaan dan voor geld. In Odober flaat het den bouderen \nj dezelven

den Intendant te ^uebec of den Kommiflaris te Montreal te brengen , en
'er wiflêlbrieven op Frankryk voor te nemen. De Koninglyke fchatkill

in Frankryk voldoet dan deze wifli'lbrieven. Heeft men geen geld dit

jaar in Frankryk van doen zo kan men zyn Briefje tot den volgenden

Oélober bewaren. In Oftober alleen kan men ze voor wiflblbrieven ver-

ruilen. Zy zyn van verfcheiden' fommen , gelyk onze Bankbriefjes in

Zweden. Sommigen zyn van nog minder dan ene Livre. Tegen den
herffl:, als de koopvaardyfchepen uit Frankryk^T^vkomom^ zoeken de Koop-
lieden zo veel van deze Briefjes byeentekrygen als ze kunnen, om ze voor
\vifl!elbrieven op Frankryk te verruilen. Deze Wifl^ls zyn ten dele

gedrukt, met openlating van den naam, de fom, en diergelyken. Daar
deze Briefjes allen gefchreven zyn kunnen zy ligt door fchelmen wor-
den nagemaakt , het welk ook fomtyds gefchiedt. Dog de ftrafFen , die hier-

11. Deel O op
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op liaan, en niet zelden des misdadigers le/en in gevaar ftellen , maken-

dit zeldzaam. By gebrelc van lopend geld verliezen de l^opers of ver-

kopers dikwyls een weinig, dewyl men tuflTchen een en twee livrés niet

betalen kan, en dus moet de een of de ander iets laten vallen. Een Sol

is de laagfte munt in Kanada ,
' en omtrent zo veel als een Penny in de

Engelfche Volkplantingen. Ene Livre, of een ir<»»<• houdt twintig

Sols, en drie Livrés maken een Ecu.

BknPi' De loon der Dienftboden is gemeenlyk voor enen braven Knegt hon-
budcii. derdvyftig Livrés in 't jaar, en voor ene Meid honderd. EenAmbagts-.

man won daags drie of vier Livrés, en een gemeen Daghuurder dertig

of veertig Sols. Op het land waren de lonen gemeenlyk iets lager. De
reden van de duurte der daghuren zeide men de fchaarfchheid te zyn der

werklieden. Want ieder vindt hier ligt een land daar hy zig nederzet-

ten kan , en dus behoeven weinigen anderen te dienen.

Montre- Montreal is ten opzigt der grootte en der rykdommen de twede flad

^^- van Kanada , dog ten opzigte der legging is zy de eerfte. Een weinig

boven de ftad verdeelt zig de St. Laurcnce in enige takken , en maakt

dus enige Eilanden , op het grootfte van de welken de Stad legt. Het

is tien Fr. mylen lang, en omtrent op zjm meeft vier breed. Op de

ooftzyde van dit Eiland aan enen der grootfte armen der St. Laurence

legt de ftad. Deze legging is zeer aangenaam en voordelig. De Stad

is een regthöekig langwerpig \derkant , welks ene lange zyde met de Ri-

vier evenwydig loopt. Aan de andere zyde leggen voortreflyke koom-

landen , weiden, en boflchen. Zy heet Montreal naar enen zwaren

berg, die omtrent ene halve myl van de ftad af legt naar het weften toe,

en dien men over de boflchen heen zien kan. De Heer Cartier , een

der eerfte Franfchen die Kanada wat nauwkeuriger leerden kennen , noemde

ze aldus by zyne aankomft op het Eiland in het jaar 1535., terwylhy de-

zen hogen berg en tegelyk de ftad der Wilden Hoshelaga bezogt. Dfi

Franfchen fpreken het woord Montreal hier gemeenlyk Moreal uit.

De Geeftelylcen , die alle plaatlèn hier te lande wel naar den enen of an-

deren Heilig zouden willen noemen , hebben het ook met deze ftad be-

proefd, en ze Hlle Blarie genaamd. Dog die naam heeft niet willen

opnemen. De ftad is tamelyk fterk , en heeft enen hogen dikken muur

rondom, en aan de landzyde ene diepe graft met water, zodat zy van

ftropende partyen niets te vrezen heeft. Dog ene belegering zoude zy

niet lang uithouden , deviryl hare grootte alteveel manfchap zou vereifchcn

om ze te verdedigen , en daarby de meefte huizen van hout zyn. Hier

zyn verfcheiden' kerken , van de welken ik alleen die noemen zal die den

Monnikken van St. Sulpitius toebehoort, de Kerk der Jefuiten, die

der Franciskanen, die van 't Nonnenkloofter, en die van 't Hospitaal.

De eerfte is de fraifte , zo wel van buiten als van binnen , niet alleen van

de
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de Kerken hier in de Stad als van gantfch Kanada. De Prieflcrs vande
Kweekfcliool van St. Salpitius hebben een groot fchoon huis , waar zy

by malkander wonen. Het Kollegie der Franciskanen of Bedelmonnik-

hen is ook een goed huis dog niet zo pragtig. Dat der Jeftdten is niet

gi-oot , maar wel gebouwd. By deze geeftelyke gebouwen zyn fchone

grote tuinen, ten dele tot vermaak en gezondheid, en ten dele ten nutte

der huishouding. De mccfte huizen zyn van hout , dog evenwel zeer

frai. Enigen zyn van fleen. Meefl: alle de huizen der voomaamfle lieden

hebben ene deur aan de flraat, met banken op de ftoep, waar de nicn-

fchen komen zitten om lugt te fcheppen. De (traten die in de langte

lopen zyn breed en lynregt. Zy worden door de dwarsftraten in regtc

hoeken doorfneden. Enigen zyn geplaveid, dog de raeeftcn zeer on-

gelyk. Aan den waterkant heeft de Stad twee grote en drie kleine poor-

ten , en aan de landzyde heeft zy 'er ook verfcheiden. De Gouverneur

van de Stad moet zyn eigen huis betalen , hoewel enigen zeggen dat de

Kroon iets tot de huur geeft. De Gouverneur Generaal woont vry op
het flot

,
gelyk gezegd is.

In de Stad is een Nonnenkloofter , en buiten dezelve legt 'er een dat Non-

het maar half is, want de Paus heeft 'er nog zyne beveiliging niet aan ^- "cnkloo

geven. In het cei-fte wierd geen meisje aangenomen ten zy 'er vyfhon-

derd ecus voor betaald werden. Enigen ontving men wel voor driehon-

derd ecus , dog die moeflen de anderen als meiden oppaflèn.

De Koning heeft een Hospitaal voor zieke Soldaten doen bouwen. liospi-

De kranke kreeg daar wat hy nodig had, en de Kroon betaalde daags tanl.

twaalf/o/^ voor zyn onderhoud. De Heelmeefters worden van den Ko-
ning bezoldigd. Een Officier by gelegenheid van den dienft desKonings
krank geworden geniet hier vryen kofl: en oppafïïng, dog zo hy bui-

ten den dienft des Konings ziek wordt moet hy alles uit zyn zak betalen.

Als in 't Hofpitaal enige plaatfen .open zyn neemt men ook wel arme
menfchen in die niet in dienft zyn ; en dezen hebben artzenyen en den
Wondheelder voor niet ; dog voor hun eten en anderfins moeten zy daags »

twaalfyê/j betalen.

Alle \'rydagen wordt hier markt gehouden, waar men zig van allerlei Mark-

voortbrengfelen des lands voorzien kan , als men zelf gene Landgoederen '^'^"•

of tuinen heeft. Gantfche zwei-men der Amerikanen komen dan ook in

de Stad, om te kopen ofte verkopen.

De Afwyking der Naald was hier 10. gr. 38. min. IV. De Heer AR\y-
Gillion, een Geeftelyke van veel licfhebbery voor de Wis- en Starre- king "der

kunde, had in den tuin der Kweekfchool ene middagslyn getrokken, ^^^'^^'^•

die hy zeide dikwyls volgens de Zon en de Starren onderzogt en juift be-

vonden te hebben. Ik vergeleek zorgvuldig myn kompas met deze mid-

daglyn, en vond de afwyking volkomen zo als ik ze opgegeven heb.

O 2 Vol-
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Volgens de waarnemingen van dien zelven Heer is de Breedte van Mont'
real 45. gr. ij. mm. N.

Waninc- Een ander Geeftelyke, namelyk de Heer Pontarion, had in 'tbe-
mingen. gin van dit jaai' enige waarnemingen met den Thermometer gedaan. Hy

had zig van dien van Reaumur bediend , die in een venfier gehangen had

dat fomtyds geheel en fomtyds half open flond , en gevolglyk heeft hy

zelden de grootfte koude van de lugt aangewezen. Ik wil echter eea

kort uitorekfel uit zyne waarnemingen voor de wintermaanden geven.

De grootfte koude in Januari was den 18. ftaande toen de Thermome-
ter op 23. gr. onder 't vriespunt. De minde koude was den 31. ftaan-

de hy toen op het vriespunt. De meefte dagen tekende hy 1 2. of 1 5.

gr. onder dat punt. In Februari had men de grootfte koude den 19.

en 25. De Thermometer ftond toen 14. gr. onder het punt van vorft,

en de minfte koude had men den 3. wanneer hy 8. gr. boven het vriesr

punt rees. De meefte dagen ftond hy op 11. gr. onder dat punt. In

Maart was het den 3. het koudft, tekenende de Thermometer toen 10.

gr. onder vorft, en den 22. 23. en 24. het warmft, ftygende toen de

Thermometer tot 15. gr. boven vorft. De meefte dagen ftond hy 4.

gr. onder dat punt. In yJpril gevoelde men de grootfte koude den j.

zakkende de Thermometer 5. gr. onder 't vriespunt; den 25. was het

weder het zagtft, en de Thermometer was 20. gr. boven dat punt. De
meefte dagen hield hy zig op i2._ gr. boven het zelve. Dog ik merkte

uit de wys waarop deze waarnemingen gedaan waren , dat de koude da-

gclyks wel een graad of zes fterker moet geweeft zyn dan hy ze aange-

tekend had. Ook had hy in zyn dagboek aangetekend dat het ys in de

St. Laurence by Montreal den 3. April, en by ^ebee eerft den ao.

los geraakt was. Den 3. Mai begonnen zig by Montreal enige bloei-

fems te vertonen , en den 1 2. was de vorft zo fterk dat de bomen van

den 17P zo wit waren als of het gelheuwd had. Voor 't overige wierd

my in 't algemeen berigt dat het ys in de Rivier alle winters gemeenlyk
^ een en fomtyds wel twee ir. voeten dik was.

Verscheiden' van de Geeftelyken zeiden my, dat federt het. land in

Kanada meer bebouwd werd de zomer veel langer was dan voorheen.

Hy komt vroeger en duurt later. Dog de koude, fchoon zy zolang

niet aanhield, dagten zy even fterk te zyn. De zomers hielden zy ook

voor niet heter als voor dezen. De noord en noordweften winden zyn

de koudftcn te Montreal.

Vertrek. Den 2. Auguftus des morgens vroeg vertrokken wy van Montreal

naar §uebec in ene fchuit, of Bateau, 'm gezelfcbap van den Onder

Major van Montreal , den Heer De Sermonville. De fchuit werd van

twaalf Soldaten geroeid. Wy voeren de St, Laurence af, die hier ta-

«elyk breed was. Aan de linkerhand lag het Eiland van Montreal ^ en

aan
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ann de regterhand zag men nu kleine eilanden, dan het vade land.

Het Eiland van Montreal was aan den oever zeer digt bewoond. Het land

was vlak. De oevers ballonden uit tuinaarde , en waren omtrent een ofiwee

vademen hoog. Het hoat was langs den oever ene £»^.myl ver geheel weg
gehakt. De huizen waren van hout ofvan (leen , dog allen van buiten gewit.

De ftallen en fchuren waren allen van hout. De grond was toe

koorn- of tot weilanden aangewend; Aan beide zyden der Rivier

ontdekten wy ilenen kerken met torens, welken allen aan dien kant

der kerken Honden die naar de Rivier gekeerd was. Men hield zig

hier niet aan de gewoonte van den toren aan de weftzyde der kerk te
'

bouwen. Tot op zes Fr. mylen van Montreal lagen in de Rivier ver-

fcheiden' eilanden, groten en kleinen, waarvan het grootde gedeelte be-

woond werd. Zulken waarop gene huizen ftonden had men eg-

ter tot akkers of weilanden gemaakt. Wy zagen den gehelen dag

berg, heuvel, nog ileen; het land was doorgaans vlak, en bellond iiic

tuinaarde.

Alle de Landhoeven flaan in Kanada afgezonderd. By elke kerk Land-

was wel een klein dorp, dog dat bellond grotendeels uit den tuin en liocveiK

het huis van den Priefïer, de fchool, het kollerhuis, en zelden uit

boerenhuizen. En als 'er al enige Boeren om de kerk heen by malkatt'

der woonden, lagen dog hunne landerycn afgezonderd. De Bocrderyeu

aan de St. Laurence llrekken zig mecll in de lengte langs de Rivier , often

minften lagen zy niet veel van dezelve af. Tuflchen de Boerderyen was
gemeenlyk ene ruimte van drie of vier jirpents. Enigen dezer Boerde-

ryen hadden kleine boomgaarden, dog.de meellen niet; egter had meeft

elke Boer enen moefluin.

Mknschen, die in 't zuiden van Kanada en naar den kant van de

Miffiftfpi gereifd hadden, berigtten eenllemmig, dat daar ene menigte van

fchone Perfiken in 't- wild waft , welken åe fFildett beweerden dat daar.

van oude tyden af altyd gevonden geweeft zyn.

De Boerenhuizen zyn dikwyls van Heen, dog fomtyds ook van bout,

en bellaan uit drie of vier kamers. Zelden vond men glas in de ven-

llers , dog meell papier. Zy hebben enen yzeren kacchcl in ene dec

kamers, en de voegen der wanden zyn met klei digt gemaakt. De fchuren

en Hallen zyn meell met llro gedekt. De heiningen wai"en een weinig

anders dan by ons.

HiEiuENDAAR Zagen ^ kruiflèn Haan langs den weg die nevens den
Kru'ira

oever loopt. Zulke kruilTen vindt men veel op de wegen in Kanada^
en zy dienen om de godsdienlligheid der reizigers op te wekken. Zy
zyn van hout en twee of drie vademen hoog. Op de zyde die naar den
weg gekeerd is ziet.men 'er een vierkant gat in uitgehouwen, waarin eeii

O 3. beeldt:-
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bceldtje ftaat of van den VerlofTer, of van de Heilige Maagd , hebbende

den Zaligmaker als een klein kind op den arm. Dit was met een glas

bedekt om het voor de lugt, regen en ftof te befchutten. De voorby-

gangers maken 'er een kruis voor, nemen den hoed af, ofknielen. Som-

migen van deze kruiflen , vooral die digt by ene kerk flaan , zyn opge-

fchikt. Alle de werktuigen , die men maar bedenken kan dat de Joden

by 't lyden van den Heiland gebruikt hebben , vindt men 'er by. De
Haan van Petrus ftaat dikwyls ten ooftcn van het kruis.

Re Het land, dac wy dezen dag zagen ,
gaf een vermakelyk uitzigt. Het

Lands-
^^.j^g genoeglyk te zien hoe wel en fterk het bewoond was. Het fcheen

'^^"'^*
een gedurig dorp te zyn, dat by Mantreal hQgmi en tot ^aebec , ene

langte van dertig Zweedfche mylen , zo niet verder , duurt. Weinige plaat-

fen waren 'er maar waar de Boerderyen meer dan drie of vier Arpents

van malkander verwyderd lagen. Op zulke plaatfen , daar de Rivier

ene myl of twee IjTiregt lüopr , was het gezigt vooral verrukkelyk ; en

<lan fchencn de huizen in de verte vlak naad malkander te ftaan.

Klcdiu"- De Boerinnen in Kanada dragen altyd een foort van kappen , die

der Boe- meefl: agter over geüagen zyn , en dikwyls in den nek hangen. Hare
liimen. jakken zyn kort ; de rokken zyn nauw en komen pas halfwege de benen.

Om den hals hebben zy gemeenlyk een zilveren kruis afhangen. Sommi-

gen zyn zeer naarftig ; dog ik heb 'er ook gezien die niet veel meer uit-

voerden dan de Engelfchc Vrouwen in dit werelddeel gewoon zyn , en

den gantfchen dag zaten te gapen en te ihappen. By het beuzelen door

hoc huis, en 't drentelen van de cene kamer in de andere, zyn zy,

en vooral de ongetrouwdcn , zeer gewoon een liedtje tuflchen de

tanden te neuriën , daar vry wat van amour en coiur in komt.

By de Boeren was het de gewoonte dat als de Man gallen had en

aan tafel zat de vrouw agter zynen ftoel ftond om hem te dienen. Maar

in de fteden zyn de Vrouwen meer in aanzien, en zy ftaan daar naargeen

minder gezag dan dat van de Mans. Als zy uitgaan of op reis zj'n dra-

gen zy enen groten mantel, dien zy over hare klederen heen flaan. Deze

mantels waren of grauw, of bruin, ofblauw. Zy gaven in grootte onzen

mansmantels niet toe. Somtyds bedienden zig de Heren wel van deze

\Touwenmantels, als zy uit waren en van den regen over\'allen wierden.

Onder deze mantels konden de vrouwen zeer verwaai-loofd gekleed

uitgaan.

Molens. Wy zagen hierendaar windinolens ftaan , die raeeft van onderen van

fteen en van boven met planken gedekt waren, kunnende het dak

met de wieken naar den wind gedraid worden.

De Rivier was niet overal *eVen breed. Hier en daar was zy by-

m twee Eng. mylen en op anderen pas een werde van zulk ene myl

-breed.
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treed. De oever was fomcyds hoog en (kil, fomtyds laag en gloi-

Jend.

Om drie uur na den middag voeren wy de plaats voorby waar de

Rivier die uit het Meer Cbamplain komt zig in de Sl Lanrena
ftort, in 't midden van de welke hier een groot Eiland lag, het welk

de Jagten aan de zuidzyde omvaren , dewyl daar de Rivier het dicpft

is, dog de fchuiten kiezen de noordelykfte doorvaart, om dat die

weg korter, en 'er voor haar waters genoeg is. Behalven dat El-

land lagen 'er nog verfcheiden' anderen, die allen bewoond waren-.

Verder weg, en voor dat wy aan Lac St. Pierre kwamen, was het

land aan beide zyden der Rivier onbewoond , vermits het zo laag was

dat het gedurig overflroomd zou zyn. Dog lager , daar het hoger is ,

is het even zo bebouwd als het geen wy voorby gevaren waren.

Lac St. Pierre is een wyde boezem ,dien de St. Lnurence m'xiYt. Lnc S't.

Wy konden hier nauwlyks iets als hemel en water zien. Men zegt dat Ptem.

dit Meer zeven F>: mylen lang en drie breed is. Als men 'er midden

op is vertoond zig van verre naar het weflen een land, dat over debos-

fchen heen kykt. Hierendaar zag men grote plaatfen vol van een foorc

van biezen, by Linn^us Scirpus paluflris. Omtrent dit Meer ziet mera

nergens huizen of beboawde landen , vermits het land overal te laag is

en het in \ voorjaar onderloopt, zo dat men met fchuiten tuiTchen de
bomen kan doorvaren. Maar op enigen afliand van het Meer, waar hcc

land wat hoger is, leggen de Boerderyen ,de ene naaft de andere. Wy
zagen dezen dag gene eilanden , dog den volgenden werden wy 'er eni-

gen gewaar.

Des avonds laat verlieten wy het Lac St, Pierre, en roeiden enen;

kleinen t^room op , La Rivière des lotips geheten , om een huis te vin-

den waar wy den nagt konden overbrengen. Na dat wy ene Eng. myt
geroeid hadden begon het land aan beide zyden van den droom bewoond
te worden. De oever was enigfins hoog, en het land vlak. Wy over-

nagtten in een Boerenhuis. Tot hiertoe waren wy binnen 't Regtsgebied

van Mentreal geweell: , en hier begon dat van den Gouverneur van<

7Vm /?mVr(?f, van welke plaats wy nu agt ir. mylen af waren.

Den 3. Aug. om vyf uur des morgens gingen wy weer op reis, eerfl:

het kleine Riviertje af, en daarna langs het Lac St. Pierre. Na eni-

gen tyd zagen wy van verre in 't noordweflen ene lange ry van hoge ber-

gen, die boven het lage land zeer hoog uitfleken. Op den ncord'^.vefc-

lyken oever was het Meer op de meeite plaatfen tam.elyk digt bewoond»
Dog aan de zuidoofterzyde zag men gene Boerdery, en maar alken eetï

laag met hout bdekt land, dat fomwylen onderloopt, maar agter hec

welk verfcheiden' Landhoeven gezegd worden te leggen. Daar het Meer
sen einde loopt wordt de Rivier weder fmal , zo dat zy niet boven an-

der-
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derhalve Eng. niyl breed is , en verder weg wordt zy nog fmaldcr. Van
het einde des Meers tot Trots Rivières rekent men drie Fr. mylen.

Om elf uur voor den middag kwamen wy daaraan , en woonden 'er den

godsdienft by.

Trois Trois Rivïeres is een klein vlek, gelj'kende wel naar een groot dorp.
Riviè • Men rekent het onder de drie Heden van Kanada , te weten ^uebec ,

^^f- Montreal., en Trois Rivieres. Het legt in 't midden tufTchen de twee

eerfl: genoemden , dertig Fr. myien van elke. De plaats legt aan de

noordzyde der St. Laurence, op ene vlakke dog wat verhevene zand-

bank. De Jegging is zeer aangenaam. Aan de eene zyde loopt de Ri-

vier, die hier anderhalve Eng. myl breed is, en aan de andere wordt de

plaats door fchone landeryen omgeven , fchoon de aarde merendeels zan-

dig is. Men vindt hier twee ftenen kerken , een Nonnenkloofter en een

huis voor Franciskaner Monnikken. Hier is ook de verblyfplaats van

den derden Gouverneur, die in Kanada Is, .^yn huis is ook van Heen.

De meelle andere huizen zyn van hout, ene verdieping hoog, middei-

matig gebouwd , en ftaan verflroid. De oevei" is louter zand , en tame-

lyk verheven. By fterken wind wordt dit zand zo opgejaagd dat men
werk heeft uit de ogen te zien. De Nonnen, waarvan men 'er omtrent

tweeëntwintig telde , werden voor zeer handig in allerlei vrouwelyke hand-

werken gehouden , als nayen , borduren , en diergelyken. Voorheen

bloeide deze plaats boven de anderen , dewyl de IVilden van alle kanten

hier met hunne waren t'zamen vloeiden. Maar federt dat dezen, zo

wel van wege den oorlog met de Iroquoizen ., als om andere oorzaken,

begonnen hebben ten dele naar Ouebec en Montreal, ten dele naar de

Engelfche Volkplantingen te gaan , is haar welftand afgenomen. Thans

beftaan de Ingezetenen voornamelyk van den landbouw. Ook trekken

zy enig voordeel van de naby gelegen yzerwerken. Omtrent ene Eng.

myl beneden de plaats valt een andere grote Rivier, die zig daar aan ha-

ren mond in drie takken verdeelt, in de St. Laurence ., zodat het in

't voorbyvaren fchynt als of zig hier drie Rivieren ontlafiten. Dit

heeft aanleiding gegeven om die Rivier, en de een weinig van daar ge-

legene Stad , fruis Ri-vieres te noemen.

Eb en De eb en vloed doen zig in de St. Laurencs ene Fr. myl boven
vioed. y^g/j Rivieres bemerken , fchoon zo weinig dat men het nauwlyks

befpeurt. Dog in den tyd als dag en nagt even lang zyn, in de lente

en in den heritl;, gelyk ook by nieuwe en by volle maan , is het ver-

fchïl tuüchen eb en vloed twee voet Gevolgelj'k gaat de vloed en eb

vry hoog de Rivier op , want men is hier langs de St. Laurence om-

trent honderdvyftig Fr. mylen van zee.

Yzcr- Terwv'l myne reisgezellen hier uitrudten , fteeg ik te paard om het

werken.Yzerwerk alhier te bezigtigen. Het land, dat ik dooiTced , was tamelyk

hoog,
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hoog, zandig, en meefl: vlak. Ik vernam gene ftenen, en veel minder

enige bergen.

Dit Yzerwerk, het enige dat men hier te lande vindt, legt drie Fr.

mylen ten weften van Irois Rivières, Men had hier twee grote hamers,

en by elk van dezen enen kleinen , allen onder het zelve dak. De blaasbal-

gen wai-en van hout; en voor het overige was alles even als in Zweden.

De fmeltoven ftond nevens de hamers , en was even als by ons. Het

erts haalt men derdehalve Fr. myl van het Yzerwerk af, en worde

des winters met fleden derwaards gebragt. Het is een zeker foort van

erts het welk in aderen in den grond legt , (*"J welk omn-enr enen voet

onder de bovenfte korft der aarde al fungerende lopen. Elke ader is

van zes tot agttien duim diep, en onder dezelven is een wit zand, het

welk dezelven omvangt ; hoven op legt ene tuinaarde. Dit erts is tame-

lyk overvloedig. Men vindt het in lofiè klompen in de aderen ter groot-

te van ene of twee vuiften. Dog enigen zyn veel groter. Het erts kan

tuflchen de vingers fyn gewreven worden. Men gebruikt ora het Imelten

te bevorderen enen grauwen kalkfteen , die hier in de nabuurfchap valt-

gelyk ook een zeker mergel. Kolen kan men hier in overvloed hebben de-

"vvyl 'er rondom veel hout waft , het welk van onheuglyke tydcn henvaards

ongeftoord gedaan heeft. De kolen die men uit bomen brandt welken
altyd groen blyven houdt men voor de beften om te fmeden, dog die van

bomen die hun loof vallen laten zyn beter voor de fmeltovens. Hetyzer
dat men hier fmeedt wordt van allen als week en buigzaam befchreven ,

zo dat het niet ligt valt het te breken; ook wil men dat het niet ligt roeft,

In deze opzigten is 'er by den fcheepsbouw een groot verfchil tufichen

dit en het Spaanfcbe yzer. Dit yzerwerk werd in het jaar 1 737, van by-

zondere perfonen opgerigt , die het naderhand den Koning hebben afge-

ftaan. Men gier hier kanonnen en mortieren van verfchillende grootte,

kacchels , die in gantfch Kanada in gebruik zyn , ketels , en andere

dingen. Ook fmeedt men hier yzeren ftaven. Men heeft ook
beproefd ftaal te maken , dog dit heeft nog niet willen gelukken >

dewyl men de konft niet regt verftond. Men vindt hier verfchei-

den' Opzigters, die in fraye huizen wonen. Dog in \ algemeen wierd
gezegd dat de win ft de koften in lange niet konde opwegen. Dit fchreef

men daaraan toe dat het land nog niet genoeg bewoond was, zo dat hec

kleine getal inwoonders genoeg met den landbouw te doen heeft, en men
gevolgelyk werk heeft van menfchen te vinden om in het yzer te arbei-

den. Dog met dit alles kan ik kwalyk begrypen dat de Koning hierby

kan

(*) Tophus Tiibalcaini Likn. S. N. vol, 3. p. 187. 11. 5. Minera ferri fiib-
aquoja nigro c(Brule5cens,WALLZK Miner, p, 263. Germ. Ed.p. 340, n. q,
Zie FoRSTER Miuer. p. 48. * v j

//. Deel. P
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kan verliezen, aangezien den overvloed, en de fmeedbaarheid van het

yzer, en de nabylieid van de plaats waar het erts gevonden wordt. Hec
yzer is goed, en kan gemakkelyk door het land verfpreid worden ; en het

gehele land moet zig hier van yzer voorzien. De Bedienden fchenen

hier niet kwalyk te varen. Het yzerwerk heeft door enen ftroom ge-

incenichap met de Si. Laureme , langs dewelke men al het werk ge-

makkelyk met vaartuigen kan vervoeren. Des avonds keerde ik weder

naar Trots Rivières terug.

Vertrek. Den 4. Augufius des morgens by 't aanbreken van den dag gingen

wy weder op reis. Het land aan de noordzyde der Rivier was enigfins

verheven , zandig en overal digt aan de Rivier fterk bewoond. Men zei-

de dat het ook aan de zuidooftelyke zyde even zo wel bebouwd was ,

fchoon men van de Rivier niets dan bofch zag. Men woont daar

wat meer landwaards in, om dat het land digt by de Rivier laag is
.

en fomtyds onderloopt. By Trois Rivierss was de St. Laurence

wat fmalder geworden , dog zy wierd wat lager weer breder, zelfs

tot meer dan twee Eng. mylen.

Wy zagen dien dag verl'cheiden' (lenen kerken, waarvan fommigeii

zeer wel gebouwd waren. Het land was aan weerskanten der Rivier

fterk bewoond , tot op drie vierden van ene Eng. myl , dog verder be-

ginnen de boflchen en de wildemifTen. Maar alle de rivieren en be-

ken , die in de St. Laurence vallen , zyn ook wel bewoond. Ik.

merkte op dat de bebouwde landen in Kanada vlak nevens de ri-

vieren lagen, uitgenomen by de Heden, om welken heen enige my-

len ver de landen bebouwd waren. Op de meefte eilanden in de Rivier

woonden ook menfchen. De oevers begonnen nu zeer hoog , en lleil te wor-

den , hoewel zy meeft uit aarde bellonden. Hierendaar viel een beek-

je in de Rivier , onder welken 'er een was dat was dat de Franfchen Ri-

vière puante (*) noemen, 't welk omtrent twee Fr. m.ylen beneden

Trois Rivières in de Sf. Laurence , aan derzelver ooftelyke zyde, vak.

Op dit water legt een weinig hoger een fteedje Becancourt genaamd.

De Ale- Deze plaats wordt alleen van een ylmerikaanfch volk , Abenaki gehe-

naku ten, bewoond, welken tot den Roomfchen Godsdienft overgegaan zyn ,

en Jefuietfche Priefters hebben. Van verre noordwelhvaards zag men

ene ry van hoge bergen, lopende van 't zuiden naar 't noorden, en bo-

ven al het land, dat doorgaans vlak was, heen kykende.

Knlko- Men had op de Rivier hier enige kalkovens aangelegd. Denkalkfteen

vcns. groef men hicromftreeks in enigfins hoger gronden. Hy was digc en

grauw , en gaf enen witten kalk.

Granen. De landen zyn hier voomamelyk bezaid met weit , haver , mais en

erwten. Kawoerden en watermeloenen waren 'er in menigte by de hoe-

ven. Men at hier te lande niets dan weitenbrood. Een

(*J Stink.-nviü\
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Een Humminghird of Bloemziiigertje vloog door het kreupelhout op
ene plaats daar \vy heden aan land gegaan waren. De Franfchen noem-
den hem Oi/eau mouche^ C*) en zeiden dat hy in Kanada vry gemeen
is. Ik zag 'er naderhand nog enigen van by ^uebec.

Om vyf uur na den middag wierden wy door enen fterken tegenwind

en regen gedwongen ons nagtverblyf te nemen. Ik merkte dat hoe meer
men ^uebee naderde het land des te vryer werd. Wy waren nu twaalf

Fr. raylen van die plaats af.

Hier was ene zeer byzondere wys om vifch te vangen in gebruik. Men ^'ifllhe-

plaatft kleine heggen van zamengevlogten rys, zo digt dat 'er geen vifch ry»

door kan, en van enige voeten hoog, naar dat het water diep is, digt

by den oever. Tot dit einde kieft men zulke plaatlèn daar by de eb al

het water wegloopt , zo dat de heggen dan droog fl:aan. Binnen dezel-

ven legt men verfcheiden' fuiken, van onderen wyd, ilaande overeind,

en derdehalve el hoog en iets minder wyd. Onder in dezelven is de in-

gang voor de viflchen, gemaakt van rys, en fomtyds van garen. Aan
het andere einde, gekeerd naar den kant waar de llroom van daan komt,

is een andere ingang , gelyk de eerfte , die naar een foort van planken

hok geleidt , omtrent vier voet lang , twee diep , en twee breed. By elke

fuik is ene heg, lopende fchuinfch naar de grote heg, welke den vifch

naar de fuik moet leiden. Als het water nu hoog is zwemt de vifch ,

byzonderlyk de aal , de rivier op , dog by de eb wordt hy naar beneden

gedreven , en (luit dan tegens deze heggen , welke hy zo lang volgt tot

dat hy in het hok komt. Het hok heeft boven ene opening met een dek-

fel 'er op , waar door men den vifch uitneemt. Deze vifTchery was voor-

namelyk voor de alen gemaakt. Op vele plaatfen had men netten in

plaats van heggen.

De oevers der Rivier beflonden hier niet meer uit aarde, maar
uit een foort van lei. Zy waren buitengemeen hoog en fteil. De
lei was zwart , trekkende wat naar het bruine. Zy was zeer

brofch , zo dat men ze met den vinger aan ftukken breken kon , en
lag in lagen , dewelken zig egter zo verdelen lieten dat zy niec

breder waren dan de rug van een mes. Aan de lugt blootgefleld viel zy
in kleine ftukken. De gantfche oever lag vol van een fjTizand, ontftaan

uit deze vennolmde leyen. Enige beddingen liepen horizontaal , ande-

ren een weinig fchuinfch , zo dat zy aan 't noorden een weinig hoger wa-
ren dan aan 't zuiden , en dikwyls net in "t tegendeel. Hierendaar maak-
ten zy bogten gelyk als halve cirkels. Somtyds wierden de beddingen

ter diepte van enige ellen door ene loodregte lyn doorfneden , zo dat de
ieyen op de zyden dier lyn 'er als een gladde muur uitzagen. Op fom-

P £ rai-

(*) VUegvogtl.
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mige plaatfen vond men tuiïchen de leyen ene laag ter dikte van onitrenc

vier duim , van enen grauwen , digten , tamclyk weken kalkfteen , uit

den welken de JVtldtn van overoude tyden her hunne tabakspypen maak-

ten , gelyk de Franfchen nog tegenswoordig doen. (*)

Den 5. zetteden wf onze reis des morgens voort , al roeyende, de-

wyl wy enen harden wind tegen hadden.. Her land behield de gedaante

die wy befchreven hebben. De oevers waren hoog en- fteil , en befton-

den uit de gemelde zwarte lei. Het land was vlak ^ en aan de Rivier

tot op enigen aflfend toe landwaards in- digt bewoond. Wy ontmoetten

gene eilanden ; dog op fommige plaatfen lagen grote ftenen in de Ri-

vier, die men by laag water zien kon. Op deze ftenen zyn verfcheiden'

va.irtuigen verongelukt. De breedte der Rivier bedraagt fomcyds meer

dan drievierden van ene Eng. myl, fomtyds ene halve , en fomtydsmeer

dan twee mylen. Op verfcheiden' plaatfen vindt men zulke aalviflchery-

en als wy befchreven hebben; en men; bediende zig ten dien einde op
vele plaatfen van netten in plaats van gevlogten rys*

Wand- Wandluizen zyn 'er overvloedig in Kanada , en ik ontmoette ze
luizen, overal waar ik huisveftede, zo wel in. de fteden als op het land. INIen

wift "er geen ander middel tegen dan geduld te nemen.
Krekels.

_ ]~)e Krekels zyn hier overal menigvuldig, vooral op het land, daar

zy in de fchooriïenen zitten. Ook vindt men ze in de fteden. Zy bly-

vcn hier zomer en winter,- ea byten de klederen dikwyls voor tydverr

dryf aan ftukken.

. Nader by ^ehec- worden de oevers meer gloyend. Noordwaards

vertoonde zig ene ry hoge bergen. Omtrent derde halve fr. myl van

die Stad wordt de Rivier zo fmal, dat zy niet boven enen rnusketfchoot

Qiiehec, breed is. Het land aan beide zyden liep fchuinfch op >, was bergagtig ,

bofclu'yk, en vol klippen. Des avonds om vier uur kwamen wy teOae-

hec. Wy konden de ftad niet zien voor dat wy 'er vlak by. waren , nar

dien een hoge berg ons het gezigt 'er van benam. Egtcr ontdekt men

van verre een ftuk van de veftingwerken die op den berg leggen.

Zodra de Soldaten ^ebec in 't oog kregen, riepen zy dat- allen die

hier noit geweeft waren gedoopt moeften worden, ten zy zy een

drinkgeld gaven. Dit- was een gebruik hier te lande, ajin het welk

zelfs de Gouverneur Generaal zig onderwerpen moeft. Wy hadden

gene reden ons hier tegen te verzetten , en de roeyers by hunne

aan-

() Deze kalkfteen fchynt een-mcrgelte zyn^ of liever een foort van fteen-

mergei; want men vindt 'er een witagtig Ibort van in Krimfch Ttrtarye, en

digt'by Stiva of Tbebe in Griekenland, 't welk de Turkenen Tartaren -^ge-

bruiken oin pypenkoppen te maken. Het kan in 't eerft gcmakkclyk doorgelne-

dcn worden, dog verkrygt naderhand groter vaftigheid. F. .
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aankonifl: voor huiincn zwaren arbeid niet enen vrolyken avond te

gunnen.

Tbrstonds by mync aankomfl: in de (lad bragt my deOflicier, die-

my van Montreal begeleid had, naar het flor, by den toenraaligen

Vice Gouverneur Generaal , den Adarquis La Galissonnierk. Dic

was een Meer van ongemene verdienfien , die my gedurende myn ge-

hele verblyf alhier met uitmuntende goedheid bejegende. Hy had reeds

kamers voor my doen bedellen , en droeg zorg voor alles wat wy
van doen mogten hebben. Ook had ik dagelyks de eer by hem ter tafel

verzogt te worden.

QuEBEc , de Hoofdflad van Kanada , légt op den weflelyken oever

der 5'/. Laurenct , op een uitftek lands, gemaakt van die Rivier aan

het ooflen , en de Rivier iS"^. Charles aan het noorden. Zuidwaards

wordt de berg waarop de ftad legt nog hoger , en agter denzelven be-

ginnen grote weiden; weftwaards ftrekt zig de berg nog een (tuk wegs

uit. Men verdeelt de ftad in ene hoge en ene lage fiad. (*) Het ge-

melde uitftek lands is uit de modder , door de Rivier van tyd tot tyd aan-

gefpoeld, en ene rots ontftaan, welke daar legt, en niet uit ene langza-

me afneming van- 't water. De hoge flad legt boven de andere op den

berg, en is vyf of zes maal gToter dan de lage, dog niet zo fterk be-

woond. De berg waarop de bovenlkd legt is hoger dan de huizen der

benedenftad , fchoon die van drie of vier verdiepingen zyn : als men
uit het Slot naar de benedenftad , die 'er vlak onder legt , afziet , is het om
duizelig te worden. En van daar naar het Slot om hoog ziende , fchynt

dat in de lugt te ftaan. Daar is maar een toegang van de benedenftad

naar boven, zynde een deel van den berg in de lugt gefprongen. Deze
toegang is zeer fteil , fchoon hy krom loopt. Egter lydt men hem met
wagens op en af. In de lage ftad wonen byna alle de kooplieden. De
huizen ftaan daar digt by een. De ftraten zyn nauw , ongelyk en haaft

altyd vogtig. Men vindt 'er ene kerk en ene marktplaats. In de hoge
Stad wonen de aanzienlykfte lieden , behalven verfcheiden timptenaars

en ambagtsgezellen. Ook ftaan hier de voomaamfte gebouwen , waar»

onder de volgenden de aanmerkenswaardigfte zyn.

I. Het Slot. Dit is aan den zuidkant van den berg gelegen , waar hy
zeer fteil is , vlak boven de benedenftad. Eigenlyk is het geen kafteel

^

maai- een langwerpig gebouw van fteen , twee verdiepingen hoog, en
ftrekt zig van 't zuiden naar 't noorden. Aan de wellzj'de is een hof,
]i5et enen muur en huizen omringd. Ooftwaards tegens de Rivier
aan is ene gallery even zo lang als het gebouw zelf, omtrent enen va-
dem .breed. . Zy is met gladde ftenen beftraat, en aan den buitenkant met

r*) La haute £ƒ la bojje vü'(.

P yze-



ii8 KANADA.
yzeren traliën omgeven , zo dat men van daar in de ftad en langs de Ri-

vier zien kan. Hier gaat men gemeenlyk na den maalcj'd zig een weinig

vertreden. Ook v^^agten hier die genen welken den Gouverneur fpreken

moeten tot dat liet hem gelegen komt. In dit Slot woont de Gouverneur

Generaal van geheel Kanada^ voor het welk dagelyks ene (terke wagt

optrekt, en als de Gouverneur of Billchop voorbygaat komt de wagt in

't geweer, en wordt de trom geroerd. De Gouverneur heeft op het

Slot zyne kapel waarin hy zjTie gebeden doet , fchoon hy dikwyls ook in

de flad in de kerk der Barrevoeters de Miiïè bywoont.

IL Zyn hier zeven of agt kerken, allen van iteen gebouwd, narae-

lyk.

1. De Hoofdkerk^ leggende aan de regterhand als men uit de bene-

denftad in de bovenftad komt, een weinig voorby het Hof van den Bis-

fchop. Men was thans bezig om ze fchoonder dan voorheen te maken.

Zy heeft aan de weflzyde enen ronden toren met twee verdiepingen , in

de onderflc van weiken de Idokken hangen; aan de ooftzyde is ook een

klein rond torentje. De preekiloel is verguld. De banken zyn frai.

2. De Jefuieten Kerk, zynde ene kruiskerk, en hebbende enen ron-

den toren. Deze was de enige kerk in de ftad die een uurwyzer en flag

had. -

3. De kerk der Barrevoeters of der RecoïleEleti, leggende vlak over

de poort van 't flat. Zy ziet 'er vry wel uit , en heeft enen enigfins ho-

gen fpitfen toren en een klokkenhuis.

4. De kerk der Urfclinen, hebbende enen ronden fpitfen toreft.

5. De Hospitaalkerk.

6. De Kapel des BifTchops,

7. De Kerk in de benedenftad, gebouwd in 't jaar 1690. na dat de

Stad van de Engelfchen vry geraakt was. Zy wordt Nötre Dame de la

FiSloire senoerad, Zy heeft eenen kleinen vierkanten toren , van bo-

ven rond,'" midden op het dak.

8. De kleine Kapel van den Gouverneur op het Slot , welke ook

voor ene Kerk kan gerekend worden.

III. Het Huis van den BilTchop, welk het eerde is dat men aan de

regterhand ontmoet, als men van de benedenftad naar de hoge Stad gaat.

Het is een frai groot gebouw, met enen moestuin, die in zyne muren

legt.

IV. Het Kollegie der Jefuteten, dat ik op ene andere plaats breed-

voeriger befchryven zal. Het ziet 'er pragtiger uit dan het Slot zelfs , dog

legt zo aangenaam niet. Het is byna viermaal zo groot als het Slot, en

het fchoonlle gebouw van de Stad. Het legt aan de noordzyde van ene
'
marktplaats, aaa welker zuidzyde de Hoofdkerk ftaat.

V. Het Kloofter der Barrevoeters, leggende weftwaards nevens het

Slot
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Slot, vlak daai- over. Het is een groot gebouw met enen frayen tuin.

Het huis is twee verdiepingen hoog, op elke van welken een lange gang

is met cellen.

VI. Het Hotel Dieti zal ik nader befchryven. De Nonnen die de

zieken oppafTen zyn van de Augullyner order.

VII. Het Huis äer Geeftelykbeid (*) is een groot gebouw aan de

noordooftzyde der Hoofdkerk. Aan den enen kant heeft het enen rui-

men hof, en aan den anderen , tegens de Rivier aan , enen groten boom-
gaard en moestuin. Geen van alle de gebouwen in de Stad heeft een-

zo bekoorlyk uitzigt als 'er in dien tuin is, waarvan men benedenwaards

in de -Rivier en alomme heen over 't land ver weg ziet. De Jefuieten

'm tegendeel hebben geen uitzigt ter wereld. Ook kunnen zig de Bar-
revoeters over het hunne niet zeer beroemen. In die gebouw wonen
alle de Geeftelyken der Stad met hunnen Opzigter by malkander. Zy
bezitten hier in Kanada op vele plaatfcn grote landeryen ,. die hun door

de Regering gefchonken zyn , van de welken zy de inkoraflcn genieten ,

waaruit zy rykelyk beftaan kunnen.

VUL Het Nonnenkloofter der Urfelineti, zal ik beneden nader be-

fchryven.

Meer openbare huizen van enig aanzien vindt men hier in de Stad

niet, dog noordwell even buiten dezelve legt het huis van den Inten-

dant ^ een openbaar gebouw, zo groot en aanzienlyk' dat het wel voor

een Slot zou kunnen doorgaan. Het is met blik gedekt,- en ftaat in ene

cwede benedenilad , welke zuidwaards op de Rivier St. Charles legt, en

heeft aan de noordzyde enen fchoncn en groten tuin. Hier worden alle

de beraadflagingen die het land in 't algemeen raken gehouden , en^

de Heren die 't belHer van regts en burgerlyke zaken hebben vergaderen

hi:^r. De Intendant zit als dan voor. Dog als het zaken van groot ge-

wigt zyn komt 'er de Gouverneur zelf. Aan de ene zyde van dit ge-

bouw is het Magazyn der Kroon , en aan de andere het Gevangenhuis.

De Huizen zyn hier doorgaans van fteen. In de bovenftad hebben

zy gemeenlyk maar ene verdieping , alleen de openbare gebouwen uit-

genomen. Hier en daar ftonden nog enige houten huizen ; dog als die

bouwvallig worden mag men ze niet vernieuwen. De ftenen huizen en.

de kerken zyn niet van tichelftenen ,. maar van de zwarte kalklèyen,

waaruit de berg daar Ouebec op legt beftaat y gebouwd. Als men deze leyen.

uit den berg haalt zyn zy in 't eerft zo vall: dat zy niet aflchilferen.

INIaar als zy enigen tyd in de lugt geweeft zyn beginnen zy zig in dunne

Ichyven te verdelen. Deze fteen is week, en ligt re bearbeiden. De
muren rondom de Stad en om de tuinen in dezelve beftaan ook groten-

deels

(*) Lt Seminair£_.
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deck uit dezen fleeii. De daken der openbare gebouwen zyn met "ge-

mene leyén' gedekt, welken men uit Frankryk herwaards brengt, de-

wyl 'er hier ce kmde genen van dat foort gevonden worden. Deze leyen-

daken hebben het enige jaren tegens de lugt en 't weder goed ge-

maakt, en zyn nog in ftaac. De andere huizen zyn meed met plan-

ken gedekt, leggende of met de fpavren evenwydig dwars over dezelven

been. De hoeken der huizen en de poilen der venders waren dilvwyls

van enen grauwen fynen kalkrteen , die ilerk ruikt. (*) -Deze fleen was

op fommige plaatfen beter dan de zwarte kalldeyen, die in de lugt altyd

in fchyven vallen. De meefte huizen waren van buiten gewit. De ven-

fters floegen meed allen naar binnen open , dat veel plaats in de kamers

wegnam. Des winters bediende men zig op fommige plaatfen van dub-

belde vcnders. Men verwarmde de vertrekken met kleine yzeren kac-

chels. De vloeren waren zeer morflig, en wierden niet meer dan eens

in 't jaar gezuiverd..
'

Het Buskruidmagazyn ftaat op het hoogde van den berg waarop de

Stad legt, een weinig ten zuiden van het Slot.

De draten in de bovendad zyn breed genoeg , dog zeer oneffen door

dien de Stad op enen berg legt, zo dat het hier ladig is te gaan en te

ryden. De zwarte kalklei deekt hare fcherpe hoeken dikwyls omhoog,

het welk de fchoenen fchrikkelyk flyt. Voor 't overige heeft men gene

regelmatigheid by, 't aanleggen der draten gebruikt , zo dac zy krom

en dwars lopen.

De menigte van tuinen , die zo wel by de byzondere huizen als by

de klooders zyn , maken dat de Stad vry groot fchynt , dog dat zy

geen zeer groot getal van huizen bevat. Van 't zuiden naar het noor-

den is zy zeshonderd , en van den oever aan de benedendad tot aan

den wedelyken muur driehonderd vyftig of vierhonderd Toifes lang.

Dog deze gehele ruimte is niet bewoond ; aan de zuid en aan de wedzy-

de zyn digc aan de muren grote opene plaatfen , waar tegenswoordig

gene huizen daan , en die men betimmeren kan indien de Stad in 'c

vervolg meer iny>?oonders krygt.

DEfiidchop, die hier zynen zetel houdt, is de enige in gantfch Ka-

l'chop
'

^^^^- ^i'i'' S^b^^^ ^^-^^ ^'S ^^t ^°^ Louifiana^ de Bai van Mexiko en

de Zuid Zee. Geen Bidchop, uitgenomen de Paus, had oit een uit-

o-edrekter Bisdom. Dog de geedelyke fchapen, die zyne demme ho-

ren, zyn op zekeren affland van Ouelec zeer weinig in getal, en hou-

den zig dikwyls enige honderd mylen ver van malkander op.

QUE-

(*) Gelyk het Nitnm Suiïlum van Linn. S. N. vol. 3. p. 86. of de Lapis

Suillm prifmaticus vnnWALhER Min.p.59, 41. DeHeerFoRSTER noemt dien

(leen ^tinir/tone^. Imrod. to JVIinera). p. 40.

iCroottc.
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QuËBEC is de enige zee- en handelpiaats van Kanada , van waar alle Handel.

<?e waren die naar buiten gaan worden afgezonden. De haven is op de

Rivier onder de Stad. De St. Laurence is daar omtrent een vierde van

ene Fr. myl breed en vyfentwintig vadem diep. De grond is goed om
te ankeren. Men legt 'er voor alle ftormen in zekerheid. De noord-

ooften wind is hier de gevaai'lyklle. Toen ik aankwam telde ik der-

tien vaartuigen, groten en kleinen t'zamen genomen, -en men verwagt-

te 'er nog meer. Dog men moet aanmerken dat gene andere dan Fran»

fche Schepen hier komen mogen. Egter konncn 'er velen zyn, die uit
/^

verfcheiden havens zo in Frankryk als in de Franfche Amerikaanfche

Eilanden komen. Vele Franfche Kooplieden uit Montreal^ na meer

dan een half jaar onder de Wilden te hebben gereifd , om pelteryen

op te kopen , van waar zy gemecnlyk op het einde van Auguftus te-

rugkomen, begeven zig van daar in September en Oftober nzstx ^iebec ,

om daar hunne waren aftezenden. Dus zoude men denken dat

de Stad Ouebec uit hoofde van dit voorregt van alles te verzenden,

zeer ryk moeft zyn, dog velen zeiden dat dit zo niet was. Enigen,

ftond men toe, waren wel gegoed; maar de meeften bezaten niet bo-

ven het geen zy noodwendig tot hun onderhoud van noden hadden , en

zeer velen waren diep in fchulden. Dii fchreef men aan de pragt toe,

willende de een voor den ander niet onder doen. De Kooplieden hiel-

den veel van zig korthaar te kleden , lekker te eten en te drinken , vele

fchetels op rafel te hebben , en grootfch te leven. De Vrouwen gin- .

gen alle dagen zo opgefchikt als moeden zy aan 't Hof wezen.

De Stad is rondom, en byzonderlyk aan de landzyde, door enen ho- Sterkte.

gen muur omringd, die nog niet geheel voltoid was, dog men arbeid-

de fterk 'er aan. De muur werd ten dele van de voorheen gemelde
zwarte kalkleyen, en ten dele van enen grauwen zandlleen gemetfeld.

By de poorten gebruikte men enen grauwen kalkfteen. Aan den water-

kant had men nog gene muren aangelegd , dog de natuur heeft daar de
plaats vry fterk gemaakt, dewyl de berg daar niet wel te beklimmen is.

Buiten dat heeft men hier gefchut geplant, zo dat het genoegzaam on-
doenlyk is met vaarniigen voor de Stad te komen , zonder in den grond
gefchoten te worden. Aan de landzyde leggen ook hoge bergen. Dus
fchynt de plaats , en door de natuur en door de konft , vry wel verfterkt.

QuEBEC wierd door den Gouverneur Samuel de Champlain in hetjaarLot«-e-

1608. aangelegd. De Stad nam langzaam toe. In 't jaar 1 629. maakten 'er vallen,

zig de Engelfchen , onder Lcwis en Thomas Kerk , met vertli-ag meefter van.
De Engelfchen vonden Quebec en gantfch Kanada in zulk enen ftaat van
gebrek aan noodwendigheden , dat zy daar veeleer als vrienden dan als

vyanden ontvangen wierden. De genoemde Kerks waren broeders van
den Admiraal David Kerk^ die met zyne vloot een weinig lager lag.

//. DeeL Q In



,122 KANADA.
In 't jaar 1632. v^tråQuebec te gelyk met Kanada by den vrede aan^

de Franfchen teruggegeven. Aanmerking verdient het, dat men in dien

tyd in Frankryk in overweging nam of het der moeite wel waard we-

zen zoude Kanada van de Engelfchen terug te vorderen. De meeften

oordeelden dat men het niet terug moeft eifchen, dewyl het een koud ge-

well was , de uitgaven de inkomften ver te boven gingen , en dat Frank-

ryk een zo uicgeflrekt land niet van inwoonders voorzien kon zonder zig

zelf uitteputten , gelyk aan Spanje gebeurd was. . Beter was 't het volk

in Frankryk te houden, en het aantemoedigen tot het beoelFenen van

allerlei handwerken , waardoor de Europers , die in Amerika volk-

plantingen hadden ,
genoodzaakt zouden worden om met hunne waren in de

Franfche havens te komen ten einde daar de Franfche handwerken te

halen. Dog zuiken die wat verder dagten waren van oordeel , dat de

lugtllreek zo ruw niet was, en dat 'er grote misflagen door de Maat-

fchappy begaan wierden , waardoor de uitgaven zo hoog liepen. Men ;

moeit , zeiden zy , niet ene grote menigte volks op eenmaal , dog al-

lengskens enige weinigen te gelyk , zo dat Frankryk het niet voelen

kon , oveivoeren. Daar was grond om te hopen dat dit Land met den .

tyd Frankryk magtig zou maken , dewyl 't het volk gelegenheid ge- -

ven zou van zig op dezeevaart, de haring-dorfch-vvalvifch- en robben-

vangil: toe te leggen. Dus zou dit land in een zeker opzigt ene fchool

voor zeevolk worden. Voorts vertoonden zy wat voordelen 'er gelegen

wai'en in 't bezit van zo velerhande foorten van pelteryen , . in de beke-

ring der Heidenen , en in zo grote boflchen waaruit men fcheepstiramer-

hout halen kon. En al trok men 'er geen ander voordeel van , zo

vorderde nogthans het belang van Frankryk door 't bezit van dit Land
den aanwafch van de magt der Engelfchen in Amerika te hinderen , en

dus hun toenemend vermogen ,. dat voor Frankryk anders onverdraag-

lyk ftond te worden , palen te zetten. De tyd heeft geleerd dat deze

lieden een goed inzigt in de zaak gehad, en den grond gelegd hebben

voor den aanwas van de magt der Franfchen. O ! hadden wy Zweden
de zaak ook dus ingezien , toen wy in 't bezit van Nieuw Zweden , het

befte van alle de geweften van Noord Amerika , wai-en ! Een wys en

voorzigtig man ziet niet aUeen op het tegenwoordige maar ook op het

toekomende.

In 't begin van Fcbruri 1663. gevoelde men te Ouehc, en ineen

groot deel van Kanada , die zware aardbeving waar\'an men nog de te-

kens zien kan. Dog geen menfch verloor 'er het leven by.

In Oftober 1 690. wicrd Ouebec door den Engelfchen Géneraal ^Vil-

ïiam Phibs belegerd; dog hy moeit na enige dagen met groot verlies

aftrekken. De Engelfchen poogden wel enige reizen de geledone fcha-

de te boeten; dog de St. Laurence liecft altyd getoond enen goeden

voer
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voormuur voor Kanada te zyn , en dat een onervarene en een vyond de-

zelve niet ligt opvaart zonder fchade te lyden. Op enigen afftand van Oue-

bec is zy vol van verborgen' klippen ; de flroom is 'er geweldig ; en de

fchepen zyn op vele plaatfen genoodzaakt dikwyls te wenden.

De Stad wordt gezegd haren naam van een Normanfch woord, we- Naam.

gens hare legging op een uitilek lands , te ontlenen. Ais men op de Ri-

vier by Isle iPürleans is kan men de Sf. Laureme boven de ftad niet

zien , en de Rivier St. Charles , die beneden de ftad loopt , fchynt hec

vervolg van de St. Laurence te zyn. Dog wat hoger opkomende
ziet men den regten loop der St. Laurence , die op 't eerile gezigtnaar

enen groten zeeboezem of den mond ener rivier gelykt. Dit had enen der

Matrozen die dit gezigt onverwagt in 't oog viel aanleiding gegeven van

in zyne fpraak uitteroepen , Que bec ! dat is naat een uitjlek lands ! En
hiervan meent men dat de ftad haren naam gekregen heeft. Anderen lei-

den dien naam van 't Algojikinfche woord Quebego of Quebek af, hec

welk het vernauwen ener zaak beduidt, dewyl de Rivier voor de ftad

nauwer wordt.

De St. Laurence is voor de ftad een vierde van ene Franfche myl

breed. Het zoute zeewater komt noit tot voor de plaats, en het

meefte water dat men hier gebruikt wordt uit de Rivier gehaald. Allen

riemden hierin overeen, dat, hoe breed ook de Rivier is, en hoe fterk

ze ook vooral by de ebbe üroomt , zy nogthans den gehelen winter met

ys bedekt is, zo dat men 'er byna al dien tyd over gaan of ryden kan.

Men wil zelfs , dat , als de Rivier in Mai open is , het fomtyds gebeurt

dat 'er in die maand, zo koude nagten invallen, dat zy op nieuws toe-

vrieft, zo dat men 'er over gaan kan. Dit is een duidelyk bewys dat de

koude hier zeer geftreng is, vooral als men let op het geen zo aanftonds

aangaande het ty in deze Rivier zal gezegd worden. De grootfte breed-

te der Rivier by haren uitloop in zee zal omtrent zesentwintig Fr. my-
Jen bedragen , fchoon men de juifte palen tuflchen de Rivier en de zee

by hare vereniging met dezelve niet kan aanwyzen , dewyl zy allengskens

wyder en wyder wordt en ongemerkt in zee Itort. Het meefte water,

dat in vele grote Meren in Kanada is, waaronder 'er vier of vyf gevon-

den worden die zeer groot zyn , moet zig door deze Rivier in zee lo-

zen. De vaart uit zee langs de St. Laurence is uit hoofde van den Her-

ken ftroom en de menigvuldige zandbanken , die zig nu en dan verzet-

ten , zeer gevaarlyk. De Engelfchen hebben dit tweemalen ondervon-

den als zy Kunada wilden aantallen. Derhalven befchouwen de /'><?«-

Jchen deze Rivier als den voormuur van Kanada. (*)

Q 2 De
(*) Ziehier ene aantekentng van den Engel/eken Overzctter, „ De Rivier

„ St, Laurence was niet langer een voormuur tegens de overwinnende Brit-

,,J'<:'he
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De vloed gaat, gelyk ik reeds gemeld heb, verboven Ouebec. Het

onderfcheid tuflchen den hoogden vloed en de laagfte ebbe is daar ge-

meenlyk vyfden of zeflien Fr. voeten. Dog by nieuwe of volle maan

wil men dat het verfchil wel zeventien of agttien voeten bedraagt,

het welk inderdaad een aanmerkelyk verfchil is.

Glnhi"-. Ginseng is de naam dien de Franfcben hier te lande aan ene plant

geven, op welker wortel de Chinezen gi'oten prj's fteUen. C*^ Van

onhenglyke tyden af is zy in Cbintefch • Tartarye- en in Korea ge-

waden , waar zy jaarlyks verzameld en naar China gevoerd wordr.

Vader Du Halde (f) zegt dat zy de koftelykfte en nuttigde plant

van allen is die in Ooft Tartarye vallen, en alle jaren ene gro-

te menigte kruidzoekers naar de woefteoyen van dat land lokt.

De Mantcbou Tartaren noemen ze Orhota , dat is de Koningin der

planten. (§) Zy wordt zo \m de Tartaren üs Chinezen zeergoroemd^

zo wel om hare uitmuntende kragt ter genezing van vele zware ziektens ,

als wegens het vennogen dat zy hebben zou ter verfierking van de krag-

len des lichaams en ter opwekking van verzwakte zinnen. Zy is in zulk

ene agting dat het once goeden Gin/eng te Peking zeven of agt oneen

zilvers geldt. Toen de liefhebbers der kruidkunde in Kanada deze ploait

het cerft afgebeeld zagen , herinnerden zy zig ene diergelyke daar te lan-

de gezien te hebben. Zy wierden in hunne mening bevefligd doordien

verfcheiden' llreken van Kanada op juift de zelve Poolshoogte leggen als

die plaatfen van Tartarye waar de Ginfeng in 't wild wad. <3ok bedro-

gen zy zig niet. Zy vonden die plant op vele plaatfen van Noord Ame-
rika in de bodchen, zo wel in de Franfche als in de £»gf//fÅe Volkplan-

tingen , in menigte van zelfwadènde. Zy zoekt de fchaduw en ene die-

pe tuinaarde , dog gene natte of verhevene plaatfen. Men kan egter niet

zeggen dat zy zeer gemeen is, want fomsyds kan men enige mylen door

de bodchen reizen zonder ene enkelde plant te vinden. Dog waar zy

wad:

„ fche vloot in den laatden oorlog. De Veding\verken van Queb'ec waren

„ toen ook niet in flaattie wakkere rnnvallen van het Engelfch Ik ir te land te

„ wederdaan. Dk ftelde de goede Franfchjes in Kanadaymixmi hunne gun-

„ dige gedagte aangaandcde derkte van hun land teloor, l'hnnszynzy gelukkig

„ door deze omwenteling der Fortuin, wtlke. hen aan den Britjcjien Ryks-

5, daf onderworpen heeft , wiens zoete in vtocden zy thans genieten.

(*) De Kruidkundigen kennen deze plant onder den naam van Panaxquin-
quefolium, foliis ternis quinatis Linn, Mat. Med. §. ii6. Spec. Plant. v.

15. 12. Gronov. Fl. Virgin, p. 147. Zie ook Catesby's Nat. Hijt. of Carol. vo',.

3. p. 16. t. 16. Laffitau Ginf, 51. t. i. Ciurlevoix Hiji, de la Nmtv..
Frame Tom. 4. p, 308. Fig. 13. en Tom. 5. p. 24.

Ct) Description de VEmpire de la Cbine. Tom. 4. p. 9.

i§) Zie Osceck's ^oyage to Cbina Vol. i, p. 225..
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waft ; waft zy in menigte, Zy bloeit in Mai en Jnni , en de bcfl&n zyn

17P op het einde van Aiiguftus. INIcn kan ze met den wortel 'er aan ver-

planten, en zy gaat dan weer ten ecrilen aan 't gi-ocyen. Enige mcn-

Ichen , die de bellen in hunne tuinen gezaid hadden , zeiden dat zy een

of twee jaren in den grond blyven leggen voor dat zy opkomen. De Iro-

quoizen noemen deze wortels Garangtoging^ het welk een ^-/W betekent,

dewyl zy enige gejykenis op een kind hebben. Dog volgens de mening-

van anderen beduidt dit woord ene dye , waarnaar de wortel meer ge-

lykc. De kragt, welke de Franfchen dezen wortel toefchryven , beflaat

daarin dat zy de benauwdheid der borfl wegneemt , de maag verlterkt ,

en de vrouwen vrugtbaar maakt. Men dreef 'er thans enen Herken han-

del mede. De wortelen worden hier in menigte verzamelt, en naar

Frankryk gezonden , van waar men ze met groot voordeel naar Chhm
verzendt. (*^ In 't eerll toen men ze naar Europa begon te zenden wier-

den zy duur betaald. Men verhaalde dat enige Franjche ongelooflyke

fchatten met dezen handel op China gewonnen hadden. Dog de menig-

te die 'er van overkwam heeft den prys in China , en gevolglyk in Frank-

ryk en Kanada zelfs zeer doen dalen. Egter vinden de Kooplieden hun-

ne rekening zeer wel by dezen handel. In den zomer van het jaai' 1748.

betaalde men te Qucl/ec zes Fran/cbe Guldens voor het pond. Gemeen-

lyk geldt het daar honderd So/s. Toen ik in Kanada was kregen alle

de Kooplieden tQ^ebecQn te Mo«/re«/lail van hunne Korrespondenten in

Frankryk om ene grote menigte Ginfeng overtezenden. Dus v/erd zy

thans meer dan oit getrokken. Men zogt ze dan ook met alle vlyt. De
Wilden vooral zwierven alomme om ze te vinden , en ze den kooplieden

te Montreal te brengen. Den ganfchen zomer konden de Boeren in

den omtrek van die fiad niet enen Jmerikaan krygen, om, volgens ge-

woonte , hen in den oogft te helpen , zo bezig was dat volk met het zoe-

ken naar Ginfengs. Velen vreesden dat als men enige jaren voortvoer

met deze wortels zo yverig te zoeken , zonder hier en daar enige plan-

ten te laten (laan ten einde het geflagt voorttezetten , 'er weinig binnen

korten tyd van overblyven zou ; en dit is zeer waarfchynlyk. Ook be-^

rigtte men in 't algemeen dat dit 'gewas voorheen overvloedig rondom'

Montreal plegr gevonden te worden , dog tegenwoordig was 'er niet ene

enkelde plant te zien. Dit dwong de JVilden dezen zomer om ze ver

binnen de grenzen der Engelfchen te gaan zoeken. Men heeft mee

deze wortelen, na dat zy door de Wilden zyn aangebragt, nog veel

Q 3
moei*

(*) De Heer O s b e c k fchynt te twyfelen of de Eiiropers enige vvinfl

doen met den handel in den Gin/eng in CJiina , aangezien de Chinezen de

Kanadafcbe wortels zo lioog niet icliattcn als de TartaarfcJien, waardoor de

cerrtcn nauwlyks half zo veel gelden als de laatfleii. Zie Oseeck's FoyGgeto

China, Vol. i. p. 223. F.
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•moeite; vvani; men lege ze uit malkander op den grond om te drogen-,

waartoe twee maanden of meer tyds vereifcht wordt , naai'dit het weder

is. Ondertufichen moeten zy daags eens of tweemaal omgekeerd wor-

den , op dat zy niet befchimmelen , of verrotten. Wat ten noorden van

Montreal heeft men ze nergens in 't wild gevonden. De Opzigter der

Geeflelykheid hier te lande en anderen verhaalden my dat 4e Chinezen

den Kanadafcben Ginfeng voor even zo goed als den l'tirtaarfchenhoM-

den ; (*) en dat nog niemant wel wift hoe de Chinezen ze toebereiden.

Dog men denkt dat als de wortel begonnen heeft te drogen zy eenafkook-

lel van de bladeren maken, en hem daarin laten weken. De wortel

in China toebereid is doorfchynend en ziet 'er uit als hoorn. Om goed

te zyn moet de wortel zwaar en van binnen gefloten zyn.

rfler'ja Het doorgaans in Kanada, zo genoemde Herha capillaris (-f) is ook

tapüla- een van de gewaiïcn waarmede dit geweft enen fterken handel dryft. De
,?•«. Engelfehen noemen het Maagdenbair. (§) Het groeit overvloedig in

alle hunne Jrnzrikaanjchs Volkplantingen, die ik doorreifd heb. Ook
is het zeer gemeen in de zuidelyke delen van Kanada , dog omftreeks

^uebec heb ik het niet vernomen. Deze plant flaagt niet dan in de fcha-

duvv en op goede gronden. Verfcheideu menfchen te Alhany en in Ka-
nada berigteden, dat de bladen derzelven zeer veel als thee in teringen,

verkoudheden en andere borflkwalen gebruikt werden. Dit had men van

de Wilden geleerd, die van overoude tyden her van dit middel zig be-

diend hadden. De jimsrikaanjche Herha cafillaris zou in de Genees-

konll; beter zyn dan het Europifch Frouivcnhatr. (*) Ook wordt 'er jaar-

lyks veel van naar Frankryk gezonden. De prys is niet altyd de zelve,

en fchikt zig naar de deugd der waar, hare toebereiding, en de menigte

die 'er van is. Gemeenlyk kofl het pond te ^uebec van vyf tot vyftien

fols. Om dezen tyd van het jaar begaven zig de JVilden in groten

getale naar de bolTchen ver boven Montreal om dit gewas optezoeken

en te vergaderen.
Moes- i3e Moeskruiden komen hier zeer wel voort. De ivitte Kool üond

zeer wel , fchoon de rupfen ze zeer befchadigd hadden. De Uyens wa-

ren , zo wel als de andere foorten van Look , zeer in gebruik. Niet min-

der at men hier kawoerden, meloenen, falade, endyvie, erwten, bo-

nen, peen, en komkommers. Men had ook taraelyk veel rode Beten,

Ra-

(*) Dit flrydt lynregt met het geen de Heer Osbeck verzekert. Zie bov.
Bl. 125 in de Aant.

(j) Dit is het Adiantum pedatum van Linn. Sp. PI. p. 1557. Cornutus
in zyn Canadenf. Flant. Hijloria, p. 7. noemt het Adiantum Amerieanuni) en
^eeft by de belchiyving ene afbeelding 'er van , p. 6.

(S) Maiden-haii. {*) Adiantum Capillus Vemris,

kruiden.
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R'adys, Tym, en Marjolyn. Ook zaide men veel Rapen, die inzonder-

heid des winters veel gegeten werden. Witte peen gebruikte men ook
tjinielyk veel. Weinig hield men van Artisjokken. Nog de gemene ^*)

nog de Bnmadifche Fotatocs (f) worden hier geplant, om dat zy voor

Imakeloos gehouden worden, enmenlachtedeii/ige^^ffwuit omdatzy 'er

zoveel werks van maakten. De ^r<?;/f«go»^/o^«vanLiNN^EUs(§}was
onbekend in geheel Noord ^Jmerika by de Zweden, å&Engelfchen, de

Hollanders , Ieren , Duitfebers en Franfchen. De genen die hier zig op
het aanfokken der Moeskruiden toeleiden hebben my verzekerd , dat zy

genoodzaakt waren jaarlyks nieuwe zaden uit Frankryk te doen komen
,

dcvvyl zy in Kanad.i met het derde jaar hunne kragt verloren , en niet

meer zo goede en fmakclyke planten voortbragten.

By de Wilden, die van overoude tyden iSm Noord Amerikagewoonå Onkuii-

hebben, en die van enerlei afkomft zyn en dezelve taal fpreken, heeft '1^ der

men nimmer enige letters, veel minder gefchriften ofboeken ontdekt. Zy fanden,,

hebben gevolgelyk vele euwen lang in de groflle onkunde gelecld. Dit isoor-

zaak dat zy niet het minfle weten aangaande de oude gelteldhcid des Lands

,

en al wat zy 'er van weten fteunt op lode vertellingen en horen zeggens.

Nicmant is 'er die wete of voor deze Wilden , die nu hier wonen , een

ander volk in bezit van 't Land geweell is, nog of iemant voor Coluni'

bus' tyden dit Werelddeel bezogt hebbe. Even zo onbekend is het of
voorheen hier oit het Chriflendom gepredikt zy. Ik" vroeg ver-

fcheidene Jefuieten, die door die grote Land omreisden, of zy oitbyde
Wilden enige fporen hadden kunnen ontdekken van Chripenen , die voor
heen hier geweell mogten zyn ; dog zy willen 'er niets van. Zo onkun-
dig als deze Wilden in het fchryven en de wetenfchappen zyn , en altyd ^

geweefl: zjn, zo onkundig zyn zy ook in de bouwkunil en de handvver--

ken. Vergeefs zoekt men by hen weigebouwde Heden en huizen, ves*

tingvverken, torens, pilaren, en diergelyke dingen, well^en men in de

oude wereld van vroege tyden af kan aanwyzen. De gebouwen dezer

menfchen zyn flegts eicndige hutten van boomfchorllèn , aan alle zyden

voor regen en wind open. Al hun muurwerk beitaat daarin dat zy enige

ftenen rondom de plaats daar zy vuur in hunne hutten maken leggen ,

om te verhinderen dat het vuur te ver voortkruipe , of liever om dus de

j^aats te onderfcheiden voor het vuur. Een Reiziger vindt hier

niet het tiende deel van het vermaak dat men in andere van ouds bewoon-
de

(*) Solanum tuherofwn. (f) Cotivolvulus Batatas.

(§} Dit is een fooit van Kool met lange ronde eetbare wortelen , die boven
den grond wallen, wanrin zy van Brasfica Napobrasfica verfcliilt, welker
wortels onder den grond groeven. Btidc de fjortcn zyn gemeen in Duitj'ch' -

IdTid-, en de ecrlte in Italië* F, -
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de h.nåcn in 't reizen geniet , waar men hyna icderen daa: ecn overblyf-

fcl der Aloudheid ontmoet, nu ene beroemde ftad, dan puinhopen van
ecn ond kalkcl ; nu cen flagveld , waar enige euwen geleden een bloe-

dig treilen tuflchen magtige en beroemde \^orfi:en of VeldoverHens

voorgevallen is ; dan de geboorteplaats van den enen oF den anderen ge-

leerden en door de gantlchc wereld beroemden man. Op zulke plaatfen

kan men zyne gedagten op \-elerhande wyzen ftrelen, en zo vele gebeur-

de zaken levendig voordellen. Dog hier vindt men niets van dezen aard.

De gefchiedenis gaat hier niet hoger dan de aaukomfi: der Europers.

Wat men van vroegere tyden verhaalt heeft groter gelykenis naar enen

droom of een verdigtfcl dan naar ene gebeurtenis. Evenwel heeft men
enige merktekens van Oudheid in Noord Amerika gevonden, waaruit

men opmaken kan , of dat dit gewell in de voorgaande euwen van hec

een of ander in de wetenfchappen meer ervaren volk , dan het welk de

Euro-pers daar gevonden hebben , is bewoond gewceft , of dat 'er uit de

Oude Wereld herwaards een zware krygstogt moet ondernomen zyn.

Reisover Dit wordt door een verhaal beveiligd, dat ik den Meer Ferandrier

^

land nnar die zelfde onderneming naar de Zuid Zee ^ van de welke ik zoaanllonds
de Zuiå gewagen zal

,
geleidde , aan de tafel van den Gouverneur Generaal hoor-

<^-'^\ ne
^'^ '^^'^" ' ^^ ^^^'"^ '"^ naderhand verfcheiden ooggetuigen beveltigd

ontdek- hebben. Zie hier kortelyk waar in dit verhaal bellond. Weinige jaren

kingen, voor myn aankomfl: hier te lande kreeg gemelde Heer Ferandrier szxiåsn

toenmaligcn Gouverneur Generaal , den Ridder De Beauharmis, bevel

om met enen hoop krygsvolks enen togt dwars door Noord Amerika ,

van Kanada af tot aan de Zuid Zee, te doen, om te onderzoeken hoe

groot de afïïand dier zee van dat geweeft ware, en welke voordelen

Kfinada of Louiftana van de gemeenfchap mee dezelve trekken konde.

De reis wierd van Montreal af te paard, en, zo veel het ftromen, me-

ren , bergen , en zo voorts , toelieten , regt toe weftwaards aan voort-

gezet. Toen zy diep in het Land gekomen , en velerlei volken voorby

gereifd waren , vonden zy fomwylen grote velden , geheel van hout ont-

bloot en met zeer hoog gewaflèn gras bedekt, die enige dagi-eizen

aanhielden. Op velen van deze velden was de grond doorgaans met

voren doorfneden, als waren zy voorheen beploegd geweeft. En
hier moet men aanmerken dat geen van de thans in Amerika woon-

agtige wilde volken deze voren heeft konnen trekken, dewyl dezen

nog° paarden, nog oiTen, nog ploegen, nog enig onder bouwgereed-

fchap bezitten, en voor de aankomft der Europers noit enen ploeg

gezien hebben. Op twee of drie plaatfen, dog ver van malkander,

waren in de rorfen indrukken van voeten, zo wel van kinderen als

van volwalTen menfchen te zien. Dog dit is ontwyffelbaar voor een

fpel der natuur te houden. Toen zy zo ver naar 't weden gekomen
wa-
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waren, waar, zo veel men weet, noic een Europer geweeft is, vonden zy

hier en daar, zo wel inbolTchen als op uitgeftrekte vlaktens, grote pylaren

van fteen , ruftende tegen malkander. De pylaren beftonden elk uit een

ftuk,en de FranfchenV^on^Qn niet anders zien of zy waren door menfchen-

handen opgerigt. Somtyds vonden zy zulke ftenen op malkander, en als

tot een muurgemetfeld. Op enige plaatfen waar zy zulke ftenen aantroffen

zagen zy gene andere ftenen in de nabuurfchap. Op genen van deze

ftenen konden zy enig fchrift of letters ontdekken , hoe zeer zy 'er ook

naar zogten. Eindelyk egter vonden zy enen groten fteen gelykenden

wel naar enen pylaar , en op dien enen kleinderen , die aan beide zyden

van onbekende letters vol was. Dezen fteen , die omtrent de lengte van

enen Franfchen voet en de breedte ener hand had, braken zy los, en

voerden hem naderhand naar Kanada , van waar hy naar Frankryk aan

den Graaf van Maurepas gezonden wierd. Wat 'er vervolgens van ge-

worden was , wiften zy niet , dog zy geloofden dat hy nog in 't Kabi-

net van dien Heer was. Verfchelden' Jefuieten^ diczeIfshierinÄ?»«^i»

dien fteen in handen gehad hadden, berigteden eenparig, dat zy de daar-

op gegraveerde letters met die vergeleken hadden welken men als Tar-

tarifche letters opgegeven vindt , en dat zy van het zelve foort met de-

zelven fchenen te zyn. (*^ Maar fchoon de op deze onderneming afge-

zon-

(*) Dit fchynt 2ecr waarfchynlyk te wezen, want vvy vinden in Marco
VhOho ,ån Kublai K!ian,eQn van de Opvolgers van GêKg/;'/ Kban, na dcziii-

delyke delen van China te licbben overmeeltcrd , ene vloot uitzond om ^a-
pan, of, gelyk zy het noemden, Nipan-gri, te veroveren; dog een geweldi-

ge itorm beliep de vloot , en geen fchip is er oit van te regt gekomen Waar-
Ichynlyk wierden enigen Van deze fchepen op de Kuft van Amerika gcfmeten ,

die , regt over de grote /Imerikaatifrhe Meren , tullchen de 40, en 30. gr. N.
legt ,• en het fcheepsvolk zal naar alle gcdagte deze gedenktekens hebben op-
gerigt, en de voorvaders zyn geweeft van enige volken, Mozemleks gcmamd ,

die enigfins belchaafd zyn. En ander gedeelte dezer vloot fchynt op de kuft

van Mexiko geraakt te zyn, en den ooorfprong aan het Mexikaanfcbe Ryk
gegeven te hebben, het welk, volgens de verhalen der Mexikanen zcWen ,
zo als ons de Spanjaarden bcrigtcn, niet zeer oud is; zo dat zy nauwlyksmeer
dan zeven Vorften' voor Motezwna den tweden weten optenoemcn , die re-

geerde ten tyde dat de SpaanfcJien onder Fernaiido Cortez daar inhetjaar 1519.
aanlandden. Gevolgelyk begon de eerfte dezer Vorften in het jaar 1270. te

regeren , onderllellcnde dat elk van hun drieëndertig jaar en vier maanden ge-
regeerd heeft , en men daar de zcftien jaren van Motemuza bydoet , omtrent
welken tyd Kuhlai Khan, de overweldiger van geheel China en van Japan,
op den troon zat, onder wiens regering ik meen dat de gemelde ongelukki-
ge togt op Japan werd ondernomen , die Amerika van bcfchaafde inwoonders
zal voorzien hebben. Daar is, indien ik my niet bedrieg, ene grote overcen-
komll tuifchen de gedaante van de Afgodsbeelden der Mexikanen en die van

Zlll-

//. Deel. R
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zonclen* Franjcben zig alle bedenkelyke moeite gaven, om van de ^ar-
omftreeks wonende Amerikanen te vememen , wanneer en van wien die

fteenpylaren opgerigt waren , wat overleveringen zy daarvan hadden , wat

die letters te kennen gax^en , wie ze 'er op gezet hadden , wat foort van

letters het waren, en tot welke taal zy behoorden, en diergelyken , kon-

den zy 'er niet de minfte onderrigting aangaande krygen , en de JVilden waren

'er ruim zo onkundig omtrent als de Franfchen. Het enige dat zy wis-

ten te zeggen was dat die ftenen daar van overoude tydcn her geftaan

hadden. De plaatfen waar men deze overblyflels vond waren wel ne-

genhonderd Fr. mylen weftwaards van Montreal. Het ware oogmerk

dier Reis, namelyk om tot de Zuid Zee doortedringen , en den aflland

derzelver van Kanada te bepalen, wierd door deze afgezondene man-

fchap niec bereikt , dewyl zy zig bewegen lieten om deel in enen oor-

log te nemen tufTchen twee ver van Kanada af wonende wilde volken y

in den welken enigen van de Franfchen gevangen genomen , en de overi-

gen gedwongen werden van 't voortzetten hunner Reis aftezien en terug-

tekeren. Van de allerverft wonende Wilden ten wellen , by wie zy kwa-

men, verftonden zy egter, dat zy maar enige dagreizen van de Zuid
Zee afwaren ; dat zy zelven dikwyls met de Spanjaarden aan die Zee wo-
nende handel dreven , en fomtyds naar de Hudfonsbai reisden en met

de Engelfchen handelden. Enigen van deze Wilden hadden huizen van

aarde gemaakt. Velen van die Volken hadden nimmer van te voren enen

Franfchman gezien, ^y waren gedeeltelyk met vellen geldeed , dog ve-

len gingen geheel naakt.

Vlaktens Allen die in Kanada waren en ver landwaards in , 't zy naar 't zui-

iiictvo- den, dog voomamelyk naar 't weften, gereifd hadden, kwamen hierin

ren door- Qye^een^ ^at men daar op vele plaatfen grote vlaktens aantrof, geheel
trokken.

^^^^ j^^^j. ontbloot, en waar de grond met voren doorfneden was , als

wa-

zulke Tartaren die den godsdienft van den Dalai Lama aankleven , welken

godsdiend Kublai Kban iïet eerfl by de Moguls heeft ingevoerd. De Wilden

van Mierika fchynen ene*.- anderen oorlprong te hebben , en zyn waarfchyn-

lyk afkomliig van de Jukaghiri en Tkbuktkhi, die in enigen der noordooftelyke

delen van ^Jia wonen , van waai' , volgens de berigten der Ru[fe7i , de over-

togt naar Amerika 'niet zeer lang is. De woefiheid dier twee volken , gelyk

aan die der wilde Amerikan&n , de gewoonte van zig het aangezigt te befchildcren ,

hunne geiïeldheid op llerke dranken , waarvan zig 'er de Jukagbiri enigen uit ver-

giftige en bedwelmende paddenftoelen weten te bereiden, welken zy van de RuJJen

kopen , en vele andere overeenkomllen , tonen duidelyk aan dat de beide volken

den zelven oorfprong hebben. De Eskimaus fchynen een en het zelve volk met

de Groenlanders , de Samoyeden en de Laplanders te wezen.. Zuid Amerika ^

en byzonderlyk Peru , is waarlcbynlyk uit het grote onbekende Zuidland be-

volkt, het we'lk digt by Amsrika legt. F.
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waren daar voorheen beploegde akkers geweeft. Waar dit van daan kwam
kon niemant zeggen; want de koornlanden van het grootfte dorp der

IVUden kunnen niet wel meer plaats beflaan dan vier of vyfvanonzemer-

gens , en de gemelde gevoorde vlaktens bellaan dikwyls ene ruimte van

verfcheidene dagen reizens , uitgenomen dat men hier en daar ene enkel-

de plaats aantreft waar gene voren zyn , en enige kleine heuvels.

Meerder overblyflels van de Oudheid konde ik in Kanada niet te we-

ten komen , hoe ftcrk ik my 'er ook op toeleide. In 't vervolg myner

Reisbcfchi7ving gedurende het jaar 1750. (*_) zal ik gelegenheid vinden

nog twee merkwaardige zaken aantetekenen. Dog dat onze Skandinu'

viers lang voor Columbm reistogten naar Noord Amerika ondernomen

hebben , heeft onder anderen de Heer George Westman in zyne te ^obo

in 't jaar 1 747. ter verkryging van den gi-aad van Meeficr verdedigde

Verhandeling bewezen , werwaards ik den Lezer verzcnde.

Den S. Auguflus ging ik des morgens het grootfte Nonnenkloofler istq,,^,,,,.

in ^uebec bezigtigen. Het is genen man geoorloofd 'er intekomen , klooikr.

uitgezonderd in zekere vertrekken die door tralies van het overige afge-

fcheiden zyn , door welke tralies men van buiten met de Nonnen van bin-

nen fpreken kan. Dog om my des te groter gunfl: te bevvyzcn maakte

de Gouverneur Generaal dat de Biflchop my verlof gaf het Kloofter van

binnen te bezien. De Bisfchop alleen kan deze vryheid geven, dog het

gefchiedt zelden. Alleen mogen de Geneesheer en de Wondheler 'er

inkomen. De Heer Gauhhier, een man van grote inzigten zowel in

de Artfenykonft als in de Kruidkunde , was thans Koninglyke Arts , en
verzclde my in 't Kloofter. Wy bezagen eerft het Hospitaal, datzoaan-

ftonds befchreven zal worden, en daarop gingen wy in 't Kloofter, dat

een deel van 't Hospitaal uitmaakt. Het was een groot ftenen gebouw,
van drie verdiepingen , van binnen in lange gangen , met kameren , zalen

en andere vertrekken aan beide zyden afgedeeld. De kamers der Non-
nen waren op de bovenfte verdieping aan beide zyden van den gang. Zy
waren klein , en van binnen niet gefchilderd , alleen hingen 'er papieren

printjes van Heiligen en diergelyken, gelyk ook het beeld van den Zalig-

maker aan het kruis. Een bed met gordynen en ene goede legging, een
kleine Icflènaar, en een paai' ftoelen, was alles wat men 'er vond. Noit

wordt 'er vuur gemaakt , en de Nonnen moeten 's winters in de koude
leggen. In den gang ftond een yzeren kacchel , die 's winters gcftookt

wordt , en als men dan de deuren der kamertjes open laat zo komt 'er

nog al enige wanne lugt in. Op de middelfte verdieping warende \-crtrek-

ken daar zig de Nonnen door den dag ophielden als zy by malkander

kwamen , onder anderen het vertrek waar zy werken. Dit was ruim ,

gefchilderd en net. Ook ftond 'er een kacchel. Hier waren zy met al-

R a ler-

Q*') Dit üuk is nog niet uitgegeven.
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lerlei handwerk bezig, als nayen, borduren, vci^lden, 't maken var>

zyden bioemen , die de natuurlyken vry wel geleken. In een ander ver-

trek hielden zy hare raadsvergaderingen. Een ander was voor de zulken

die een weinig onpaflèlyk waren , dog zodanigen die gevaarlyk ziek wa-

ren lagen in een ander vertrek. In een ander wederom wierden de Nieu-

welingen onderrigc. Ook was 'er ene eetzaal. Hier flonden rondom
tafels. Aan ene zyde was een kleine predikftoel , waarop een Franfch

boek over de levens der Heiligen lag. Onder 't eten fpreekt niemanc

een woord, en ene van de oudfle Nonnen treedt op den predikfloel en

leeft den overigen een ftuk uit dat boek voor. Wanneer dat boek uic

is nemen zy een ander. Zy zitten aan die zyde der tafel dat naar

den muur gekeerd is. Byna in alle de kamers en zalen ftond ene

vergulde tafel , waarop kaarden ftonden te branden voor het beeld van

den Zaligmaker en de beelden van enige Heiligen. By deze tafels doen

zy hare gebeden. Aan de ene zyde was de Kerk , en nevens dezelve

ene grote zaal , die door tralies van de kerk was afgefcheiden , zo dat

de Nonnen wel in de kerk kyken, dog 'er niet in komen konden. Inde-

ze zaal zyn de Nonnen gedurende den dienft , en de Priefter is in de kerk. Als

hy zyn plegtgewaad aandoet , reiken hem de Nonnen 'dat door de malies

toe, ftaande het haar noit vry met den Priefter in de Sakrifty te gaan,

of met hem in een vertrek te zyn. Behalven dezen waren hier nog ver-

fcheiden andere vertrekken , welker gebruik ik my niet te binnen bren-

gen kan. Beneden was de keuken, het bakhuis, verfcheiden fpyskamers

en andere gemakken. Op de zolders wordt het koom bewaard en het

linnnen gedroogd. Gelyk met de twede verdieping was van buiten eea

balkon rondom het gantfche gebouw , waar de Normen zig wat verlug-

tigen mogten. Het ulczigt uit het Kloofterwasaan alle kanten zeer fchoori

en ruim. Aan de ene zyde van 't gebouw was een grote tuin , waar de

Nonnen ook mogten vrandelen. De tuin lag in enen hogen muur, en

was vol van allerlei moeskruiden en vrugtbomen. In dit kloofter wa-

ren omtrent vyftig Nonnen, die meeft allen boven de veertig jaren had-

den. Twee jonge Juffrouwen alleen wierden voorbereid tot den geefte-

lyken ftaat. Zulke Nieuwelingen moeten eerft twee of drie proefjaren

uitftaan, gedurende welken tyd het haar \Tyftaat weder uit het kloo-

fter te gaan, als haar dat leven niet behaagt. Dog als zy eens als Non-

nen aangenomen zyn , moeten zy 'er haar gantfche leven blyven. En
merkt men dat zy naar verandering haken, zo fteekt men ze in een

vertrek waar zy noit kutmen uit komen. Deze Nonnen gaan noit ver-

der uit het Kloofter als in 't Hospitaal'., dat daar vlak nevens legt,

en een deel van 't Kloofter uitmaakt. Daar gaan zy om de

zieken optepalTen. Toen ik affcheid nam vroeg my de Abdis ofmy
hare inrigtingen wel bevielen. En toen ik van ja geantwoord had, fchoon

ik zeide de leveüswys zeer gedwongen te vinden, zeide zy my, dat

zy
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zy met hare Ziidcrs God harcelyk bidden zou ora myne beke-

ring;. Van verfcheiden' menfchen heb ik gehoord, dat 'er zig weinig

Juffrouwen in dit Kioofter begeven voor dat zy tot zulke jaren gekomen
zyn waarop haar weinig hoop over is van te zullen trouwen. In alle de

drie Kloofliers van ^uebec zagen 'er de Nonnen meert zeer oud uit , zo

dat het zo evengemelde zeggen niet ongegrond fchynt. Men was het

overal hierin eens dat in Kanada , zo wel op het land als in de fteden ,

ver na zo veel mans als vrouwen niet waren, dewyl 'er vele mans op reis,

't zy naar de Weft Indien^ waar ook velen zig neerzetten , 't zy door

het land, omkomen, en de oorlog 'er velen wegfleept. En dit dwingt

verfcheiden' vrouwen zig in het Kloorter te begeven.

Het Hospitaal beftond uit twee grote zalen en enige vertrekken ne-
i-jgtHo^;-

vens de Apotheek. In deze zalen Honden twee rj'en met bedden. De pitaal.

"

bedden naar den wand toe hadden gordynen , de anderen niet. In elk

bed waren twee lakens en ander beddengoed. Zo dra de Zieke uit het

bed was wierd het gemaakt , ten einde alles in het Hospitaal zuiver en

rein te houden. De bedden ftonden drie of vier ellen van malkander,

en tuflchen dezelven ftond ene kleine tafel. In deze zalen waren goede

yzeren kacchels , en fraye venrters. De Nonnen paffen de Zieken op ,

en brengen hun eten en alles wat zy nodig hebben. Behalven de
Nonnen waren hier nog enige mansperïbnen insgelyks om opcepaflèn,

en een Wondheler. Ook moeil de Koninglyke Geneesheer hier alle

dagen komen en het oog over alles laten gaan. In dit Hospitaal ontvangt

men gemeenlyk de kranke Soldaten , waar van men 'er in den tyd dat 's Ko-
ningsfchepen aankomen, het geen gemeenlyk in Juli en Auguftus is,

en in oorlogstyden , ene goede menigte vindt. Als 'er bedden open zyn

worden 'er ook andere zieke menfchen ingenomen. Daar waren by-

zondere vertrekken voor de zulken die zeer ziek zyn , opdat het ge-

raas dat 'er in de zaal fomtyds is hen niet vervelen mogt.

Het was hier de gewoonte van als iemant niesde ene bui-ing te

maken , waarvan men in de Engelfche Volkplantingen niets weet. Op de

ftraat neemt men den hoed maar voor bekenden en -^ .izienlyke lie-

den af. Jonge lieden houden dien dikwyls in de kamers waar vrou-
wen zyn op , dog de ouderen zj'n dan meert blootshoofds. De vrouwen
hadden hier veel op met het krullen en poederen van 't hair, daar

zig de Engelfche vrouwen in de Volkplantingen niet zo veel mede
bemoeyen. De Mans dragen meert hun eigen hair met een zakje

daaiin gebonden. Sommigen hadden zakjespruiken op. Dog de mees-
te lieden van jaren droegen grote pruiken. By de voomaamfte mans
was het zeer in 't gebruik gegalonneerde klederen te dragen. Allen
die in dienft van de Kroon waren gingen met degens. Als het weder
regenagtig was droegen alle de Heren, zelfs van den eerftcnrang, alleen

R 3 de
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de Gouverneur uitgenomen , enen mantel op den linker arm. By 't in-

treden in een huis van kennis, daar men in langen tj'd niet geweeft is,

groet men de menfchen van beide geflagten met twee zoenen.

Ik ga met voordagt de befchryving van de planten die ik dagelyks ver-

zamelde en aantekende voorby , om deze Reisbefchryving niet al te zeer

te doen uitdyen , en te maken dat geen Boekdrukker in Ziveden zulk

een werk zou willen ondernemen. Ik fpare dan alles wat uit droge be-

fchryxnngen van ftukken rakende de Natuurlyke Hiilorie beftaat voor ene

Flora Canadensis en diergelyke werken. Het zelve zeg ik van de aan-

merkingen die ik nopens de Geneeskonft gemaakt heb. Ik heb zorgvuldig

aangetekend welk gebruik men van vele Amerikaanfche planten maakt, waar-

van 'er foramigen hulpmiddelen opleveren die onfeilbaar geagt worden.

Maardewylde Geneeskonft myne hoofdzaak niet is,rchoon ik'ermyinmy-
ne jeugd vlytigoplieb toegelegd , vreesde ik enige omftandigheden van be-

lang overgeflagen , en daardoor myne befchryvingen nutteloos voor de

Geneeskundigen gemaakt te hebben. Dit moet my ontfchuldigen van in "t

vervolg zaken aangaande de Geneeskonil te gewagen die boven myne kennis

zyn. Wat de planten van Kanada aanbelangt , kan men 'er dit omtrent aan-

merken, dat hoe verder men naar 't noorden komt men des te meer
van die planten ontmoet die ook in Ziueden in 't wild waden , zo dat

ten noorden ^uebec meer dan het vierde deel der daar vallende planten

Ziveedfchen zyn. Den enen of anderen boom evenwel , die van groot

nut is , zal ik in 't vervolg gewagen.

Rendier. t^^T Rendiermos (*) wies viy overvloedig in de bofTchen rondom

mos. Quebeg. De Heer Gauhhier en anderen zeiden dat de Franfchen^-wsn-

neer zy op lange reizen , die zy dikvi^yls doen om handel onder de IVil-

den te dryven , hun eten opgemaakt hebben , dit mos koken en het af-

kookfel drinken , het welk enigfins voedzaam zyn zonde. Verfcheiden

FranfchetJ, die in Terra Labrador geweeft waren, waar zig vele Ren-

dieren ophouden , welken de Franfchen en de Wilden hier te lande Ca-

rihoux heten , verhaalden dat de gantfche grond op vele plaatfen met dit

mos bedekt is, en 'er fneuwwit van uitziet.

Jejuie- Den i o. Auguftus at ik by de Jefuieten. Ik had twee dagen te vo-

ten. ren hun een bezoek gegeven , waar op de Opperfte met nog enige va-

ders my het tegenbezoek kwam afleggen , tegelyk my ter maaltyd nodi-

gende. Eerft woonde ik den Godsdienft in hunne kerk hy, welke een

deel uitmaakt van hun Klooftcr. Zy is frai van binnen , dog zonder

zitplaatfen, zo dat men daar altyd op de knien leggen moet. Op de

Kerk is een kleine toren met klokken en een uurwerk. Het gebouw
van 't huis is pragtig en gelykt wel naar een Paleis. Het is van fteen ,

drie

(*) Licben rangiferims.
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drie verdiepingen hoog, zonder de zolders te rekenen, met leyen gedekt.

Het beihat uit een vierkant met ene plaats in 't midden. Het is zo groot

dat 'er wel driehonderd huisgezinnen in zonden kunnen wonen , en cgter

zyn 'er maar twintig Vaders in. Dog fomtyds is hun getal veel groter
,

wanneer namelyk zulken t'huis komen die in zendelingfchap door het

Land reizen. In de lengte aan elke zydo van het vierkant lopen lange

gangen, op welker beide zyden de kamers, de zalen, de boekery, en

andere gemakken zyn. Alles is hier zeer wel ingerigt,en de Vaders wo-
nen hier zeer gemakkelyk. Aan den buitenkant is hun Kollegie , het

welk aan twee zyden van enen fchonen tuin omringd is. Een deel der

bomen die 'er in liaan zyn een overblyffel van het bofch dat hier ter

plaatle was toen men begon de Stad te bouwen. Dog men heeft 'er

vele vrugtbomen en allerlei moeskruiden bygevoegd. De Vaders aten

te zamen in ene grote zaal. De tafels (tonden rondom, en aan enen

kant een preekftöcl , waarop een der Vaders gedurende den maaltyd klimt

en den overigen iets uit een geeftelyk boek voorleeft. Dog dit ge-

fchiedde deze reis niet,^ en al de tyd wierd om te praten hefteed. Men
at hier zeer wel , en gaf zo veel fchotels als by ons op de grootfte

gaftmalen. In dit grote gebouw zag men geen vrouwmenfch , maar
alleen Vaders of Broeders , dat is jonge lieden die tot aanftaande Jefuieten

gefchikt zyn, en daar opgebragt worden. Dezen maakten het eten klaar,

en droegen het op , want gemene bedienden worden hier niet toegelaten.

Buiten den Biflchop zyn hier te lande drieërlei Geeftelyken, 'Jtfuie- Cccftc-
ten ^ Priejlers^ J3arrevoeters, anders RecolleSls. De Jefuieten zyn lykcK,

voor zeker de aanzicnlykften. Ook zegt men hier voor een fpreek-

woord , dat om het beeld van enen Barrevoeter te maken men genoeg-

heeft aan ene byl , om enen Prie/ler aftebeelden gebruikt men ene
fchaar , maar om enen Jefuiet te fchilderen moet men een pinceel heb-

ben. (*) De Jefuieten zyn gemeenlyk geleerde lieden, beleefd en aan-

genaam in gezelfchap. In alles wat zy doen heeft iets bevalligs plaats
,

zo dat het geen wonder is dat zy de gemoederen der menfchen inne-

men. Zelden fpreken zy van godsdienftzaken, en 20 zy het doen ver-

myden zy altyd de gefchilpunten. Daarentegen zyn zy akyd zeer ge-

reed om anderen ten dienft te ftaan , en zelfs voortekomcn. Deze ei-

genfchappen heb ik by alle de Jefuieten gevonden met de welken ik

hier te Lande omgang heb gehad. Zy bezitten grote goederen in ei-

gendom , die zy van den Koning gekregen hebben. Te Montreal heb-

ben zy ene fraye Kerk met een net Kloofter. Zy ftaan 'er niet naar om
ene ftandplaats byde ene of andere gemeente te krygen,dog laten dat gaar-

ne

(*) Pour fake un liecollet il faut une bacbette, pur un Pritre tin cifeau,

mai! pour un Jefuite il faut un pinceaiu
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ne aan de Priefiers over. Hun enige arbeid hier te Lande is de Hei-

denen te belceren , en met dat inzigt hebben zy hunne zendeHngen

overal. Genoegzaam by elii dorp , dat bekeerden Wilden toekomt
,

woont een Jejuiet of twee , die op dezelven agt geven. Dus vindt

men Jefuieten by de bekeerde Heidenen te Tadoujfac ^ te Lorette, te

Bejancourt^ te St. Francais ^ te Saut St. Louis ^ en overal viraar zig

bekeerlingen ophouden. Ook hebben zy hunne zendelingen onder de

onbekeerden , zo dat men gemeenlyk in elk groot dorp van Wilden

enen Jefuiet vinden zal , die alle pogingen aanwendt om ze te winnen.

Des winters gaat hy met hun op de jagt, in weerwil van allerhande on-

gemakken , als van alle dagen in fncuw , vorft , en flegt weder in de

lugt te moeten wezen, en in de hutten der Wilden ^^-nix het van vloyen

en ander ongedierte krielt, te moeten flapen. Dit alles ondergaan de

Jefuieten , ten dele om de Wilden te bekeren , en ten dele met inzigten

van ftaat en anderen. De Koning trekt grote voordelen van de Jefuie-

ten^ dewyl zy de Mailden tot alles brengen kunnen , gelyk als om de

Engelfcben te beoorlogen , alle hunne peltcryen aan de Franfchen te

leveren , of de Engelfcben te beletten in hun Land te komen , en dier-

gelyken. Dog dit alles is niet geheel zonder gevaar; want als de Wil-

den dronken zyn gebeurt het wel dat zy de ZendeHngen ombrengen , als

waren die maar verfpieders,en geven dan ter hunner ontfchuldiging voor

dat niet zy maar de drank den Jefuiet heeft gedood. Dit zyn genoeg-

zaam de enige bezigheden der jefuieten hier te Lande. Zy gaan in

de Steden gene kranken bezoeken, zy horen gene biegt, nog wonen

begraafniflèn by. Ook heb ik ze byna gene Omgangen zien doen. Zei*

den gaan zy in de huizen om 'er onthaald te worden, zelfs al zyn zy

genodigd. Ligt is het te zien dat zy meefl: allan om hun verftand uitgeko-

zen zyn. Men houdt ze hier te Lande voor doordringende koppen,

die overal kans toe weten. Dit maakt dat zy ook hier hunne vyanden

hebben. Ook nemen zy niemant onder zig aan dan die verlland heeft,

alle domkoppen zyn by hun uitgefloten. Dog tot Priefters neemt

men allerlei geeften , en nog minder bedenking valt 'er by het maken

van enen Monnik. De Jefuieten in Kanada zyn allen uit Frankryk

overgekomen. Velen van hun blyven hier maar enige jaren en keren

dan terug. Sommigen , waarvan 'er nog vyf of zes in 't leven zyn ,

die in Kanada geboren waren , zyn naar Frankryk gegaan en daar

onder de Jefuieten aangenomen. Dog geen van hun is hier oit terug

gekomen ; wat geheim daaronder leggen mag weet ik niet. Ge-

durende mynverblyf te QHehech% een der Priefters, met bewilliging

des Biflchops, zyn ampt neder, en ging tot de Jefuieten over; het welk

den overigen Priejiers niet breed aanftond , als had deze hunnen ftand

tt gering geagt. Evenwel zja 'er Priejiers om dienft te doen by alle

de
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de gemeentens die den Jefukten fchattingen betalen. De BifTchop ftclc

die Prieflers aan. Geen der Geeftelyken dryfc hier enigen handel in

bontwerk.

Na den middag bezogt ik het zogenaamde Seminarium , of het huii

waar alle de Priejiers by malkander wonen. Die gebouw is enige ver^

diepingen hoog, en heeft gangen en kamers. Daar by legt een fchone

tuin. De Heren van het Seminarium gaven in beleefdheid den Jejuie-

ten niet veel toe , en ik bragt den tyd in hun gezelfchap met veel ge-

noegen door.

De Priejiers maken den tweden rang der Geeftelyken , en het groot-

ile getal uit. De meefte Kerken in de fteden en op de dorpen, al-

leen die der nieuw bekeerde Wilden uitgenomen , worden van Priefiers

bediend. Ook hebben zy enige zendelingfchappen. In Kanada zyn

twee Seminaria , een te ^uebec en een te Montreal , die elk hun-

nen Opzigter hebben , en niet van malkander afhangen. De PrieHers

van 't Seminarium te Montreal zyn allen van de order van iS"^. Sul-

picius^ en bedienen alleen maar de gemeentens in die Stad en op het

Eiland van den zelven naam. Alle de andere Kerken behoren tot hec

Seminarium van ^uehec. De Prieflers van St. Sulpicius komen allen

uit Frankryk, en men verzekerde dat 'er noit een uit Kanada ge-

boortig was onder geweeft. Dog in het Seminarium van ^uebec
zyn 'er verfcheidenen die hier te lande geboren zyn. Om bekwame
voorwerpen voor het zelve te vinden heeft men , zo wel te ^uebec als

te St. Joachim fcholen opgeregt, waarin de jeugd in het Latyn en an-

dere wctenfchappen tot den Prieflerftand betrekkelyk wordt onderwe-

zen. Dog men is hier zo keurig niet of men neemt ook wel middel-

matige geeften aan. In 't Latyn fchynen velen het niet ver gcbragt te

hebben , want , fchoon hun gehele Godsdienft in die taal gefchiedt , en
zy dagelyks liet Breviarium in 't Latyn lezen, wiften egter de minften

het te fpreken. Alle de Prieflers uit het Seminarium van ^tebec wor-
den door den Bidchop ingezegend. De Koning heeft beiden den Semina-

ria grote inkomilen geichonken. Dat van ^uebec heeft jaarlyks meer
dan dertigduizend guldens aan inkomen. Het gehele land op de weft

zyde der St. Laurence van ^uebec af tot Baïe St. Paul toe behoort

dat Seminarium, behalven het geen 't op andere plaatfen bezit. Zy
verhuren de landen voor zekere fommen. Gemeenlyk geldt een land van
drie Arpents in de langte een Ecu 's jaars, behalven enige toepagt. Op
vele plaatfen daar 'er gelegenheid toe is hebben de Priefters koorn- en
zaagmolens doen bouwen, waarvan zy goede inkomften trekken. Het
Seminarium van Montreal is eigenaar van al den grond waarop die ftad

flaat en van het Eiland , van den welken het jaarlyks meer dan zeventig-

duizend Livrés aan renten trekt , zonder te rekensn wat de Prieflers van
//. Deel. S hun
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hun ampt weten te' maken. Alle de inkomften der länderyen en vafte

goederen komen aan het Seminarium ^ zonder dat de Priefters ten platten

lande daar iets van krygen. En daar dat Seminarium maar uic zeftien

Priefters beftaat , en meer inkomften geniet dan het jaarljdcs van noden

heeft, zo worden 'er allejaren grote fommen naar /"Vraw^ry^' aan. liet //oü/i-

feminarium overgemaaI;t. De inkomften van het Semjparium te ^ae-
l^ec worden tot het onderhoud der Priefters in hec Seminarium en tot dat

van fommige jongelingen, die tot Priefiers opgebragt worden , hefteed.

De Priefters ten platten lande beftaan van de Ticndens , die zy van hun-

ne gemeente trekken , en van hec geen zy door hun ampt verdienen.

Op plaatfen waar de gemeentens en de inkómften gering zyn, hebben zy

een zeker onderhoud van den Koning. Als een Prieftsr ten platten lan-

de oud geworden is , wordt het hem fomtyds vergund in het Seminari-

um te komen, en daar zyne dagen te eindigen. Elk Seminarium ück
de Priefters op zyne landgoederen aan. Op de overige plaailèa ftek de

Billchop de Priefters.

Barre- De Barrevoeters of RecelleSs maken het derde foort van Geeftelyken

Toeters, uit. Zy worden ook FranciskaKer Monnikken gcnocmå, devvj'lzy vol-

gens den regel van St. Franciscus leven. Zy bezitten te ^uebec een

Kimelyk groot en nog al enigermate net huis met ene kerk. Daarne-

vens legt een grote fchone tuin , dien zy zelven onderhouden. Te Mont-
real en te Trois Rivières is hunne levenswjfs even dezelve als hier. Zy
nemen alles aan wat zy bekomen kunnen , zonder op het verftand te zien.

Ook breken zy zig het hoofd niet met de wetenfchappen , en my wierd

verzekerd dat zodra zy het Monniksldeed aan hebben zy niet alleen

om geen ftudéren denken , maar nog zelfs alles vergeten wat zy geweten

hebben. Zy flapen meeft op matten of iets anders dat hard is , fchoon

ik in de cellen van fommigen goede bedden zag leggen. Zy hebben gene

vafte goederen , dewyl zy gelofte doen van armoede , en leven alleen van

de almoeflèn die zy krygen. Ten dien einde hebben zy enige Fratres ,

of jonge Monnikken , die met enen zak aan de huizen rond gaan , om
hom, brood, vleefch, en wat zy anders van doen hebben , te verzame-

len. Op het land hebben zy gene gemeentens. Dog fomtyds gaan zy

wel in zendelingfchap by de Wilden. In elke vefting waar boven de

veertig man in bezetting legt onderhoudt de Koning enen van deze Mon-
niken in plaats van enen Priefter., om dendienftwaarteneraen. Hiervoor

geniet hy vry koft, woning, oppaffing, en tweehonderd Livrés 's jaars.

De helft van dit geld zendt hy aan de Gemeenfchap , het overige is voor

hem. Op de fchepen worden ook meeft deze Monnikken gebruikt,

welken deswegens als tot 's Koning dienaars behorende worden aange-

zien. Als een Pafteur ten platten lande fterft en de plaats niet fchiclyk

kan vervuld worden , zendt men enen dezer Monnikken dcrwaards tot

, dat
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dat 'er een andere Priefter is. Een deel dezer Monnikken komt uit Frank-

ryk over, dog een deel van hun zyn inboorlingen. Buiten deze Mon-
nikken zyn 'er hier gene anderen , uitgenomen een enkelde Augujlyuer

,

die met de fchepen overkomt, dog ook weer henen gaat.

Den 1 1. Auguflus dos morgens deed ik ene wandeling met den Meer

Gaulthier buiten de Stad, ten dele om naar planten te zoeken, en ten de -

Ie om het Nonnenklooller te bezigtigen dat op enigen aflland van de Ihd
legt. Dat klooiler , 't welk pragtig van iteen gebouwd is, legt in enen aan-

genamen oord , en is met akkers , weilanden, en bodchen omringd.

Men kan hier de Stad en de Rivier duidelyk zien. Een Hospitaal voor

arme oude lieden , voor gebrekkelyken en diergelyken , maakt een deel

van 't kloofter uit, en is in twee zalen verdeeld, ene voor de mans en

de andere voor de vrouwen. De Nonnen paflèn beiden de geflagtenop,

egter met dit onderfcheid d^t zy voor de mans het eten alleen maar be-

reiden, het aanbrengen , hun geneesmiddelen irrgeveu , het eten v/eer van

de tafel nemen , dog het overige aan mansperfonen te verrigten overla-

ten ; maar in het vrouwenvertrek doen zy alles. Voor 't overige was dit

Hospitaal even zo ingerigt als dat van Ouebec. Op verzoek van den Gou-
verneur Generaal had my de Bisfchop de byzondere gunft toegedaan \'an

in het Kloofter te mogen gaan. In gezelfchap van den Heer Gaulthier

bragt my de Abdis in alle de katpers , begeleid van enen troep van Non-
nen. De meeften derzelven zyn van adelyke afkomft ; dog velen wa-
ren oud , fchoon 'er verfcheiden jongen onder waren , die 'er niet on-

aardig uitzagen. Zy fchenen allen veel bevalliger te zyn dan in het an-

dere Nonnenklooller. De kamers waren even als in dat afgedeeld ; dog
men vond 'er een weinig meer huisraad in. De bedden hadden blauwe gor-

dynen; daar ftonden een paar kleine^«re^«A; , een tafeltje , twee ftoc-

len , en enige printen hingen 'er aan den wand. Dog 'er wasnogfchoor-
fteen , nog kacchel , dewyl zy , gelyk zy 't noemden , op allerlei wyzen
het vleefch doden moeden. De eetzalen evenwel en de vertrekken der

zieken wierden door kacchels verwarmd. Het getal der Nonnen is hier

niet bepaald , en ik zag 'er ene goede menigte van. Ook wierden hier

verfcheiden' Nieuwelingen onderwezen, eer zy hare proef deden. Men
zendt hier ook jonge Juffrouwen naartoe om in den godsdienfl

en handwerken onderwezen te worden, en dezen gaan daarna weder uit

het Kloofter. Dit gebouw ziet 'er als een Paleis uit, en is, gelyk men
zegt, van enen BiiFchop, die ook in 't koor der kerk begraven legt, ge-

ftigt. Wy zamelden den voormiddag enige kruiden op de weiden , die

daar naby lagen , en gingen omtrent den middag by enen ouden cerwaar-
digen Barrevoeter fpyzen , die het kloofter als Priefter bediende. Het
eten was van de Nonnen klaar gemaakt , en beftond in zo veel fchotels

als of het voor de tafel was van een groot Heer. Ook fchonk men 'er

S 2 ver-
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verfcheiden' foorten van wyn. Dit kloofler heeft ook aanzienlyk in^
komften. Boven op het gebouw ftaat een kleine toren met ene klok-
Als men bedenkt wat uitgeftrekte goederen de Koning in Kanada aan al-

le die Geeflelyken weggefchonken heeft , zoude men zeggen, dat hy zeer-

Vi^einig voor zig zelven moert hebben overgehouden,

riiambo- Brambozen, van het; foort dat by ons gemeen is , wieflen overvioe-

ütn. dig op de heuvels, by de koornlanden, en aan beken en dromen, zo-'

dat de takken dikwyls geheel rood van de beiïèn waren. Zy waren nu
gedeeltelyk rj'p , en wierden op het nagerigc gegeten, en ook wel
\'oor den winter in fuiker ingemaakt. De Sorbus aucuparia is tamelykge-

meen in de boflchen.

Winden. De noordooften wind wordt hier voor den fchcrpflen gehouden ; en

men verzekerde my , dat hy des winters door vry dikke muren zelfs heen

dringt, zo dat de gehele muur vän binnen met ryp als beflaat. Zelfs

zou ene kaars digt aan den muur geplaatft byna uitwayen van den wind
die door den muur doordringt. Deze wind befchadigt de (lenen huizen

dikwyls, en doet den kalk en de klei fcliilferen en afvallen. De noor-

den en noordooften wind houdt men hier ook voor de. koudften.. Des
zomers voert de noordooften wind gemeenlyk regen aan.

Lugtsge- I-Iet onderfcheid van lugtsgefteldheid tuftchen ^uebec en Montre-
üdilhcid.

^^ wordt als zeer groot befchreven. Te Montreal is het met de win-

den en het weer gantfch anders als te ga^^^ir gefteld. Ook is daar-

de winter ver na zo koud niet. By Montreal waflèn fchone Peren,

dog te Quebec komen die niet voort, en de bomen vriezen dikwyls

des winters dood. Te Quebec valt meer regen ; de lente begint 'er later

en de winter vroeger. Ook worden te A/o»/re«/ de vrugcen vroeger ryp;

Den 12. Aug. ging ik na den middag' met Jungftrom naar bui-

ten, om daar enen dag of twee te blyven , ten einde des te beter

het länd en de gewaden te leren kennen.. De Gouverneur Generaal

had enen Amerikaan van Lorette laten halen om ons den weg te

w^zen,.en ons het gebruik te Ieren dat åe Wilden van de planten

maken. Deze man was een geboren Engelfchman , die dertig jaren

geleden van de Wilden van Zortf//* nog een kind zynde gevangen , endoor

hun in de plaats van enen uit hun , die door den vyand was omgebragt , opge-

voed geworden was. Hy was federt altj'd onder hun gebleven , bad den Rooni-

fchen Godsdienft aangenomen , en was met ene yimerikaanfcheviovm^Q-

trouwd. Hy ging gelyk de andere Wilden gekleed, en fprak Engelfch,

Tranfcb , nevens verfcheiden onder de Wilden gebruikelyke talen. Het

is onder deze volken dè gewoonte van in de plaats der gefneuvelden uit

hun enige gevangenen aantenemen , en dien de zelve voorregten^

te doen genieten die de gefneuvelden plegen te hebben, en ze dan als

bloedvrienden aantezien; in de oorlogen tuffchen de Franfchen en de

üar
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Enge!fchenJ;\eh'bendc IFilden die bondgenoten der Franfchen waren vele

gevangenen van beiderlei geflagc in de Enielfcbe Volkplantingen gemaakt, er^

ze als de hunnen aangenomen. Dit heeft gemaakt dat het bloed der Wilden 'vx

Kanada zeer met dat der Europers vermengd is. Ook is het merkwaardig

dat her grootfle deel der Europifche gevangenen , die de tVilden åxKonå^v

hun ingelyfd hebben , vooral als dit in hunne jeugd gefchied is , noit verlangd

hebben naar hunne geboorteplaats terug te keren, fchoon hunne Ou-
ders en anderen van hunne nabefhanden hen bezogt en gepoogd hebben

van hen daartoe te overreden , aangezien zy 'er de magt thans toe had*-

den. Dog zy verkiezen liever de lofTe levensvvys der 14^Uden te blyven

leiden dan weder by hunne Landslieden te komen wonen. Zy kleden

zig gelyk de Wilden^ zodat men ze 'er bezvvaarlyk van onderfcheiden

kan ,. uitgenomen alleen, dat zy meeil blanker van huid zyn. Ook zyn

'er enige voorbeelden van Franfchen die tot de Wilden overgegaan zyn ,.

en hunne Icvenswys aangenomen hebben. Integendeel weet men niet

dat het oit gebeurd is dat een der IVilden zig onder de Europers bege-

ven en hunne levenswys aangenomen heeft. Wanneer zy in den oorlog'

in de handen der Europers geraakt zyn hebben zy altyd gelegenheid ge-

zogt om weder by hunne Landsgenoten te komen , al waren zy enige

jaren onder de Europeanen geweetl, en al hadden zy alle de vryheden ge-

noten welken de Europeanen zelven bezitten.

Het Land dat wy heden doorkruiften was meed: overal tot koorn- of Lnnds-

weilanden aangelegd. By de Stad was het tnmelyk vlak; hierendaarmet'S^f^el'-i-

heldere ftromende beekjes doorfneden. De wegen waren goed , breed
'^''^'^

en op lage plaatfen hadden zy floten aan de kanten. War verder van de
Stad begon het land allengskens, en zelfs tot ene aanmerkelyke hoogte

toe, te ryzen, en men vond, als ware het, de ene hoogte boven de-

andere,. Deze ryzende grond was egter tamelyk vlak , merendeels zon-

der ftenen , en met ene goede en vette aarde bedekt. Even onder deze
aarde lag gemeenlyk de hier overal voor handen zynde kalklei. Enige bed-

dingen van dezelven lagen horizontaal , anderen loodregt , of zo dat de
ene rand opwaards en de andere benedenwaards ftond. Zulk ene lood-

regte legging heb ik ook op andere plaatfen hieromftrceks opgemerkt.

De grond was geheel bebouwd. Men zag 'er fraye kerken , voortrefFe-

lyke akkers en fchone landhoeven. De weiden lagen meeft in de da-

len , enigen egter op de hoogtens. Van daar had men een heerlyk

uitzigt. Oöftwaards zag men ^uebec, en een deel der St. Lauren-
ce. Verder weg naar de zuidooftelyke zyde dier Rivier vertoonde

zig ene ry van hoge bergen, die, fchoon vele mylen van dezelve af-

ftaandé, egter met de Rivier evenwydig liepen. Weftwaards rezen

de heuvels, op enigen aflbnd van de plaats daarwy waren, totdatzyene
ry van zeer hoge bergen Hialien.

.
Dezen liepen ook evenwydig met de Ri- •

S 3 vier.,.
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vicr, of omtrent van 't zuiden naai" het noorden. Dit hoge gebergte

bellaat uit grauwe rotfen , die uit verlcheiden' foorten van ftenen

t'zamengclleld .zyn, van de welken ik in "t vervolg breder fpreken

zal. Deze bergen fchynen een bewys opteleveren dat de kalldei-

jen even zo oud als de grauwe rotsftenen, en niet eerfl: in later tyden

geformeerd zyn, want hier lagen vcrfchrikkelyk zware grauwe rotfea

boven op de bergen , die uit zwarte kalkleyen befban.

W'hn ^^ '^'^S^
weilanden in Kanada zyn voortreffelyk goed, en hebben

dcu.
' v^^l vooruit boven die genen welken ik in de Engelfche Volkplantin-

gen gezien heb. Hoe verder ik hier noordwaards in het Land kwam,
des te fchoonder weilanden en des te digter gras ontmoette ik. Op deze

hoge weilanden vond men byna niets dan een foort van gras, namelyk

de Poa angtiftifolia ^ het welk drie of vier bloemen op een Iteeltje voort-

brengt (*j Dog de bloemen wai'en zo klein dat men het gras ligt voor

ene ^grojïis konde aanzicrt. Voor 't overige had het zaad van onderen

enige zagte hairen. Behalven dit vond men op de weiden nog witte

klaver. Deze twee gewaden maakten hier al het gras uit. Zy ftond

digt en dik, en de Poa was tamelyk lang, dog zeer fyn. Onder aan den

wortel der Poa was de grond geheel van klaver bedekt. Digter en fyn-

der gras dan hier wies kon men noit verlangen. Men kon uit de over-

gebleven' voren zien dat alle deze weiden voorheen koornlanden ge-

weefl waren. Zy konden niet meer dan eens eiken zomer gemaid

worden, vermits de lente te laat begint.

Hoi. Het volk was nu federt ene week llerk aan 't hoyen. Mans en

vrouwen waren 'er bezig aan. Het hoi werd met karren weggebragt,

die door oden of paarden getrokken werden. By verfcheiden' wei-

den flonden fchuren. Op vogtige plaatfen maakten zy kegelagcige

hoiltapels. Merendeels waren de weiden niet omheind, dewyl het

vee meeft aan den anderen kant van de boJIchen liep, wordende door

Herders , waar het nodig was , opgepaft.

De koornlanden waren tamelyk groot. Men zag nergens afleidin-

gen voor het water, die evenwel op vele plaatfen wel nodig waren

geweeft. Zy liepen allen met fmalle ru^en van omtrent vier of vyf el-

len tuflchen de voren , zynde in 't midden byna ene halve el hoger dan

de grond der voren. Al het koom was zomerkoom. Men zait in den

herfll niet, dewyl het gewas des winters dood vriezen zoude. Het meeft

. ftond hier witte Weit. Dog men zag 'er ook ruime velden met Erw-

ten, Haver, en hier endaar Rogge en Garft. By alledeboerderyenby-

aa vond men kool , kawoerden en meloemen. De braaklanden wierden

des

(*) Spicultt tri- vel quadriflom mmm(S,feminci hafi pubesccntia.
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des zomers niet omgeploegd, zo dat 'er hec onl<ruid vry moge groeyen,

dog hec vee liep 'er den gehelen zomer op. (*}

De Huizen een platten lande waren van Heen of van hout. Deftenen Huizen.
huizen zyn niet van tichels, waarvan men hier niet veel heeft, dog van

zulken ileen als men in de nabuurfchap vinden kan , vooral van

zwarte kalkleyen. Dezen zyn hard als men ze uit den berg houwt, dog
vallen in fchilfers als zy aan de liigt blootgcfteld worden , dog die kan

weinig fchaden , dewyl de ilenen in den wand vaitzitten en dus 'er niet

uit vallen kunnen. By gebrek van leyen bouwen zy dikwyls met kalk-

fteen , zandlleen, en fomtyds met grauwen rotslteen. Zulke muren
zyn gemeenlyk twee voet dik , zelden dunner. Men vindt hier overal

kalk. De meefte huizen op het land zyn egter van hout , en Ibmtyds

van buiten wit gepleiilerd. De reten in de muren worden met klei aan-

gevuld. Zelden zyn die huizen meer dan ene verdieping hoog. In elk

vertrek is of een kacchel, of een fchoorlteen , en fomtyds wel beiden*.

De kacchels hebben de gedaante van een langwerpig vierkant. SomnÜT
gen zyn geheel van yzer, omtrent twee en enen halven voet lang, twee

voet hoog , en anderhalven voet breed. Deze yzeren kacchels worden
allen in het yzerwerk by Trois Rivicres gegoten. Sommigen zyn van

tichels of van fteen, niet groter dan de yzeren kacchels, maar boven opge-
dekt met yzeren platen. De rook wordt uit den kacchel in den fchoorfteen

door ene yzeren pyp geleid. Des zomers neemt men de kacchels weg.
Des avonds kwamen wy te Lorette aan , en namen ons verblyf by de Lont'e

Jefukten. Den volgenden morgen vervolgden wy onze reis door de bos-

fchen heen naar het gebergte , om te zien wat zeldzaamheden men daar

vinden konde. De grond was in 't eerft meeft vlak , overal met zwaar
hout bewaflèn , uitgenomen op plaatfen daar poelen waren. Wel de helft van
de gewalTen die jnen hier ontmoet worden ook in Zweden gevonden.

Men zag hier twee foorten van wilde Kersfenbomen , die egter maar \^pyrr,

verfcheidenheden van -malkander fchynen te zyn, fchoon zy in 't een en bomen."
ander merkelyk verfchilden. Zy waren beiden in Kanada zeer gemeen ,

en de vrugten waren thans rood. Die van het ene foorc dezer zoge-

naamde Kerjfenhnmen waren wrang en trokken den mond en de keel t'za-

meni dog die van het andere hadden enen aangenaraen zuren fmaak. (t)
De

(*) Ih"er ydgt in 't Hoog Duitjbb wederom ene breeiivoerige befchryving
van de omheiningen die men in Amerika gewoon is om de akkers te maken ,
het welk wy als vervelend en voor onzen Lezer van geen nut liebbenoverge-
fiagen

, gelyk ook de Engelfche overzetter gedaan heeft.

(f) „ Ik heb het ene loort van dezen boom,. door de Franfchen Cerijiev

., genoemd, in myn Dagboek dus befchrcven ;"^ zegt de llc-cr Iv^lm. " Ce-
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jsjics- De Drieblnderige Nieswortel C*) wics in grote menigte in de bos-

Avurtel. fchcn. Op vele pLiatfen bedekte hy den grond geheel. Deze plant zogt

voomamelyk zulke plaatfen die vol van mos, dog niet al te nat waren,

en had gemeenlyk de Oxalis Jcetocella en de Cirasa Alpina tot gezel-

linnen. Het zaad vv^as nog niet ryp , en de meefte ftelen hadden geen

zaad. Dit gewas werd van de Franfchen Tijfavoyannejaune geheten.

De Wilden gebruiken de bladeren en de ilelen om verfcheiden dingen

^ie zy uit beellenvellen hebben gemaakt ichoon geel te verwen. De Fran-

fchen , in navolging hiervan , verwen 'er wol en andere ftofFen geel mede.

Eomcn. Wy kiouterden met grote moeite enen van de hooglle bergen op.

Dog tot myn groot verdriet zag ik 'er gene andere planten dan ik reeds

in de vlaktens van Kanada gezien had. Ook belette ons het hout waar-

mede de berg bewadèn was het genoegen te nemen van een vvyd uitge-

ftrekt gezigt te genieten. Dus hadden wy zo goed als nietsvoor de moei-

te van ons klouteren. De bomen die hier wieflèn waren de Haagbeuk,

of de Ctrpinus OJirya , de Amerikaanfche Olm, de Roodbloemige

Ahorn, die foort van boom die goed is om gebrande wonden te he-

len, welken ik nog niet befchrevon heb, de Beuk, de BstuLi nigray

de Sorberboom , de Kanadajche Pynboom, Perujfe genaamd, de

Viburnum dentatum, de Efch, de zo even befchreven KerfTenboora ,

én de Besdragende Taxus.

Mii'^gen. Muggen vonden wy in groter getal dan wy gewenfcht hadden;

zy deden de huid met ene menigte van builen opzwellen. De Je-

Juieten te Lorette 'zeiden dat het befte middel tegen de fteken van

dit ongedierte was het aangezigt en de handen met vet te befmeren.

Tegens de beet hielden zy koud water voor het beft, mits men 'er

de wond ten eerften mede wiellche.

Des avonds kwamen wy weder te Lorette terug, na dat wy de

planten, die aanmerking verdienden, en die wy dezen dag gezien hadden,

nauwkeurig aangetekend en befchreven hadden.

L'jrette. Lorette is een dorp , drie Fr. mylen ten weften van Quehec.

Het wierd byna alleen van Wilden^ tot de Hurons behorende, be-

woond , welken den Koomfchen Godsdienft aangenomen heb-

ben. Het dorp ligt nevens een riviertje , het welk daar met een grooc

<Teraas over ene klip heen ftroomt, en enen zaag- en enen koornmo-

ien aan 't gaan helpt. Voor de aankomft van den Vader Jefuiet

alhier woonden de Jmerikanen in hutten, gelyk die der Laplanders:,

dog

„ rafusfoliis ovatisferratis,ferraturisprofundisferefubulatis, fruBurace-

, mojh. Het andere dus: Cerafus foliis laticeolatis , crenato-ferratis f acu-

„ tis, fruäu fere folitario.

(^*) Helkborus irifolius.
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(?iOg federt hebben zy de Franjehen in 'c bouweii nagevolgd. De
ineefte huizen zyn van hout , weinigen van fteen. In elk huis waren twee

vertrekken , de keuken en ene kamer. In de kamer Hond een kleine (le-

nen kacchel van boven mee ene yzeren plaat, volgens 't gebruik van

Kanada. Nevens den wand ftonden de bedden , waar in zy met geen

ander dekfel leggen dan hunne dagelykfche klederen. Ook zag hun

overig huisraad 'er vry flegt uit. Men heeft hier een frai kerkje met

toren en klok. De toren is puntig, enigfins hoog, en met wit of

vertind blek gedekt. Deze kerk wil men hier dat enige, gelykenis

heeft naar die van Santa Cafa te Lorette 'm Italië, naar welke plaats

het dorp zynen naam heeft. Naaft de kerk ftaat een ftenen huis voor

d£ Prie/ferSiZyndetweeVaaersJefuieten, die hier altydwonen. Menis
hier even vlytig in den godsdienft als op andere Roomfchgezinde plaat-

fen, en het was vermakelyk te horen hoe wel de Wiiden,eQ. vooral der-

zelver vrouwen allerlei geeftelyke liederen in hunne taai zongen. De
meeften dezer Hurons gaan op de wys van hunne Landslieden ge-

kleed; dog de mans hebben gaam een veft aan gelyk de Franfehen.

De vrouwen egter houden zig getrouw aan de wys van haar land. Het

is bekend dat de voorouders dezer Wilden, by hunne bekering tot het

Chrillendom , ene gelofte gedaan hebben van noit fterken drank te gebruiken.

Deze gelofte hebben zy cot nog toe vry heilig onderhouden, zo dat men
'er zelden enen befchonken ziet, fchoon anders de IVilden hun leven

voor den bnindewyn laten zouden.

Behalven in het bouwen volgen deze Amerikanen de Franfehen in

vele dingen naar. Zy planten aUen Mais. Sommigen hadden ook een

weinig Weit of Rogge. Verfcheiden' hielden koeyen. Zy zetten van

onze gemene Zonnebloemen (*} op de Maislanden , en doen 'er het

zaad van in hunne Sagamite of Maisfoep. Hunne Mais was van een

klein foort dat vry tydig ryp wordt, en een zeer aangenaam meel uitlevert.

In Auguftus wordt zy ryp. De molens komen den Jefuieten toe , die

voor alles wat 'er gemaald wordt geld ontvangen.

Men heeft tot ene proeve in Kanada enige van de Zweedfehe winter-

weit en winterrogge gezaid, want hier heeft men anders niet dan zomer-

koorn , dewyl men bevonden had dat het koom 't welk men in Frank-
ryk tegens den winter zait hier doodvrieft. Om die reden had Dr. Sar-

raein, gelyk my de oudfte der Jefuieten vertelde, een weinig Zweefch
winterkoom doen komen. Dit flaagde zeer wel, en wederftond de kou-

de. De airen, 't is waar, fchenen wel zo zwaar niet als het Kanadafcb
graan ; dog in gewigt wonnen zy 't wel tweemaal , en gaven een veel witter

meel. Men wift niet waarom men de proeven niet vervolgd heeft. Men kan

hier

C*) Helianthus aimum.
II. Deel. T
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hier uit het zomcrkoom op ver na een zo wie brood niet bakken als in

Frankryk uit het winterkoom. Mj^ wierd verzekerd dat het vooriaars-

koom , Weit , zo wel als Rogge , oorfpronglyk hier te lande uit Ziue-

ien of Noorivegen gekomen Was. De Franjehen hadden ondervonden

dat het wintergraan uit Frankryk hier gebragt 's winters doodvroor, en

dat het zomerzaad uit hun vaderland overgevoerd hier genen genoegza-

men tj'd had om ryp te worden. En dit deed hen in 't begin Kanada
voor een flegt en onbewoonbaar land aanzien. Maar eindelyk bedag-

ten zy zomerkoom uit de noordelykfle delen van Europa te doen komen,

en dit flaagde wel. Ik keerde den 14. terug n^-ax Quebet , makende

langs den weg enige kruidkundige aanmerkingen.

Nieuwe Dien avond kwam de nieuwe Gouverneur Generaal over geheel Ka~
Gouver- fiada,å& Marquis de la Jonquihe ^voor de Stad, dog verfchoof zyne

intrede tot den 15. zynde het daar toe dien avond te laat. Hy was den

2. Juni N. S. uit Frankryk uitgezeild , en had Ouehet niet eerder dan nu

konnen bereiken , ter oorzaak van de hindemiflèn die de grote fchepen

op de St. Laurence van wegens de zandbanken ontmoeten. Dezen ma-

ken dat men niet dan met enen zeer g-unftigen wind de Rivier kan op-

varen, moetende de fchepen zeer dikwyls wenden, en fomtyds zeer nau-

we kanalen doorvaren. Behalven dat was het den 15. het feeft van Ma-
ria"s Hemelvaart , dat in alle Roomfche Landen zeer ftiptelyk gevierd

wordt. Dus was die dag dubbeld merkwaardig , zo wel om het feefl: als

om de aankomfl: van den Gouverneur , die hier met grote plegtigheden

ont\'angen wordt, dewyl hy zo veel is als Onderkoning.

Des morgens om agt uur verzamelden zig de voornaamfte lieden ten

huize van den Heer De Vaudreuil , die onlangs tot Gouverneur van

Trots Rivihes benoemd was geworden , en in de benedenftad woonde.

Zyn Vader was Gouverneur Generaal geweeft. De Marquis de la

Qalisfonniere kwam hier ook , die tot nog Gouverneur Generael geweeft

was, en thans op zyn vertrek naar Frankryk fliond. Hy wierd bege-

leid door de voomaamfte Amptenaars. Ik was hier ook genodigd. Om
half negen ftapte de nieuwe Gouverneur in een floep , die met rood

doek bekleed was. Daarop wierd het gefchut van de wallen gelofl: , en

alle de klokken begonnen te luyen. Alle de voomaamfte Heren bega-

ven zig naar den oever om den Gouverneur te verwelkomen. By het

uitftappen van de floep werd hy door den Marquis de la GaUsfonniere

ontvangen. Na dat deze twee malkanderen begroet hadden , trad de

Major der Stad toe , en hield ene redenvoering tot den nieuwen Gou-

verneur , die door denzelven kortelyk werd beantwoord ; waarop het

gefchut wederom geloft werd. De ftraat tot aan de Hoofdkerk toe was

met gewapende manfchap bezet, die grotendeels uit de boi-gery geko-

zen was. De Gouverneur ging te voet, gekleed in enen roden gega-

ion-
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ionneerden rok, begeleid door alle de voomaamften en ene fchaar van

aanfchouwers. Zyne bedienden , in 't groen gekleed
, gingen met het ge-

weer op fchouder vooruit. Aan de deur der Hoofdkerk w^erd hy door

den BifTchop aan 't hoofd der Geeftelykheid ontvangen. De Biffchop

was in zyn plegtgewaad , hebbende den myter op het hoofd , en den

Biffchoppelyken (ïaf in de hand. Sommige Priefters waren in witte

mishembden , anderen in lange nüsrokken gedoll. Na dat de BilTchop

ene korte redenvoering gehouden had, gaf hy den Gouverneur een zilve-

ren Chriftusbeeldrte kullen, het welk door eenen Priefter op enen langen

Hok gedragen werd, wordende die Priefter door twee anderen begeleid,

welken ieder ene brandende wafchkaars in de hand hadden. Daarop ging

de Blflchop met de Geeftelyken vooruit naar het Koor ; de bediende»

van den Gouverneur volgden, den hoed op 't hoofd, en 't geweer op

fchouder. Het laatft kwam de Gouverneur zelf met allen die hem ver-

zelden. Toen het Koor begon bleven de nieuwe en de oude Gouver-

neur voor enen met rood bekleden ftoel ftaan , waar zy gedurende d©

gehele INIis, die door den Biflchop zelven verrigt werd, bleven. Uit

de Kerk begaven zy zig naar het Slot , waar de voomaamfte Heren hy-

eenkwamen om hunne pligtplegingen afteleggen. Het zelve kwamen alle

de geeftelyke ordres doen. Ik had de eer mede ter middagmaaltyd met

enige anderen genodigd te worden. Het onthaal was gefchikt naar de

plegtigheid , en men bleef tamelyk lang aan tafel.

Dk Marquis de la Jonquière was lang van perfoon, en iets boven de

zeftig jaren oud. Hy had in den laatft geindigden oorlog enen hevigen

zeeflag aan de Engeljchen geleverd , dog was door de overmagt ge-

dwongen geweeft zig over te geven. By die -gelegenheid werd hy door

de fchouder gefchoten. In 't gaan liet hy het hoofd een weinig voor-

over hangen. Hy was voor 't overige een zeer bevallig man, en die zy-

ne waardigheid wel will te handhaven onder het uitdelen zyner gunft-

bewyzen.

Verschrïden der Heren die den maaltyd bywoonden zeiden het vol- Middel

gende dikvvyls beproefd, en om den drank in den zomer koel te houden, '^^ ''^

goed gevonden te liebben. Men tapt den drank in fleflchen af, welken j*^"'"^"

men toegekurkt in de lugt hangt na ze met natte doeken omwonden te houden,
hebben. Dit maakt den wyn koud, al was hy reeds warm geweeft. Na
enigen tyd maakt men de doeken op nieuws met water nat , dat zo koud
is als men het krygen kan. De drank wordt op deze wys zelfs koelder

dan het water waar men de doeken mede begoten heeft. De uitwer-

king is dezelve al hangen de flelTchen in de zon. (*)

T 2 De
(*) Vericheidcn proeven hebben bewezen dat een vogt in een ander vogt ge.

dom-
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Omgang. De Omgang ter ere der Heilige Maagd was ook zeer pragdg, wor-

dende door de Geeftelykheid , de beide Gouverneurs , en ene grote me-
nigte van de voomaamfïe lieden , bygewoond. Het gefchut wierd geloft,

de klokken geluid , de trom geroerd , en 't krygsvolk ftond in 't geweer.

De aanfcbouwers vielen allen op deknienvoor het beeld der Lieve Vrouw,
dog niet voor dat van den Zaligmaker. De Geeftelykheid ging den gant-

fchen tyd ai zingende.
Jhtiya. De Thuya occidentaïis wies zeer overvloedig in Kanada , dog nier

zuidèlyker. Het meeft zuidwaards dat ik 'dezen boom» gezien heb was

in New 2ör^,een weinig van Saratoga, en by Cajfes , omtrent op de

breedte van 42. gr. 10. min. De Heer Bartram had 'er egter enen

boom van 'mFirginie gezien, digt by de plaats op de Rivier .^lawfj die The

Falls genoemd wordt. Ook verzekerde Dr. Colden dat hy hem op ver-

fcheidën plaatfèn rondom zyn Landgoed Coldingham , tudchen New-
Tork en Albany^ omtrent op de breedte van 41. gr. 30. min. gezien

had. De Franfchen door gantfch Kanada, , zo wel ds de Engelfcben-

en Hollanders te Alhany noemert hem den Witten Ceder. De Engel-

fcben in Virginie hebben enen daar groeyenden Thuya den naam van

Jeneverboom gegeven.

Deze boom groeit op verfchillende gronden. De wortels fchynen al-

tyd enig vogt te moeten hebben. Vooral fcheen hy in poelen en natte

gronden wel te tieren, en wierd daar vry hoog. Na dezen fchenen'

hem fteenagtige heuvels en andere plaatfèn waar tamelyk grote ftenen by

nmlkanderlagen, welken met mos begroeid waren, wel te behagen. Vond
men zulke met mos bewaflèn ftenen in menigte aan het ftrand, zo fton-

" den 'er gemeenlyk ook enige Thuyas. Behalvendat, zag men den boom
hier en daar op de hoogtens nevens de rivieren , en andere hoge gron-

den die met ene ftofegtige aarde bedekt waren , waarby men aanmerken

moet dat die plaatfèn gemeenlyk enig' mineraal water omtrent zig had-
• den , of dat zy van de hoger landen enig vogt kregen. Ik zag hem
ook wel in ene droge aarde waflèn, dog daar kwam hy noit tot ene

aanraerkelyke zwaarte, In de Idoven der bergen vond men hem dik-

wyls

dompeld y en dan aan de lugt om uittewaaffemen bloot gefield , zeer koud

wordt ; en hoe fchielyker de uirwaafTeming na herhaalde indompelingen

voortgaat te fterker is de koude. Dit is de reden dat de wyngeeft, die meer

uit^vaaf^emt dan water, ook meer verkoelt dan water, en dat defpiritusjalis

j1mmoniaci,åk nog vlugger is dan de wyngeefl, ene nog groter kragt van ver-

koeling heeft. De uitwaafTemiiig gelukt het beft als men het vat waarin het

vogt is beweegt, het aan de lugt bloot fielt, of 'er met een paar blaasbalgen

op blaafl. Zie DE Maulan Dijfert,fur la Glacé; Ricpdian in Nov. Gom-

mint. Petropol. ad ami. 1747. & 1748. p. 284. en Dr. Cullen in Toe Edinb,

ptyjical and literary EJfays and Übfervations vol. 2. p. 145. F.
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wyls genoeg,* dog hy wierd daar ook niet zeer zwaar. De grootften

van deze bomen, die ik gezien heb, waren ongevaar vyf of zes vadem
hoog. Een boom van rien duim in 't kruis had twee en negentig krin-

gen ; een andere van enen voec en twee duim dikte Iiad 'er honderd twee

en veertig. (*)

De Inwoonders van Kanada gebruiken dezen boom om heiningen te

maken , dewyl het hout langer dan eens menfchen leven onder den blo-

ten hemel duren kan. De raeefte heiningen waren hier te hnde van die

hout gemaakt , gelyk ook de meefte palen , die men in den grond flaat.

De paliflades voor de veftingwerkcn waren byna allen van Thuyahout.
Somtyds bezigt men het ook voor balken. De ribben in den bodem
van de baftenlchuiten zyn ook van dezen boom, dewyl het buigzaam , en
varfch zynde zeer lig^ is. Geen hout wordt beter geagt om kalk te

branden. De dunne takjes met de bladen gebruikt men om 'er bezems

van te maken. Zulke bezems komen de Wilden te koop veilen. Ook
heb ik niet gemerkt dat men andere foorten van bezems in Kanada ge-

bruikte. De varfche takken hebben enen byzonderen en niet onaange-

namen reuk , dien fomtyds de bezems van zig geven.

In de Geneeskonil: gebruikt men dezen boom tot meer dan een ein-

de. De Kommandant van Fort St. Frederic ^ de Heer de Lufignan^
wift zyne werking tegens de pynen van het Rhumatifmus niet genoeg
te prj'zen. Men dampt de varfche bladeren, in een mortier , en raeno-t ze
dan met fmeer van varkens of andere heeften. Die kookc men zo lan"-

tot dat het ene zalf wordt, die men op linnen gefineerd op de pynelyke
plaats legt. Deze zalf verzagt de pyn in korten tyd. Tegens door het
lichaam vliegende pynen neemt men vier vyfden van de bladeren van
een foort van Polypodium

, (*) een v}'fde van de zaadhuisjes der Thuya
,

en maakt 'er een poeder van. Dit begiet men met lauw water , fmeerc
het tot een bry geworden zynde op een ftuk linnen , en windt hec
om het lichaam , met deze voorzorg egter dat men enen doek tus-

fchen het lichaam en de bry in legt , dewyl de bry brand als vuur.

Dit middel hadden velen voortrefFelyk goed gevonden. Een Iroauois
vertelde ons dat het afkookfel der bladeren tegens den hoeft gebruikt
werd. Omftreeks Saratoga drinkt men dat afkookfel tegens de af-

gaande koortfen.

De boom blyft den winter over groen. Zyn zaad word: in 't laatft

T 3 vair

(*) Het is bekend dat alle bomen ieder jaar maar enen nieuwen krinc; maken ,
zo dat men 'er den ouderdom van den boom, en den fpoed waarmede hy
groeit, uit kan opmaken. F.

Ct) Pvlyl'Odium fwnde pinnatOy pinnis allernis ad bafin fuperne amendi"-
iidatis^.
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van vScpcembcr O. S. ryp. Den 4. October hadden dit jaar enigen reeds

begonnen hun zaad te laten vallen, vooral zulken die aan enen fterkan

zonnefchyn bloot ftonden , en de anderen hadden reeds hunne zaadhuis-

jes begonnen te openen. Deze boom heeft de zelve elgenfchap als ver-

fcheiden andere bomen van Noord Amerika , namelyk dat zy in grote

menigte in moerallèn en zware bolTchen , en zelfs daar meer dan op
andere plaatfen , waflèn , zo dat men zeggen kan dat daar zyn regte plaats

is. Egter (laat op die plaatfen nauwelyks een enige boom die zaad geve.

In tegendeel als zy aan den buitenkant van een bofch, of op ene an-

dere plaats ftaan waar zy vrye lugt hebben, zo zyn zy vol zaads. Dit

heb ik ontelbare reizen opgemerkt. En het zelve had plaats omtrent

den Ahorn ^ den Sajfafras^ den ivitten Dennenboom fåt zogenaamde

PeruJJe , den Moerbezigbeom , en anderen.

Den 7. Aug. ging ik het Urfeliner Nonnenkloojier bezigrigen. De
inrigting daarvan is genoegzaam de zelve met de andere Nonnen-
kloolters. Dit Ivloofler Haat binnen de Stad , en heeft ene fraye Kerk.

De Nonnen ftonden voor zeer godsdienftig te boek. Ook zyn het de-

ze Nonnen die zig het minfl laten zien, en zig het meeft in huis hou"
den. Buiten den Geneesheer en den Wondheler, mogen gene mans in

't Kloofter komen , ten zy door een byzonder verlof van den BüTchop ,

dat zelden verleend wordt; dog ik had 'er een, op vooripraak van den

Marquis de la Galijfonnière ^ verworven. Ik ging 'er met den Heer
Gaulthisr naar toe. De Abdis, vergezeld van enen ftoet Nonnen, meelt

allen ouden, ontving ons. Het was een Zondag, en in de Kerk von-.

den wy vcrfcheiden' Nonnen op hare knien leggen en bidden. By 't in-

treden van de kerk vielen de Abdis en alle de Nonnen op hare knien.

Het zelve deed de Heer Gauhbier., en ik ook. Wy kwamen daarop in

ieen kapelletje, der Heilige Maagd toegewyd, waar wederom geknield

raoeft worden. Vervolgens bezagen wy de kerken , de eetzaal , en het

vcrorek waarin de Nonnen zitten te werken, het welk zeer groot is. De
eetzaal is even eens gefchikt als in de twee andere Kloofters. Onder de

tafels zyn kleine laden waarin elke Non haar vork,fervet,en andere din-

gen bergen kan. De Celletjes zyn klein, en elke Non heeft 'er een.

De muren zyn niet gefchilderd. Een klein bed, ene tafel met laden,

een Chriftusbeeld , enige Heiligen, en een ftoel, zie daar al het huis-

raad. Men bragt ons in een vertrek vol van jonge Juffrouwen van om-
trent twaalf jaar en daaronder, welken herwaards gezonden waren om on-

derwezen te worden. Zy mogen eens op enen dag hare nabeftaanden

gaan bezoeken , dog niet lang uitblyven. Als zy hare opvoeding geno-

ten hebben gaan zy weer naar huis. By het Kloofter is een fraye tuin ,

leggende binnen enen hogen muur, en vol van allerlei moeskruiden en

vrugtbomen. Onder het werken of het eten wordt een diep llilzwygen

gehou-
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fehouiien, uitgenomen dac ene der Nonnen iets ovcrluid leefl:; maar na

ec eten mogen zy een uur of twee in den tuin gaan wandelen , en zig

binnen 'c Kloofler vermaken. Na alles wat hier merkwaardig was ge-

zien te hebben namen wy aflchcid en vertrokken.

Omtrent een vierde van ene Z-weedfche rayl welhvaards van One-

hec is ene minerale bron. Het water was vol van yzcrdelen , en fmaak-

te 'er fterk naar. De Heer Gaulthier had het met enen goeden uit-

flag in verftopthcden , miltziekcens , en diergelyke ongemakken voorge-

fchreven.

IVIen verzekerde in 't algemeen dat 'er rondom Ouebec gene giftige siaiH^c-ii.

(langen te vinden waren, welker beet nadeel van belang kon doen, zo

dat men daar gerud door 't gras kon wandelen. Ik vond alle de flan-

gen zeer ichuw. Dog in het ziiidelylver gedeelte van Kanada moet men
omzigtiger zyn.

Hier en daar op de hoogtens in de bollchen vond men kleine Mier- jMiercc

hopen, gemaakt door een foort van pekzwarte Mieren, die den Z'weed-

fchen volkomen gelyk dog wat kleinder waren.

Den 21. Auguflus waren 'er enigen uit de drie Amerïkaanfche Vol- Wilde

ken , namelyk de Hurons , -de Mikmaks , en de jinies , (*} by den Volken,

Gouverneur Generaal. De Anies zyn een foort van Iroquoizen , en
bondgenoten der Engelfchen. Zy waren in den laatften oorlog gevan-

gen gemaakt.

De Hurons behoren tot die zelve Amerikanen die te Lerette wonen, Hurons
en den Chrilklyken Godsdienft aangenomen hebben. Zy zyn zeer lan"-,

fterk , grof van leden , welgemaakt , en koperkleurig. Zy hadden kort

zwart hair , dat op het voorhoofd van het ene oor tot het andere afge-

fchoren was. Geen van hun droeg hoed of muts. Enigen hadden
oorringen , anderen niet. Verfcbeidenen hadden het gant'fche aange-

zigt met vermilioen befchilderd; dog anderen hadden alleen maar eni-

ge dwarsftrepen op het voorhoofd en by de oren. Ook waren 'er die

het hair met vermilioen befmeerd hadden. De rode kleur is het voor-

namelyk waar zy zig mede befchilderen ; egtcr heb ik 'er enigen gezien

die 't aangezigt met zwart beftreken hadden. Velen hadden in 't aange-

zigt en op het lyf verfcheiden' figuren , welken daar zo op gemaakt wa-
ren dat zy noit uitgingen. Hoe dit gefchiedt zal ik in 't vervolg melden.

Deze figuren zyn allen zwart. Sommigen hadden op elke wang ene
(lang, anderen enige kruillen, wederom anderen enen pyl, ene zon, of
iets anders , zo als het hun in 't hoofd gekomen was. Diergelyke figu-

ren hadden zy ook op de borfl:, en andere delen van het lichaam. Dog
fommigen hadden 'er geen in 't geheel. Zy droegen een hembd , wk

of

(*) Waarfchynlyk Onidoes , zegt de lieer FoasJEiu



15Ï KANADA.
of blauw .geflreept , en een hairig dek, blauw of wit, mer ene rode of
blauwe llreep om den rand. Somtyds was het dek zelf rood. Dit dek
hadden zy alcyd op de fchouders, of lieten het afhangen, en floegen

het dan om de middel. Om den hals droegen fommigen ene ketting

van violette Wampuvn met kleine witte Wampums daar tufTchen. Deze
Wampums waren klein , van gedaante als ene langwerpige parel , en

van die mollèlen welken de Engeljchen Clams (*) noemen gemaakt.

In 't vervolg zal ilt 'er meer van zeggen. Aan deze Wampumketting
hadden velen voor op de borfl: een ftuk Franfch zilvergeld hangen,

met het beeld des Konings daarop. Anderenwederom droegen daaraan ene

gi-ote fneuwwitte mofièlfchaal,diergelyken zy zeer hoog fchatten, en die

zeer duur zyn. Daar waren er die niets om den hals hadden. Alleen gin-

gen zy met de borft bloot. Voor het lyf hebben zy ene tabaksbeurs

van beeflenvellen gemaakt , met de hairige zyde buitenwaards. Hunne
fchoenen waren van vellen , en geleken veel naar de fchoeiien zonder

hakken welken de Vrouwen in Finland dragen. Sommigen hadden hun-

ne fchoenen met vennilioen befchilderd. In plaats van koulTèn hadden

2y blauwe doeken om de benen en dyen gewonden, op de zelve wys
•als ik het wel by de Rujjifche boeren gezien heb.

Mik- De Mikmaks waren gelyk de Hurons gekleed , uitgenomen dat zy
maks. Ismge, ongekrulde, pekzwarte hairen hadden, die boven over de fchou-

ders afhingen. Byna alle deze Volken hebben pekzwart en ongekruld

hair , enige weinigen heb ik 'er egter gezien wier hair xamelyk gekrocfl:

was. Dog men moet aanmerken dat het hier in Kanada zeer raoeilyk

is van de wezenstrekken der Jmer.ikanen wel te oordelen , dewyl hun

bloed met dat der Europers zeer vermengd is, het zy door middel van

gevangen' kinderen die zy onder zig aangenomen hebben, het zy van

wegens vele Franfchen^ die op hunne reizen door het Land ook het

hunne gedaan hebben tot de vermeerdering van de huisgezinnen åsr Wil-

den , dewyl de vrouwen van dien landaard niet ongerieflyk zyn. Deze
Mikmaks waren door de bank zo groot en kloek niet als de Hurons.

ik heb gene IVilden gezien die zo lang hair hadden als dezen. Hunne
taal was ook van die der Hurons onderfcheiden ; en om die reden worde

'êr een tolk voor dezelve onderhouden.

Jmcs. De Anies maakten het derde volk uit dat men hier zag. Van dezen,

bondgenoten der Engelfcben^ v»raren in den laatften oorlog vyftig man
opgetrokken om rondom Montreal te pionderen. Dog de Franfchen^

van hun voornemen onderrigt, fielden ene hinderlaag toe, en fchoten

by 't eerde vuurgeven 'er vierenveertig van over hoop, zo dat 'er maar

de vier die nu Wer waren , en twee anderen die thans ziek lagen , het

leven

(*') Vems msrcemria Linn.
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leven 'er van afbragten. Zy fpraken dezelve taal als de Hurons , en wa-

ren ook zo kloek. Dog de Hurons fchenen langwerpige en de ^nies

rondagtige aangezigten te hebben. Deze ^nks zagen 'er vry wreed uit ;

hunne kledkig egter was als die der overige fVtlden , alleen hadden zy

agter in den nek een lang rondagtig ftuk tin in 't hair gebonden. Een

van hun had ene bloem midden in 't hair op den kop. Ieder byna van

deze PFilden had zyne tabakspyp by zig, die van grauwen kalkfteen ge-

maakt was, en enen langen houten llteel had. Hier waren niets dan

mansperfonen. Toen de Gouverneur Generaal hun gehoor verleende

gingen de Mikmaks op den grond in de zaal zitten, gelyk de Laplan-

Jers gewoon zyn. Dog de anderen zaten op doelen.

In Kanada was thans gene Boekdrukkery , fchoon 'er voor dezen ene Boek-

geweeft is. Alle de boeken kwamen uit Frankryk over, en alle wet- drukke-

tcn en diergelykewierden gefchreven , het geen zig^elfs tot het papieren geld ^^

hier te lande toe uitftrekte. Men gaf voor dat men hier gene drukkery

hebben wilde om voor te komen dat 'er kwade boeken , tegens den

-godsdienft , de regering of de goede zeden gedrukt en verfpreid wer-

den , als of dit niet door gefchreven boeken konde gefchieden. Dog de

ware reden zal , denk ik , deze zyn , dat aangezien de armoede des lands

«en Drukker zyn beftaan hier niet zou kunnen winnen, en ten dele ook

om Frankryk het voordeel te geven van boeken herwaards te kunnen °

zenden.

De Maaltyden waren hier in vele ftukken zeer verfchillende van die Maaky-

men in de Engelfche Volkplantingen hield, het welk veelligt van het
"'^"*

onderfcheid dat 'er nifTchen de twee volken in fmaak, zeden, en gods-

dienft heerfcht , afliangt. Men at hier driemaal daags , 's morgens , 's

middags en 's avonds. Men ontbeet gemeenlyk tuflchen zeven en agt uur.

De Franfchcn Honden hier mceftxToegop, zo dat men zelfs om ze-

ven uur den Gouverneur reeds fpreken kon. Ook was dat de tyd om
hem zyne opwagting te maken, en enig verzoek te doen. Men ont-

byt op velerhande v/yzen. Sommige mans gebruiken een (luk broods

in brandew^n gedoopt, anderen namen een flokje brandcwyn met een

ftuk broods toe. Chokolade wordt ook veel gebruikt. De raeefte

vrouwen, en ook vele mans, drinken koffi met een weinig melks. Som-
migen ontbyten in 't geheel niet. Ik zag hier noit thee gebruiken ,

milTchien om dat men koffi en chokolade uic de Franfcbe zuidelyke Amt'
rikaanfche Provinciën krygcn kan, dog de thee uit China halen moet,

voor de welke men niet nutteloos het geld buiten het land zenden wil.

Ook zag ik nergens boterhammen by 't ontbyt gebruiken. De middag-

maaltyd wierd gemeenlyk om twaalf uur gehouden, By de aanzien-

lykften komen vele geregten op tafel , en de overigen volgen hen na als

zy gaden hebben. De broden waren gemeenlyk van weit en langvver-

//, Deel. V pig
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pig. Voor elk menfch legt men een bord , ene vork , lepel , en fervet.

In de Engelfche volkplantingen heeft men zelden fervetten op tafel. Op
verfcheiden' plaatfen legt men 'er ook een mes by , dog op de meeften

niet, en daar brengt ieder, vrouwen zo wel als mans, zyn eigen mes

mede. De lepels en vorken waren gemeenlyk van zilver, en de borden

meeft van Delffch porcelein. De maaltyd begint met foep vol van

brood. Dan komt 'er vleefch, op velerlei wyze toebereid, ragouts, ge-

vogelte, en diergelyken, te gelyk met fiilade. Over tafel drinkt men
meefl roden Franfchen wyn , gemeenlyk met water. Ook drinkt men
'er fomtyds een zeker foort van bier, van fparrebomentakken gebrouwen.

De vrouwen gebruiken meeft water, ook wel een weinig wyns, doggeen

bier. Men had vryheid in 't drinken , en kreeg de fleflchen by zig op

tafel. Het nageregt beftond uit verfcheiden' konfituren, kaas, en melk,

welke men met fuiker op het laatft gebruikte. Vrydags en zaterdags at

men geen vleefch , dog leed daarom geen honger. Men krygt dan aller-

lei moeskruiden en vifch , welken laatften men op andere dagen zelden

eet. Men gebruUct veel konkommers in fchyven gefneden in room , het

geen zeer goed is. Ook eet men ze fomtyds alleen gelyk radys. De me-
loenen gebruikt men altyd met fuiker. In den wyn en den brandewyn doet

o men hier en by de Engelfchen noit fuiker, waarvan men in Zweden wel

eens zoveel gebruikt dan hier. Men bidt nog dankt hier niet voor ofna den

maaltyd, dog maakt een kruis, het geen ook fommigen wel vergeten.

Na het eten drinkt men ten eerften een kopje koflï zonder melk. Des
avonds eet men meeft om zeven uur en iets later, en de geregten zyn

dan byna de zelven als des middags. Pudding en punch ontmoet men
hier niet, fchoon zy den punch wel kennen.

Honden Men had hier op verfcheiden plaatfen honden gewend water uit de

die \va- Rivier te halen. Ik zag den 53. Aug. twee grote honden voor een wa-
ter ha-

g(,ntje agter malkander gefpannen. Zy hadden nette aiigen op het lyf,
"'

en enen toom in den bek, gelyk de paarden. Op het wagentje ftond

ene ton. Zy wierden van een jongetje geregeerd dat agter den wagen

liep. Als zy aan de Rivier kwamen fprongen zy 'er van zelven in, en

dan vult men de ton. Dit gedaan zynde trekken de honden het wa-

gentje weer den berg op en naar huis. In 't vervolg zag ik byna alle

dagen te ^uebec honden met wagentjes naar de Rivier lopen. Som-

tyds was 'er maar een hond voor. . Die honden waren zelden groot. De
jongens die 'er by zyn hebben lange zwepen in de hand. Ik zag op dé-

ze wys niet alleen water, maar ook hout en andere dingen halen. Des

winters pleegt men dikwyls in Kanada , als men op reis is , honden voor

kleine daartoe gemaakte fleden te fpannen , waarop men zyn reistuig en

andere dingen legt. Gemene lieden gebruiken ze op deze wys gemeen-

lyk als zy des winters reizen, en gaan zelven te voet. Byna al het

hout,
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hout , dat de arme menfchen 's winters nic de boflchen halen , 'wordt hun
door honden toégevoerd , waarom men die honden ook de paarden der

armen noemt. Zy fpannen 'er dan meeft twee agter malkander voor ie-

der voer. Ook vertoonde men ray een paar daartoe met voordagc ge-

maakte nette fleden, waarin ene vrouw zitten kon , welken door twee

honden getrokken werden, die 'er, als de baan glad was, gi'oter fpoed

mede konden maken dan men wel denken zou. Een hond van middel-

matige grootte is dan in ftaat een menfch te trekken. Oude lieden heb-

ben my verhaald dat 'er in hunne kindlchheid weinig paarden in het land

waren , en de inwoonders toen des winters alle hunne vragten door

honden deden trekken. Verfcheiden Franfchen , die 's winters naar Tef"

ra Labrador gereifd waren , verhaalden , dat de Eskitnaus , welken

dat land bewonen, niet alleen hunne goederen van honden op fleden

trekken laten , maar dat zy zelven op fleden door honden getrokken

op het ys ryden.

Dl', hoogtens ten weften bulten de Stad brengen vele bronnen voort. Bronnen.

Alle deze heuvels beftaan uit de voorheen gemelde kalkleyen , en zyn

aan den weflkant tamelyk fl:eil , zo dat het moeilyk is ze te beklimmen.

Hunne loodregte hoogte bedraagt omtrent tien of twaalf vademen. Bo-
ven op zyn zy zonder hout, en met ene dunne korft van aarde, die

men tot koomlanden of weiden gebruikt , bedekt. Het is onbegrjfplyk

hoe deze naakte heuvels aan al dit water komen dat 'er van komt af

vloeyen. Zouden deze heuvelen.de eigenlchap hebben van het water uit

de lugt , het Zy by dag of by nagt , aan te trekken ; en zouden de
bergen die uit leyen beftaan daar bekwamer toe zyn dan anderen?

De Paarden in Kanada , oorfpronglyk uit Frankryk hcrwaards ge- Paarden,

bragt, zyn van een goed foorc, fterk, vlug, en zo groot als goede Rui-
terspaarden. Men hakt hun hier, gelyk als in Engeland^ de ftaarten

af, waardoor men de anne dieren van hunne wapenen tegens de menig-
vuldige vliegen en ander ongedierte berooft. Als de paarden trekken

moeten fpanc men ze agter malkander, dog zelden meer dan drie. En
dit zal miffchien de reden wezen waarom men den paarden de ftaarten

kort, op dat het voorfte het agterfte daar mede niet in de ogen flaan

mogte. Men ziet zelden wagens met vier wielen , maar meeft karren.

De Gouverneur en enigen weinigen der voornaamfte Heren gebruiken
hier koetfen ; de overigen vergenoegen zig met open chaifes. Men
klaagde in 't algemeen dat de Boeren te veel paarden begonnen aaa
te fokken, waardoor des winters het voeder voor de koeyen te kort

fchoot.

De Koeyen waren hier ook uit Frankryk gebragt. Zy waren zo Kocyeij,
groot als onze Zweedfchen. Men zeide dat het vee hier te lande klein-

dcr wierd, en fchreef het aan de koude der wint-ers toe, gedurende den wel-
V a ken
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ken men ze zés maanden lang genoodzaakt is opgefloten te houden , ea
ze matiglyk te voeren , uit vrees van gebrek. De meeden hadden hoor-

nen, enigen alleen uitgenomen. Dog in Penfylvanie was het ene on-

gehoorde zaak ene koe zonder hoorns te zien. Zoude de koude hier

iets toe doen? Melk geven de koeyen hier zo veel als in Frankryk. Het

ofTen- en kalfsvleefch te Quebec wordt voor beter dan dat te iJ/o»/rtf»/ ge-

houden, het welk fommigen aan de brakagtige weiden die hier leggen

toefchryven. Dog dit kan alleen de reden niet zyn , want het minfte

vee dat te Quebec verkoft wordt heeft op biezengras (*) geweid. In

Kanada trokken de oilèn met de hoorns; maar ia de Engalfche volk:-

plantingen met de fchoften
, gelyk de paarden doen. De koeyen wa~

ren hier van allerlei kleuren , dog de meeften egter zwart of ros.
Schapen.

Jedek. Boer houdt hier gemeenlyk enige Schapen, van de welken hy,

zo veel wol- wint als hy tot zyne kleding van noden heeft. De befte

lakens evenwel komen uit Frankryk. De wol der fchapen uit. Frank-

ryk hier gebragt wordt, als het vee enigen tyd is hier gevreeft, grcrf en

harder dan zy geweeft is. En dit is nog erger by de voorttelingea,

Men fchreef dit aan 't gebrek toe dat, de fchapen des winters lyden^

moeten.

Geiten, Geiten heb ik nergens in Kanada- gezien ; ook zeide men dat 'e»

gene waren. In de Engelfche volkplantingen zag ik 'er ook maar eni-

gen, en dat op maar ene plaats. Ook worden zy daar slleen maac
gehouden om de melk in fommige ziektens te hebben.

Eggen. De Eggen zyn hier driehoekig , met twee der zyden van zes , en de derde

van vier voet breedte; De tanden en al het overige is van hout. De tanden

zyn omtrent vyf duimen lang, en ftaan ook zo veel van malkander af..

Schoon Het gezigt een vierde van ene myl ten noorden van> Quehc is vet;-

uitzigt. rukkelyk. Het land gaat afbellende naar de Rivier toe, en hoe verder

men van dezelve afkomt des te hoger wordt het. Op vele plaatfen was

het door de natuur in terraflèn verdeeld, die de ene boven de andere

leggen. Van' deze hoogtens- kon men ver rondom heen zien.. Quebec

vertoonde zig zeer duidelyk naar het- zuidem Ten ooften zag men de

fchepen op de St. Laurence zeilen. Naar 't weften lagen de hoge ber-

gen in de welken zig deze hoogtens verliezen. Al het land was ge-

bouwd of tot weiden gemaakt. Hier en daar zag men een klein bofchje,

> dat 'er nog vande oude zware boflchen was overgeblevenv De alikers waren

merendeels met weit, dog ook tamelyk veel. met witten haver, en op

fommige plaatfen met erwten bezaid. Ander graan vond men hier niet.

Men zag fchone huizen en boerderyen , die egter allen van malkander af-

gefcheiden lagen.. De woonhuizen waren gemeenlyk van zwarte kalk-

leyen

(•^ Triglocbin.
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leyen gebouwd en van buiten gewit. Verfcheiden beken droomden vare

de hoge bergen van het ene terras op het andere naar beneden. Deze
hoogtens onder de bergen gelegen bellonden geheel en al uit zwarte

kaUklei, die in de opene lugt in fchyven fplyt. Boven op dezelve

lag de aarde ter dikte vanene halve tot drie ellen toe, welke aarde met
kkine ftukken van de lei vol was. De beken hadden zig gemeenlyk een

diep bed uitgehold, en hare kanten beftonden merendeels, louter uit lei.

Nu en dan vond men in de dikker lagen enen donker grauwen kalkfleen ,,

die, aan ftukken gebroken zynde, gelyk als ftinkfteen rook.

Men was thans bezig, voor 's Konings rekening alhier verfcheiden fche- Schepen
pen te bouwen ; dog voor myn vertrek van Quebec kwam 'er bevel ge- getim-

ne nieuwen' op ilapel te brengen ,, en alleen die aftemaken welken men ^^"^^^

begonnen had. De reden hiervan was dat men ondervonden had dat de

fchepen van Amerikaanfch eiken hout getimmerd in verre na zo lang

niet goed blyven als die van Europifcb hout gebouwd zyn. By Que-
lec waft weinig eiken hout , en de eikenbomen die daar vallen zyn ge-

meenlyk zo klein dat zy toe weinig deugen. Men laat om die reden,

het timmerhout uit die oorden van Kanada halen die aan Nieuiu En-'

geland grenzen» Alle de eiken: in Noord Amerika hebben die eigen-

fchap , dat hoe meer noordelyk zy groeyen zy des^ te beter tegens de
verrotting beftand zyn. Het hout wordt met vlotten langs de ftromen,

die van de grenzen van Nieuw Engeland komen , en die omftreeks vaa
Lac St. Pierre in de St. Laurence vallen, naar Quebec gebragt.. Ook
komt 'er enig hout uit het land tulTchen Montreal en Fort St. Fredertc.

Dog dit hout wierd niet voor zo goed gehouden als het vorige; ook.

moeil het van verder komen.

Den 26. Aug. vertoonde men my ene groene aarde, die den ilf^^r- Groene
quis de la Galijfonnière van boven uit Kanada gezonden was. Het aarde,

waseen foort van klei, die fterk aaneen kleefde, en door en door de
kleur had van kopergroen. (*)

Door geheel Kanada vindt men Kreeften in de beken en ftromen , ir r
van den zelven aard als de onzen. De Franfchen houden 'er veel van. ten.

Ook zeide men dat zy door de menigte die 'er van gevangen wordt zeec

verminderd waren.

Het gemene volk hier te lande fcheen zeer arm te zyn. Zy hadden
maar eventjes den koft. Weinig lieden van den lagerenftand bezitten eni-

ge rykdommen. Zy waren meeften tyd te vreden als zy droog brood en
water konden hebben. Het overige dat zy van levensmiddelen hadden , als

vleefch, vifeh, eycren, hoenders, boter,, kaas en diergelyken, bragten

zy in de Stad om te verkopen. Van dat geld koften zy klederen , bran^
V 3 dewyn

(*); WaarTchynlyk was die aarde bezwangerd met deeltjes van koperei-ts»
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åewyn , en opfchik voor de vrouwen. Maar lioe mager zy het ook had-

den waren zy dog ahyd wel vergenoegd en vrolyk.

Tvcis Op verzoek van den Goiivemeur Generaal en den Marquis åe la Ga-
"^^.';

,, lifonnière had ik met enige Franfche Heren party gemaakt om de zo

Paul.' genoemde zilver- of liever loodmyn by Baïe St. Paul te gaan bezig-

tigen. Ik aanvaarde deze gelegenheid om een groot deel van 't Land te

zien met vermaak. Wy gingen dan des. morgens den ap. Aug. met ene

fchuit de St. Laurence af op reis.

De oogft was nu op handen, en ik zag overal het volk wakker op het

land aan 't werk. De Weit en den Haver had men reeds ene week ge-

leden begonnen te mayen.
'

Het gezigt voor Ouebec op de Rivier was zeer fchoon. De Stad lag

hoog, en men zag alle de gebouwen zeer wel. De fchepen leverden

ene fraye vertoning op. Het kruidmagazyn ftak boven alle de gebou-

wen uit.

Het land dat wy voorby voeren ftreelde het oog niet minder. De
St. Laurence liep hier byna geheel van 't zuiden naar het noorden. Aan
beide zyden vertoonde zig ruime bebouwde landeryen , dog meer aan de

welt dan aan de oóftzyde. De kanten der Rivier waren hoog en fteil.

Ene menigte van door dalen van malkander afgefcheidene heuvels, ultgc-

ftrekte akkers, die tiu van het koom wit waren, en voortrefFelyke bos-

fchen, maakten het gezigt aan beide zyden zeer aangenaam. Hier en daar

zag men ene kerk van lleen ftaan. Ook fmeet zig nu en dan een beekje

/. van de hoogte in den ftroom. Waar de beken enige kragc van water

hadden waren 'er molens op gebouwd.

hle Na anderhalve Fr. myl ver geroeid te zyn kwamen wy aan Isïe d'Or-
ilOrle- igans^ een eiland van omtrent zeven en ene halve Fr. mylen lang, en
"'" twee breed. Het legt midden in de St. Laurence. Het Eiland is hoog,

de oevers zyn fteil , en bofchryk. Op fommige plaatfen waren zy eg-

ter vry van hout en digt aan den oever bebouwd. Het Eiland is zelfwel

bebouwd , en men zag niet anders dan fraye ftenen huizen , grote ak-

kers , weilanden , bofTchen van bomen die hun blad vallen laten , en eni-

ge ftenen kerken.

Wv volgden den weftelyken tak der Rivier, dewyl dit de kortfte weg

is. Dezen tak fchattede men op een vierde van ene Fr. myl breedte.

Dog de fchepen durven dezen weg niet nemen , ten dele van wegen de

zandbanken die hier nevens de uitftekken van het land leggen, ten dele

wegens de ondiepte, en ten dele van wegen de klippen en ftcncn die

onder water leggen, maar houden zig altyd aan de ooftzyde des Ei-

lands. Hefland bleef de zelve gedaante als voor dezen behouden. Op
het vafte land beftonden de hoogtens overal uit de meermalen genoem-

de zwarte kalkleyen. De huizen der Boeren waren meeft overal van

dien
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dien fteen opgemetfeld, en van buiten gewic. Hier en daar cgter fton-

den huizen van anderen fteen. Ene ry van den hoge bergen , die wcrt-

waards van de Rivier lag , en zig meell van 't zuiden naar het noorden

ftrekt , begon allengskens de Sr. Laurence te naderen , zo dat zy , die

by Quebec wel twee mylen van de Rivier af lagen , negen Fr. niylen ver-

der byna vlak aan den oever kwamen. Merendeels waren deze bergen

met hout bewaflèn , dog op fommige plaatfen waren de meefle bomen
verbrand. Omtrent zeven en ene halve Fr. myl van ^ebec legt aan

de weftzyde der Rivier, beneden aan den oever, ene keric, die St. An-
ne genoemd wordt. Zodra de fchepen , die uit Frankryk of elders an-

ders vandaankomen, deze kerk in 't gezigt krygen, lollen zy hun ge-

fchut tot een teken van vreugde dat zy nu niets meer op de St. Lau-

rcnce te dugten hebben , en nu het gevaar der menigvuldige zandbanken

te boven zyn. Het water in de Rivier was overal bleek rood en troe

bel , fchoon men het meer dan zes vadem diep rekende. Een weinig

beneden St. Anne viel aan de weftzydc der Rivier een ftroom in de-

zelve , die La grande Rivière (*) genoemd wordt. Deze Rivier ftroom-

de zo hevig dat het water byna tot in het midden van den tak der St,

Laurence tuilchen 't vafte land en het Eiland zynen loop behield.

Omtrent ten twee uur na den middag begon de vloed, ook hadden

wy den wind fterk tegen, zo dat het cms onraogelyk was verder te ko-

men, zo lang tot dat het weer begon te ebben. Wy namen dan onzen in-

trek op ene boerdery , toebehorende aan de Priefters van ^itbec , nevens

ene fraye kerk, St. Joachim toegewyd. Wy hadden dezen dagagtFr.
mylen afgelegd. Wy werden zeer vriendelyk ontvangen. Al het om-
leggende land is van den Koning aan het 6'f«?/«<?r/«w te Q«e^?fgefchonkcn
geworden, dat het den boeren verhuurd heeft. Hier bevonden zig nu
twee Priefters, en verfcheiden jongelingen, welken zy in 't lezen en
fchryven en in 't Latyn onderwezen. Dezen worden meefl tot den gees-

telyken (land gefchikt. Vlak over deze plaats lag de noordelykfte hoek
van de Isle d^Orleans.

De tuinen te Montreal en te Quebec zyn vol van rode AalbefTen. Zy
zj'n oorfpronglykuit£»ro/)rf, dog tierden hierbyzonder wel. De boom-
pjes waren vol van beflèn.

Veel wilde wyngaarden (f) wieflcn 'er in de boflchen. Ook had men ze
door geheel Kanada, in de tuinen en by de zomerhuisjes geplant. Deze
zomerhuisjes waren alleen van latten gemaakt, en werdenvan alle kanten

door de zware bladeren der wyngaarden bedekt, zo dat 'er de zon
niet door kon dringen , en zy des zomers zeer koel en aange-

naam waren. De wind dwong ons den nagt over te St. Joachim
te

(*) Be grote Rivier, (f) Vitii Labrusca tf vidpina.
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te vefblyven. Den 30. retceden wy onze reis tegens den wind c^
Toort.. By St. Joachim begint de Rivier als de vloed hoog komt
tjrak te worden, en hoe meer men naar beneden komt des te zouter

wordt zy. Wy zagen in 't eerfl: aan de weftzyde der Rivier voor-

trefFelyke landeryen , die egter zeer laag lagen , dog kort daarop kwa-

men de hoge bergen tot aan het water. De oever hield toen op

tiit kalkleyen te beftaan., en veranderde in enen uit glinflerfteen en

kwarts vermengden kalkagtigen rotsfteen. (*) De glinfterfïeen was zwart,

€n de kwarts ten dele helder grauw. Deze ftofen waren zo wel on-

der malkanderen^rermengd dat men ze met het oog kwalyk, dog met

het werktuig in 't geheel niet van een fcheiden kon. De breedte

•der Rivier viras byna drie Fr. mylen. Men toonde my hier en daar

hoe bezwaarlyk de fchepen de regte doorvaart vinden konden, welke

nu aan dezen dan aan genen kant der Rivier lag.

Wy kregen een zeer gevaarlyk ftuk wegs, ter langte van vyf Fr.

mylen , dewyl de gantfche wefteroever der Rivier uit hoge en fteile ber-

gen beftaat, zo dat indien onseen ftorm overvallen had wy nergens voet aan

land zouden hebben kunnen zetten , uitgenomen dat op twee of drie

plaatfen fmalle openingen in de bergen waren daar men des noods de

fchuit zou hebben kunnen bergen , dog dan moeft men in den ftorm die

nauwtens juift weten te treffen , anders moert men onfeilbaar op de klip-

pen omkomen. Deze bergen waren of j^eheel kaal , of met zeer on-

•digt ftaande dennen bewuffen. Op fommige plaatfen egter waren klo-

ven , in de welken de bomen digt op een Honden en ook hoger

opfchoten. Dit vertoonde zig van veiTe als of 'er onder op de rots hagen

geplant waren. Wat verder kwamen wy een kerkje voorby, orahetv/el-

ke heen enige boerderyen lagen. De plaats werd Peüte Rivière ge-

noemd, en de Ingezetenen hield men voor zeer arm, het welk ook niet

onwaarfchynlyk was. Zy hadden niet meer lands om te bebouwen dan

het geen tuflchen de Rivier en 't gebergte lag, het welk op zyn breedft

niet boven de drie fnaphaanfchoten bedroeg. Omtrent zeventien Fr. my-

len van ^uebec werdhec water zo zout dat niemant het drinlcen kon. Om
deze red^ hadden onze roeyers zig van enen ketel met friPch bronwater

voorzien. Eindelyk kwamen wy des avondsom vyfuur in Baïe Sf. Paul,

waar wy ons verblyf by de Priefters namen, die daar een groot gebouw
bezaten , en ons zeer verpligtend ontvingen.

Saïe St
^^''^ ^^' ^^^^ ^^ ^^" ^^^^^ Kersfpel, agttien Fr. mylen van Ouebec,

Paul. 'aan enen waterboezem, even weinig van de Rivier af, gelegen. De
grond is 'er laag en vlak, van alle kanten door hoge bergen omringd,

uitgenomen alleen op ene plaats aan den kant der Rivier. De boerdery-

en

(*) Saxum mUaceo qmrzo/o calcarium.
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en lagen ieder op zig zelve. De kerk is ene der eerden die hier te

lande gebouwd werden , liec geen ook genoeg uit hare flegte bouworde
blykt. De muren beftonden uit balken , itaande over einde omtrent ene

el van malkander, en op de balken ruilte het dak. Tuffchen de balken

had men de muren van zwarte kalklei opgetrokken. Het dak was plat.

In de kerk was een klein koor, en ene houten fakrifty. Zy had genen

toren ; maar daar was ene klok op het dak , hangende in de open lugt.

Het gehele land behoort den Geeltelyken. De Ingezetenen leven me-
rendeels van den landbouw en het branden van Teer , die te ^tebec ver-

koft wordt.

Dewyl het land laag en aan enen waterboezem gelegen is , zoude men
ligtelyk vermoeden dat de grond eertyds water geweeft, en door de flib-

ben, welken kleine daar langs lopende beekjes, en by ftormig weder
de Rivier zelve, aangevoerd hebben, voortgebragt was. Een groot deel

der gewaden die men hier vindt zyn ook zeeplanten , als de Salicornia ,

de Glaux , het Pifum maritimum , en anderen. Dog de Inwoonders

verzekerden my allen dat zy onder 't graven noit model- of andere fchel-

pen gevonden hadden. Het zelve antwoord had ik ook reeds van ande-

ren , die noordwaards van ^uebec op de lage gronden woonden
, ge-

kregen, welken betuigden noit iets anders dan verfcheidene foorteii van
zand en aarde gevonden te hebben.

Het is zonderling, dat 'er byna altyd een andere wind op de Bai dan
op de Rivier walt. Dit wordt van de hoge bergen, waarmede de Bai
rondom , uitgenomen aan den kant der Rivier , omgeven , is veroorzaakt. Als
dan de wind van dien kant op de Bai komt , duit hy tegens de bergen
wederom , en moet dus ene andere dreek krygen. Dus kan 'er op de
Rivier of op het vlakke veld een noorden, en hier een zuiden wind
wayen.

Op den oever der Rivier zag ik drie foorten van zand leggen. Het Zaad.
ene was een helder grof zand, dat uit hoekige kwartskorrels hedond,
en op de dranden gemeen is. Het andere was een zeer fyn zwart zand,
gelyk ik voorheen in menigte op den oever van het Meer Champlaia
gevonden had , en door geheel Kanada tamelyk gemeen is. De zeil-

flecn trekt byna alle deze korrels aan. Het derde was een granaatkleurig ins-

gelyks zeer fyn zand, ontdaande, naar alle gedagten , uit de granaatkleu-

rige zandkorrels, welken men zeer overvloedig in alle de denen en ber-

gen hieromdrecks vindt ; het zy dan dat dit zand ontdaan is uit denen
welken uit malkander gevallen of door het water afgedepen zyn , of
dat dit zand zelf aan deze denen het beftaan gegeven heeft. Ik
vond in 't vervolg van deze Reis dikwyls op de oevers van dit zwarte
en van dit granaatagtige zand ; dog het meed van het zwarte.

Den 3 1 . Aug. zag men des morgens als enen zwaren rook van de
IL Ded. X ber-
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bergen om hoog rj'zen ; en delugtwaszo volvanMuggendatnienzigniet

wifl: te bergen. Vooral was die gedierte laüig in het hout. Zy waren

wat kleinder als de Zweedfche Muggen. Dog by Fort Si. Jean heb

ik Muggen van het zelve foort als de onzen gezien, zelfs een weinig gro-

ter, byna gelyk onze Tipula hortorum. Dezen waren meer dan bloed-

dorftig. Ik troollte my met de gedagte dat haar tyd haafl: voorby zyn

zoude.

Na den middag voeren v>iy verder de St. Larence af naar de plaats

daar men zilver of looderts vinden zou. Wat beneden Baie Si. Paul

kwamen wy een uitftek lands voorby , dat geheel en al uit enen grauwen ,

tamelyk digten, en in beddingen leggendenkalkfteenbeftond. Hy fcheen

maar ene verfcheidenheid van de zwarte kalklei te wezen. De lagen

waren niet horizontaal , maar byna loodregt , neigende noordwaards naar

beneden. Elke laag was ene halve el of iets meer dik; De fteen door-

gebroken zynde rook als ftinkfteen. Wy hielden ons, gelyk den voor-

gaanden dag, aan de weftelyken oever, die uit niet anders dan fteile klip-

pen beftond. De Rivier was nu maar drie Fr. mylen breed. Hieren-

daar zag men in de rotfen ftrepen van enen fneuwwitten , fynen, loden

en byna doorfchynenden Spaath. Op verfcheiden' plaatfen lagen ilencn

in de Rivier , zo groot als gehele huizen , welken voor enige jaren in de

lente van de rotfen waren afgerold. Men kan de plaats nog duidelyk

zien waar zy voorheen gezeten hebben. Op vele plaatfen zag men Aal-

kaften in de Rivier , diergelyken wy reeds befchreven hebben. (*)

Jlmi- Om den tyd te verkorten tekende ik enige woorden van de Algonkinfche

kinfchs taal op , die ik van enen Vader Jefuut leerde , die zig lang onder de Al-

taal. cronkins had opgehouden. Zy noemen het water ilJ«Å»;»<z», het hoofd

tlfiigon, het lichaam fVihas y den voet Ukhita, ene fcbuitCT/^Ä, een

fchip NaHkoan, het vuur Skute , hoi 3Iaskufu , het water Nypi , enen

haas IVbabus., enen marter IVhabiftanis , enen eland Mufu Q) , een

rendier Attikku., ene muis Mawituljis. Deze Jefukt meende grond

te hebben om te geloven , dat , als enig Amerikaanfch volk zynen oor-

fprong aan de 'tartaren fchuldig is, dat byzonderlyk ten opzigte der

^/gö»/^;»j plaats heeft, want hunne taal worde overal in NoordAmerikn
ver

(•*) Zie Bi. 115. ^
(f) Het beroemde Moofe-deer is niets anders dan een Eland, want niemant

kan ontkennen, dat Moofe-deer van Mufu of Moes afkomt, want de LT" op

't laatft van dit woord fpreken de Algofikins byna niet uit. Voor dat de Iro-

qunizen , of de Fyf Volken , zo niagtig wiertten als zy nu zj'n , waren de Al-

gonkim het voornaamfte volk van Noord Amerika , en hunne taal was in ge-

bruik over het grootfte gedeelte van dat land. En , l'choon zy byna gcheeldoor

de Jroquoizen uitgeroeid zyn , is nogthans hunne taal meer in gebruik in Ka-

nada dan enige andere Ammkaanfcke taal. F.
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ver ten weften van Kanada , naar den kant van Tartaryen toe
, gefpro-

ken. Deze taal wordt als zeer vi^oordenrj'k opgegeven , by voorbeeld , om
te zeggen ik ga op V ys gebruikt men een geheel ander woord dan

om te zeggen ik ga op het land , en ik ga op enen berg.

Des avonds laat kwamen wy te Terre d^Eboulement aan , dat twee Tem
entwintig Fr. mylen van Ouebec af legt , en de laatfte plaats aan de d'thmk-

weftzyde der St. Laurence is die bebouwd en van Franfchen bc-"'^"^-

woond wordt. Verder is het land zo vol bergen, dat het onbe-

woonbaar is, dewyl 'er geen enkeld ftuk lands gevonden wordt dat

men zou kunnen bebouwen. Een klein kerkje ftaat onder aan den

oever.

Hier vsraflèn gene Walnootbomen meer , van wat foort ook.

By Baie St. Paal vond men nog twee of drie van die Walnootbo-

men die de Engelfchen Butter-nut-trees noemen; dog zy waren de

enigen welken men in den gehelen omtrek ziet. Ook willen gene

Eiken hier, of verder noordwaards, waden.

Weit werd hier veel gezaid. De aarde is hier tamelyk vrugt- Granen,

baar , en geeft dikwyls vier- of zesentwintig voor een , dog gemeen-

lyk tien of twaalf. Het brood was hier witter dan ik nog in Ka-
nada gezien had.

Men zait ook veel Hater., en hy neemt beter op dan de weit.

Ook worden hier veel Erwten geteeld. Zy vermenigvuldigen zig het

meeft van alle granen. Daar zyn voorbeelden dat zy honderd voor

een gegeven hebben.

Vogels zyn hier niet veel ; en die hier des zomers zyn trekken ^''ogcls.

in den herfll: weg. Des winters ziet men hier niets dan Snewwvo-
gels, Patryzen, en Rävens. Zelfs de Krayen durven hier den win-

ter niet aftewagten.

De Bulkikktr is hier op vele plaatfen te vinden, gelyk ook de

F'uurvliegen.

In plaats van kaarilèn brandt men hier overal olie van Bruinvis-

fchen in de lampen. By gebrek van deze olie gebruikt men traan

van Robben.

Hier bevond zig ene vrouw die digt by haar negenenvyftigde jaar

en egter zwanger was. Zy had federt agttien jaar de ftonden niet

gehad. In 't jaar 1748. kreeg zy de kinderziekte; en nu was zy
zwanger en zeer dik. Zy was welvarende, en zeide dat zy het kind

voelde bewegen. Men bragt haar om de vreemdheid der zaak by
den Heer Gaulthier, die van ons gezelfchap was.

Den I. September des morgens om halfagt uren vertrokken wy van hier,

de Rivier nog verder afvarende. Het land by Terre d'Eboulemeut was
X 2 hoog.
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hoog, en beftond uit heuvels van loutere aarde, welken als in drie ofvier
verdiepingen boven malkander lagen , en allen bebouwd waren,

Aardbe- Deze oord leed veel fchade van de zware Aardbeving des Jaars 1663.
viiig van yan de welke Pere Charlevoix (*) fpreekt. Verfcheiden heuvels tui-

2' melden omver , en vele akkers die op de lager heuvels lagen wierden vernield.

Men vertoonde my enige kleine eilandtjes in de Rivier, welken by die

gelegenheid ondlaan waren.

Op de heuvels lagen hierendaar ftukken van zwarte Kalklei. Wy had-

den ter zyde gedurende agt of meer Fr. mylen zeer 4ioge grauwe ber-

gen gehad , beftaande uit enen rotsiteen , die uit enen purperen en

waterkleurigen kwans , enen ligtgrauwen kalkfteen , en enen zwarten

glimfteen, door malkander vermengd, bellonden. Zy kwamen met hun-

ne voeten in de Rivier. Men konde op dezelven gene kalklei gewaar

worden; dog nu begon die zig wederom te laten vinden.

Zwaluwen (f) vlogen 'er in menigte herom. De Rivier wierd hier

vier Fr. mylen Ijreed gefchat.

Ter zyde der Rivier zag men twee Fr. mylen ver diergelyke verho-

gingen van heuvelen gelyk by Terre tfEboitlement. Dog wat verder

kwamen 'er hoge en verdrietige bergen in de plaats.

Verscheiden' groter en kleinder Beken ftortten zig van de fteile oevers ,

die fomtyds enige vademen hoog , en nu uit rots , dan uit aarde befton-

den , in de Rivier , met zulk een gedruifch , af, dat men het van verre ho-

ren konde.

Mineraal In ene dezer beken , die over enen kalkftenigen berg liep , vond men
water, een mineraal water. Het rook vry fterk naar zwavel , was zeer helder ,

en veranderde niet van kleur door de galappelen. Als men het in enen

zuiveren zilveren beker giet, fchynt de beker verguld te wezen , en 'er

bleef ene karmozynagtige ftof op den bodem. Stenen en hout in dit wa-

ter leggende werden met een foort van flyra overtrokken , die van boven

ligt grauw en van onderen aan den iteen of het hout gantfch zwart

was. Deze flym beet niet fterk op de tong , dog fmaakte byna als

olie van tabak. De handen roken van deze llym , als men ze aantaft-

te , den gantfchen dag zo fterk naar zwavel , als waren zy 'er mede

befmeerd.

Op de hoogte van de oppervlakte van het water vond men veel kalk-

leyen. Zy lagen in beddingen, niet horizontaal, maar naaft malkander,

een weinig naar 't weftzuidweften hellende. Elke laag was omtrent tien

of vyftien duim dik. Boven aan, daar de lugt 'er by kwam, waren zy

in kleine blaadtjes gefchilferd , dog van binnen digt gefloten. Sommigen

helden wat naar 't grauwe.

Om
(*) Hijloire de li Nouvelle France. T. U. p. 125. (f) Sterm Hirundo.



CAP AUX OYES. 1749. 165

Om den middag kwamen wy by Cnp aux Oyes aan , welke naam mis- Cap aux
fchien oorfpronglyk is van de wilde Ganzen , die de Franfchen daax op o'^es.

hunne aankomfl: zullen hebben aangetroffen. Tegenswoordig zag men
'er niet enen vogel , behalven enen Raaf. Hier zouden wy de bewufte

aderen van metaal onderzoeken. Dog het waren niet anders dan fmalle

ftrepen van enen fynen witten Spaath , wanrin enige weinige korrels van

looderts lagen. Cap aux Oyes werd van enigen twee- van anderen vyf-

entwintig Fr. mylen van ^uebec gerekend. Ik zag met groot genoe-

gen dat • de meefle gewaden die men hier vond de zelven zyn die ook in

Zweden voortkomen. Tot ene proeve zal ik 'er enigen aantekenen.

Het Zandriet, of de Arundo arenaria van LiNNiEus, wies hier veel in

't zand , en deed het vaft leggen.

Het Elymus arenarius was ook overvloedig op de oevers. De Zijneed-

Franfchen noemen deze twee planten Zeerogge. (*) Deze planten/c/jeplai>

waflèn menigvuldig op de kullen van Newfoundland en van NoordAme- 1*^"*

rïka. De plaatfen daar het ftaat zien 'er van verre uit als koomlanden.

En dit kan tot ene verklaring dienen van het geen in de oude Noord-
fche Gefchiedboeken van Vinland det goda gezegd wordt , dat daar na-

melyk de Weit van zelve gi'oeit. ("f)

Het Zeenveeghree of de Plantage maritima kwam hier ook veel voor.

De Franfchen eten op zee de bladeren van dit gewas in foep of als fah'
de. Het kan ook als Zeevenkei (§) ingemaakt worden.

De Arbutus uva urfi van Linn^us walt hier in overvloed. De ^-^il-

den, de Franfchen, de Engelfchen , en de Hollanders noemen het Sa-
gakhomi. Men mengde de bladeren 'er van met de tabak.

De Myrica Gale, in Zweden Porfs genaamd, was hier ook overvloe-

dig. De Franfchen noemen het Laurier, ook wel Poivrier, Men
doet de bladeren in de loep , om 'er enen goeden fmaak aan te geven.
De Bunias Cakile wierd 'er ook genoeg gevonden. By gebrek van

brood vermengt men er den geftampten wortel van met meel.

De Borbus , de Jeneverboom , de Linnaa , en vele andere Ziveed-
fche planten en bomen , wieflèn hier in menigte.

Wy keerden nog dezen dag naar Bate St. Paul terug. Een grote ^aie St
Rob zwom de fchuit enigen tyd na, dog was te ver om gefchoten te Paji/.

kunnen worden.

Den 2. September gingen Wj de zilver- of loodaderen bezigtigen. Zy
leggen een weinig bczyden de molens van Baie St. Paul^ die denPrie-

X 3 fte-

() Seigle de mer. (^f) Vinland det goda, of bet goede JVynknd , is ('e
naam diun de (^yiåc Skandinavifche ZceYicden :im Jnurika ii;Kcn , het wdk
zv lang voor Columbus lyd ontdekt hebben. Zie Torf.ï;i Hiftaria Vinland:»
OHtiquce , feu partis Americce Septentmnalis. Hafnire 1715. in 4io, R

(§_) Crizbmuüu
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ftcren toebehoren. De berg beftond

, gelyk de meefte anderen hierora-

Itreeks, uit enen rotsfteen, t'zamengefteld uit enen witten ofligt grauwen
kalkfteen , enen roodagcigen kwarts, en enen zwarten glimfteen. De
kalkfteen had de overhand , en was zo fyn dat men de korrels niet zien

kon. Dog hy bruifcht llerk op met fterk water. Daarop volgen in me-
nigte de kwartsdelen , die ook uit kleine korrels bertaan , welken ver-

fpreid leggen, en vonken geven als men ze met flaal flaat. Dan komen
de zwarte glimfteendelen , en het miniHn getal zyn de doorfchynende deelt-

jes van kwarts. Ook vindt men 'er enige kleine fpaatkorrels in. Alle de-

ze foorten zjn wel door een vermengd , uitgenomen dat de glimfleen eni-

ge aders maakt. De Heen is zeer hard, dog wordt in den zonnefchyn

en de opene lugt week , en kan dan gewreven worden , en dan zyn zyne

delen niet te onderkennen. De berg was vol van loodregte fpleten,

waarin de loodaderen van 't ooftzuidooften naar het weft noordweilen lie-

pen. Het was als of 'er fcheuren in den berg gekomen waren, die ver-

volgens vol waren geraakt van een foort van fteen, waarin het looderts werd
voortgebragt. De fteen waarin het loodens zit is een zagte, witte, dik-

wyls byna doorfchynende fpaath, die ligt kan bewerkt worden. Ook
zyn 'er enige fh-epen in van enen fneuwwitten kalkfteen , en meeft altyd

aderen van enen groenen fteen gelyk als kwarts. In dezen fpaath waren

verfcheiden'^le£en,en hy ging in zulke ftukken als de kwarts van een, maar

is veel weker , geeft geen vuur met het ft^al , bruifcht niet op met
zure zouten , en is niet glad. Hy fcheen volkomen een foort te zyn \-an

Walleriüs's Glasfpaath. Somtyds zyn 'er kleine ftukjes van enen grau-

wen kwarts in , die door 't flaal geflagen fterke vonken geven. In deze

ftenen legt het looderts, gemeenlyk in klompjes, ter grootte van ene

erwt, dog fomtyds in ftukken van de grootte eens duims in 't vierkant.

Het erts is zeer helder , en maakt kleine teerlingen uit. Het was

niet ryk , uitgenomen op enige plaatfen. De aderen van den weken
fpaath en andere ftenen zyn zeerjfmal, en gemeenlyk van tien tot vyf-

tien duimen; op ene plaats alleen tweeëntwintig en enen halven duim

breed. Het beekje dat over den berg naar de molens liep fneed zo diep

in den berg , dat van den top des bergs tot op den grond van 'c beekje

toe het ene diepte maakte van zes vademen. Ik onderzogt hier de ade-

ren , en vond dat zy altyd de zelve wydte hielden , zonder dat zy by den

bodem van het beekje breder dan boven op den berg waren. Hieruit

is ligt optemaken , dat het der moeite niet waard zyn zoude [hier

myncn aanteleggen. Daar zyn drie of vier van deze aderen hieromtrent

op enigen affland van malkander , dog allen van dezelve hoedanigheid.

Zy lopen meeft loodregt, fomtyds alleen een weinig fchuinfch. Als men
van dezen gemelden groenen fteen enige ftukken in het water legt,

ïvordt 'er een groot deel van den vwtten Q^aath en den kalkfteen van ver-

teerd
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teerd, dog de groene fteen blyft ongefchonden. Het gedeelte vande
aderen dat naar de lugc toegekeerd is was alcyd ruw, dewj'I de lugc, de

zon , en de regen den fpaatli zcer ontbonden hadden ; dog de groene

fteen will daar niets van. Somtyds vindt men in deze aderen grote die-

pe gaten vol van bergkriftal. Het meeile zilver- of looderts is te vinden

naail den rots of zelfs op de zyden der aderen. Ilierendaar zyn in den

fpaath kleine korrels van Ppites, die ene fchone goudkleur hebben. Als

men den groenen fteen tot poeder dampt en op ene gloeyende fchup

goit, brandt hy met ene blauwe vlam. Sommigen meenden dan enen
zwavelreuk te vernemen ; dog dien konde ik noit ruiken , fchoon ik my-
ren reuk zeer wel had. Als deze Heen gloeyend wordt verliefl hy zy-

ne groene kleur , en word witagtig. Dog hy bruifcht niet op met (lerk

water.

De Zivavelkromen , indien ik ze dus noemen mag, zyn aan den voet Zwavcl-
van den berg^ waarin het lood- en zilvererts gevonden wordt. Hiervoe- bronnen,

gen zig verfcheiden' bronnen t'zamen , en maken een klein beekje. Het
water in het zelve was met een dun vlies bedekt, en liet overal ene witagti-

ge melige flof zitten , welke rterk naar zwavel rook. Het hout waar-

aan deze (lof zit geeft gedroogd, en in \ vuur geworpen zynde , ene blau-

we vlam en enen z^vavelreuk. Het water verandert niet door de galap-

pelen van kleur: ook verandert het de kleur niet van het blauwe papier

dat men 'er in legt. Het fchuimt niet fterk met de zeep. Het zilver

wordt 'er zwart in. In den tyd van drie uren was ook een mes'erzwart
in geworden. Het rook onaangenaam , en, zo als men zeide, nog
fterker by regenagtig weder. Thans lag "er ene menigte van krekels in.

De Ingezetenen gebruikten dit water als een middel tegens de fchurft.

Des namiddags gingen wy enen anderen ader bezien , dien men als

zilvererts bcvattenden had opgegeven. Deze ligt omtrent een vierde van
ene myl noordooft van Baie St, Paul, digt by een uitftek lands

, ge-

naamd Qzp au Cerbeau , vlak aan den oever der St. Laurence. De berg
bellaat uit enen ligt roden fpaath, enen zwarten glimmer, 'enen bleken
kalkfteen, purpere kwartskorrels, en wat doorfchynenden kwarts. Som-
tyds is de rode fpaath het voomaamfle , en legt in lange flrepen van klei-

ne harde korrels. Somtyds heeft de fyne glimfteen de overhand. Deze
twee fteenfoorten lopen in verwiflèlende ftrepen. De witte kalkfleen ,^

die uit byna onzigtbare deeltjes beftaat , is 'er onder vermengd. De kwarts-
korrels vertonen zig hierendaar, en maken fomtyds gehele ftrepen. Zy
zyn zo groot als een fpeldekop, rond, glinfterend, en geven vuur met
het ftaal. Alle deze ftenen zyn zeer hard» en de bergen by het water
bertonden 'er geheel uit. Somtyds leggen zy in byna loodregte beddin-

gen , van tien of vyftien duim dik. Deze bergen bevatten zeerfmalle aders,

van enen witten, en fomrj'dsgroenagtigen, fynen, halfdoorfchynenden >
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weken fpaath , die ligt tot gruis valt. In dezen fpaath vindt men dikwyis

fpikkels die 'er omtrent uitzien als het Zincum fterile. Nu en dan , dog
zelden , is 'er een korreltje looderts. De bergen langs den oever be-

ftaan fomtyds uit enen zwarten fynen hoornfleen , en enen yzerkleuri-

gen kalkfteen. In dat geval is de hoomfleen altyd drie of viermaal meer-

der in hoeveelheid dan de kalkfteen.

Hier in de nabuuifchap is insgelyks ene Zwavelbron, van juift dezel-

ve hoedanigheden als die ik reeds befchreven heb. De Typba latifolin

wad in de bron zelve , en tiert zeer wel. Een Sorberboom ftond 'er vlak

by , welks beffen van ene bleke gele kleur waren ; daar die van alle de

andere bomen van dit foort donker rood zyn.

Teer. Men brandt by Baie Sf. Paul veel Teer. Wy kwamen ene plaats

voorby waar men des zomers Teer brandt. Zy was even gelyk die wy
in Ooji Botbnie hebben , uitgenomen dat deze alleen iets kleinder was.

Egter zeide men dat 'er hier fomtyds zeer veel van gemaakt wordt. De Teer

komt alleen van den roden Pynboom. (*) De andere foorten deugen 'er

niet toe, want zy geven byna niets, ten minflen niet in vergelyking van

de moeite die 'er toe vereifcht wordt. Men gebruikt hier toe de wortels ,

die men opgraaft, en omtrent een ftuk van den ftam ter lengte van

enen vadem. Het overige wordt weggeworpen. Deze wortels zyn

zeer vol van hars. Zy wiften hier nog de konft niet, ten minden

gebruikten zy ze niet, om door middel van den boom ce fchillen,

meerder hars naar ene der zyden van den boom te trekken. De Teer-

tonnen waren pas half zo groot als by ons. Een ton houdt vyfenveertig

potten , en wierd nu te ^ebec voor vyfentwintig Francs verkoft.

Zand. Het zand op den oever der St. Laurence beftond op fommige plaac-

fen uit een foort van parelzand. De korrels waren van kwarts, kleinen

half doorfchynend. Sommigen waren rond, anderen langwerpig, ligc-

grauw ofgeheel wit. Op andere plaatfen beftond het uit zwarte deeltjes

van glimfteen. Ook waren 'er plaatfen waar ftreken van granaatzand la-

gen.

Bcro'en. Den 4. September gaven de bergen wederom enen zwaren nevel

als den rook ener koolbrandery van zig. Deze bergen waren zeer

hoog. Ik vroeg verfcheiden' lieden die veel door Kanada gereifd had-

den , of zy ergens in dat Land zo hoge bergen hadden ontmoet dat de

fneuw op derzelver toppen nimmer fmolt. Dog het antwoord was neen.

Somtyds blyft wel de fneuw op de hoogtens, by voorbeeld op die wel-

ken tuffchen Kanada en Nieuw Engeland zyn, tot diep in den zo-

mer leggen; dog zy fmelt altyd wanneer de warmte wat fterk wordr.

El-

(^*) Pinusfoliis geminis longis; ramis tripUci fasciculo foliorum terminatiSf
'

senis ovatis Icevibus. Flor. Canad.
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Elke landman had zo veel vlas gezaid als hy voor zyn gebruik \'las.

nodig had. Men had het federt enigen tyd te rotten gelegd , ten de-

Ie op de landen daar het gewaflèn was, en ten dele op de weiden. Het

vlas was dit jaar overal tamelylc kort uitgevallen.

YzERERTs wordt in dezen oord op vele plaatfen gevonden. Omtrent Yzercrts.

ene Znveedfcbe myl van Baie St. Paul landwaards in is een gehele berg

louter yzererts. Het gantfche land daaromheen , dat met zwaar hout be-

dekt was , en daar vele beken van verfchillende grootte doorliepen , fcheen

voor het aanleggen van yzcrwerken zeer bekWaara te zyn. Dog dcwyl

de Kroon zo veel verlies by her yzerwerk van Treis BJiiières had ge-

leden doril: niemant iets van dien aard te wagen.

Den 5. September gingen wy 's morgens vroeg weder op reis naar Terug-

Quebec. Wy zetteden onze reis des middags voort en wierden 'er reis.

van ene zware donderbui over\'alIen. Wy waren toen juift over Pc'

iite Rivièrey ook begon het te ebben, zo dat wy alles tegen had-

den. Dit bewoog ons aan land te flappen om onder dak te komen.

Petite Riviere is een klein vlek , dat aan den oever der Sf. Lau- Petite

rencc legt. Het wordt zo genoemd om dac 'er een beekje voorhy- R^'vière.

ftroomt. De huizen waren van fteen en ftonden verllroid. 'Er was

ene kleine ftenen kerk. Ten wellen vlak aan het vlek lagen zeer ho-

ge bergen, welken maakten dat de zon hier een uur of drie vroe-

ger dan op andere plaatfen onderging. Een ander ongemak heeft

men hier , belhtande daarin dat de St. Laurence aan den ooltkant al-

le jaren een ftuk van het land wegneemt, zo dat te vrezen is dat zy

allengskens al het land hier , dat niet veel meer dan enen musket-

fchoot breed is , wegfpoelen zal. Voor 't overige zag men hier

in alle de huizen ene menigte van kinderen.

De kalkleyen op de hoogtens waren hier van tweeërlei foorten.

Het ene was van de zwarte leyen , gclyk als die waarop ^cebec flaat.

Het andere was meeft zwart, en fomtyds hgt grauw, fchynende maar
ene verfcheidenheid van het eerfte foort te wezen. Men noemde het

hier Kalkjieen. Het grootfte onderfcheid tuffchen die beiden was dat het

laatlle foort ligt kon doorgefneden worden , gebrand zynde enen goeden

kalk gaf, en in de lugt niet zo ligt in fchyven viel. De muren der hui-

zen waren geheel en al van deze leyen gebouwd , en met den kalk uit de-

zelven gemetfeld. Zo was het ook mer de fchoorflenen ; waar men
alleen den haard van andere ftenen gemaakt had. De bergen by Petite

Riviere beftonden geheel en al uit denzelven grauwen rots dien ik van de

loodertfen fprekende befchreven heb. Dog de voeten der bergen waren
van een dezer foorten van leyen. Ook ftaat 'er een groot deel van de

grauwe rotfen in Kanada op enen grond van een dezer foorten van kalk-

leyen , gelyk ook de grauwe rotfen in Wed Gothiand in Zweden doen.

//. Deel, Y Om-
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^^\ en Omtrent het einde van September en de gantfche maand van Ofto
Bvuinvis-ber worden hier veel Alen en Bruinvidchcn gevangen. De Aal komt dan
l'clien. uit zee de Rivier op, en uit de binncnlandfche Zeen de Rivier afzwem-

men. De wys waarop zy gevangen worden heb ik reeds befchreven. ()
De Aal wordt door de BruinviiTchen gevolgd^ die 'er op azen. Men
ving ook ene grote menigte van de laatften. Hoe meer Alen 'er zyn dei

te meer BriiinvifTchen vangt men. Dit gefchiedt op deze wys. Als het

ebt zwemmen de Bnünviflchen gemeenlyk langs de kanten de Rivier af,

en verflinden de Alen die zy daar dan vinden. Om deze reden fteeki men
rakken met de bladen 'er aan in 't water in de gedaante van enen boog,

welks benen zig tegens den wal keren , latende nogthans enen doorgang

langs denzelven. De takken ftaan omtrent twee voet van malkander.

Als de Bruinvifichen 'er tufichen komen , en het geruifch horen dat het

water tegens de bladeren maakt, worden zy bang, en willen terugkeren.

OndertulTchen is het water zo veel gevallen dat zy by het terugkeren op

een van de benen van den boog komen , waar zy op nieuws door het

geruifch van het water tegens de bladeren verfchrikt worden.. In deze

vergelegenheid zwemmen zy voor- en agterwaards , zo lang tot dat

het water geheel is weggelopen , zo dat zy op den grond blyven

leggen, daar men ze doodt. Zy geven ene goede hoeveelheid van

traan.

Nevens den oever der Rivier lag ene grauwe klei, vol van roeiïkleu-

rige fpleten en wormgaten. Deze gaten waren klein , liepen regt naar

beneden, en konden ene middelmatige fpeld doorlaten. De kanten der-

zelven waren ook van die zelve kleur en half verfteend ; zo dat als de

Idci door het water weggefpoeld was die gaten 'er uitzagen als kokerag-

cige pypflelen.

Des middags van den 6. September veriieten wy Petite Riviere ,. en

Tingen op weg naar St. Joachim^ tuflchen welke twee plaatfèn de oe-

ver uit bergen beftaat die vooruitfteken. , waar tuflchen enige klei-

ne inhammen zyn. Men heeft opgemerkt dat,, al is hette Petige Rsviè-

re nog zo ftil , het altyd op deze bergen wait. En als het te Petite Ri-

vière enigfins wait , zo is het niet raadzaam met ene fchuit naar ^uebec

te gaan, omdat dan by deze bergen de wind zo fterk en de golven zo

zwaar zyn, dat men daar niet buiten groot gevaar is. Wy hadden thans

gelegenheid dit zelven te ondervinden , want tuflchen de bergen in de in-

hammen was het water ftil , dog zo dra wy omtrent een der uitftekken

kwamen, die de bergen maken, zo werden de baren zo geweld!>, en de

wind kreeg zo veel kragt, dat twee mannen het roer vafthouden moes-

ten, en de maft verfcheiden malen brak. Ook deed de ftroom by deze

uitftekken de golven nog te fterker gaan. Dkn

(;) Boven BI. 115.
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Den 7. September zetteden \vy onze reis van St. Joachim voorr. Men
gebruikt hier in plaats van tintel zeer veel den zwam van bomen. Die
van den Suikerahom wordt het beft gehouden, dan die van den Roden
Ahorn , en op dezen volgt die van den Suikerberk. By gebrek van de-

zen gebruikt men ook dien van den Populierboom,

Buiten de Tbuya , den Taxus , en verfcheiden' foorten van Dennen ,

vindt men hier geen geboomte dat "s winters zyn blad behoudt. De
Thuya wordt geoordeeld het flegts tegens de verrotting te beftaan , daar-

op volgt de Pynboom, dien men hier Perujfe noemt.

Kaas wordt hier op verfcheiden' plaatfen gemaakt. Die van hle Kutvs,

d'Orkans komt wordt voor de befte gehouden, Zy waren klein, dun
en rond. De vier wegen een pond. Twaalf 'ec van kon men voor dertig

Sols kopen. Een pond gezoute boter koftte te Queèec tien Sols., en

de varfche boter vyftien Sols. Voorheen kon men hiei; een pond bo-

ter voor vier Sols kopen.

De akkers gingen afbellende naar de Rivier. Zy werden by beurten

bezaid en braak gelaten. De bezaide akkers waren geel van het koom,
en de anderen groen van het onkruid, het welk men den zomer over ge-

ruft wafièn liet , zonder het land omteploegen , en het diende tot voe-

der voor het vee.

De befte hoepels om tonnen maakte men hier van den Eflchen-

boom , en by gebrek van dien van de Thuya , de jonge Berken , den
Kerflènboom, en anderen.

De heuvels nevens de Rivier aan de weftzyde over Isïe d'Orkans wa- GeftelJ-
ren zeer hoog en tamelyk fteil, Zy beftonden op de meefte plaatfen uit hcid der

zwarte kalklei. Hierendaar egter was 'er een die uit rots beftond, die 'wog-

op 't eerfte gezigt 'er als een zandfteen uitzag, en uit enen grauwen ^^^^^'

kwarts, enen roodagtigen kalkfteen, een weinig grauwen kalkfteen , en
enige weinige ligtgrauwe zandkoiTels t'zamengefteld was. De deeltjes

waren in dezen fteen klein en fterk vermengd. De ftecn was helder rood
met grauw vermengd en zeer hard, Hy legt in beddingen boven mal*
kander, welken omtrent een vierde el dik waren. Aanmerkelyk is het

dat 'er verheven' en holle deuken op zyn van PeSiinites ; en men vindc \

zelfs de verfteende fchalen der PeSlinites op de oppervlakte van den fteen,

dog binnen in is 'er geen zweemfel van verftening te befpeuren. Alle

deze deuken en verfteende fchalen zyn niet meer dan enen duim in de
lengte en in de breedte. De kwarcsdeeltjes die in den fteen zyn geven
vuur tegens het ftaal, en de kalkfteendeeltjes bruifchen zeer op in 't fterk

water. De bovenfte en de onderfte oppervlakte der beddingen beftaan

uit kalkfteen , en het binnenfte uit kwarts. Men houwt veel van deze
ftenen om 'er mede te bouwen , te beftraten , en trappen van te maken.
Veel wordt 'er van naar Quebec gezonden. Het is zonderling dat 'er in

Y 2 de-
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dezen fteen verfteniiigen gevonden worden, en nietj in de zwarte kalk-

leyen.

De vrouwen verwden hier het wollen garen geel met het zaad van de

Myrka gak, welke hier Poivrier genaamd wordt, en overvloedig op

natte plaatfen waft.

Des avonds gingen de Heer Gaultbier en ik om den hogen wa-

terval by Montmorenci te bezigtigen. Vlak aan de Rivier was het

land hoog, gelyk, en tot weiden gemaakt. Wat verder wordt het

heuvelagtig; de grond is daar bedekt met ene mulle aarde, en met

koorn bebouwd. Dog hierendaar op fteile plaatfen , of waar een

beekje liep, beftonden de heuvels alleen uit zwarte kalklei, die op

vele plaatfen zo tot gruis geraakt was dat men ze voor aarde zou

hebben aangezien. Als men enigen van de grootfte ftukken doorbrak

roken zy gelyk ftinkfteen. Op meer verheven' plaatfen was de aarde van

ene bleek rode verw, en dit was ook de kleur der leyen.

Water- De waterval by Montmorenci is een van de hoogden die ik oit zag.

val by De liroora waarin hy legt is niet zeer breed, en valt van den flei.

Montmo- jgn kant eens bergs af , die uit zwarte kalklei beftaat. De val is

nnci.
^jg^ j^y gj^gj^ kleinen inham in de Rivier. Beide de zyden van den

inham beftaan alleenlyk uit zwarte kalklei, die egter zeer afgemolrad

is , zo dat de zyden niet fteil zyn. By den val zelven is de leiberg ge-

heel fteil, en men kan 'er nauwlyks zonder verbaafdheid het water van zien

af ftorten. De regen van de vorige dagen had het water op de Rivier ver-

meerderd , het welk den waterval een nog te grootfcher aanfchyn gaf.

De breedte van- den val is niet boven de vyf of zes vadera. Zyne hoog-

te werd van onsby gisfing op tufichen honderdentien en honderdentwindg

voet gefchat : en op onze wederkomft te ^ebec vonden wy onze gis-

fing door verfcheiden Heren bekragtigd, die den val nauwkeurig geme-

ten , en zyne hoogte byna juift zo gevonden hadden als wy ze giften te

zyn. Het volk hieromfh-eeks woonagtig maakte zyne hoogte veel tö

groot , hem driehonderd voet gevende. Vader Chaiilevoix is integen-

deel al te karig als hy den waterval maar veertig voet geeft. Onder aan

den val is akyd een digte nevel , die zig meer dan een fnaphaanfchoot

over het water van den inham uitbreidt. Digt op het water was hy het

fterkft. Men was hier als in enen geftadigen regen , die fcerker of min-

der fterk is naar dat men den val nadert. Wy wilden met den man die

ons den weg wees digt by het afftortend water komen om alles des te~

nauwer te onderzoeken , en te zien hoe de fteen agter het water 'er uit-

zag, dog een onverwagte wind joeg ons fchielyk zulken nevel op her

lyf dat wy in een ogenblik zo doornat wai'en als of wy een half uur in

ene ftortvlaag geweeft waren. Dus zagen wy ons genoodzaakt hals over

kop terug te lopen, en waren blyde 'er uit te zyn. Het geraas van

den
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den Waterval worde fomcyds te ^uebec gehoord, dat 'er twee Fi\
inylen zuidwaards van daan legt;, en dit is dan een teken van enen
noordooften wind. Op andere tyden hoort men het in de dorpen
die een goed ftiik wegs meer naar het noorden leggen ; en dat worde
voor een teken gehouden van enen zuidweften wind of van regen.

De zwarte kalklei die de zyden van den val uitmaakt legt in by-
na loodregt aflopende beddingen. In deze kalklei vonden w^ de volgen-
de foorten van fieen.

Het Gypfum amiantiforme. Dit legt met dunne fchy\'en in de fple-

ten van de kalklei. De kleur was fneuwwit. Ik heb het in verfchci-

den' delen van Kanada in die zelve kalkleyen gevonden.
Pierre a Calumet. Dit is de Franfche naam van enen (leen,

waaruit hier te lande byna alle de tabakspypen gemaakt worden. Ily

legt in beddingen van onderfcheiden dikte tuflchen de kalklei. Ik heb
(lukken gezien omtrent vyftien duim dik ; dog de mecften zyn tuflchen

de vier en de vyf duim. Als de fteen lang in de lugt of in den zonne-

fchyn blyft bloot leggen, verkrygt hy ene gele kleur, dog van binnen is

hy grauw. Het is een zo vafl:e kalkfl:een , dat zyne deeltjes met het nrfr

kend oog niet te onderkennen zyn. Hy is tamelyk week, en laat zig

wel behouwen. Hoe weker de Hukken zyn des te beter worden zy ge-
houden voor tabakspypen. Ik heb fommigen van deze fl:enen van buiten
in dunnne fchyven zien fchilferen als zy in de zon lagen. Alle de ta-

bakspypenkoppen, die in Kanada van het gemene volk gebruikt worden ,

zyn van dezen fleen , en op verfchillende wyzen verfierd. Vele Hereti
gebruiken ook dit foort van pypen , vooral als zy op reis zyn. De Ame-
rikanen hebben reeds vele euwen lang dezen fteen tot dat einde ge-
bruikt, en het de Europers geleerd. Deze koppen zyn natuurlyk van
ene bleke grauwe kleur, dog men maakt ze zwart tei-wyl zy nog nieuw
zyn. Men befmeert den gehelen kop met vet, houdt hem dan boven
ene brandende kaars of een vuur, en dus wordt hy door den rook enhet
vet t'zamen zwart. De zwartheid wordt nog door het gebruiken ver-
meerderd. De pypenftelen zyn altyd van hout, en worden door mid-
del van ene kleine koperen keten , die door een gat in den kop heen
gaat, aan den zelven vaftgemaakt, om voor te komen dat hy 'ev af
valle. (*)

Y 3 Steen-
(*) In_ geheel Polen, Rusland, Turkye, en Tartarye rookt men iilc pvpen

van een loort van (teenmergel gemaakt, waaraan men la^^e houten ftelen vaft
maakt ; tot welk einde men gemeenlyk de jonge fcheut^en gebruikt van een
fooit van SpircEa, waarin een merg zit dat men 'er ligt kanuitdoen. Dit foort
van fleenmercel wordt gemeenlyk Zeefchuim genoemd, omdat het zo zao-tis
De Krimfcbe Tartaren noemen het 'Kaffekd. Men maakt alierliande fi'o-ureii

op deze pypenkoppen , en beflaat ze dikvvyls met zilver, F,
'^
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Stccuko- Steenkolen waren hier om heen nier te vinden. In een naburig dorp

ki). wierd my 'er een Huk van vertoond , dat men zeide op de heuvels digc

by den waterval gevonden te zyn.

Des nagts kwamen wy te ^uebec aan. De Heer GauJtbier zeide my
Koort- dat allerlei afgaande Koortfen in die plaats zeer ongemeen waren ; dog
feil. omtrent Fort St. Frederie en Fort Detroit , ene Franfcbe volkplanting

tuflchen het Meer Erie en het Meer Hudfon, op 43. gr. N. gaan zy

flerk in zwang. Het gene ik boven aangaande de Engelfchen heb aan-

gemerkt , dat zy zo oud hier te lande niet worden als in Europa , wierd van

allen toegeftemd ook omtrent de Franfchen in Kanada plaats te heb-

ben. Men fchreef dit toe aan de zware ongemakken welken men hier

door het reizen moed uitftaan. In Kanada is het iets meer dan zeld-

zaams een menfch van honderd jaren te zien ; dog nu en dan vond men
'er nog wel een van tagtig jaar.

Yskel- Sommigen van de vöomaamfte lieden bedienen zig van yskelders om
°'

iriunne dranken des zomers koel , en het vleefch goed te houden. Deze
yskelders zyn gemeenlyk van fteen onder het huis gebouwd. De muren

zyn met hout bekleed , dewyl het ys by fteen zo goed niet blyft. Des
winters vult men den kelder met fneuw, die men plat trapt, en 'er ver-

volgens water overheen giet. Dan zet men de deur en alles open om
de koude binnen te laten. Men heeft de gewoonte van des zomers een

ftuk ys in den drank te leggen om hem te verkoelen,

2oiit. ^ het Zout dat hier gebruikt wordt komt uit FrankryL Men heeft

hier wel zout uit het zeewater gemaakt , dog , om dat Frankryk alleen den

handel in het zout voor zig behouden wil , heeft men hier van afgezien.

Eski- De Eskimaus zyn een foort van wilde Amerikanen , die in La-
mms, hrador tuflchen de Hudfonbai en den uiterften mond der St. Laurence

wonen , dog alleen aan de kuil en niet ver binnen 's lands. lic heb

noit gelegenheid gehad 'er enen van te zien ; dog ik heb verfchei-

den Franfchen gefproken, die deze menfchen dikwyls gezien,en ze met

hunne vaartuigen aan boord gehad hadden. Volgens het eenparig verhaal

van dezen , wil ik kortelyk het een en ander van dit volk aantekenen.

De Eskimaus zyn in kleur en taal geheel van de overige .^«?mÄ«»i?aon-

dericheiden. Zy zyn byna zo blank als de Europeanen , en hebben

- kleine ogen. De mansperfonen hebben baarden. De Amerikanen in-

tegendel zyn koperkleurig en baardeloos. In hunne taal kan men enige

Europifche woorden ontdekken. Zy wonen in holen onder den grond,

of in grotten in de bergen , of wel in hutjes van zoden bo\'en den grond

gemaakt. Zy zayen of planten niet het minfte, en leven alleen van al'

krhande viflchen , walviflchen , robben (*) en walruflèn. (t) Somtyds

. van-

(*) Fboca vituïina, Linn. (f) Tricbecbus Rosmarus Linn.
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vangen zy ook landdieren. Zy eten de nieefte fpyzen niuw. Hun drank

is water , en men heeft hen dikwyls zeewater zien drinken , dat zo zout

was als de fterkfte pekel. (*}

HuNME (choenen , kouden , broeken en veilen zyn van robbenvellerv

gemaakt , die wel toebereid , en met zenuwen van walvilTchen , welken zig als

garen laten drayen ^ genaid worden , en dat wel zo dat zy met hunne

klederen , de welken zy de hairige zyde buiten dragen , in 't water kun-

nen gaan zonder dat hunne onderklederen nat worden. Onder deze bo-

venklederen hebben zy hembden , veilen en andere klederen , die ook van

zeehondenvellen gemaakt ^ dog egter zo wel bereid zyn dat zy volmaakt

?agt en week zyn. Ik heb een vrouwcnkleed van dit volk gezien, zynde

een muts, jak en rok alles uit een (luk, insgelyks een robbenvel, en zO'

wel bereid dat het geheel zagt en buigzaam was.^ De hoiren waren bui-

tenwaards gekeerd. De rok had van agteren enen langen fleep omtrent

een vierde van el breed. Van voren kwam de rok niet eens ter helfte

van het been. Daaronder dragen zy broeken en kouflèn aan malkander

genaid. Het hembd was van een zeer buigzaam robbenvel. De vrou-'

wen der Eskimåns worden gezegd 'er veel beter uittezien dan die der

Amerikatifn^ Dog de mans zyn 'er zeer yverzugtig omn^ent..

Men heeft my ook ene van hune fchuiten venoond. Zy was van bui-

ten geheel van vellen gemaakt , Avaar men het hair afgedaan , en de zyde

daar het hair gezeten had naar buiten gekeerd had. Het vel was zo glad

als perkament. De fchuit was byna agt ellen lang; dog zeer fmal en

fpits aan de beide ilevens^ Van binnen lagen dunne planken , die de

fchuit hare gedaante geven moeden. Van boven was zy geheel en al metvel-

len bedekt , uitgenomen dat op enigen aflland van het ene flev^n een gat ge-

fiieden is , zo dat 'er een volwafTèn menfch in zitten en roeyen kan , hou-

dende de benen onder het vel in 't fchuitje. Het gat had de gedaante-

van enen afgefnedenen halven cirkel , welks middellyn naar het grootlle

ftuk van de fchuit gekeerd was. De kanten van het gat waren met hout be-

flagen, en daar een buigzaam in een gerold vel aan vaft, waarin boveiï

ban-

(*) Enigen van de zogenaamde Moravifcbe Broeders met enige Groenhn-
ders m Terra Labrador zynde gel;i:!men , namen de Eskimaus de vlugt voor
hen; dog een der Groenlanders riep hun toe in zyne taal. De Eskimaui
licm horende roepen y en zyne taal verftaande , bleven ten eerden liaan , kwa-
men terug, en waren blyde enen hndfnmn irevonden te hebben; en waar-
iieen zy zig begaven vertelden zy onder de Eskimaus dateen van hunne lands-

lieden aangekomen was. ,,Dit bcwyfl,„ zegt de Weer Forster , „dat de

5, Eskimaus een gcflagt zyn verfchillende van 'alle de Eiiropifcbe Volken, de-

„ wyl de Croenlandfcbe taal gene overeenkomil heeft met enige Europifcbe.^.
Zie over de Groenlamfcbe taal Hans Egede Befchryving van Oud Groenland
idoofdll.. 16. en Anderson Bcfcliryving van Tslarid enz, B!.^ 20a,. «n 244.
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baiiden door flaken. Als de Eskimau met zulk een fchuitje varen zal ,

ileekt hy de benen en de dyen onder het vel, gaat op den grond der

fchuit zittten , trekt het vel wel ora zyn lyf t'zamen , en bindt de

banden zorgvuldig om zyn middel vaft. Dan mogen de golven by

(lormig v^'eder over het fchuitje heen flaan , geen droppel kan 'er in ko-

men. Ook is de man door zyne klederen van vellen voor het nat bevei-

ligd. Hy heeft een riem in de hand , die aan beide de einden een blad

heeft, waarmede hy en roeit en by ftorm het vaartuig in evenwigt houdt.

De bladen van de riem zyn vry fmal. Daar kan maar een menfch in

zulk een fchuitje zitten. Men heeft dikw^'ls gezien dat een enkelde Es-

kimau met zulk een vaartuigje by den geweldigften ftorm zonder hetmin-

fte gevaar ver in zee ging , daar de grote fchepen werks genoeg hadden

zig zelven te redden. Die fchuitjes dryven op het v^^ater als blazen. Zy
weten 'er fchielyk mede te roeyen. Men zeide my dat deze fchuiten

niet altyd de zelve gedaante hadden. Zy hebben ook groter fchuiten van

hout, met vellen bedekt , wnarin enige perfonen zitten kunnen , en in de

welken de vrouwen gemeenlyk op zee varen.

Hunne wapenen zyn boog en pylen, fpieflen en harpoenen. Met
de laatften doden zy walvidchen en andere grote zeedieren. De punten

der pylen en harpoenen zyn fomtyds van yzer, fomtyds van benen oftan-

den van walruflèn. De pylkokers waren van.robbenvel. De naalden,

daar zy hunne klederen mede nayen, zyn ook fomtyds van yzer,

fomtyds van alleriei benen. Al het yzer 't welk zy gebruiken kry-

gen zy op de ene of de andere wys van de Europeanen.

SoMTYDS komen zy op de fchepen der Europrs , om meflen en

ander yzerraig interailen. Dog voor de Europeanen^ ten zy zy fterk

zyn , is het niet raadzaam in hun land te komen , dewyl zy een argden-

kend en verraderlyk volk zyn, dat gene vreemdelingen by zig dulden

wil. Als zy zig te zwak oordelen vlugten zy op de aannadering der

Europeanen weg, dog als zy fterker zyn flaan zy alles dood, zonder

iemant te fparen. Om deze reden laat men niet meer van die

volk aan boord komen dan men denkt over te kunnen. Op hunne kus-

ten fchipbreuk te lyden en levendig den v/al te bereiken, is al zo

goed als in 't midden van de zee te zinken. Dit heeft menige Europe-

aan ondervonden. De fchepen en boten der Europers^ die hun in han-

den 'vallen, hakken zy in ftukken, halen 'er de Ipykers en al het yzer

uit, en maken 'er meflTen, naalden, punten van pylen en fpielTen, en

diergelyke dingen van. Zelden gebruiken zy vuur als om te fmeden en

vellen te bereiden , want het meell eten zy hunne fpyzen rauw. Aan
boord van een fchip zullen zy het niet wagen van iets te proeven dat

hun wordt aangeboden, ten zy ze zien dat het fcheepsvolk 'er van eet.

Noit hadden cie Franfchen enen Eskimau kunnen bewegen enen flok

bran-
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lirandewjTi te nemen, fchoon de andere Wilden op niets zo zeer gefield

zyn. Waarfchynlj'k komt dit van hun mistrouwen op anderen voort,

denkende zy dat het een vergiftis. Ook hebben zy dat niifTchien zo geheel

niet mis. Zy dragen gene oorringen , nog befchilderen zig het

aangezigt , gelyk de andere /Imerikamn doen. Zy hebben van overou-

de tyden af honden met fpicfe opftaande oren gehad. Dezen gebruiken

zy niet alleen om te jagen, maar ook in plaaats van paarden, om 's

winters hun goed op fleden over het ys te trekken. Ander tam vee

hebben zy niet. Rendieren zyn 'er wel in hun land; dog men weec

niet dat zy oit van de Eskimaus of van andere ïVtlden getemd zyn

geworden. De Franfchen 'm Kanada, die enigermate naburen van

dit volk zyn, hebben gene moeite gefpaard om enen handel met hun

te veftigen, en ze tot enen wat vriendelykeren omgang met andere

volken te brengen. Ten dien einde ligteden de Franfchen enige kinde-

ren van hun , leerden ze lezen , en bragten ze zorgvuldig op.

Hun inzigt was ze naar de Eskimaus terug te zenden, op dat deze

kinderen hun vertellen mogten hoe vriendelyk en gevallig men
met hun had omgegaan , ten einde dus dit volk wat betere

gedagten van de Franfchen te geven. Dog ongelukkiglyk flierven

de kinderen aan de kinderziekte, en de gehele aanflag liep te niet.

Ook twyffelden velen of men, zo de kinderen al in 't leven geble-

ven waren , 'er veel by zoude gewonnen hebben. Voorheen had men
al eens enen Eskimau opgeligt, en hem alle mogelyke beleefdheden

en vermaken aangedaan. Hy had ook het Franfch tamelyk wel ge-

leerd, en een groot genoegen in de levcnswys der franfchen getoond.

Dog naderhand by de zynen wedergekomen zynde , is hy zo weinig

in ftaat geweell hun een gunllig gevoelen voor de Franfchen inte-

boezemen, dat kort na zyne wederkomft zyne eigene nabellaanden

hem, als enen halven Franfchman en vreemdeling, doodfloegen. Dit

wreed gedrag der Eskimaus omtrent andere volken maakt dat de

andere Wilden^ wanneer zy hen in handen krygen, hun noit kwar-

tier geven , en altyd zonder mededogen ombrengen , fchoon zy an-

ders nog wel hunne vyanden Iparen, en de gemaakte gevangenen on-

der de hunnen inlyven.

Ten gevallen van zulken die vermaak hebben van fommige talen Taaj ^jer

met malkander te vergelyken , wil ik hier enige woorden uit de taal der EM-
Eskimaus, die my de Jefuict Saint Pie medegedeeld heeft, invoegen, maus.

Een Komhuk^ twee Tigal, drie 7?^, vier Mifjïlag'it -^ water Sillalok-

to\ Kgun KiUaluk-^ åeh^mcXTaktuk^ oi Nabugakfche\ de zon Sch i-

konak of Sakaknak ; de maan Takok\ een ei Manneguk\ een fchuit

Kagak\ een riem Paulik\ een mes Schavie\ een hond Mekke o^Tu-
nilok; een boog Petikfik; een pyl Kütfo\ het hoofd Niakkok; een

//. Deelt Z oor
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oor Tfchiu'^ het oog Killik of Schik \ het hair Nutfchad\ een tand

Ukak \ een voet Hikat. Enigen menen dat de Eskimåns van den zel-

ven oorfprong zyn als de Groenlanders of de Skralingers , en dat 'er

tulTchan de talen dier volken ene grote verwantfchap is. (*_)

Pruimen- De Pruimenbomen , die men uit Frankryk te Ouebec overgebragt

bumen. heeft, flagen daar zeer wel. Dit jaar begonnen zy eerfl in September

te bloeyen. Men zeide dat zy weinig van de koude leden.

LQf De Marquis de la GalUjffonnihe is een van de drie Heren die boven

van den alle anderen by de Franfche Zeemagt in den laatften oorlog groot aan-

Marquis zien verworven hebben. Die drie Heren zj'n de genoemde Marquis , de
dela Ga- j^Jarqms de la Jonquière en de rEtendure^ De eerfte was nu boven;
li^onme-

^^ yyftig jaar oud, klein van geftalte, een weinig geboccheld, dog voor

't overige een bevallig man. Hy was hier enigen tyd als Gouverneur

Generaal geweeft, en vertrok naar Frankryk nog deze maand. Ik heb

alreeds iets van dezen Heer gezegd ; dog als ik aan zyne verdiende denk ,

kan ik hem noit zynen verdienden lof geven. Hy was tot verwondering;

toe in aEe wetenfchappen , dog byzonderlyk in de Natuurlyke Hiftorie

ervaren , in de welke hy zo ver gevorderd was , dat als hy over dezelve

fprak het was als of onze grote Linn^us onder ene andere gedaante het:

woord voerde. Als hy van het gebruik redeneerde dat men van de Na-

tuurlyke Hiftorie ten voordele der maatichappy maken kon , ftond ik ver-

b.iafd hoe hy alle zyne redenen uit de Staat- de Wis- en de Natuurkunde-

will: te ontlenen. Ik moet bekennen dat myn omgang met dien Heer

niy zeer veel ligt in vele ftukken heeft gegeven. Hy gaf my verfchei-

dcn manieren aan de hand op welken men de Natuurlyke Hiftorie

ten nutte der Zamenleving , en om een volk met opzigt op zyne af-

"•unftige naburen magtig te maken , kan aanwenden. Noit heeft de

Natuurlyke Hiftorie in dit land enen zo groten bevorderaar gehad;

en het is twyffelagcig of zy hier oit zyns gelyken hebben zal. Zo
dra hy Gouverneur Generaal geworden was nam hy die maatregels,

die ik boven heb opgegeven , ter bevordering der Natuurlyke Hi-

ftorie. Als hy menfchen ontmoette die enigen tyd op ene zekere plaats

geveftigd waren geweeft , of gereifd hadden , vooral als het geweeft was

in ver afgelegen' oorden , verzuimde hy noit hen nauwkeurig aangaande

bomen, planten, dieren en andere zaken te ondervragen. Hy onder-

zogt

(*) De Heer FoRSTERwyft zynen Lezer, die meer vnii de Eskimaushcgtcntc

weten, naar Henry Ellis's Account of a F'oyage to Hudfm's Bay by tte Dobbs

Galley and CaUfornia. &c. en The Account óf a Voyage for tbe Discovery ofa .

Nortbixieft Paffage by Hudjons (Ireigbts , by the Clerk of tbe CaUfornia , twee de-

len inSvo. en Ce^ÅNTZ Hijiorie van Groenland , wslkhock in 't Neder Duiticb
is overgezet.
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zogc dan ook wat gebruik de Inlanders van de voorcbrengfels der natuur

maakten ; hoe het ging met den landbouw en de huishouding ; wat me-
ren , rivieren en wegen 'er waren , en vele andere zaken van die natuur.

Zulken die hem duidelyker begrippen van zaken dan de overigen fchenen

te hebben moeiten hem breedvoerige berig'ten aangaande dezelven geven.

Hy fchreef zelf alle de berigten op die hy kreeg. En door deze oplet-

tendheid, zo ongemeen onder lieden van dien rang, kreeg hy kennis

zelfs van de afgelegenfle geweiten van Amerika. De Priefters en de

Kommandanten der Forten waren dikwyls verfteld over de vragen die hy
hun deed , wanneer zy hem hunne ópwagting kwamen maken ; want dan
zeide hy hun dikwyls dat digt by zulken berg, by zulk een meer, waar

zy dikwyls op de jagt waren , deze en gene zeldzame bomen , gewaden ,

aardens, ertfen, en diergelj'ken gevonden werden. Dit maakte datfom-

migcn zig verbeeldden dat hy ene meer dan menfchelyke kennis bezat,

dcwyl hy alle de zeldzaamheden van plaatfen Vv'iH: te melden , die fomtyds

twee honderd Zweeüjcbe mylen van ^uebec lagen , en daar hy noit ge-

weeft was. Noit werd 'er een beter ftaatsman gevonden dan hy was;
en geen menfch kan oit beter maatregels nemen om de welvaart van een

land te vergroten dan hy deed. Kanada kende nauwlyks den fchat dien

het in den perlbon van dien Heer bezat , toen het hem verloor ; de Ko-
ning had te zeer zynen dienft t'huis van noden, en konde hem zover
van de hand niet laten. Hy vertrok naar Frankryk met ene verzameling

van natuurlyke zeldzaamheden, en vele laden met aarde, waarin allerhan-

de nuttige planten en boompjes lagen.

Verscheiden' malen heb ik gewag gemaakt van Zwarte KaJkleyen Zwarte
hier wil ik ze nauwkeuriger befchryven. Niet alleen de berg waarop Kalkki-

§uehec ftaat, maar ook de- heuvels langs de St. Laurence, ter lengte J*-'"*

van vele mylen boven en beneden Ouebec, beftaan 'er uit. Omtrent ene
el beneden den gi-ond is deze fleen vry digt en zonder fpleet, zo datnie-

mant hem voor ene lei zou aanzien. Hy legt in beddingen , van drie en
vier , tot twintig duinen en meer dik. In den berg waarop ^uebec ftaat

leggen de beddingen niet horizontaal maar fchuinlch en zelfs byna lood-

regt, de bovenfte kanten naar het noordweften en de onderden naar het

zuidooften gekeerd. Dit maakt dat de kanten dezer beddingen altyd bo-
ven den grond uitfceken , en de fchoenen aan ftukken fnyden. Ik heb
ook enige lagen gezien die noordwaards afbelden , fchoon byna loodregt

gelyk de anderen. Ook heb ik horizontale beddingen ontmoet. De
beddingen zyn van malkander door kleine tufTchenwydtens afgelcheiden

,

de welken gemecnlyk opgevuld zyn met het Gypfum amiantijorme, dat

men fomtyds met een mes los kan maken , als de boven leggende bed-

ding van lei is weggenomen, en dan ziet het 'er uit als een dun wit blad.

De groter tufTchenwydtens zyn nieeft opgevuld met doorfchynendkwarts-

,
2 a kry-
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kryftal van onderfcheiden' grootte. Op fommige plaatfen vönd men m
den berg ongelooflyk veel van dit kryftal , waarom de zuidoofterpunt vaa

den berg Pointe de Diamant genoemd wordt. De fmalle reten die door

dezen lleen gaan, lopen gemeenlyk met regte hoeken ; de tuflchemvyd»

tens tufTchen deze reten waren niet altyd de zelven. Die kant van de

bedding die tegens de andere bedding gekeerd is is dikwyls met een fyn ,

zwart , glinfterend vlies bedekt, dat veel naar zeker foorc van hoorn-

fteen gelykt. Men vindt 'er veeltyds gele pyritss in, dog altyd in

kleine korrels. Ik vond 'er noie verleningen, deuken, of andere ftenen

in,.behalven die ik reeds zo even genoemd heb. De berg waarop- ^ue-

bec legt beftaat louter van den top af tot beneden toe uit kalklei. Deze

fteen gebroken of gefchraapt wordende geeft enen reuk even gelyk

de ftinkfleen. Dat voor de lugt bloot legt valt in kleine Hukken ,

verlieft zyne zwartheid, en wordt bleek rood. Byna alle de openbare

en andere gebouwen in Ouebec zyn van dezen fteen ,
gelyk ook de mu-

ren rondom de ftad, de kloofters, en de tuinen. Men kan hem ligt de

gedaante geven die men wil. Dog hy heeft de eigenfchap van in dunne

blaadtjes te fplyten , evenwydig met de bedding waaruit de fteen geno-

men is, indien hy een jaar of meer in de open lugt leggen blyft. Egter

doet dit geen nadeel aan de muren, want men legt mee voordagp de fte-

nen zo dat de fpleten altyd horizontaal lopen, en. de bovenfte ftenen op

de: onderfte dmkken, zo dat zy niet dan aan den buitenkant wat aïïchil-

feren kunnen, Hoe ouder de huizen worden des te dunner worden de

fchilfers,

Lugts- Om mynen Lezer enigermate een denkbeeld van de lugtsgefteldheid te

gefield- (Joen krygen , ten einde hy over het verfchil van warmte en koude in de ver-
heid te

fchillende jaargetyen oordelen konne, zal ik hier kortelyk voor eenjaar^e ec,
^^^ uittrekfel geven uit de waarnemingen van den Heer Gaultbier. Hy
heeft my een affchrift van die waarnemingen terhandgefteld,diehy vanhet

begin der maand Oftober in het 1744. tot het einde van September

1746. gemaakt had. De waarnemingen met denThermometer gedaan zal

ik agter laten, ter oorzake ik van de zelven niet voldaan ben. Hy had

zig van den Thermometer van De la Hirk bediend, op welken men

by ene fterke vorft, wanneer het kwikzilver tot in den bol zakt, de gra-

den der koude niet waarnemen kan. De waarnemingen wierden het ge-

hele jaar niet vroeger gemaakt dan dés morgens tuftchen zeven en agt

uur. Des middags waren zy tuffchen twee en drie uur gemaakt. Op de

meefte dagen waren die van namiddags weggelaten, Behalven dat , hing

de Thermometer in een half open ftaand venfter, en kon dus de jui(l:e

gefteldheid der lugt niet aanwyzen. INIen volgt hier in de waameminT

gen den nieuwen ftyL

Het
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Het Jaar 1745.

Januari. Den 29. geraakte de Sl Laurence voor Quehec toe met
ys. In de waarnemingen der vorige jaren vi^as aangetekend dat zy dik-

wyls in 't begin van Januari en zelfs van December toc^elegen heeft.

Februari. In deze maand is niets merkwaardigs voorgcvalleni

Maart. Deze winter wierd gezegd een van de allerzagtllcn te we-
zen. De aller oiidfte menfchen konden zig genen diergelyken herinneren.

De fneuw had maar anderhalven of twee voet dik gelegen. Het ys op
de St. Laurence voor ^uebec was maar twee voet dik. Den 21. had
men een onweer, waarby een foldaat van den blixem getroffen wierd.

Den 19. en 20. begon men infnydingen in den Suikerahora temaken,
om het fap 'er aftetappen, waaruit men fuiker maakt.

April. Op de eerfte dagen dezer maand , en naderhand vervolgens

nu en dan gedurende de gehele maand door, was men bezig met het (ap

uit de Suikerahorncn te tappen. Den 7. begonnen de tuinlieden hunne

grocntcbedden klaar te maken. Den 20. brak het ys voor ^«e^(?f en dreef

weg. De waarnemingen van het volgende jaar wyzen aan dat dat anders

zelden gebeurt, want dikwyls legt de Riviei* voor ^uebec tor. åQn 10.

Mai toe. Den 22. en 23. viel 'er veel fneuw. Den 25. maakte men
by St. Joachim een begin met zayen. Dien dag vernam men ook enige

Zwaluwen. Den 29. was men overal aan 't zayen. Sedert den 23.

was de fcheepvaart vry op de Rivier.

Mai. Den 3. was het 's morgens zo koud dat de Thermometer vaa
Cei-sius vier graden onder het vriespunt fioiid. Het graan leed 'er egter

geen nadeel van. Den 16. had men overal gedaan met hec voorjaars-

zaad in den grond te brengen» Den 5. ftonden de San-guinaria , de

Narcijfus, en de violet in bloei. Den 17. begonnen de bladen aan de

kersfen- appel- en lindebomen uittekomen. De aardbeflèn biociden reeds.

Den 29. ilonden de wilde kerilènbomcn in bloei. Den 26. was de

bloeifem van de Franfche appel- kerflèn- en pruimenbomen al uit.

Juivi. Den 5. waren alle de bomen groen. De appelijorcja wareiT

in vollen bloei. Den 22. at men rype aardbeflèn. Men had aangete-

kend dat het weder toen volmaakt goed voor de vrugten was.

Juli. Het koorn begon den 12, zyne airen te lacta zien, en den 21.

had het reeds overal airen. Men moet hier zig he- inneren dat 'er hier

te lande niets als zomerkoom wafl:. Het koorn was kort daarop in bloei.

De hoibouw begon den 22. De gantfche maand was htt weder zeer

fchoon.

Augustus. Den i e. had men te Montreal i7pe peren en meloenen.

Den 20^ was het graan rondom die Stad rj'p , en men maakte toellcl toe

Z 3 den.
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den oogfl. Den 2a. begon men te ^r/^i-ef de weit te mayen. Den 3a
en 3 1 . was des morgens de grond berypt.

September. Den 24. en 25. was de oogfl: van allerlei graan geëin-

digd. Men had deze maand ene menigte van meloenen, watermeloe-

nen, komkommers en fchone pruimen. De appelen en peren waren

ook al ryp , het geen alle jaar zo vroeg niet gefchiedt. De laatflie dagen

der maand begon men de landen omteploegen. Onder de waarnemingen

rakende deze maand vond men aangetekend. „ De oude lieden zeggen

„ dat men voorheen het koom niet voor den 15, of 16. September

„ mayen kon , fomtj'ds wel eens den 1 2. en dat het noit vroeger ryp

,} wierd. Ook dat het noit tot zulk ene volkomene rj'pheid plegt te ko-

„ men als nu. Maar federt dat 'er veel boflchen omgehouwen en veel

„ landeryen bebouwd geworden zyn, hebben de zonnefl;ralen meer

„ gelegenheid bekomen hare werking te doen, zo dat het graan nu

„ vroeger ryp wordt.^^ (*) Verders wierd aangemerkt dat de hete zo-

mers

(^*) De vermindering van het hout is het alleen niet waardoor de lugtsfteld-

heid van een land veranderd wordt, maar de bevolking en de bebouwing
zyn het voomamelyk. De - Romeinen hielden de winters in EngelMul en iii

Duüjcbland voor zeer geÜreng ; dog gelukkiglyk genieten die wee landen

tegenswoordig ene veel zagtere lugt , het geen men aan de drie genoemde
oorzaken moet toefchryven. By Petersburg op 60. gr. N. werd de Rivier

de Neva 'm 't begin van December 1765. met ys bedekt, en raakte van het

zelve niet vry voorden 11. April 1766. Te T/aritfin, leggende op 48. gr.

40. min. N. was de Rivier de F'olga reeds den 26. November 1765. toe-

gevroren , en het ys raakte los den 27. April O. S. Het is byna onge-
looflyk dat op ene plaats die by de twaalf graden meer zuidwaards ligt , "de

koude langduriger en fterker zoude zyn dan meer noordelyk. En fchoon
'er in den omtrek van Petersburg vele boflchen zyn , was daar egtei' de kou-
de min geftreng en langdurig. Tfaritfin 'm tegendeel heeft in de nabuurfchap
gene bolVchen op den aï'ftand van enige honderd Eng. mylen, indien men eni-

ge enkelde bomen en wat kreupelhout langs de Volga en op de eilanden in

dezelve uitzondert. OoRwaards aan vindt men gedurende vele honderd mj'-

ien niets dan mime vlaktcns zonder hout. Het ombouwen van het ge-

boomte kan dan alleen de lugt niet zagter maken, maar het bebouwen van
het land doet 'er meer toe. Op een beploegd veld fmelt de fneuw altyd

veel vroeger dan op een land met gras bewaflen. De ontvlambare en war-

me deeltjes , die met de niiiï op een land gebragt worden , brengen veel

toe om de geftrengheid der lugt te madgen; maar de uitwaaflemingen van
vele duizenden van menfchen en vee in een wel bevolkt land, het branden
van zo \'ele warmte veroorzakende deeltjes , en het verfprciden van dezelven door

den dampkring, zyn het die uitermate veel toebrengen tot het verzagten vande
higtsgcfl:eldhcid. Honderd vierkante niylen rondom Tfaritfin bevatten zo
veel bebouwd land niet als tien rondom Petersburg. Het bebouwde land

is in evenredigheid met het getal van de inwoonders dier twee plaatfen ,

en dit maakt het grootfle onderfcheid in de lugtsgefleldheid. Daar is nog
kt?. Petersburg ligt digt aan zee , en Tfaritfin ver binnen in het land ; en

in
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mers in Kanada altyd zeer vrygtbaar zyn , en dat dan nog zelfs

nauwlyks hcc tiende gedeelte van het koorn tot volmaakte rypheid

komt.

OcTOBER. Deze gehele maand beploegde men de braaklanden. I Iet

weder was zeer fchoon. Des nagts vroor het verfcheiden reizen.

Het fneuwde den 28. Tegen het einde der maand begonnen de blade-

ren van het geboomte te vallen.

November. Tot den 10. hield men aan met ploegen. Dlendagwa.
ren reeds alle de bomen kaal. Tot den 1 8. liep het vee buiten , dog
moed nu en dan enen dag van wegen het flegt weder te huis blyven.

Den 16. had men donder en blixem. Den 24. vernam men nog geen
ys op de St. Laurence.

December. Hier wierd aangetekend dat deze herfïT: veel zagter was
geweeft dan de voorgaanden. Den i. ging 'er nog een fchip naar iv-<ï«A'-

ryk onder zeil. Den 15. begon de Rivier vol met ys te raken; dog
in het midden bleef zy nog open. Dog op de Charles was het ys zo
dik dat men 'er met geladen wagens en paarden overreed. Den 26. raak-

te het ys op de St. Laurence door den zvvaren regen weg. Den 28.

wierd wederom een gedeelte van de Rivier met ys bedekt.

In 't vervolg van deze Waarnemingen wierd aangetekend dat de win-
ter ook van de zagtften geweeil is.

Den II. September ging ik \wi Qtiebec met emr\ goeden wind op^- .,
.1,'

reis. De Gouverneur Generaal , Marquii de la Jonqtiière, die my \-an ÖVc»
ook met velerhande gunitbewyzen overladen had, had enen van 's Ko- i'èc.

nings boten met zeven man gefchikt om my naar Montreal te brengen.

In 't midden van den boot was een groot blauw kleed, waaronder wy
vry voor den regen waren. De gehele reis gefchiedde op koden van
den Koning van Frankryk. Wy lagen dien dag drie Fr. niylen af.

Den 1 2. vervolgden wy onzen togt den gehelen dag. De Mais van

het kleinder foort, dat binnen drie maanden ryp wordt , was nu ryp. Men
trok ze uit den grond en hing ze in de lugt te drogen.

Het weder was thans omtrent zo gefield als in Zweden in 't beginvan
Auguftus , zo dat de herfTl in het noorden van Kanada ene maand later

dan in het midden van Zweden fchynt intevallen.

By elke boerdery vond men enen moeftuin , waarin zeer veel uyens
wieflèn , welken de Franfche Boeren op de vallendagen veel gebruikten»

Eg-
in 't algemeen heeft men opgemerkt dat plaatfcn aan zee gelegen ene zag.
tere liigtsgefleldheid hebben dan anderen. Deze weinige aanmerkingen zul-

len, denk ik, voldoen om reden te geven van de veranderingen in de lugts-
gefteldheden der landen, die, ontwyfFelbaar , warmer en gematigder wot^
'den naar mate de bevolking en de landbouw toenemen,. F..
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Egtcr kan ik niet zeggen, da: de Franfchen zo buitenmace flipt waren
in lïet onderhouden der vallen, want verfcheiden' vm\ myn roeyers aten

gerull dezen dag, fchoon enen vrj'dag, vleefch. En dit heb ik in 't

vervolg dikwyls meer gezien. Het gemene volk in Kanada eet zo veel

uyen dat zy 'er geweldig van ftinken. Men vond ook veel Jcawoerden

in die tuinen , die op meer dan ene wys gegeten werden. Het meed
Iheed men ze naar de langte midden door, en hield het binnenile voor

het vuur om te braden. Het buitenile werd weggefmeten. De ryken

deden 'er wat fuiker over. Peen , falade , bonen , komkommers , en ro-

de aalbelTen waren ook in die tuinen te vinden.

Ieder Boer had ook by zyn huis meer of min Tahak geplant, naar

dat zyn huishouden (lerk was. Het gemene volk rookt zeer fterk. Zelfs

Tabak, liepen jongens van tien of twaalf jaren met de pyp in den mond. Ook
mogten de aanzienlyke lieden wel een pypje. In 't noorden van Kanada
gebruikte men de tabak meeft zuiver , maar verder opwaards , en om-
ftreeks van Montreal^ nam men den binnenften fchors van den Roden
Komoeljeboora , (*} floeg ze in Hukken , en mengde ze onder de tabak ,

om die wat minder fterk te maken. Ook gebruikten ryken en anderen

veel fnuiftabak. De meefte tabak , die men hier bruikte, was in 't

laad gewaden. Sommigen agtten die boven de Firginifehe ; dog die

genen welken voor kenders gaan wilden gaven de andere den voorrang.

Mode?. Schoon de meefte volken van Europa de modes der iv-i^K/?^^» gewoon

zyn natevolgen , zag ik dog integendeel dat de Franfchen in Kanada

zig in vele ftukken naai* de gebruiken der IVilden , met welken zy dage-

•lyks omgaan, fchikten. Zy gebruikten de zelve tabakspypen, fchoe-

nen, kouflebanden , en gordels als de ^»«m/é^»*'». Zy volgden hen na in

't voeren van den oorlog. Zy gebruikten hunne haften fchuiten , en roei-

den die op de zelve wys. In plaats van kouden wonden zy een ftuk

doeks om de benen. En zo ging het met veel andere dingen. Als men
m het huis van enen Boer intreedt, ftaat hy op, neemt den hoed of

de muts af om te groeten, verzoekt dat men ga zitten, en dekt zig weder.

Boeren. Monfieur en Madame zyn titels die men zo wel enen Boer en zyn wyf
als den eerden luiden geeft. De Boeren , en vooral de vrouwlieden

, gin-

gen in huis met fchoenen , die uit een duk uitgehold hout beftonden ,

hebbende de gedaante van muilen. De Boerenjongens , en zelfs de ouden ,

hadden meeft enen daart in 't hair. Byna allen hadden zy in huis, en

fomtyds ook op reis, rode wollen mutfen op het hoofd.

Het voomaamfte eten der Boeren was melk. Boter zag men zelden ,

en die men 'er vindt is van zuren room gemaakt. Dus was zy niet zo

goed als de Engeljche, en fmaakte dikwyls naar talk. De Franfchen

Ud-
(*) C'jvnüs fangiiinea. Linn.
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hielden veel van melk, die zy des vrj-dags en zaterdags in plaats van
vleefch gebruikten. Dog zy wiilen ze niet op zo velerhande manie-

ren als wy gereed te maken. Op ' andere dan vaftendagen at men
hier niet minder vleefch dan by de Engelfchen, want buiten de Toe-

pen en het nageregt komt 'er byna niets dan vleefch op tafel, dat

op velerlei wyzen toebereid wordt.

VVy hragten den nagt in een boerenhuis door digt by een Riviert-

je, Petite Rivière genaamd, dat zig hier in de St. Laurence werpt.

Men rekende van hier zeftien Fr, mylen tot Quebec, en tien tot Trois

Rivières. De ebbe en vloed waren hier tamelyk fterk. Deze was
de laatfte plaats aan dezen kant, waar ik de hoogtens naaft de Rivier

ten dele uit de meermaal gemelde kalklei zag beftaan. Verder op be-

gonnen zy louter van aarde te zyn. De ligtgevende vliegen vlogen des

avonds in de boflchen , dog niet zeer talryk. De Franfchen noemden
ze Mouches ä feu.

De Huizen waren hier omftreeks van hout. De veitrekken waren ta-
Hui.p,,

melyk groot. Het dak van binnen ruftte op twee, di-ie of vier dikke

fpaiTen, naar de grootte van 't gebouw. De reten waren met klei be-

fmeerd. De venfters waren van papier. De fchoorfteen was in 't mid-

den der kamer gemetfeld. Het geen voor den fchoorfteen was diende

voor de keuken. Agter den fchoorfteen fliep en ontving men bezoek.
Somtyds ftond 'er een yzeren kacchel ageer den fchoorfteen.

Den 1 3. reisden wy voort. By Cbamplain , vyf Fr. mylen van
Trois Rivières , beftonden de fteile hoogtens langs de Rivier uit ene ge-
le en fomtyds okeragrige zandige ftofaarde , uit de welke ene menigte van
kleine ftroompjes uitliepen. Het water in dezelven was meeft vol van
geel oker , ten bewyze dat hier wel van 't zelve foort van yzererts , als

men by Trois Rivières heeft, ligt. Het was zonderling dat men hiei

zulke menigte van kleine ftroompjes vond, dewyl het land geheel vlaken
de 2omer een van de droogften was. Langs de Rivier was het land ter

breedte van ene Eng. myl bebouwd ; dog daar agter volgden zware bos-
fchen en lage landen. Het bofch , de vogtigheid vergaderende en het
water belettende uittewaaflèmen , dwingt het onder den grond door enen
uitloop te zoeken. Op den oever lag veel zwart yzerzand.

Tegens den avond kwamen wy te Trois Rivières^ daar wy ons niet

langer ophielden dan tot dat wy de brieven , die wy van Quebec mede-
gebragt hadden , hadden overgegeven. Wy voeren nog ene Fr. myl
verder eer wy ons nagtverblyf namen.

Wy zagen dezen dag drie zeer oude lieden. De een was een Jefuiet, Oude lic-

genaamd Jofeph Aubery, die als Zendeling by de bekeerde JVilden te den.

St, Fran^ois was, Hy had dezen zomer het vyftigfte jaar zyner bedie-

11. Did. A a ning
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ning vervuld. Hy ging derhalven naar Ouebec om zyne gelofte als Je"
fuiet te vernieuwen, en fcheen nog frifch en levendig te zyn. De ande-

ren vvar«m de menfchen by welken' wy overnagtten. De man was over de

tagtig jaar en de vrouw niet veel jonger. Zy hadden reeds eenenvyfcig^

jaar t'zamengeleefd. Zy waren nog geheel vergenoegd , gezond en vrien-

delyk. De oude man zeide dat hy onder anderen in 't jaar 1 690. in

^tiebec was, toen het door de Engeljchen belegerd werd. De Bis-

fchop had by die gelegenheid in zyn bifichoppelyk gewaad met den fabel

in de hand de foldaten aangemoedigd.

Hette en Hy oordeelde dat de winters in zyne kindfchheid veel geflrenger waren

koude, dan nu , en dat 'er toen veel meer fiieuw vieL Het heugde hem nog

dat op St. Jan de kawoerden en de komkommers bevroren waren. Ook
waren de zomers tegenswoordig veel warmer^ Dertig jaren geleden was

'er een zo geftrenge winter in Kanada geweeft dat 'er vele vogels dood

gevroren waren ; dog het jaargetal kon hy zig niet te binnen brengen.

In 't algemeen wierd gezegd dat de zomers van 1748. en 1749. warmer
waren dan in vele jaren te voren^

Grond. De grond werd hier voor tamelyk vrugtbaar gehouderr. De Weit.

gaf negen of tien voor een. Dog in de jeugd van dezen man, toen men
de vetfte gronden kiezen kon, gaf zy dikwyls meer dan twintig vooreen.

Rogge werd weinig gezaid , ook weinig Garft, en maar alleen voor het

vee. Zy klaagden evenwel dat zy by eiken flegien oogft dikwyls ge-

noodzaakt waren garftenbrood te eten..

Den 14. gingen wy vroeg op reis.. Na twee Fr. mylen gezeild te

hebben kwamen wy op Lac St. Pierre , dat wy overftaken. Verfchei-

den waterplanten, die in de Zweedfche meren gemeen zyn, lagen hier in

't water. Dit meer zegt men vrieft 's winters za fterk toe dat 'er hon-

derd geladen wagens te gelyk 'over ryden kunnen^

Wy vonden foratyds op de waterplanten een foort van Kreeft y
gely-

kende veel naar ene krabbe, en niet groter dan twee meetkundige ly-

nen in de langte en ene in de dikte^ Hy was bleek van kleur trekkende

wat naar het groene..

De Pontederia cordata wies overvloedig' aan de kamen van een lang

fmal water , op de zelve plaatfen als by ons de Nymphaa of waterlelies.

Een hoop varkens waadde diep in 't water, en dook dikwyls met het

grootfte deel van 't lyf onder, om de wortelen op te wroeten en te

eten.

Zodra wy Lac St. Pierrt over waren veranderde het land geheel

van aanzien. Het wierd de fchoonfte oord dien men zien kon. De ei-

landen en het land aan weerskanten zagen 'er als nette luftplaatfen uit ;

en dit duurde tot by Montreal,

La-
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Langs de Rivier hadden alle de Boeren fchuiten , die uit (lammen

waren uitgehold, dog evenwel zeer fral en net gemaakt , zo dat zy vol-

komen naar fchuiten geleken. Ik zag maar een enige ballenfchuit.

Den 1 5^ zetteden \vy onze reis reeds in den vroegen morgen voort.

De ftroom was ons tegen en zo fterk , dat wy op fommige plaatfen de

Roeyers moeflen doen aan land gaan en ons voorttrekken.

Om vier uur na den middag kwamen wy te Montreal aan. Men re- Mml
kende dat onze reis zeer gelukkig geweeft was, dewyl men dikwyls , rea/,

wegens den firoom en de veranderlykheid van den wind, twee weken
tuflchen Quebec en Montreal onder weg is.

Verscheiden' nienfchen te Montreal hadden vi^^ngaarden , die uit Wyn-
Frankryk gekomen waren , in hunne tuinen geplant. Men vond 'er gaarden.

twee foorten van; het ene met bleek groene of byna witte , het ander

met donker rode druiven. Uit de witten, zeide men, werd de witte,

uit de roden de rode wyn gemaakt. Des winters moet men hierdewyn-

gaarden met mift toedekken. De druiven begonnen nu ryp te worden.

De witten waren het meeft gevorderd. Men maakte 'er hier genen wyn
van. Zy worden zo groot niet als in Frankryk.

Men teelde hier ook veel JVatermdoenen. Geen Boer was 'er by-
^Vatcr-

na die 'er genen had, In de fteden en daaromftreeks worden zy vooral nieloc-

fterk aangekweekt. Egter waren zy zeldzaam in het noordelyk ge- nen.

deelte van Kanada, De Wilden planten ze ook veel. Dog of

zy dit in oude tyden ook gedaan hebben is onzeker. Een oude Iro-

q^iiois te Oneida heeftmygezeid dat zy ze van de £aro/>^^»f« gekregen had-

den. Integendeel verzekerden my vele Franfchen dat de Jllimizen reeds

'er veel van hadden toen zy in hun land kwamen , en dat zy daar van on-

heuglyke tyden geplant geworden waren. Dog ik kan my niet te bin-

nen brengen dat de eerde Europeanen , die in Noord yïmerika kwamen
,

van watermeloenen gewagen wanneer zy van de fpyzen der JVilden (pre-

ken. Hoe heet de zomers in die delen van Noord Amerika die ik door

reifd heb zyn , kan men daaruit opmaken , dat men daar de watermeloe-

nen in 't voorjaar maar op het open veld zait, zonder ze oit te dek-

ken , en dat zy egter vroeg genoeg ryp worden. Men vindt 'er

hier twee verfcheidenheden van , de ene rood en de andere wie

van binnen. De eerfte is gemeender meer naar 't zuiden by de Illinoi-

zen en by de Engelfcben , de twede vindt men meer in Kanada.
Men zait ze in het voorjaar, als 'er gene koude meer te verwagten

is , in ene goede vette aarde , dog ver van malkander , uit hoofde dat

zy haar loof ver uit fchieten, en derhalven ene grote ruimte vorde-

ren, zullen zy wel vrugtbaar zyn. Te Montreal waren zy nu meell

ryp; maar in de Engelfche Volkplantingen zyn zy het al in Juli en

Auguftus. Gemeenlyk vorderen zy minder tyd om ryp te worden
A a 2 als
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als de gemene meloenen. De Kanadafchen zyn zelden zo zoet als

die meer naar 'c zuiden vallen Miiïchien komt dat van de fterkere

hette. Die van Neiv Tork werden voor de lekkerften gehouden.

De watermeloenen zyn zeer fappig , en het fap is met het vleefch

vermengd. Daarenboven is het zeer verkoelend, het welk in de hette

zeer verkwikkend is. Men wifl: niet dat 'er iemant in Kanada , te Al-

bany en in New Tork , zig kwalyk van bevonden had , al had men 'er

wat veel van gegeten. Zelfs bragt men voorbeelden by dat zieken 'er zon-

der nadeel van gegeten hadden. Maar verder naar het zuiden agt men dat zy

afgaande koortfen veroorzaken , vooral by menfchen die 'er niet aan ge-

wend zyn. De Franfcbtn zeggen dat als menfchen , die in Kanada ge-

boren zyn, in 't Land der lllmnzen komen, en daar enige malen van de

watermeloenen eten , ten eerften de koorts van krygen ; dat derhalven de llli-

tioize» hen waarfchuwen van niet te eten van ene zo ongezonde vrugt. De
Illimizen zelven zyn aan koortfen onderworpen , als zy hunne magen te

veel met deze fpys verkouden. In Kanada bewaart men ze op plaatfen die

matig warm gehouden worden ; en op deze wys kunnen ze twee

maanden na dat zy ryp geworden zyn goed blyven , maar men moec

voor de voril zorgen. De Engelfchen bewaren ze een gedeelte van den

winter over in droge kelders. Z.y bleven , zeide men , langer goed als

men de plaats daar zy van den fteel afgebroken waren met een gloeyend

yzer brandde. Op die wys kan men ze nog op kersmis en later hebben.,

In Penfyhanie, waar de grond droog en zandig; is , maakt men een gat

in den grond, en legt ze met hunne ftelen daarin, met aarde 'er over

heen; en dan blyven ze zo een tamelyk Huk van den winter over goed. Eg-

ter nemen weinig menfchen die moeite 'er mede , om dat het niet ene

zeer gefchikte vrugt is om in de koude te eten.. Men verbeeldt zig hier

dat komkommers meer verkoelen dan watermeloenen. De watermeloe-

i nen dryven het water fterk af. De Iro^uoizen noemen ze Onoheferar-

kahtie.

Kawoer- Kawoerden van allerlei Iborten , langwerpige , ronde , platte , krom-

den, halzige, zeer kleine, en andere, worden door de EngelfcbenenåQ Fran-

fchen overal geplant. In Kanada maakten zy met de uyens by de Boe-

ren het voornaamfle van hunne moeskruiden uit. Onder de Engelfchen

was 'er niet een Boer die niet een groot ftuk lands met kawoerden be-

poot had. De Zweden , Duitfchers en Hollanders teelden 'er ook zeer

veel. De Wilden leefden 'er gedeeltelyk van. Dog dezen plantten

meer Squafhes dan eigenlyke kawoerden. Zy zeiden zelfs dat zy 'er

reeds voor de aankomft der Europcrs al gehad hadden. Ook gewagen de

eerde Europifche Reisbefchryvers van de kawoerden als ene gewoonly-

ke fpys der IVilden. De Franfchen noemden ze Citrouillcs en de £«-

gtlfchen Pufftjpkins. In 't voorjaar , als 'er gene vorlt meer te wagC'Cn
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is , worden zy op den kouden grond in de open Iiigt gezet. Ook zet

men ze wel op oude miftbedden. In Kanada worden zy in 't begin van

September ryp ; dog in de Engelfche Volkplantingen en meer zuidwaards

heb ik "er al op 't einde van Juli ryp gezien. Zodra zy beginnen

ryp te worden, plukt men 'er enigen af om te gebruiken. De overigen

laat men op 't veld tot dat men voor de koude begint te vrezen. Dan
brengt men ze in huis. Dit gefchiedde nu te Montreal in het midden

van September N. S. Dog in Penfylvanie heb ik ze nog den 19.

Oftober op 't land zien ftaan. Somtyds zyn zy nog niet volkomen ryp

als men ze plukt, dog zy worden in huis wel ryp als men ze maar van
malkander leggen laat. In droge en warme keklers blyven zy wel enen
gehelen winter goed, en nog beter in kamers daar geftookt wordt.

Men bereidt hier de kawoerden op velerlei wyzen. De IVilden ko-

ken ze zo heel als zy zyn , of braden ze in de afch , en brengen ze dan

te koop. Dus toegemaakt fmaken zy zeer wel. De Franjehen eii

Engelfchen fnyden ze influkken, en braden |ze. Ook fnydt men ze in

't midden door, doet 'er het zaad uit, en braadt ze dan. Als ze

gaar zyn doet men 'er nog warm zynde van binnen boter op, die

'er dan in trekt.. Dit fmaakt zeer wel. Ook eet men ze gekookt „

alleen of met vleefch. Sommigen maken 'er ene dunne pap van,

door ze eerft te koken en dan fyn te maken. Deze pap wordt dan
met een weinig van het fap en zoete melk vemiengd en dan wel door
een geroerd. Ook worden zy gekookt, tot moes gemaakt , met meel
vermengd en gekneed, en dus tot koeken gebakken. Daar zyn 'er

ook die 'er taarten en pudding van maken. Om zt doen te duren
gaan 'er de Wilden dus mede om. Als zy ryp zyn worden zy in

lange riemen gefneden, welken men door malkander vlcgi, en in de
zon of by het vuur te drogen hangt. Als zy regt droog zyn kun-
nen zy jaren lang goed blyven. Men kookt ze alleen of met ander

eten. De IVilden eten ze op die wys toebereid, zo wel te huis

als op reis; en dit hebben de Europeanen van hun geleerd. Som-
tyds eet men ze dan maar droog by pekelvleefch of andere fpy-

zen ; en rk moet bekennen dat zy dan ene hongerige maag niet kwa-
lyk bevallen. In Montreal wierden zy ook wel dus ingemaakt.

Men fnydt ze in vier (lukken, doet"erhetzaaduit,engoitdefchillen weg^.

Het weke vleefch legt men in enen pot, en laat het een minuut of
zes koken. Dan neemt men 't met enen lepel , waarin gaterj

zyn, 'er uit, en laat het op ene tafel enen dag leggen dat 'er het

water uitlope. Daarop maakt men het met anjelieren, cinnamomum.y
wat citroenfchillen en fyroop van fuiker in. De fyroop moet in even
zo grote hoeveelheid als die der kawoerden genomen worden. Men kookt
het dan zo lang tot dat de kawoerden van de fyroop doortrokken zyn. ,,

A a 3 Hex
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Granii. Het graan dat dit jaar in Kanada gewaden was wierd doorgaans

voor het befte gehouden dat men hier oit gehad had. Integendeel

viel het in New Tork flegt uit. Voor 't overige was de herfli ia

Kanada zeer fchooru

Handel Kanada dryft enen fterken handel met de Wilden\ en dere wasvoor-
iiiet de heen de enige handel dien dit grote Land dreef, en die den Ingezetenen
u uden.

aanzienlylie voordelen toebragt. Dog tegenswoordig vallen 'er verfchei-

<3en' andere waren, behalven die men van de y^merikanen bekomt, die

van daar verzonden worden. De Wilden ^ die hier het naaft rondom wo-

nen, en zo wel als alle de overigen den gantfchen winter op de jagtzyn,

brengen gemeenlyk hunne pelteryen in de naburige iledentekoop. Dog
dit bedraagt niet veel. Die genen die verder af wonen komen hier zel-

den. En dewyl men vreeft dat zy hunne waren den Engelfchen verko-

pen zullen, zo moet men hen voorkomen, ten welken einde de F/-a«-

fchen zelven naar hen toe reizen. Montreal in zonderheid drj'ft dezen

handel fterk. Alle jaren gaan van hier velerlei lieden van allerhanden ouder-

dom op reis naar de /"/^/«/^Ä. Zy vertrekken vroeg in't voorjaar, en komen
in Auguftus of September terug. Om dezen handel te dryven nemen

zy alleen zulke waren met zig die zy weten dat onder de Wilden ge-

wild zyn. Geld nemen zy weinig mede , want dit wordt by de Ameri'

kanen niet geagt. Zy houden verfcheidene foorcen van waren, die men
hun brengt , voor veel koftbaarder. Ook geloof ik dat nauwlyks een van

de Franfcben die op deze reizen gaan enen penning aan geld medeneeirc

De volgende waren zyn het voornamelyk die onder de Wilden enen

goeden aftrek vinden.

Snaphanen , buskruid, lood, kogels en hagel. Alle de Wilden^

die het voordeel der vuurwapenen boven den boog van de Europén

geleerd hebben, en vuurwapenen bekomen kunnen, hebben voor de-

zelven het gebruik van boog en pylen afgefchaft. Indien men nu

bun vuurwapenen wilde weigeren toetevoeren , zouden zy van hon-

ger moeten vergaan, dewyl hun voomaamfte beftaan gelegen is in hec

vleefch van wilde dieren ; en dit zou hen zo verwoed maken , dat zy

in ftaat zouden zyn de Europers aantetaften- Geen van de Wilden weet

nog een musket te maken. Zelfs weten zy hun eigen geweer, als het

ontfteld is, niet weer te herftellen, maar moeten dat van de Europea-

nen laten doen. In 't begin dat de Europers eerft in Noord jlmerika

kwamen droegen zy langen tyd zorg van den Amerikanen geen fchiet-

geweer in handen te geven. Dog in de oorlogen, die de Franfcben mQZ

de Engelfchen en Hollanders voerden , deelden zy hunnen Amerikaan-

fchen bondgenoten het gebruik der vuurwapenen mede , om hunnen vy-

anden des te fterker afbreuk te doen. De Franfcben zeide dat de Hol-

iunders van Albany de eerflen geweeft waren, die in 't jaar 1642. den

mi'
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Wilden fchietgcwecr gegeven en hun het gebruik van het zelve geleerd

hadden. Dus hadden zig de Franfchen genoodzaakt gezien den met hen

in verbond ftaanden Amerikanen insgelyks vuurwapenen te geven , dc-

wyl die zeiden anders tegens de Hollanders en de Wildm van-

derzelver party niet op te kunnen , en gevolglyk tot die zj'de te

zullen overgaan. Maar die van Albany beweerden daarentegen dat de

Fratifcben de eerften geweell: waren die den ïVtlden fchietgeweer ge-

geven hadden, dcwyl zy zig anders te zwak bevonden om den En-

gelfchen en Hollanderen het hoofd te bieden. Hoe het hier mede

zy, dit is zeker dat de Wilden tegenswoordig fchietgeweer gebrui-

ken 't welk zy van de Europeanen krygen, en waarmede zy than«;

beter dan hunne leermeefters zelven weten omtegaan. Maar te gclyk

is het waar , dat deze liandel den Europeanen alle jaren grote win-

llen aanbrengt.

Kleden van ivit Laken , of grof ongefchoren Laken ^ van dat foort

't welk men wel voor dekens op de bedden gebruikt. De Wilden

dragen zulke kleden altyd, en winden 'er zig in; fomtyds hangen zy

over de fchouders, en fomtyds, by warm weder, binden zy ze zig om
de middel. Maar als het koud is halen zy ze over 't hoofd. Mans en

vrouwen di-agen ze beiden. Meeften tyd zyn 'er aan de randen enige

blauwe en rode ftrepen.

Blaüw of rood Laken. De \Tomvlieden maken daar hare rokke;^

van , die maar tot op de knie hangen- Meefl gebruiken zy blauw La-

ken daartoe.

Linnen Hembden , welken zo wel de mans als de vrouwen dagelyks

dragen. Als een Wilde eens zulk een hembd aan heeft ,. draagt hy 'c

zo lang tot dat het geheel en al verlieten is.

Laken om om de benen , in plaats van kouflèn ,. te winden gelyk de

Ruffen doen.-

BvLEN, Meffeny Scharen y Naalden, en ftalen Fuurflagen, Deze

werktuigen vindt men thans overal by de Wilden. Zy kopen ze allen:

van de Europeanen , en houden ze voor veel beter als hunne oude raes-

fen en bylea van been , waarvan men 'er in Kanada v.?einig meer vindr.-

Ketels van rood of geel koper ,^ fomtyds van binnen vertind. Af

hun eten wordt daarin gekookt. Dit is ene waar die geraeenlyk onder

hun enen groten aftrek heeft. Voorheen gebruikten zy potten en vaten'

van aarde , of van hout, waarin zy het geen zy koken wilden goten ,,

dan gloeyende ftcnen in her water werpende om het te doen koken.

Oorringen, groten en kleinen, meert van geel koper, dog Ibmtyds^

ook van tin. Mans en vrouwen dragen ze, fchoon niet allen.

VfiiuviiuoEN. Hier mede verwen zy hunne aangezigten, hembden ^
8331
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en een deel van het lichaam rood. Voorheen fchilderden zy zigmet ene ro-

de aarde, die hier te lande gevonden wordt. Dog na dat zy van de

Europeanen vermilioen gekregen hadden , fcheen hun gene kleur fchoon-

•der te zyn. Men vertelde , dat de Franfchen in 't eerfl: voor twee of

driemaal zo veel van deze verw als 'er op de punt van een mes leggen

kon enen groten hoop van allerlei pelteryen kregen.

Spaansch groen j om het aangezigt groen te verwen. Om het zwart

te maken nemen zy het roet dat onder de ketels zit.

Spi&gels. De Wilden zyn daar zeer opgefteld. Zy gebruiken ze

in zonderheid om zig te befchilderen. Zy hebben gemeenlyk hunne fpie-

gels op reis by zig. Dog dit heeft maar plaats by de mans, en niet by

de vrouwen , die zig hier zo veel niet opfchikken als de eerden.

Brandglazen. Dit is in het oog der Wilden een zeer noodzakelyk

huisraad , dewyl , daar zy fterk tabak roken , en alles wat met enige

moeite verzeld gaat haten, zy op reis met dezelven zo behendig te regt

kunnen komen.

Tabak kopen de Wil<^"^ die wat ver naar het noorden wonen , waar

geen Tabak wil voortkomen. Dog die meer zuidelyk hunne woon-

plaats hebben fokken zelven zo veel tabak als zy behoeven. By
de eerften is de tabak ene waar die fterk gezogt wordt. Men heeft op-

gemerkt dat de Wilden, hoe verder zy naar het noorden wonen, des

ce groter rokers zyn.

Wampums , of zo als zy 't noemen Porcellein. Zy worden van een

zeker foort van moflèlfchelpen gemaakt, en tot kleine langwerpige kra-

len gedraid. Zy dienen hun voor geld en opfchik te gelyk.

Glazen Kralen, die klein, en wit, of van ene andere kleur zyn. De
vrouwlieden weten ze in hare linten , beurzen en andere klederen inte-

JaiTchen-

Koper en yzerdraAd om verfcheiden' dingen van te maken.

Brandev^tyn. Dit is de koftelykfte zaak die zy op de wereld kennen.

Ook is hun niets te lief en te koftbaar om het 'er niet vooi- te geven.

Dog ter oorzake der menigvuldige ongeregeldheden die daar door kunnen

veroorzaakt worden , is het onder zware ftrafFen verboden den Wilden

brandewyn toetevoeren. Maar deze wet wordt niet altyd zo nauwkeurig

nagekomen.

Dit zyn de voornaamfte waren die de Franfchen den Wilden

toevoeren, en die gemeenlyk by hun wel gewild zyn.

De waren die zy van de Wilden terug brengen, zonder den voor-

raad dien men op reis voor zyne koopmanfchappen krygt mede te

rekenen, beftaan byna alleen in pelteryen. Men onderfcheidt dezen

in twee foorten. Pelteryen die uit de noordelyke geweften, en zul-

ken
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leen die uit de zuidelyken komen. De eerften worden voor de bes-

ren gehouden, en zyn liec diiurft.

Uit de noordelyke Landen worden inzonderheid de vellen van de

rolgende dieren aangebragc.' Bevers , Elanden (*) , Rendieren (f) ,

Wolflynxen (§j en Marters. Uit het zui'den krygt men ook wel fom-

wyjen Marters , dog hun vel is ros en niet goed. De Picbou du Nord
zal miflchien dat dier zyn 't welk zigbyde Hudfomhai o^hoviåt, endoor

de Engelfchen JVolverene genoemd wordt. Nog behoren onder de

noordfche pelteryen de Berenhuiden, waarvan men 'er egter niet veel

komen laat , en VofTenvellen , fchoon men daar van ook maar weinigen

meeft zwai-ten trekt; behalven nog verfcheiden andere foortcn.

Het Bontwerk, dat uit de zuidelyke landrtreken gehaald wordt, is

inzonderheid van de volgende dieren. Wilde Stieren en Koeyen ,

Herten, Reen, Otters, Pichoux du fud^ van de welken Vader Char-

LKvoix (**) gewag maakt, en die of een foorc van Katlynx, of van

Panther wezen moet , voorts Vodèn van verfcheiden' foorten , Ra-

koons, Katlynxen, en anderen.

Het is ongelootlyk wat ongemakken de menfchen op deze reizen

om pelteryen te kopen moeten uicltaan. Soratyds moeten zy hun

pakkadie ver over land dragen. Dikwyls worden zy van de fVilden

mishandeld en zelfs omgebragt. Veeltyds moeten zy dorft, honger,

hette en koude verdragen , en worden van muggen , vergiftige flangcn ,

en ander ongedierte gebeten. Deze ongemakken en gevaren flepen

ene menigte lieden in den bloei hunner jaren weg, en maken dat de

menfchen in Kanada niet oud kunnen worden. Dog te gelyk worden

zy hier door gehard en wakkere krygslieden , die nog gevaren nog on-

gemakken ontzien. Ook zetten zig velen diep in het laiid onderde//^/'

den neder, trouwen daar, en keren noit te rug.

De pryzen der pelteryen, zo als die in 't jaar 1749. te Montreal

waren, heeft my de Heer Couagne, een Koopman, by wien ikmynver-

blyf hield, medegedeeld. Zy waren ais volgt.

Grote en middelbare Berenhuiden Hüidsn vsn Otters , 5. Livrés.

kortten 5. Livrés.

Huiden van jonge ^^r^» , 15. Sols.

• Lynxen, Q.^. Sols.

Picboux du fud-, 35.

Sols.— Fofen uit het Zuiden
,

35. Sols.

— Rakoons
, 5. Livrés.

• -^Marters, 45. Sols.

. — Wolflynxen , Loup- eer-

viers, 4. Livrés.

— Wolven. 40. Sols.— Carcajoux , een dier dat

ik niet ken, 5. Livrés. Hui-

{*) Qrignacs. Ct) Cariboux. CS) Loup- cerviers, (**) Hifloire (ie I3

JS^ouv. Francs. Tom. 6. p. 153.

//. Deel. B b
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Huiden van Vifons^ een foorc van

Marter die zig in 't water ont-

houdt, 25. Sols.

, tüwe,va.nElandea^O-

ri^nacs verts, 10. Livrés.

Herten , Cerfs veris.

KANADA.
-

—

- flegte, van Elandenen Meri-

ten , Orignacs (^ Cerfs pajfés ,

3 Livrés.

—— Reen, van 25. tot 30. Sols.

Rode Vojfen, 3. Livrés.

Bevers y 3, Livrés.

Zie hier ene lyft van alle de verfchillende foorten van vellen die hier

in Kanada gekoft en naar Europa verzonden worden. Ik heb ze van

enen der voomaamfte Kooplieden in Montreal geki-egen.

Chevreuih pafféi,(^') bereide Ree^ 1 Fifons ou Foutreaux.

vellen. l Ecnreuils noirs , ZvvarteEekhoorns*

Cbevreuiïs vertSt onbereide ^QQ-\Cerfs verts^ ruwe Hertenvellen.

vellen. \Cerfs pa£'és, bereide Hertevellen»

Cbevreuils tannés, getouwde Ree- 0>7gi«;?/j verts, ruwe Elanden.

vellen.

Ours , Beren.

Ourfons , jonge Beren..

Loutres, Otters.

Pecans.

Chats. Katten.

Loups de bois. Wolven.

Loup- cerviers. Lynxen»

Pichoiix du Nord.

Pichoux du jud.

Rjenardsrouges, Rode VofTen.

Renards croifés , Kruisvoflèn.

Renards noirs ,. Zwarte Voflen.

Renards argentes. Grauwe VofTen.

Renards du fud, ou de Virginie,

Firginifche VoiTen.

Renards blancs de Tadoudac, Wit-

te Voflèn. van Tadouffak^

Martres, Marters.

Onghials pajfés, bereide Elanden^

Cariboux , Rendieren.

Biches vertes, ruwe Hindevellen

.

Biches pajfées , bereide Hinde vellen.

Carcajoux.

Rats musquésy Muskusratten

Cajiors gras d'hiver, vette Win-
terbevers .

Caftors gras d'été , vette Zomerbe-
vers.

Cafiors fecs d'hiver , droge Win^
cerbevers.

Cajiors. fecs i'êtê , droge Zomer-
bevers.

Caftors vieux d'hiver, oude Win-
terbevers.

Cafiors vieux d'été., oude Zomer*
bevers.-

Kopcr, Ik kreeg den 22. September een ftuk louter Koper, dat v^nLacSu'

ptrieur gekomen was. Men vindt het daar byna geheel zuiver , zo dac

bet niet behoeft gefmolten te worden , maar terftonds bewerkt worden

.: kan.

'(*) De Schr^nrer heeft deze lyft in 't Fraw/cA medegedeeld uit vrees van

ziS miflchica anders niet volkomen juift uittedrukken.. ...
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kan. Vader Charlevoix (*) fpreekt 'er van in zyrte Befchryving van

ISiciiiu Frctnkryk. Ecu van de Jefuieten te Montreal , die zelf ter

plaacfe gcweeft was daar dit erts ' gevonden virordtj onderrigtte my dac

men het gemeenlyk by de monden van dromen en rivieren vindt, veel-

tyds in zo zware ftukken dat een man werk heeft ze optetillen, enmees-

tcntyds gantfch louter. Ook verhaalden daar ter plaatfe de Wilden dat

daar eertyds een ftuk van enen vadem lang en enen halven vadem of meer

in dikte, en byna geheel zuiver, gezien was. Dewyl dit erts al tyd by

de monden der rivieren in de aarde legt ,ishetwaarfchynlykdathetdoor't

water en 't ys van enen berg derwaards gedreven fs. ' Dog höe zeer meri

gezogt heeft, heeft men nog zo ver niet kunnen komen vati het in etie

zekere nienigte by malkander te vinden. -'
'

-'• '^'~ --'' '
'

pE Ópperfte van de Priefters te il/ö«/re<i/ gafmy ook-dJen dag een Lood-

ftuk Looderts. Het was gekomen van ene plaats nwar weinig mylen ei'ts-

van hier ;' en beflond uit tamelyk digte en blinkende teerlingen,' Ik ver-

nam dat verder Weg zuidwaards op ene plaats veel looderts in den

grond was. De Wilden daaromheen fmelten her, en maken 'er'ko-

i-cls en hagel uit. Ik kreeg 'er enige ftukken van, bellaande uiteen

blinkend teerlingfch erts, met fmalle itrepen 'er in, en ene witte harde

klei , die met fterk water opbruifcht. • :

. ; : !

Oüii kreeg ik enige roodbruine Aarde ^ die gevonden was by Lac dei RoJ-
åeu:< AJontagnes,cn\]ip mylen w^n Montreal. Zy kah gemakkelyk tufTchen Amde
de vingers tot ftof gewreven worden, dog is veel zwaarder dan enige ande-

re aarde, en van buiten een weinig glinflerend. Als men deze aarde

nilTchen de \angers wryft , worden zy geheel glad , glimmend , en als half

verzilverd, even als of zy met een ftukje loods gewreven waren. De-'
ze tiardc moet derhalven of eeu foort van loodaarde , of met yzerdeelc-

jes.vermengd zyn.
.

'

•'

Men vindt twederlei foort 'van Vrouwen in Kanada. Het eerde be- Vrow-
flaat uit zulken die in Frankryk geboren en herwaards overgekomen zyn , wen.

het twede uit inboorlingen van het land; Die van het eerde foort be-

zaten al het bevallige dat der Franfche natie eigen is. De Inboorlingen

kunnen weder in twee fobften onderftheiden worden, namelyk in die van

'Ouebec en in die van Montreal. Die van Quehec geven die in Frank-

Vyk geboren waren nauwlyks iets in welgemanierdhcid toe, dewyl zy al-

le jaren gelegenheid hebben met vele Heren en Vrouwen van aanzien ,

die met de Ichepen overkomen , te verkeren , en die hier enige weken
verblyTen , en dan weder naar Frankryk keren. De Juffrouwen van die

Stad worden befchuldigd zig door den hoogmoed der IFilden te hebben

laten befmetten , en verdoken te zyn van de • Franfche wellevendheid.

;

B b 2 Het
'

(*3 Hiftoire de la Nouvelle Franco Tom. 6. p. 415;' -
""'- '

' ; ' '

'
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Het geen ik boven van de vrouwen van Montreal gezegd héb, datzy
namelyk veel werks maken van wel gekruld en gekapt te zyn, is

ook waar van doorgaans alle de vrouwen door het gehele land. Het
hair moet alle- dagen gepoederd, wezen , al komen zy niet buiten hare

kamers, en al hebben zy anders maar een kort fmerig jakje en enen fleg-

ten rok aan , die pas ter helft van de benen reikt. Des zondags en als

zy gezellchap wagten of een bezoek gaan geven , zyn zy inzonder-

heid in allen haren luifter. Dan fchikken zy zig op als of liare voorou-

ders de eerfte perfonadien van het Ryk waren geweell. Dit geeft zulken ,

die de zaken wat grondig inzagen reden om te klagen , dat by het gi'oot-

fte deel der vrouwen de gewoonte is- ingeflopen van voor niets anders

dan voor den opfchik te zorgen , en daar voor niets te ontzien. Niec

weinig zyn zy oplettend op de. nieuwfle Modes, om hare befte en

kollbaarfle klederen naar de zelven te veraiideren en te verfnippcren. Ook
lacchen zy malkander niet weinig uit als *er iets aan ontbreeict.

Maar het moifte is, dat het geen zy voor nieuwe Modes houden in-

Fränkryk reeds al lang is agter de bank gefmeten, dewyl de fchepen

maar eens in 't jaar aankomen , en dus de Rlbdes al een jaar moeten oud
zyn voor dat zy ze krygen. Ook maakt men haar wel wat wys , en ver-

koopt haar iets voor nieuwerwetfch dat al lang heeft uigediend. Noit

heb ik zo zeer als te Montreal gezien dat zy enen vreemdeling uitlachten

wanneer hy zig, niet volkomen wel uitdrukte. Dog zy zyn enigfins hier

omtrent te vafchonen. Men lacht gemeentyk om het geen ons als

ongewoon, voorkomt, en belacchelyk fchynt. \\\, K/in.%da hoort men
geen Franfch fpreken dan van geboren Franfchen , want vreemden ko-

llien hier zelden. Zelfs de Wilden houden zig volgens hunnen aange-

borenen hoogmoed te goed om Franfch te fpreken, en dwingen de

Franfchen om hunne taal te gebruiken. Hier komt het natuurlyk uit

Vöort dat de iyne oren der Kanadafcbe vrouwen niet zonder lacchen iets-

dathaar ongewoon is horen kunnen. Ene der eerfte vragen, die zy'enen

vreemdeling doen, is, of hy gehuwdis; detwede, hoe hem de vrouwen in

Kanada bevallen, en of zy fchoonder dan in zyn land zyn; en de derde,

of hy 'er niet ene van mede naar zyn vaderland zou willen- nemen. Maar
het kwam my voor dat 'er enig onderfcheid tuiïchen de vrouwen van

Quebec en Montreal was ; die van de laatfte plaats fchenen wat aange-

namer dan de anderen te zyn. Die teQuebeckwamen my voor wac zeer vry

te wezen ,. dog die van Alontreal minder.. De ongetrouwde \Touvven by-

zonderlyk waren te Quebec niet zeer ai-beidzaani. Een meisje van agt-

tien jaren wordt voor ongelukkig gerekend als \zy niet ten minden een

twintig vryers of meer kan opnoemen. De jonge Juffrouwen , vooral

de aanzienlykften , doen zelden iets anders dan ten zeven uur opteflaan,

tot negen uur bezig te zyn met poederen .ai kappen, en met ondertuiFchen

koffi
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Itoffi ce drinkerii. Als zy wel opgefchikc zyn gaan zy vooreen open venfter aaa
ftraat zitten, nemen enig naiwerk in deliand, endoennuendaneeniteek,
maar de ogen zyn het meeft op Hraat. Als dan een jong heer, hy mag
ene kennis of ecn vreemdeling zjm , inkonit, wordt het werk fchic-

lyk uit de hand gefmeten , en zy gaan naafl: hem zictcn fiiappen , lacchen

,

gekken , en dubbelzinnigheden zeggen , het welk dan heet gees-

tig te zyn. Dus gaac dikwyls de gehele dag voorby. De moeder is

dikwyls bezig in de keuken , terwyl de dogter de hereji onderhoudt. Te
Montreal zyn de meisjes zo wild niet, eti werkzamer. Zy zitten daar byna
altyd te werken , en doen ook veel in 't huishouden. Zy zyn zeer vro-

lyk en vriendelyk , en het ontbreekt haar niet aan veritand of bevallig-

heid. Haar enig gebrek is wat te veel met zig zelven ingenomen te zyn;

Egter fchamen zy zig niet , zelfs die van den eerlkn rang zyn , naar de

markt te gaan , om watemieloenen , kawoerden en andere eetwaren te

kopen , en die zelven naar huis te dragen. Zy zyn vroeg op. Dog my
werd verzekerd dat zy in 't algemeen niet te breed bemiddeld waren. De
inkomften der menfchen zyn hier gemeenlyk gering, en het getal der

kinderen is groot. Ook is het voor de meisjes te Montreal Ipytig dac

die van ^uibec merendeels eerder aan den man raken dan zy, dewylver-

fcheidén Franfche jonge heren , die met de fchepen overkomen , daar

door de liefde getroffen worden en D-ouwen , een geluk dat den meisjeS'

van Montreal zelden gebeurt , dewyl die heren daar weinig komen.
Den 23. Sept. ging ik naar Saut au RecoUcty drie Fr. mylen noord- Reisnarvr

vvaards van Montreal., om planten, flenen, en diergelyken te bezigti- '^''"' ^"

gen, en zaden te vergaderen. Digt by de ftad hadden wy landhoeven-'^*''''^'^^*'

aan beide de zyden van den weg. Daarna wierd het land bofchryk en'

vrj' oneffen. Somcydswas het hoog, fomtyds laag en moerallig. Door-
gaans was het zeer vol ilenen , zo van rots als van een foort van grau-

wen kalkftcen. De wegen waren zo flegt dat ik werk, had met ene chai-

fe voorttekomen. Een weinig voor dac ik te Saut au Kecollet kwam
eindigden de boffchen, en het land was bebouwd of tot weilandgemaakr.

Dog de gantfdie weg had niets waardoor hy in aangenaamheid met de
anderen hieromheen kon vergeleken worden.

Omtrent ene /'"/ myl van de ftad waren twee kalkovens- aan den Kalko-
weg. Zy waren van buiten vangrauwen hardgebranden kalklleen , envanveus..
rocsileen digt aan het vuur. De hoogte v-an den oven bedroe;j dne vadem.
De Kalkfteen., dien men hier brandt, is van cwederlei foorr. Hetene-

is zo digt dat men de deeltjes- 'er van onderfcheiden kon , uitgenomen
hier en daar enige weinige witte of ligt grauwe fpnathkorrels. "Somtyds
vond men ene kleine fpleet die met enen witten fynen fpaath gevuld

was.. Ik kon 'er gene verllcningen in ontdekken , fchoop ik 'er nauw-
B b 3, keu.
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l;cui-ig naar zogt. Men vond deze ftenen doorgaans op het eiland Mcn-
treal, zo dat in het graven men ter diepte van ene halve of gehele el

op de zelvcn iliet. Zy Hggen in beddingen , waarx^an clke omtrent

een vierde of ene halve el dili is. Deze fleen wordt geagt den beften

kalk te geven. T is vvaar, hy is zo vvit niet als die van het andere

foort komt , cgter heeft hy de eigenfchap van de muren zo hard

als een ilcen zelven te maken , en dat hoe langer hoe meer. Daar
zyn voorbeelden dat als men de muren vWlde veranderen de keiflenen

waaruit die gebouwd waren eerder dan de kalk zelf konden gebroken

worden.

Het andere foort was een grauwe en fomtyds een donker grauwe kalk-

lleen. Hy beftond uit kleine digte deeltjes , vermengd met grauwe fpaath-

korrels, fomtyds was hy ook vry grofkoiTelig. Aan (tukken geflagen

rook hy llerk naar ftinkfleen. Dikwyls was hy geheel vol van Peciini-

tcs. Dog de meefien van deze vcrftcningen waren flegts indrukken van
de bolle zyden der fchclpen. Evenwel zag ik enige ftukken van de fchel-

pen zelven, die in fleen veranderd waren , indien ik anders geloven zal

tlat deze fchalen voorheen zelfs moflclfchelpen geweell zyn, en niet een

byzonder foort van (teen ; want ik zogt op de oevers te vergeefs naar

deze fchelpen. Ook fchynt het onbegrypelyk te zyn hoe 'er ene zo

ongelooflyke menigte van indrukken van fchalen by een zoude geko-

men zyn , want fomtyds kreeg ik grote ftukken van dezen kalkfteen die

byna uit niets anders dan vlak by een leggende PeSiinites beftonden. De-
zen fteen trof men op verfcheiden' plaatfen van het eiland aan , waar hy

£)ok in horizontale beddingen een vierde of een halve el dik , ligt. Hy
geeft zeer veel kalk; dog die wordt voor zo goed niet als de vorige

gehouden , en men zeide dat hy by nat weder vogtig wordt , het geen

de andere niet heeft.

Het dennenhout werd het bed: gehouden om kalk te branden , en

daarna het hout van de Thuya. Dog dat van den fuikerahom en

diergelyke bomen agtte men 'er niet goed toe, omdat het te veel

kolen geeft.

Grauwe ftukken van rots vertoonden zig hier en daar in het bofdi

en op de velden.

De bladeren van verfcheiden bomen en gcwaflèn , gelyk als van den

roden Ahorn, de Rhus glal/ra, het Polygonum fagittatum, en de Va-

ren, begonnen thans 'er geelagtig uit te zien.

Een groot kruis ftond 'er op ene plaats nevens den weg. De jonge,

die my voor gids diende , zeide dat daar iemant begraven lag die

grote wonderwerken verrigt had. De voorby reizenden groeten het

kruis. Op den middag kwam ik te Saut au Recoïïet aan.

j^^rJht
^^^'^ ^"^ Recollet is een klein kerfpel , leggende aan enen arm van

de
Recolkt.
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de St. Laurence, die met groot geweld tuiïchcn het eiland van Mont'
real en Isledejefus doorflroomt. Het heeft zynen naam gekregen vaa

een voorval dat daar in 't jaar 1725. een Bedelmonnik , Nicolasrielg^-

heten , had. Hy was met enen bekeerden Huron in een fchuitje ge-

gaan om naar ^ucbec te varen , dog het fchuitje floeg om , en men dage

dat de fi'iidett met voordagt dit veroorzaakt hadden. De Monnik en de

Bekeerling verdronken; maar de Huilden zwommen aan land
,
en berg-

den het goed van den Monnik, dat zy voor zig behielden, liet land

hieromfireeks is (lenig , en nog niet lang bebouwd geweefl. De oude

lieden , die hier woonden , verzekerden , dat in hunne jeugd byna overal

een zwaar geboomte ftond daar nu akkers en weiden zyn. De Prieilers

zeiden, dat hier voorheen een dorp van Hurons geweefl: was, die tot

den Ghriilelyken godsdienfl: bekeerd waren geworden. Dezen woon-

den ten tyde van de aankomfl der Franjehen hier te lande op den ho-

gen berg, die op den aflland van de Had Montreal lag. Dog de Fran-

fchen bewogen hen wegtetrckken ^ en hun het land te verkopen. Zy get-

teden zig toen hier neder ; en de kerk die 'er nu (laat is voor de Wilden

gebouwd. Ook hebben zy daar vele jaren hunnen godsdienfl vcrrigc.

Toen de Franjehen op het eiland Rhntreal menigvaildiger wierden , wil-

den zy alleen dat eiland bezitten, en overreedden derhal\'en de ïVilden

hun ook deze plaats te verkopen , en zig verder heen te begeven. Na-
derhand hebben de Franfchen , de Wilden , om hun geweldig fuipen en

wild en woefl leven , niet gaarn by zig willende hebben , hen nog eens-

bewogen te verhuizen, en zig by Lac des deux MoniiignesMedenezQtti^r) ,

waar zy nog tegenswoordig zyn , en ene fraye Henenen kerk hebben. De
kerk te Saut au Recollet was van hout, zag 'er oud en vry bouwvallig

uit, fchoon zy van binnen nog enigermate in (laat was, en van de Fran-

fchen gebniikt werd. Men had reeds een deel fleens aangebragt, waar-

van men voornemens was in 't kort ene nieuwe kerk te bouwen.

De kruidkundige waarnemingen die ik hier maakte fpaar ik voor een

ander werk.

Schoon 'er in verfcheiden' dagen geen regen gevallen was gaf\''ogtig-

egter de grond zo grote vogtigheid op, dat enige papieren, waarin '^'^id.

ik myne zaden vergaderde, en die ik in de fchaduw op de aarde ge-

legd had , binnen weinig minuten zo nat wierden dat ik ze niet ge-

bruiken kon. Des niettemin had men den gantfchen dag den -klaar-

den zonnefchyn , en ene zo onverdraaglyke hette , als was het nog in

't midden van Juli geweed.

De helft van de koomvelden laat men by beurten braak leggen. Akicers,

De braaklanden worden in den zomer noit omgeploegd, zo dat het vee

'er op kan weiden. Al het koom is hier zomerkoorn, gelyk ik al heb

aangemerkt. Sommigen beploegen de braaklanden laat in 't najaar, an-

de-
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deren (lellen dat uit tot in de lente ; dog men zegt dat het eeiïle "beter

is. De weit, de garft, de rogge en de haver worden geëgd, dog

de erwten onder geploegd. Men zait gemeenlyk omtrent den 15. April,

en begint met de erwten. Van alle de Ibonen van erwten , die men hier

heeft , geeft men de voorkeur om te zayen aan de groenen. Zy vorde-

ren enen hogen , drogen, fchralen grond, vermengd met grof zand.

De oogft begint in 't midden of het einde van Auguftus. De weit geeft

gemeenlyk vyfcien en fomtyds twintig voor een , de haver van vyf-

tien tot dertig. De oogft der erwten is fomtyds veertig- , en fomtyds

maar tienvoud. Men heeft hier geen akkergerceifchap behalven den

ploeg en de egge, en die zyn nog niet al te wel gemaakt. De mift

wordt in de lente op het land gebragt. De grond beftaat uit ene grau-

we , ftenige , met klei en zand vennengde aarde. Men zait maar wei-

nig garft , en dat nog alleen voor het vee. Men maakt 'er geen mout
van. De haver wordt fterk gezaid, dog alleen tot voeder voor de paar-

den. Men wirt hier de bladeren van 't geboomte niet tot voeder voor

het vee te gebruiken , fchoon men gene andere bomen in de boftchen

vindt dan die hun blad laten vallen, en men het vee vyf maanden op ftal

voeden moet-

Ik heb reeds meer dan eens gezegd dat al de weit, die in Kanada
gezaid wordt, zomerkoorn is. By Quebec gebeurt het fomtyds dat, als

de zomer niet zo warm is , of de lente later begint, als naar gewoonte ,

een groot deel van de weit niet ryp is voor dat de koude iiwalt. ö'Iy

wierd verzekerd dat fommigen op IsIe de Jefus in den herfft weit zayen ,

die beter en harder is, en enen jrykeren oogft geeft dan de zomerweit:

xJog zy wordt niet meer dan ene week voor de andere ryp.

Om de akkers had men hier op verfcheiden' plaatfen ftenen betuinin-

gen gemaakt. De menigte van fteen die 'er te vinden was m^aakte dac

dit weinig koftte.

Beuken. In de boflchen vindt men veel Beukenbomen, welker zaden nu ryp

waren. Men verzamelt die zeer fterk , droogt ze in huis , om des wm-
ters in plaats van wal- of hazelnoten te eten. En men zeide dat zy ta-

melyk goed fmaakten.

Zout- Daar is, gelyk my de hierftaande Priefter onderrigtte , eneZoutbron,

bron. zeven Fr. mylen van hier by de Rtviere d'JJfomptton , van welker wa-

ter men in oorlogstyden een zout gemaakt heeft dat volkomen met het

Luneburgfche overeenkwam. Het water heeft vry veel zoucs in zig.

Vrugtbo- Sommige foorten van Vrugtbomen nemen zeer wel op omftreeks Mont-
men. fgal. Ik heb 'er velerlei foorten van ichone appelen en peren gezien.

By Quebec willen de peren niet flagen , dewj'l de winters daar te

fterk zyn j ook vriezen die bomen by Montreal fomtyds dood. Pruim-

bomen zyn hier overgebragt en komen zeer wel voort. In de bos-

fchen
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fchcn groeyen drie foorten van inlandfche walnoten. Dog de notenbo-

inen die uit Frankryk ovcrgebragt worden vriezen alle winters dood toe

aan de wortels toe, en geven met het vooijaar nieuwe uitfpruitfels. De
perfiken nemen hier niet wel op , en moeden des winters uit voorzorg

gedekt worden. Kaftanje- moerbezic- en diergelyke bomen had men

nog niet.

Gantsch Kanada^ zo ver als het bebouwd is, is doorden Koning aan Lande-

de Geeftelykheid of enige Heren van aanzien weggefchonken. Waar rycu.

het land nog onbebouwd is komt het geheel den Koning toe. Ook be-

hoort de plaats waarop §uebec en Trois Rivières ftaan den Koning; dog

die waarop Montreal gebouwd is met het gehele Eiland van dien naam ,

hebben de Priefters van de order van St. Sulftcius te Montreal in ei-

gewdom. Zy hebben hec land aan boeren en anderen voor ene zekere

jaarlykfche fom verhuurd ; en alles is zo wel verpagt dat 'er niets

meer te verpagten over is. Die zig hier het eerft nedcrzetteden kregen

hunne landeryen voor enen zeer geringen prys , want voor ene hofllede

van drie Arpents in de breedte en dertig in de langte beftond de hele

.huur dikwyls maar in een paar hoenders. Anderen betalen voor zulk een

land dertig of veertig Sols in 't jaar. Die naderhand zulk een Ihik ge-

pagt hebben moeten tot twee Ecus betalen. De hui'en zyn op deze wys

het gehele land door zeer ongelyk; en de ene nabuur betaalt dikwyls

<3riemaal zo veel als de andere. De Bifichop van Kanada heeft geen land.

De kerken worden op kollen der gemeentens gebouwd en onderhouden.

Buiten den tol der waren die hier worden ingefcheept, trekt de Koning

van Frankryk gene inkomfien uit Kanada..

De Priefters van 71/ö«/rea/hebbcn hier eiïen molen. Het vierde van dat Molens.

*er op gemalen wordt komt hun toe , dog hiervan heeft wederom de

Molenaar een derde. Op andere plaatfcn heeft hy de helft. Somtyds ver-

pagt men ook wel den molen. Buiten hem mag niemand op het Eiland

Montreal enen molen aanleggen. Volgens ene overeenkomfl: tuOchen

èa Priefters en de Inwoonders van Montreal zyn de laatften verpligt al

hun koom op de molens der eerften te laten malen.

Men kookt in Kanada veel fuiker uit het fap dat in 't vooijaar Suiker,

uit de infnydingen in den Suikerahom , den roodbloemigen Ahorn
,

en den Suikerberk loopt. De fuikerahom wierd daar byzonder toe

genomen. De wys van fuiker te bereiden heb ik breedvoerig in de
Verhandelingen der Koninglyke Maatjehappy voor 't jaar 1751. be-

fchreven.

Den 2(5. September keerde ik weer terug naar ü/o«/?Y(z7. Alles begon T'-'''"?-

'^er nu herfftagtig uittezien. De bladeren waren geel of rood. De ^ff
"^^'^

jneefte planten waren hare bloemen kwyt. Ik tekende die weinigen yeal

IL Deel. C c aan.
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aan , welken nog in bloei ftonden , en dezen waren de volgende : Verfcheiden'

foorcen van Afieres , witten en blauwen , de Solidagines , 't AchilUa mil-

lefolium^ de Prunella vulgäris, de Carduus crispus , å&Oenotherahieii-

nis , de Rudbeckta triloba , de Fiola Canadenfts , de Genttana Saponaria.

De wilde wyngaarden waren hier talrj'k , en klommen boven op

het geboomte.

Spys der Ik vernam by velen , die ver ten noorden en ten zuiden onder de

Wilden. Wilden gereifd hadden, waarin de fpyzen derzelver voornamelyk be-

ftonden. Het antwoord was, dat zy die ver naar 't Noorden wonen

noit iets planten , dewyl 'er van wegens de felle koude gene tuin- of
veldvrugten voort willen. Zy hebben geen brood, en eten niets het

geen uit het plantcnryk genomen wordt, maar leven alleen van vleefch

en vifch, voornamelyk vanbevers, beren, rendieren, elanden, hazen,

gevogelte en allerlei vifch. Daarentegen planten die Wilden^ welken

meer zuidwaards v^^onen , mais , verfcheiden foorten van wilde bonen ,

kawoerden , fquafhes , watermeloenen, en meloenen. Alle deze ge-

wallèn hebben zy reeds voor de aankomfl: der Eurupers gehad. Behal-

ven dat eten zy verfcheiden foorten van vrugtcn die by hen in de bos-

fchen groeyen. Van vifch en het vleefch van wilde dieren maken zy

groot gebruik. Inzonderheid gevalt hun dat van wilde runderen, ree-

bokken , herten, beren, bevers, en enige andere viervoetige dieren.

Onder hunne lekkernyen behoort de Zizania aquatica , die de Fran-

fchen Folk avotne noemen , welke overvloedig in hunne meren en

zagtvlietende wateren waft. Zy verzamelen ze in September en Oc-

tober, en maken ze op meer dan ene wys klaar, zo dat zy weinig
'

in fmaak voor de ryfi: wykt. Ook hebben zy menigen goeden maal-

tyd van velerlei foorten van walnoten , kaflanjes, moerbezien, aci-

mine (*) , chinquapins ("j") , hazelnoten, perfiken, wilde pruimen,

wilde druiven, braam, mispelen, en andere vrugcen en wortelen, die

men in de bolTchen vindt. Aanmerkenswaardig is het dat de in de

oude wereld gewone granen , als weit , rogge , garft , en zo ver-

ders , voor de aankomfl der Europers hier niet bekend gevveeft zyn ,•

en dat de Wilden, Ichoon zy de voordelen voor hunne ogen zien, die

de E'iTope.'inen van deze granen trekken , en zy zelven gaarne het daar-

van gemaakte brood eten , niet de minfte moeite willen doen om dezel-

ven aantekweken.

Bevers. ^^^ Bevers wordt 'er ene grote menigte in Noord Jmerika ge-

vonden. Zy maken enen van de gewigtigite takken van den handel

uit. De Wilden leven een groot deel van hetjaar alleen van hun vleefch.

Ze-

(*) Anmna mtricata. (t) Fagus pumila.
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Zeker is het, dat deze dieren fterk vermeerderen. Maar het is niet min-

der zeker, dat zy alle jaren llerk vemield worden, en dat de JVilden te-

gensvvoordig genoodzaakt zyn veel verder te reizen en langer uitteblyven,

wanneer zy op de beverjagt gaan , dan voorheen. En hierover behoeft

men "zig niet te verwonderen. Voor de aankomfl: der Europeanen vin-

gen 'er de JVilden niet meer dan zy voor hun onderhoud en hunne kle-

ding jaarlyks van noden hadden. Maar tegenswoordig wordt 'er fterke

handel in beverhuiden gedreven , en vele fchepen gaan 'er jaarlyks naar

Europa , welker voomaamfle lading uit bevervellen beftaat. De Fran*

fchen en de Engelfchen zoeken malkander dezen handel te ontdrayen,

door de Wilden rykelyk te betalen. Dit moedigt hen san om deze die-

ren op allerlei wyzen te verdelgen. Oude menfchen in Kanada zeiden

dat in hunne kindfchheid alle de ftromen vol van bevers en beverdammen

waren, niet alleen rondom Montreal^ maar overal in de nabuurfchap.

Dog tegenswoordig zyn zy daar zo uitgeroeid dat men enige mylen ver

moet reizen om ze te vinden. Ik heb reeds aangemerkt, dat hoe meer

noordwaards de bevers gevangen worden hunne vellen des te beter zyn.

Het vleefch der bevers wordt niet alleen van de IVtlden^ maar ook

van de Europeanen ^ inzonderheid de Franfehen op hunne vaftendagen,

veel gegeten, want de Koomfcben hebben, gelyk velen uit de Ouden

^

den bever onder de vifTchen gefield. Het vleefch wordt voor beter ge-

houden als de bever meefl van gewaflèn geleefd , dan wanneer hy veel

vifch gegeten heeft. Ik proefde den 27. September voor het eerft van
deze fpys. De meeden houden het bevervleefch voor een lekker ge-

regt, en my dagt dat het zig wel eten liet, dog lekkerkon ik het niet vin-

den. Gekookt zynde zag het 'er vry zwart uit, en had enen vreemden
fmaak, ik weet niet waarnaar. Om het goed te krygen, moet het zo als 't in

den pot komt in gedurig vervarfcht water koken , om 'er den vreemden fmaak
dien het heeft aftekrygen. Den ibart difchte men eerft gekookt, en na-

derhand gebraden, op enen byzonderen fchocel op. Maar hy beftond ge-

noegzaam uit louter vet, fchoon men het zo niet noemen wilde, en
zeide dat dit den ftaart eigen was. Het was zo wonderlyk van fmaak

,

dat iemant die 'er niet aan gewend was het bezwaarlykkonde binnen krygen.

Aangaande de dammen en andere werken der bevers is reeds zo veel

gefchreven , dat wy het niet herhalen zullen. Somtyds, dog zelden,

beeft men bevers gevangen die wit waren.

Wyn was de enige drank , welken alle menfchen die iets meer dan ge-

meen willen zjn , gebruiken. 'T is waar, men brouwt hier uit een ^y
foort van fparreboom (_*) een Bier , dat des zomers gedronken wordt.

C c 2 Dog

C*^ Epinstte blancbe. De wys van dit Bier te brouwen heb ik iii de Ver»
han-
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Dog dit Bier worde niet van de aanzlenlykde lieden gebruikt. De rode

Franfche wyn wierd het meefle , de wicce ook wel nu en dan
, gedron-

ken. Hier uit kan men opmaken lioe veel Franbyk jaarlyks voor zyne

wynen uit Kanada trekt, devvyl men daar genen wyn maken kan. De
gemene man vergenoegt ztg met zuiver water. Bier uit mout te brou-

wen is hier nog niet in gebruik , en de appelboomgaarden zyn nog niet

in dien ftaat gebragt dat men 'er cyder van maken kan. De een of da

jinder, die veel appelbomen had deed wel enigen cyder perflèn , dog al-

leen maar voor ene aardigheid. Zulken , die zig van jongs af aan den

wyn gewend hadden, zyn in oorlogstydcn zeer in verlegenheid, als de

fchepen die wyn overbrengen onder weg genomen worden. Op het eind-

de van den vorigen oorlog gaf men voor een oxhoofd , of Barrifue ,

tweehonderd en vyftig Francs, of tweehonderd Ecus:,, en men had nog

werk hem daar voor te krygen.

Prys van De prys van verfcheiden dingen was thans gelyk ik ga opgeven, vol-

verrchei- gens onderrigting die ik by de voomaamfte kooplieden ontvangen hek
den din-ggn middelmatig paard kolïlte 40. Francs en meer, een goed paard loo.
^'"*

Francs. Een koe wei-d gekoft voor 50. Francs ; dog voorheen had

men 'er ene voor ic Ecus kunnen, kopen^ Een fchaap kortte nu

5. of 6.. Livrés.. Een jarig varken,, van 150. tot 200. pond zwaar,

gold 1 5. Francs.. De Heer Couagne zeide dat hy by de fVtlden een

varken van 400.. pond- gezien had. Een hoen kortte 10. of ia.

Sols, en een kalkoen 20. Een minot weit wierd voorheen voor

een Ecu, dog nu voor 40. Sols verkoft. De mais had denzeken

prys als de weit, vennits men 'er hier weinig van had, en zy door hen

die onder de IVilden gingen reizen opgekoft wierd. Een minot ha-

ver kortte fomtyds 15. of 20. Sols, dog federt enige jaren 26. of

^o.. De erwten golden even zo veel als de weit. Voor een pond

boter gaf men gemeenlyk 8. of 10. Sols , maar in het voorgaande

jaar wel 16. Sols. Twaalf eyeren kortten gemeenlyk 5. Sols, dog

nu 5. Kaas maakt men hier niet , en men htengt 'er gene te koop ,

ten zy men ze ontbiede. Ene watermeloen kortte gemeenlyk 5.. of

6. en als zy groot is van 15. tot 20. Sols.

TT j Handwerken waren 'er nog niet in 't Land. Mirtchien wil Frank-

wcrken. fyk dat voordeel voor zig behouden. Dog in oorlogstyden bragt

dit de Franfchen hier te lande , zo wel als de JVilden hunne bond-

genoten, in grote vergelegenheid.

Houwc' Jonge lieden die zig in 't, huwelyk begeven willen moeten de toeftem-

minc:]yken.

bandeling der Kon. Maatfcbappy voor het 1751., bl. 190» omftantüglyk bc

fchreven.
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ming van hunne ouders hebben. Dog als de ouders om redenen die

niet voldoende zyn zig 'er tcgenllellen , kan de Regter verlof om. te

trouwen geven. Een manspcilbon van dertig en een meisje van zesen-

twintig jaar kunnen trouwen zonder de toeftemming hunner ouders. De
Priefter kondigt, gelyk by ons, drie zondagen de huwelyksgeboden in de

kerk af. Als 'er gene hinderniflèn komen verrigt hy de trouw in de kerk ,.

in byzyn van meer of minder menfchen, naar welgevallen. De Prie-

fters ftaan niet ligt toe dat de trouw in huis gefchiede.

Di'.N 29. September, na dat de regen was opgehouden
,
ging ik na Reisje

den middag op reis naar de zuidweftelyke zyde van het eiland Montreal^ wcr liet

om het land en de levenswys der menfchen daar te leren kennen , en vl''^"'^

zaden te vergaderen. Even buiten de rtad lagen fchone velden, die eer-^ ^^|''

'

tyds bebouwd waren geweeft, dog nu tot weiden dienden. Naar het

noordwellen zag men den hogen berg, die ten weden van ;l/o«/rf<j/ legt,

en die van beneden aan de Rivier af tot op den top toe zeer vrugtbaar ea

geheel bebouwd is. Aan den zuidooftelyken kanc liep de St. Laurence
^

die hier zeer breed was , en op welks oever zig ruime koorn- en weilanden ,

met fraye Henen huizen , die op enigen alïland wit fchenen , vertoonden.

Ver naar het zuidoollen kreeg men de twee hoge bergen die by Fort
Chaml/lais, en enigen die by het INIeer Champlain leggen, in 't gezigt..

Zy keken over alle de boiïchen heen. De weiden waren hier vi-y vol van-

grote en kleine rotfen, waaronder men nu en dan enen zwarten kalk-

Heen vond.. Omtrent ene Fif. myl van de ftad begon de grote weg
ter linkerhand langs dé Rivier te lopen. Aan de regeer hand was
het land overal bebouwd en bewoond. De hofiledenj lagen om-
trent drie , vier of vyf Arpents van malkander. De oevers wareiï.

merendeels hoog en tamelyk fteil , bcllaande uit aarde , en onder dezel-

ven was het vol van ftukken rots- en zwarten kalkfleen. Tweemylenvaa
de ftad ftroomt de Rivier zeer fnel en ie vol van (lenen. Op fommige
plaatfen gingen 'er zelfs flerke golven. Evenwdl moeilen zulkendiemet

fchuiten naar de zuiderdelen van Kanada gaan zig hier door arbeiden.

DiGT by de llad Honden twee windmolens. De boerenhuizen waren
in deze ilreek meefl van (leen, gedeeltelyk van zwarten kalklleen, ge-

deekelyk van andere flenen , die men hier vindt. De daken waren met
berden of met (Iroo gedekt. De gevel was altyd hoog en Heil , ea
de fchurcn waren byna altyd van hout.

De wilde Ganzen en Enden begonnen thans in grote troepen naar het
zuiden te trekken.

Ik belleedde den tyd tot op den 2. Oftober om zaden te verzamelen..

De vorll van tuiïchen den i. en 2 Oftober had ene grote verande-

ring aan vele bomen en gcwafTen veroorzaak:. Ds walnoocbomen. lie-

C c 3, te®
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ten nu fterk hun blad vallen. De bladen der netels waren allen bevro-

ren. Dat van de Amerikaanfche linden was zeer befchadigd. De bla-

deren der kavvoerden waren geheel bevroren. Dog de beuken, de ei-

ken en de berken fchenen niets geleden te hebben. Het veld was des

morgens fneuvvwit van den ryp ; en op fommige plaatfen had het zo fterk

gevroren dat men 'er over gaan kon. Hec ys h) de poelen was an-

derhalve lyn dik.

Ds Oenothem biennis wies vry menigvuldig op de bofchagtige

hoogtens en braaklanden. Een oude Franfchman^ die my begeleide,

meende dat deze plant niet genoeg geroemd kon worden om hare wond-

helende kragc. Men moeft de bladeren kneuzen en dan op de wond leggen.

SoeiiTsde Een foorc van geeftelyke dogters, onderfcheiden van de Nonnen,
Cons,re- ^vorden Soeurs de congregation genoemd. -Dezen wonen in geen Idoo-
gatim.

^gj. ^ j^^^j. hebben huizen in de ftad of op het land. Zy gaan waar zy wil-

len , en mogen trouwen. Dog dit j zeide men ,
gebeurde weinig. Op

verfcheiden plaatfen op het land woonden twee ofmeer van deze Zudersby

malkander, gemeenlyk digt by ene kerk, en zo dat den meellen tyd aan

den enen kant de Priefter en zy aan den anderen woonden. Hare be-

zigheden waren jonge meisjes in haren godsdienft te onderwyzen , te

leren lezen , en fomtyds ook fchryven , en verder aangaande allerlei

vrouwelyk handwerk te önderrigten. Bemiddelde lieden gaven hunne

dogters by deze Zufters enigen tyd in den koft, voorenen redelykenprys.

Het huis behorende aan de Gemeenfchap, uit de welke deze Zufters naar

het platte land gezonden worden, was te Montreal. Als ene Juffrouw

onder het getal dezer Zufters wilde aangenomen worden , moeft 'er eerft

aan de Gemeenfchap ene fomme gelds betaald worden , die fommigen

op vier duizend fJvres begrootten.

LaChi- La Chine was een frai Kerfpel, drie Fr. mylen zuidweft van Motit-

ne. real , op het Eiland van dien naam , aan de St. Laurence gelegen.

De höftleden lagen hier gewoonlyk langs de Rivier vier of vyf Arpents

van malkander. Hier was ene fraye ftenen kerk met enen toren. De
plaats was zeer aangenaam. Zy had, zeide men, haren naam daarvan ge-

kregen , dat de Heer Salêe , die naderhand zo ongelukkig van zyn ei-

gen volk, dieper in het land, vermoord wierd, en die zig zeer veel moei-

te gafom enen korteren weg, dan de gewone is, door de St. Lauren'

ce naar China te vinden, van niets anders fprak dan van den korten

weg naar China. Dog toen hy hier gekomen was geraakte de gehele

aanflag door een onvoorzien toeval in duigen, zo dat hy noit in China

kwam. Deze plaats kreeg hier van daan fpotsgewyze den naam van

l^l. La Chine.
^^ ,

MMtn- Des avonds van den 2. Oftober keerde ik naar Montreal te rug.

ai. Dü
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De Gouverneur Generaal te O^uebec is de voomaamrte perfoon Rci^ee-

in Kanada, die over alle de overigen het bevel voerc. Naafl: in ring van

rang aan hem volgt de Intendant te ^uebec , en dan de 'Gouverneur l^-^ii^i^^^*

van Montreal, en op dien die van Trots Rivières. De Intendant

heeft een groot vermogen. Hy fchiet al het geld der Kroon uit, en zit

voor in den Raad der geldmiddelen en regtszaken. Egter flaat hy eni-

germate onder de Gouverneur Generaal, wien hy gehoorzaamheid bevvy-

zen moet. Des nietteman kan hy de zaak tot nauwer onderzoek naarira»,^-

ryk overbrengen. In elke van de twee Hoofdlteden is de Gouverneur de

eerlle perfoon, dan eenLuitenant Generaal ,åa^nä.eQnMajor ,cnn:\hcm

de Kapiteins. De Gouverneur Generaal geeft zyne bevelen omtrent alles

wat van gewigt is. Als hy te Montreal ofte Treis Rivières komt,

houdt voor dien tyd het gezag der Gouverneurs op. Hy gaat meed eens

's jaars naar Blontreal, en merendeels des winters, en gedurende zyne

afwezigheid te Quehec voert daar de Luitenant Generaal het bevel. Als

de Gouverneur Generaal komt te fterven of uitlandig is, komt de Gou-
verneur van Montreal zo lang te Ouebec zyne flede vervullen. En als

de Gouverneur van Montreal uit de ftad is , gebiedt daar de Major der

plaats.

Alle jaren komt 'er uit Frankrjk een of meer van 's Konings vSctie-

fchepen in Kanada, om nieuwe Soldaten, in plaats der verflorvenen, '\cn uit

of zulken die den dienft vcrlaccn hebben, te brengen. Geen jaar gaat ™"'^"

'er voorby dat niet honderd of honderd en vyftig mannen worden
^^''^'

overgezonden. By die gelegenheid worden 'er ook vele lieden, die

zig aan 't invoeren van verbodene waren in Frankryk hebben (chul-

dig gemaakt, herwaards gezonden. Voor dezen werden deze misda-

digen op de galyen gebannen, dog tegenswoordig zendt men ze naar

de Volkplantingen. Zo dra zy hier aankomen zyn zy vry , en

kunnen zulk ene levenswys kiezen als zy willen, dog mogen zon-

der 's Konings verlof niet weer naar Frankryk keren. Men laadt op

de fchepen ene menigte van koopwaren voor 's Konings rekening,

om ze onder de PVtlden nu en dan uittedelen. De Inwoonders van Tullen.

Kanada betalen den Koning genoegzaam niets. In \ jaar 1748. be-

gon 'er een tol van drie ten honderd gevorderd te worden van alles

wat uit Frankryk herwaards gevoerd werd, zo wel als ene zekere

fom voor al het bontwerk dat van hier naar Frankryk werd gezonden.

Dog van het geen van hier naar ene van de Franjche Volkplan-

tingen , of van daar herwaards wordt gebragt , betaalt men niets.

De Kooplieden van alle de Franfche plaatfen hebben vryhcid (che-

pen en goederen hier naar toe te zenden; en die van Qjicbcc mo-
gen insgelyks hunne koopwaren naar alle Franfche plaatfen

Yos>
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voeren. Dog die van' Quehec hebben gemeenlyk weinig fchepen ^

•dewyl het fcheepsvolk hier te hoge foldy eifcht, waarom de Koop-

lieden in Frankryk zclven hunne goederen hier naar toe zenden. De
fteden in Frankryk die den meelten handel op Kanada, dryven zyn

Roebelle en Bourdeaux, en na die Marfeille, Nantes, Havre de

Grace , St. Malö en anderen. De Koningsfchepen , die jaarlyl^s op

Kanada varen , komen of van Breft of van Rochefort. Dog naar de

Franfche eilanden in de JVefi Indien zenden de Kooplieden van <^ue-

hec zelven fchepen met meel, weit, erwten, houtwaren, en dierge-

lyken= De muren om Montreal werden, omtrent het jaar 1738,

op 's Konings kollen gebouwd, dog onder beding dat de flad den

Koning van tyd tot tyd het geld terug betalen zou. Thans deed

zy daarvan jaarlyks zes duizend Lixires af, waarvan de Priefters

tweeduizend Ltvres , en het overige de andei-e Inwoonders opbragten.

Te ^uebec heeft de Koning de muren op zyn eigen koften doen opbou-

wen , zonder de Inwoonders daarmede te willen belaften , aangezien den

tol , dien zy betalen moeten , waarvan gefproken is. De handel in Be-

vervellen behoort alleen der Indifche INlaatfchappy in Frankryk toe , en

niemant buiten hare bedienden mag dien dryven. Dog in ander

bontwerk heeft ieder vryheid te handelen. Boven in het land zyn

verfcheiden' .plaatfen , Les Po/les genaamd , waar de Franfchen hun-

ne pakhuizen hebben. De Koning heeft gene andere Veftingen in

Kanada^ als ^uebe<: ^ Fort Chamblais^ Fort St. Jean, Fort St.

'frederic , Montreal , Frontenac en Niagsra. De andere plaatfen

behoren aan byzondere perfonen en kooplieden. De Koning dryfc

te Niagara zelf den handel. Ieder mag niet naar de ^^ilden rei-

zen om handel te dryven, maar moet daartoe verlof hebben van den

Gouverneur Generaal , voor welk verlof men ene zekere fom be-

talen moet , naar mate 'er op de plaats waar men wil gaan hande-

len meer of min winft te doen is. Een Koopman die ene fchuic

met vier of vyf man ,' geladen met allerlei waren uitruft , moet vyf

of zeshonderd Livrés betalen. Ja, zelfs zyn 'er plaatfen , voor

jle welken men tot duizend Ltvres betalen moet. Dikwyls kan

men , hoe veel men ook biede , geen verlof krygen , wanneer

naraelyk de Gouverneiu- Generaal zulk ene pkats \'oor enen zy-

ner vrienden fchikt. De Gouverneur Generaal trekt wel dit geld ,

do'i- het is een gebruik dat hy 'er de helft van aan de armen geeft.

l\Iaar of dit altyd zo nauwkeurig wordt in agt genomen, is my on-

bekend.

Gods- De Godsdienli in Kanada is de Roomfcbe. Geen andere wordt

iiicuft. hier geduld. En zulken die in Franlu7k geweeli waren getuigden

dat
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dat het volk hier veel yvcriger in den godsdienft was dan in Frank-
ryk. Dog de gehele godsdienft fcheen in uiterlykheden te beftaan.

Geen menfch verftond iets van den dienft, die in 't I.atyn ver-

rigt, en zo gerabbeld wordt dat iemant die 't Latyn magcig is nauw-
lyks een woord onderfcheiden kan. Alleen de preek gefchiedt in 'c

Franfch. Behalven by de Geeftelyken van het mannelyke geflagt

heb ik in geheel Kanada niet enen Bybel , 't zy in 't Lntyn^ 't zy
in 't Franfch gezien , hoe ik 'er ook oplettede. De Maagd Ma-
ria wierd hier meer vereerd dan God zelf.

* * * * #

* * * •

//. Deel. D d VV A A R-



\^AARNEMINGEN
AANGAANDE

HET

WE D E R.
IN

P E N S Y L V A N I E
IN DE J J R E N 1748. E N 1749.

OP de eerfle Kolom van deze Tafels zal men vinden den dag

van de maand ^ op de twede het uur van den dag, toen de

Waarnemingen gemaakt wierden , op de derde de hoogte van den

Thermometer., op de vierde den fFind , en op de vyfde het Weder
in 't algemeen , als helder , betrokken , regen , enz.

De Thermometer dien ik gebruikt heb was die van Celsius , of de

zogenaamde Z-weedfche 'Thermometer. Om de graden boven het punt

van Vorft te onderfcheiden van die beneden hetzelve , heb ik het vriespunt aan

gewezen met 00. en voor eiken graad daai* onder o. gefield. De getallen der

halven voor de welken geen o. ftaat duiden de graden boven het vriespunt aan.

By voorbeeld: den 17. December 1748. is aangetekend dat de Thermo-

meter des morgens om 8. uur was op o 2. 5, Hy Itond dan op 'i. gra-

den en Y5 of { graad beneden het punt van Vorft. Maar om 2. uur

na den middag was hy op 00. o. of op het funt van Vorft. Stond

'er 00. 3. , zou het betekenen dat de Thermometer tot op r~

graads beneden het Vrieipunt gezakt was. Maar o. 3. zou te ken-

nen geven dat de Thennometer ^ graads boven het Vriespunt gerezen

was. Dus , op den 18. December des morgens om 8. uur, wil o 3.

ö. zeggen 3. graden beneden het vriespunt , en 2. uur na den middag

wil 4. o, zeggen 4. graden boven het zelve.

De getallen in de Kolom van den Wind betekenen als volgt. o. is

ftilte; 1. een klein koeltje; 2. ene friflche koelte ; 3. ene fterke koel-

te ; en 4. enen ftorm of orkaan. Als op fommige kolommen voor

de
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de Winden en het JVeder maar eens op enen dag iets aangete-

kend ftaat , is het een teken dat de Wind en het Weder dien dag
niet veranderd zyn. Dus , op den a i . December ftaat N. o. Hel-
der. Dit betekent dat de Weerhanen den gehelen dag Noordelyk ge-

daan hebben , dog dat men genen wind den gehelen dag gevoeld

heeft , en dat het den gantfchen dag Helder is geweeft.

Voor dat ik in den zomer van 1749, naar Kanada ging, verzogt

ik den Heer Bartram enige waarnemingen aangaande het weder in

Penfylvanie te maken , ten einde de hette van den Zomer in dat

gewed te kunnen bepalen. Met dit inzigt liet ik hem enen Ther-
mometer , en wees hem hoe hy 'er mede moeit omgaan. Hy had

de goedheid zyne Waarnemingen op zyn Landhuis , omtrent vier

Eng. mylen ten zuiden van Philadelphia gelegen , aantetekenen.

Men kan het hem ligt vergeven dat hy het uur, de fterkte van den

Wind , en het Weder fomtyds nagelaten heeft aantefchryven , vermits

hy de handen met ene veel gewigciger zaak vol had , namelyk het

doen bebouwen van zyne gronden. Het geen hy gedaan heeft vol-

doet om een denkbeeld te krygen van de wannte der zomers in Pm-
Jvlvanie.

« « « « «
* * # *

* * «
* «
*

D d 3 ^^^
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AUGUSTUS. 174S.

Dag. Uur, Therm. Wind. Weder.

1. 5. V.
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AUGUSTUS.
Dag.

I

Uur. Therm |
Wind. | Weder.

25'

a6,

28.

30.

31-

6. V.

2. N
6. V.

2. N.
6. V.

2. N.

6. V.

2. N.

5. V.

1. N.

5. V.

7. V.

2. N.
V.5-

6. —
7. --

9. —
2. N.
6. V.

10. V.

2. N.

6. V.

2. N.

6. V.

1 1. —
1. N.

4-—
7. V.

2. N.
6. V.
2. N.

6. V.

2. N.
6. V.

2. N.

19. o,

20. 5.

19. 5.

20. o.

19. 5.

21. 5.

20. 8.

21. 3.

21. O.

23- 5«

24. 2

=3- 5

23- 5
!i4- 5

23- 5-

24.. o.

24. 5.

24. -

21.
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SEPTEMBER.
i^ag- 1 Uur.

I
Therm. |

Wind.
| Weder.

ïo,

II.

12.

ï5'

7. V.
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SEPTEMBER. 1748.

Dag
I

Uur. Therm.
f

Wind.

N. N. O. I.

Weder.

16.

17-

18.

19.

ao.

21.

25-

28.

29.

5- V.
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O C T O B E R. 1748.

Dag.

5-

6

9-

10.

II,

12.

14.

16.

17-

18.

29.

20,

fil.

Uur. Therm.

7. V



22.

24-
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O C T O B E R. 1748.

Dag.
I
Uur.

|
Therm.

|
Wind. | Weder

I. N.
6. V.
6. V.
I. N.
6. V.
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JV O FE M B E Ry 1748.

Uur. ( Therm. wted. Weder.

ï3'

II. 5. lÖ.N. O. 2.

18. o. O. Z. O. 3.

2. O. I.

Z.Z.W. I.

Z. Z. W. 2.

W.N.W.a*
W.Z.W.I.

Z. W. 1.

N. W. 2.

N.N. O. 1.

00. a.

00. o.

N. 3.

N 2.

Z. 2.
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.iV O. F E -MWB E K.. 1748.

Dag.| Uur. ) Therm.
f

Wind. | Weder.

s6.

a8.

29.

30-

7. V.
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DECEMBER. 1748.

Dag.

14.

»7-

18.

19.

20.

21.

22.

24.

s6.

27.

28.

30-

3»-

Uur.
I
Therm. |

Wind. | Weder.

8. V.

2. N.
8. V.

2. N.

8. V.

2. N.
8. V,

2. N.
8. V.

2. N.
8. V.
2. N.
8. V.

2. N.
8. V.

2. N.

8. V.

2. N.
8. V.

2. N.
8. V.

2.. V.

8. V.

2. N.

8. V.

2. N.
8. V.

8. V.

2. N.
8. V.

2. N-
8. V.

2. N.
8. V.

2. N.

1. o.

2. O.

07. O.

01. O.

01. Ok

r. 5.

02. 5.

00. o.

03. o.

4. o.

1. o.

8. o.

01. 5.

7' 5-

07. o.

2. o.

04. 5.

13. o.

13. o.

18. o.

13. o.

17. o.

18. o.

18. 5.

3- o-

3- 5-

04. o.

07. o.

8. o.

3. o.

13. o.

8. o,

10. o.

6. o.

4. o.

N. W. 2.

W. N. W.i.

W. I.

N. w!^.

"w. I.

~.
I.

W.Z.W.2.

N.~
Z. O. o.

Z. Z. W. o.

W. Z. W. o.

Z. W. I.

2-3.
z. z. o. 2.

W. 3.

W.N.W.3.
W.N.W.3.
W. o.

N. N. O. I.

N. N. O. o.

N. N. O. I.

N. N.O. o.

W. 3.

N. W. 1.

Wolkig.

Helder en betrokken by buyen.

Helden

Betrokken. Enige fneuw voor de-

eerlle maal van dezen winter..

Heldfer.

Betrokken..

Helder.

Wolkig. Om 6. N. enige rode.-

ftrepea in de lugt.

Helder.

Helder.

Zeer betrokken..

Zware regen.

Betrokken en nevel.

Zware mifl.

Helder. Des avonds laat regen.

Zware regen. Des nagts had men
donder , bKxem en fterken wind.

Des nagts had het geweldig uit Z.

en W. geftormd met zwaren re-

gen.De voormiddag was betrok-

ken, en'er viel een weinig fneuw. .

Opgehelderd..

Helder.

Herder.,

Wat betrokken,enregen by buyen;

Betrokken , en mift.

Helder.

Des avonds een kringom dè Maan.

J ^ N^
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J A N V A R 1. 1749.

Dag, 1 Uur. j
Therm-
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J A -N U A R I. 1749.

Dag.
I
Uur. Therm. |

Wind. j Weder.

18. 7. V- 0I2.0

19.

ao.

ai.

22.

«3-

34.

•«5-

a6.

38.

30.

31.

£0. V.

N.

7. V.

1. N.

7. V.

2. N.

7- V.

2. N.

7. V.
2. N.
7. V.

N.

7. V.

2. N.

7. V.

2. N.

7. V.

2. N.

V,

N.
V.

N.
V.

N.

V.

N.

V.

N.

on. o.

01 1.G.

015.0.

010.5.

012.5.

07. o.

022.0.

03. o.

05. o.

01. o.

o I o. o,

3. o.

01. o.

4. o.

00. o.

4. o.

OI3-5-
I. o.

07. o.

00. o.

01. o.

4. o.

05. o.

03. o.

013.0.

4. o.

04. o.

8. o.

N. W. 1.

W. I.

W. 1.

W. N.W.o,
W. I.

W. I.

W.N.W.i.

N. N. O. o.

N. O. o.

W. N.W.o.
W. o.

W. N.W. u

W. I.

W. N.W. I

lietrokkerj en Iheuw voor den mid-
dag,

i

Helder dejn namiddag. De fneuw
was een ~ el hoog.

Helder.

Helder.
~

Betrokken.

Helder. Des avonds een lering om
de Maan.

Betrokken. Sneuw
; den gancTchen

dag.
:

. i : .

Helder.
"

. i . ;

Helder.

Betrokken. Ten 3. begon het te

fneuwen.

Helder. Des avonds een kr^ngom

de Maan.

Betrokken. Saeuw den gehelen

dag.

Helder.

Helder. Des avonds een kring

om de Maan.

Helder. Des avonds een kringom
de Maan.

FE-
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FEBRUARI. i;749.

Dag.
I

Uur.
|
Therai. |

Wind.
j Weder.

6.

10.

11.

12.

14.

15-

7. V.



224 VvAARNEMiNGEN AANGAANDE HET WEDER.

FEBRUARI. 1749.

Dag.

ld.

18.

Ip-

so.

ai.

22.

24.

26.

=7.

Uur.

6i.V.
2. N.
.6i. V.

2. N.

6i.V.
2. N.
6-.V.
2. N.
61. V.

2. N.
6^.V.

4. N.

6i.V.

2. N.
6i. V.
4.* N.

V.

N.

V.

N.
V.

N.

6. V.

3. N.
6. V.

3. N.

Iherm.

013.0.

00.0,

02.0.

00.0.

2.0.

00.0.

03.0.

01.

a

I-5-

4-5-

00.8.

4.0.

3.0.

3-5-

06.0.

4.0.

4.0.

10. o.

1.0,

01 a. o.

02.0.

04.0.

01. o.

04.5.

03- 5-

Wind.

N.N. W,o.
N. W. I.

W.N.W.i.
W. 1.

W.N.W.i.

N. N. O. 2.

Weder.

Helder.

N. W. 1.

N. W. o.

N. N. O. I.

W.N.W.a,

W. 2.

Z. Z. W. I.

W. I.

W.N.W.o,

N.N.W. I,

N. 2.

N. W. 4.

W.N.W.4.

Betrokken en fneuw.

fchen Nam. regen.

Betrokken.

Den gant-

Betrokken. Den gehelen dag regen

met fneuw en hageL

Betrokken.

Betrokken. Om 5. V. hoorden wy
een waterval by enen molen Z.
Z. van ons omtrent i . myl , ma-
kenden een fterker geraas dan ge-

woonlyk^fchoon het zeer ftil was.

Ten 10. begon het te regenen
,

't welk den gehelen dag duurde.

Helder.

Helder.

Enige wolken die om de zon t'za-

mentrokken.

Betrokken.

Betrokken en' helder by beurten.

Helder. Des avonds betrokken, 's

Avonds om 8. een kring om de

Maan. De wolken in 'tZ. zeer

rood.

Betrokken , fneuw en wind.

Om 4. uur helder.

Ligte verfpreide wolken.

MAART'
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M ^ J K T. 1749.

Dag.
1 Uur. |

Therm. ( Wind. \ Weder.

6. V.

3. N.

6. V.

4. N.

6. V.

2. N.

6. V,

2. N.

6. V.

2. N.

6. V.

6. V.

2. N.
6. V.

3. N.

6. V.

3-N.

6;. V.

2. N.
6. V.

N.

10.

II.

12.

ï3-

14.

15-

16.

17.

//. Z)f!5/.

09. o-

01. 5.

06. o.

2. 5.

04. O.

6.5.

O. 5.

7. o.

4. o.

II. o.

4. o.

00. o.

8. o.

2. o.

20. o.

5. o.

W. N.W.2.

N. W. 2.

N. W. I.

Z. I.

0. z.



saö WAARNEIMINGEN AANGAANDE HET WEDER.

MAAK r. 1749.

Dag. Uur. Therni. Wind. Weder.

19.

so.

SI.

&2.

93.

64-

25-

26.

^7'

SC.

3I'

6. V-

3. N.
6. V.

N.
V.

N.
V.

N.
V.

N.
V.

N.
V.

N.

6i.V.

3. N.
6. V.

3. N.

6. V.

3. N
6i.V.

3. N

6. V.

s. N.

6. V.

2. N.

6i.V.

3. N

02.



WAARNEMINGEN AANGAANDE HET WEDER, «ir

J P R IL. 17^9.

Dag. Uur.
I
Therfflil- Wind. j Weder.

O. I.

W. N.W.2.
W.N.W.i.

Z. ï.

Z.. W. 1.

Regen. Des Nam. en des nagts

fneuw te gelyk met donder en

blixem.

Sneuw b>na den gantfchen dag,.

Helder.

Helder.

.12

Helder. De zondes avonds Zeer

rood. .il l.v ..c.t .£a

Helder. .-:''':•

Helder. Nam. betrokken.

Om 7. regen tot 's nagcs toe.

Wolkig.

Helder en betrokken by buyet?»

Des avonds begon bet te fneu-

wen , 't welk tot 's nagts toe

duurde.

Betrokken. Op den middag ging

het aan 't. regenen, dat tot 's.

nagrs duurde.

Byna den gehelen dag regen.

Helder. Nam. wolkig en hagel.

Helder.

Betrokken.

Betrokken. Om 8. uur helder.

Tegen den avond betrokken.

Meeft helder.

Helder.

Helder en betrokken by buyen.
Regen,

F f 2 ^ P R IL,



aa8 WAARNEMINGEN iSANGAANDE HET WEDER.

APRIL. 1749.

Dag.

18.

19.

ao.

ai.

32.

as-

24.

25.

a6.

37-

a8.

Uur.
I Therm. I

Wind. |

7. V.

3. N.

3-N.
6. V.

5. V.
3'N
5Ï.V.

3. N.
6. V.

3. N,
6. V.

3. N.

6. V.

3. N.
i. V.

3. N.

is-

II.

*5-

12.

22. o.

18. o.

24. o.

18. o.

30. o.

17. o.

25. o.

Ti o.

24., o.

7. o.

17. o.

3. o.

V.

N.
V.

N.
V.

N.|i5- 5'

N. o.

N. W. 3.

N. N. W. o.

W. 2.

Z. W. o.

N. 3.

O. 2.

O. I.

Z. o.

Weder.

Helder.

Helder.

Een fterke ryp des morgens. Nam..

helder; en den gandchen dag

zeer heet.

Helder. De zon trok veel dampen;

op.

Meed helder.

Helder.

Nu en dan ftofregen.

Regen den nagt van te voren en-.

åe gehelen dag dikwyls. Des
avonds donder en blixem.

Helder.

Helder.

\ Wolkig

M J I
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31 J 1, 1749.

Dag.
I
Uur.

J
Therm- Wind. Weder.

Helder. Des morgens ryp.

Helder.

Helder.

Helder.

Wolkig.

Helder.

Wat betrokken.

Helder.

Regen] byna den gantfchen dag.

Regen by buyen.

Helder.

Helder.

Helder.

Helder.

Betrokken.

Regen.

Betrokken.

Regen nu en dan den gehelen dagv.

Des avonds fterke biixem.

Helder.

Helder.

Helder.

Helder.

Helder en zeer Keet,

Helder.

F f3 M j r



aso WAARNEMINGEN AANGAANDE HET WEDER.

MAL 1749.

Dag.
I
Uur. \ Therm. } Wind. | Weder.

24-, ia.

25- 1 8. V.

la. N.
a6. 8. V.

I3. N.
a?-

1

7- V.

a. N.

7. V.

2. N.

28

29.

3°-

3ï-

7. V.

2. N.

5. V.

N.

5. V.

I. N.

Sj-
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JUNI. 1749-

Dag.| Uur. ƒ Therm. (
Wind. | Weder.

II.

12.

14.

15-

16.

ï7'

18.

19,

20.

21.

22.

23-

24,

55.

26.

27-

28.

39.

7. V
2. N.
6. V.

3. N.
5-V-

3. N-
6. V.

3. N.
6. V.

3. N.

;
l V.
2. N.

51- V.

3. N.
5-V.
3-N.
6. V.

N.
V.

N.
V.

V.

V.

N.
6. V.

N.

5. V.
2. N.

V.
V.

V.

N.
V.

V.

N-

20, o.

33. o.

23. o.

32. o.

ly. o.

27. o.

26. o.

25. o.

i«. o.

26. 5.

20. o.

28. o.

18. o.

27- 5-

21. o.

32. O.

20. O.

27. o.

18. o.

26. o.

23. o.

9. o.

17. o.

20. 5.

23. o.

32. o.

14. o.

15. o.

18. o.

35- o-

26. o.

II. o.

31. o.

N. I.

Z. W. I.

N. o.

Z. 2.

Z. O. 2.

Z. I.

N. o.

N. N.O. I.

N. o.

O. Z. O. I.

N. O. I.

N. N. W. I.

Z. I.

Z. W. o.

W. I.

Z. 1.

N. W. I.

Z. I.

Z. W. I.

Z. 1.

N. I.

Z. 1.

Wolkig.

Onweder met regen.

Helder.

Wat betroklien.

Meeft helder.

Helder.

Onweder en regen.

Helder.

Helder.

Onweder mee ftortregen.

Helder.

Helder.

Betrokken.

Betrokken fomtyds regen.

Helder.

Helder.

Betrokken.

Betrokken ; naderhand helder»

Onweder en regen.

Helder,

Helder.

Helder.

Heider.

Helder.

Helder.

JU^



W.^ARNEMÏNGEN AANGAANDE HET WEÜER.

J U L L 1749.

Dag.
-



WAARNEMINGEN AANGAANDE HET WEDER. 03

3

JULI. 1749.

Dag.| Uur. JTherm. Wind.
i
Weder.

I

Helder.

Helder en betrokken by buyen.

Helder.

Helder.

Helder.

Regen nu en dan.

Helder.

23

24'

25-

16.

30'

31-

5. V.



334 WAARNEMINGEN AANGAANDE HET \VEDER.

AUGUSTUS. 1749.

Dag. \ Uur.
I
Therm. } . Wind. | WedëT

b.

9-

10.

31.

12.

'3-

14.

16.

18.

19.

ao.

tl.

32.

=3-

24

a6,

5. V.

3. N.
6. V.

1. N.
6. V.

3- N.
6. V.

6. V.

2. N.

7. V.

2. N.
6. V.

N.
V,

N,

V
N.
V.

N.
V.

V.

V.

N.
V.

N.
V.
N.

5. N.
5.V.

N.

5- V.

2. N.
6. V.

2. N.

5- Y-

4. N.

5. V.

3. N.

16. o.

27. o.

14. ó.

20. O.

14. O.

24. O.

13- 5-

14. o.

25. o.

15- 5-

30. o.

16. o.

•x6. o.

14. o.

28. o.

14,

26,

14
27. o.

16. o,

2y. o

17. o.

30. o.

16. 5-

28. o.

17. o.

29. o.

27. o,

19. o.

17- 5»

16. 5.

22. 5-

13- 5-

22. o.

7. o.

20. 5.

13. O.

18. o.

Z. W. I. I Betrokken. Nu en din regen.

Des avonds regen.

Wolkig.

Betrokken»

Wolkig.

z.
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JUGUSrus. 1749.

Dag. Uiir.
j
Therm.

\ Wind. j Weder.

^7'



33(5 WAARNEMINGEN AANGAANDE HET WEDER.

SEPTEMBER. 1749.

13-

14.

15-

16.

»7.

ï8.

ip.

ai.

24.

as-

28.

s9'

30-

Dag.
j Uur. j

Therm- Wind. Weder,

5i.V
ii.N.

5- V
1. N.
5Ï.V.

2. N.

5i-V.

N.
V.

V.

N.
V.

3. N.
6. V.

3. N.

6. V.

3. N.
6. V.

3. N.

6



WAARNEMINGEN AANGAANDE HET WEDER. 137

O C T O B E R. 1749.

Dag.j Uur. rherm. Wind. Weder.

r^v.



\y AARNEMINGEN
AANGAANDE

HET

W EDE R
JN DEN ZOMER FJN HET JAAR 1749.

OMSTREEKS
P H I L A D E L P H I A,

D o o R D E N H E E R

J O H N B A R T R A M
GEDAAN.

JUNI. i74i;-

Weder,

Betrokken.

Stortvlagen.

Helder.

Betrokken.

Helder.

JU
Dag, Therm. Thenii



WAARNEMINGEN AANGAANDE HET WEDER. 239

JULI,
Pag.Therm,

Voorm,

I.



440 WAARNEMINGEN AANGAANDE HET WEDER.

SEPTEMBER.
Oag, Thenti. Therm, WinJ,

VooriTt Nam.
I.

2.

3-

4.

5-

6.

7-

8.

9'

10.

II.

12.

»3-

14.

15.

16.

17
18,

19

O.

N. O.

30-

20.

25-

25-

3ï-

37-

34-

32.

33-

sa-

ms-

25-

30.

13- =^7-

20. 26.

17. 27.

I 2.
;
30.

21. 17- >5- W,

W.
N. O.

O.

Z. O.

Z. W.

Weder,

Stortregen.

Regen.

Nevel.

Betrokken-

Regen.

I

22.

23-

24.

25-

26.

27.

2iJ.

29.

30-

O.

SEPfEMBER.
;,TheiTn« Thetm- Wind, WeJetj
Voorni. Nam.

f
^5.

20.

21.

23-

20.

15-

10.

W.
W. 3.

15.10. N. Onweder.

ip.iN. W.

5. '25.' W.

O C T O B E R.

Dag. Therm. Thetm. Wind. Weder,

Voorm. Nam.

f25.1 w.
29. N. W.
15. 1 N.

ï3-

14.

8.

13-

17-

18.

16.

11.22.

EINDE FAN HET TïVEDE DEEL,

BLAD-



BL ADW YZE
o P D E

TWEE EERSTE DELEN.
a. betekent het ecrflc Deel, h. het twecle\ de fyffers wyzcn tte

bladEydenaaii, €n«. de aantekeningen.

A.

Aal in Knnada gevangen &. 1 15-170
Aalbedèn. . . fc. J04

Aarde, beddingen van . a. 54
vette, mulle, vrugtbare ,

zwarte ,

ofaanwafl:. ».



B L A D W Y Z E R.

B.

Blubbcrs , een foort van vifch ä. 3

üoekweit. . . a. 15°
Iloeren in Kanada. . . J. 184
Boerinnen in Kanada, hoe gekleed. J. iio
Bomen, welke het eerllverrotteH. a. 178——' welke omflreeks Phiiadelphia ge-

vonder. _
. . C' 30

die in de boffd^en crmvalien. b. 7Ö
a- 33» 7J

a. 108

a.

a.

a.

Boomgaarden.
Boomkikkers.
Boomknoerten.
Bonito, de vifch.

Bottlenofc , de vilch

Braam. . . a, 72.
' wvn van gemaakt. 0.

Bruchus phi. » » a.

l'.ruinvifichen . . «.—— in Kanada gevangen. h.

])runswyk, Nieuw a. ïoo. b.

.lUilkikktrs. ., . l.

Tkirlington. . a. 96. b.

Byen. . ^ , a.

179
II

10

203

43
77
9

170

39
18

• 37
125

Calmia , de plant,

Campen Rheinbeck.

Cnp aiix Oyes.
Carolina, byzonderhedcn aangaande

Ceder, de wicte. a. ló
Cedcrswamps , worden gehouden

zond water te hebben..

Champl.iin j het Meer b.

Chenopodium. .

Chefter. • . '

Chichefier. . .

Chine, la

Clams. . .

Coliinfonia Canadenfis

Colubris Trochilui'. .

CornuK llorida. .

•

Crabtfcc. • m.

CratïEgus crus galli.

Currants. , ..

CydcT gemaakt.
'

»

DcUaware , de Rivier . a. 21
Dienftboden in de Engellche Volkplantin-

c. 14-4

b. 45
b. 165
..a. 120,

. b. 19
een ge-

b. 21

90. 94.

«• 53
a. 74

a. 72
K ao6
Oi 106
o. 87

D.

gen.



BLADWYZER.
G.

Galiffoiiière , Miuquis de

waagd. •

Ganzen.
Ganzenmofielen. ,

Ganzenvoet.
Garlick. . .

Gccltelykcn in Kanada.^

Geld , geen gemunt in Kanada.—— papieren in Kanada
Gcrniantown.
Ginleng, wortel en plant.

Glimmer, of Glimfteen.

Gnaphalium. .

Godsdienft der Amerikanen
der Franfchen in Kanada.

Godsdienftigheid der Franfclieu boven die

der EngcHchcn en Hollanders, b. 96
Golven, zware in de fpaanfche zee a- =

Golfwier. . . a. 7
Gouverneurs in de Engelfchc volkplantin-

gen. . . ö. 112
in Kanada. . b. 297

Grafzerk , onbekende , ontdekt a. 62

Gras , duurt maar een jaar in N. Amerika.
a. 148

^.— middel om het tedoenvvaflenfl.

Graswormen. . . o.

Groenland , verhaal aangaande. 0,

Groenlandfchc Hernhutters. b.

iet lof ge-



B L A D W Y Z E R.

Koper, bekend aan de oude wilden, a. 164.

. . . ï85

Komoeljeboom. . . • t. ,15

Koom en -vnigten, van waar in Amerika

gekomen. . • o. 214

Koorrien, afgaande, zeer gemeen in New
Jerféy. . . fl. 105. 156

Koude, Zware, ... a. 191

Krayen. . . • «• ^97

Kranen. - • ö* 200

Kreeften. . . . « fl. 105

Krekels. . . • «-173
Kult van Penfylvanie en NJerfey. 0. o

LacSt. Pierre. . . h. lil

Lampyris nofldluca. a. 151

Land, het, neemt 'toe in N, Amerika «.

. . . 59.88.152

Landbouw, in flegten ftaat inN.Amerika.

>• 2Ö

J -cpelboora. i

Leyen. .'.
. »

l'igufcrum, ! »

Lintwormen, , . .

Liquidambar flyraciflua.

Liriodendrom tulipifera.

Logworms. . •

Long Island.

Looderts in Kanada,

Lorettc.

Lorkenboom.
Lugtsgefleldheid te Philadelphia a. ai .6.2 1 3

Lupinus pereunis, • ^' ^^

a. 144
a. 142
o. 40
i>.

a.

b. 40
b, 165
b. 144
a. 57

Lupinus pereums,

Lynxen.

M.

\A aaltyden te Quebec.
«••'* Magdalena, het Ei



RLADWYZE R.

Orkanen , voortekens van a. 141

Oudheden in N..Auicrika gevonden 4. 128

P.

b- 155
a. 81

92.19a
b, 10 1

i. 87
a. [21

Parden in Kanada. ,

Papier in Amerika gemaakt.

Patryzen. . . a

Peftinites. ; ,

Pek , hoe bereid .

Pelteryen die in Kanada gekoft worden.
b. 194

pryzen daarvan . t 193
Penny Royal, de plant. , a. 86
Penn's neck, . . rt. 177
Peiilylvanie. . • a. 14
Peper, ipaanfclic • O; 35
Peruken, menigvuldig in Penfylvanic a.

33- 57——« ingemaalct, .

Perfimon. • •

Petite Rivière. . ,

l'haëton a:ahereiis, de vogel

PhihiLk'lpliia , üeibhryving van

Phytolacca decandra, *

Pierre A calumet. •

Pinxterbloemen.

Planten , altyd groene

^, of zy verballeren hoe meer zy naar

het noorden gevoerd worden, a, 63
_ Zweedlche, in Kanada gevonden.

i . . h 165
I grote verfcheidenheid onder dezel-

ven op zeer kleine nfïlanden, b. 34

Plantago. 4

polecat. «

Potten, Oude, gevonden,

prairie •

Princctown.
Punchins.

Pylen , der oude Amerikanen.

Pynbomen._ »

-Pyrites cubicus.

a.



B L A D W Y Z E R.

S.

Spnanrdic peper. : a, 35
:Spegteii. » . a. 205
^quashes. . . a. 62. 150
Stallingen voor ''t vee niêt in gebruik by

de Engelfclien en Zweden, a. 191
Stampers der oude Araerijjancn. fli 187
Staten Eiland» . . o. 103
Stalaclites. ; , a, 103
Stceiiballen, . , Ä. 87
Steenlïolen. , . a.
Steuren. , , B. 41,
Stieren , wilde l , o.
Stonuxboom. , , J,
Stormverkondiger , een vogel
Strasburg.
Suiker uit ^diornbomen getrokl
Sumach» «

Swedjeland, ,

39
62.

91
b, 14
o, 11

i i 45
leen, b. £01

«• 35
o. 65. n.

Tabak in Kanada geplant. ï>. 1S4

Tabakspypen der Amerikanen, a, 188

Talkboom, . . o. 85
Tanden vallen ty velen uit in N. Ameri-

ka , en waar dat van daan komt, a. 184

Tandpiii 3 middelen daartegen. a, 184

Taw- iio. . . ö. 210

Taw- kee « • 0. 210

Teer hoe bereid in Karolina. o. 121—^ in Kanada bereid» • 6. 168

'Ccrre d'Eboulement, . i&. 163

Thee, nut daarvan « i- 7^

Thee drinken, ; « a. 155

Thuya. i » | 148

Travados, « c. 35
Trenton. . « a- 97
Trochiitis Colubris. . , 0. 93
Trois Riueres. l • l, 112.

TruiFels. . I 0. i=4

Tuinaarde, of zy aangroeit, a. 67. n.

Tuinen. . «. ^9^, i. 6i

Tukkahoo. °
, o. 124. 210

Tulpenboom, . - a. 89

Typha latifolia. .' . a. 222

V
V.

ee , van waar het in N. Amerika ge-

komen is, . . n, 214

Venuskwaicn door de wilden genezen,

b. gi
Veranderingen in den fiaat des Lands in

N. Amerika. . _ . a. «20
i '

' in de lugtsgefleldheid waardoor ver-

oorzaakt worden. . b. 182. n.

Veratrum album. , . a. 207
Verbascum Thapfus. . a, 57
\''ergiftboom. , . . o» 36
Vcrgiftigers onder de zwarte flaven, o. 170
Verwen, . « a. 87
Vinland by de oude Noorm.annen is N.

Amerika. , . , t. 165
Vifch vermindert in N. Amerika, o. 126
VilTchen vergiftige. . fl« 165
Vifcliangels dep oude Amerikanen, a. i88
Viflchery in Kanada. b. 115. 170
Vlas. .. . , \ 169
\'liegcn voorheen onbL-kend ia N. Ameri-

ka. , - . Z). 102
Vliegende vitlchciu . a. 11

Vloyen. . • a. 174
Vogels op den Atlanrifchen Oceaan, a. 12
Vogels verminderen in N, Amerika, a. 125
Vogel , de blauwe « o. 199
» de rode . » a. 199
Voortekens aangaande 't weder. a. 133
I den wind op zee, o, 3
Vorft , fchade daardoor veroorzaakt, a. 204
Voffen. ... fl. 122
Vryhcid.j groot te Philadelphia. a, 27
Vrouwcnhair^ . . . I?. 126
Vmgten in Penfylvanie. . a. 33
Vuurvlicgcn. . , b. iz

\\\

TjTTaamemingcn aangaande de koude te

" Montreal. , . h. 108
te Quebec. b. iSo

hetweder in Penfylvanie. h. 210

Walnoten.



LADWYZER.
W.

Watervallen in de Dellawarc en de Skiil-

kill. V . . fl. 22
Weder, of het veranderd is in N. Ameri-

ka. . . a, 210—- is zeer ongedadig in Pcnlyivanie.

. ^ . . a. 47
Weegbrec. . . a. 53
Wegen door New Jcrfey- _

^ a. 180
Werktuigen der oiidc Amerikanen a. 185
Wespen. . , b. 2
Whipperiwill , een vogel. , J. 9
Whitcfieid's prediking. . a. ij

, Bt 62,82.Zie /imc'

a.

Wiklcn. a. 45. 21

rik<inen.

m • hun onkunde,

Wilmington.
\^'ind , de wcften ,.gevvoonlykfte op den Åt-

lantilchen Occnaiu . a. 4
^^indell, welken 't meert \\'ayen in N.

Amerika. . • ff. 17S
Willclbriüven ,. Kanadafciie b. 105
Wolkuiid.. ^ ... _a. 57

.; ia..a2i
a, loa

'

>b. 7j
o* 192
^ 73

a. 39. 163
a. 56. b, 60

!iW^ilven.

Woodbridger ,-,^ ,-
«-

Woo(icreek. -' -^.'

WormfenceSt .

Wormkruid.
Wyn , Amerikaanrdic

Wyngaarden,
Y.

zcr in Penfylvanie. ; a. 131
onbekend aan de oude Ame-

rikanen.. ,. . a. 164,. 185

'KT'zcr iii

Y.

Yzenverkcn in Kanada.
Yzcrerts in Kanada.

Z.

i. 112

b, 1691

5^and aan 't Meer Champlaiii bcfclirc-'
^-* ven. , .. ., i?. 8^ï

Baïe St. Paul. . K 16 c

Zeepftecn. . ^ a, i2fj'

Zceviuir. ',
. a. i.^?

Zendelingen , EngcICche en Franfchc b. 5'*'

Ziektens der Wilden. . b. <)i

Zilvcradcrcn in Kanada. b. i6.>

Zizania aquatica van de Wilden gegeten.

, , , b. 20Z
Zout, • » . a. iT,o

niet in Kanada bereid. b 174.
Zuidzee, reis over land daarnaartoc, b, izS'
Zwaluwen. . , ft. -y,—

. haar verblyf des wktcrs onderzogc
. . . , b. 4, 7U

Zwarten, flaven. , , fl, i6y
«r—« wordQn'no^tblan!;, /

f fi. 169
-I— vergiftiger^ Qiidcr,l]cn. n \~o
Zwavclbronnen.. '

. , . ». hi 16j
.Zweden ^ voordelen daarvan boven i\ .

Amerika. . . h. 2^—
- cerfle bevolkers van Penfylvanie en

N. Jcrfey. ,, . a. &—
;
- oude , hunnelevensvvj-sinN Ame-

rika, ^ ^ fl^2lS<

E N D E.
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