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bezocht Nova-Zembla, aan welks kust hij 3 walvisschen en 600 wal-
russen doodde. Hij zou waarschijnlijk nog meer "visschen" gevangen
hebben, als hij niet bij 72\ 2

Ü een soort erts gevonden had, dat zilver,
goud en andere metalen scheen te bevatten. In plaats van spek nam
de schipper nu een lading van dit naar zijn meening kostbaar erts in,
dat later, toen het in Holland onderzocht werd, zonder eenige waarde
bleek te zijn (Witsen p. 918).

17e eeuw (zonder opgave van jaar). Van den schipper Cornelis Roule
wordt verhaald , dat hij langs Nova-Zembla tot 84'/, °enBs° N. B. noord-
waarts gezeild is en daar een land met fjorden gevonden heeft, waar
langs hij tien mijl verder zeilde. Verderop zag hij een groote open zee.

Van een hoogen berg af, aan een sond gelegen, welke hij binnen
roeide, zag de zee er uit, als of hij nog een paar wachten verder
noordwaarts had kunnen zeilen. Hij vond daar massa's vogels, die
zonder de minste vrees waren (Witsen p. 920). Als men nu eenige gra-
den van de opgegeven poolshoogte aftelt, — waartoe men waarschijnlijk
wel het recht heeft, als er sprake is van de berichten der oude wal-
vischvangers, die eerst uit de tweede of derde hand tot ons gekomen
zijn — dan zou Roule reeds voor eenige honderden jaren Frans Jozef-
land bereikt hebben en aan zijn kust tot een voor die streken zeer
hoogen breedtegraad gekomen zijn.

1676. Wood en Flawes werden door Koning Jakob II van Engeland
uitgezonden met de opdracht langs noordoostelijken weg naar den
Stillen Oceaan te reizen. Daartoe rustte de engelsche admiraliteit een
schip Speedwell uit. Behalve dit, werd, "daar alle ontdekkingsreizen aan

de mogelijkheid van ongelukken blootstaan", een ander klein schip,
Prosperous, door eenige privaatpersonen ' aangekocht en voor de ex-

peditie afgestaan. Het bevel over het eerstgenoemde schip werd aan

kapitein Wood, die zich in de eerste plaats voor de onderneming be-
ijverde , opgedragen; het andere schip werd onder bevel van kapitein
Flawes gesteld. De reis had niet het minste gevolg, daar Wood noch

naar 't N. noch naar 't O. zoover kwam als zijn voorgangers of de
walvischvaarders, welke in dien tijd dikwijls het Noorden van Nova-
Zembla schijnen bezocht te hebben. Wood had vroeger Sir John Nar-

1 Dit waren Thomas, hertog van Vork, lord Berkley, sir Joseph Williamson,
sir John Bankes, mr. Samuel Peeps, kapitein Herbert, mr. Dupey en mr. Hoop-
good "Nar. Bibl.", 11, 453).
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borough op een reis door de gevaarlijke Magellan-straat vergezeld en
zich daarbij als een kloek en degelijk zeeman doen kennen, doch hij
miste niet alleen alle kennis van de scheepvaart tusschen het ijs, maar ook
de volharding en de kalmte, die voor de tochten in de hoognoordelijke
vaarwaters een zoo onmisbaar vereischte zijn. Hij toonde zich daardoor te

eenenmale ongeschikt voor het opperbevel, dat hij op zich genomen had.
Voor de afreis was hij zoo zeker mogelijk van den goeden uitslag der onder-
neming, doch bij de eerste ontmoeting met het ijs verloor hij terstond zijn
bedaardheid en overleg en wist, nadat zijn schip op het strand van Nova-
Zembla vastgeraakt was, geen ander middel om den moed zijner bemanning
levendig te houden en oproer tegen te gaan dan de brandewijnflesch te doen
rondgaan '. Na zijn terugkeer stelde hij ten slotte ook Barents en andere
uitstekende zeevaarders in de arctische gewesten voor alle zeemansverhalen,
die van een geheel anderen kant afkomstig waren, aansprakelijk, verha-
len, die hij trouwens vóór de afreis als volkomen bewezen aangenomen
had. De geheele reis zou hier dus zelfs niet vermeld zijn geworden, als
men voor en na de reis niet levendig van gedachten had gewisseld over
de bruikbaarheid der Poolzee voor de scheepvaart, waardoor althans
een gedeelte der ervaringen, door hollandsche en engelsche walvisch-
vaarders over de ijstoestanden tusschen Groenland en Nova-Zembla
opgedaan, aan de vergetelheid ontrukt werden. Jammer echter dat deze
bijna uitsluitend den vorm van ongeloofelijke berichten over breedte-
graden, die men toevallig beweerde bereikt te hebben, aannamen.

Het waren eigenlijk drie opstellen, waartoe Wood's reis de naaste

aanleiding gaf, namelijk:
i°. Een in de verhandelingen der Royal Society opgenomen brief 2

over de gedaante van Nova-Zembla, die, naar men beweerde, berustte
op ontdekkingen, op uitdrukkelijk bevel van den Czaar gedaan. De
brief gaat vergezeld van een kaart, geteekend door een schilder,
Panelapoetski, die ze van Moskau aan den briefschrijver ten geschenke
had gezonden. Volgens deze is de Kara-zee een binnenzee met zoet

water, dat in den winter geheel dicht vroor, doch waarop men volgens
1 "All I could do in this exigency was to let the brandy-bottle go round ,

which kept them allways fox'd, till the 8"» July Captain Flawes came so season-
ably to our relief (Barrow, "A chronological history of voyages into the arctic
regions", London 1818, p. 268.)

* A letter not long since written to the publisher by an Experienced person
residing at Amsterdam etc. (Philosophical Transactions, IX, 3, London 1674;.
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de eenstemmige berichten van Samojeden en Tataren heel goed noord-
waarts om Nova-Zembla heen naar Japan zeilen kon.

2°. Een ander in de verhandelingen der Royal Society opgenomen
brief', waarin het bericht uit den vorigen brief over densamenhang tus-

schen Nova-Zembla en het vasteland herhaald wordt en de moeilijkheden ,

die Barents ondervond, daaraan toegeschreven worden, dat hij te dicht bij
het strand zeilde, 't welk meestal door een strook ijs begrensd werd; eenige
mijlen van het strand af vroor de zee daarentegen nooit dicht, zelfs
niet eens bij de pool, tenzij soms bij toeval. Daarna wordt ook van het
feit melding gemaakt, dat eenige Amsterdamsche kooplieden meer dan
ioo leagues benoorden Nova-Zembla zijn gezeild en op grond daarvan
van de Algemeene Staten ~ privilegiën verzocht hadden. Wegens den
tegenstand der Hollandsche Oost-Indische Compagnie werd evenwel hun
verzoek niet toegestaan , waarop zich de kooplieden tot Denemarken wend-
den. Hier werd hun voorstel terstond met bijval begroet. Twee vaartuigen
werden uitgerust, maar in plaats van naar Japan te zeilen gingen zij
naar Spitsbergen op de walvischvangst. In den briefwordt verder gezegd,
dat het niet verkeerd zoude zijn eenige personen een tijd lang onder de
Samojeden te laten verblijf houden , om gewaar te worden wat dezen van
de zaak wisten en dat, nadat men het vaarwater nader had leeren
kennen, de geheele reis van Engeland naar Japan in vijf of zes weken

1 A summary Relation of what hath been hitherto discovered in the matter of the

North-East passage;communicatedbyagood Hand'Phil. Trans. X, 417,London 1675).
1 De tijd, waarop de reis ondernomen werd, staat in den aangehaalden brief

niet opgegeven. Harris zegt, dat hij met groote moeite het jaar 1670 voor de
gelukkige reis naar 't Oosten heeft kunnen vinden. Hij zegt verder dat de personen,
die hem dit bericht geven, bovendien verteld hadden dat men, toen dit verzoek
bij de Staten werd ingediend, ook beweerd had, dat het gemakkelijk was van

Spitsbergen ("Groenland") uit naar 't N. te zeilen en dat vele Hollandsche schepen dit
ook werkelijk gedaan hadden. Om dit beweren te staven verzochten de kooplieden dat
de dagboeken der Groenlaudsche handelsvloot voor het jaar 1655 mochten onder-
zocht worden Dit gebeurde ook en in zeven daarvan vond men opgeteekend,
dat men tot 79° N.B. gezeild was. Drie andere journalen stemden daarin overeen,
dat men den 1 Augustus 1655 88° 56' "geobserveert" had. De zee was hier vrij
van ijs en de zeegang sterk (Harris, "Nav. Bibl.,'' II 453). J. R. Forster, "Ge-
schichte der Entdeckungen und Schiffsfahrten im Norden" (Frankfurt a d. O. 1784),
schijnt de reis ten O van Nova-Zembla in den tijd voor 1614 te verplaatsen.
Waarschijnlijk is hier evenwel sprake van Vlamingh's merkwaardige reis in 1664,
of van de reis van 1688, van welke ik boven melding heb gemaakt.
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gemaakt zou kunnen worden. Werd een overwintering noodzakelijk, dan
zou deze zonder eenig gevaar kunnen plaats hebben, als men maarin plaats
van een vrij staand huis van dunne planken hutten van aarde maakte.

3) Een afzonderlijk gedrukte brochure, wier inhoud dadelijk blijkt
uit den langen en eigenaardigen titel:

"A brief Discourse of a Passage by the North-Pole to Japan, China
etc. Pleaded by Three Experiments: And Answers to all Objections
that can be urged against a Passage that way. As: 1. By a Navigation
from Amsterdam into the North-Pole, and two Degrees beyond it.
2. By a Navigation from Japan towards the North-Pole. 3. By an Expe-
riment made by the Czar of Muscovy, whereby it appears, that to the
Northwards of Nova Zembla is a free and open Sea as far as Japan,
China, etc. With a Map ot all the Discovered Lands nearest to the
Pole. By Joseph Moxon, Hydrographer to the King's most Excellent
Majesty. London 1674."

De opmerkelijkste plaats in dit kleine, zeer zeldzame boek is de
volgende: "Toen ik voor ongeveer 22 jaren te Amsterdam was, ging
ik een herberg binnen om mijn dorst met een glas bier te lesschen. Toen
ik daar aan den gemeenschappelijken haard zat, kwam er behalve vele
anderen ook een zeeman binnen. Toen hij een vriend opmerkte, die op
de Groenlandsche vloot diende, gaf hij zijn verwondering daarover te

kennen (want de tijd voor den terugkeer der Groenlandsche vloot was

nog niet gekomen) en vroeg, hoe het kwam, dat hij zoo vroeg naar
huis teruggekeerd was. De vriend (welke als stuurman op die vloot
dienst deed) zeide hem, dat zijn schip dezen zomer niet gevaren, maar

slechts de opdracht gekregen had om de vangst van de overige sche-
pen in ontvangst te nemen en vroegtijdig ter markt te brengen. Maar,
zeide hij, voordat de vloot zooveel visch gevangen had, dat het voor

ons een lading was, zeilden wij op bevel der Groenlandsche Compagnie
naar de Noordpool heen en terug. Daar zijn verhaal mij vreemd
voorkwam, begon ik met hem te praten en hem te zeggen, dat ik
twijfelde aan 't geen hij zeide. Hij verzekerde echter dat het waar was;
dat zich het schip te Amsterdam bevond en dat velen der zeelieden de
waarheid van zijn bericht verzekeren konden. Hij was zelfs twee graden
aan gene zij van de Pool geweest; daar was geen ijs en het weer was

zoo schoon en warm als te Amsterdam in den zomer. '

1 In later tijd zijn de walvischvaarders, wat aangaat hun opgaven over het
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Bij deze berichten kwamen verschillende bijdragen tot oplossing van
het vraagstuk, die Wood zelf bijeenverzameld had, bijv. een bericht
van kapitein Goulden, die 30 reizen naar Spitsbergen gemaakt had,
dat nl. twee Hollanders ten O van deze eilandengroep tot 89° waren
doorgedrongen en de waarneming dat bij Korea walvisschen gevangen
waren, in wier huid Europeesche harpoenen staken ' en dat drijfhout
met paalwormen aan de kusten der landen , die de Ijszee begrenzen,
aangetroffen was. ':

bereiken van hooge noordelijke breedtegraden , wat bescheidener geweest. Een Hol-
lander, die 22 jaar ter walvischvangst gevaren had, gaf bij een toevallige ont-

moeting met Tschitschagoff in de Belsond in 1766 onder anderen op, dat hij
zelf eens den Si'» bereikt had, maar dat hij gehoord had, dat andere walvisch-

vaarders tot S31' gekomen waren en over het ijs heen land gezien hadden Slechts

eens had hij op een afstand de oostkust van Groenland bij 75 • X. B. gezien.
("Ilerrn von Tschitschagoff's Russiseh-Kaiserlichen Admirals Reise, nach dem

Eissmeer,'" Petersburg 1793. p. 83). Ook Hollandsche schippers, die in 't begin
der _7e eeuw ten N. van Spitsbergen tot 82' waren doorgedrongen, zeiden, dat

zij van daar uit land in noordelijke richting gezien hadden. (Muller, "Geschie-

denis der Noordsche Compagnie", p. 180).
1 Witsen deelt mede p. 43, dat hij met een Hollandsch zeeman, Benedictus

Klerk, gesproken had, die vroeger op walvischvaarders gediend had en later op
Korea in gevangenschap geraakt was. Deze had verzekerd dat hij in walvisschen ,

die aan de kust van dat land gevangen werden, Hollandsche harpoenen gevon-
den had. De Hollanders gingen toen ter tijd slechts in het noordelijk deel van

den Atlantischen Oceaan ter walvischvangst. Deze vondst bewijst dus dat wal-
visschen van den eenen Oceaan naar den anderen zwemmen kunnen. Daar men
weet dat dit kolossale dier, in de Ijszee tehuis behoorende, niet van de een e

poolzee over den evenaar heen naar de andere zwemt, moest de hier genoemde
waarneming bijzonder belangrijk genoemd worden, vooral in een tijd toen de
vraag nog niet beantwoord was, of Azië en Amerika over de pool heen te zamen

hingen. Ook telt Witsen p. 900 verschillende gelegenheden op , waarbij men stee-
nen harpoenen in de huid van walvisschen gevonden had, die in den X. Atl.
Oceaan gevangen waren. Deze harpoenen kunnen echter even goed van de wilde
volkstammen aan de Davisstraat, die met het ijzer onbekend zijn, afkomstig
wezen als van de volken die aan het noordelijk gedeelte van den stillen oceaan
wonen. Ook bij Kamsjatka heeft men lang vóór dat de walvischvangst der Euro-
peanen in de Beringstraat begonnen was, in walvisschen harpoenen gevonden,
waarop latijnsche letters geschreven waren. (Steller, "Beschreibung von dem
Lande. Kamtschatka", Frankfurt und Leipzig 1774, p. 102.)

- De beschrijving van Wood's reis werd in 1694 te Londen door de boekdruk-
kers der Royal Society, Smith en Walford, gedrukt volgens opgave van Bar-
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Xa 't mislukken van zijn tocht gaf Wood de meening op, die hij
vroeger voorgestaan had, daar hij de verhalen, waarop zij berustten,
voor louter leugen en bedrog verklaarde. Maar 't geloof aan een Pool-
zee, die tijdelijk kon bevaren worden, werd daarom niet opgegeven.
Het is later door mannen als D. Barrington ', F. von Wrangel, A.
Petermann - en anderen verdedigd.

Overeenkomstig de meening van bijna alle poolvaarders onzer dagen
ben ik langen tijd van het tegenovergestelde gevoelen geweest, cl. i.
ik heb geloofd dat de Ijszee voortdurend met ondoordringbare gebro-
ken of samenhangende ijsmassa's bedekt was; ik ben echter tot andere
gedachten gekomen, nadat ik gedurende twee overwinteringen —de eene
maal onder 79°53 , d. i. dichter bij de pool dan iemand ooit op de oude
wereld overwinterd heeft; en de andere maal in de buurt van dekoude
pool van Azië —■ gezien heb, dat de zee niet volkomen dichtvriest,
zelfs niet in de onmiddellijke buurt van het land. Ik maak hieruit de
gevolgtrekking, dat de zee wel bijna nooit op een belangrijke diepte
en ver van het land af een tijdlang achtereen dichtvriest :i: in dat geval
ligt er niets ongerijmds in de oude verhalen; en wat eens gebeurde,
zou weer kunnen geschieden.

rington, "The possibility of approaching the North-pole asserted", 2ed., London
ISIS, p. 34). Ik ben slechts in de gelegenheid geweest uittreksels uit deze reis-
beschrijving bij Harris en anderen te zien te krijgen.

1 Over deze vraag heeft Barrington een menigte opstellen uitgegeven, die in
liet boven genoemde werk, waarvan twee uitgaven verschenen, te zamen ge-
voegd zijn.

- Op verschillende plaatsen in de Mittheilungen 1855—79.
3 Dat bij helder en stil weer zich dunnere ijslaagjes ook in de open zee en

bij groote diepte vormen, werd op mijne reis in 1 S6B verscheidene malen waarge-
nomen. Als men echter bedenkt, dat het zoute water geen maximum van dicht-
heid heeft dat boven het vriespunt ligt, dat ijs een slechte warmtegeleider is en

dat het heldere, nieuwgevormde ijs zich weldra met een laag sneeuw bedekt, die
de uitstraling verhindert, dan komt het mij niet zeer waarschijnlijk voor dat de
ij slaag op diepe, openliggende plaatsen zoo dik worden kan, dat het niet door
een zwakken storm weer losgescheurd wordt. Zelfs de ondiepe haven bij Mossel-
baai vroor eerst in 't begin van Februari voorgoed dicht en in de laatste dagen
van Januari was de zeegang zoo sterk, dat alle drie de vaartuigen der Zweedsche
expeditie gevaar liepen te verongelukken — en dat ten gevolge van een lieftigen
zeegang onder den 80'"' breedtegraad tegen het einde van Januari'. De zee moet,

in dat geval ver naar 't NW. open gelegen hebben. Aan de westkust van Spits-
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Hoe het daarmede ook gesteld moge zijn, zeker is het dat de wei-
nig eervolle uitslag van Wood's reis zoo volkomen van alle nieuwe
ondernemingen in deze richting afschrikte, dat bijna twee eeuwen verlie-
pen , eer men weder een expeditie uitzond met de bepaald uitgespro-
ken opdracht (al werd deze later dan ook weder geloochend), om een

weg door het Noordoosten te vinden. Dit was de beroemde Oosten-
rijksche expeditie onder Weyprecht en Payer 1872—74, waarop men
wel niet ver naar 't Oosten doordringen kon, doch die toch onge-
twijfeld door de ontdekking van Frans-Jozefland en door zoo vele
onderzoekingen over de physische toestanden der poolgewesten van
groote beteekenis werd. Als Noordoostvaart beschouwd ging deze ex-

peditie de vaart der Vega onmiddellijk vooraf. Zij is door talrijke
in de laatste jaren uitgegeven geschriften en vooral door Payer's
eigene, zeer levendige reisbeschrijving zoo goed bekend geworden,
dat ik er hier niet langer bij behoef stil te staan. Wanneer ook al

de eigenlijke Noordoostvaarten gedurende de vele jaren, die tu:>schen
Wood en Payer verloopen zijn, bijna geheel gestaakt zijn, zoo heb-
ben in dien tusschentijd toch een menigte andere onderzoekingstoch-
ten en reizen van visschers plaats gehad, waardoor de eerste op wer-

kelijke waarnemingen gegronde kennis der physische gesteldheid van Nova-
Zembla en van de Kara-zee verkregen werd. Over deze, vooral door
Russen en Skandinaviërs uitgevoerde tochten zal ik in het volgende
hoofdstuk spreken. Zij hebben het gunstige gevolg voorbereid, dat
door ons eindelijk is verkregen.

bergen moet de zee zelden in den winter, zoo ver men van het land af zien kan,
volkomen dicht gevroren zijn. Ook in Barents' winterhaven aan de XO. kust van

Nova-Zembla werd de zee dikwijls gedurende den koudsten tijd van het jaar vrij
van ijs en Hudson's uitspraak "dat men er zich volstrekt niet over verwonderen
moest, als de zeeman in den Atlantischen oceaan zooveel ijs ontmoette, daar men

op Spitsbergen zooveel sonden en bochten aantrof," bewijst dat ook hij niet aan

een ijsvorming in de open zee geloofde.
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De Noordoostvaarten der Russen en Noorwegers. — Rodiwan Iwanow 1690. —

De groote noordsche expeditie 1734 — 37- — De gewaande rijkdom aan meta-
len van Nova-Zembla. — Juschkow 1757. — Sawwa Loschkin 1760. — Rosz-
muislow 1768 — Lasarew 1819. — Lütke 1821—24. — Iwanow 1822-28. —

Pachtussow 1832- 35. — Von Baer 1837. —Ziwolka en Moissejew 1838—39. —

Von Krusenstern 1860-62. — Ontstaan en geschiedenis der visscherij in de
Ijszee. — Carlsen 1868. — Ed. Johannesen 1869, 1870. — Ulve, Mack en

Quale 1870. — Mack 1871. — Ontdekking der overblijfselen van Barents'over-
wintering. — Overwintering van Tobiesen 1872 -73. — Zweedsche expedities
1875 en 76. — Wiggins 1876. — Latere reizen naar en van de Jenissei.

Uit het bovengezegde blijkt dat de kustbevolking van Noord-Rusland
lang vóór de Engelschen en Hollanders een levendige scheepvaart op
de Poolzee dreef en dat dikwijls handelsreizen van de Witte zee en de
Petsjora naar de Ob en de Jenissei ondernomen werden, dikwijls ge-
heel te water rondom Jalmal heen, meestal echter gedeeltelijk te water ,

gedeeltelijk over land en wel door transport over het zoo even genoemde
schiereiland. In het laatste geval ging men aldus te werk: Eerst zeilde
men door de Jugorstraat en over het zuidelijk deel der Karazee naar

de monding van de op Jalmal zich ontlastende rivier de Mutnaja; dan
roeide of trok men de booten met touwen de rivier op en voorts
over twee meren tot aan een 350 meter breeden landrug, die op Jalmal
de waterscheiding der naar 't W. en O. stroomende rivieren uitmaakt;
over dezen bergrug werden de waren en booten naar een ander meer

gesleept, Selennoe geheeten ; van daar af gebruikte men eindelijk het trans-
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port te water, de rivier de Selennaja af naar de Ob-monding. l Deze
en andere dergelijke berichten werden met groote moeite en niet zonder
gevaar door de afgezanten der Muscovy Company bijeenverzameld, maar
onder die, welke bewaard gebleven zijn, vindt men geen enkele beschrij-
ving van de eene of andere bepaalde reis, op grond waarvan men naast

de namen Willoughby, Burrough, Pet en Barents ook slechts één Russi-
schen naam in de oudere geschiedenis der Noordoostvaarten zou kun-
nen opnemen. Ruslands eigene kronieken moeten in dat opzicht ook
al zeer onvolledig zijn, als men daarover althans een oordeel vellen
mag naar de in andere opzichten zoo velledige inleiding op Lütke's
werk "Reise". Kloeke zeelui genoeg, maar geen Hakluyts werden aan
de stranden der Witte zee geboren, en daarom zijn de namen dezer
zeelieden en de kennis van hunne tochten, met uitzondering van een
enkelen uit betrekkelijk lateren tijd, lang in vergetelheid geraakt.

In de tweede uitgave van Witsen's groot werk vindt men op p. 913
het verhaal eener ongelukkige visschersvaart, naar de Kara-zee onder-
nomen in 1690, d. i. in den tijd, toen de zeereizen tusschen de Witte
Zee en de Ob-Jenissei reeds geheel begonnen op te houden. Het ver-
haal is door Witsen opgeteekend naar een mondeling bericht van een
der schipbreukelingen, Rodiwan Iwanow, die verscheidene jaren stuur-

man geweest was op een Russisch schip, dat voor de robbenvangst op
Nova-Zembla en Waigats-eiland gebruikt werd.

In het jaar 1690, den n 1 Sept., leed deze Rodiwan Iwanow met

twee schepen schipbreuk bij het eiland Serapoa Koska (Serapow-bank)
waarschijnlijk in het zuidelijk deel der Kara-zee gelegen. Het ijs hoopte
zich hier in den winter tot hooge bergen op, en wel met zulk een

geraas, dat men geloofde dat de wereld verging; "bij hoog water

met sterken wind" lag het geheele eiland met uitzondering van eenige
heuvels onder water. Op een daarvan werd het winterhuis opgericht.

1 Vgl. "The names of the places that the Russes sayle by , from Pechorskoie
Zauorot to Mongozey'' (Purchas 111, 539K "The voyage of Master Josias Logan
to Pechora, and his wintering there with Master William Pursglove, and Mar-
maduke Wilson. Anno 1611." (Aldaar p. 541). "Extracts taken out of two Let-
ters of Josias Logan from Pechora to Master Hakluyt Prebend ofWestminster."
(Aldaar p. 546) "Other observations of the sayd William Pursglove (Aldaar,
p. 550). Het laatste opstel bevat goede inlichtingen over de Ob, Tas, Jenissei,
Pjasina, Chatanga en Lena.
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Het werd gebouwd van leem, dat met bloed en haar van robben en

walrussen te zamen gekneed was. Dit mengsel verhardde tot een vaste

massa, waarvan met behulp van planken uit het schip de muren

werden opgetrokken. De hut schonk dus bescherming zoowel tegen
kou en slecht weer als tegen beren. Binnenin werd ook een kachel
gemetseld, die met drijfhout, aan het strand gevonden, gestookt werd.
Voor verlichting gebruikte men de traan der gevangen dieren. In 't
geheel overwinterden hier 15 man, van welke er elf aan skorbut stierven.
Tot dat ziek worden zal wel in de eerste plaats gebrek aan beweging
aanleiding gegeven hebben: de meesten toch verlieten gedurende den
winternacht, die vijf weken duurde, de hut in 't geheel niet. Het ge-

zondst waren zij, die de meeste beweging namen, bijv. de stuurman ,

die als jongste der bemanning het eiland rondloopen en hout verza-
melen moest. Een andere reden der groote sterfte was deze, dat
men volstrekt niets meer had van de levensmiddelen, die men van

huis had medegenomen. Gedurende de eerste acht dagen bestond het
voedsel uit zeegras, dat men van den zeebodem omhoog gedregd en
met meel vermengd had. Later at men het vleesch van zeehonden en
walrussen, van ijsberen en vossen. Beren- en walrussenvleesch werd
voor onrein ' gehouden, waarom men het slechts ingeval van nood
nuttigde en het vossenvleesch had een onaangenamen smaak. Soms
was het gebrek aan voedsel zoo groot, dat men gedwongen was het

' De strenge regels, die de Russen, vooral de oudgeloovigen, bij het vasten in

acht nemen vormen, als zij er zich letterlijk aan houden, een onoverkomelijken
hinderpaal voor alle kolonisatie in hoog noordelijke gewesten, waar de mensch

om het scorbut te vermijden een rijkelijke voeding met versch vleesch noodig heeft.
Zoo hebben ongetwijfeld godsdienstige vooroordeelen tegen zekere spijzen den

ondergang bereid aan die kolonie van oudgeloovigen, die in het jaar 1767 op het

eiland Kolgujef gesticht werd, opdat de kolonisten ongestoord hun oude kerk.
boeken gebruiken en op die wijze een kruis slaan konden, die zij voor de beste

hielden. Dezelfde reden heeft misschien er ook toe medegewerkt om de poging
te doen mislukken, die Iwan de Verschrikkelijke in 1570 na de verwoesting van

Nowgorod moet aangewend hebben, om een kolonie van vluchtelingen uit deze

stad op Nova-Zembla aan te leggen. ("Historische Nachrichten von den Samo-

jeden und Lapplandern", Riga en Mitau I 769 , p. 28. Deze "Nachrichten" wer-
den voor het eerst te Koningsbergen in 1762 in het fransch gedrukt. De schrijver
was Klingstedt, een Zweed in Russischen dienst, die lang te Archangel ge-
woond had).
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leer der pelzen en laarzen te eten. Het aantal robben en walrussen die
gevangen werden was zoo groot, dat de gedoode beesten, op een
hoop gelegd, een stapel van 90 vaam lengte, even zooveel breedte en
6 voet hoogte ' zouden gevormd hebben. Bovendien vond men op
het eiland een gestranden walvisch.

In het voorjaar kwamen Samojeden van het vasteland en beroofden
de Russen van een gedeelte van hun vangst. Uit vrees voor de Samo-
jeden mochten ook de gespaard gebleven visschers niet over het ijs
naar het vasteland gaan, maar bleven op het verlaten eiland, totdat
zij door een gelukkig toeval door eenige op de robbenvangst zijnde lands-
lieden opgenomen werden. In verband met het bericht over deze vaart

vermeldt Witsen dat het jaar te voren een russisch visschers vaartuig
ten oosten van de Ob gestrand was.

Men mag aannemen dat reeds tegen het eind der 17e eeuw de vaar-
ten der russische visschers naar Nova-Zembla belangrijk afgenomen zijn.
De handelsreizen waren waarschijnlijk reeds veel vroeger geëindigd. Het
schijnt alsof men na de geheele verovering van Siberië den weg te land
over de Oeralketen , waarvoor men vroeger zooveel bijgeloovige vrees koes-
terde boven den zoo onzekeren zeeweg over de Kara-zee verkozen heeft.Ook
schijnt het dat de regeering den laatst genoemden weg daardoor bemoei-
lijkte , dat zij gedurende den zomerwachtposten op het Matwejew-eiland bij
de Jugorsjar vestigde ". Deze moesten van visschers en handelslui schatting
heffen. Het is echter niet onwaarschijnlijk, dat het hiermee gepaard
gaande reglementeeren en spionneeren aan de IJszeetochten dat be-

1 De opgave is onwaarschijnlijk en berust vermoedelijk op een misverstand.
Om zulk een hoop walrussen te kunnen vormen , had men minstens 50,000 van
deze dieren noodig gehad en zoovelen hebben de 15 man stellig niet kunnen
dooden. Als men aanneemt dat bij de opgave der lengte en breedte van den hoop,
voeten in plaats van vaamen staan moet, dan verkrijgt men het toch nog te hooge
cijfer van 1500—3000 gedoode dieren. Waarschijnlijk moet het 9 in plaats van
90 zijn: alsdan zou de hoop op een vangst wijzen van ongeveer 500 zeehonden
en walrussen. De ingezamelde walrustanden wogen 40 pud, wat nog bovendien
op een vangst van 150—200 dieren wijst.

• Witsen, p. 915. Klingstedt deelt mede, dat in het jaar 1648 50 soldaten
met hunne vrouwen en kinderen naar Pustosersk trokken en dat de Wojwode
aldaar zulke goede inkomsten had, dat hij in 3 —-4 jaar 12—15000 roebels kon
bijeenbrengen. ("Historische Xachrichten von den Samojeden enz.', p. 53-)
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koorrijke ontnam , 't welk tot dusver de kloeksten en degelijksten der
bevolking er toe gebracht had zich op den gevaarlijken handel naar
de Ob en de met zooveel moeite en gevaren verbonden industrie der
vischvangst toe te leggen.

Deze omstandigheden zullen dus wel de redenen zijn, dat men in dit
iredeelte der ijszee van geen enkelen tocht ter zee verneemt in den tijd >

die tusschen Rodiwan Iwanow's reis en de "groote noordsche expeditie"
verliep. Deze onderzocht behalve andere gedeelten der uitgestrekte noord-
kust van het Russische rijk ook het zuidelijk deel der hier besprokene
vaarwaters. Dit deden met name de expeditieleden Murawjewen Paulow ,

1734—35,Malygin, Skuratow en Suchotin 1736—37. Het voornaam-
ste terrein hunner werkzaamheid lag evenwel niet hier, maar in Siberië
zelf, en ik zal dus eerst later op hun tochten in de Kara-zee, in samenhang
met het bericht over de ontwikkeling onzer kennis van de noordkust van
Azië, terugkomen. Hier wil ik er slechts dit van vermelden , dat het hun
werkelijk na ongehoorde inspanningen gelukte van de Witte zee naar

de Ob te komen, en dat de kaarten van het land tusschen deze rivier
en de Petsjora, die thans nog gebruikt worden, voor een gedeelte op
het werk der "groote noordsche expeditie" berusten, doch dat ook de
slechte naam dien de Kara-zee kreeg, ontstond door de moeilijkhe-
den, welke de expeditie ondervond, terwijl deze toch voor een niet
gering gedeelte aan den slechten toestand der schepen en een menigte
misgrepen mogen geweten worden, gemaakt bij de uitrusting der sche-
pen, de keuze van den tijd voor de reis, enz.

Zooals alle afgelegene onbekende landen heeft ook Nova-Zembla van
oudsher in den roep gestaan, dat het rijk was aan edele metalen. Het

gerucht daarvan heeft zich wel nimmer bewaarheid en berustte waar-

schijnlijk slechts op het voorkomen van sporen van erts en de als goud
schitterende schoone oppervlakte van zwavelkies, waarmede verschei-
dene gesteenten van dat eiland bedekt zijn, maar toch heeft dat gerucht
aanleiding gegeven tot een menigte vaarten naar Nova-Zembla, van

welke die van den stuurman Juschkow in 1757 de eerste is, die be-
kend werd. Als stuurman op een visscherschuit had hij de als zilver
en goud schitterende steenen opgemerkt en het gelukte hem een han-
delaar in talk te Archangel te overtuigen, dat dit het bewijs leverde
van groote schatten in het binnenste der aarde. Om zich deze ontdek-
king ten nutte te maken rustte hij een schip uit en beloofde Juschkow
bovendien een belooning van 250 roebel. De geheele onderneming
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leidde evenwel tot geen resultaat, daar de schatgraver op zijn reis naar
Nova-Zembla stierf. (Lütke p. 70).

Drie jaar later (1760) - kwam een stuurman van de visschersvloot,

Ammoniet van Nova-

Zembla, schitterend
als goud.

Ammonites alternans
v. Buch.

geboren te Olonets, Sawwa Loschkin gehee-
ten, op de zeker zeer juiste gedachte dat de

oostkust van Nova-Zembla, die nooit door
visschers bezocht werd , rijkere vangsten moest

opleveren dan de overige gedeelten van het
eiland. Hierdoor en waarschijnlijk ook aan-
gelokt door de begeerte om iets buitengewoons
uit te voeren , ging hij daar ter vischvangst.
Men weet van deze reis alleen dit, dat het
hem werkelijk gelukte het geheele eiland rond
te zeilen, en wel vooral door zijne volharden-
den ijver die hem er toe bracht twee winters
en drie zomers aan deze taak , welke hij zich

zelven gesteld had, te besteden. Door deze reis werd bewezen dat
Nova-Zembla werkelijk een eiland was, een feit, dat nog in het mid-
den der vorige eeuw door verschillende geografen betwijfeld werd ~.

Ook na het mislukken van Juschkow's reis had zich de roep van

Nova-Zembla's rijkdom aan metalen gehandhaafd en in het jaar 1768
werd dus luitenant 3 Roszmuislow met den onderstuurman Gubin , Tschi-
rakin, loods in de wateren der Ijszee, en 11 man op nieuw uitgezon-
den om naar die vermeende schatten te zoeken, waarbij hij tevens de
opdracht ontving , nog onbekende gedeelten van het eiland op te nemen.
Het schip, dat voor dezen ijszeetocht gebezigd werd, zal wel niet veel
bijzonders geweest zijn, want reeds bij 't begin der reis bespeurde men
op verschillende plaatsen lekken , die zoo goed mogelijk gestopt moesten

worden. Over de geschiktheid tot zeilen van zijn schip deeltRoszmuislow
zelf het volgende mede: "Zoo lang wij den wind in den rug hadden, hielp

1 Volgens Lütke p. 70. Hamel, "Tradescant der Aeltere'" p. 238 noemt de

jaren 1742—44
' 3 Op de eerste kaart van een atlas, in 1737 door de Akademie te Petersburg

uitgegeven, wordt Nova-Zembla als een schiereiland geteekend, 't welk zich ten

N. van de Pjasina voor Taimyrland uitstrekt.
;' Eigenlijk "stuurman met den rang van luitenant", waaruit men kan opmaken

dat Roszmuislow de gewone opleiding van een officier niet genoten had.
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ons het groote zeil uitstekend; maar zoodra deze draaide en wij tegenwind
kregen, waren wij gedwongen een ander kleiner zeil te hijschen en wer-
den wij teruggedreven naar de plaats, vanwaar wij gekomen waren."
Roszmuislow zelf schijnt voor zijn taak bijzonder goed berekend te
zijn geweest. Zonder ergens eenige ijsbelemmering aan te treffen, maar
toch, ten gevolge der onbruikbaarheid van zijn schip, onder allerlei
moeilijkheden, bereikte hij Matotsjkin-sond, die zorgvuldig opgenomen
en gepeild werd. Van een hoogen berg aan den oostelijken ingang zag
hij den — de Kara-zee volkomen vrij van ijs — dus den weg naar

de Jenissei open -- maar het schip was voor een verderen zeiltocht

Matotsjkin Sjar. — Naar een teekening van Hj. Théel (1875).

niet te gebruiken. Hij besloot dus in een bocht, dicht bij dien ooste-
lijken ingang, te overwinteren. Die bocht werd Tjulanaja-Guba genoemd.
Daarheen verplaatste hij een huis, dat een visscher verder naar 't wes-
ten aan de sond opgericht had, en daarenboven werd een ander huis,
waarvoor men het timmerhout van huis meegenomen had, op een iets
oostelijker gelegen in de sond uitstekende kaap gebouwd. Het laatst-
genoemde huis bezocht ik in 1876. De muren stonden nog, maar het
platte met aarde en steenen bezwaarde dak was ingestort, zoo als dit
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dikwijls bij verlaten huizen in de poolstreken geschiedt. Het huis was

klein en had bestaan uit een voorportaal en een kamer met bui-
tengewoon grooten haard en slaapplaatsen, die aan den muur beves-
tigd waren.

Den i Oct. 20 Sept. vroor Matotsjkin-sond toe en eenige dagen
later was de Kara-zee met ijs bedekt zoo ver het oog reikte. In
den loop van den winter heerschten zoo zware sneeuwstormen uit
het Noord-Oosten, Westen en Noord-Westen, dat men zich haast geen
20 meters ver van het huis verwijderen kon. Een der bemanning werd
op een rendierjacht in de buurt van het huis door zulk een sneeuw-
storm overvallen. Toen hij na een afwezigheid van twee dagen niet
terugkwam, besloot men hem in het journaal als "omgekomen zon-

der begrafenis" te vermelden.
Den 28/17 April 1769 had men storm uit het Z. W. met nevel en

regen en met hagel, zoo groot als halve bukskogels. Den 2 Juni,22 Mei
woedde er een gevaarlijke storm uit het N. W., die van de hooge ber-
gen een "bittere, als rook zich vertoonende lucht" meevoerde, ongetwij-
feld een Föhn. De pijnlijke en de zintuigen afmattende werking van dezen
wind kent men algemeen door de ondervinding, daarvan in Zwitserland
en N. W. Groenland opgedaan. Op de laatstgenoemde plaats stort zich de
wind met het grootst mogelijke geweld rechtstreeks van de ijswoestenijen
van het binnenland naar omlaag. Maar wel verre dat hij koude meebrengt,
verheft zich daarentegen de temperatuur plotseling boven o ü; de sneeuw
wordt door het smelten en verdampen als 't ware weggetooverd en
menschen zoowel als dieren lijden onder dezen plotselingen ommekeer
van het weder. Dergelijke winden komen evenwel in de poolstreken
overal in de buurt van hooge bergen voor: men gelooft daarom ook
dat die wind een verblijf in Groenland gedurende den winter in ketel-
dalen , door bergen omgeven, zeer ongezond maakt en aanleiding
geeft tot het uitbreken van scorbut onder de inlanders. Zonder een
regelmatige beweging in de vrije lucht te nemen, bleef de bemanning
gedurende den winter geheele dagen achtereen, ja weken lang in hun
kleine zorgvuldig afgesloten hutten. Daaruit laat zich gemakkelijk ver-

klaren dat zij niet vrij konden blijven van scorbut, dat de meesten

schijnt aangetast te hebben en waaraan zeven personen bezweken, onder
welke Tschirakin. Het is een wonder dat bij zulk een levenswijze ge-
durende den donkeren poolnacht ook zelfs een enkele in leven is ge-
bleven. Hiertoe zullen wel in de eerste plaats de aftreksels van bitter-
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hout, het dagelijks versch gebakken brood en misschien ook de rook
ovens medegewerkt hebben.

Den 29 18 Juli begon het ijs in de Matotsjkin-Sjar op te breken en

den 132 Aug. was de sond volkomen vrij van ijs. Men beproefde
nu de reis door de Kara-zee te vervolgen en trachtte daarvoor het
reeds van 't begin af aan zoo gebrekkige vaartuig, dat thans van de
vorst nog meer geleden had, geschikt te maken door zijn lekken zoo
o-oed mogelijk met een mengsel van aarde en verrot zeegras dicht te

stoppen. "Drijvende doodkisten" hebben dikwijls op arctische zeerei-
zen dienst gedaan en niet zelden met beter gevolg dan trotsche schepen,
op oorlogswerven gebouwd. Dezen keer evenwel moest Roszmuislow,
nadat hij eenige mijlen ten O. der Matotsjkin-sond gezeild was, om
een wissen ondergang te ontgaan, naar de winterkwartieren terug-

keeren, waar hij gelukkig een Russisch visscher aantrof, waarmee hij
de terugreis naar Archangel ondernam. Edele metalen had hij niet ge-
vonden en evenmin "parelschelpen"; wel had Tschirakin Roszmuislow'
het geheim toevertrouwd, dat hij op een zekere plaats op het zuide-
lijk strand een steenbrok van buitengewone schoonheid gezien had,
die op helderlichten dag het prachtigst licht van zich gegeven had.
Na Tschirakin's dood had Roszmuislow den steen trachten te vinden,
maar te vergeefs, waarom hij zijn gestorven reisgenoot met heftige ver-

wijtingen overlaadde. Ik kan dezen echter vrijspreken van de beschul-
diging, als zou hij opzettelijk gelogen hebben. Op mijn reis in 1875
vond ik nl. in deze streek in verscheidene brokken schiefer kleine
kwartsaders, die de steenmassa doorkruisten, en wier wanden met hon-
derden van scherpgevorm.de en met spiegelgladde vlakken begrensde
bergkristallen bedekt waren. Tschirakin's edelgesteente was zonder twij-
fel niets anders dan een opeenhooping van deze schitterende steensoort,
die echter volstrekt geen waarde bezit.

Nog eens, bijna 50 jaar na Roszmuislow's reis (in 1807), werd een
mijnwerker, Ludlow, uitgezonden om den vermeenden rijkdom aan

metalen nader te onderzoeken. Hij keerde terug zonder ergens schat-
ten aan ertsen gevonden te hebben, doch schonk ons toch de eerste

inlichtingen over den geologischen bouw van het eiland. Aan zijn op-
volger, Pospjelow, hebben wij verschillende kartografische werken over

de westkust van Nova-Zembla te danken.
De volgende expeditie naar Nova-Zembla werd in 1819 onder luite-

nant Lasarew op de marinewerf te Archangel uitgerust en van daar uit-
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gezonden, en had in verhouding tot de vroegere over zeer rijke hulp-
middelen te beschikken. Lasarew was echter volstrekt niet opgewas-
sen tegen de taak, • die hij op zich nam, nl. het bevel te voeren over
een expeditie naar het Noorden. Midden in den zomer werd eert-groot
deel der bemanning door scorbut aangetast. Eenige weken nadat hij
Archangel verlaten had, en in een tijd, dat bijna ieder stuk ijs van

eenigszins grooteren omvang verzamelingen van het heerlijkste drink-

Frederik Benjamin von Lütke. — Geb. te Petersburg 1797.

water bevat en snelstroomende beekjes, door 't smelten der sneeuw
ontstaande, zich in de zee ontlasten, klaagt hij over moeilijkheid om
zich versch water te verschaffen, enz. De geheele reis bleef dus vol-
strekt zonder resultaat.

Van veel meer beteekenis waren de met buitengewone zorgvuldigheid
en wetenschappelijk beleid uitgevoerde zeereizen van den kapitein-lui-
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tenant (later admiraal) graaf Lütke l naar Nova-Zembla, in de zomers
van 1821, 1822, 1823 en 1824. De beschrijving daarvan vormt ook
thans nog een der geschriften, die als bron het meest oplevert voor
de kennis van dit gedeelte der poolzee. Daar ook hij echter op geen
plaats verder doordrong dan zijn voorgangers, behoort het verslag zijner
reizen niet bij het gedeelte van dit werk , dat een historisch overzicht geeft.

Onder de Russische reizen moeten hier nog vermeld worden:
De reizen van stuurman Iwanow 1822—28, waarop hij de kust tus-

schen de Kara-rivier en de Petsjora door tochten over land in de sleden
der Samojeden kartografisch opnam.

Pachtussow's reizen 1832—35 -. De koopman W. Brandt en de amb-
tenaar bij het boschwezen Klokow te Archangel zonden in 1832 van
deze stad een expeditie uit, die op groote schaal ondernomen werd,
en wel gedeeltelijk om de verbinding over zee met de Jenissei te ope-
nen, gedeeltelijk ten behoeve der kartografische opneming van Nova-
Zembla's oostkust en de walrusvangst aldaar. Tot dat doel werden drie
schepen uitgezonden, n. 1. een Karbas :i, bemand met 10 koppen, daaronder
begrepen de opperbevelhebber en de luitenant bij het corps stuurlieden,
Pachtussow, die reeds vroeger op reizen met Iwanow ondernomen, goed
bekend was geworden met land en volk aan de kust der Ijszee; de
schoener Jenissei onder luitenant Krotow met 9 man en een visschers-
lodja onder bevel van stuurman Gwosdarew. Pachtussow zou de oost-

kust van NoVa-Zembla opnemen, Krotow door de Matotsjkin-sond en

over de Kara-zee naar de Jenissei zeilen, Gwosdarew daarentegen op
de vischvangst uitgaan, om een gedeelte der onkosten weer goed te maken.

Pachtussow kon de Kara-zee niet binnenkomen, maar overwinterde
voor de eerste maal op Zuid-Nova-Zembla onder 700 36'N. B. en 590

1 De naam wordt ook Litke geschreven.
"

Deze merkwaardige reizen werden voor de eerste maal beschreven naar het
verhaal van Ziwolka, en wel door het lid der Akademie K. E. von Baer,inhet
"Bulletin Scientifique publié par I'Acad. Imp. des Sciences de St. Petersbourg,
T. 11, N" 9, 10, 11. (1837)''. Vroeger schijnt men van Pachtussow's reizen, de

voortreffelijkste, welke de Russische geschiedenis der IJszeetochten kan aanwijzen
volstrekt geen denkbeeld gehad te hebben.

:t "Nova-Zembla" geheeten, zooals de schepen van Lasarew en Lütke. Dit

schip was 42 voet lang , 14 voet breed , 6 voet diep, van voren en van achte-

ren met een dek voorzien; bovendien was de opene tusschenruimte door zeil-
doeken tegen stortzeeën beschermd.
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32' O. L. Gr. in een oud huis, dat volgens een opschrift op een
daar opgericht kruis in 1759 gebouwd was. Het bouwvallige huis
werd hersteld met drijfhout, dat rijkelijk in de buurt aanwezig was.

Er werd een afzonderlijke hut gebouwd om zich te baden en met

het huis verbonden door een uit ledige tonnen gebouwden en met zeil-
doek bedekten gang. Men kon deze later zoo warm houden, dat men
in de hemdsmouwen daarin werkzaam kon zijn zonder last van de
koude te hebben.

De zoo schrandere en voor zijn taak bijzonder berekende opper,
bevelhebber vergunde de bemanning niet zich aan luiheid, vuilheid en
werkeloosheid over te geven, maar liet haar geregeld werken, baden
nemen en tweemaal in de week schoone kleederen aantrekken. Alle
twee uur werden meteorologische waarnemingen gedaan. De beman-
ning bleef den geheelen winter gezond, doch in het voorjaar (in Maart)
brak in weerwil van alle genomen voorzorgsmaatregelen het scorbut uit,
aan welke ziekte in Mei twee man stierven. Verscheidene keeren in den
■winter brak het ijs op en de Kara-zee werd, zoo ver van het land af
als liet oog reiken kon , vrij van ijs. Een kudde rendieren van 500 stuks
werd tegen het einde van September gezien, een menigte vossen wer-

den in vallen gevangen en twee ijsberen gedood. Ganzen vertoonden
zich voor de eerste maal in het voorjaar, den 27 15 Mei.

Den daarop volgenden zomer roeide Pachtussow langs de oostkust
tot 71" 38' N. B. Aan den linker oever eener rivier, die Sawina ge-
noemd werd, vond hij eene zeer goede haven. De overblijfselen eener
hut, waarbij men een kruis aantrof met het opschrift "Sawwa Th-anow
9 Juni 1742" beschouwde hij als afkomstig van de reis van Sawwa
Loschkin. Na zijn terugkeer van dezen tocht met de boot ging Pach-
tussow weer aan boord van zijn eigen schip en zeilde van 23 11 Juli
tot 25/13 Aug. zonder ijsbelemmering langs de oostkust in noordelijke
richting naar de Matotsjkin-sond. Op deze reis passeerde men een andere
zeer goede haven, onder 72° 26'' N. B. in een bocht, die Lütke-baai
genoemd werd. Daarop keerde Pachtussow door de Matotsjkin-sond
naar de Petsjora terug. Ook aan de oostkust langs het noordelijk eiland
van Nova-Zembla was de zee zonder ijs; maar de bij de afreis vau
Archangel voor 14 maanden meegenomen voorraad was nu zoozeer
uitgeput, dat de kloeke poolvaarder zich deze gelegenheid om misschien
geheel Nova-Zembla om te zeilen niet ten nutte kon maken. Van de
twee andere schepen, die tegelijk met Pachtussow's karbas van Ar-
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changel uitgezeild waren, keerde de lodja met een goede vangst terug;
doch van de Jenissei hoorde men niets meer. Een zeer verklaarbare be-
zorgdheid over het lot van dit schip en de wensch om een even goede
kennis van de oostkust der noordelijke helft van Nova-Zembla op te

doen als men die van de zuidelijke helft bezat, gaven aanleiding tot

Pachtussow's tweede reis.
Voor deze rustte de regeering twee schepen uit, een schoener en een

karbas, die genoemd werden naar de beide officieren ap de Jenissei, Kro-
tow en Kasakow. Het bevel over het eerste werd opgedragen aan Pach-
tussow, op het tweede voerde stuurman Ziwolka het kommando. Deze
maal overwinterde men 1834—35 op de zuidzijde van Matotsjkin-sond,
aan de monding der rivier Tschirakina, in een daarvoor gebouwd
huis, waarvoor men behalve het meegenomen timmerhout de over-
blijfselen gebruikte van drie in de buurt aanwezige oude hutten en

het wrak van Roszmuislow's schip, dat op het strand gevonden werd.
Het huis bestond uit twee kamers, de eene 21x16 voet, voor de beman-
ning (14 in getal), en de andere 12X10 voet, voor de officieren en den
doctor bestemd; daarenboven had men, zooals gewoonlijk, een badkamer.

De Matotsjkin-sond vroor eerst den 28 16 Nov. dicht. De thermo-
meter daalde nimmer onder het vriespunt van het kwik, ook kon men
de winterkoude gemakkelijk verdragen, daar de bemanning op de wijze
der Samojeden gekleed was. Doch de sneeuwstormen waren zoo ge-
weldig , dat men soms gedurende acht dagen het huis niet verlaten kon ,

't welk soms zoo geheel insneeuwde, dat de opening in het dak, waaruit
de rook omhoog steeg, verscheidene malen als deur gebruikt worden
moest. Het huis was niet met een wezenlijken schoorsteen voorzien , maar
als een rookkamer ingericht. Van beren, die in menigte naar het huis
kwamen, werden er 11 gedood, en onder deze een op het dak en een
in de voorkamer. Gedurende den winter werd de bemanning met de
vossenjacht en andere werkzaamheden voortdurend bezig gehouden.
De gezondheidstoestand was ook voor dien tijd zeer goed: er stierven
slechts twee man. In de lente werd Matotsjkin-sond en eveneens een
gedeelte van de oostkust van het noordelijk eiland door sledevaarten
kartografisch opgenomen, waarop men in den zomer, ofschoon te ver-
geefs, het noordelijk eiland trachtte om te zeilen. Den 24 12 Juni barstte
er een onweer met heftige regenbuien los. Den 153 September zeilde
men naar Archangel. Doch kort na zijn aankomst aldaar werd Pach-
tussow helaas door een zenuwziekte aangetast, waaraan hij den 197
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Nov. 1835 bezweek. Dit was een groot verlies, want door zijne toewijding
aan de zaak die hij op zich genomen had , door zijn voorzichtigheid,
moed en volharding neemt hij een der eerste plaatsen in onder de
poolreizigers van alle landen. Bovendien hebben nog weinig arctische
expedities zulk een reeks van kostbare astronomische plaatsbepalingen,
geodetische opnemingen , meteorologische waarnemingen en observaties
over ebbe en vloed enz. medegebracht als de expeditie van Pachtussow. '

In het jaar 1837 ondernam de beroemde natuuronderzoeker K. E.
von Baer zijn eerste reis naar Nova-Zembla, in gezelschap van luite-

August Karlowitsch Ziwolka, geb. te Warschau 1810; gest. 1839op Nova-Zembla
Naar een door den Heer Paul Daschkoff afgestane penteekening.

nant Ziwolka, den geognost Lehmann , den teekenaar Roder en den
praeparator Philippow. - Men bezocht Matotsjkin Sjar, drong in een

1 De bijzonderheden over Pachtussow's reizen ontleende ik deels aan het boven-
genoemde werk van von Baer, deels aan het werk "Nowaja-Semlja enz." van Carl
Svenske, in 't Russisch geschreven en op kosten van M. K. Sidoroff gedrukt,
(Petersburg 1866); voorts uit J. Spörer's "Nowaja-Semla in geographischer, natur-
historischer und volkswirthschaftlicher Beziehung nach den Quellen bearbeitet."
(Erganzungsheft No. 21 zu "Petermann's Mittheilungen'', Gotha 1867).

2 "Bulletin scientifique publié par I'Académie Imp. de Saint Pétersbourg" II
(l837), 315; UI (1838), 96 en op andere plaatsen.
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boot tot den oostelijken uitgang door, vond de Kara-zee zonder ijs
en landde daarop in de Besimannaja-baai bij Nechwatowa en op een
eiland in Kostin-Sjar. De expeditie kwam dus nergens zoo ver als een
der vroegere, maar zij is toch van groote beteekenis, dewijl toen voor
't eerst door een grondig geleerde een degelijk natuurhistorisch onder-
zoek naar de Ijszee, die Nova-Zembla omringt, werd ingesteld. Bij alle
achting, die men voor von Baer's grooten naam in de wetenschap koes-
teren moet, valt het niet te ontkennen, dat door zijne, op een zoo
vluchtig onderzoek steunende opstellen, over de natuurlijke gesteldheid
van het eiland een menigte onjuiste voorstellingen in de wetenschappe-
lijke litteratuur over de oostelijke Ijszee ingang gevonden hebben.

Om de kartografische opnemingen van het eiland te voltooien zond de
Russische regeering in 1838 een nieuwe expeditie uit onder luitenant
Ziwolka en Moissejew. Men overwinterde 1838—39 in Melkaja-Guba,
aan de westkust van Nova-Zembla, bij 73° 57 N. B.; maar thans
miste men de voorzichtigheid en het beleid van Pachtussow en de over-
wintering liep zeer ongelukkig af. Van de 25 man der expeditieleden
de meesten in den loop van den winter aan scorbut; 9 stierven en
onder deze Ziwolka zelf. In het voorjaar moesten de korte reizen voor
de kartografische opneming der naburige kusten gestaakt worden, omdat
men geen sneeuwbrillen mede genomen had—een voorzorgsmaatregel,
dien Pachtussow niet verzuimd had, terwijl hij nog daarenboven ter

bescherming tegen het verblindende schijnsel der sneeuw, het bene-
denste ooglid zwart pleegde te verwen. Door de expeditie werden in-
tusschen belangrijke gedeelten der westkust van Nova-Zembla karto-
grafisch opgenomen en een belangrijke bijdrage werd geleverd voor
de kennis der temperatuur in deze streken. Zij was minder streng
dan men verwacht had. In den loop des winters daalde de tem-
peratuur nimmer onder —33-; in de maand Juli had men slechts
drie nachten, waarin het vroor; soms nam men ook -f-18 0 in de
schaduw waar; in Augustus vroor het slechts drie uur. Dit alles heeft
natuurlijk zijn grond in de nabijheid van warme zeestroomingen en
van een open zee, die op geringen afstand van de kust het geheele
jaar door open ligt.

Met deze ongelukkige en, naar het schijnt, minder goed gere-
gelde vaart werden de tochten der Russen naar Nova-Zembla voor
een g'eruimen tijd gestaakt. Vóór het begin der periode van de
vischvangst der Noorwégers heeft men n.l. in de geschiedenis der
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Noordoostvaarten nog slechts twee Russische zeetochten te vermelden.
De eerste van deze had zijn aanleiding in den wensch van den Russi-

schen kapitein ter zee, Paul von Krusenstern ,om met een hem toebehoo-
renden schoener, Jermak, die zich toen in de Petsjora bevond. een
tocht naar de Ijszee te ondernemen, ten einde de kusten verder oost-

Paul von Krusenstern de Jongere.

Geb. te Reval 1834; gest. te Dorpat 1871.

waarts kartografisch op te nemen. Hij had het plan Ijier het opperbe-
vel te voeren en zijn zoon, luitenant bij de Russische marine, Paul
von Krusenstern den jongere, als onderbevelhebber mee te nemen.
Deze werd vooruitgezonden om de Jermak in orde te brengen, hetgeen
hij met bewonderingswaardigen takt en beleid, zoo goed het maar
eenigszins kon geschieden, volvoerde, en dat in een streek, waar toen ter
tijd bijna alles ontbrak, wat tot de uitrusting van een schip benoo-
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digd was. De oude von Krusenstern kon zelf niet tijdig genoeg op
de plaats komen, waar het schip afvoer, waarom hij het bevel aan
zijn zoon overgaf.

Deze verliet de monding der Petsjora den *° Sept 1860. Drie dagen
later kwam hij naar de Karische Poort, die volkomen zonder ijs was ,

evenals de zee, die ten O. daarvan was gelegen. Maar het late jaar-

Michael Konstantinowitsch Sidoroff. Geb. 1823 te Archangel.

getijde, de gebrekkige uitrusting der Jermak en, naar het schijnt, ook
de woordelijke inhoud der ontvangen instructies dwongen hem terug
te keeren, nadat hij de Kara-zee een eind ver binnengedrongen was.
Zoo kwam hij den 19/7 Sept , zonder zijn doel bereikt te hebben,
weder bij de Petsjora. De pogingen om van deze rivier uit naar 't O.
door te dringen werden in 1862 hervat door Michael Sidoroff, die
later zoo bekend geworden is als rustelooze ijveraar voor de verbinding
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over zee tusschen Europa en Azië. De Jermak werd weder in orde gebracht
en tegelijk daarmede een Noorweegsche met dek voorziene loodsboot,
die den naam Embrio verkreeg. Het bevel werd gevoerd door P. von
Krusenstern den jongere. Hij verliet den 131 Augustus de ankerplaats
Kuya aan de Petsjora. Den 2614 Aug. zeilden de beide kleine sche-
pen Jugor Sjar binnen, nadat zij onderweg lang door storm en tegen-
wind opgehouden waren. Men zag eenige door visschers gebouwde hut-
ten op den rechter oever der sond en aan weerszijden daarvan
"Samojeden-tschums" (tenten van rendierhuiden) en rendieren. De be-
woners waren op de daken geklauterd en gaven door gebaren hunne
verwondering te kennen. Beide schepen wierpen bij het Waigats-eiland
het anker. Eenige uren later dreven echter bij veranderde strooming
ijsmassa's in de haven, scheurden de Jermak van zijn anker los en

voerden het schip in de Kara-zee. Slechts met groote moeite kon het
weder vrij komen en bij den oostelijken ingang der Jugor Sjar voor
anker gaan liggen.

Den 27,15 Augustus lichtte von Krusenstern op nieuw het anker om

óf verder naar 't oosten te zeilen, óf een ankerplaats op te zoeken zeker-
der dan die , welke hij voor 't oogenblik had moeten kiezen. De wind
was echter zoo zwak, dat men geen van den stroom onafhankelijke
koers kon volgen. Het werd dus noodzakelijk het schip aan een ijsveld
vast te hechten, waarmede het de volgende dagen verder en verder
de Kara-zee binnendreef. Weldra was de Jermak geheel door het ijs
ingesloten en daardoor geheel hulpeloos. Het weer was dikwijls schoon;
de thermometer wees -f-40 en een sterke luchtspiegeling vertoonde de
beelden van ijsbrokken boven den horizon en schonk hun de wonder-
lijkste en prachtigste vormen. Overal op het ijs lagen zoetwaterpoelen, van
welke eenige een grooten omvang en een niet geringe diepte bezaten.
Op het ijsveld, dat het naast aan het schip grensde, bevonden zich
vier afzonderlijke "meren", van welke het eene voor drinkwater, een
tweede voor 't aanvullen van den watervoorraad, een derde voor wasch-
water der bemanning en het vierde voor het spoelen van de wasch
gebruikt werd.

Den 3 Sept.;2 2 Aug. begon het ijs bij kalmen W. Z. W. wind op
elkander te schuiven. In 't vaste vooruitzicht dat het schip weldra ver-

pletterd zou worden, begon men den voorraad levensmiddelen en de
booten op het ijs te redden, doch de persing hield spoedig weder op.
Er viel een zware regen, die later, toen de wind naar 't NW. was
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omgeslagen, in een sneeuwval overging. Den 7 Sept. 26 Aug. kreeg
men de kusten van Jalmal in het gezicht. Een brok ijs van een vaam
dikte schoof zich onder het schip en deed het naar stuurboordzij over-
slaan. Den volgenden dag had men storm uit het Z.-Z.W. met sneeuw.
Het ijs, dat kwam aandrijven, perste het schip dikwijls zoo geweldig,
dat de bemanning naar boven vloog om proviand enz. op het ijs in
veiligheid te brengen. Men was thans bij 70' N. B. en 650 O. L. Gr.,
ongeveer midden voor den ingang van de mondingsgolf der Kara-rivier.
De bemanning werkte den geheelen dag om met bijlen en ijzeren stan-

gen de scherp uitstekende punten van die ijsblokken af te slaan, welke
zich tegen het schip aan persten. Den 11 Sept.'3o Aug. had men warm

weder met regen. Het ijs was in zoo hevige beweging dat men het
niet begaan kon. 's Namiddags van dien zelfden dag ontving de
Jermak heftige stooten en de romp werd een voet in de hoogte
geheven.

Den 131 September stak een heftige storm op, die het schip naar't
NO. dreef. Men verwachtte elk oogenblik dat het stuk geslagen zoude
worden en sloeg dus een tent op het ijs op, om een gedeelte der le-
vensmiddelen van het scheepsruim daarin te kunnen bergen. Het was
juist de herinneringsdag aan het duizendjarig bestaan van het Russische
rijk, toen dit gebeurde. Men vierde hem nog met een feestbowl en
vroolijke liederen, ofschoon men ieder oogenblik verwachten kon dat
het schip platgedrukt zou worden tusschen de ijsmassa's, die gedurende
het vreeselijke stormwecler te zamen geperst werden.

Den 14/2 September werd de voorsteven van het vaartuig vijf voet
boven de waterlijn omhoog geheven, en den geheelen nacht door had
men een voortdurend kraken in den romp gehoord. Het water drong
spoedig ter hoogte van 2 voet in het schip. Allen verlieten het vaar-
tuig en namen hun intrek op het ijs. Kort daarop barstte het gewel-
dige ijsveld, waarop de tent opgeslagen was, doch het lek in het schip
sloot zich weder, zoodat de bemanning naar boord terugkeerde. Den
15/3 September werd het schip weder zoo sterk geperst, dat het dek
zich soms als een gewelf boog. Den 19 7 Sept. riep von Krusenstern
de bemanning bijeen om uit hun midden drie personen tekiezen, waar-
mede de bevelhebber in overleg kon treden, welke de beste middelen
waren om zich te redden. Twee dagen later werd het schip voorgoed
verlaten, nadat een maaltijd gehouden was, waarbij de bemanning wer-
kelijk op het beste onthaald werd wat aanwezig was. Daarop braken
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zij op om het land te bereiken, wat ten gevolge der oneffenheid van
het ijs een uiterst moeilijke wandeling was. Weldra moesten zij de
boot, die zij eerst met zich over het ijs gesleept hadden, in den
steek laten en de noodzakelijkste proviand zelf op den rug nemen. Bij
het opbreken had een matroos zich in 't geheim zoo veel brandewijn
weten te verschaffen, dat hij op den eersten dagmarsch gelegenheid
vond zich totaal te bedrinken. Hem te dragen was niet mogelijk; op
hem te wachten niet raadzaam. Men liet hem dus achter om zijn roes
uit te slapen, en opdat dit zoo snel mogelijk zou geschieden, trok men

hem zijn kleêren uit, zoodat hij in het bloote hemd op het ijs bleef
liggen. Den volgenden dag evenwel haalde hij zijn kameraden weder
in, nadat hij den ganschen nacht door hun spoor in 't donker had
weten te volgen. — Dikwijls ontmoette men opene plekken, welke men
op brokken drijfijs overvaren moest, die men dan, roeiende met de
bootshaken, in beweging bracht. Eens toen de schipbreukelingen zich
aldus op een volgeladen ijsveerpont voorwaarts bewogen, zag men zes
walrussen in de nabijheid. Zij schenen wel genegen de reizigers op het
ijsbrok gezelschap te houden. Daar dit alsdan ongetwijfeld gezonken zoude
zijn, werd den aanvoerder van de troep eenkogel door denkop gejaagd.
Daarop gaven de dieren hun plan, dat evenzeer van groote neiging
tot gezelligheid als van onbekendheid met den mensch getuigde, op
en zochten een andere rustplaats uit. Nadat Krusenstern en zijn met-

gezellen verscheidene dagen achtereen op een ijsblok in de buurt van
het land rondgedreven en groote einden afgelegd hadden, bereikten
zij eindelijk, terwijl zij van het eene stuk op het andere sprongen, den
28 16 Sept. het strand. Vlak in de buurt bevond zich een plaats waar

tenten opgeslagen waren, wier bewoners (Samojeden) de schipbreuke-
lingen vriendelijk ontvingen en hen op lekkernijen van hun rendier-
kudden , nl. op rauw en gekookt rendiervleesch, op rendiertong, ren-
diermerg, op rauwe visch en ganzenvet onthaalden. Nadat de maaltijd
afgeloopen was, legden zich de vermoeide zwervers in de tenten op
zachte rendierhuiden neder en sliepen; "alle zorgen en moeiten waren
vergeten en wij gevoelden een onbeschrijfelijk welbehagen, alsof wij
in het paradijs aangekomen waren." Vandaar reisden zij op rendier-
sleden naar Obdorsk en werden overal op hunnen weg door de wilde
stammen vriendelijk en gastvrij ontvangen. Ja soms werd die gastvrij-
heid zelfs lastig, zooals bijv. toen von Krusenstern door een Ostiak
gedrongen werd zes maal per dag thee en telkens zes koppen te drin-
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ken, waarbij hem dan nog als bijzondere lekkernij een aftreksel van
tabak en brandewijn werd aangeboden '.

Von Krusenstern's avontuurlijke reis op de Kara-zee is een van de vele
bewijzen voor de stelling, dat de poolvaarder vóór alles het vastraken
in het ijs vermijden moet. Juist de omstandigheid, dat de ijsschol,
waaraan hij in de nabijheid der Jugor Sjar geboeid bleef, naar de oost-

kust der Kara-zee afdrijven kon, bewijst dat die zee in dat jaar
grootendeels vrij was van ijs en dat een stoomboot of een goed zeil-
schip toen, zooals waarschijnlijk ook het vorige jaar, de mondingen
van Ob en Jenissei zeer goed had kunnen bereiken.

Het bericht van von Krusenstern's reis is overigens de eerste volledige
beschrijving, die van een tocht over de Kara-zee van 't W. naar 't O.
gegeven is. Men kon toen nauwelijks gissen, dat tien jaar later een
menigte vaartuigen vrij en onbelemmerd langs denzelfden weg verder
zeilen zouden.

Korten tijd na de hier beschreven twee reizen en voor dat deze in
de geografische litteratuur van West-Europa meer algemeen bekend wer-
den , brak een nieuw tijdperk aan in de geschiedenis der scheepvaart
op de Kara-zee, 't welk daarmede geopend werd, datde Noorweegsche
visschers gedwongen werden een nieuw terrein bij of aan gene zij van

Nova-Zembla voor de vischvangst op te zoeken.
De geschiedenis der vischvangst bij Spitsbergen is nog niet voldoende

beschreven en is in menig opzicht zeer duister. Men neemt aan, dat
na de ontdekking van Spitsbergen in het jaar 1596 door Barents, de
vangst in de Ijszee op Bennet's eerste reis in 1603 begon, en wel met

het dooden van walrussen op het Beren-eiland , en dat de walvischvangst in
1610 door Jonas Poole geopend werd. Maar reeds in het volgende jaar
ontmoette Poole, wiens schip aan de kust van Spitsbergen verloren
gegaan was, in Hornsund een schip uit Huil, aan 't welk hij het in
veiligheid brengen zijner lading toevertrouwde. Reeds twee jaren later
werden de Engelschen, om vreemdelingen van het terrein der visch-
vangst , waarvan zij een monopolie wilden maken, te kunnen weren,
gedwongen zeven oorlogsschepen uit te zenden, die daar acht Spaan-
sche en een menigte Hollandsche en Fransche schepen aantroffen (Pur-

1 Paul von Krusenstern, Skizzen aus seinem Seemannsleben. Seinen Freunden
gewidmet. (Hirschberg in Schlesien, zonder jaar.)
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chas 111, p. 462, 716 en elders). Zelfs in onze dagen verbreidt zich
het bericht van de ontdekking van nieuwe winstgevende produkten
niet zoo spoedig als dit hier het geval heeft moeten zijn, wanneer niet
naast de geschiedenis der gedane ontdekkingen, door Hakluyt, Purchas,
De Veer en anderen beschreven , nog een geschiedenis van ontdekkingen

Noorweegsche visscherschuit.
Het schip Proven, gebruikt bij de Zweedsche expeditie naar de Jenissei in 1875.

en van een vischvangst bestaan heeft, die wij niet kennen, doch van
welke wellicht nog eenige bijzonderheden te vinden zijn in de archie-
ven van San Sebastian, Duinkerken, Huil en andere havensteden.

Hoe dit ook zijn mag, zeker is het dat de Engelsche en Hollandsche
noordoostvaarten tot de walvischvangst in de zee rondom Spitsbergen
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aanleiding gaven, een vangst, die het nationale vermogen dezer rijke
handelsstaten met vele millioenen vermeerderd heeft. De vangst had
eerst dicht bij de kusten plaats, doch toen weldra de walvisschen van
daar verdreven waren, moesten de walvischvaarders andere terreinen
opzoeken, en wel eerst verder in de volle zee tusschen Spitsbergen en

Groenland, daarna in straat Davis, eindelijk in de zuidelijke Ijszee of
in de zeeën aan weerszijden van de Beringstraat.

Spitsbergen werd, toen de walvischvangst in zijne nabijheid had op-
gehouden , bijna geheel verlaten, totdat de Russen er zich begonnen
neder te zetten, hoofdzakelijk om daar op vossen en rendieren te jagen.
Van hunne jachtreizen weet men zeer weinig, doch dat zij overal rond-
gevaren zijn blijkt daaruit, dat men bijna aan alle fjorden van Spits-
bergen overblijfselen van hun woningen en jachthutten aantreft. Zij
schijnen dikwijls te hebben overwinterd, waarschijnlijk omdat de slechte
toestand hunner schepen hun slechts in den nazomer veroorloofde tus-

schen Spitsbergen heen en weer te zeilen en omdat zij dus niet zon-
der overwintering deelnemen konden aan de herfstjacht, waarop men

juist de meeste en vetste rendieren vangen kon; en evenmin konden
zij zonder overwintering de zware en kostbare pelzen der wintervossen
machtig worden. ' Hun laatste reis daarheen had plaats van 1851 tot

1852 en had een zeer ongunstigen afloop voor de meesten, die er aan
deelnamen, daar van de 20 man er 10 stierven. Daarentegen duren de
vaarten der Noorwegers naar Spitsbergen, die tegen het einde der vorige
eeuw begonnen zijn en hoofdzakelijk de vangst van robben en wal-
russen ten doel hadden, nog heden voort. Ook hunne geschiedenis is,
zelfs in het Noorden, zeer onvolledig bekend, althans tot aan het jaar
1858, toen Zweedsche wetenschappelijke expedities deze streken regel-
matig begonnen te bezoeken en in hun reisverhalen meer of minder

1 Nadere berichten over de levenswijze der Russische visschers op Spitsbergen
vindt men in: P. A. Ie Roy: "Relation des avantures arrivées a quatre matelots
Russes etc." (1766); Tschitschagow's "Reise nach dem Eismeer" (Petersburg
1793); John Bacstrom, "Account of a voyage to Spitsbergen 1780, London 1808;
(volgens opgave van anderen, daar ik dit werk zelf niet gezien heb); B. M. Keil-
hau, "Reise i Ost- og Vest-Finmarken, samt til Beeren-Eiland og Spitsbergen
i Aarene 1827 og 1828" (Christiania 1831); A. Erman, "Archiv für wissenschaft-
liche Kunde von Russland-', XIII (1854), 260; K. Chydenius Svenska expeditio-
nen til Spetsbergen 1861", p. 435; Dunér en Nordenskiöld, Svenska expeditio-
ner till Spetsbergen och Jan Mayen 1863 och 1864" p. 101.
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nauwkeurige berichten over de Noorweegsche visscherstochten begon-
nen op te nemen, een voorbeeld, dat later, ofschoon volstrekt niet
stelselmatig of volledig, door Noorweegsche en buitenlandsche dagbla-
den en tijdschriften, en onder deze in de eerste plaats door "Peter-
mann's Mittheilungen", l gevolgd werd.

Tegen het jaar 1860 begon het wild (de walrus, zeehond, beer en
rendier) op Spitsbergen zoo sterk te verminderen, dat jagers en vis-
schers genoodzaakt waren zich nieuwe jachtterreinen te zoeken. Zij
wendden zich toen eerst naar de noordelijke en oostelijke, mindertoe-

Elling Carlsen, geb. te Tromsö 1819.

gankelijke gedeelten van Spitsbergen, later meer oostelijk naar Nova-
Zembla en voorbij dit eiland naar de Kara-zee, waarin zij verder door-
drongen dan hunne voorgangers. In de geschiedenis der Noordoostvaarten
moet dus ongetwijfeld aan de zoo stoute tochten naar Nova-Zembla op

1 Voor het jaar 1858 vindt men in "Petermann's Mittheilungen" slechts een

enkel kort bericht over de Noorweegsche vischvangst bij Spitsbergen, wier be-
staan in dien tijd waarschijnlijk niet bij zeer vele Europeesche geografen be-
kend was.
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deze kleine visscherschuiten, die slechts voor den zomer van levens-
middelen voorzien waren, eenige ruimte geschonken worden.

De Noorweegsche visscher, die het eerst Nova-Zembla bezocht, was

Elling Carlsen, later bekend door zijn deelnemen aan de Oostenrijksche
poolexpeditie. Hij zeilde in 1868 met een sloep van Hammersfest ter

vischvangst naar 't Oosten, drong door de Karische Poort de Kara-zee
binnen, keerde echter spoedig door de Jugor Sjar terug en zeilde daarop
noordwaarts tot kaap Nassau. Door de rijke vangst uitgelokt, keerde
hij het volgende jaar naar dezelfde streken terug. Toen gelukte het hem

Edward Holm Johannesen, geb. 1844 in Balsfjord.

in de Kara-zee tot in de nabijheid van Beli-Ostrow door te dringen,
vanwaar hij door Matotsjkin Sjar de terugreis naar Noorwegenondernam.
Carlsen's voorbeeld werd terstond door verscheidene Noorweegsche vis-
schers gevolgd, o. a. doorEdward Johannesen, die een zeer merkwaardige
reis maakte, waarvan ik hier met een enkel woord melding wil maken.

Johannesen ankerde den 31 Mei 1869 bij het Meschduscharski-eiland,
zonder op de reis daarheen een enkel stuk drijfijs gezien te hebben.
Hierop zeilde hij langs de westkust van Nova-Zembla in bijna ijsvrij
water langs de Matotsjkin-Sjar naar kaap Nassau, dat den 19 Junibe-
reikt werd. Vandaar . keerde hij terug, terwijl hij de kust zuidwaarts
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volgde, totdat hij den 29 Juni door de Karische Poort in deKara-zee
zeilde. Hij passeerde deze in volkomen ijsvrij water; nadat hij aan
de oostzij gekomen was, volgde hij de kust van Jalmal naar 't Noor-
den tot Beli Ostrow. Dit eiland w-erd den 7den Augustus bereikt en
van daar stuurde hij naar 't Zuiden langs de Oostkust van Nova-Zembla
tot de Karische Poort, waardoor hij de terugreis naar Noorwegen aannam.'

In hetzelfde jaar zeilde ook de engelsche sportsman John Palliser -

door Matotsjkin Sjar over de Kara-zee naar Beli-Ostrow. Hij keerde
door Jugor Sjar met een rijke vangst van dit jachtterrein - terug, waar

de walrus vroeger ongehinderd tusschen het drijfijs heen en weer ge-

sprongen en de ijsbeer zijn meester nog niet aangetroffen had. ''

Deze reizen behooren tot de merkwaardigsten, die de geschiedenis
der arctische scheepvaart kan aanwijzen. Zij wierpen in eens alle theo-
riën omver, die men op grond van een dikwijls oppervlakkige studie
der vroegere mislukte tochten, over de ijstoestanden in de zee ten O.
van Nova-Zembla had opgeworpen, en zij vormden daarom het begin
van een nieuw tijdperk in de geschiedenis der Noordoostvaarten.

Toen hij naar Noorwegen teruggekeerd was, zond Johannesen bij
de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Stokholm een opstel
in over zijne reis in het jaar 1869 en over zijn hydrografische waar-

nemingen in de Kara-zee, die met een zilveren medaille beloond werd.
Ik verkreeg de opdracht hem deze te doen toekomen, en nadat daaruit
een briefwisseling tusschen ons ontstaan wras , schreefik hem eens schert-
send in een brief dat, als hij Nova-Zembla later geheel en al rondzeilde,
hij van het wetenschappelijk lichaam, dat hem nu een zilveren had ge-

1 Het eerste bericht over deze reis werd in het overzicht der Verhandelingen

van de Koninkl. Zweedsche Akademie van wetenschappen voor 1870, p. 111

gepubliceerd.
* Athenaeum 1869, p. 498; Petermann"s Mittheil. 1869, p. 391.
3 Palliser's vangst bestond uit 49 walrussen, 14 ijsberen en 25 zeehonden; die

der eigenlijke visschers was veel grooter. De vangst der gezamenlijke vaartuigen,
die dat jaar van Tromsö waren uitgezeild, bestond uit 805 walrussen, 2302 zee-

honden, 53 beren enz
4 Ook Sidoroff ging in 1869 met een stoomboot, Georg, die hem toebehoorde

op de Noordoost-vaart. Hij kwam echter met zijn schip slechts tot den Petsjora
en het bericht, dat zijn ronde door de pers deed, als zou de Georg werkelijk
de Ob bereikt hebben, berust dus op een dier vele misverstanden, die zich zoo
dikwijls bij 't bericht der dagelijksche nieuwtjes voordoen.
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schonken, zeker een gouden medaille zou ontvangen. Den volgenden
zomer, in 1870, maakte ik zelf een reis naar Groenland en kwam in den
naherfst van daar terug. Ik had toen het genoegen van kapitein Jo-
hannessen een nieuwe verhandeling te ontvangen, die later in de uit-
gave der Zweedsche Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1871
p. 157 is opgenomen, en wel onder den titel: ''Hydrografische waar-

nemingen gedurende een reis voor de vischvangst rondom Nova-Zembla
in 1870". Johannesen reisde deze maal even als de vorige eerst

langs de westkust van Nova-Zembla heen en weer en zeilde toen dooi-
de Karische poort, die hij den 2 Juli passeerde. Van daar volgde hij
de oostkust van Waigats naar Mestni-eiland , waar hij met de Samo-
jeden in aanraking kwam. Ten opzichte van deze doet hij de voor

philologen zeker nog al opmerkelijke mededeeling, dat in de taal der
Samojeden "enkele Noorweegsche woorden te herkennen waren." Hun
uiterlijk was niet bepaald aantrekkelijk; zij hadden platte neuzen, za-

gen vreeselijk scheel en velen hadden zelfs een scheven mond. De
mannen hadden zich tot ontvangst der vreemdelingen op een rij ge-
plaatst ; de vrouwen stonden in het tweede gelid; allen waren zeer vrien-
delijk. Den 11 Augustus was hij aan de kust van Jalmal onder 71 '48'
N.8., van waar hij naar Nova-Zembla overvoer om hout en water in
te nemen. Hij wierp het anker in de nabijheid der Udde-baai onder
73 48 N.B. en zag daar wilde rendieren.

Hierop zeilde hij weder over de Kara-zee naar Jalmal.
Onder dit kruisen op de Kara-zee was de zomer voorbijgegaan. Jo-

hannesen had een goede vangst gemaakt, maar besloot toch nog in
een tijd van het jaar, dat de meeste visschers gewoonlijk naar Noor-

wegen terugkeeren, te beproeven, of hij niet nog daarenboven den
uitgeloofden prijs kon verdienen. Hij richtte eerst de koers naar 't Noord-
oosten en daarna westelijk naar de Noordkust van Nova-Zembla, die
hij 3 September bereikte. De geheele zee was hier zonder ijs, hetgeen
Johannesen op grond van kurk van Noorweegsche vischnetten, tusschen
het drijfijs in aangetroffen , aan de werking van den golfstroom toe-

schreef. Van hier keerde hij naar Noorwegen terug, nadat hij een vaart
gedaan had, die nog voor eenige jaren door alle geografische autoriteiten
onmogelijk genoemd werd. Ik behoef nauwelijks te zeggen, dat de
Akademie te Stokholm de door een harer leden, hoewel zonder be-
hoorlijke volmacht, gegeven belofte nakwam. Johannesen was toen 26
jaar oud. Als zoon van een bekwraam visscher, had hij van zijn kinder-



272 ZESDE HOOFDSTUK.

jaren af aan de Ijszeevaarten deelgenomen en was zoo als 't ware in het
handwerk, dat hij gekozen had, opgegroeid. In het zelfde jaar deden
ook nog verscheidene andere visschers merkwaardige reizen in de Kara-
zee. Kapitein E. A. Ulve zeilde eerst langs de westkust van Nova-
Zembla tot op 76°47' N. 8., daarop weder naar Matotsjkin-sond en
door deze den 7 en 8 Augustus naar de Kara-zee, die met uitzonde-
ring van eenige ver uit elkander liggende stukken volkomen vrij van

ijs was. Nadat hij in verschillende richtingen op de Kara-zee heen en
weder gezeild had , keerde hij den 24 Augustus door de Karische Poort
terug. Een dergelijke reis maakte kapitein F. E. Mack. Hij zeilde van

28 Juni tot 8 Juli noordwaarts langs de westkust van Nova-Zembla, die
tusschen de Petsjora en het Admiraliteits-schiereiland vrij was van ijs.
Daar begon het vaste ijs en lagen toen 14 zeilschepen en 2 stoom-

schepen bijeen. Den 8 en 9 Juni werd hier donder gehoord. Van liet
Admiraliteits-schiereiland zeilde Mack eerst weder zuidelijk en daarna
(18 Juli) door de Matotsjkin-sond in de Kara-zee, die bijna zonder
ijs was. Kapitein P. Quale en stuurman A. O. Nedrevaag drongen
nogmaals door de Jugor-sond de Kara-zee binnen en zeilden hier tot

75°22' N.B. en 74 u 3 s' O.L. Gr. '.

Ook in het jaar 1871 maakten een menigte visschers merkwaardige
reizen in de Kara-zee. Van deze drong evenwel slechts een , Mack,
met den schoener Poolster verder naar 't Oosten dan zijn voorgangers.
Den 14 Juni zeilde hij door de Karische Poort de Kara-zee binnen,
doch vond deze nog met samenhangend vast ijs van 1,8—2 M. dikte
bedekt. Hij keerde dus om en zeilde noordwaarts langs de westkust
van Nova-Zembla naar de Golfstroom-eilanden (76 10 N. B.), bij welke
hij tot den 3 Aug. wachtte. De temperatuur der lucht steeg hier tot

-f-10,5. De naam, dien de Noorweegsche visschers aan deze eilanden ge-
geven hebben, is afkomstig van verschillende voorwerpen uit zuidelijker

1 Petermann's Mittheil. 1871 p. 97. — Behalve de reizen van Ulve, Mack en

Quale vermeldde Petermann een reis rondom Nova-Zembla van T. Torkild-
sen. Hierbij heeft P. waarschijnlijk ongemerkt een vergissing begaan. Tor-

kildsen, die in 1870 voor 't eerst de Ijszee bevoer, maakte wel de reis rondom
Nova-Zembla , maar slechts als geredde op Johannesen's schip. Torkildsen's had
met zijn eigen schip Alfa den 13 Juli in de Karische Golf schipbreuk geleden,
en werd met 'zes man door Johannesen gered, zonder dat Torkildsen, zooals
bij Petermann vermeld stond, eenig kommando voerde op het schip, dat hem
gered had. (Vgl. "Trom*o Stiftstidende 1871 11 23).
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zeeën, die de golfstroom daarheen gevoerd heeft, zooals b. v. kurken
van de vischnetten op de Noorweegsche kusten, waarop de handtee-
keningen van de eigenaars dikwijls door de visschers herkend werden;
boonen van Entada Gigalobium uit West-Indie; puimsteen van IJsland;
stukken van scheepswrakken enz. Den 3 Augustus passeerde Mack de
noordelijkste punt van Nova-Zembla. Van hier zeilde hij de Kara-zee
binnen, waar hij in den beginne ijs aantrof. Maar verder op verdween het
ijs geheel en Mack ( bereikte den 12 Sept. 75°25 N.B en 82°30' O.L.
Gr. (volgens Petermann; Bi°ii O.L. volgens "Tromsö Stifts tidende.").
De terugreis nam hij door de Jugor Sjar, die hij den 26 Sept. passeerde.

In hetzelfde jaar beproefde E. Johannesen langen tijd te vergeefs
door de zuidelijke straat in de Kara-zee te komen, zeilde daarna langs
de westkust van Nova-Zembla en verliet kaap Nassau eerst den 15
November.

Voor het zelfde jaar deelt Petermann insgelijks zeer merkwaardige
journalen mede van Noorweegsche kapiteins, nl. van S. Tobiesen,
H. Ch. Johannesen en J. N. Isaksen, Sören Johannesen, Dörma,
Simonsen en E. Carlsen. Daar echter geen dezer kloeke zeelieden
in dit jaar noch in 't oosten, noch in 't noorden verder kwam dan
de plaatsen, die hun voorgangers bereikt hadden, verwijs ik wat hun
tochten aangaat naar de Mittheilungen 1872 p. 386—391 en 395, en

naar de kaarten, die in hetzelfde deel van dit tijdschrift (Tafel XIX en

XX) opgenomen zijn en die berusten op de bewerkingen, door prof.
Mohn te Christiania van de waarnemingen zijner landgenooten gedaan.
Wat E. Carlsen's reis aangaat, daarbij moet vermeld worden, dat op dien
tocht een ontdekking gedaan wrerd, die als de vondst van een arctisch
Pompeji beschouwd werd. Dit Pompeji lag evenwel niet onder lava of
vulkanisch asch, maar onder sneeuw en ijs bedolven en werd daardoor
buitengewoon goed tegen de verwoestingen van den tand des tij ds be-
schermd. Toen Carlsen den 9 Septemberaan de noordoostkust van Nova-

Zembla onder 76-7 N.B. aan land ging, vond hij daar nl. een ingestort
huis, 10 m. lang en 6m. breed, sedert lang verlaten en met puin en ijs
opgevuld. Uit dezen bevroren puinhoop werden een menigte voorwerpen :

huisraad, boeken, kisten enz. uitgegraven, die de overblijfselen van Ba-
rent's winterwoning bleken te zijn, welke op deze wijze na bijna 300 jaar
weer aan het daglicht kwamen en zoo goed bewaard waren , dat zij een
levendig beeld gaven van de wijze, waarop de Europeaan zijn eersten winter
in de werkelijke poolstreken had doorgebracht. Nadat Carlsen op die
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plaats een herkenningsteeken had opgericht, waarin hij een blikken
bus neerlegde met een bericht van de vondst, nam hij de belangrijkste
der gevonden voorwerpen mede aan boord en keerde naar Noorwegen
terug. Hier werd de vondst voor 10800 kronen aan een Engelschman,
Mr. Ellis C. Lister Kay, verkocht, die later de reliquieën aan de Hol-
landsche regeering voor den inkoopsprijs afstond. Zij zijn thans te 's-Hage
in het departement van Marine tentoongesteld in een model-kamer,
die een nauwkeurige navolging is van het inwendige van Barents' huis
op Nova-Zembla. '

Na Carlsen werd Barents' winterhaven in 1875 door den Noorweeg-
schen visscher M. Gundersen bezocht, die onder meer een gebro-
ken kist met kaarten en een Hollandsche vertaling der reizen van Pet
en Jackman vond, en verder in 1876 door Mr. Charles Gardiner, wien
het door een meer systematisch graven in de bouwvallen gelukte nog
een belangrijke hoeveelheid andere merkwaardige voorwerpen te vinden,
waaronder de inktkoker en de pennen, die de poolvaarders voor bijna
300 jaar gebruikt hadden en een kruithoorn, die een kort, door
Heemskerk en Barents onderteekend bericht over de belangrijkste lot-

gevallen der expeditie bevatte. Gundersen's vondst bevindt zich, voor
zoover mij bekend, nog te Hammersfest; die van Gardiner daarentegen
is aan de Hollandsche Regeering afgestaan om met de overige Barents-

reliquieën in den Haag bewaard te worden.
In het jaar 1872 waren de ijstoestanden zoowel ten N. van Spitsbergen

als rondom Nova-Zembla buitengewoon ongunstig - en verscheidene weten-

schappelijke expedities en visscherstochten, die dit jaar de ijszee bezochten,
leden veel schade en ondervonden veel tegenspoed. Vijf der beste visschers-
schuiten van Tromsö gingen in het ijs verloren; de Zweedsche expeditie,
die in dit jaar naar 't Noorden zeilde, kon niet, zooals het plan was, bij
de Zeven-eilanden haar winterkwartieren opslaan, maar was gedwongen
zuidelijker in de buurt van de onder 80 u gelegen Mosselbaai te over-
winteren; de onder bevel van Weyprecht en Payer gestelde Oosten-

1 Men vergelijke: "The three voyages of William Barents by Gerrit de Veer 2(1

edition with an introduction by Lieutenant Koolemans Beynen. Londen 1876
(Works issued by the Hakluyt Society, No. 54).

2 De zee onmiddellijk ten O. van Spitsbergen was daarentegen in dit jaarbijzon-
der vrij van ijs, zoodat men voor 't eerst het groote ten O. van Spitsbergen
gelegen eiland kon bereiken en omzeilen, dat reeds in 1864 door Dunér en mij

van den top des Witten Bergs in het binnenste van de Storfjord gezien was.
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rijksche expeditie geraakte reeds eenige uren, nadat de eigenlijke tocht in
het ijs eerst recht begonnen was, in dat ijs bezet. Het is bekend, hoe deze
zorgvuldig uitgeruste expeditie later twee winters achtereen in de Ijszee
ronddreef, tot dat zij eindelijk bij een ten N. van Nova-Zembla gelegen,
vroeger onbekend land liggen bleef, dat naar den Oostenrijkschen kei-
zer den naam Frans-Jozefland ontving. Deze twee expedities bewegen
zich echter niet op het terrein, door de Vega bevaren, zoodat ik er

hier niet verder van spreken zal -. In hetzelfde jaar vond evenwel een
overwintering aan de westkust van Nova-Zembla plaats, die ik mij ver-

plicht zie te vermelden, vooreerst, omdat een der kloekste ijszeevaar-
ders daarbij zijn dood vond, doch verder, omdat deze verscheidene
nieuwe eigenaardigheden van het leven gedurende den winter in het hooge
noorden in het licht stelde, waarop men vroeger niet gelet had.

Sivert Tobiesen was onder de Noorweegsche visschers een der oud-
ste en kloekste. Hij had zich met lijf en ziel aan zijn beroep gewijd
en daarin aan allerlei gevaren en moeilijkheden blootgestaan, doch hij
had ze alle door moed en beleid overwonnen. In 't jaar 1864 had
hij het noordoostelijk gedeelte van het Noordoostland omgezeild en een
bijzonder goede vangst gedaan; toen hij zich echter gereed maakte
naar huis terug te keeren, werd zijn schip bij den zuidelijken ingang
van straat Hinlopen door 't ijs ingesloten, waar hetzelfde lot ook twee

andere visscherssloepen trof, van welke de een onder bevel stond van
den ouden robbenjager Mattilas, die in den winter van 1872—73 in
een tent bij Greyhook stierf, de andere onder dat van schipper J. Aström.
Men was gedwongen zich in de booten te redden , waarin men door
de Hinlopen-straat naar de monding van de ijsfjord zeilde, waar de
schipbreukelingen door de Zweedsche expeditie van het jaar 1864 aan-

getroffen en gered werden. - Hij bracht den winter van 1865—66 zonder
ongelukken in een voor dat doel gebouwde hut op Beren-edand door

1 De ruimte laat ook niet toe dat ik mij bij de verschillende expedities ophoud.
die Nova-Zembla wel aangedaan hebben, maar niet verder naar 't oosten zijn
doorgedrongen dan de vroegere, bijv. de expeditie Rosenthal 1871, aan welke
de bekende reiziger in Afrika, die ook herhaaldelijk Spitsbergen bezocht, baron
van Heuglin , en de Noorweegsche botanicus Aage Aagaard als natuuronderzoe-
kers deelnamen; voorts de onderzoekingstocht van Payer en Weyprecht in de zee
tusschen Spitsbergen en Nova-Zembla in 1871 en andere.

2 Vgl. Dunér en Nordenskiöld, "Svenska expeditioner till Spetsbergen och

Jan Mayen 1863 och 1864", p. 143.
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en gaf latei aan de Koninklijke Akademie van Wetenschappen een reeks
belangrijke meteorologische waarnemingen, die hij gedurende zijn over-

wintering gedaan had '. In het jaar 1868 had hij met zijn visschers-
vaartuig verscheidene gelukkige en gedeeltelijk ook voor de aardrijkskunde
opmerkelijke reizen naar Nova-Zembla gedaan; in 1872 was hij voor
de vischvangst naar deze streken op reis. Daar hij niet in de Kara-zee
komen kon, zeilde hij langs de westkust naar 't Noorden, waar hij
in 't midden van September, dicht bij de Kruis-eilanden, in 't ijs bezet
raakte. Van hier reisden zeven van de bemanning in booten naar het

Sivert Kristian Tobiesen, geb. te Tromsö 1821, gest. op Nova-Zembla 1873

Zuiden om vaartuigen op te zoeken, terwijl Tobiesen zelf met zijn
zoon en twee man aan boord bleef. Aan proviand bezat men slechts: een
tamelijk kleine ton met brood, een zak brokken enkorsten van scheeps-
beschuit, een weinig koffie, thee, suiker, stroop, havergrutten, ge-
zouten vleesch, gezouten visch, eenige ponden spek, een paar blikjes
met gedroogde groenten, een kleine hoeveelheid slechte boter enz.

Hout had men genoeg aan boord of op het land. In weerwil van de
slechte uitrusting begon men zich moedig voor de overwintering gereed

4 Vgl. de Verhandelingen der Kon. Zweedsche Akademie 1869.
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te maken, verzamelde hoopen brandhout op het strand, spande een
tent van zeildoek over het dek van het schip, hoopte de sneeuw rondom
de wanden op, belegde het dek met de huiden van zeehonden en
walrussen, die men gedurende den zomer gevangen had, deed wat men
kon om een goede ventilatie aan boord tot stand te brengen, enz. —

Een menigte beren kwamen bij 't begin der overwintering naar het
winterstation, zoodat men een goeden voorraad versch berenvleesch
bezat. Zoolang die voorraad reikte, stond het met de gezondheid goed ,

Het winterhuis van Tobiesen op Beren-eiland.
Naar een schets van prof. Nordenskiöld.

maar toen deze tegen nieuwjaar op zijn eind liep, bestond het voed-
sel drie weken lang hoofdzakelijk uit gezouten berenvleesch , dat niet
lekker rook. Nu werden Tobiesen en een der bemanning ziek. De
koude steeg tot — 39'/, ° C. ' Den 29 April 1873 stierf Tobiesen
aan scorbut. In de maand Mei werd ook de zoon ziek, met het ge-
volg dat hij den 5 Juli overleed.

' Dit was ook bij de Mosselbaai in den winter 1872/73 de grootste koudc-
graad, d. i. hij bereikte aan geen der beide plaatsen het vriespunt van het kwik-
zilver. In het winterstation van de Vega was de koude daarentegen veelgrooter.
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Men was in dien tusschentijd gedwongen geweest aan land te gaan ,

omdat het schip lek was geworden. De twee achtergeblevene mannen
waren ook wel door scorbut aangetast, maar herstelden weder: in
Augustus roeiden zij naar 't Zuiden en werden toen door een Russische
visschersschuit gered.

De zeven man, de harpoenier Hendrik Nilsen, Ole Andreas Olsen,
Axel Henriksen, Amandus Hansen, Nils Andreas Foxen, Johan An-
dersson en Lars Larsen, die in den herfst weggeroeid waren, hadden
buitengewoon merkwaardige lotgevallen. Toen zij het schip verlieten ,

konden zij slechts 14 scheepsbeschuiten, 6 doosjes lucifers, twee ge-
weren met ammunitie, een verrekijker, een koffijkan en een kookpot,
maar geen winterkleederen tegen de koude medenemen. Eerst moesten

zij, om in open water te komen, de boot ongeveer 7 kilom. ver over
het ijs trekken; daarop zetten zij de reis zuidwaarts langs het land
voort. De reis werd buitengewoon moeielijk; de duisternis en de koude
namen toe alsmede de stormen, en wat het ergste was, de meege-
nomen levensmiddelen waren weldra verteerd. Evenwel waren zij reeds
den 2ilen dag zoo gelukkig een beer te schieten; later gelukte het
hun ook eenige zeehonden te dooden. Eindelijk, nadat zij ongeveer
drie weken (zij hadden geen almanak bij zich) geroeid en gedeeltelijk
gezeild hadden en bijna 400 Kilom. afgelegd, bereikten zij twee kleine
jacht- en proviandhuizen , die vroeger door Russen op de noordzijde van
Ganzenland opgericht waren. Om ten minste een dak boven hun hoofd
te hebben, lieten de vermoeide mannen zich hier neder, ofschoon zij
in het huis noch levensmiddelen noch kleederen of vischgereedschap
aantroffen. Zij waren allen zeer uitgeput door honger, dorst, koude
en de lange bootreis; hunne voeten waren gezwollen en gedeelte-
lijk bevroren. Zij bleven ongeveer drie weken in het huis en schoten
in dien tijd een zeehond, twee witte vossen en vier rendieren , waar-
mede zij hun leven onderhielden; daar er evenwel geen rendieren
meer schenen te zijn en er ook geen gelegenheid bestond om zee-
honden of beren te schieten , besloten zij het huis te verlaten en te
beproeven , of zij naar Waigats-eiland zouden kunnen komen. Toen zij
opbraken, namen Ole Andreas Olsen en Hendrik Nilsen de geweren
en ammunitie, terwijl de vijf anderen zich met eenigebij de hut gevon-
den kleine handsleden, waarop zij hun kleederen en huisraad gepakt
hadden, op weg begaven. De booten werden achtergelaten.

Korten tijd nadat zij het huis verlaten hadden werden Ole Andreas
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Olsen en Hendrik Nilsen in een sneeuwstorm van de overigen ge-

scheiden. Dezen lootten er toen om of zij naar het huis terugkeeren
dan wTel hun reis vervolgen zouden ,en daar het lot het laatste aanwees,
hielden zij zich daaraan en gingen verder naar het zuiden. '

Hun toestand was nu buitengewoon wanhopig. Toen zij het huis verlie-
ten , hadden zij nog ongeveer f' 2 & rendiervleesch en een weinig spek. Het
weer was verschrikkelijk, hun kleeding zeer slecht en zij hadden geen
water. Zij konden dus ook maar zeer kleine dagreizen afleggen, 's Nachts
groeven zij zich een kuil in de sneeuw en terwijl de overigen sliepen ,
hield een man voortdurend de wacht om de anderen tegen het in-
sneeuwen te behoeden en de beren op een afstand te houden. Zeven
nachten hielden allen het dapper uit: toen stierf Amandus Hansen.
De overigen moesten hem in de sneeuw achterlaten en hun reis zoo
goed mogelijk voortzetten, doch zij waren langzamerhand zoo uitge-
hongerd en krachteloos geworden, dat zij, nadat waarschijnlijk een
too Kilom. meestal langs de kust afgelegd waren, ook hun sleden en
't meeste wat zij bij zich hadden moesten achterlaten. Den zevenden
of achtsten dag zagen zij eenig opgestapeld brandhout en een spoor
van een handslede in de sneeuw. Dit spoor ongeveer 10 Kilom. volgende
vonden zij eindelijk een klein huis, dat door Samojeden bewoond
werd, die hen terstond vriendelijk opnamen en zoo goed mogelijk
verzorgden. Vooral toonden zij zich zeer bezorgd voor Nils Andreas
Foxen, wiens teenen bevroren waren en die ook overigens zwaar gele-
den had.

Deze Samojeden, drie mannen, drie vrouwen en een knaap, spra-
ken Russisch. Zij hadden zich voor den winter op het zuidelijk ge-
deelte van Ganzenland gevestigd om zeehonden en walrussen te schieten.
Zij hadden een groote barkas en buitendien eenige Samojeden-booten bij
zich en waren betrekkelijk rijk voorzien van rendiervleesch, meel, thee,
suiker, enz. Hun geweren waren oude vuursteen-geweren, waarmede zij
echter zeker schoten. Bij deze menschen bleven de vier schipbreukelingen
den geheelen winter en hadden het tamelijk goed bij hen. Als het weer
het toestond, hielpen zij de Samojeden bij de robbevangst en bij slecht
weer verdreven zij zich den tijd zoo goed zij konden, terwijl de Sa-

1 Het is een zeer algemeen gebruik, dat visschers, als zij bij gevaarlijke on-
dernemingen niet weten, welk besluit zij moeten nemen, die keuze door het lot
laten beslissen.
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mojeden zich het liefst met kaart- of damspel bezig hielden. Om van

scorbut vrij te blijven, namen de Samojeden dikwijls beweging in de
vrije lucht en aten het rendiervleesch deels gekookt, deels rauwr en
dronken het bloed. Zij bewoonden het huis tot in Maart, toen zij het
uit gebrek aan brandhout stuk slaan moesten, waarop men een tent

van rendierhuiden betrok. Deze Samojeden schijnen in naam christenen
geweest te zijn, ofschoon zij zeer eigenaardige begrippen over hun
nieuwen God moeten gehad hebben. Als zij b. v. een zeehond za-
gen , maar hem met hun schot niet troffen , schoten zij tegen de zon ,

omdat zij meenden , dat God kwaad op hen was. Zij leefden in een
soort van echt, doch als de man twist kreeg met zijne vromv of zij hem
begon te vervelen, kon hij een andere nemen. Horloges hadden zij
niet, doch zij waren door middel van zon en sterren tamelijk goed
op de hoogte van den tijd; in plaats van den kalender gebruikten zij
een stuk hout, waarin zij voor iederen dag een snede maakten. Of-
schoon zij dikwijls twistten en elkaar dreigden, waren zij toch over
t geheel genomen vreedzaam en inschikkelijk en bewezen den vier schip-
breukelingen veel goedheid door hen met wanne pelzen en den ge-
heelen tijd door met een naar omstandigheden overvloedige voeding
te voorzien, zoodat deze aan niets gebrek hadden.

Ole Andreas Olsen en Henrik Nilsen hadden, toen zij in den
sneeuwstorm van het reisgezelschap op de sleden gescheiden waren,
ieder een half pond vleesch en hunne geweren, maar verder niets. Het
gelukte hun niet ergens iets te vangen, en ofschoon zij niet ver van

het huis verwijderd waren, hadden zij toch 3' '., dag noodig, voordat
zij dit beiden bereiken konden. Ondertusschen waren ook deze twee
lotgenooten in het ongeluk van elkander gescheiden geraakt. Henrik
Nilsen vond het eerst het huis, maakte vuur aan en braadde eenige
stukken vossenvleesch, die daar nog lagen. Ole Andreas Olsen, die in
zijn wanhoop getracht had zijn dorst met sneeuwwater te lesschen,
was zoo krachteloos, dat hij, toen hij tegen den nacht bij de boot
aankwam, die op het strand lag, niet in staat was het huis te bereiken,
dat iets van het strand aflag. Hij had zich in het leven gehouden,
doordat hij sneeuw en groote stukken van zijn Pask, die gemaakt was
uit de ruwe huiden der in den zomer geschoten rendieren, verteerde.
Nadat hij een tijdlang in de boot gelegen had, kroop hij naar het
huis, waar hij Henrik vond slapen bij het vuur, dat nog niet geheel
uitgegaan was. Den volgenden dag begonnen beiden hun toebereidse-
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len te maken voor een langer verblijf in het huis, waar zich toen

echter niets meer bevond: geen levensmiddelen, huisraad of iets anders.
In den eersten tijd gelukte het hun ook niet iets te vangen, en zij
vonden langer dan 14 dagen hun voedsel daarin , dat zij het vleesch
kookten en afknaagden van de beenderen der rendieren, zeehonden
en beren, die het jaar te voren van de jachten der Russen nog onder
de sneeuw waren blijven liggen. Kort voor kerstmis gelukte het hun
eindelijk een rendier te schieten. De lucifers waren nu ook op, doch
zij maakten vuur door met kruit vermengde proppen te schieten in
oud touwwerk, dat de Russen achtergelaten hadden en dat zij uit-
plozen en droogden. Het eene huis der Russen of de tent haalden
zij omver en gebruikten zij als brandhout. Bijl of zaag bezaten zij
niet, maar zij kloofden het hout met behulp van een stuk ijzer, dat
zij van de kiel der boot losscheurden en waarvan zij met behulp van

eenige steenen een soort mes maakten. Uit eenige spijkers, die zij
eveneens uit de boot haalden, maakten zij, ook al met behulp van

steenen, naalden. Rendierpeezen gebruikten zij als draden en uit de
huiden maakten zij zich kleederen. Zij woonden in dit huis tot in
April en schoten in dien tijd elf rendieren en een beer, zoodat zij
eigenlijk geen honger leden. Tegen het midden van April hadden zij
nog slechts kruit voor drie schoten over en zij zagen dus de onmo-
gelijkheid in om hun leven langer op deze plaats te rekken. waarom

zij besloten zich verder naar het Zuiden te begeven, om zoo mogelijk
Waigats-eiland te bereiken. Zij gingen dus langs het strand op weg
en lieten de boot achter.

Na verloop van eenige dagen kwamen zij gelukkig op dezelfde plaats
waar de vier anderen der bemanning waren, en zij bleven nu tot aan

het midden van Juni bij de Samojeden, die hun op dezelfde gastvrije
wijze ontvingen als vroeger hun lotgenooten. Toen men tegen dien
tijd besloot de boot van het huis der Russen te halen om zich naar

het zuiden te begeven, verklaardde Johan Andersson, een Zweed van
geboorte, dat hij bij de Samojeden wenschte te blijven en dus de vijf
anderen op de terugreis niet zou vergezellen.

Deze trokken de boot nu twee dagen lang over het ijs, maar daar
zij hun te zwaar werd, moesten zij haar middendoor snijden en de
eene helft achterlaten. Uit een groote zeehondenhuid, die zij van de
Samojeden gekregen hadden, maakten zij een bodem voor de andere
helft, die zij drie dagen lang over het ijs verder trokken, tot dat zij aan
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open water kwamen. Daarop roeiden zij tien dagen in de onveilige boot
voort. tot dat zij een vasten ijskant bij de Waigats-eilanden bereikten ,

waar

zij weder Samojeden aantroffen. Ook bij deze, die noch Russisch noch
Quaenisch spraken , en aan wie zij zich slechts met moeite verstaan-
baar konden maken, ondervonden zij een goede behandeling. Zij ble-

ven daar acht dagen en werden er goed verzorgd. Deze Samojeden
hadden tamme rendieren, waarmede zij de schipbreukelingen naar het
zuiden brachten, tot dat zij een schip aantroffen, waarmede vier van

hen naar Noorwegen terugkeerden; want van hier wilde ook Lars Larsen
niet naar huis terugkeeren , maar hij wenschte'bij de Samojeden-familie,
die men het laatst ontmoet had , te blijven. Het Samojedenleven moet

intusschen niet zoo bijzonder aangenaam geweest zijn, want eenige
jaren later kwamen ook de beide mannen, die bij de Samojeden achter-
gebleven waren, weder naar huis. Als belooning voor de gastvrijheid,
welke de schipbreukelingen van de Samojeden op Ganzenland onder-
vonden hadden , kregen deze van de Noorweegsche regering een me-
nigte geschenken, n.l. kleederen, parelen, achterladers met ammunitie
enz., die hun den 17 Juli 1880 met plechtige aanspraken en bekers, op
hun gezondheid geledigd , overhandigd werden. Bij het feest, dat naar aan-

leiding hiervan op de kust van Nova-Zembla gevierd werd, werden die
feestdronken met champagne ingesteld en men vertelt, dat deze drank
den Samojeden bijzonder goed gesmaakt heeft. ■

Even weinig als Tobiesen kon eenig ander visscher in 1872 of 1873
de Kara-zee binnendringen, daar de ijsgang in dien zomer belemmerd
werd door een dichte strook drijfijs, die zich langs de oostkusten van
Nova-Zembla en Waigats-eiland tot aan het vaste land uitstrekte. Naar
de meening van zeer vele visschers, met wie ik hierover gesproken
heb, moet deze strook ijs evenwel slechts weinige zeemijlen breed ge-
weest zijn en men mag dus aannemen, dat ook in deze jaren geen
belemmering zou bestaan hebben om in den herfst langs dien weg
verder naar het Oosten te komen.

In 't jaar 1874 waren de ijstoestanden zeer gunstig en vele visschers

1 De hier voorkomende berichten over de overwintering van Tobiesen en zijn
metgezellen zijn deels uit een afschrift van Tobiesen's dagboek geput, dat ik heb
laten maken, deels uit een bericht over de lotgevallen der zeven visschers,'t welk

uit het blad Finmarksposten in Aftonbladet van 1873 , Nc 220 overgenomen
was. Het bericht over het uitreiken der belooningen aan de Samojeden vindt
men aan Noorweegsche bladen ontleend in Aftonbladet van 1880 n° 197 (26 Aug.)
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zeilden weer als vroeger in alle richtingen over de Kara-zee, die in
dat jaar ook door een Engelschman, kapitein Wiggins, bezocht werd.
Geen dezer drong echter verder naar 't Noorden door dan Johanne-
sen, Carlsen, Mack en anderen in het jaar 1869/70.

Eerst in het volgende jaar werd de noordoostvaart weder een be-
langrijke schrede voorwaarts gebracht, zoowel ten opzichte der geogra-
phische wetenschap als ook uit een practisch oogpunt, toen het name-
lijk mij gelukte met een visschersschuit, de Proven, onder bevel van den
visscherskapitein Isaksen door de Jugorsond, die ik den 2 Augustus
passeerde, en over de bijna ijsvrije Karazee tot aan de monding der
jenissei te zeilen. Ons schip, de Proven, wierp zijn anker den 15 Au-

gustus 1875 in of liever even buiten dezelfde uitmuntende haven , waarin
de Vega op haar reis van 6 —10 Aug. 1878 voor anker lag. Van hier
zeilde ik onder verschillende moeilijkheden met Dr. Stuxberg en
Dr. Lundström benevens 3 man in een Noordsche boot de rivier op
naar Saostrowskoj, waar wij een stoomboot aantroffen, waarmede
wij later naar Jenisseisk voeren. Bij de afreis van Dicksonhaven
gaf ik het bevel der Proven over aan Dr. Kjellman, die met Dr.
Théel ter zee over de Kara-zee en door de Matotsjkinsond naar Eu-
ropa terugkeerde. De laatste werd op de terugreis van 4—ll September
gepasseerd.

Door den tocht van 1875 werd ik de eerste, wien het gelukte van den
Atlantischen oceaan per schip tot de monding der groote Siberische
rivieren door te dringen. Een der gevolgen, welke de oude noordoost-
vaarders zich met hunne tochten hadden voorgesteld, was eindelijk
verkregen , en wel op eene wijze, die voor geheel Siberië van onmete-
lijk groot belang beloofde te worden. Die vaart werd dan ook door in-
vloedrijke mannen in het groote rijk van 't Oosten zoo beschouwd en
onze terugreis van Jenisseiskover Krasnojarsk, Tomsk, Omsk, Jekaterinen-
burg, Nisjni-Nowgorod, Moskau en Petersburg werd daardoor een tocht,
die ons van het eene feest naar het andere voerde. Tegelijkertijd echter
verhieven zich ook vele stemmen, die verklaarden dat het goed gevolg
der Proven verkregen was door een toevalligen samenloop van gunstige
omstandigheden, welke zich wel niet zoo spoedig zouden herhalen. Om
te bewijzen dat dit niet het geval was en om zelf de eerste waren
over zee naar Siberië te brengen, ondernam ik in 1876 mijn twee-

den tocht naar de Jenissei, waarop ik met de stoomboot Ymer niet
slechts tot de riviermonding kwam, maar ook op de rivier tot in de
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buurt van Jakoviewa onder 71 0 N. B doordrong. ' Van hier keerde
ik in hetzelfde jaar over zee naar Europa terug.

In de mondingsgolf der Jenissei werd een belangrijk eiland ontdekt,
dat ik den naam gaf van den Heer A. Sibiriakoff, die het voornaamste

deel van de kosten der expeditie bestreden had. Voor dat ik deze reis
begon, had ik de tentoonstelling te Philadelphia bezocht en het is niet
zonder belang hier te vermelden, dat ik met een der gewone reis-
gelegenheden den 1 Juli de haven van Nieuw-York verliet, en nadat

Joseph Wiggins.

ik in Noorwegen op mijn eigen schip aan boord gegaan was, den 15
Augustus, d. i. na 46 dagen, aan de monding der Jenissei aankwam.

In hetzelfde jaar ondernam ook kapitein Joseph Wiggins een reis
naar de Jenissei, op welke hij met een stoomboot doordrong tot het
labyrinth van eilanden, dat tusschen 70

° en 71 ° N. B. gelegen is.

' De datums van de vaart der Ymer zijn de volgende: Ik verliet de kust van
Noorwegen 26 Juli, vertoefde in Matotsjkinsond, waardoor ik deze maal de
Kara-zee binnenstoomde, van 30 Juli tot 5 Aug.; aankomst bij de Jenissei 15
Aug.; aankomstbij Goltschicha om daar het anker te werpen 16 Aug.; begin der
terugreis I Sept.; en ik passeerde op de terugreis Matotsjkin Sjar 7 September.
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Het schip overwinterde daar, doch leed het volgende jaar bij het op-
breken van het ijs schipbreuk. '

De reizen van de Proven en deYmer openden een reeks van verschil-
lende werkelijke handelsreizen naar de Jenissei en Ob, van welke ik
hier evenwel slechts in den meest beknopten vorm de volgende vermelden
kan. De Zweedsche stoomboot Fraser onder bevel van den Duitschen

David Iwanowitsch Schwanenberg, geb. 1831 in Koerland.

kapitein Dallmann reisde in 1877, nadat zij te Gothenburg op reke-
ning van Sibiriakoff uitgerust was, met een lading van Breinen naar
de Jenissei en terug. Het schip verliet Hammerfest den 9 Aug., be-
reikte den 21 Aug. Goltschicha, begon den 14 Sept. de terugreis en

kwam den 24 van dezelfde maand te Hammerfest terug.

De stoomboot Louise onder bevel van kapitein Dahl met een lading

1 Van Wiggins reis weet ik slechts dat hij oorspronkelijk naar de Ob reizen
wilde, maar ten gevolge van stroomingen en ondiepten, die hij bij de monding
dezer rivier aantrof, zijn reisplan veranderde en in 'tbegin van September bij
de Jenissei aankwam.
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ijzer, olijfolie en suiker deed in datzelfde jaar den eersten tocht van
Engeland naar Tobolsk. Hij voer den 18 Juli van Huil af en kwam
den 20 September te Tobolsk ' aan.

Kapitein Schwanenberg reisde met een te Jenisseisk gebouwde half-
deks sloep "Utrennaja-Saria" van de Jenissei naar Europa. Aan datgene
wat ik reeds vroeger van deze reis mededeelde wensch ik hier nog
eenige woorden toe te voegen.

Gustaaf Adolf Nummelin, geb. 1853 te Viborg.

Gedurende de overstrooming in 't voorjaar van 1877, die den stuurman
Nummelin dwong acht dagen lang zijn toevlucht te zoeken op het dak
der bouwvallige woning, waarin hij den winter had doorgebracht, strandde
het in Jenisseisk gebouwde vaartuig "Noorderlicht" of Sewernoe Sianie.
Schwanenberg, die spoedig daarop in deze streken kwam, slaagde er in
van een Engelschman, Mr. Seebom, een klein vaartuig tekoopen,dat

. Deutsche Geogr. Blatter (Bremen 1877 en 78) I p. 216 en II p. 35,



REIS VAN SCHWANENBERG, 1877. 287
eveneens të Jenisseisk door den heer Boiling gebouwd was, eigenlijk
om de waren te transporteeren, die ik in 1876 met de Ymer gebracht
had naar Korepowskoj, een simovie, die aan den oever der Jenissei
onder 71" 19' N. B. gelegen was. De waren werden evenwel met een
stoomboot afgehaald, waarom het vaartuig van Mr. Boiling aan Mr.
Seebom verkocht werd, die daarmede een excursie maakte voor het

Het jacht Utrennaja Saria.

ornithologisch onderzoek van den benedenloop der Jenissei. Hij noemde
het schip Ibis. Toen Mr. Seebom het niet meer noodig had, was er
eerst sprake van, dat kapitein Wiggins het overnemen zoude, die,
zooals boven vermeld is, in het jaar te voren met een klein schip naar
de Jenissei gekomen was, 't welk daar bij de eilanden in de rivier
overwinterd en bij 't opbreken van het ijs schipbreuk geleden had.

Hij wilde op de Ibis zijn lieden of weder naar huis of naar de Ob



288 ZESDE HOOFDSTUK.

voeren; de Engelsche zeelieden verklaarden echter, dat zij voor alle
eer en geld ter wereld niet met dit schip reizen wilden. Hierdoor kreeg
Schwanenberg gelegenheid het schip te koopen, welks naam hij thans
in Utrennaja Saria (Morgenrood) veranderde. Tot verwondering van

alle ervaren zeelieden bracht hij het werkelijk zonder ongelukken naar
Noorwegen. Het werd toen langs de kust naar Gothenburg en verder
door het Gotha-kanaal naar Stokholm geboegseerd en ging eindelijk
over de Oostzee naar Petersburg.

Den 13 Augustus heesch Schwanenberg op zijn klein vaartuig de
Duitsche vlag. Op de uitreis ontmoette hij in de monding der Jenissei
Sibiriakoffs stoomboot Fraser, onder bevel van kapitein Dallmann, die
te vergeefs trachtte hem van de avontuurlijke reis af te houden. Den
24 Aug. wierp hij bij Beli Ostrow het anker; den 30 Aug. passeerde
men de Karische Poort en den 11 Sept. Vardö. Te Christiania kwam
de Utrennaja Saria den 31 Oct., te Gothenburg den 15 Nov. Zij pas-
seerde Motala 20 Nov., bereikte Stokholm 23 Nov. en kwam den 3
December te Petersburg aan.

Overal in Skandinavië werden de kloeke zeelieden met de meeste
hartelijkheid ontvangen. Hun schip was het eerste, dat van de stad
Jenisseisk naar Europa zeilde, en is ook thans nog het eenige op het
oogenblik dat ik dit schijf.

Het schip het Morgenrood had 56 voet lengte, 14 breedte en 6 voet
diepgang. Op het achterste gedeelte was een kleine kajuit, die nauwe-
lijks ruimte bezat voor 3 man. Op het voorste gedeelte werd het eten

gekookt. De lading bestond uit een kleine partij grafiet, visschen, pels-
werk en andere proeven van Siberische produkten.

De bemanning bestond uit kapitein Schwanenberg, de stuurlieden
Nummelin en Meywaldt, voorts uit twee lieden, die wegens misdaden
verbannen waren en die op deze onverwachte wijze naar hun vaderland
terugkeerden. Ik houd het voor zeker, dat zij daar wegens hun deel-
neming aan een zoo buitengewoon heldenfeit, ter zee verricht, kwijt-
schelding van straf voor hun vroegere misdrijven gekregen hebben.
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Afreis van Dicksonhaven. — Landing op een rotseiland, ten O. der Jenissei. —

Omgekomen dieren. — Vondst van kristallen op het ijs. — Kosmisch stof. —

Verblijf in Actiniabaai. — Johannessen's ontdekking van het eiland Eenzaam-

heid. — Aankomst bij Kaap Tsjeljuskin. — Natuurlijke gesteldheid van land
en zee aldaar. •— Poging om rechtstreeks oostwaarts naar de Noord-Siberische

eilanden door te dringen. — Werking van den nevel. — Rijke vangst bij het
dreggen. — Het Preobrascheni-eiland. — Scheiding van de Lena buiten de
monding der Lena-rivier.

Toen de Fraser en Express op den morgen van den 9 Augustus af-
voeren naar -de hooger, rivier-opwaarts gelegen plaats, waar hunne
lading opgestapeld lag, waren ook de Lena en Vega zeilklaar. Ik liet
echter de schepen nog een dag langer in Dicksonhaven blijven, deels
om luitenant Bove in de gelegenheid te stellen zijn kartografische op-
neming van de haven te doen voltooien, deels om, zoo mogelijk, een

plaatsbepaling van dit zoo belangrijke punt te verkrijgen. Doch ten ge-
volge van de voortdurend met wolken bedekte lucht had ik daartoe
dezen keer even weinig gelegenheid als op de reis van 1875. Dit kan
als bewijs gelden, wat voor weer men in den zomer heeft op de
plaats waar zich het warme water van de Jenissei in de zee uitstort.
De Vega en Lena lichtten dus den morgen van den ioden Augustus
het anker om hunne reis te vervolgen. De koers werd gericht naar het
westelijkste der eilanden, die oude kaarten buiten de monding van de
Pjasina plaatsen en Kammenni-Ostrow (Steen-eilanden) noemen, een
naam, die schijnt aan te wijzen dat zij, wat hun physische gesteldheid
aangaat, met de steenachtige eilanden rondom Diksonhaven overeen-
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komen. De lucht was gedekt, de temperatuur der lucht steeg tot

-+- 10,4° C. en het water werd eerst tot -f- io°, later tot 4- 8° verwarmd;
voorts was het zoutgehalte van de oppervlakte der zee zeer gering,
terwijl over dag geen ijs zichtbaar was. Door een frisschen zuidoosten-
wind geholpen, kon de Vega haar vaart met volle zeilen beginnen.
Kleinere rotseilanden, die op de zeekaarten niet aangewezen staan,
herinnerden ons echter weldra aan het onvolledige der kaarten. Dit en

de zware lucht dwongen kapitein Palander, voortdurend uitziende en

aanhoudend met het dieplood peilende, met groote voorzichtigheid
verder te zeilen. Warm weer en een zee zonder ijs begunstigden ook
den volgenden dag onze vaart; toen werd echter de nevel zoo zwaar,
dat de Vega reeds des morgens bij een der vele kleine eilanden, die
wij op onzen koers aantroffen, aanleggen moest.

Dr. Kjellman, Dr. Almquist, luitenant Nordquist en ik gingen hier aan
land. Het buitengewoon woeste en kale eiland bestond uit een laag plateau
van gneiss, 't welk hier en daar zichtbaar werd in de schuine lagen
der rotsachtige klippen, welke, door de vorst gesprongen, tamelijk rijk
met korstmossen begroeid waren. Op verschillende laag gelegen plaat-
sen was de steen met een laag gruis bedekt, dat door uitdrogen en
het hierdoor ontstane inkrimpen in zeskantige schijven, meestal van
0.3—0.5 m. middellijn, gesprongen was. Boven op de schijven groeide
niets; slechts in de scheuren was een zeer schamele plantengroei van

verschrompelde soorten van mossen, korstmossen en bloemen te bespeu-
ren. Van de laatsten waren 15 soorten vertegenwoordigd', die met goed
gevolg, of althans zonder er bij te gronde te gaan, den strijd konden
voeren om het bestaan op deze kleine schrale rots, die door geene
hooge bergen tegen de stormen der Ijszee beschermd werd. Onder deze
planten bevonden zich echter zeer vele, die geen spoor van vrucht-
vorming vertoonden. Ook de mossoorten waren grootendeels zonder vrucht

' Namelijk de volgende volgens Dr. Kjellman's bepaling
Saxifraga oppositifolia L.

„ rivularis L.

~
caespitosa L

Cardamine bellidifolia L.
Cochlearia fenestrata R. Br.

Ranunculus hyperboreus Rottb.
Stellaria Edwardsii R. Br.

Cerastium alpinum L.

Alsine macrocarpa Fenzl.
Sagina nivalis Fr.

Salix polaris Wg.
Glyceria vilfoidea (Ands.) Th. Fr.
Catabrosa algida (Sol.) Fr.
Aira caespitosa L.
Juncus biglumis L.
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met uitzondering van diegene, welke aan den uit hard leem met veen-
achtigen grond bedekten oever van een poel groeiden, die met zout-

achtig water opgevuld en onmiddellijk aan zee gelegen was. Talrijke,
rondom de poel verspreid liggende stukken drijfhout bewezen dat de
plaats soms door het zeewater overstroomd werd, 't welk op deze wijze
gunstig op de ontwikkeling der mossen schijnt gewerkt te hebben. Van
korstmossen vond Dr. Almquist een aantal goed gevormde en betrek-
kelijk in groote menigte voorkomende soorten. Daarentegen was de
zee, ofschoon de rondom gelegen klippen een goed gelegen bodem
voor wieren opleverden, zoo volkomen zonder eenige zichtbare vor-

men van wieren, dat slechts één microskopische vorm daarvan door
Dr. Kjellman gevonden werd. Zoogdieren vertoonden zich niet, zelfs
niet eens de gewone bewoner der eenzame Ijszeerotsen, de ijsbeer,
die in streken, waar hij nog geen kennis gemaakt heeft met de kogels
of de lansen der visschers, en in het rustige bewustzijn van zijn nog

onverwonnen kracht zelden nalaat de nieuw aangekomen gasten van

hooge ijsbrokken of klippen af in oogenschouw te nemen. Slechts
6 soorten van vogels zagen wij hier. De soort die in de eerste plaats
onze aandacht trok, was de sneeuwgors, die de vruchtbare berghoog-
ten van het zuiden verlaten had om dit eenzame koude ijszee-eiland
tot broedplaats te kiezen en die thans op den steenhoop, waarin
zij haar nest had, met onophoudelijk gesnater heen en weer flad-
derde , alsof zij daardoor hare tevredenheid over de keuze wilde te

kennen geven. Verder bemerkten wij twee soorten moerasvogels, Tringa
maritima en Phalaropus fulicarius, onophoudelijk op het strand heen
en weer loopende om hun uit insekten bestaand voedsel op te zoe-
ken. De gedoode vogels hadden dikwijls den krop vol insekten, of-
schoon zij zich op een plaats ophielden, waar de natuuronderzoeker
uren lang zoeken kan om een dozijn muggen of andere insekten
van zoodanige grootte te vinden, — hetgeen een sterk bewijs is van

het goede gezicht, de beweeglijkheid en de handigheid van de strandloo-
pers, als het om de vangst van insekten te doen is. In allen gevalle
kan men moeilijk begrijpen, wat deze insekten-etende vogels naar een
streek der aarde lokken kan, die het armst is aan 'insekten. De roover

der groote meeuwen of burgemeesters, de roofmeeuw en haar wreker, de
moedigezeezwaluw, werden eveneens gezien en verder eenige rotganzen

(anser bernicla); eidereenden kwamen daarentegen niet voor. Alle genoemde
vogelsoorten werden slechts in gering aantal aangetroffen en iets, wat
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met het leven der vogels te vergelijken viel, zooals men dat op de
Vogeleilanden bij Spitsbergen aantreft, werd hier niet gevonden. Ten
slotte zij nog vermeld, dat luitenant Nordquist onder steenen en brok-
ken drijfhout enkele insekten ontdekte, onder welke zich een kever
(een kortschildkever) bevond.

Van dezelfde insektensoort vond ook Dr. Stuxberg later nog een
exemplaar bij kaap Tsjeljuskin. Op Spitsbergen komt geen kever voor,
ofschoon het grootste gedeelte van deze eilandengroep, wat aangaat het
klimaat, de gesteldheid van den bodem en den plantengroei, veel gun-
stiger gelegen is dan de streek, van welke hier sprake is. Dit schijnt

De Vega en Lena aan een ijsbrok vastgemeerd op den morgen van den
12den Aug. 1878, naar eene teekening van O. Nordquist.

te bewijzen, dat Spitsbergen's Insecten-fauna, die arm en onaanzienlijk
is, gedurende den nieuweren tijd achteruitging, en dat de verspreiding
van de kevers bemoeilijkt wordt, daar zij het vermogen missen om
breede watervlakten • over te steken.

's Namiddags was het weer weder zoo opgeklaard, dat wij verder
reizen konden. Soms vertoonden zich brokken ijs en 's nachts nam het
ijs op onrustbarende wijze toe. Toch kwam het nu ook nog niet in
zoo groote massa's voor, dat het bij helder weer of in bekende vaarwa-
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ters de zeevaart had kunnen belemmeren. Den i2^en Augustus zeilden
wij voortdurend tusschen groote velden van verstrooid drijfijs door, dat
ten deele uit grof oud ijs bestond, ten deele uit ijs dat een jaaroud en
o-waar aangetast was. Het veroorzaakte evenwel geen groote belemme-
ring om vooruit te komen en waarschijnlijk zouden wij op geringen af-
stand van het strand zelfs volkomen ijsvrij water gehad hebben. Doch het
was behalve in geval van hoogen nood niet raadzaam in den nevel en in
het onbekende vaarwater al te dicht bij land te komen. Aan den voet

van een groot ijsbrok, waaraan wij voor eenige uren bijgelegd hadden,
waren een menigte visschen (Gadus polaris) zichtbaar en den volgenden
dag zagen wij bij een der kleine eilanden, waar het water zeer helder
was, den bodem der zee met ontelbare doode visschen van dezelfde soort
bedekt. Vermoedelijk waren zij door dezelfde oorzaak omgekomen, als
waardoor zoo dikwijls visschen in den Ob sterven en wel bij zoo groote
massa's, dat de lucht er door verpest wordt. Het gebeurt namelijk, dat
een groote school visschen door het ijs binnen een bepaalde kleine ruimte
opgesloten wordt, waar het water na 't dichtvriezen der oppervlakte de
verbruikte zuurstof niet meer door absorptie uit de lucht vermocht aan

te vullen en waar de visschen dientengevolge gestikt of letterlijk verdronken
zijn. Ik vermeld deze door mij gedane, hoewel op zich zelf onbelangrijke
vondst, omdat gewervelde dieren en ook visschen, die elkander onder zulke
omstandigheden de mogelijkheid om te bestaan ontnemen , dus zich zelven
dooden , zeer zelden aangetroffen worden. Dergelijke vondsten verdienen
daarom met veel grooter nauwgezetheid opgeteekend te worden dan bijv.
het voorkomen van welbekende diervormen in de buurt van plaatsen,
waar zij te voren reeds duizendmaal aangetroffen werden. Het hier ge-
noemde geval is gedurende mijn negen expedities naar de arctische gewes-
ten , waar het dierlijk leven gedurende den zomer zoo buitengewoon rijk is,
een der weinige geweest, waarbij ik duidelijk aan te wijzen overblijfselen
van aldus gestorven gewervelde dieren gevonden heb. In de buurt der jacht-
terreinen ziet men soms wel overblijfselen van een aan kogelwonden gestor-
ven rendier, van een vos, een zeehond of ook van vogels; maar eenigrendier,
dat van zelf gestorven was, heb ik nooit op Spitsbergen gezien, en evenmin
een beer, witten dolfijn, vos, lemming, gans, zeekoet enz., welke op
deze wijze hun einde hadden gevonden. ' En toch zijn daar rendieren

1 Slechts nog één ander voorbeeld van zulk een vondst van van zelf omgekomen
gewervelde dieren kan ikmij herinneren, toen ik nl. in 1873, zooals ik boven (p. 104)
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en ijsberen bij honderden, zeehonden, walrussen en witte dolfijnen bij
duizenden en vogels bij millioenen. Tallooze massa's van hen moeten
een "natuurlijken" dood sterven. Wat wordt er van hun doode licha-
men? Dat kunnen wij tegenwoordig zelfs nog niet gissen en toch is
dit eene vraag, die van zeer groote beteekenis is voor de beantwoording
van een menigte andere belangrijke vragen over de vorming van lagen,
die versteeningen bevatten. Eigenaardig is het in elk geval dat het op
Spitsbergen gemakkelijker is de wervelbeenderen van een reuzenhagedis
uit de Triasperiode te vinden, dan de beenderen van een zeehond,
walrus of vogel, die van zelf gestorven is; en hetzelfde gaat ook voor
bewoonde, zuidelijker gelegen landen door.

Den 13den Augustus zeilden wij weder een menigte kleine klippen en
eilanden voorbij. De zee was eerst tamelijk vrij van ijs, maar werd later
overdekt met ijsstukken, die ten naastenbij alle even dun waren , niet op
elkander geschroefd en dus in den winter niet aan drukking van het
ijs blootgesteld waren. Dit ijs had wel geen bijzonder nadeelige gevolgen
voor de zeevaart, maar ter zelfder tijd werd toch alles in een zeer dichten
nevel gehuld, die ons weldra noodzaakte in een kleine bocht aan de
kust het anker te werpen. Ik beproefde te vergeefs op de een of andere
wijze de ligging der plaats te bepalen.

Op den oever lag nog bijna overal een tamelijk hooge rand van sneeuw
en ijs, die er in den nevel als een kolossale gletscher uitzag; overigens
was het land zonder sneeuw. Wat zijn geologische vorming aangaat en
voorts zijn plantengroei en zijn dieren,kwam het volkomen met het eiland
overeen, dat ik juist beschreven heb. Maar het zeewater was hier hel-
der en zout en het dreggen leverde Dr. Kjellman dus een menigte
grootere wieren en Dr. Stuxberg vele zee-evertebraten op.

Toen de nevel optrok, stoomden wij dadelijk verder, doch nauwe-
lijks waren wij in volle zee, of wij werden weder in zoo dichten nevel
gehuld, dat wij gedwongen waren aan een grooter stuk ijs bij te leggen.
De zwabbers werden uitgelegd en gaven een rijke vangst van groote
schoone diervormen, een menigte zeesterren Asterophyton, Antedon
enz. Overigens deden wij hier een buitengewoon merkwaardige en voor
mij ook nu nog raadselachtige vondst.

Reeds sedert verscheidene jaren ben ik ijverig bezig geweest met

bericht heb, een menigte doode zeekoningen op het eiland aan den ingang der
Hinlopen straat aantrof.
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het onderzoek der stofachtige materie, die met den nederslag op de
oppervlakte der aarde valt; en ik heb bewezen dat een gedeelte
daarvan ongetwijfeld uit de wereldruimte afkomstig is. Hierdoor verkrijgt
deze aanzienlijke nederslag van stof een buitengewone beteekenis voor

de ontwikkelingsgeschiedenis van onzen aardbol en daarenboven moet
zij in hooge mate die zoo levendige belangstelling wekken, welke ons

voor alles bezielt wat ons werkelijk eenige meerdere kennis verschaft van

de materiëele wereld, die zich buiten onze aarde bevindt. De bewoonde
landen der aarde zijn intusschen minder geschikt voor dergelijke onderzoe-
kingen , omdat de in gering aantal neerkomende kosmische stofdeeltjes hier
slechts moeielijk kunnen onderscheiden worden van het gewone stof,
dat afkomstig is van de woningen der menschen , den afval der industrie,
de stoommachines en de schoorsteenen der werkplaatsen. Anders is het
evenwel op de sneeuw- en ijsvelden van het hooge noorden, die ver
verwijderd liggen van de bezochte wegen der menschelijke woningen en

der stoombooten. leder vreemd stofkorreltje kan hier gemakkelijk onder-
scheiden en bewaard worden en het is zeer waarschijnlijk dat de gewone
afval hier bijna volkomen gemist wordt. Hieruit volgt als van zelf, dat
ik de eerste gelegenheid niet verzuimen wilde om in bedoelden geest
nieuwe onderzoekingen in te stellen, welke ons de gedwongen rust bij
het stuk drijfijs aanbood.

Terstond nadat de Vega bijgelegd had, ging ik dus op het ijs om te

zien, of zich hier niet een dergelijk metaalhoudend stof op de opper-
vlakte van het ijs bevond, als ik vroeger ten N. van Spitsbergen
aangetroffen had. Maar er was niets van dien aard aanwezig. Daaren-
tegen bespeurde luitenant Nordquist kleine gele vlekken op de sneeuw,
die ik hem verzocht bijeen te zamelen en door Dr. Kjellman te laten
onderzoeken. Ik vermoedde namelijk dat de vlekken uit diatomaceeën-
slijm bestonden. Na zijn onderzoek verklaarde Dr. Kjellman evenwel
dat zij van geen organische stof maar van gekristalliseerde zandkorrels
afkomstig waren. Ook ik onderzocht ze thans nader, maar ongelukkig
eerst den volgenden morgen, nadat wij den dag te voren het ijsveld
verlaten hadden en vond toen, dat het slijm, 't welk ik vermoed had
te zullen vinden, uit licht gele kristallen (geen kristalstukken) bestond,
zonder dat er vreemde stoffen mee vermengd waren. De menigte kris-
tallen , die wij uit ongeveer 3 liter sneeuw verkregen, welke op een
terrein van hoogstens 10 O meter van boven afgeschept was, bedroeg
ongeveer 0.2 gr. De kristallen kwamen slechts op de oppervlakte der



Crinoïde van de Taimyrkust Antedon Eschrichtii J. Muller.
3/5 der natuurlijke grootte.
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sneeuw, niet in de diepere sneeuwlagen voor. .Zij hadden tot 1 milli-
meter doorsnede, zagen er uit als bijgaande figuur en behoorden tot
het rhombische stelsel, terwijl zij gegroefde aan weerszijden afgeknotte
prisma's vormden met een duidelijk te onderscheiden afstompingsvlak.
Tot mijn spijt heb ik geen werkelijke metingen kunnen doen, omdat

Kristallen, op het ijs inde
buurt van Taimyr ge-
vonden

, 30 —40 maal
vergroot.

zij na korten tijd tot een wit poeder zonder kris-
tallen verweerden. Zij lagen zonder zich merk-
baar op te lossen een geheelen nacht in het
water, dat bij het smelten der sneeuw ontstond.
Bij het verweeren vielen zij uiteen tot een wit,
smakeloos poeder. Dit werd bij onze terug-
komst, nadat het 21 maanden bewaard was,
onderzocht en bevatte niets dan koolzure kalk.

De oorspronkelijke samenstelling en her-
komst van dit stof schijnt mij buitengewoon
raadselachtig. Gewone koolzure kalk is het niet
geweest; de kristallen waren nl. niet rhomboë-
drisch en vertoonden de doorkruisingen van

kalkspaath niet. Arragoniet kan hier ook niet in aanmerking komen.
Dit kan wel van zelf uiteenvallen, maar in dat geval had het nieuw
gevormde poeder gekristalliseerd moeten wezen. Zijn de kristallen oor-
spronkelijk een nieuw kalkkarbonaat geweest, dat water bevatte , 't welk
zich door kristallisatie uit het zeewater gevormd heeft, en later bij
een temperatuur van 10—20° boven het vriespunt het water,
't welk het bevatte, verloor? In dat geval had het zich niet op de
oppervlakte der sneeuw, maar dieper beneden de sneeuwvlakte moeten
bevinden. Of zijn zij uit de wereldruimte op aarde neergevallen, en

zijn zij vóór het uiteenvallen van een samenstelling geweest, die van de
stoffen, welke tot de aarde behooren, evenzeer afweek als verscheidene
in den nieuweren tijd in meteoorsteenen ontdekte chemische verbindin-
gen? Het voorkomen van kristallen in de bovenste sneeuwlaag en het
uiteenvallen in de lucht zijn er bewijzen voor. Het is jammer dat er
thans geen mogelijkheid bestaat deze vraag op te lossen, maar deze
vondst moge voor 't vervolg de reizigers in het hooge noorden er toe
brengen om van de oppervlakte der sneeuwvelden, die verwijderd liggen
van de gewone wegen van het menschelijke verkeer, alle vreemde
stoffen, al zijn zij ook nog zoo onaanzienlijk, bijeen te zamelen en te
bewaren.
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Daar deze vraag het gemakkelijkst door onderzoekingen juist in de
poolstreken beantwoord worden kan, wil ik hier met het oog op toe-

komstige reizigers eenige dergelijke vondsten optellen, die ik vroeger
gedaan of waartoe ik aanleiding gegeven heb. '

1. In het begin van December 1871 viel in Stokholm buitengewoon
veel sneeuw, misschien wel de sterkste sneeuwval, die bij menschen ge-
heugenis had plaats gehad. Verscheidene menschen kwamen om, dewijl
zij in de onmiddellijke buurt van Stokholm insneeuwden. In de laatste
dagen van den sneeuwval liet ik op een laken ongeveer 1 kub. meter

sneeuw bijeenzamelen en smelten. 2

2. In het midden van Maart 1872 deed mijn broeder, Karl Nordens-
kiöld, een dergelijk onderzoek te Evois in Finland in een afgelegen

Doorsnede der sneeuw-

vlakte van een drijfijs-
veld 8o˚ N.-B. 1/2 dei-
natuurlijke grootte.

woudstreek Ook hier verkreeg men, bij het smel-
ten der sneeuw een klein restant, dat uit een zwart

poeder bestond, 't welk metallisch ijzer bevatte. De
sneeuw liet een zwart poeder achter, dat metaal-
achtige ijzerkorreltjes bevatte, die er zich met den
magneet lieten uithalen.

3. Den Ssten Augustus en 2den September van
hetzelfde jaar onderzocht ik ten N. van Spits-
bergen onder Bo° N.B. en 13—15 0 O. L. de
sneeuwlaag, die hier het ijs bedekte. De gesteld-
heid der laag blijkt uit nevensgaande teekening,
waarop 1) de versch gevallen sneeuw, 2) een

8 mm. dikke laag hard geworden oude sneeuw,
3) een 30 mm. dikke laag tot een korrelige massa

verbonden sneeuw en 4) gewone hard geworden
korrelige sneeuw voorstelt. Laag 3 was vol kleine
zwarte korrels, onder welke talrijke metaalachtige
deeltjes waren, die men er met den magneet uit-

halen kon en die ijzer, kobalt en waarschijnlijk ook nikkel bevatten
4. Bij het smelten van 500 gram hagel, in 1873 te Stokholm in den

herfst gevallen, verkreeg men dergelijke kobalt (nikkel)-houdende me-

1 Vgl. A. E. Nordenskiöld, "Over het kosmische stof, dat met den nederslag
op de oppervlakte der aarde valt" ("öfversigt af Vet Akad. förhandlingar" 1874
N°. It en "Bericht over de Zweedsche Noordpoolexpeditie 1872—73" (Bihang
till Vet-Akad. hand!" Bd. 11, N°. 18, p. 18).
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taaldeelen, die voor dat geval misschien van de rondomliggende daken
afkomstig waren, daar de hagel bijeenverzameld was op een hof, dat
omgeven was door huizen, bedekt met roodgeverfde ijzeren platen. De
zwarte kleur der in den hagel ingesloten metaaldeelen, hun ligging bin-
nen in den hagel en eindelijk hun kobaltgehalte wijzen evenwel ook
hier weder op een geheel anderen oorsprong.

5. In stof (kryokoniet), op het binnenlandsch ijs van Groenland in
de maand Juli 1870 bijeenverzameld, werden insgelijks metaalachtige
ijzerkorrels, die er mede vermengd waren, aangetroffen. Zij bevatten
kobalt. De hoofdmassa bestond uit een gekristalliseerd, dubbelbrekend
silicaat, dat met een leelijk ruikende, organische stof doortrokken was.
Het stof lag in groote massa's op den bodem der tallooze kleine hol-
ten op de oppervlakte van het binnenlandsche ijs. Van vulcanischen
oorsprong kon het moeilijk zijn, omdat het zich door zijn kristalachtige
structuur geheel en al onderscheidde van het glasstof, dat gewoonlijk
door vulkanen uitgeworpen en door den wind naar ver verwijderde
landen gevoerd wordt; evenzoo verschilde het van het stof, dat den
posten Maart 1875 °P verschillende plaatsen in niet geringe massa over

Midden-Scandinavië uitgespreid was en, zooals men kon bewijzen, door
vulkanen op IJsland uitgeworpen werd. Terwijl namelijk de kryokoniet
uit kleine, kantige, dubbelbrekende metaalbrokken bestaat, zonder dat
er glaskorreltjes mede vermengd zijn, is het vulkanische Haga-stof '
bijna alleen uit kleine microscopische glasblazen te zamen gesteld, die
niet op het polarisatie-vlak van het doorvallende licht werken.

Dergelijke onderzoekingen zijn later door Tissandier te Parijs en op
de engelsche pool-expeditie onder bevel van Nares ingesteld.

Velen zijn misschien van meening, dat het beneden de waardigheid
der wetenschap is, zich met een zoo onbelangrijke zaak als het neder-

1 Ik gebruik dezen naam, omdat de aschregen in het jaar 1875 het eerst bij de

villa Haga bij Stokholm, dus aan de uiterste grens van het veld, waarover deze

zich, voor zoover bekend, uitbreidde, waargenomen werd. Eerst door deuitnoodi-

ging, die in de couranten geplaatst werd, om mededeelingen en waarnemingen,
dienaangaande gemaakt, bij de Koninkl. Zweedsche Akademie van Wetenschappen
in te zenden

, werd het duidelijk dat een dergelijke nederslag ongeveer in denzelfden

tijd zich over een groot gedeelte van Midden-Zweden en Noorwegen uitgebreid had _

Het stof viel echter niet gelijkmatig, maar bij verschillende gelegenheden en ver-

deelde zich over verschillende plaatsen. De afstand tusschen Stokholm en de vul-

kanen van IJsland, waar de uitbarsting plaats had, bedraagt ten naastenbij 2000 Km.
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vallen van eenig stof bezig te houden. Dit is echter volstrekt niet het
geval. Ik schat toch de stofmassa, die op het ijs ten N. van Spitsbergen
lag, op 0,1 —■ i milligram per Q meter en waarschijnlijk is de geheele
nederslag van stof voor het jaar nog veel belangrijker dan dit cijfer
aanwijst. Een milligram per Q meter der oppervlakte van de aarde
maakt voor de geheele aarde ongeveer 500 millioen kilogram! En
zulk een massa, die zich jaar op jaar gedurende de geologische perio-
des van een tijd, dien wij ons waarschijnlijk niet kunnen voorstellen,
ophoopt, vormt dus een veel te belangrijken factor om dien bij het
schetsen der grondtrekken van de geologische geschiedenis onzer
planeet te vergeten. Het voortzetten van dit onderzoek zal wellicht
bewijzen dat onze aardbol, in 't begin klein, allengskens die grootte
verkregen heeft, welke hij thans bezit en dat belangrijke bestand-
deelen in onze sedimentaire lagen, vooral in diegene, die in open zee
ver van het land werden afgezet, van kosmischen oorsprong zijn. Het

zal misschien een onverwachte opheldering geven over 't ontstaan van

de vulkanische vuurhaarden. Evenzoo geeft dit onderzoek een eenvou-
dige verklaring van de merkwaardige overeenkomst, die onmiskenbaar
tusschen de plutonische gesteenten en de meteoorsteenen bestaat '.

Den i4den Augustus, toen de nevel eenigszins opgetrokken was,
stoomden wij verder, doch werden weldra weder gedwongen het anker
te werpen in een bocht, die van den noordkant der Taimyrsond in
het Taimyr-eiland doordrong. Ik noemde die bocht naar de menigte
Actinia's, die het net daar naar boven haalde, Actiniabaai. Overigens
is dit niet de eenige plaats in de Karazee, die haar naam verkregen
heeft naar het zoo verrassend rijke evertebraten-leven, dat daar aan-
getroffen wordt.

Ongunstig weder hield ons in de Actiniabaai, die een goede en
beschutte haven oplevert, tot den iSden Augustus terug. Gedurende dien
tijd werden tochten gemaakt in verschillende richtingen, o. a. ook ver-

der de Taimyrsond op, waar een wisselende strooming opgemerkt
werd. De sond was te ondiep om ze met groote schepen te passeeren.

1 Indien namelijk aangetoond wordt, dat het hoofdbestanddeel der plutonische
en vulkanische gesteenten van kosmischen oorsprong is, en dat de warmtever-

schijnselen, die in deze lagen voorkomen, hun grond vinden in chemische ver-

anderingen , aan welke het kosmische sediment is blootgesteld nadat het door
machtige terrestrische formaties bedekt werd.
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De gesteenten rondom de Taimyrsond bestaan uit gneisslagen, die
lage bergruggen vormen, welke door de vorst zoozeer gespleten zijn,
dat zij daardoor in kolossale, met korstmossen bedekte steenhoopen

Gras van Actiniabaai Pleuropogon Sabini. R. Br.

veranderd zijn. Tusschen deze breiden zich uitgestrekte kleine dalen
en vlakten uit, die toen vrij van sneeuw waren, als men eenige hier
en daar in de kloven liggende sneeuwhoopen uitzondert. De vlak-
ten waren alle met een volkomen groenen, samenhangenden planten-
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groei bedekt, die zich bij nader onderzoek evenwel niet als een werke-
lijke grasvlakte, maar als een mengsel van grasachtige gewassen, gras en

een menigte verschillende soorten van mossen en korstmossen vertoonde.
Werkelijke bloemen zijn hier slechts in gering aantal aanwezig l; in dat
opzicht bestaat er een aanmerkelijk verschil tusschen de kusttoendra ten

O. van de Jenissei en het kustland op Waigats-eiland en Nova-Zembla.
De rijkdom aan weelderige korstmossen en mossen was daarentegen
opmerkelijk groot. De mossen droegen aan het strand der zee en aan
den rand der sneeuwhoopen, die hier en daar waren blijven liggen,
overvloedig vrucht. Het dierenleven was op het land arm: men zag
eenige weinige rendieren, schoot een bergvos en ving een lemming.

Wij zagen slechts de volgende vogels: Uilen (Strix nyctea), vrij tal-

rijk , van welke wij er één schoten; een soort van valk, waarop wij te ver-
geefs jacht maakten; sneeuwgorzen, die zeer algemeen in de sneeuw-
hoopen nestelden; een broedsel sneeuwhoenders, van welke eenige jonge
vogels geschoten werden; zes soorten moerasvogels, de gewoonste vogels
van deze streek, van welke wij er vele schoten; twee soorten meeuwen
(Larus glaucus en tridactylus); Lestris parasitica en Buffonii, de laatste
het menigvuldigst; Anser bernicla, zeer gewoon; eindelijk pooleenden
(Harelda glacialis), die in groote massa in de sond rondzwierven. In

1 Dr. Kjellman heeft de volgende lijst opgemaakt van de door hem in deze
streek bijeenverzamelde bloemen:
Cineraria frigida Richards. Poa arctica R. Br.

Potentilla emarginata Pursh. Arctophila pendulina (Laest.) Ands.
Saxifraga stellaris L. f. comosa. Catabrosa algida (Sol.) Fr.

„ nivalis L. Colpodium latifolium R. Br.

„ cernua L. Dupontia Fisheri R. Br.

„ rivularis L. Pleuropogon Sabini R. Br.

Chrysosplenium alternifolium L. Aira caespitosa L.
Cardamine bellidifolia L. Hierochloa pauciflora R. Br.
Draba corymbosa R. Br. Calamagrostis lapponica (Wg.) Hn.
Papaver nudicaule L. Alopecurus alpinus Sm.
Ranunculus pygmaeus Wg. Eriophorum angustifolimn Roth.

„
hyperboreus Rottb. „ Scheuchzex

ri Hoppe.
„

sulphureus Sol. Carex aquatilis Wg.
Stellaria Edwardsii R. Br. „

rigida Good.
Cerastium alpinum L. Juncus biglumis L.
Alsine macrocarpa Fenzl. Luzula hyperborea R. Br.
Salix polaris Wg.

„ Ê. ctica 81.
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't geheel genomen was het vogelenleven hier zeer arm in vergelijking
met dat, wat wij gewoon waren in de noordelijke streken ten W. van
Nova-Zembla op te merken.

In de zee was het hoogere dierenleven iets rijker. Een walrus kreeg
men op de terugreis van de Jenissei te zien , en op het ijs , dat in de sond
ronddreef, waren een menigte zeehonden, zoowel Phoca barbata als
Phoca hispida zichtbaar. Dit gaf recht om ook een rijker leven op den
zeebodem te verwachten, een verwachting, die dan ook door de vangst
bij het dreggen verwezenlijkt werd. Nergens waren bij onze aankomst
sporen van menschen zichtbaar: thans evenwel wijst een steen als gedenk-
teeken de plaats aan, waar de Vega en Lena voor anker gelegen hebben.

Het scheelde niet veel of wij hadden in deze vroeger nooit
door schepen bezochte zee een landgenoot aangetroffen. Terwijl
wij in de Taimyrsond voor anker lagen, kwam nl. kapitein Ed.
Johannessen met zijn zeilschip Nordland van Tromsö in de buurt van

dezelfde plaats. Hij had Noorwegen den 22^11 Mei 1818 verlaten,
kwam den oden Juni naar Ganzenland op Nova-Zembla en bereikte
den 22sten Juli de noordpunt van dit eiland. Den ioden Augustus
stuurde hij van Nova-Zembla naar 't oosten, dwars over de Kara-zee

heen, in ijsvrij water tusschen 76^ en 77" N.B. Den ióden Augustus
kreeg hij Taimyrland in het gezicht. Hier keerde hij om en stuurde
eerst west-, toen noordwaarts. Bij 77" 31'N. B. en 86" O. L. Gr. vond
hij een nieuw eiland, dat hij "Eenzaamheid" noemde en rondzeilde.
Het was zonder sneeuw, maar niet met gras begroeid. Op het land
vertoonden zich eenige beren en blauwe vossen, zeezwaluwen, storm-

vogels, ijsmeeuwen, scharen van grylkoeten en een "vogel met een
afgeronden staart en langen snavel", waarschijnlijk de een of andere
moerasvogel; op de N. W. zijde van het eiland heerschte een sterke
noordelijke strooming. De eenzame ligging en het woeste uiterlijk van

het eiland waren de redenen waarom Johannesen aan het eiland den
naam "Eenzaamheid" gaf. A"an hier zeilde Johannesen met een groote
bocht naar 't Noorden, tot op 78° N. 8., vandaar weder naar de
Noordpunt van Nova-Zembla, en vervolgens den i2den September ver-

der naar Noorwegen. Ook op de terugreis over de Kara-zee trof men
bijna volstrekt geen ijs aan. '

1 Vgl. H. Mohn "Die Insel Einsamkeit enz." met een kaart (Petermann's Mitt-
heilunSen 1879 p. 57J.
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Gedurende al den tijd van ons verblijf hing er een nevel die bui-
tengewoon lang aanhield, totdat hij den iBden September eenigszins
optrok. Wij lichtten terstond het anker en stoomden langs de weste-
lijke kust van Taimyr-eiland verder. Het is omgeven door een menigte
eilanden, die op de kaarten niet aangewezen staan, en misschien is
Taimyr-eiland zelf door straten in verscheidene eilanden verdeeld. Op
onze verdere reis belette ons echter de nog altijd dichte nevel, de
eilanden, tusschen welke de Vega haar weg zocht, anders dan zeer
oppervlakkig op te nemen. Zooveel konden wij evenwel zien, dat de
noordpunt van Taimyr-eiland niet zoover naar 't noorden reikt als de
kaarten gewoonlijk opgeven.

Ijs ontmoetten wij slechts in geringe massa, en wat wij daarvan nog te
zien kregen, was ijs van baaien en rivieren, dat al in vergevorderde staat
van ontbinding verkeerde. Ik geloof niet dat wij den geheelen dag een
enkele schol opmerkten , die groot genoeg was om daarop een zeehond van
zijn ingewanden te ontdoen. Werkelijk oud drijfijs, zooals men het aan

de Noordkust van Spitsbergen opmerkt, hadden wij nog niet gezien.
Wat de gesteldheid van het ijs betreft, in de Karische zee is het geheel
anders dan in de zee ten N. en O. van Spitsbergen. Een ander op-
merkelijk punt van verschil is gelegen in het gemis van warmbloe-
dige dieren, 't welk bestaat in deze streek, waar men overigens tot
dusver nog volstrekt niet ter jacht ging. In den loop van den dag
hadden wij geen enkelen vogel gezien, een omstandigheid, die zich
nimmer op een mijner vroegere zomertochten in de arctische gewesten
heeft voorgedaan. En insgelijks hadden wij te nauwernood een zeehond
te zien gekregen.

Den igden Aug. zetten wij dereis voort, nu eens langs dekust zeilende,
dan weder stoomende, meestal in een buitengewoon dichten nevel, die
zich slechts voor eenkorten tijd verdeelde , en ons dan nog nauwelijks toe-

liet , de ligging derkust te onderscheiden. Om elkander niet kwijt te raken ,

moesten de beide schepen verscheidene malen met de stoomfluit signalen
geven. De zee was glad als een spiegel. Slechts nu en dan vertoonde
zich weinig en sterk verteerd ijs, doch in den loop van den dag stoom-
den wij een ijsveld voorbij, dat zeer groot, niet gebroken en aan het
land verbonden was; het nam een bocht aan de westzij van het Tsjel-
juskinschiereiland in. Het ijs, waaruit het bestond, scheen in den nevel
sterk en hoog, ofschoon het in werkelijkheid bijna even sterk verteerd
was als het ijs, dat de streep vormde, welke wij hier en daar op zee
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ontmoetten. De nevel belette elk verder uitzicht over de zee en ik begon
reeds te vreezen , dat de noordpunt van Azië zoozeer door het ijs zou

zijn ingesloten, dat wij er niet zouden kunnen landen. Weldra echter
kwam een donkere, ijsvrije kaap in het Noordoosten uit den nevel te

voorschijn. Een noordwaarts geopende boezem maakte hier een inham
in het land, en daarin wierpen de beide schepen den ioden Augustus
om 6 uur des namiddags het anker.

Wij hadden thans een doel bereikt, waarnaar men eeuwen lang gestreefd
had: voor de eerste maal lag een schip aan de noordelijkste punt der oude
wereld voor anker. Het is dus geen wonder, dat deze gebeurtenis gevierd
werd door het hijschen der vlaggen, door saluutschoten met het kanon
en later, toen wij van ons uitstapje aan land teruggekeerd waren, met
een feest aan boord, waarbij wijn gedronkenen toasten geslagen werden.

Evenals bij onze aankomst aan de Jenissei, werden wij ook hier door
een grooten ijsbeer ontvangen, dien wij reeds voor het ankeren der sche-
pen op hef land heen en weer hadden zien gaan, nu en dan onrustig
uitziende en naar den zeekant snuivende, om te onderzoeken, welke
merkwaardige gasten voor de eerste maal zijn rijk binnengedrongen waren.
Een boot werd uitgezonden om hem te schieten. Brusewitz was de schut-
ter, dien men daartoe uitkoos, maar de beer wachtte zich er ditmaal
voor, nader kennis met onze geweren te maken. De kanonschoten joegen
hem zoo volkomen op de vlucht, dat hij niet eens, zooals de beren an-

ders gewoon zijn, den volgenden dag terugkwam.
De noordpunt van Azië vormt een lage, door een inham in twee dee-

len gesplitste landtong, welker oostelijke arm zich een weinig verder
naar 't Noorden uitstrekt dan de westelijke. Een bergrug met zacht
glooiende hellingen loopt van de oostpunt in- zuidelijke richting naar
het binnenland en schijnt reeds voor dat gedeelte, 't welk men te zien
krijgt, een hoogte van 300 m. te bereiken. Evenals het laagland aan
den voet, was de kruin bijna zonder sneeuw: slechts aan de kanten
van den berg of in diepe, door sneeuwbeken uitgegraven groeven en

kleine dalen op de vlakte waren groote witte sneeuwvelden zichtbaar.
Een lage rand van ijs stond nog op de meeste plaatsen langs het strand.
Maar geen gletscher zond zijn blauwwitte ijsmassa's langs de hellingen
van den berg naar omlaag, en geen ijsmeren, geen vooruitspringende
rotsblokken, geen hooge bergtoppen verfraaiden het beeld van het land-
schap, het eentonigste en woestste , dat ik in het hooge Noorden gezien heb.

Overal was de grond, even als op het eiland waarop wij den uden
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Aug. voor anker lagen, in meer of minder regelmatige zeshoeken ge-
barsten , waarvan het binnenste gewoonlijk onbegroeid was , terwijl uit de
scheuren verschrompelde bloemgewassen , korstmossen en mossen ontspro-
ten. Op sommige plaatsen was de bodem evenwel met een uit mossen,
korstmossen, gras en grasachtige gewassen gevormde plantenvlakte bedekt:
zij geleek op diegene, welke ik vroeger bij de Actinia-baai aantrof; toch.
waren de bloemen hier minder talrijk, terwijl de mossen meer verschrom-
peld waren en minder vrucht droegen. Ook de flora der korstmossen was
volgens Dr. Almquist's onderzoek eentonig, ofschoon dikwijls zeer weelde-
rig ontwikkeld. Het rijkst aan gewassen was demeest vooruitstekende punt
der kaap. Het scheen bijna, alsof vele gewassen van het Taimyrland
beproefd hadden van hier uit verder naar het Noorden te trekken,
maar toen zij op dien tocht de zee aantroffen , daar gebleven waren,
buiten staat om verder te gaan en niet genegen om terug te keeren.
Hier vond Dr. Kjellman op een klein terrein bijna alle gewassen, die
de omstreek opleverde. De soorten die hoofdzakelijk de flora kenmerk-
ten , waren Saxifraga oppositifolia L., Papaver nudicaule L., Draba
alpina L., Cerastium alpinum L., Stellaria Edwardsii R. Br., Alsine
macrocarpa Fenzl., Aira caespitosa L., Catabrosa algida (Sol.) Fr. en
Alopecurus alpinus Sm. Minder menigvuldig kwamen voor: Eritrichium
villosum Bunge, Saxifraga nivalis L., Saxifraga cernua L., Saxifraga
rivularis L., Saxifraga stellaris L., Saxifraga caespitosa L., S. flagel-
laris Willd., S. serpyllifolia Pursh., Cardamine bellidifolia, Cochlearia
fenestrata R. Br., Oxyria digyna (L.) Hill., Salix polaris Wg., Poa
flexuosa Wg. en Luzula hyperborea R. Br. Er waren dus in 't geheel
slechts 23 soorten van onaanzienlijke bloemgewassen, waaronder zeven

soorten tot het geslacht Saxifraga behoorden; een soort maanbol,
geel van kleur als zwavel, algemeen in onze tuinen gekweekt, en het
zeer fraaie vergeet-mij-nietachtige Eritrichium. Dat de plantengroei hier
aan de noordpunt van Azië met een streng klimaat te worstelen heeft,
blijkt o. a. daaruit, dat, zooals Dr. Kjellman op den voorgrond ge-
steld heeft, de meeste bloemgewassen een bijzondere neiging schijnen
te bezitten buitengewoon dichte, half bolvormige bulten te vormen.

De eenige insekten, die hier in eenigszins grooter aantal voorkwa-
men , waren Poduren. Toch zagen wij ook eenige vliegen en zelfs een
kever, den reeds genoemden kortschildkever. Van vogels zagen wij een
menigte snippen, een buitengewoon groote menigte rotganzen (Anser
bernicla), die, zooals duidelijk bleek, op reis waren naar zuidelijker



Rotsdraba (Draba alpina L.) van kaap Tsjeljuskin. Natuurlijke grootte
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streken en misschien van het een of ander ten N. van kaap Tsjeljus-
kin gelegen poolland kwamen; verder een duiker, eenige ijsmeeu-
wen en drieteenige meeuwen, evenals overblijfselen van uilen. De
zoogdieren werden door den vroeger genoemden beer, door rendieren
en lemmingen vertegenwoordigd, van welke wij sporen en mest op de
vlakten aantroffen. In de zee zagen wij een walrus, verscheidene rob-
ben (Phoca hispida) en een paar scholen witte dolfijnen.

Alle rivieren waren thans uitgedroogd, maar uitgestrekte ondiepe

De kever, die het verst

noordelijk voorkomt.
Micralymma Dicksoni
Makl. 12 maal vergroot.

rivierbeddingen wezen er op, dat hier ten tijde
van het smelten der sneeuwrijkelijk water stroomde.
Het gemurmel der sneeuwbeken en het geschreeuw
der vogels verbreken dan zeker de eenzaamheid
en de stilte, die thans over den kalen, bijna van

allen plantengroei ontblooten leembodem van het
vlakke land uitgespreid ligt. Waarschijnlijk kan
men echter iets meer binnenlands, in het een

of ander tegen de winden der Noordelijke Ijszee
beschermd dal, geheel andere toestanden aan-
treffen : een weelderiger dieren- en plantenleven,
welk laatste in den zomer even rijk aan bloe-
men zijn kan als dat, wat wij in de dalen van

de IJsfjord en in de "naamlooze bocht" (de Besi-
mannaja-baai) aantreffen. Sporen van menschen
zagen wij hier niet. De verhalen, diereeds tegen

het jaar 1600 over de gesteldheid der noordpunt van Azië rondliepen,
maken het evenwel waarschijnlijk, dat de Siberische nomaden hun
rendierkudden dikwijls tot zelfs naar deze streken heen gedreven heb-
ben. Het is ook niet onmogelijk, «dat Russische visschers van Cha-
tanga op de noordpunt van Taimyrland gejaagd hebben. Dat Tsjeljuskin
werkelijk hier geweest is wordt bewezen door de volkomen juisteplaats,
op Russische kaarten gegeven aan het voorgebergte, dat thans met

recht zijn naam draagt. '

1 Dit is door Russische geografen betwijfeld. Von Baer zegt bijv. "Daarover
bestaat volstrekt geen twijfel of dit voorgebergte is nimmer omgezeild en dat liet
op een dwaling berustte, toen Laptew op een zeereis de bocht. waarin de Taimyr
zich ontlast, meende bereikt te hebben. Zijn eigen tochten stelden deze dwaling
in het licht. De vergelijking der berichten en omstandigheden doet mij echter ook
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Het gesteente bestaat uit leemschiefer, met chiastolithachtige en zwa-
velkies-kristallen vermengd. Aan de uiterste punt zelve is het schiefer
met een rijken gang van zuiver wit kwarts doortrokken. Naar aloud
poolvaardersgebruik werd hier ter herinnering aan ons bezoek een sta-
tig senente gedenkteeken opgericht.

Verblijf der expeditie bij kaap Tsjeljuskin,
Naar een teekening van A. Hovgaard.

Om een goede astronomische plaatsbepaling van dit zoo belangrijke
punt te verkrijgen bleef ik hier tot den middag van den 2osten Augus-

gelooven, dat men zelfs te land het eind dezer kaap nooit bereikt heeft, maar
dat Tsjeljuskin, om van deze, men mag wel zeggen zoo vreeselijke proeven ein-
delijk eens ontslagen te worden, tot het ongegronde beweren kwam, dat hij het
einde gezien had en zich overtuigd hield dat Siberië in 't X. overal door de zee
begrensd werd.'" (Vgl. "Xeueste Nachrichten über die nördlichste Gegend von
Sibiriën''; von Baer und von Helmersen "Beitrage zur Kenntniss des Russischen
Reichs', IV, 275 Petersburg 1841). Op de volgende pagina van hetzelfde opstel
zegt von Baer wel dat hij geen bijzonder gewicht zal leggen op Strahlenberg's
beweren, dat Siberië en Nova-Zembla verbonden zijn, maar hij schijnt toch te
gelooven, dat een brug van voortdurend ijs deze landen met elkander verbindt.



ZEVENDE HOOFDSTUK.
310

tus. De Lena kreeg bevel in dien tijd naar buiten te stoomen om te

dreggen. Zij stiet 8 minuten ten N. van de bocht, waar wij voor anker

Ophiur uit de zee ten N. van Kaap
Tsjeljuskin.

Ophiacantha bidentata Retz.

1 1/3 der natuurlijke grootte.

lagen, op zeer dicht ijs. De diepte
der zee nam hier snel toe. Het
dierenleven op den bodem der zee
was rijk, o. a. aan groote zeester-
ren en Ophiuren.

Volgens ons reisplan wilde ik
van hier uit direkt naar het Oos-
ten in de richting der Nieuw-Si-
berische eilanden varen om te
zien, of men langs dezen weg geen
land aantreffen zou. Den 20sten en

21 sten ging het in deze richting
vrij onbelemmerd voorwaarts tus-

schen verstrooid drijfijs, dat ster-
ker en ook minder verteerd was
dan dat, 't welk wij aan de west-

kust van Taimyr gevondenhadden.
Ook zagen wij hier en daar eenige
ijsschollen, maar geene ijsbergen.
Overigens waren wij weder door
zulk een zwaren nevel omgeven,
dat wij de ijsvelden en ijsbrokken
slechts in de onmiddellijke buurt
van het schip zien konden. Be-
halve eenige Lestris-soorten en drie-
teenige meeuwen zagen wij ook
lommen, een vogel, die anders in
de Kara-zee bijna geheel ontbreekt.
Johannesen geloofde, dat de aan-
wezigheid van dezen vogel een be-

wijs was dat de zee in den winter niet volkomen dichtvriest, daar
men niet aannemen mag, dat de lommen in den herfst en de lente
over de dichtgevroren Kara-zee vliegen zouden om hier hun voedsel
en hun broedplaats te zoeken.
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In den nacht van den 2 2sten Aug. stoomden wij door vrij dicht
ijs. Den geheelen dag door hing er een zoo zware nevel, dat men
de uitgestrektheid der ijsvelden in de buurt van het schip niet zien
kon. Wij waren dus tegen den middag gedwongen een zuidelijker koers
te nemen. Daar wij ook in die richting niet verder komen konden,
legden wij in afwachting van helderder weer aan een grootere ijsschol
bij, tot het weer 's namiddags wat ophelderde, zoodat wij onze vaart

vervolgen konden. Het duurde evenwel slechts korten tijd of de nevel
werd weder zoo dicht, dat men hem, zooals de zeelui zeggen, met

een mes snijden kon. Er begon thans werkelijk gevaar te ontstaan

dat de Vega, als zij haar vaart in 't onzekere vervolgde, in het ijsla-
byrinth, waarin wij ons verward hadden, aan hetzelfde lot bloot zou
staan, wat de Tegethoff getroffen had. Om dit te ontgaan, werden wij
genoodzaakt het plan om rechtstreeks van kaap Tsjeljuskin naar de
Nieuw-Siberische eilanden te zeilen op te geven en te beproeven zoo
spoedig mogelijk het opene water langs de kust te bereiken.

Toen de nevel den 23sten Aug. 's morgens optrok, begonnen wij dus
terstond weder tusschen de ijsvelden door verder te stoomen, nu ech-

ter niet om in een bepaalde richting door te dringen, maar om open
water te vinden. De ijsvelden, die wij thans aantroffen, waren buitenge-
woon verteerd, hetgeen een teeken was dat wij niet ver meer van het
uiteinde van het drijfijs af konden zijn. Toch bleven alle pogingen vruch-
teloos om in oostelijke, westelijke of zuidelijke richting "passeerbaar"
ijs te vinden. Wij moesten dus in noordelijke richting de opening zoe-
ken, waardoor wij het ijs binnengezeild waren. Dit boezemde ons daarom
te grooter bezorgdheid in, dewijl de wind tot een vrij frisschen Noord-
westenwind gedraaid was, zoodat het bij het geringe stoomvermogen

der Vega slechts langzaam vooruitging. Eerst tegen 6 '.', uur des avonds
kwamen wij eindelijk weer buiten de zakvormige opening in het ijs,
welke wij den middag van den vorigen dag binnengezeild waren.

Zonder het zelf ondervonden te hebben , kan men zich nauwelijks een
denkbeeld vormen van het optisch bedrog, 't welk de nevel veroorza-
ken kan in streken, waarin de voorwerpen, die uit den nevel te voor-
schijn komen, wat hun grootte betreft, niet van vroeger bekend zijn en
dus den waarnemer geen begrip van afstanden kunnen geven. Onze
schatting van den afstand berust in dat geval alleen op het toeval. Hierbij
komt dat de onduidelijke omtrekken der in nevelen gehulde voorwer-
pen zelve dikwijls onbewust door den waarnemer tot de grilligste phan-
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tasiebeelden worden aangevuld. Op een bootreis in straat Hinlopenzou
ik eens tusschen het drijfijs in naar een eiland roeien, dat eenige kilo-
meters ver lag. Toen de boot neergelaten werd, was de hemel helder;
toen wij echter juist met het schieten van vogels voor ons middageten
bezig waren, hulde zich alles in een dichten nevel, en wel zoo onver-
wachts, dat wij niet in staat waren het eiland met het compas te peilen.
Tengevolge hiervan moesten wij, hetgeen zeer onaangenaam was, in 't wilde
weg roeien tusschen de in de sond met kracht ronddrijvende ijsbrokken.
Allen spanden zich thans zooveel mogelijk in om het eiland te verkennen,
welks strand ons een zekere ankerplaats zou opleveren. Hierbij zagen wij
een donkeren rand aan den horizon te voorschijn komen, dien wij voor
het eiland hielden waar wij heen varen wilden. Dat de donkererand zoo

snel hooger werd, merkten wij in 't begin niet op, omdat wij geloofden
dat de nevel zich verdeelde en dat ten gevolge daarvan meer van het
land zichtbaar werd. Weldra werden twee witte sneeuwvelden die wij
vroeger niet gezien hadden, aan weerszijden van het land zichtbaar en
terstond daarop veranderde alles in een zeemonster, gelijkende op den
kop van een walrus, zoo groot als een berg. Er kwam leven en be-
weging in het monster, en ten slotte slonk alles tot den kop van een
gewonen walrus te zamen, die in de buurt van de boot op een ijsbrok
lag; de witte tanden vormden de sneeuwvelden en de zwartbruine uit-
stekende ronde kop de bergen. Nauwelijks was dit goochelspel voorbij,
toen een der bemanning uitriep: "land vlak voor ons, hoog land!"
Wij zagen nu allen een hoog Alpenland voor ons met bergtoppen en
gletschers, maar ook dit zonk terstond daarop tot een gewone , lage ,

door aarde zwart geworden ijspunt ineen. — In het voorjaar van 1873
maakten Palander en ik met negen man een sledevaart rondom Noord-
oostland. Op dien tocht zagen en doodden wij een menigte beren. Als
een beer zichtbaar werd, terwijl wij onze sleden verder trokken, lieten
wij den stoet gewoonlijk stilstaan en om den beer niet te verjagen, ver-

borgen zich allen achter de sleden met uitzondering van den schutter,
die op een geschikte plaats nederhurkende, afwachtte tot de prooi dicht
genoeg genaderd was om ze met zekerheid te kunnen schieten. Nu ge-
beurde het eens bij mistig weer op het ijs in de Wahlenberg-baai dat
de beer, die afgewacht werd, en die duidelijk door allen gezien was,
in plaats van met zijn gewonen gang zigzagsgewijze te naderen en
zich op de gewone wijze al snuffelende op de hoogte te stellen, in
hoeverre de vreemdelingen hem tot maal zouden kunnen dienen, juist
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toen de schutter aanlegde, reuzen vlerken uitsloeg en —■ in den vorm
van een kleine ijsmeeuw wegvloog. Een anderen keer hoorden wij op
dezelfde sledevaart uit de tent, waarin wij sliepen, den kok, die bui-
ten stond, plotseling roepen: "Een beer, een groote beer; neen een
rendier, een zeer klein rendier!" In hetzelfde oogenblik knalde een
zeer goed gemikt schot en het beer-rendier vertoonde zich als een zeer

kleinen vos , die de eer van slechts voor een enkel oogenblik de rol van
een groot dier vervuld te hebben, met het verlies van zijn leven be-
talen moest. Uit deze aanwijzingen kan men zien, hoe moeilijk een

zeereis bij mist en tusschen het drijfijs in een onbekend vaarwater zijn moet.

Beide keeren dat het schip aan een ijsschol vastgemeerd lag werden
het sleepnet met de zwabbers uitgelegd. Men liet het langzaam met het
ijs voorwaarts slepen, dat juist ten gevolge van een heerschenden frisschen
Z. O. wind naar 't N. W. gedreven w^erd. De vangst bij het dreggen
was buitengewoon rijk: groote zeesterren, Crinoiden, sponsen, Holo-
thuriën een reusachtige zeespin, (Pycnogonide) massa's wormen , slak-
ken, enz. Dit was de rijkste oogst, dien het sleepnet gedurende onzen

geheelen tocht rondom de kusten van Azië in eens naar boven haalde ,

en dat uit de zee aan de allernoordelijkste punt van Azië! Onder de
hier bijeenverzamelde vormen moeten vooral vermeld worden de hier-
nevens afgebeelde groote zeespin en drie exemplaren van kleine met

steelen bevestigde Crinoiden. De diepte wisselde af tusschen 60 en

100 meter. De temperatuur van het water was aan de oppervlakte -t- o"
tot — 0,6° en op den bodem—-1.4" tot—l.6"; zijn zoutgehalte was

belangrijk, zoowel op den bodem, waar dit zeer nabijkwam aan het
zoutgehalte der overige groote oceanen, als aan de oppervlakte, wraar

het zoutgehalte wel een vijfde geringer, maar toch belangrijk grooter
was dan dat van het bovenwater in de Kara-zee. Eigenaardig is het
dat een temperatuur onder het vriespunt van het zuivere water voor de
ontwikkeling van een zoo rijk dierenleven als wij het hier aantroffen
voordeelig zijn moet en dat dit geen schade ondervindt van de volkomen
duisternis, die gedurende het grootste gedeelte van het jaar op den bo-
dem der zee, die met ijs bedekt is, heerschen moet.

Nadat wij uit het ijs gekomen waren, stoomden wij naar het land, dat
wij den 23sten Aug. 's nam. 8 uur 45'in het gezicht kregen. Het land was
laag en zonder sneeuw en de diepte der zee verschilde op een afstand van

10 kilom. van dekust van 13 tot 15 meter. Wij volgden het land op een af-
stand van 7 tot 10 kilom. Een noordw-estenwind voerde het schip zonder de
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hulp van den stoom snel over een volkomen effen zee voorwaarts
Den 24sten Aug. zeilden wij nog altijd langs het land naar 't Zuiden.

De diepte der zee nam hier bij een afstand van 10 kilom. van het land

Zeespin
(Pycnogonide)

uit
de
zee
ten
O.

vanKaap Tsjeljuskin.De
helft
der

natuurlijke
grootte.

tot -]-\ meter toe. Het land werd langzamerhand hooger en op eenigen af-
stand van de kust zag men flinke bergketenen, die, voor zooverre men

dit met 'het oog schatten kon , zich tot een hoogtevan 6—900 m. verhie-
ven. Zij waren, evenals de strandvlakte , volkomen zonder sneeuw; slechts
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in de bergkloven lagen nog eenige weinige hoopen sneeuw en ijs , die op
sommige plaatsen werkelijke gletschers schenen te vormen, welke echter
met hun uiteinde nog op een belangrijke hoogte boven den spiegel der
zee gelegen waren. De sneeuwhellingen tusschen den voet van den berg
en de van 30—60 m. hooge strandglooiing vormden een effene vlakte,
die door een bruingroen graskleed bedekt was, waarschijnlijk van dezelfde
gesteldheid als dat, 't welk wij op Taimyr-eiland gezien hadden.

's Voormiddags hadden wij heerlijk helder weer en dikwijls was van

het schip af zelfs geen spoor van ijs waar te nemen. Een menigte wal-
russen waren zichtbaar, en als ik naar het vuur oordeelen mag, dat
dit gezicht in de oogen onzer visschers ontstak, zal het niet lang duren,
of de tochten der Noorweegsche visschers zullen zich tot de zee ten noor-

den en oosten van de noordpunt van Azië uitstrekken. Arerder zagen wij
een menigte grylkoeten en lommen, de laatsten gevolgd door hun een-
jarige jongen, zoo groot als de zeekoningen. Tegen den middag be-
speurden wij "land naar voren aan bakboordzij". Dit was ongetwijfeld
Preobraschenie-eiland. Ik besloot daar eenige uren aan land te gaan, om

natuurhistorische onderzoekingen te doen, en als het weer het toeliet, tevens

een astronomische plaatsbepaling te nemen. De afstand naar het hoog
gelegen eiland was echter grooter dan wij verwacht hadden, zoodat
wij eerst tegen zes uur 's nam. aan den zuidwestelijken kant in de buurt
der steile helling van een aan vogels rijken berg het anker werpen konden.

Gedurende de laatste twee dagen bracht de reis ons varende over

een streek, die op nieuwe kaarten als land wordt voorgesteld. Dit be-
wijst , dat een belangrijke verandering op de kaart van Noord-Siberië
moet aangebracht worden. Ik voeg hier dus de waarnemingen bijeen,
waarop de bepaling onzer koerslijnen berust:

Op de laagste plaats hadden wij land aan stuurboord, volgens schat-

1 Volgens waarneming met kunstmatigen horizon op het land.
- Volgens waarneming aan boord. De lengte-waarnemingen, die eenige uren

voor of na middagtijd gedaan zijn, werden op dien middagtijd gereduceerd.

Breedte. Lengte.
Kaap Tsjeljuskin 1 77° 36', 8 I03 0 17', 2

Aan boord der Vega 2, Middag, 21. Aug. 77° 25' 109 0 12'
» >> >» >> >.

22' -_> 76° 53' 116 0 9'
-? » >> » » 23* >. 76- 48' iis° o'

.. >? », >_> .> 24- j» 75° o' "3° 33'
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ting op een afstand van 4'. Het Preobraschenie-eiland lag 17,-'Zuid en
21" West van hier. Op grond van deze gegevens en de in het dagboek
aangeteekende koers is de vaart der Vega op de kaart aangewezen, en

men behoeft er niet aan te twijfelen, of de door ons aangegeven ligging
der Oostkust van Taimyr-schiereiland is in hoofdzaak juist.

Het Preobraschenie-eiland vormt een 30—60 m. hooge, tamelijke effene
grasvlakte, die in 't N.-W. naar de zeezijde met een steile helling ein-
digt, maar die in 't Z.-O. langzaam tot twee, zich ver in zee uitstrek-
kende zandduinen afloopt. Tijdens ons bezoek lag op het eiland geen
sneeuw en was het bedekt met een tapijt van mos, waartusschen gras
groeide , dat vooral op de zuidwestelijke tegen den noordenwind be-
schutte hellingen van het eiland zeer hoog stond. Hier trof men de
arctische dierenwereld weder in haar.vollen rijkdom aan. De vooruit-
stekende punten op de steile helling van het eiland aan het strand
vormden de broedplaatsen van tallooze lommen en drieteenige meeuwen,
in wier gezelschap zich ook menig grylkoet bevond. Op de uiterste grens
van het strand liepen moerasvogels met veel drukte heen en weder om
hun voedsel te zoeken; op de bovenste vooruitstekende rotspunten nes-

telde een schaar groote meeuwen en op de hellingen van het lager land zag
men den witten berguil op zijn buit loeren, uren lang stil en zonder
eenige beweging te maken het geschikte oogenblik afwachtende, en als
gewoonlijk voorzichtig en schuw, zoodat de jager haar slechts met moeite
onder het schotkrijgen kon. Op sommige plaatsen breidde zich tusschen den
voet der lommenrots en het strand een met steenen bestrooide strandvlakte
uit, die bij hoog water grootendeels door de zee bespoeld en bij laag
water met ondiepe zeewaterpoelen bedekt was. Hier bevonden zich twee

ijsberen, die spoedig geschoten werden: de een door luitenant Bruzewitz,
de ander door kapitein Johannesen. De beren hadden ongetwijfeld jacht
op lommen gemaakt, die met hunne jongen, welke reeds zwemmen kon-
den en zoo groot waren als roodborstjes, op de waterpoelen aan den
voet van de lommenrots rondzwommen: meer bepaald zullen zij wel
geloerd hebben op de vogels, die door 't een of ander ongeluk van de
broedplaats naar beneden vielen. Jn de zee zag men een niet gering aantal
zeehonden en slechts eenige uren voor onze aankomst bij het eiland
waren wij scharen van walrussen voorbijgezeild.

De plantengroei was veel weelderiger en rijker aan soorten dan bij
kaap Tsjeljuskin en had natuurlijk een meer zuidelijk karakter niet enkel
ten gevolge der zuidelijker ligging, maar ook dewijl de oevers bespoeld
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worden door het in den zomer verwarmd water, dat uit de Chatanga-
rivier komt '.

Het was wel jammer dat het vergevorderde jaargetijde mij niet ver-
oorloofde de Arega langer dan eenige uren bij dit belangwekkende eiland
te doen vertoeven ; 's avonds 10 uur lichtten wij dus reeds weder het
anker om onze vaart langs de kust voort te zetten.

' De volgende 65 soorten werden door Dr. Kjellman bijeenverzameld:

Saussurea alpina DC.
Gymnandra Stelleri Cham. & Schlecht
Pedicularis hirsuta L.

Eritrichium villosum Bunge.
Myosotis silvatica Hoflm.
Phaca frigida L

Dryas octopetala L.
Sieversia glacialis R. Br.
Potentilla emarginata Pursh.
Saxifraga oppositifolia L.

~ bronchialis L.
flagellaris Willd.

~ Hirculus L.
„ serpyllifolia Pursh.
„ stellaris L. f. comosa.
„ nivalis L.

~ hieraciifolia Waldst & Rit.
„ punctata L.
„ cernua L,

~
rivularis L.

„
caespitosa L.

Chrysospleniiim alternifolium L.
Eutrema Edwardsii R. Br.
Parrya macrocarpa R. Br.
Cardamine bellidifolia L.
Cochlearia fenestrata R. Br.
Draba alpina L.
Papaver nudicaule L.
Ranunculus pygmaeus Wg.

~ hyperboreus Rottb.
„

nivalis L.
„

sulphureus Sol.
Caltha palustris L.

Wahlbergella apetala (L.) Fr.
Stellaria humifusa Rottb.

„
Edwardsii R. Br.

Cerastium alpinum L.
Alsine macrocarpa Fenzl.

„
rubella Wg.

Sagina nivalis Fr.
Oxyria digyna (L.) Hill.
Polygonum viviparum L.
Salix arctica Pall.

„ reticulata L.
„ polaris Wg.

Poa arctica R. Br

~
pratensis L.

Glyceria angustata R. Br.
~ vilfoidea (Ands.) Th. Fr.

Arctophila pendulina (Laest.) And.
Catabrosa algida (Sol ) Fr.
Colpodium latifolium R. Br.
Dupontia Fisheri R. Br.
Aira caespitosa L.

Hierochloa pauciflora R. Br.
Alopecurus alpinus Sm

Eriophorum angustifolium Roth.
„ russeolum Fr.

„ Scheuchzeri Hoppe.
Carex ursina Desv.

„
aquatilis Wg.

Juncus biglumis L.
Luzula hyperborea R. Br.

„
arctica 81.

Lloydia serotina (L.) Reichenb.
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Den 25*'en . 26sten en 2 7sten Aug. hadden wij meestal stil, schoon weer

en een zee volkomen zonder eenig ijs. De temperatuur van het water

steeg tot -f- 5,8° en zijn zoutgehalte daalde weer belangrijk. De diepte
nam thans echter zoo sterk af, dat het ons, bijv. in den nacht van den
25-sten op den 2 6sten. zeer moeilijk viel eenige ten W. van de Lena-delta,
buiten de monding der Olenek gelegen ondiepten voorbij te komen.

Oorspronkelijk was het mijn plan geweest de Vega op de een of an-

dere ankerplaats in een der mondingsarmen van de Lenarivier van de
I^ena afscheid te doen nemen. Doch op grond van het ondiepe vaar-

Het Preobraschenie-eiland. — Naar een teekening van O. Nordquist.

water, den goeden wind en de ijsvrije zee, die thans in oostelijke richting
voor ons lag, besloot ik mij in volle zee aan de buitenzij van het Tumat-
eiland van de Lena te verwijderen. Dit gebeurde in den nacht van den
27sten op den 28sten Aug., nadat kapitein Johannesen volgens een af-
gesproken teeken aan boord der Vega was ontboden om instructie, pas '

1 Vóór onZe afreis had ik door bemiddeling vaü het Ministerie van Èuitenl.
Zaken open brieven van de Russische regeering gekregen, waarin den Russischen
autoriteiten waarmede wij in aanraking konden komen, aanbevolen werd, ons
alle hulp te verleenen, die de omstandigheden mochten vorderen.
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en brieven naar huis in ontvangst te nemen. Als afscheidsgroet aan onzen
kleinen trouwen reisgenoot op onzen tocht rondom de noordpunt van

Azië lieten wij eenige vuurpijlen omhoog gaan, waarop wij ieder in
zijne richting verder stoomden of zeilden.

Op onzen tocht van Noorwegen naar de Lena waren wij veel door
mist gehinderd; daarentegen hadden wij, nadat wij eens het kustvaar-

water ten O. van Kaap Tsjeljuskin verlaten hadden, zooveel ijs aange-
troffen , dat onze vaart er door belemmerd werd. Als wij al dien tijd
de kust gevolgd waren; als het weder helder, en het vaarwater voldoende
onderzocht geweest was, zoodat wij altijd den koers dicht genoeg bij
land hadden kunnen houden , dan zou de vaart der Vega tot aan de mon-

ding der Lena nooit door ijs belemmerd geweest zijn ; en ik ben overtuigd,
dat dezelfde toestand, jaar in jaar uit, althans tegen het einde der maand
Augustus, tusschen Jenissei en Lena zal aangetroffen worden. Ik geloof
namelijk dat de plaats, waar op de vaart van den atlantischen Oceaan
naar de Lena de menigvuldigste belemmeringen vanwege het ijs zou-
den kunnen ontstaan, niet de Noordpunt van Azië is, maar de streek
ten O. van den ingang der Kara-zee.
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De reis van de Fraser en Express de Jenissei op en hun terugkeer naar Noor
wegen. — Contract over het loodsen van de Lena de Lena-rivier op. — De

vaart der Lena door de delta en de rivier op naar Jakoetsk. — De natuurlijke
gesteldheid van Siberië in 't algemeen — De stroomgebieden — Over de ge-
schiktheid van het land voor den akkerbouw en zijn behoefte aan gemakkelijker
verkeersmiddelen. — De groote rivieren Siberie's toekomstige handelswegen. —

Sibiriakoff-eiland. — De toendra. — Het Siberische oerwoud. — De wijze van

bevaren der Jenissei: booten door honden getrokken, drijvende winkels, door
stoom voorwaarts bewogen. — Nieuwe vooruitzichten voor Siberië.

Ik heb in de Inleiding tot deze reisbeschrijving vermeld dat de Vega
op het eerste gedeelte van haar reis door drie andere schepen verge-
zeld werd, die, behalve het hoofdvaartuig, te mijner beschikking en onder
mijn bevel gesteld werden, en ik heb reeds bij gelegenheid de meening
uitgesproken, dat ook de reizen dezer schepen in de geschiedenis der
zeereizen verdienen vermeld te worden. Daar wij ons nu voor de mon-
ding der Lena van dat schip, 't welk de Vega het langst op haar tocht
naar 't Oosten vergezelde, gescheiden hadden , zal het hier wel de plaats
zijn met eenige woorden verslag te geven van het einde der reizen van

Fraser, Express en Lena en de gronden op te geven voor mijn bewe-
ren, dat deze reizen van beteekenis waren.

Den 9<len Augustus, om 10 uur 's voormiddags, nadat de Heer Sere-
brenikoff aan boord der Express gegaan was, om als gevolmachtigde
van Sibiriakoff het opperbevel over de beide schepen, voor de vaart

op de Jenissei bestemd, over te nemen, voer de Fraser met de Express
op sleeptouw uit Dicksonhaven de rivier op. De reis liep zonder
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verdere avonturen af, behalve dat men ten gevolge van onbekendheid met

hetvaarwater soms, doch gelukkig zonder ernstige gevolgen,aan den grond
raakte. Den uden Augustus was men bij Korepowskoj, dezelfde plaats
waar ik in 1876 de.waren aan land bracht, die de Ymer aan boord had
gehad. Hier werd mijn oude vriend, bekend door de tochten van 1875
en 76, de kozak Feodor, aan boord genomen. Ook thans echter be-
wees hij weder een even onnoozele loods te zijn als vroeger. In weer-
wil van de ondervinding, in 1876 opgedaan, toen door zijn toedoen
de Ymer meermalen aan den grond raakte, had hij nog altijd geen

Het stoomschip Fraser.

heldere voorstelling van het onderscheid tusschen den bouwtrant van een

zeeschip en een praam met platten bodem, bestemd voor de vaart op de
Jenissei; zijn begrip over de verantwoordelijkheid van het loodsbedrijf
toonde hij, als men hem zijn gang liet gaan, op die wijze, dathij bij moeilijke
gedeelten alle gevaren en bezwaren in de armen van den slaap trachtte
te vergeten. De Heer Serebrenikoff en de bevelhebbers der schepen
waren dus gedwongen zich zelven door middel van menigvuldige onder-
zoekingen met het peillood, die gewoonlijk door een vooruitgezonden
stoomsloep ingesteld werden, aangaande het juiste vaarwater op de hoogte
te stellen. Dit was tusschen de vlakke, met laag riet en rijke grasvlakten
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bedekte eilanden dikwijls zeer smal, doch schijnt tamelijk diep geweest
te zijn , daar men zelfs, als de vaartuigen op eigen hand, zonder een

bekwamen loods aan boord te hebben , verder zeilden, 5 —30 m. diepte
had. Nadat een visscher aan boord genomen was, die het vaarwater

beter kende dan Feodor, kon men 12 uren lang met volle vaart tus-

schen de zuidelijker Briochowski-eilanden ' bij een diepte van 30—50
m. voorwaarts zeilen. Den i4den Aug. kwam men te Tolstojnos, waar

zich een goed onderhouden Simovie bevindt, ongeveer onder 70" 10'
N.B. en 370 Km., ten Z. van Dickson-haven. Den 15den Aug. ankerde
men in een goede haven bij Saostrowskoj, een Simovie, die 100 kilom.
verder de rivier op, juist aan de boomgrens gelegen is, waar de
lading gelost en een andere ingenomen zou worden- Nadat men den
i6den een brug gebouwd had, begon men den i7den Aug. met lossen,
waarmede men den 2osten gereed was. Van hier ging de Fraser nog
verder de rivier op naar Dudino om verschillende daar vooraf gebrachte
waren als talk, weit, rogge en haver in te nemen. Den 2<len Septem-
ber keerde de stoomboot naar Saostrowskoj terug, waar de Express
intusschen ook zijn lading had ingenomen.

Dudino is een kerkdorp, daar gelegen, waar de rivier de Dudinka zich in
de Jenissei ontlast. Hier woonden twee priesters, een Smotritel (policie-be-
ambte), een paar bannelingen, eenige russische werklieden en een aan-

tal inboorlingen. Ook had daar de eigenaar der plaats, de invloedrijke
koopman Sotnikoff zijn woning. Deze ondernemende, degelijke man is in
economisch opzicht de beheerscher der geheele streek in de buurt, want

alle inwoners zijn op de een of andere wijze van hem afhankelijk.
Tegen graan, suiker, thee, ijzerwaren, kruit en lood, katoenen stoffen
en leder ruilt hij pelswerk, visschen, mammoethivoor enz. in, en de
waren worden dan door een stoomboot naar Jenisseisk gebracht om
van daar naar China, Moskau, Petersburg enz. verzonden te worden.
Onder anderen is hij ook eigenaar van zeer belangrijke kolenlagen in
de ongeveer 60 kilom. van Dudino gelegen Norilbergen. Deze eenvou-
dige en bescheiden man is steeds buitengewoon voorkomend geweest
jegens, alle geleerden, die deze streken bezochten. Zijn woning, in de buurt
der boomgrens gelegen, is waarschijnlijk het statigste paleis der Sibe-
rische Toendra's, door de inboorlingen van heinde en ver bewonderd.

' Ik noem met dezen naam, uit gebrek aan een anderen , de tallooze eilanden
die tusschen 690 45' en 710 N. B. in de Jenissei liggen.
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Het is gebouwd uit stevige boomstammen, bestaat uit twee verdiepin-
gen , heeft een groen geverwd dak, en vele vensters met wit en blauw
geschilderde versieringen. De kamers zijn warm met pelzen in plaats van
tapijten op den vloer, met bloempotten in de vensters, en met talrijke
heiligenbeelden, photographiën en kopergravures versierd.

Den 7 den September was alles voor de afreis gereed en de Fraser
en Express lichtten de ankers, om de terugreis de rivier af te onder-
nemen. Bij Tolstojnos trof men twee dagen later de stoomboot Moskwa '

van Breinen, onder bevel van kapilein Dallman, die de bemanning
aan boord had van het noorweegsche stoomschip Zaritza onder kom-
mando van kapitein Brun. Dit schip was aan de monding der Jenissei
gestrand en door zijn bemanning verlaten. Zoo erg was het even-

wel met déze stranding niet gesteld, of men kon, toen de Fraser den
i^den September de gestrande Zaritza zag liggen, het schip nog leeg-
pompen, los krijgen, de machine in beweging brengen en het schip
naar Noorwegen terugvoeren. Den igden September kwamen alle drie de
schepen naar Matotskin-sjar, waar zij eenige dagen in de Beluga-baai
voor anker lagen om water in te nemen en kolen en lading in orde
te brengen, waarna zij den 22$ten van dezelfde maand door de straat

naar 't W. zeilden en den 2Ósten behouden en met volle lading bij
Hammersfest '~ het anker wierpen. De goederen, die hierbij voor 't eerst

1 De Moskwa was de eerste stoomboot, die van den Atlantischen oceaan naar de
stad Jenisseisk voer. De hoofdfeiten van die reis dienen dus hier vermeld te worden :

Baron Knoop had met verscheidene andere Russische kooplieden in 1878 het stoom-
schip Louise voor het transport van goederen naar de Jenissei gehuurd. De Louise

strandde evenwel reeds aan de kust van Noorwegen. In zijne plaats werd een

andere noorweegsche boot gehuurd, om de waren der Louise naar de plaats hun-

ner bestemming te brengen. Maar ook dit vaartuig strandde in de Jenisseimon-
ding en werd door de bemanning verlaten, die door een kleine stoomboot, welke
de Zaritza vergezelde, nl. de Moskwa, gered werd. Met deze boot reisden nu kapitein
Dallmann, de Bremer koopman Helwig Schmidt, en een ambtenaar bij het Rus-

sische Ministerie van Financiën, Ehlertz, de rivier op. De Moskwa had een ge-
lukkige reis : het vaartuig kwam den 4^l Sept. naar Goltschicha, terwijl Turochansk

ten gevolge van veel oponthoud eerst den 24 sten Sept. gepasseerd werd. Den ist-n

October kwam men naar Podkamennaja Toengoeska en den 14(1111 October naai

de Winterhaven, aan de Tschorna-rivier voor de Moskwa bestemd. Zij ligt eenige
mijlen ten N. van Jenisseisk (Vgl. "Fahrt auf dem Jenissei von der Münding bis

Jenisseisk im Sommer 1878 in Petermann's Mittheilungen 1879 p. 81.)
" De bijzonderheden der reizen dezer schepen heb ik ontleend aan een afschrift

van het journaal van kapitein Emil Nilsson.



324 ACHTSTE HOOFDSTUK.

van de Jenissei naar Europa gebracht werden, bestonden uit ongeveer
600 ton talk, weit, rogge en haver. De naar Siberië ingevoerde waren
bestonden hoofdzakelijk uit 16 ton spijkers, 8 ton hoefijzers, 4 ton

hoefijzernagels, i6 l
/2 ton staafijzer, 33 ton tabak, 60 ton zout, 24

vaten petroleum, een uit elkaar genomen ijzeren praam met alles wat

er bij behoorde aan ankers, enz. '

Voordat ik van de reis der Lena verder verslag geef, moet ik iets
zeggen over de maatregelen, die door den Heer Sibiriakoff genomen waren
om de vaart van dit schip tusschen de riviermonding, waar zij zich van de
Vega zou scheiden, en de eigenlijke plaats harer bestemming, nl. de
stad Jakoetsk, te beveiligen. Het is natuurlijk zeer moeilijk voor een

schip om zich zonder loods zijn weg te zoeken door een uitgestrekt
deltaland, dat door een menigte diepere en ondiepere rivierarmen door-
sneden wordt en in hydrografisch opzicht volkomen onbekend is. De
Heer Sibiriakoff had het zoo geregeld, dat een nvierloods de Lena bij
de noordpunt van het deltaland zou aantreffen, en had met dezen, door
bemiddeling van den Heer Kolesoff, het volgende contract laten sluiten,
wat ik hier in zijn geheel laat volgen, omdat het in meer dan een op-
zicht een levendig beeld geeft van de verschillende sociale toestanden,
die in deze afgelegene streken heersenen. Het mij medegedeelde af-
schrift van het contract luidt, vertaald, aldus:

"Jakoetsk, in het jaar eenduizend achthonderd acht en zeventig, den
iöden Februari, heb ik, de ondergeteekende Jakoet Afonasii Fedoroff
Winokuroff", het onderstaande contract met fwan Platonowitsch Kole-

soff, koopman van het tweede gilde in de stad Jakoetsk, gesloten.
__

,

1. Ik, Winokuroff, verbind mij het expeditieschip van professor Nor-

denskiöld van het dorp Tas-Ary, dat ongeveer 150 werst beneden
het dorp Bulun ligt, de Lena-rivier op te loodsen. Van het eiland
Tumat, dat in het N. O. gedeelte der Lena-delta ligt, verbind ik mij
voor het naar boven brengen van dit schip op mijne eigenekosten onder

1 De in 1876 door Wiggins en mij naar de Jenissei gevoerde waren en de koop
waren, die Schwanenberg in 1877 van daar uitvoerde, waren eigenlijk slechts proeven

van waren op eenigszins grootere schaal. De waren, die de Zaritza aan boord
had, toen zij in de monding der Jenissei aan den grond raakte, zijn mij onbekend.



CONTRACT MET DEN LOODS. 325

de inwoners van de plaats een loods te nemen, die goed bekend is
met het diepste vaarwater, dat toegang tot de rivier de Lena verleent
tot aan het dorp Tas-Ary. De chef der expeditie zal in het dorp Tas
Arv dezen loods ontslaan.

2. Daar ik geen Russisch versta, verbind ik mij een Jakoetschen tolk
mee te nemen, die Russisch verstaat en schrijven kan. In Mei van dit
jaar zal ik, Winokuroff, met den tolk van de stad Jakoetsk de Lena
af naar het eiland Tumat varen en daar te zamen met den tolk de
expeditie afwachten.

3. Op de vaart de rivier af en naar het Tumat-eiland ben ik ver-

plicht onder de bewoners der streek een kundigen wegwijzer aan te

nemen, die ons op mijn eigen booten door den diepsten arm der Lena

delta naar het eiland vergezellen zal. Op de vaart van het dorpTas-Ary
naar Tumat-eiland zal ik met het peillood onderzoekingen doen en

de diepte van het vaarwater opteekenen.
4. Tusschen het dorp Bulun en het Tumat-eiland zelf verbind ik mij

voor de overwintering van het schip twee plaatsen op te zoeken, die
volkomen geschikt en tegen het ijs beschut zijn. Verder zal ik den be-
velhebber der expeditie een dagboek voorleggen van alles wat ik als
wetenswaardig voor de beveiliging der vaart en voor de overwintering
der schepen mocht opmerken; ook zal ik.de plaatsen moeten opgeven,
die voor de scheepvaart gevaarlijk zijn of niet gepasseerdkunnen worden.

5. Na de aankomst bij het eiland Tumat zal ik het tot mijn eersten
plicht rekenen een diepen en voor de zeeschepen geschikte haven aan

de westzijde van het eiland te zoeken. Tot dit doel verbind ik mij twee
eigene booten mee te brengen , die, als dit noodig is, het eigendom
der expeditie kunnen blijven. Bij de gevonden haven verplicht ik mij
op een hoog gelegen plaats aan het strand van het eiland, dat van kaap
Olenek gezienkan worden, als signaal een toren van drijfhout of aarde, op
de wijze van de kozakkenheuvels en niet lager dan zeven voet, op te

richten. Op dezen onderbouw zal ik een bok van drie of meer dikke
balken oprichten en in het bovenste gedeelte een lange stang met een

katrol voor de vlag aanbrengen. De vlag moet op zijn minst 42 voet

boven den grond zijn opgehangen. Totdat de rivier dichtvriest zal ik
bij het aldus opgerichte signaal de wacht houden. Voor dit doel heeft
de heer Kolesoff mij met een vlag, die gereed is, een vlaggestok en

een touw voorzien. Als de nachten echter donker worden, zal ik in de
buurt van het signaal twee of drie groote vuren aanleggen of aan het
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signaal zelf lantarens ophangen, zoodat deze lantarens of vuren van

zee uit gezien kunnen worden.
6. Van het dorp Tas-Ary moet ik de schepen der expeditie naar de

stad Jakoetsk brengen door hun het rechte vaarwater op deLena-rivier
aan te wijzen. De tolk zal zich gedurende de geheele vaart aan mijne
zijde bevinden.

7. Van den dag af, waarop ik van Jakoetsk afreis, tot aan het einde
van mijn diensttijd bij de expeditie van Nordenskiöld moeten ik, Wino-
kuroff, en mijn tolk altijd nuchteren zijn, ons eerlijk en beleefd gedra-
gen en stipt de bevelen van den kapitein gehoorzamen.

8. Voor al deze mijne verplichtingen zal de heer Kolesoff mij 900
roebels betalen.

9. Na aankomst der expeditie te Jakoetsk mag ik, zonder verlof van
den chef, het schip niet verlaten, maar ik zal altijd aan boord moeten

blijven. Als de kapitein het wenschelijk acht, dat ik hem tot aan de
monding der Lena vergezel, moet ik tegen een extra-vergoeding van

300 roebels aan dien wensch voldoen. Op die laatste vaart ben ik
niet verplicht een tolk mede te nemen.

10. Als de aankomst der expeditie bij het Tumat-eiland door de eene
of andere omstandigheid tot aan de maand November verhinderd wordt,
heb ik het recht mij met mijn tolk naar Jakoetsk te begeven en den heer
Kolesoff een van overheidswege, door den commandant Baschleff of
den een of anderen plaatselijkeu ambtenaar afgegeven getuigschrift voor
te leggen, dat ik op het Tumat-eiland het signaal werkelijk opgericht
en mij daar opgehouden heb, totdat de rivier zich met ijs bedekte, en

dat ik eerst afgereisd ben, nadat de expeditie niet meer te verwachten
was. Dan moet de heer Kolesoff op grond van dit contract met mij
afrekenen en mij de geheele som van 900 roebels, behalve 200 roebels
voor mijne terugreis, uitbetalen.

11. Als de schepen der expeditie zoo laat bij het Tumat-eiland aan-
komen zouden, dat de vaart de Lena op onmogelijk wordt, zullen wij,
(ik en mijn tolk) met de expeditie overwinteren tot de rivier in het
jaar 1879 °Pen wordt. En hierbij zullen wij, ik en mijn tolk, voor onze
eigen rekening daar wonen, waar de schepen overwinteren, en wij zullen
bij de expeditie dienst doen als behoorden wij tot de bemanning. Zoodra
de scheepvaart weer mogelijk wordt, zal ik de schepen van de plaats
der overwintering naar Jakoetsk brengen. Daarvoor heb ik, behalve de
mij toekomende 900, nog 800 roebels te ontvangen. Als het ook op
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deze reis noodzakelijk worden mocht de schepen van Jakoetsk naar de
monding der Lena terug te brengen, moet ik dat doen en zal daarvoor

300 roebels ontvangen. Als de schepen evenwel in Jakoetsk overwinteren ,

ben ik gedurende den winter vrij, doch behoef slechts bij de reis van
het volgende jaar, als dat noodig wordt, ze naar de monding der Lena
te vergezellen. In dat geval heb ik 300 roebels te ontvangen.

12. Van deze bepaalde som moet de heer Kolesoff mij bij het sluiten
van dit contract 300 roebel als voorschot betalen, voorts 150 roebel in
de maand Mei bij de afvaart, en in het dorp Bulun 250 voor mijn
uitgaven ten behoeve van gids en loodsen en voor andere onkosten.
Het overige zal ik na mijn terugkomst te Jakoetsk ontvangen.

13. In de maand Mei bij de afreis zal ik, als ik door ziekte verhin-
derd word mij naar het Tumat-eiland te begeven, den Heer Kolosoff
de mij bij het sluiten van dit contract ontvangen som terugbetalen ,

evenwel na aftrek van dat geld, 't welk ik den tolk als handgeld ge-
geven en dat wat ik voor de booten betaald heb. Mocht ik dan niet
in staat zijn de som terug te betalen, dan zal ik, Winokuroff, het
door mij niet terugbetaalde bedrag in de goudmijnen van den Heer
Sibiriakoff moeten verdienen.

14. Dit alles hebben wij beide contractanten ons heilig verbonden
stipt en eerlijk te zullen nakomen.

Op het afschrift staat verder aangeteekend, dat de Jakoet Afonasii
Fedoroff Winokuroff dit contract niet met zijn naam onderteekend heeft,
maar er zijn zegel aangehecht, 't welk de Jakoet Alexii Zassimoff
Mironoff gegraveerd heeft; voorts dat de voorwaarden door den koop-
man Iwan Kolosoff erkend zijn en dat alles bij het politiebestuur
van het Jakoetsche distrikt is ingeschreven. Bij het sluiten van het
contract hadden de gouverneur en de bisschop van Jakoetsk hun
vriendelijke medewerking verleend. Beiden stelden zeer veel belang in
de voorgenomen reis; de laatste kende zelfs de kust der Ijszee uit
eigen ervaring. En toch in weerwil van alle plechtige bepalingen ge-
beurde er niets anders dan dat de loods de ontvangst der groote geldsom
met een duchtig drinkgelag vierde en in zijn dronkenschap den arm

brak. Hij kon dus niet naar de plaats gaan, die voor de ontmoeting
was aangewezen, en Johannesen moest zich met zijn kleine stoomboot
zoo goed het gaan kon alleen helpen.
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Nadat de Lena zich in den nacht van den 27s.cn op den 28sten
Augustus van de Vega gescheiden had , stoomde zij naar land en be-
reikte reeds denzelfden dag de noordoostelijke, onder 730 47' N. B. ' gele-
gen punt der Lena-delta. Hier had het signaal van den loods opgericht
moeten zijn, maar noch . loods, noch vlaggenstok waren te zien. Om
nu het teeken, dat hem moest wijzen waar hij kon'binnen varen, op
te zoeken, voer Johannesen 40 kilom. langs het strand naar 't Wes-
ten ; toen hij echter ook in deze richting te vergeefs gezocht had,

De stoomboot Lena.

keerde hij naar de eerstgenoemde plaats terug en landde daar. Aan den
oever stond een zeer oude hut, die reeds geheel met aarde opgevuld
was. Waarschijnlijk was zij afkomstig van de eene of andere expeditie,
die deze streek in 't begin dezer eeuw bezocht had. Wilde rendie-
ren zag men in groote menigte. Daar volgens het genoemde contract

1 Volgens de bepaling van Johannesen. Op Wrangel's kaart wordt de pools-
hoogte dezer kaap bepaald op 73» 30'; voor de lengte verkreeg Johannesen 125°
31', in plaats van 1270.
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het signaal van kaap Olonek zichtbaar had moeten zijn, stoomde
Johannesen nog eens naar het Westen, terwijl hij daarbij zoo dicht
mogelijk aan het land hield. Omdat het vaarwater hier echter steeds
ondieper werd, zonder dat men ergens een toren in 't gezicht kreeg,
moest Johannesen er toe besluiten zelf zijn weg door het delta-land te

zoeken. Hij besloot daartoe den oostelijken arm der monding op te
gaan, die op de kaart als zeer breed opgegeven staat, en die ook door
de schepen der groote noordsche expeditie schijnt gekozen te zijn. x

Hans Christiaan Johannesen, Kommandant der Lena, geb. 1846.

Veertig kilom. ten O. van de punt der Lena-d elta trof Johannesen

1 Volgens Latkin ("Petermann's Mittheilungen'', 1879 p. 92) wordt de delta
der Lena door zeven hoofdarmen doorsneden, van welke de westelijke arm Anatar-
tisch heet. Hier ontlast zij zich bij een 56 voet hoog voorgebergte, IJskaap (Ledja-
noi) genoemd. Daarop volgen de armen Bjelkoj en Tumatsky, aan wier monding
in 1739 een nu nog bewaard gebleven baken door Laptew gesteld werd Dan

volgen de drie overige hoofdarmen der rivier Kychistach, Trofimowski en Kisch-
lach en eindelijk de zeer breede oostelijke monding, Bychowski. Misschien is een
der smallere rivierarmen voor de vaart de rivier op te verkiezen boven dezen
breeden, maar wegens de ondiepten moeilijker te bevaren arm.
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drie zandbanken aan, die hij omzeilde. Toen hij deze voorbij was,
werd het water dieper, zoodat hij op een afstand van 5 kilom. van
het land verder zeilen kon. Den isten September wierp Johannesen in
een bocht van het vasteland, in de buurt der Bychowska-monding, het
anker en zette van hier de vaart den 3den September 's morgens te
half drie de rivier op voort. Maar reeds om 10 uur 's voormiddags
raakte de Lena vast. Het water daalde en begon eerst weder een uur

na middernacht te stijgen; men kwam dus eerst den volgenden dag,
om 8 uur 's voormiddags, los en ook toen nog slechts met de grootste
moeite. De vaart door het delta-land werd nog daarenboven daardoor
bemoeilijkt, dat de voor 140 jaar gemaakte kaarten volkomen onbruik-
baar waren. De delta heeft namelijk sedert dien tijd belangrijke veran-
deringen ondergaan: waar toen zandbanken lagen , liggen thans groote
met bosch en gras begroeide eilanden, en op andere plaatsen zijn om-
gekeerd geheele eilanden door de rivier weggespoeld.

Terwijl het schip aan den grond zat, kwamen negen Toengoezen aan
boord. Zij roeiden in kleine, uit een enkelen boomstam uitgeholdeboo-
ten , die ieder één man konden bevatten. Te vergeefs beproefde Johan-
nesen een der Toengoezen over te halen de stoomboot binnen te loodsen.
Het gelukte hem niet hun duidelijk te maken wat hij verlangde, en dat
in weerwil van alle moeite van den russischen tolk: wel een bewijs
hoe weinig deze Toengoezen met de beheerschers van Siberië in aan-

raking komen; voorts van de moeite, die deze wilden hebben om de taal der
beschaafde volken aan te leeren , of van den onwil dien zij in dat opzicht
aan den dag leggen. Eerst den 7 den September werd nu eindelijk het delta-

land gepasseerd en stoomde men derivier zelve binnen , waar het vaarwater
zeer veel beter werd. Johannesen zegt in zijn bericht over de vaart, dat het
niet waarschijnlijk is dat een der westelijke armen van de monding der
Lena van beteekenis zou zijn , want vooreerst is de watermassa, die zich in
oostelijke richting ontlast, reeds zeer belangrijk in vergelijking van de
geheele watermassa der rivier en verder bevatten de door Johannesen
bezochte westelijke en noordelijke armen slechts zout water, terwijl dat
der oostelijke volkomen zonder eenigen zoutsmaak was. Den Bsten Sep-
tember bereikte men 's morgens de eerste vaste woonplaats aan de Lena,
Tas-Ary. Men landde om inlichtingen over het vaarwater in te winnen,
doch kon zich bij de inwoners niet verstaanbaar maken, daar het
Toengoezen waren, 's Namiddags kwam men bij een ander rivierdorp,
Bulun. Vol ongeduld om verder te komen en vermoedende dat het
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ook wel weder alleen door "Aziaten" ' bewoond zou zijn, wilde Johan-
nesen het voorbijvaren. Maar toen de bewoners het stoomschip zagen,
begroetten zij het met vreugde en schoten uit alle geweren -, die zij
maar machtig konden worden. De Lena wierp daarop het anker. Twee
ambtenaren der kroon en een priester kwamen aan boord en de laatste
sprak een dankgebed uit.

Daar , aan de grens der Toendra , schijnt zelfs de Aziaat zeer wel
de beteekenis er van te begrijpen, dat schepen van de wereldzeeën tot

de groote rivieren doordringen kunnen. Een bewijs daarvan ontving ik
zelf in 1875. Toen ik nog vóór de ontmoeting met het stoomschip
Alexander in mijn eigen noordsche boot met twee geleerden en drie
visschers de rivier opvoer, landden wij o. a. op een plaats, waar toen
juist een aantal Dolganen bijeenwaren. Toen het dezen duidelijk ge-
worden was, dat wij niet als handelaars in brandewijn of vischopkoo-
pers bij hen gekomen waren, maar van 't Noorden over zee, geraak-
ten zij geheel en al in verrukking. Wij stonden bloot aan de minder
aangename omhelzingen van onze in pelzen gekleede bewonderaars
en eindelijk had een van ons het ongeluk in de 'rivier te vallen, toen

de Dolganen in hun verrukking bijna met geweld een poging in 't werk
stelden om hem door het water te dragen naar de boot, die een eind
ver van het tot ver in zee ondiepe strand voor anker lag. Ook in
Dudino hielden de priesters een dankstond voor onze behouden aan-
komst. Twee van hen hielden de mis, terwijl de koster, in een tot aan
de voeten reikenden kaftan van schaapsvel gekleed, vol ijver en vroom-

heid een kolossaal wierookbekken slingerde. De reuk daarvan was reeds
dadelijk niet bijzonder aangenaam, maar weldra werd zij zoo sterk en
onaangenaam, dat ik, die een plaats vooraan onder de toehoorders ge-
kregen had, ofschoon de plechtigheid in de vrije lucht gehouden werd,
op het punt stond om te stikken. Spoedig was de geheele koster in een
dikke rookwolk gehuld en men bespeurde nu dat zijn pels, tegelijk
met het reukwerk, in brand was geraakt. De godsdienstoefening werd
daardoor evenwel niet afgebroken , maar het vuur door een over den
koster uitgegoten emmer water onder algemeene hilariteit gebluscht.

Den gden September, des morgens, zette de Lena haar vaart rivier-
opwaarts voort, en wel steeds onder het geleide van den ambtenaar en

1 Een in Siberië gebruikelijke en op alle inboorlingen toegepaste benaming.
2 Dit is ten onrechte zoo uitgelegd, alsof zij op het vaartuig geschoten hadden.
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den priester, die evenwel spoedig aan land moesten gezet worden, daar
zij zich in hun blijdschap geheel en al bedronken hadden. Den i3den
September bereikte men Schigansk, waar men een proef van de daar
voorhanden kolen innam, die evenwel geheel onbruikbaar bleken te zijn, '

en den 21sten Sept. kwam men te Jakoetsk aan. Het eerste schip, dat
van den Oceaan tot in het hart van Siberië had weten door te dringen,

Jakoetsk in de 17e eeuw. — Volgens Witsen.

werd hier met groote welwillendheid en gastvrijheid ontvangen, zoowel
van den kant van de autoriteiten als van de bevolking.

1 Een kolenlaag is vlak bij de oppervlakte dikwijls onbruikbaar , omdat zij daar
eeuwen lang bloot gelegen heeft en aan de werking der lucht blootgesteld is ge-
weest, terwijl zij daarentegen meer in de diepte zeer bruikbare kolen opleveren
kan. Doch het kan ook zijn dat men hier den koolschiefer , die de kolenlaag
dikwijls omgeeft, met de werkelijke kool verward heeft. Bij lieden , die met het
uitgraven der kool niet bekend zijn, behoort zulk een verwarring niet tot de
uitzonderingen maar tot den regel.
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Daar Johannesen hier evenwel Sibiriakofif's agent Kolosoff niet aantrof,

zette hij zijne reis de rivier op voort, tot hij den S*ten October bij het
dorp Njaskaja, 220 werst van Witim , ongeveer onder 60'' N. 8., aan-

kwam. Van hier keerde hij weer naar Jakoetsk terug en legde de boot
iets ten zuiden van deze stad ter overwintering.

Zoowel de Fraser en de Express als de Lena hadden dus de hun voor

de afreis der expeditie gestelde taak volkomen vervuld en hunne vaarten

zullen steeds een belangrijke plaats innemen in de rij der onderzoekings-

Jakoetsk in de 19" eeuw. — Xaar een nieuwere Russische teekening.

tochten , waardoor de vaart op de Siberische Ijszee geopend werd. Om
een denkbeeld te geven van den invloed, welken deze verbinding over
zee op den wereldhandel hebben kan , en van de nieuwe bronnen voor
geluk en welvaart, die daardoor voor millioenen kunnen geopend wor-

den , zal ik met enkele woorden de gesteldheid der landen bespreken,
die door deze scheepvaart met de oude beschaafde staten van Europa
in aanraking zouden komen.

Als men Siberië in zijn ruimste beteekenis neemt, d. i. als men onder
dien naam niet alleen het eigenlijke Siberië, maar ook de gedeelten
van Hoog-Azië verstaat, die rondom het brongebied der groote Sibe-
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rische rivieren gelegen zijn, dan kan dit land in uitgestrektheid, klimaat,
vruchtbaarheid en de mogelijkheid om een talrijke bevolking op te nemen,
zeer goed met Amerika benoorden den 4oslüll graad N. B. vergeleken wor-
den. Evenals Amerika, is het noorden van Siberië eene woudlooze vlakte.
Ten zuiden van dit gebied, waarin slechts de jager, de visscher en hij
die zijn rendieren weidt, een schamel bestaan vinden, begint een uitge-
strekte woudstreek, die moeilijk verbouwd kan worden en die, wat de
natuurlijke gesteldheid betreft, het best met Zweden en Finland be-
noorden den 60 of 6i-sten breedtegraad kan vergeleken worden. Ten
zuiden van dezen woudgordel treft men weder, zoowel in Siberië als in
Amerika, onmetelijke streken aan van een buitengewoon vruchtbaren
bodem, die alleszins in staat is de moeite van den landbouwer te beloonen,
zooals dit dan ook door den graanuitvoer der laatste jaren uit de grens-
landen tusschen de Vereenigde Staten en Canada op afdoende wijze
bewezen wordt. Tusschen Siberië en Amerika bestaat evenwel dit ver-
schil, dat, terwijl produkten van den bodem in Amerika gemakkelijk
üit de havens aan den Atlantischen en grooten Oceaan kunnen uitgevoerd
worden, daarentegenhet beste gedeelte van Siberië, nl. dat, 't welk rondom
den bovenloop van de Ob-Irtysch en van de Jenissei gelegen is, van

de wereldzee door kolossale landen, die er vóór gelegen zijn, gescheiden
is; en dat de groote rivieren, die in Siberië het land doorsnijden en
door de natuur bestemd schijnen om zoowel voor het binnenland als
voor de gemeenschap met de buitenwereld de groote verkeerswegen te

vormen, allen naar 't noorden stroomen en zich in een zee ontlasten
,

die tot op onze dagen voor volkomen ontoegankelijk gehouden werd.
Van deze rivieren neemt de dubbele rivier, de Ob-Irtysch, met hare

talrijke zijtakken een terrein van over de 60.000 geogr. Q mijlen in,
de Jenissei-Angaravan ten naastenbij 50.000 en de Lena van ruim 40.000.'

1 Om niet zonder nader onderzoek getallen na te schrijven, zooals zij vroeger reeds
duizendmaal nageschreven zijn , heb ik , gebruik makende van Petermann's kaart van

Noord- en Midden-Azië in Stieler's Hand-Atlas, een berekening gemaakt van de
grootte der Siberische stroomgebieden en het volgende gevonden

Vierk. Kilom. Geogr. u mijlen.
Het stroomgebied van den Ob (met de Tas) 3,445,000 62,560
„ „ ~ „ Jenissei 2,712,000 49,250

„ „ „ Lena 2,395,000 43,5°°
Van deze stroomgebieden liggen 4,966000 O kilometer of ten naastenbij 90,000 u

geogr. mijlen ten zuiden van den 6osicn breedtegraad.
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Zooals de kaart van Siberië's rivierstelsel, die bij dit werk gevoegd is,
aanwijst, ligt van deze onmetelijke landmassa slechts een klein gedeelte
benoorden den poolcirkel en slechts zeer onbelangrijke gedeelten worden
door de boomlooze toendra ingenomen. Dit heeft daarin zijn grond,
dat het grootste gedeelte der kustlanden, aan de Ijszee gelegen, zijn
water door eigene kleinere rivieren afvoert en dus niet, als tot de hier
besproken stroomgebieden behoorende, kan beschouwd worden. Trekt
men in 't noorden de grens van den bodem, die met voordeel zou kun-
nen bebouwd worden, langs den oosten graad N. B. , dan blijft nog een

oppervlakte van 90,000 Q mijl over, die zou kunnen bebouwd worden.
Een derde hiervan zal wel ingenomen worden door bergland, dat met zware
bosschen bedekt is en slechts met moeite kan ontgonnen worden; het ove-

rige evenwel bestaat meestal uit grasvlakten , met dun woud bedekt, en is
gemakkelijk te bebouwen. Die grasvlakten zijn reeds met den weelderig-
sten plantengroei bedekt. De bodem, op vele plaatsen zeer veel over-

eenkomst hebbende met de zwarte aarde of "Tschernosem" van Rusland,
beloont hier met rijke oogsten zelfs den geringsten veldarbeid. Des-

niettemin worden deze streken slechts door eene buitengewoon schrale
bevolking bewoond, terwijl toch vele, vele millioenen daar zonder moeite
hun bestaan zullen kunnen vinden , als eens die veldbouw derijke natuur-

lijke hulpbronnen van het land tot ontwikkeling gebracht heeft.
Een voor Siberië's toekomstige welvaart bijzonder gunstige omstandig-

heid is deze, dat zijn drie groote rivieren reeds nu voor 't grootste ge-
deelte bevaarbaar zijn. De Ob is bevaarbaar van Biisk 52 'M 2 N. 8., en

de Irtysch minstens van Semipalatinsk (50" 18 N. B.) De Jenissei, die,
nadat zij met hare twee hoofdarmen haar in China gelegen brongebied
verlaten heeft, geheel Siberië van 46 J N.B. in 't zuiden tot 73' :n

't noorden doorsnijdt en dus door een streek loopt, even groot als de
afstand van Venetië tot aan de Noordkaap of van de Missisippi-mon-
ding tot aan het noordelijk uiteinde van het Winnipeg-meer — die Jenis-
sei is evenzeer van nature bevaarbaar, en wel van de zee tot Jenisseisk.
Tot aan die stad heeft reeds nu, langs de beide hoofdarmen , van Minu-
sinsk en de streken rondom het Baikal-meer af, een afvoer van vrachtgoe-
deren plaats. Met behulp van verschillende werken, ten behoeve van derei-
niging der rivier ondernomen, (werken die niet zookostbaar zijn, in aanmer-

king genomen het groote voordeel, dat zij kunnen opleveren), moet de An-
gara voor haar geheelen loop bevaarbaar kunnen gemaakt worden, en
evenzoo de voortzetting der Angara, de rivier de Selenga, nl. in haar
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benedenloop tusschen de Chineesche grens en het Baikal-meer. Hierdoor
zou de rivier een waterweg vormen voor het vervoer der produkten
van Noord-China en Zuid-Siberië naar een zee, over welke men met

een gewone stoomboot in 5 a 6 dagen naar de Witte zee en de Noord-
kaap komen kan. Een dergelijke verbinding kan op de dubbele rivier de
Ob-Irtysch met West-Siberië en Hoog-Azië tot aan Chineesch-Dsjoengarije
geopend worden, waar de Irtysch haar loop met een in het Saisan-meer
vallende kleinere rivier, begint nl. de zwarte Irtysch, die bezuiden het
Altai-gebergte in de buurt van het stroomgebied der Jenissei of van de
Selenga ontspringt. Op verscheidene plaatsen naderen de stroomgebieden
van Ob en Jenissei elkander door zijtakken, die zoo dicht bij elkander ont-
springen , dat kanaalwerken van geringen omvang voor de verbinding der
beide stroomstelsels voldoende zouden zijn. Datzelfde is ook het geval
met de zijtakken van Jenissei en Lena, die op verscheidene plaatsen
elkander bijna bereiken, terwijl de Lena zelf volgens opgave van Latkin
van het dorp Kotschuga tot aan de zee bevaarbaar is. Men ziet hieruit,
welk buitengewoon voordeelig net van binnenlandsche verkeerswegen
Siberië bezit, doch dat van den anderen kant een verbinding over zee
tusschen dit land en de overige wereld slechts over de Ijszee moge-
lijk is. Dit is het, waarop de zoo groote beteekenis der vaart over de
Ijszee naar Siberië berust. Kan dit verkeer tot stand komen, dan zal
èn Siberië, zelfs zonder groote uitgaven voor kanaalwerken te doen,
een der best gelegen landen van de wereld worden, wac betreft het
goedkoope transport van koopvaren, èn het oude denkbeeld van een
noordoostelijken handelsweg naar China zal dan verwezenlijkt kunnen
worden. Als daarentegen de scheepvaart op de Ijszee niet tot stand
komt, zal Siberië nog lang blijven wat het thans is: een land, rijk
aan grondstoffen, maar arm aan alles wat noodig is voor het gemak
en het comfort, dat de beschaafde mensen in onze dagen moeilijk meer
missen kan.

Menigeen zou misschien meenen, dat in het tegenwoordige gebrek
aan geschikte middelen van vervoer voor den handel door een spoor-
weg, die door Rusland en zuidelijk Siberië gelegd werd, zou kunnen
worden voorzien. Dit is evenwel volstrekt het geval niet. Integendeel
juist een verbinding over zee is voor het bestaan van zulk een spoor-
weg een noodzakelijke voorwaarde. Nooit toch zal er sprake van kunnen
zijn de produkten van den landbouw en de boschprodukten door middel
van een spoorweg over eene lengte van 3 tot 5000 K.m. uit te voeren,
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de lijn, die het vruchtbare stroomgebied der Ob-Irtysch van de naaste
Europeesche haven scheidt. Zelfs als men aanneemt, dat de spoorweg-
vracht, alle kosten er onder begrepen, tot 2 '/, oere (100 oere ___■ f 0.66')
per kilometer voor de ton zou kunnen verminderd worden, zou deze toch
in allen gevalle van Siberië's graanstreken tot de een of andere haven in
de Oostzee oploopen tot een vracht van 75—125 kronen of van/48 —ƒB4
per ton. Met een zoo hooge vracht, waarbij dus nog de lasten en kosten
der overlading komen, kan men geen der gewone produkten van akker-
bouw of boschcultuur bezwaren, wat gemakkelijk in te zien is, als men
deze vracht met de tegenwoordige prijzen der wereldmarkt, bv. voor
weit, rogge, haver, boekweit, balken enz. vergelijkt.

Als evenwel de Siberische landbouwer zijne grondstoffen niet verkoopen
kan, zal het land ook verder even schraal bevolkt blijven als dit thans
het geval is. Evenmin kan de armzalige bevolking, die daar leeft, zich
de middelen verschaffen zulke produkten der tegenwoordige nijverheid
aan te koopen , die een kostbaar transport langs den spoorweg waard zijn.
Zonder dat tevens een verbinding over zee tot stand komt, blijft dus het
spoorwegverkeer zeer gering, blijft het land in denzelfden toestand waarin
het zich thans bevindt, en duurt de stilstand in den vooruitgang van de
Europeesche bevolking, die zich daar thans ophoudt, onveranderd voort.

Om den lezer een denkbeeld te geven van de natuurlijke gesteldheid
eener Siberische rivier en het verkeer er op, zooals dit thans plaats heeft,
zal ik, voordat ik tot de beschrijving der vaart van de Vega terugkeer,
eenige uittreksels geven uit mijne aanteekeningen, gemaakt op de reis,
die ik in 1875 de Jenissei op gedaan heb — waarbij ik er evenwel aan

herinner, dat de natuurlijke gesteldheid bij de Ob-Irtysch en bij de
Lena belangrijk afwijkt van die bij de Jenissei, omdat de Ob-Irtysch
door lagere, vruchtbaarder en meer bevolkte streken, de Lena daaren-
tegen door wilder landen stroomt, die wel meer natuurschoon bezitten,
maar ook minder bebouwd zijn.

Als men van Dicksonhaven de rivier opvaart, passeert men eerst de
breede sond tusschen Sibiriakoff-eiland en het vasteland, maar het eiland
is zoo laag, dat het van den oostelijken oever van dien rivierarm, wel-
ken de schepen bij het op- en afzeilen der rivier gewoonlijk plegen te

volgen, niet zichtbaar is. Het vasteland daarentegen ligt in den beginne
hoog en men kan op de vaart langs de kust op dat vasteland ver-

scheidene uitloopers van de naar schatting 150—200 M. hooge bergen
in het binnenland onderscheiden. Zij zijn in den zomer zonder sneeuw.
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lets bezuiden Dicksonhaven strekken zij zich tot aan den oever uit, waar
zij eene in de rivier uitstekende lage klip of laag voorgebergte vormen,
dat naar een ouden, overigens onbekenden Siberischen pooljager, Jefre-
mow Kamen genoemd is.

Het Sibiriokaff-eiland is, voor zoover men weet, nooit door menschen
bezocht geworden, zelfs niet in dien tijd, toen talrijke simoviën aan de
monding der Jenissei aanwezig waren. Op de oudere kaarten toch van
Siberië wordt het eiland niet aangewezen, ofschoon dezekaarten, zooals
blijkt uit het facsimile, op p. 179 daarvan gegeven, de namen van een
menigte thans verlaten simoviën aan de monding der Jenissei te lezen
gaven. Even zoo min wordt het eiland in het bericht over de vaarten

der groote noordsche expedities vermeld. Het westelijke strand van het
eiland, het eenige dat ik gezien heb, draagt geheel en al het karakter
der toendra's, die wij later zullen beschrijven. Verscheidene rendieren
zag men op de hellingen der lage met gras bedekte heuvels van het
eiland weiden, waarom ik geloof dat de jager, die hier voor 't eerst aan
land gaat, een rijke vangst zal doen.

In het jaar 1875 zagen wij nog bij Jefremow Kamen drie ijsberen,
die heel vreedzaam tusschen de rotsen rondzwierven en zich door het
groote vuur van drijfhout, dat wij voor het koken onzer koffij op het
strand hadden aangelegd, niet lieten afschrikken. Hier troffen wij voor
de laatste maal gedurende onze reis de rivier op werkelijke zeedieren aan ,

nl. Appendicularia, Clio, Medusen, groote Beroiden enz. Grootere struik-
gewassen ontbraken geheel en al, maar het plantenrijk begon een van
de eigenlijke ijszeeflora afwijkend karakter aan te nemen. lets ten Z.

van Jefremow Kamen begint de eigenlijke toendra: een woudlooze, door
geen berghoogten afgebroken vlakte, niet talrijke kleine meren bedekt
en door smalle dalen of gangen doorsneden , die het gaan over de schijn-
baar effene vlakte dikwijls zeer bezwaarlijk maken.

Evenals bij alle van 't Zuiden naar 't Noorden gaande rivieren ' in

1 Het is een algemeene regel dat als rivieren door losse aardlagen in de rich-
ting, stroomen die belangrijk afwijkt van de richting des poolcirkels — dewaarnemer
wordt met het gezicht naar de monding gedacht — de rechteroever hoog en de
linker laag is. De oorzaak hiervan is de ronde gedaante en de draaiing der aarde,
die, als er geen belemmering in den weg trad, het water voor noordwaarts
stroomende rivieren oostwaarts zou doen afwijken, voor zuidwaarts stroomende
daarentegen westwaarts. Deze afwijking wordt wel door den oever belemmerd, maar
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Siberië is ook de westelijke oever van de Jenissei overal waar hij uit losse
aardlagen bestaat, volkomen vlak en dikwijls moerassig, terwijl daaren-
tegen de oostelijke oever uit een steile, 10—20 m. hooge helling bestaat,
die zich ten N. van de woudgrens op een zeer merkwaardige wijze in pun-
ten splitst, welke den vorm van pyramiden hebben. Talrijke hier voorko-
mende schalen van schelpdieren, tot soorten behoorende, die nog in de
Ijszee leven, bewijzen dat althans de bovenste laag der toendra afge-
zet is door een zee, welke gelijk is aan die waardoor de noordkust van
Siberië thans bespoeld wordt. l

Beeld van de oevers der Jenissei. — Naar een teekening van A. R. Lundström.

De toendra zelf is in den zomer volkomen vrij van sneeuw, maar reeds
op geringe diepte beneden de oppervlakte is de grond voortdurend be-

tegelijkertijd wordt die oever langzamerhand afgevreten en weggespoeld ,
zoodat de

bedding der rivier in den loop der eeuwen in de aangegeven richting verlegd wordt.
' Als proef van de subfossiele weekdierenfauna der toendra zijn hiernaast eenige

der algemeen voorkomende soorten afgebeeld:

I. Mya arenaria Lin., s/, der natuur- 2. Mya truncata Lin. var. Uddeval-

lijke grootte. lensis Forb., 3/3
der nat- gr-
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vroren. Op verscheidene plaatsen wisselen de aardlagen zelfs met een
laag zuiver helder ijs af. In die lagen heeft men geheele lichamen van
olifanten en neushoornen gevonden, die hier gedurende honderdduizen-
den vanjaren voor verrotting bewaard zijn gebleven. Dergelijke vondsten
zijn echter zeldzaam. Enkele beenderen van zulke voorwereldlijke dieren
komen daarentegen menigvuldig voor en bovendien veel oud drijfhout,
afkomstig uit het mammoethtijdperk en bij de inboorlingen in Siberië
bekend onder den naam van Noach-hout. Bovendien ziet men in de jong-
ste laag der toendra van de Jenissei, veel noorderlijker dan de tegen-
woordige grens van het eigenlijke woud, stevige boomstompen met vaste
wortels, die aantoonen dat de woudgrens in de Jenisseistreekook gedu-
rende ons geologisch tijdperk veel verder naar 't Noorden reikte dan
thans , misschien wel even ver als dit tengevolge van gunstige plaatselijke
omstandigheden thans nog bij de Lena het geval is.

Op de hellingen van het steile toendra-terras, evenals in verschillende
dalen van de toendra, vindt men een vrij rijken plantengroei, die reeds
ioo km. ten Z. van Jefremow Kamen werkelijk dichte verzamelingen
van bloemgewassen vormen kan, terwijl cle toendra zelf nog met een
buitengewoon schraal plantenkleed bedekt is, dat meer uit mossen dan
uit grassoorten bestaat. Laag groeiende wilgensoorten reiken tot Dick-
sonhaven (73" 30' N. B.); de dwergberk (Betuia nana L.) vindt men , of-
schoon slecht als een langs den grond kruipend struikgewas bij kaap Schai-
tanskoj (72" 8' N. B.) en hier plukten wij in 1875 °P den niet ijs ver-

mengden bodem der toendra nog Noorweegsche braambessen. Zeer
krachtige, bijna manshooge elzen (Alnaster fruticosus Ledeb.) komen
reeds bij Mesenkin (71" 28' N. B.) voor en de Briochowski-eilanden
(70 o—-71°0 —-71° N. B.) zijn op verschillende plaatsen met rijk en weelderig
struikgewas bedekt. Het begin der eigenlijke woudgrens wordt evenwel
eerst aangenomen bij de bocht, die de rivier bij 69° 40' N. 8., iets ten

N. van Dudino, maakt. Hier zijn de heuvels met een soort woud van

3. Saxicava pholadis Lin
,

•/-..

4. Tellina lata Gmel., '-/„.

5. Cardium ciliatum Fabr., 2/3 .
6. Leda pernula Müll. var. buccata

Steenstr., '/i-
7. Nucula expansa Reeve, '/, nat. gr.
8. Fusus Kröyeri Möll , ?/3 .

9
10

11.

12

13
14

i5

Fusus fornicatus Reeve, '/_•

„ tornatus Gould, 2/3 .

Margarita elegantissima Bean, '/,.

Pleurotoma plicifera Wood, '/ .

„ pyramidalis Ström., I '/_

Trichotropis borealis Brod., i'/2 .

Natica helicoides Johnst., *! .



Subfossiele weekdieren van de toendra.
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half verdroogde, grauwe, met mos begroeide lorkenboomen (Larix sibi-
rica) bedekt, die zelden een hoogte van meer dan 7—10 m. bereiken
en die veel minder den naam van boomen verdienen dan de krachtige
elzenbosschages, die bijna twee graden verder noordwaarts groeien. Maar
reeds eenige mijlen ten zuiden van deze plaats en nog ver ten noorden
van den poolcirkel groeit het woud van dennenhout reusachtig hoog.
Hier begint het wezenlijke woud, het grootste dat de aarde vermag aan
te wijzen, een woud, dat zich bijna onafgebroken van den Oeral tot in
de buurt van de zee van Ochotsk en van den 58sten of 59s.cn breedte-
graad tot ver benoorden den poolcirkel, d. i. ongeveer 1000 km. van
't N. naar 't Z. en allicht viermaal zoo ver van 't O. naar 't W. uitstrekt.
Het is een kolossaal oerwald, bijna nog niet aangeroerd door den bijl
des landbouwers, maar wel op verschillende plaatsen door uitgestrekte
boschbranden verwoest.

Op den hooggelegen, oostelijken oever der Jenissei begint het woud
onmiddelijk aan de rivier. Het bestaat hoofdzakelijk uit naaldboomen :

de cembra-den (Pinus Cembra L.) om haar zaadkorrels van waarde;
kolossale lorkenboomen; de bijna priemvormige Siberische den (Pinus
Sibirica Ledeb.); de gewone den (Pinus obovata Turcz.) en eenige andere
boomen, bijv. de gewone pijnboom (Pinus sylvestris L.). De meesten

dezer bereiken reeds benoorden den poolcirkel een buitengewoon groote
hoogte. Toch zijn zij hier op grooten afstand van de plaatsen, waar aan het
woud eenige zorg besteed wordt, dikwijls grijs van ouderdom en half uit-
gedroogd. Tusschen de boomen is de grond met afgevallen takken en

stammen bedekt, die gedeeltelijk nog versch zijn, gedeeltelijk reeds half
verrot of in een hoop aarde veranderd, welke alleen nog door de schors
bijeen gehouden wordt. De laag is zoo dicht, dat men niet gaarne op
ongebaande wegen verder gaat. Als dat echter gebeuren moet, komt
men in eenen dag niet heel ver en men loopt bovendien bestendig
gevaar in de boomwildernis zijn beenen te breken. Bijna overal zijn
de omgevallen stammen met een buitengewoon weelderig mosbed over-
dekt. Korstmossen komen daarentegen op de boomen slechts zelden
voor, waarschijnlijk ten gevolge van Siberië's droog vastelandsklimaat.
De dennen missen hier dus de bij ons zoo gewone baardbekleeding en

de bast der hier en daar tusschen de naaldboomen door schemerende
berken onderscheidt zich door een buitengewoon schitterend wit.

De westelijke oever van de Jenissei bestaat, evenals de tallooze eilan-
den der rivier, meest uit aangeslibde, laaggelegen, moerassige landstre-



HET SIBERISCHE OERWALD. 343

ken, die bij den voorjaarsvloed door de rivier overstroomd worden en
rijkelijk door haar slib gemest. Op deze wijze vormt zich hier de vrucht-
bare kleigrond, die gedeeltelijk bedekt is met een grastapijt, nimmer door
een zeis aangeraakt, gedeeltelijk met een eigenaardig struikgewas dat
tot 8 m. hoog is en waaronder men een menigte, ook in Zweden wel-
bekende plantenfamiliën aantreft, zooals bijv. Impatiens, Urtica , Sonchus ,

Heracleum enz., maar in bij ons onbekende, reusachtige vormen. Dik-
wijls wisselt een dicht houtgewas van een wilgensoort (Salix vitellina L.),
wier rechte stammen zonder takken op een afstand aan bamboesgewas-
sen van het zuiden doen denken , zoodanig afmet effene , frischgroene gras-
vlakten en kleinere wateren , dat het geheel er uitziet als een lachend, zorg-
vuldig verpleegd park, 't welk men van afgevallen takken en droog gras
gezuiverd heeft. Het is het rivierwater dat in het voorjaar bij die par-
ken , welke zelden door een menschelijken voet betreden worden en aan
het heerlijkste groen zoo rijk zijn, den rol van tuinman op zich geno-
men heeft. In de buurt van denrivieroever komen ook gelijkmatig groene
vlakten voor van een kort soort Equisetum, zonder dat er eenige
andere plant mede vermengd is. Zij vormen een "gazon" , prachtiger dan
eenige villa kan aanwijzen. Jammer maar dat het verblijf in deze streken
door de vervaarlijke massa muggen, waarmede de lucht hier opgevuld
is, bijna onmogelijk gemaakt wordt. Een overzicht van de verspreiding
der belangrijkste boomsoorten van het dal der Jenissei geeft een door
Dr. Arnell opgemaakte tabel, die in het verslag der Zweedsche expeditie
naar de Jenissei in 1876 is opgenomen. ' Daaruit ziet men dat aan de
Jenissei de berk (Betuia odorata Bechst.), de den (Pinus obovata TurczJ ,

de lorkenboom (Pinus larix L.) en de jeneverstruik (Juniperus Commu-
nis L.) tot 69 ° 35' N.B. (d. i. tot den breedtegraad van Tromsö) rei-
ken, evenals het wilgen teenboompje (Salix caprea L.) tot 68° 55',
de vuilboom of zwarte els (Prunus padus L.) en de Siberische den (Pinus
Sibirica Ledeb.) tot 66° 30', de beefpopulier (Populus tremula L.) tot

65'' 55'» (de breedtegraad van Haparanda), de pijnboom (Pinus sylva-
tica L.) tot 65 ° 50' enz.

In dien woudgordel schijnt het geheele land onafgebroken door bosch
ingenomen te zijn, zoodat men daar slechts bij uitzondering boomlooze
gedeelten aantreft. Naar 't noorden gaat het woudgedeelte in de woud-
looze toendra over door kale, hier en daar te voorschijn komende plek-

1 "Bihang till Vet.: Akad. Handl.", Bd. IV, N°. 11, p. 42.
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ken , die langzamerhand in aantal toenemen , tot dat de boomen nog slechts
in de inzakkingen der dalen en op beschutte gedeelten voorkomen om
eindelijk geheel en al te verdwijnen.

Op dezelfde wijze gaat in het zuiden de woudstreek in woudlooze
streken (de steppen) over, die eerst hier en daar met grootere of klei-
nere op zich zelfstaande groepen van loofboomen als 't ware bezaaid
zijn, tot dat deze geheel en al ophouden. Dan vormt het land een onaf-
zienbaar plantengebied, uit welks vruchtbaren bodem de heete zomer

Boot op de Siberische rivieren.
Door den Noorweegschen reiziger Chr. Hansteen op de Angararivier gebruikt

menigvuldige heerlijke plantenvormen te voorschijn roept, wier veelkleu-
rige, dikwijls zoo groote en weeldenge bloemen de velden met de rijk-
ste kleurenpracht tooien. Hier is het eigenlijk vaderland van vele pronk-
gewassen der europeesche bloemen, bijv. der pioenen, van den Siberi-
schen erwtenboora, van de blauwe zwaardlelie enz.

Terwijl de woudstreek van Siberië het grootste bosch der aarde vormt,
is deze bloemsteppe daarentegenhet grootste tot bebouwing geschikte veld,
een veld, dat in oppervlakte en vruchtbaarheid waarschijnlijk zijns gelijken
niet heeft. Zonder bemesting en met buitengewoon geringe moeite zou
men uit haar zwarte aarde, jaar in jaar uit, de rijkste oogsten kunnen
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verkrijgen. Tegenwoordig is dat uitstekende bouwland evenwel buiten-
gewoon schraal bevolkt, en dat geldt in nog hoogere mate van de
minder gemakkelijk te bebouwen woudstreek. Op grooten afstand van

de rivieren is het' een grootendeels onbekend land, waarin de Europe-
aan slechts zelden of nooit zijn voet zet, en waar slechts de inboorling
als nomade of jager rondzwerft.

Deze bosschen zijn evenwel geenszins zoo rijk aan wild als men
verwachten zou, waarschijnlijk omdat in den zomer de muggen voor
de dieren met warm bloed onverdragelijk worden.

De hoofdbevolking in de woudzone bestaat uit inlandsche nomaden
en jagersstammen, van welke Samojeden, .Ostiaken, Toengoezen en Ja-
koeten het talrijkst zijn. Slechts langs de rivieren treft men hier rus-
sische dorpen en boerenhoeven aan, die voor den handel met de in-
boorlingen , voor de vischvangst en op sommige plaatsen ook voor de
goudwasscherijen gebouwd zijn. Eerst in het middendeel des lands is
de russische bevolking talrijker: zij is hier in een breeden gordel over
het geheele zoo uitgestrekte gebied tusschen Oeral en Angara verspreid.

Het verst naar 't Noorden bestaan de russische woningen uit alleen
staande hutten, die uit boomstammen of uit planken van uit elkaar ge-
slagen pramen ' zijn opgetrokken, waarboven dan een plat zoden dak. Snij-
werk in hout en versieringen, zooals men die gewoonlijk bij de huizen
der rijke russischen boeren aantreft, en wier kunstige vorm bewijst dat
de bewoners den tijd gehad hebben nog aan iets anders te denken dan
aan de bevrediging der noodzakelijkste behoeften — zulke versieringen
ontbreken hier ten eenen male; verder naar het zuiden evenwel worden
de dorpen grooter en de huizen statiger met afwisselende daken en
hooge, naar den kant van den dorpsweg rijk versierde gevels. Een bont
geschilderde kerk herinnert er dikwijls aan dat een der bewoners van het
dorp rijk genoeg geworden is om de kosten dezer versiering van zijn
geboorteplaats te dragen. Alles wijst op een zekeren welstand en het in-
wendige der huizen is, als men de overal rondkruipende kakkerlakken

1 Levensmiddelen en voor den handel met de inboorlingen bestemde waren

worden op de Jenissei, even als op vele andere rivieren van Siberië, in kolos-
sale , van boomstammen, die als balken dienst doen, gebouwde prauwen de rivier
afgevoerd. Het is de moeite niet waard deze prauwen weder den stroom op te
voeren, waarom zij, als zij ontladen zijn, of achter gelaten worden om aan den
oever te verrotten, of uit elkaar geslagen om als timmerhout dienst te doen.
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uitzondert, volkomen zindelijk. De muren zijn met talrijke, hoewel niet
bijzonder kunstig uitgevoerde photographiën en steendrukplaten versierd.
Rijk getooide heiligenbeelden zijn in een hoek tentoongesteld en voor
deze hangen eenige kleine olielampen ofdunne waskaarsen , die bij plech-
tige gelegenheden aangestoken worden. De bedstede bestaat uit een plan-
ken stellaadje dicht onder het dak, zoo groot dat het de helft of een

derde van de kamer inneemt en zoo hoog boven de vloer dat men er
recht op onder door loopen kan. Daar boven heerscht gewoonlijk een

tropische hitte, zoodat de slapende bijna voortdurend een zweetbad geniet,
wat hem intusschen niet verhindert terstond daarna naar buiten te

gaan bij een temperatuur, die het kwikzilver doet bevriezen. Het eten

wordt in groote bakovens gereed gemaakt, die tot dat doel dagelijks ge-
stookt worden en tevens het vertrek verwarmen; versch brood wordt
iederen dag gebakken en ook voor den armsten is een groote theema-
chine van messing (Samovar) een moeilijk te missen artikel in de huis-
houding. De vreemdeling kan steeds van een hartelijke en vriendelijke
ontvangst verzekerd zijn, waar hij ook een woning binnentreedt. Moet
hij daar eenigen tijd vertoeven , dan dient hij, om welken tijd van den dag
het ook wezen mag, er zich meestal in te schikken dat hij met zijn
gastheeren een glas thee drinkt. De kleederdracht is overal vrij wel ge-
lijk aan de Russische: nl. voor de rijken wijde zijden broeken, die in
de laarzen gestopt worden, een met zilverdraad fijn geborduurd hemd
en een dikwijls met pels gevoerde kaftan; voor den arme, als hij ten

minste niet al te armoedig is, dezelfde snede van kleed en dracht, maar

van slechter, vuiler en gescheurde stof. In den winter moet evenwel
bij 't verblijf in de open lucht voor hoog en laag, Rus en inlander, den
gezeten man en den nomade de Samojedenpask de gemeenschappelijke
kleeding zijn.

Bij mijne reis op de Jenissei in het jaar 1875 waren er in deze stre-

ken slechts zeer weinig personen, die uit politieke gronden daar heen
verbannen waren, daarentegen zeer vele misdadigers van de grofste soort

als moordenaars, dieven, falsarissen, brandstichters, enz. Onder hen

bevonden zich ook eenige Finnen, doch weinig in getal; ook zelfs een
Zweed, of althans iemand, die, naar zijn eigen zeggen in gebroken zweedsch,
vroeger bij de koninklijke garde te Stokholm gediend had. De zeker-
heid van lijf en goed liet volstrekt niets te wenschen over en het was
opmerkelijk dat van een eigenlijk onderscheid van kasten tusschen de
Russisch-Siberische inboorlingen en hen, die om een misdaad hierheen
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op de veeteelt, op het bebouwen van den grond hadden toegelegd. Rond
om hun hutten lagen aardappel-, rapen- enkoolvelden, die hun, althans
in dat jaar, een rijken oogst bezorgden, ofschoon de kolonie onder den
poolcirkel gelegen is. Verder naar 't Zuiden worden dergelijke aanplantingen
grooter en geven op zijn minst rijke oogsten van een buitengewoon groot
soort aardappelen. Eigenlijken graanbouwvindt men thans nog eerst bij Sy-
kobatka, onder 60" N. 8., maar in de toekomst, als de bosschen en mosvlak-

Ostiaaksche tent. — Naar een photografie.

ten afgenomen zijn, zal men zich hier, evenals in Scandinavië, veel verder
noordwaarts met akkerbouw, die veel kan opleveren,kunnen bezig houden.

Behalve de woningen der Russen vindt men er ook dikwijls tenten
van inlanders of van "Aziaten", zooals de Russen ze noemen. Deze heb-
ben denzelfden vorm als de Kote der Lappen. De Samojedentent is
gewoonlijk met rendierhuiden, die der Ostiaken met berkenbast bedekt.
In de buurt der tent zijn altijd een menigte honden, die in den winter
voor allerlei lasten, 's zomers voor het trekken der booten tegen de rivier
op gebruikt worden, een middel van vervoer te water, dat bij onze noor-
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weegsche zeelieden, met welke ik in 1875 de rivier op voer, de groot-
ste verwondering verwekte. Menschen te zien varen in een door honden
getrokken boot was voor hen merkwaardiger dan het gezicht van het
Kreml te Moskou of van de klokken te Kiew. Voor zulk een tocht
spant men een voldoend aantal honden aan een touw, dat aan den
voorsteven der boot bevestigd wordt. De honden loopen dan langs den
vlakken oever, waar zij langzamerhand geheele paden doen ontstaan.

Visschersbooten op den Ob. - Naar een photograiie.

De boot, die slechts geringen diepgang heeft, wordt deels door mid-
del van het roer, dat door een achter op de boot zittend persoon
bestuurd wordt, deels door een stang, waarmede men van voren den
loop van het schip regelt, op behoorlijken afstand van het land in
diep water gehouden. Kleinere booten zijn dikwijls uit een enkelen
stam uitgehold, en kunnen desalniettemin, dank zij de grootte, die
vele denneboomen in deze streken verkrijgen, zeer ruim gebouwd
worden en er heel aardig uitzien. De honden hebben veel overeen-
komst met de Eskimohonden op Groenland, die insgelijks tot trekken
gebruikt worden.
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Tegenwoordig gaan, zegt men, de meeste inlanders, die nader met de
Russen in aanmerking komen, tot den christelijke godsdienst over. Dat
zij evenwel nog veel heidensche gewoonten bezitten blijkt o. a. uit het vol-
gende. Bij een Simovie, waar wij den ióden September een oogenblik
aan land gingen, vonden wij als uaar gewoonte een begraafplaats in
het woud, in de buurt der woningen. De lijken lagen in groote kisten
boven de aarde en er naast was bijna altijd een kruis op gericht. In
een der kruisen was een heiligenbeeld gelegd, wat zeker als bewijs dienen

Graven in het oerwoud van Siberië. — Naar een teekening van Hj. Thécl

moest, dat daar een christen in de kist lag. Desalniettemin waren ver-
scheidene kleedingstukken, die den gestorvene hadden toebehoord, be-
halve een pakje, dat levensmiddelen, vooral gedroogdevisch, bevatte, aan
de struiken bij het graf opgehangen. Bij de graven der vermogende in-
landers , moeten de achterblijvende betrekkingen van den doode, behalve
deze levensmiddelen, ook eenige banknoten ofroebels neerleggen, opdat
de afgestorvene, als hij in de andere wereld komt, niet geheel en al van
alle contanten verstoken zij.
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Tegenover het dorp Nasimowskoj ligt een verlaten "residentie" van

goudgravers, naar den eersten veroveraar van Siberië Jermakowa geheeten.
Zij ontstond door de ontdekking van rijke goudzandlagen op een vrij
uitgestrekt terrein beoosten de Jenissei, 't welk een tijd lang in den roep
stond het rijkste goudland der aarde te zijn. In korten tijd werden hier
ongehoorde fortuinen gemaakt en de berichten van de honderden puds ,

die deze of gene jaarlijks van de goudvelden won
, en van de weelderige ,

brooddronken levenswijze, door hen geleid, die het geluk hadden een
hoofdprijs in de loterij van het goudgraven te trekken, vormen nog altijd
een geliefkoosd onderwerp van gesprek in de:.e streken. Verhoogde werk-
loonen en verminderde voorraad van het edele metaal hebben evenwel
later vele der vroeger het meest opleverende goudgraverijen doen ver-

laten; anderen beloonen thans te nauwernood de exploitatie. Velen dei-
vroeger rijke goudgravers zijn bij hun streven om nog meer te win-
nen verdwenen; anderen, wien het gelukt is hun "pud goud" — dit
is de munteenheid, die de goudgravers bij voorkeur in hun spreken ge-
bruiken —te behouden, zijn naar Omsk, Krasnojarsk, Moskou, Peters-
burg, Parijs enz. getrokken. De goudwasscherijresidenties staan thans
dus leeg en vormen op den oostelijken oever der rivier een rij half ver-

vallen , door nieuw opgegroeid onderhout omgeven, elendige houten hut-
ten. Weldra zal alleen nog de sage van den bloei, die hier in vroegere
dagen heerschte, spreken. In één opzicht hebben de goudgravers even-

wel een duurzamen invloed op de toekomst van het land uitgeoefend.
Zij zijn nl. de oorzaak geweest dat zich de eerste pioniers, over deze
eenzame streek hebben uitgebreid en den eersten graankorrel tot het
bebouwen van den grond hebben gestrooid.

In het jaar 1875 waren er slechts twee stoombooten op de Jenissei.
Dit waren noch passagiers- noch vrachtbooten, maar veeleer verplaats-
bare , door stoom bewogen houten winkels. De voorkajuit werd gevormd
door een met een toonbank voorziene kraam, in wier afdeelingen men

stoffen, ijzerwaren, geweren, ammunitie, tabak, thee, lucifers, suiker,
bontgekleurde kopergravures en steendrukplaten te zien kreeg. In de
achterkajuit, tusschen brandewijnvaten , het ingekochte pelswerk en andere
dure waren, die licht beschadigd konden worden, in, hield hij verblijf,
die het bevel aan boord voerde, een goedhartig vriendelijk koopman,
die zich, zooals duidelijk bleek, niet veel met het zeemanswerk, maar des
te meer met handelen en dingen bezig hield en door de bemanning dan
ook maar zelden kapitein (kapitan), meestal heer (hosain) genoemd werd.
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Door de stoomboot of den drijvenden winkel werden een of twee lod-
ja's op sleeptouw genomen, die dienst deden als magazijnen, waarin
meel, zout en andere zware waren opgestapeld lagen; waar de inge-
kochte visch gezouten en bewaard werd ; waar men versch brood voor de
talrijke bemanning bakte, enz. En daar op den ganschen weg tusschen
Jenisseisk en de zee geen enkele steiger lag, hadden zoowel de stoom-

boot als de lodja's nog een menigte booten en pramen op sleeptouw
om overal waren te kunnen laden en lossen. Ruimte voor passagiers
had men niet aan boord: toch werden reizigers, als zij aan boord kwamen ,

gastvrij en vriendelijk opgenomen , maar zij moesten dan verder ook, zoo
goed als het ging, voor zich zelve zorgen. Het eigenlijke scheepskommando
voerden twee stuurlieden of loodsen, die er even statig als origineel uitza-
gen , in lange kaftans gekleed op een stoel bij het roer gezeten waren en
beurt om beurt de wacht hadden, meestal zonder het roer vast te hou-
den. Zij rookten gewoonlijk een in grof papier met de hand gerolde
cigarette en verkochten met het zorgelooste gezicht der wereld allerlei
aardigheden met hen die op het schip heen en weerliepen. Het verbod
om door gesprekken de opmerkzaamheid van den stuurman af te lei-
den was dus hier niet van kracht. Een man stond voortdurend aan
den voorsteven om zonder ophouden de diepte met een langen stok te

peilen. Ten einde namelijk de sterke strooming van de diepe bedding
in het midden te vermijden nam men den koers steeds zoo dicht
mogelijk bij den oever, soms zoo dicht, dat men bijna aan land had
kunnen springen en dat mijn noordsche boot, die naast de stoomboot
gesleept werd, soms over den grond getrokken werd. Hieruit kan men

zien , welk een geringen diepgang de stoomboot bezat.
Siberië, vooral de stroomgebieden van Jenissei en Lena, bevat rijke

steenkolenlagen, die zich waarschijnlijk groote einden ver onder de Sibe-
rische vlakte uitstrekken, welke thans evenwel nog niet bewerkt worden en
waarop men tot dus ver ook nog weinig acht heeft geslagen. De stoomboo-
ten worden dus niet met kolen, maar met hout gestookt, waarvan, als ik
het mij wel herinner, 180 vaam gebruikt werden voor den tocht met de
Alexander de rivier op. Slechts een klein gedeelte van dien voorraad
kon in eens door de boot meegenomen worden, zoodat men verschil-
lende malen moest stoppen, niet enkel om handel te drijven met de
inlanders , maar ook om brandstof in te nemen. Daarbij kwam dat de
zwakke stoommachine, ofschoon de veiligheidskleppen in geval van nood
met looden gewichten bezwaard werden, dikwijls genoeg niet in staat was
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hare geheele lading tegen den op sommige plaatsen recht sterken stroom
opwaarts te voeren, en dat men dikwijls bij de poging om dicht bij den
oever een water zonder strooming te vinden op den grond raakte, al
riep dan ook de loods, die met zijn staak op den voorsteven stond, voort-

durend "ladno." Het ging dus zoo langzaam vooruit, dat de reis tus-

schen Saostrowskoj en Jenisseisk een geheele maand duurde.
De twee hoofdarmen, waarin de Jenissei zich bezuiden de stad Jenis-

seisk verdeelt, zijn te sterk van strooming dan dat de tegenwoordige

T Kerkdorp aan eene Siberische rivier. — Naar een photografie.

Jenisseistoombooten er tegen op zouden kunnen komen, terwijl men ze,
zooals ik reeds vermeld heb, zonder moeite eensdeels van de Selenga
en het Baikalmeer, anderdeels van de streek van Minusinsk, die zoo rijk
is aan graan, voor de vaart rivier afwaarts gebruikt. De oevers bestaan
hier dikwijls uit hooge, met rijke wouden bedekte bergruggen, tusschen
welke buitengewoon schoone, met weelderigen plantengroei voorziene
dalen worden aangetroffen.

Wat ik hier over de wijze van bevaren der Jenissei heb medegedeeld
heeft betrekking op het jaar 1875, toen ik met twee zweedsche natuur-
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onderzoekers en drie noorweegsche matrozen de rivier opvoer. Die wijze
was toen volstrekt niet onbekend meer, daar geleerden als Hansteen
(1829), Castrén (1846), Middendorff (winterreizen 1843en 44) en Schmidt
(1866) hier reizen gedaan en hun waarnemingen in kostbare werken over
de natuur en de bewoners dezer streek hadden gepubliceerd. Nog altijd
evenwel vormden de bezoeken der West-Europeanen zeldzame uitzon-
deringen ; nog had geen Europeesch handelsreiziger zich in deze streken
den weg gebaand en bij de handelsberekeningen, welke de vriendelijke
eigenaars der stoombooten op de Jenisseimaakten, was nog nimmer sprake
van eenigen in- of uitvoer van koopwaren uit en naar Europa. Nu scheen
echter toch een nieuwe tijd aan te breken. Wanneer de verandering
ook al niet zoo snel in haar werk is gegaan als velen verwacht hadden,
toch is het leven hier niet meer wat het eens geweest is en met elk
jaar, dat verloopt, wordt de verandering duidelijker zichtbaar. Daarom
was ik van meening dat mijne aanteekeningen van het jaar 1875 dien-
den bewaard te worden.
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schen het Liachoff-eiland en het vaste land. — Het dierenleven aldaar. - IJsvor-
ming in het water boven het vriespunt. — De Beren-eilanden.— De massa en sterkte
van het ijs begint toe te nemen. — Verscheidene soorten van zeeijs. — Nieuwe
poging om de geul zonder ijs bij de kust te verlaten. — Het Vierzuilen-eiland. —

Vaart langs de kust naar kaap Schelagskoj. —Het verder zeilen door ijs, on-

diepten en mist vertraagd. — Eerste ontmoeting met Tsjoektsjen. — Landing
en bezoek van Tsjoektsjen-dorpen. — Terrein van 'verlaten tenten. — De handel
met de inlanders wordt door gebrek aan ruilhandel bemoeilijkt. — Verblijf bij
Irkajpi. — Onkilon-graven. — Berichten over het volk der Onkilon. — Nieuwe
ontmoeting met Tsjoektsjen. — De Koljoetsjin-baai. — Amerikaanscbe opgave
over de ijstoestanden benoorden de Beringstraat. — Vastgeraakt in het ijs.

Na de scheiding nam de Lena haar koers naar het land, maar de
Vega zette haar reis in noord-oostelijke richting voort naar de Nieuw-
Siberische eilanden. Deze zijn reeds sedert hunne ontdekking bij de
Russische verzamelaars van ivoor beroemd geweest om hun buitengewo-
nen rijkdom aan tanden en deelen van het geraamte eener uitgestor-
ven soort van olifanten, bekend onder den naam van mammoeth.

Uit de zorgvuldige onderzoekingen van de leden der akademie Pal-
las, Von Baer, Brandt, Van Middendorff, Fr. Schmidt en anderen
weet men dat de mammoeth de eigenaardige noordsche, met haar be-
kleede olifant geweest is, die althans in sommige tijden van het jaar
onder physische omstandigheden geleefd heeft, zoo als zij thans in
Midden- en misschien zelfs in Noord-Siberie algemeen worden aange-
troffen,
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De uitgestrekte grasvlakten en wouden van Noord-Azie zijn het
eigenlijke geboorteland van dit dier geweest, en eens moet het daar
in talrijke troepen rondgezworven hebben.

Hetzelfde soort van olifanten of althans een soort, dat er dicht bij
komt, kwam ook in Noordelijk Amerika, Engeland, Frankrijk, Zwit-
serland, Duitschland en Noord-Rusland voor, ja ook in Zweden en
Finland zijn soms overblijfselen van mammoeths, hoewel van minder
beteekenis, bijeen verzameld '. Terwijl men evenwel in Europa ge-
woonlijk slechts meer of minder onaanzienlijke overblijfselen van been-
deren aantrof, werden in Siberië niet alleen geheele geraamten, maar
ook geheele in de aarde ingevroren dieren, met verstijfd bloed, vleesch,
huid en haren gevonden. Men kan hieruit de gevolgtrekking maken,
dat de mammoeth voor een in geologischen zin nog niet zoo bijzonder lan-
gen tijd uitgestorven is. Dit wordt bovendien bevestigd door een andere ,

in Frankrijk gedane oudheidkundige vondst. Behalve een menigte grof
bewerkte vuursteenbrokken heeft men daar namelijk stukken ivoor
gevonden, waarop o. a. een mammoeth met "snuit, tanden en haar in
grove maar onmiskenbare trekken ingegrilt was, en wel in den trant,
die de teekeningen der Tsjoektsjen, waarvan later in dit werk eenige
afbeeldingen zullen gegeven worden, kenmerkt. Deze teekening, wier
echtheid bewezen schijnt te zijn, overtreft in ouderdom de oudste ge-
denkteekenen , die Egypte vermag aan te wijzen, misschien honderdmaal,
en levert een merkwaardig bewijs voor het feit, dat het origineel der
teekening, de mammoeth, tegelijk met den mensch in West-Europa ge-
leefd heeft. De overblijfselen der mammoeths zijn dus afkomstig van

een reusachtig, vroeger in bijna alle beschaafde staten van den tegen-
woordigen tijd levenden diervorm, wiens uitsterven onze voorouders
beleefd hebben, en wiens lijken nog niet overal vergaan zijn. Hierdoor
wordt dan ook de levendige belangstelling verklaard, die men voor
alles koesterde wat op dit wonderbaarlijke dier betrekking had.

Als de verklaring van een donkere plaats bij Plinius juist is, heeft
het mammoeth-ivoor sedert de oudste tijden een handelsartikel gevormd,
dat zeer op prijs werd gesteld, doch dat dikwijls met het ivoor van

1 Nadere bijzonderheden daarover deelt A. J. Malmgren mede in een opstel
over het voorkomen en de verspreiding der mammoethvondsten, alsmede over de

voorwaarden, waaraan het voorwereldlijk bestaan van dit dier verbonden was.
(„Finska Vet.-Societetens fürhandl. för 1874 -75")-
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levende olifanten en walrussen verwisseld werd. Deelen van het ge-
raamte van den mammoeth zelf worden evenwel eerst uitvoeriger be-
sproken bij Witsen, die gedurende zijn verblijf in Rusland in 1666

een menigte daarop betrekking hebbende gegevens bijeenzamelde en

die, althans in de tweede uitgave van zijn werk, goede afbeeldingen
geeft van den onderkaak van een mammoeth en van den schedel van
een soort fossielen os, wiens beenderen tegelijk met de mammoeth-over-
blijfselen voorkomen (Witsen, 2 ed., p. 746). Het schijnt echter aan
Witsen, die zelf de mammoeth-beenderen voor overblijfselen van voor-
wereldlijke olifanten-beenderen aanzag, en die de walrus zeer goed
kende, ontgaan te zijn, dat in een gedeelte van de berichten, die hij
aanhaalt, mammoeth en walrus zonder twijfel verwisseld werden; wat

niet zoo vreemd is, daar beide aan de kust van de Ijszee voorkwamen
en beide ivoor voor den winkel van den Siberischen handelaar lever-
den. Even zoo hebben alle berichten, die de fransche jezuit Avril gedu-
rende zijn verblijf te Moskau 1686 over het tweeslachtig dierBehemot,
dat aan de kust der Tataarsche zee (Ijszee) voorkwam, inwon, geen
betrekking op den mammoeth, zooals eenige schrijvers, bijv. Howorth ',

aangenomen hebben, maar op de walrus. Den naam mammoeth , die oor-
spronkelijk misschien wel van Tartaarschen oorsprong is, schijnt ook Wit-
sen van "Behemot" te willen afleiden, waarvan in het 40ste hoofdstuk
van het boek Job gesproken wordt. De eerste mammoeth-tand werd in
1611 door Josias Logan naar Engeland gebracht. Hij was gekocht in
de buurt der Petsjora en trok zeer de aandacht, zooals ook blijkt uit
Logans opmerking in zijn brief aan Hakluyt, dat men nl. niet ver-
wacht had zulk een koopwaar in de streek der Petsjora te zullen vin-
den (Purchas 111, p. 546). Daar de Engelschen zich in dien tijd veel en

lang te Moskau ophielden, schijnt deze verwondering er op te wijzen,
dat fossiel ivoor eerst eenigen tijd na de verovering van Siberië in de
hoofdstad van het Russische rijk bekend werd.

Het is mij wel is waar niet gelukt op de Vega-expeditie ergens een

merkwaardige en de vroegere levenswijze van den mammoeth nader

' Men vergelijke: Pb. Avril, "Voyage en divers états d'Europe et d'Asie en-

trepris pour découvrir 1111 nouveau chemin a la fbine etc." (2". éd. Paris 1692),
p. 209. — Henry H. Howorth, "The Mammoth in Siberia" ("Geolog. Magazine"
1880, p. 408).
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in 't licht stellende vondst te doen ', maar daar wij thans langs stranden
voeren, die waarschijnlijk rijker aan overblijfelen van mammoeths zijn,
dan eenige andere streek van den aarbol, en over een zee, van wier bo-
dem ons sleepnet behalve stukken drijfhout ook half verrotte brokken
mammoeths-tand omhoog gehaald heeft; en daar de wilden, met welke
wij in aanraking kwamen, ons verscheidene malen zeer fraaie mam-
moeth-tanden of uit mammoeth-ivoor vervaardigde voorwerpen aanboden,
kan het hier wellicht de plaats zijn in korte woorden van de merk-

Mammoeth, gereconstrueerd.
Naar Jukes, "The student's manual of geology'' (Ediuburgh 1562).

waardigste mammoethvondsten melding te maken, die voor de weten-
schap bewaard zijn gebleven. Hierbij kunnen alleen in aanmerking ko-
men de vondsten van mammoeth-mummien, 2 daar vondsten van mam-

1 Zooals ik verderop uitvoeriger zal uiteenzetten, werden op de Vega-expeditie
zeer merkwaardige subfossiele overblijfselen van dieren aangetroffen, evenwel niet
van den mammoeth, maar van verschillende soorten van cetace_n.

! De benaming "Mumien" wordt door Middendorff gebezigd ter aanwijzing van
de in de bevroren aarde van Siberië gevonden lichamen van voorwereldlijke dieren.
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moeth-tanden, die goed genoeg bewaard zijn gebleven om tot snijwerk ge-
bruikt te worden, te talrijk zijn om ook slechts genoemd te worden. Midden-
dorff berekent het aantal der jaarlijks in den handel komende tanden
op minstens 100 jjaar, ' waaruit kan opgemaakt worden dat sedert den
tijd, toen Siberië bekend werd, bruikbare tanden van meer dan 20000

dieren bijeen gezameld werden.
De vondst van een mammoeth-mummie wordt voor 't eerst uitvoeriger

vermeld in de beschrijving eener reis, die de Russische gezant Evert
IJszbrants Ides, een Hollander van geboorte, in het jaar 1692 door Si-
berië naar China maakte. Een man, dien IJszbrants Ides op zijn reis
door Siberië bij zich had, en die ieder jaar reisde om mammoeth-ivoor
te verzamelen, verzekerde dat hij eens in een stuk neergestorte en be-
vroren aarde een kop van dit dier gevonden had. Het vleesch was ver-
rot

, het halsbeen was nog door het bloed gekleurd, en op eenigen afstand
van den kop lag een bevroren poot. ~ De poot werd naar Turuchansk
gebracht, waaruit men kan opmaken dat de vondst aan de Jenissei ge-
daan werd. Een ander maal vond dezelfde man een paar tanden, die te

zamen 12 pud of ongeveer 200 Kg. wogen. De zegsman van Ides ver-

telde verder: de heidenen, Jakoeten, Toengoezen en Ostiaken, namen
aan, dat de mammoeth steeds binnen in de aarde leefde en zich daarin
heen en weer bewoog, hoe hard de grond ook zijn mocht, doch dat het
groote dier stierf, wanneer het zoo hoog kwam dat het de lucht zag of
rook. Daarentegen waren oude, in Siberië wonende Russen van meening
dat de mammoeth een dier was van hetzelfde soort als de olifant, of-
schoon met iets krommer en dichter aan elkander bevestigde tanden;
vóór den zondvloed was Siberië warmer geweest dan thans, en olifan-
ten hadden daar toen in menigte geleefd; zij waren tijdens de over-

1 De berekening is waarschijnlijk eerder te laag dan te hoog. De stoomboot,
waarop ik in 1875 de Jenissei opvoer, had alleen over de 100 tanden aan boord,
van welke evenwel de meesten zwart geworden en velen zoo sterk vergaan waren,
dat ik niet begrijpen kan, hoe de hooge transportkosten van de Jenissei-toendra
tot Moskou door deze waren konden gedekt worden. Volgens opgave der ivoor-

handelaars werd de geheele partij, goed en slecht door elkander heen, voor den

zelfden gemiddelden prijs verkocht.
2 De aanwijzing van een nog oudere vondst van een mammoeth-cadaver wordt

volgens Middendorff ("Sibirische Reise'', IV, I, 274), reeds in de zeldzame eerste
editie van Witsen's "Noord en Oost Tartarye'1, 1692, 11, p. 473, die ik niet
machtig heb kunnen worden, vermeld.
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strooming verdronken en later, toen het klimaat kouder geworden was,
in het rivierslib ingevroren. '

Nog uitvoeriger worden de sagen der inlanders over de levenswijze
van den mammoeth onder de aarde medegedeeld in J. B. Müllers "Le-
ben und Gewohnheiten der Ostiaken unter dem polo arctico wonende"
enz., (Berlijn 1720; in 't fransch vertaald in de "Recueil de Voiages au

Nord" Amsterdam 1731—38 VIII, 373). Volgens de verhalen, door
Muller, die als zweedsch krijgsgevangene in Siberië geleefd had -, mede
gedeeld, zouden de tanden de hoornen van het dier gevormd hebben.
Met deze, die vlak boven het oog bevestigd en bewegelijk waren, groef
het dier zich een weg door de aarde en het slijk; wanneer het echter
in een met zand vermengden bodem kwam, stortte het zand te zamen,
zoodat het dier steken bleef en omkwam. Muller vertelt verder dat vele
lieden hem verzekerd hadden dat zij zelf dergelijke dieren aan gene zijde
van Beresowsk in de groote holen van het Oeral-gebergte gezien had-
den (t. a. p. p. 382).

Een dergelijk verhaal over de levenswijze van den mammoeth hoorde
Klaproth van de Chineezen in de russisch-chineesche grensplaatsen en
in de handelstad Kjachta. Het mammoeth-ivoor werd daar namelijk
voor de tanden van een reuzenrat "Tien-shu" aangezien , die slechts bij
de koude streken aan de kust der Ijszee aangetroffen wordt, het licht
schuwt en in donkere holen in het binnenste der aarde leeft. Haar vleesch
moest verfrisschend en gezond zijn :;. Eenige chineesche geleerden ge-
loofden zelfs door de ontdekking dezer kolossale aardratten op eenvou-
dige wijze het ontstaan der aardbevingen verklaren te kunnen.

Eerst in de laatste helft der vorige eeuw had een Europeesch ge-

leerde gelegenheid een dergelijke vondst te onderzoeken. Door een aard-

1 E. IJszbrants Ides, "Dreijahrige Reise nach China enz." (Frankfurt 1707),

p. 55. De eerste uitgave verscheen in 1 704 te Amsterdam in de hollandsche taal.
2 Ook Strahlenberg geeft in zijn werk "Das Nord- und Oestliche Theil von

Europa und Asia" (Stokholm 1730;, p. 393, eene menigte verhalen over het fos-
siele Siberische ivoor, en spreekt er van dat de uitstekende reiziger in Siberië,
Messerschmidt, een geheel geraamte aan de rivier de Tom gevonden had.

3 Tilesius, "De skeleto niammonteo Sibirico" ("Mem. de I'Acad. de Saint-Pé-
tersbourg", 1812, Bd. V, p. 409). — Middendorff, "Sibirische Reise"', IV, 1,

274. — v. Olfers, "Die Ueberreste vorweltlicher Riesenthiere in Beziehung zu
Ost-asiatischen Sagen und Chinesischen Schriften'' ("Abhandl. der Akad. dei-

Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre I 539", p. 51),
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storting aan den oever der Wilui-rivier, onder 6411 N.8., werd namelijk in
1771 een geheele neushoorn met vleesch en huid bloot gelegd. Kop en poo-
ten van dit dier worden nog te Petersburg bewaard '; al het het overige
moest uit gebrek aan transport-middelen en gelegenheid om het te bewa-
ren verloren gaan. Het bewaarde toonde aan dat deze voorwereldlijke neus-
hoorn (Rhinoceros antiquitatis Blumenbach) met haren bekleed was en van

alle thans levende soorten van hetzelfde geslacht afweek, al kwam hij er dan
ook in gedaante en grootte mee overeen. Reeds lang te voren hadden
overigens fossiele rhinoceroshoornen de opmerkzaamheid der inboor-
lingen tot zich getrokken. Spiervezels dezer hoornen worden door hen
tot hetzelfde doel gebezigd, waartoe de Tsjoektsjen de vezels der wal-
vischbaarden bezigen, nl. tot versterking der spankracht hunner bogen;
bovendien meende men dat ze een even heilzamen invloed uitoefenden
op de zekerheid van treffen van den pijl, als dit, volgens het geloof
der jagers in vroegere tijden, bij ons het geval was, wanneer men bij
het gieten van kogels in den lepel kattenklauwen en uilenoogen legde.
De inwoners geloofden dat de schedels en hoornen der neushoornen, die
men buiten de mammoethoverblijfselen aantrof, afkomstig waren van

reuzenvogels, over welke in de tenten der Jakoeten, Ostiaken en Toen-

goezen vele sagen verteld werden, die aan het sprookje van den vogel
Rok in den duizend en een nacht herinneren. Erman en Middendorff
nemen zelf aan dat dergelijke vondsten voor eenige duizend jaren tot

het verhaal van Herodotus over de Arimaspen en de goud bewa-
rende grijpvogels (Herod. Boek IV. kap. 27) aanleiding hebben gege-
ven. Zeker is het dat men in de Midden-Eeuwen dergelijke "klauwen
van den grijpvogel" in de schat- en kunstkamers van dien tijd als groote
kostbaarheden bewaarde en dat deze tot menig romantisch verhaal in
de sagenrij zoowel van het Oosten als van het Westen aanleiding heb-
ben gegeven. Nog in deze eeuw geloofde de overigens zoo scherpzin-
nige reiziger in de Siberische Ijszee, Hedenström, dat de fossiele rhinoceros-
hoornen werkelijk klauwen van den grijpvogel waren. Hij vermeldt name-
lijk in zijn meermalen aangehaald werk, dat hij zulk een klauw van 20

werschok (0.9 m.) lengte gezien had, en toen hij in 1830 St. Petersburg

1 P. S. Pallas, "De reliquiis animalium exoticorum per Asiam borealem repertis
complementum" ("Novi commentarii Acad. Sc. Petropolitanae, XVII pro an. 1772",
P 576), en "Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs" (Pe-
tersburg 1 776), 111 , 97.
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bezocht, gelukte het de daar aanwezige geleerden niet hem van de onjuist-
heid zijner opvatting te overtuigen. '

Een nieuwe vondst van een mammoethmummie werd in 1787 gedaan,
toen de inboorlingen de Russische reizigers Sarytschew en Merk er van
in kennis stelden dat ongeveer 100 werst beneden Alaseisk, een dorp aan
de rivier Alasei, die zich in de Ijszee ontlast, gelegen, een reuzendier uit

Siberische rhinoceroshoren. — Bewaard in het museum te St.-Petersburg.

de zandbedding van den oever te voorschijn gespoeld was en wel in recht-
opstaande houding en onbeschadigd van huid en haar. De vondst schijnt
evenwel niet nader onderzocht te zijn. ■

1 Hedenström, "Otrywki o Sibiri" (Petersburg 1830), p. 1 25. Erman's "Archiv"
XXIV, 140.

8 Vgl. K. E. Baer's opstel in de "Mélanges biologiques" (Petersburg 18661,
V, 691; Middendorff, IV, 1, 277; Gawrila Sarytschew's achtjahrige Reise im
nordöstlichen Sibiriën enz., vertaald door J. 11. Busse (Leipzig 1805), I, 106.
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In het jaar 1799 vond een Toengoes op het zich tot in de zee uitstrek-
kende Tamoet-schiereiland, vlak ten Z. O. van denrivierarm, door welken
het schip de Lena de rivier opvoer, een anderen ingevroren mammoeth.
Hij wachtte geduldig vijfjaren tot de bodem zoo ver ontdooien zoude,
dat de kostbare tanden bloot kwamen te liggen. De weekere deelen van
het dier waren dus voor een gedeelte losgescheurd en door roofdieren
en honden verslonden, toen de plaats in 1806 door het lid der akademie
Adams nader onderzocht werd. Slechts de kop en een paar pooten waren
in dien tijd nog tamelijk onbeschadigd. Het geraamte, een deel van de
huid, een menigte lange haren van de manen en wolhaar ter lengte van

I'., voet werden in bewaring genomen. Hoe versch het cadaver was
kon men daaruit zien dat de enkele deelen van het oog nog duide-
lijk konden onderscheiden worden. Dergelijke overblijfselen waren twee

jaren vroeger iets verder van de monding der Lena aangetroffen, maar

noch verder onderzocht, noch bewaard. '

Een andere vondst werd in 1839 gedaan, toen weder een geheele
mammoeth door een aardstorting aan den oever van een groot meer aan

de westzijde van den mondingsinham der Jenissei, 70 werst van de
Ijszee, blootgelegd werd. Hij was oorspronkelijk onbeschadigd, zoodat
zelfs de snuit nog voorhanden schijnt geweest te zijn, wanneer men
dat althans mag opmaken uit de opgave der inboorlingen, dat een zwarte

tong, zoo groot als een rendierkalf van een maand, uit den bek gehan-
gen had; toen hij in 1842 door de zorgen van den handelaar Trofimow
werd weggehaald, was hij evenwel reeds zwaar beschadigd. -

Op den mammoeth van Trofimow volgen de vondsten van Midden-
dorff en Schmidt. De eerste werd gedaan in 1843 , aan den oever der
Taimyr-rivier, de laatste in 1866 op de Gyda-toendra ten westen van

den mondingsarm der Jenissei, onder 70" 13' N. B. De weeke deelen dezer
dieren waren minder goed bewaard dan bij de vroeger vermelde; doch
de vondsten werden desalniettemin voor de wetenschap van veel grooter
gewicht, omdat de vindplaatsen door geleerden, die daartoe volkomen
voorbereid waren, nauwkeurig onderzocht werden. Middendorff kwam
tot het resultaat dat het door hem gevonden dier van zuidelijke stre-

1 Adam's verhaal is in het bovengenoemde werk van Tilesius p. 43 1 opgeno-
men. Een uitvoerig bericht over deze en andere daarbij behoorende vondsten geeft
von Baer in zijn opstel: "Mélanges biologiques" V, 645—740.

3 Middendorff, IV, 1, 272.
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ken naar de plaats waar het gevonden werd, was afgedreven. Schmidt
daarentegen vond dat het hol van den mammoeth op een laag leem rustte,
door de zee gevormd, een laag, die schalen van dezelfde hoognoordelijke
schelpdieren bevatte, welke thans nog in de Ijszee leven en dat het hol met
lagen zand bedekt was, die met \:4 -—■ tj.2

voet dikke lagen van vergane
overblijfselen van planten afwisselden, welke volkomen overeenkwamen
met de lagen gras en planten, die nog steeds aan de meren der toendra
gevormd worden. Ook de laag aarde en leem zelve, die de beenderen,
de stukken van de huid en de haren van de mammoethmummie om-

sloot , bevatte stukken lorkenhout, takken en bladeren van de dwergberk
(Betuia nanaj en van twee noordsche soorten van wilgen (Salex glauca
en herbacea) ' Hieruit blijkt dat het klimaat van Siberië in den tijd toen

dit mammoethcadaver overdekt werd, met het tegenwoordige klimaat
zeer veel overeenkwam , en daar het water, in welks nabijheid de vondst
gedaan werd, een betrekkelijk onbelangrijke, geheel ten N. van de woud-
grens gelegen toendra-rivier is, bestaat er geen waarschijnlijkheid dat
het cadaver met het voorjaarsijs van de woudgrens van Siberië naar
't Noorden gedreven zou zijn. Schmidt neemt dus aan dat de Siberi-
sche olifant, al heeft hij ook niet voortdurend in het noordelijkste Azië
gewoond, van tijd tot tijd op dezelfde wijze zwerftochten daar heen
ondernomen heeft als thans nog het rendier zich naar dekusten der Ijszee
begeeft. Overigens hadden von Brandt, von Schmalhausen en anderen
aangetoond dat de overblijfselen van voedsel, 't welk in de tandholten van
de Wilui-neushoorn overgebleven was, uit deelen van naalden en bladeren
bestonden van boomsoorten, die ook thans nog in Siberië voorkomen. -

Kort nadat de op de Gyda-toendra gevonden mammoeth door Schmidt
onderzocht was, werden dergelijke vondsten door Gerhard van Maydell
op drie verschillende plaatsen tusschen de rivieren Kolyma en Indigirka,
ongeveer ioo kilom. van de Ijszee, onderzocht. Wat deze vondsten be-
treft kan ik slechts naar een opstel van L. von Schrenck verwijzen,
voorkomende in het Bulletin der Akademie van Petersburg (1871,
XVI, 147).

1 Friedrich Schmidt, "Wissenschaftliche Resultate der zur Aufsuchung eines
Mammuthcadavers ausgesandten Expedition" (Mémoires de I'Académie de Saint-

Pétersbourg", 1872, Ser. VII, Bd. XVIII, Nr. 1).
2 Von Brandt, "berichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin" (1846)

p. 224; von Schmalhausen, "Bulletin de I'Académie de Saint-Pétersbourg"
XXII, 291.
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Door inboorlingen vergezeld, die mij den weg wezen, verzamelde ik
in 1876 bij de monding van de Mesenkinrivier in de Jenissei, onder
71° 28' N. 8., eenige stukken van beenderen en stukken van de huid
van een mammoeth. De huid was 20—25 mm. dik en bijna door ouder-
dom gelooid, wat niet zoo vreemd schijnen kan , als men bedenkt, dat,
al heeft de mammoeth ook in een der laatste tijdperken van de ge-

schiedenis der aardkorst geleefd, er toch 100 000, ja misschien millioenen
jaren verloopen zijn, sedert het dier stierf, waartoe eens deze brokstuk-
ken behoord hebben. Het was duidelijk dat deze door de nabij gele-
gen Mesenkinrivier uit het toendra-zand omhoog gespoeld waren; ik
zocht echter te vergeefs naar de oorspronkelijke vindplaats, die waar-
schijnlijk reeds door het rivierslib bedekt was. In de buurt vond ik
een recht fraaien schedel van een muskusos.

Een nieuwe belangrijke vondst werd in 1877 bij een zijtak van de
Lena in het distrikt Werschojansk onder 69 ° N.B. gedaan. Men vond
daar nl. een bijzonder goed bewaard gebleven cadaver van een neus-

hoorn (Rhinoceros Merckii Jaeg.), die, wat het soort betrof, verschilde
van den Wilui-neushoorn, door Pallas onderzocht. Voor dat het cadaver
door de rivier weggespoeld was, kon men alleen maar den met haar
bekleeden kop en een poot in veiligheid brengen '.

Uit deze vondst maakt Schrenck op dat ook dit neushoornsoort een
vorm geweest is, die in het hooge noorden te huis behoorde, tegen

een koud klimaat bestand was en in streken, waar het cadader gevon-
den werd, geleefd had of althans daarheen dikwijls verhuisd was. De
gemiddelde temperatuur - van het land is thans zeer laag, de winter

1 De vondst is nader beschreven door Czersky in de verhandelingen, gepubli-
ceerd door de Oost-Siberische afdeeling van het Petersburger Geogr. genootschap,
en verder door Dr. Leopold von Schrenck in zijne "Mémoires de I'Académie de

Samt-Pétersbourg" (1880), Ser. VII, Bd. XXVII, N°. 7.
• De gemiddelde temperatuur bij Werchojansk in de verschillende maanden is

uit de volgende tabel op te maken:

Jan. Febr. Maart April Mei Juni
-48,9 -47,2 -33.9 -14,0 -0,.0 +i3,< f Injaren>

(—16,7
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buitengewoon koud (men heeft hier tot — 63,2° opgemerkt), en de
korte zomer zeer warm. Nergens op aarde wijst de thermometer zoover
van elkander liggende uitersten aan als hier. Ofschoon de boomen hier
in den winter dikwijls met groot geraas barsten en de bodem van de
koude springt, is toch het woud weelderig en strekt zich uit tot in de
buurt der kust van de Ijszee, waar trouwens de winter veel zachter is
dan verder in het binnenland. Wat aangaat de mogelijkheid, die voor
deze groote dieren bestaan heeft, om gedurende den zomer, op plaat-
sen waarvan hier sprake is, \ oldoend voedsel te vinden, moet men
niet vergeten dat men op beschutte plaatsen , in 't voorjaar door den
vloed overstroomd, nog ver ten noorden der woudgrens van Siberië
weelderig struikgewas aantreft, welks frissche, door geen tropische zon

verbrande sappige bladeren voor grasvretende dieren een zeer bijzon-
dere lekkernij moesten opleveren, en dat zelfs de kaalste landstreken in

het hooge Noorden vruchtbaar zijn in vergelijking van vele streken ,

waar hoogstens het kameel nog zijn voedsel vinden kan, bijv. dan de
oostkust der Roodc zee.

Hoe dichter men bij de kust der Ijszee komt, des te algemeener
komen overblijfselen van mammoeths voor, vooral op zulke plaatsen,
waar na het opbreken van het ijs in het voorjaar grootere aardstortin-
gen aan de oevers der rivieren hebben plaats gehad. Nergens vindt
men ze evenwel in zoo groote menigte als op de Nieuw-Siberische eilan-
den. Hier zag Hedenström op een terrein van een werst oppervlakte tien
tanden uit den grond steken, en op een enkelen zandbank aan de west-

zijde van het Ljachoff-eiland hadden, toen deze reiziger de plaats be-
zocht, de inzamelaars van ivoor 80 jaren lang hun beste vondsten van tan-

den gedaan. Dat daar nog jaarlijks nieuwe vondsten kunnen gedaan wor-

den ligt hierin, dat de beenderen en tanden door den golfslag uit de
zandlagen van het strand omhoog gespoeld worden, zooclat zij na aan-

houdenden oostenwind bij laag water op de dan droog liggende banken
verzameld kunnen worden. De tanden, die men aan de kusten der
Ijszee vindt, moeten kleiner zijn dan die, welke men meer naar "t zui-
den aantreft, een omstandigheid, die wellicht zoo moet verklaard wor-
den , dat, terwijl de mammoeth op de vlakten van Siberië rondzwierf,
dieren van verschillenden ouderdom te zamen graasden, en dat van

deze de jongere, als vlugger en misschien ook meer door de vliegen
gekweld dan de oudere, verder naar 't Noorden zijn getrokken.

Behalve mammoeths-beenderen moet men op de Nieuw-Siberische
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eilanden ook een niet onbelangrijke massa deelen van geraamten van

andere diersoorten aantreffen, die weinig bekend, maar natuurlijk bui-
tengewoon belangrijk zijn voor 't onderzoek der vertebraten-fauna, die
te gelijk met den mammoeth op de Siberische kust geleefd hebben.
Niet minder merkwaardig is de Nieuw-Siberische eilandengroep ook
door de zoogenoemde "houtbergen", die, wat hun ontstaan betreft, zoo

raadselachtig zijn en die Hedenström op de zuidkust van het noord-
oostelijk eiland aantrof. Deze bergen zijn 64 m. hoog en bestaan uit
dikke horizontale zandsteenlagen , afwisselende met bitumineuse boom-
stammen, die er als het gewone kloof- of hakhout uitzien. Lagen en boo-
men zijn tot aan den top van den berg afwisselend op elkander gele-
gen. Aan het beneden deel van den berg liggen de boomen horizon-
taal, terwijl zij aan het hooger gelegen gedeelte rechtop staan, ofschoon
waarschijnlijk niet met hunne wortels '. Hierbij komt dat de flora en

fauna van de eilandengroep nog onbekend zijn, en dat de versteeningen ,

waaronder ammoniten met een schoonen parehnoerglans, door Hedenström
van de aard lagen op Kotelnoj-eiland mee naar huis genomen, tot ver-

dere onderzoekingen uitnoodigen. Zij zullen den geologen een voldoende
opheldering kunnen geven over het vroegere klimaat en de vroegere
verdeeling van land en zee op de oppervlakte. Bovendien is de kennis
der daar aanwezige hydrographische toestanden een onmisbaar ver-

eischte voor de beoordeeling der ijstoestanden in de zee, die de noord-
kust van Azië bespoelt. Hier ligt ook het eenige bruikbare uitgangspunt
voor 't onderzoek der nog geheel onbekende zee verder naar 't Noor-
den. Van de bergen op de beide noordelijkste eilanden af meende He-
denström aan de noordwestelijke en noordoostelijke zeegrens de ondui-
delijke omtrekken van nieuwe landen te zien, door geen menschenvoet
nog betreden. Al deze omstandigheden maken deze eilandengroep voor

de natuurwetenschappen en de geografie buitengewoon belangrijk, en

lang kan het dus niet meer duren of een wetenschappelijke expeditie
zal naar deze streken uitgezonden worden. Juist daarom wenschte ik hier
thans als voorbereiding voor een lateren tocht althans eenige dagen,
deels te voet deels in een boot, rond te zwerven.

' Hedenström, 1. a. p. ,
p. 128. Gestrand drijfhout te vinden, dat rechtop

4"aat, is volstrekt geen zeldzaamheid.
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De lucht was stil maar meestal donker, de temperatuur steeg tot +- 4°, de
zee was vrij van ijs en het zoutgehalte van het water 1.8 pCt. met een
temperatuur van +- 2

0 tot -+- 30. Het ging in den beginne snel voor-
waarts ; nadat wij echter des namiddags van den 28sten Augustus de
westelijke eilanden Semenoffski en Stolbowoj in 't gezicht gekregen had-
den , werd de zee zoo ondiep, dat wij gedwongen waren over geheele
einden te varen, die niet dieper waren dan 6—7 m. Soms ontmoetten
wij ook ijs, dat zeer verteerd of liever zeer murw was, wat ons nood-
zaakte omwegen te maken , die veel tijd wegnamen en de Vega belem-
merden met volle vaart verder te stoomen.

Stolbowoj-eiland. — Naar een teekening van O. Nordquist.

Het dierenleven is hier wel het armoedigste van alles wat ik op mijn
vele reizen in de Poolzeeën gezien heb. Slechts nu en dan was een

zeehond te zien. Van vogels zagen wij slechts zeezwaluwen, meeuwen

en zelfs ver op zee een tamelijk groot aantal watersnippen —- de ge-
woonste soort van vogels van de Aziatische IJszeekust, althans in den
herfst. Het Stolbowoj-eiland had vooral aan de Noordzijde hooge steile
oevers, die een uitgezochte broedplaats voor zeekoeten, lommen en

meeuwen opleverde. Bij al dergelijke klippen nestelen op Spitsbergen
millioenen vogels, die men reeds ver daar van daan op de zee, die de
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klippen omgeeft, in groot aantal hun voedsel ziet zoeken. Hier was geen
spoor van zeekoeten te zien en ook het aantal meeuwen was gering,
wat voor een gedeelte wel zijn grond had in het late jaargetijde, maar
misschien ook daarin, dat zich juist geen kolonie van vogels op den
rotsachtigen oever van het eiland neergelaten had.

Idothea entomon, Lin.
Uit de zee benoorden de Lena-monding; natuurlijke grootte.

De zeebodem bestond op verschillende plaatsen uit dicht opeengepakt
zand of liever, wat ik verderop bewijzen zal, uit bevroren zand; hier bracht
het sleepnet geen dieren omhoog. Op andere plaatsen bestond hij uit
leem, dat zeer rijk was aan Idothea entomon en Sabinei, voorts aan onge-
loofelijke massa's Bryozoa, gelijkende op de eiermassa's der weekdieren.



NEGENDE HOOFDSTUK.374

Eerst den 3osten Augustus kwamen wij aan bij de westkust van hetL'
choff-eiiand, waar ik van plan geweest was te landen De noordkust
zooals het den volgenden dag bleek, ook de oostkust waren zonder iis
maar de winden, die de laatste dagen heerschten, hadden een menigte ver
teerd ijs tegen de westkust opgehoopt. Bovendien was de zee hier zoo
ondiep, dat men reeds op een afstand van 15 minuten van het land

Idothea Sabinei, Krüycr.
Uit de zee voor de Lena-monding; natuurlijke grootte,

slechts een diepte van 8 m. had. Het aan de westkust van het eiland
opgehoopte ijs vormde wel geen bijzonder moeilijk beletsel voor de
Vega om vooruit te komen, maar, voor 't geval wij beproefd hadden
hier te landen, zou het zeer lastig geweest zijn om met de boot of de
stoomsloep het groote eind tusschen het schip en het strand af te leg-
gen ; als het plotseling begonnen was te vriezen, had het zelfs een keten
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kunnen worden, die ons gedurende den winter aan de plaatshad kun-
nen vastbinden. Ook een plotseling opkomende storm kon op dit ondiepe
water voor het schip, dat op de opene zee voor anker lag, een wezen-

lijk gevaar worden. Het vooruitzicht eenige dagen op het eiland te kun-
nen rondzwerven scheen mij niet op te wegen tegen het gevaar, dat ik
daardoor liep om misschien het hoofddoel der expeditie te zullen missen.
Ik gaf voor ditmaal het plan op daar te landen. De koers werd dus naar
het Zuiden gericht, naar de Sond, die in de geschiedenis der Siberische
Ijszee zoo berucht is en die het Ljachoff-eiland van het vasteland scheidt.

Zoover men op een afstand naar het uiterlijk der bergen oordeelen
kan. bestond Stolbowoj uit in lagen gelegen gesteenten, het eiland Ljachoff
daarentegen, evenals het daar tegen overgelegen vasteland , uit hooge,
sterk gespleten , vermoedelijk uit plutonische gesteenten gevormde heuvel-
rijen. Daar tusschen in lagen uitgestrekte vlakten, die volgens de op-
gave van den landmeter Chwoinoff, welke op bevel van denKeizer het
eiland in 1775 bezocht, uit ijs en zand bestaan, waarin groote massa's
manimoethsbeenderen en tanden liggen, vermengd met hoornen en sche-
dels van een soort os en rhinoceroshoornen. Men vermeldt niet dat daar
walvischbeen en beenderen van walrussen worden gevonden , wel "lange,
smalle, schroefvormige beenderen," waarmede waarschijnlijk tanden van

den narwal (zee-eenhoorn) gemeend zijn. '

Alles was thans vrij van sneeuw met uitzondering van enkele diepere
kloven tusschen de bergen. Sporen van gletschers waren niet te zien ,

zelfs niet van die kleine ijsophoopingen , welke men op Spitsbergen overal
aantreft, waar het land zich eenige honderde voeten boven de zee ver-

heft. Naar het uiterlijk der bergen te oordeelen, waren er ook vroeger
in deze streken geen gletschers; en dienzelfden toestand vindt men on-

getwijfeld ook op het vasteland terug. Het noordelijkste gedeelte van

Azië is dus nooit met zulk een ijskleed bedekt geweest als zij aanne-
men, die beweren dat er een algemeene ijstijd is geweest, welke zijn
invloed over de geheele aarde deed gelden.

' Martin Sauer, "An account of geographical and astronomical expedition to

die Xorthern parts of Russia by Commodore Joseph Billings'1 (London 1802),
p. 105. De walrus komt in zee tusschen de mondingsgolf van de Chatanga en

Wrangelland niet voor, en grootere walrussen ziet men nooit bij de Nieuw-Sibe-
rische eilanden, maar toen Hedenström zich in deze streken ophield, zag men
diclu bij het strand drie narwalen in de monding van de Jana door het ijs in-
gesloten. (''Otrywki o Sibiri", p. 131.)
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Het groote eiland tegenover Swjatoinos werd in 1770 door Ljachoff
ontdekt. Het draagt nog zijn naam naar hem. In 1788 ontmoette Bil-
lings particuliere secretaris, Martin Sauer, dezen Ljachoff te Jakoetsk.
Hij was toen reeds oud en zwak, waarom hij, toen Sauer ophelderingen
van hem vroeg over de eilanden der Ijszee, dezen naar zijn reisgenoot,
Zaitai Protodiakonoff, verwees. Deze vertelde dat de ontdekking van het
eiland veroorzaakt was door een bijzonder groote kudde rendieren, die Lja-
choff in April 1770 van Swjatoinos naar 't Zuiden zag trekken en wier
sporen over het ijs van 't Noorden kwamen. Onder de juiste veronder-
stelling dat de rendieren van het een of ander noordwaarts gelegen land

Ljachoff-eiland. — Naar een teekening van O. Nordquist.

kwamen, volgde Ljachoff in een door honden getrokken slede de spo-
ren en ontdekte op die wijze de zuidelijkste der Nieuw-Siberische eilanden,
een ontdekking, die door Keizerin Katharina beloond werd met het recht
om alleen op de groep te mogen jagen en ivoor in te zamelen. '

1 Martin Sauer, "An account enz.", p. 103. A Erman's, "Reise um die Erde'1
(Berlin 1833—48), 1 Abth., 11, 258 Erman's opgave dat de kennis van't bestaan

dezer eilanden tot aan het jaar 1806 voor de regeering verborgen bleef, is onge-
twijfeld onjuist.



VAART DOOR DE SOND BIJ SWJATOINOS. 377

Ljachoff geeft de breedte van de sond tusschen het vasteland en het
meest nabij gelegen groote eiland op als van 70 werst of 12 a 13 uur.

Wrangels kaart daarentegen geeft een breedte van nog niet volkomen
tien uur. Naar de zijde van het vasteland wordt de sond begrensd
door een ver vooruitstekende bergpunt, die dikwijls, als men beproefde
0111 van de monding der Lena naar 't oosten te zeilen, een keerpunt
geworden is en misschien juist daarom, zooals zoo vele andere voor
de zeevaarders gevaarlijke landpunten aan de noordkust van Rusland,
den naam Swjatoinos (de heilige kaap) verkregen heeft. Die naam schijnt
bij de oudste Russische zeevaarders hetzelfde beteekend te hebben als
•'kaap, die men slechts moeilijk kan voorbij komen" ; thans evenwel denkt
niemand meer met schrik aan de twee "heilige kapen", die vroeger paal
en perk stelden aan de zeetochten der aan de Witte zee wonende Rus-
sen en Finnen naar 't oosten en westen; en ik ben volkomen overtuigd
dat het met deze en alle andere heilige kapen in de Ijszee van Siberië
evenzoo gaan zal.

Het zeewater in de sond was sterk met rivierwater vermengd en had
een betrekkelijk hooge temperatuur, zelfs bij een diepte van 9—11 meter.

Op den zeebodem vonden wij een aan soorten arm, maar aan individus
rijk dierenleven, hoofdzakelijk bestaande uit Idothea entomon. In een
enkele vangst met het sleepnet telde Dr. Stuxberg niet minder dan 800
exemplaren. Daarbij verkregen wij, behalve eenige exemplaren Idothea
Sabinei, ook Sponzen en Bryozoa in groote massa's, evenals kleinere
schelp- en schaaldieren, wormen enz., voorts verschillende visschen en
eenige kleine wieren. Bovendien bracht het sleepnet eenige kleine brok-
ken van mammoethtanden en een massa stukken hout mee omhoog,
meestal kleine blokken en takken, die rechtop in het leem schenen ge-
staan te hebben, als men dit althans daaruit mag opmaken dat het eene
uiteinde dezer stukken hout met levende Bryozoa bedekt was. Bij het
dreggen waren deze blokken zeer lastig, daar zij het net, dat langs den
grond sleepte, scheurden.

In den nacht van den 31sten Augustus , toen wij kaap Swjatoinos voorbij
stoomden, merkten wij een eigenaardig verschijnsel op. De hemel was

in 't zenith en in de oostelijke helft van 't hemelgewelf zonder wolken;
in de westelijke daarentegen stond een dikke, blauwgrijze wolkenlaag.
De temperatuur wisselde dicht bij de oppervlakte tusschen -f- 1 en-f- 1.6;
die der lucht op het schip tusschen -f- 1.5 en -f- i.B°. Ofschoon dus
zoowel lucht als water een temperatuur boven het vriespunt bezaten,
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zagen wij dat er ijs op de kalme spiegelblanke oppervlakte der zee ge-
vormd werd. Dit ijs bestond deels uit ijsnaalden, deels uit een dunne
ijslaag. Ik heb reeds vroeger verscheidene maal een dergelijk verschijn-
sel in de arctische zeeën waargenomen, d. i. ik heb bij een tempera-
tuur der lucht boven o" ijs zien ontstaan. Bij deze gelegenheid, toen
zelfs de bovenste waterlaag een temperatuur boven o" bezat, is de vor-

ming van ijs ongetwijfeld een dergelijk verschijnsel als 't ontstaan van
rijp, 't welk nl. zijn grond heeft in de uitstraling van warmte zoowel
omhoog in de lucht als omlaag in de beneden o° afgekoelde water-

laag boven den bodem der zee.

Den geheelen dag door zetten wij onzen tocht bij helder weder en op
een kalme zee zonder ijs naar 't oosten voort; evenzoo den 1 Septem-
ber bij zwakken zuiden wind, terwijl de temperatuur der lucht tegen den
middag in de schaduw niet minder dan + 5".6 bedroeg. In den nacht van

den 2 September draaide de wind naar 't noorden en de temperatuur
der lucht daalde tot —1". Land zagen wij slechts weinig, ofschoon
wij nog altijd niet ver van de kust waren. Langs deze was een breede,
geheel of bijna ijsvrije geul, maar op eenigen afstand van het land begon
het ijs. Den volgenden nacht begon het te sneeuwen , zoodat het geheele
dek en de Beren-eilanden, die wij den middag van den 3 September
bereikten, even met sneeuw overdekt waren.

Tot dusver hadden wij op onzen geheelen tocht langs dekust ter nauwer-

nood eenige andere ijsvelden aangetroffen dan de zoodanige, die gevormd
waren uit verteerde, op verscheidene plaatsen in ijsslib veranderde , gladde ,

dunne en brosse stukken ijs, op geen ander ijs rustende en dikwijls vuil
aan de oppervlakte. Geen ijsberg hadden wij te zien gekregen en even-

min een of ander brok gletscherijs, te vergelijken met die brokken,

welke aan de kusten van Spitsbergen d» plaats der Groenlandsche ijs-
bergen innemen. Maar ten oosten van Swjatoinos begon het ijs in dikte
toe te nemen en hetzelfde uiterlijk te krijgen als het ijs ten N. van Spits-
bergen. Hier was het ook minder vuil en rustte op een ijsvoet, die hard
was , zich diep onder water voortzette en voor het schip gevaarlijk werd.

Men kan het ijs der Poolzee in de volgende soorten verdeden :

1. Ijsbergen. De wezenlijke ijsbergen hebben een hoogte boven de
oppervlakte van het water tot 100 meter. Zij stranden dikwijls op een

diepte van 2—300 m. en hebben dus dikwijls een dwarsdoorsnede van

400, waarschijnlijk 500 m. De oppervlakte kan verscheidene vierkante
kilometers bedragen. Dergelijke kolossale ijsbrokken breken in de Noor-
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delijke Poolzee slechts van de Groenlandsche gletschers, volgens Payer's
meening, ook van die van Frans-Jozefland af, doch niet, zooals som-
mige schrijvers (Geikie, Brown en anderen) schijnen te meenen en door
onjuiste tabellen willen bewijzen, van gletschers, die boven de opene
zee uitsteken en in een steilen, glad afgesneden rand eindigen. Zij zijn
afkomstig van zeer oneffene gletschers , die lang voor dat zij de zee berei-
ken , tot ijsbergen uiteenspringen. Die gletschers hebben steeds hun uit-
einde in het binnenste van diepe fjorden. Het ware te wenschen dat
o.], die over het ontstaan van ijsbergen schrijven, op het feit wilden
letten dat ijsbergen slechts daar ontstaan, waar een heftige beweging in
de ijsmassi plaats heeft, die op hare beurt in betrekkelijk korten tijd
een uitgraving van de diepe ijsfjord ten gevolge heeft. De grootste ijs-
berg, die naar mijn weten in het gedeelte der Poolzee, tusschen Spits-
' tergen en Wrangelland gelegen , gemeten is, is een ijsberg, door Barents
den 17.7. Aug. 1596 bij kaap Nassau gezien. Hij was 16 vaam hoog
en was op een diepte van 36 vaam gestrand. In de Zuidelijke Ijszee
moeten ijsbergen in groot aantal en van colossale afmetingen voorkomen.
Als men aannemen mag dat zij op dezelfde wijze ontstaan als de ijs-
bergen bij Groenland, is het waarschijnlijk dat een uitgestrekt vasteland
met diep ingesneden fjorden rondom de Zuidpool gelegen is.

2. Gletscher-IJsbrokken. Zij onderscheiden zich, hoewel men ze dik-
wijls ijsbergen noemt, niet alleen van de eigenlijke ijsbergen door hunne
grootte, maar ook door hun wijze van ontstaan. Zij hebben zelden een

doorsnede van meer dan 30—40 meter en steken slechts bij uitzonde-
ring meer dan 10 meter boven de oppervlakte van het water uit. Zij
ontstaan door het afbreken van gletschers, die met een rechten en overal
even hoogen steilen rand in zee uitsteken. Dergelijke gletschers komen aan

de kusten van Spitsbergen in menigte voor en hebben daar dezelfde
hoogte als dergelijke gladafgesneden gletschers op Groenland. Volgens
de verklaring van den Deen Petersen, die aan de expeditie van Kane

1853—'55 en aan den tocht van Torell 1861 deel nam, moeten bijv. de
gletschers in de Hinlopen-straat op Spitsbergen, wat betreft de grootte
en hoogte van den rand boven de oppervlakte der zee, volkomen te

vergelijken zijn met de machtige, meermalen beschreven Humboldt-glet-
schers op Groenland. Ook op Spitsbergen vindt men op sommige plaat-
sen miniaturen van de ijsstroomen van Groenland. Voorbeelden zijn de
gletscher, die de Noordhaven aan de Belsond opgevuld heeft; een andere
gletscher, die een oude haven der Hollandsche walvischvaarders tus-



380 NEGENDE HOOFDSTUK.

schen Recherche-baai en van Keulen-baai heeft ingenomen; een giet
scher op de noordzij van de Wahlenberg-baai en misschien het gedeelte
van het binnenlandsche ijs , dat op mijne kaart, gevoegd bij dereis van
1872, als een bocht aan de oostkust van Noord-Oostland aangegeven staat
Het is zelfs mogelijk dat van laatstgenoemde plaats kleinere ijsbergen af-
breken en van daar naar de zee aan de oostkust van Spitsbergen afdrijven

Gletscher-ijs toont zich zeer genegen om zonder eenige merkbare
oorzaak in kleinere stukken te verbrokkelen. Het is vol blazen, die
samengeperste lucht bevatten, welke, als het ijs smelt, het dunner
geworden omhulsel met een knetterend geluid, gelijk aan dat van een
elektrische vonk, doet springen. Het is er in dit opzicht mee gesteld als
met eenige soorten steenzout (knetterzout), die zich in water met kleine
explosies oplossen. Barents vertelt, dat hij den 2010 Aug. 1596
met zijn schip aan een ijsbrok voor anker lag, die bij de Noordkust
van Nova-Zembla aan den grond geraakt was. Plotseling en zonder
eenige merkbare oorzaak sprong de ijsklip tot honderde stukken uiteen
en wel met een verschrikkelijk geraas en tot grooten schrik van alle
lieden. Dergelijke gevallen op kleinere schaal heb ik zelf beleefd. De
oorzaak hiervan schijnt mij deze. De ijsbrok is in den gletscher aan een
zeer sterken druk blootgesteld geweest, die opgehouden is, toen hij in
zee viel. Dikwijls wordt de druk zonder springen opgeheven, maar
dikwijls ook gebeurt het dat de inwendige, sterk saamgeperste deelen
van den ijsbrok, al heeft ook de druk opgehouden, wegens het samen-
hangend omhulsel, waardoor het nog altijd omgeven wordt, zich niet
vrij uitzetten kan. Hierdoor moet een sterke inwendige spanning in de
geheele ijsmassa ontstaan, die ten slotte het springen in duizende stuk-
ken ten gevolge moet hebben. Men heeft hier dus een Bologneezer drup
maar een, wiens doorsnede tot 50 m. bedragen kan en die niet uit
glas maar uit ijs bestaat.

Gletscher-ijsbrokken komen aan de kusten van Spitsbergen en van
Noord-Nova-Zembla menigvuldig voor, schijnen echter langs de geheele
Noordkust van Azië tusschen Jugor-Sjar en Wrangelland geheel en al
te ontbreken of uiterst zeldzaam te zijn. Ten westen daarvan komen
zij weder voor, ofsdioon niet bijzonder talrijk. Dit schijnt te bewijzen
dat de West Siberische Ijszee niet omgeven is door met ijs bedekte
landen. Gewoonlijk is het gletscherijs blauw van kleur. Wordt het ge-
smolten , dan levert het een zuiver drinkwater zonder zout. Soms bevat
het evenwel sporen van zout, afkomstig van het zeeAvater dat de stor-
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men omhoog voeren en waarmede zij de oppervlakte der gletschers
besproeien.

3. Brokken ijs van de ijslaag, in den Avinter aan de oevers der rivie-
ren en het strand der zee gevormd. Zij steken soms 5—6 m. boven de
oppervlakte van het Avater uit. Zij bestaan geAvoonlijk uit vuil, met
aarde vermengd ijs.

4. Rivierijs: vlakke, betrekkelijk kleine ijsvelden, die, als zij de zee
bereiken, reeds zoo verteerd zijn, dat zij spoedig smelten en verdAvijnen.

5. Baai-ijs der visschers, Avaaronder Adakke ijsvelden te verstaan zijn,
die zich in de fjorden en bochten aan de kusten gevormd hebben en

die daar aan een betrekkelijk vroege zomenvarmte hebben blootgestaan.
Het baai-ijs smelt dus in den zomer volkomen en is geAvoonlijk niet
zeer hard. Als de sneeuav, die er op ligt, verdwenen is, ziet men boven
water Aveinig van dit ijs, dat de kleur heeft van het water, terwijl onder
water nog belangrijke ongesmolten harde gedeelten kunnen voorhanden
zijn. Dit heeft de visschers tot het ernstig verdedigde gevoelen geleid,
dat het ijs ten slotte in den herfst door zinken verdAvijnen zou. Bijna
al het ijs, dat Avij in den loop onzer reis aangetroffen hebben, behoort
tot dit ijs.

6. Zeeijs of sterk ijs, 't Avelk dikwijls de sporen vertoont, dat het dicht
ineen gedrongen is, maar aan geen \Toege zomenvarmte bloot stond. De
visschers noemen het "zeeijs", omdat zij, naar ik gis, daarmede Avillen
te kennen geven, dat het zich verder noorcbvaarts in zee gevormd heeft.
Dat het van het noorden is komen drijven zal Avel waar zijn; dat het
evemvel ver van het land op een belangrijke diepte in volle zee zou
ontstaan houd ik voor onzeker, daar het aldus gevormde ijs moeilijk
bijzonder sterk zou kunnen zijn. Waarschijnlijker is het, dat het van de
omstreken van een nog onbekend poolland afgedreven is. Dit ijs vormt

de hoofdmassa der ijsvelden in de zeeën ten oosten van Groenland,
ten noorden van Spitsbergen, tusschen Spitsbergen en het noordelijk
eiland van Nova-Zembla en ook ten noorden van de Berin g-straat. In
de noordelijke zeeën heeft het gedurende den zomer geen tijd om ge-
heel te smelten, en overblijfselen van zeeijs vormen dus dikAvijls nog
bestanddeelen van het zeeijs, dat in den volgenden winter nieuw ge-
vormd is. Dit Avordt dan daardoor oneffen en bulterig dat overblijfselen
van het oude zeeijs in het nietiA-v gevormde ijs vastvriezen. Het zeeijs is
dikAvijls tot groote "torossen" of ijshoopen op elkander geschoven, die
gevormd zijn uit ijsbrokken, Avelke eerst hoekig zijn en los op elkander
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gestapeld liggen, maar Aveldra afgerond Avorden en tot kolossale iisbrok
ken aaneen vriezen. Deze vormen met de gletscherbrokken de hoofd
massa van het grondijs, dat aan de kusten der poollandenaangetroffe
Avordt. Het Avater, dat men door smelten van het zeeijs verkrijgt i
niet geheel zonder zout; maar hoe ouder het ijs wordt, des te meer
neemt zijn zoutgehalte af.

Ten oosten van de Beren-eilanden Avas een sterk zeeijs in vrij dichte
massa's naar de kust afgedreven, maar had langs het land een geul
zouder ijs opengelaten. Hier Avas het hoogere dierenleven zeer arm, wat
voor zoover het de vogels betrof, voor een gedeelte aan het late jaar-
getijde moet Avorden toegeschreven. Wrangel spreekt nl. van een rots

bij de Beren-eiianden, die met tallooze vogelnesten bedekt Avas. Bui-
tendien zag hij op het grootste van deze eilanden sporen van beren
wolven, vossen, lemmingen en rendieren (Wrangei's "Reise" I, 304 en
327). Thans Avas de zee in den omtrek geheel zonder leven; geen ijs-
beer begroette ons van de ijsblokken af; geen Avalrus en slechts zeer
weinig zeehonden kregen wij te zien. Gedurende vele Aveken zag men
geen enkelen zwemvogel. Slechts de Avatersnippen vertoonden zich nog
in grooter aantal, zelfs tamelijk ver van het land af, in volle zee; mis-
schien bevonden zij zich juist daar nog op hun rondreis, van het noor-
den uit begonnen. Het lagere dierenleven was rijker: het sleepnet haalde
van den zeebodem verscheidene crystaceën omhoog, die, hoeAvel op
zich zelf onbelangrijk, toch als voedsel voor de grootere dieren van
beteekenis zijn. Ook haalden wij bij voortduring van den zeebodem een
groote menigte van dezelfde diersoorten omhoog, die wij in de Sond
bij SAvjatoinos opgevischt hadden. Hierbij kwamen nog eenige fraaie
zeesterren en een menigte buitengeAvoon groote bekerzAA'ammen.

Den 3(len September, toen wij de Beren-eilanden voorbij gezeild Avaren,

Averd de koers op Kaap Schelagskoj gericht. Zooals de kaart aamvijst,
verwijderde deze koers ons ver van de kust, en dus ook ver van de
landAvatergeul, waarin wij tot dus ver gezeild hadden. Het ijs Avas sterk
en dicht, ofschoon in het eerst zoo verbrokkeld , dat men er door heen
zeilen kon. Maar toen er in den nacht van 3 op 4 September een noor-
demvind opstak, daalde de temperatuur onder het vriespunt, en Averd
het Avater tusschen de brokken drijfijs met een zeer dikke ijskorst be-
dekt; het drijfijs dreef steeds dichter achter elkander aan. Hierdoor
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werd het onmogelijk den oorspronkelijk vastgestelden koers te volgen.
Wij zeilden dus weder in de richting van het land en bereikten des
namiddags tegen 6 uur, nadat wij in alle richtingen door het ijs ge-
zeild en verscheidene malen tegen de ijsbrokken gestooten hadden,
die ons den weg versperden, eindelijk Aveer de B—l2 m. breede
ijsvrije geul vlak in de buurt van het land. Nog kort voordat wij
uit de drijfijsvelden kAvamen, konden wij geen spoor van open water
zien: het scheen alsof het dichte ijs zich tot aan het land uitstrekte.
Dit bewijst hoe voorzichtig de zeeman zijn moet, als hij zijn oordeel
over de gesteldheid van het drijfijs op eenigen afstand van het schip

Bekersponsen — Uit de zee voor de Kolyma-monding,

wil uitspreken. De temperatuur der lucht, die te midden van het ijsveld
tot —3 0 gedaald was, steeg nu op eens weder tot -+-4,1 °, terwijl de
warmte van het water van —1.2 ° tot -f-3,5'' steeg en zijn zoutgehalte
van 2.4 tot 1.3"■„ daalde. Alles bewees dat wij thans in de uitwatering
der Kolyma gekomen waren, welks water op grond van vroeger ver-
melde oorzaken van de monding der rivier langs de kust naar het oos-
ten stroomt.

De buiten de monding der Kolyma gelegen Beren-eilanden bestaan
grootendéels uit een plutonisch gesteente, welks bovenste gedeelte ver-
weerd is, doch waarvan reusachtige, geheel op zich zelf staande zuilen
zijn overgebleven. Vier van dergelijke zuilen hebben het oostelijkste
dezer eilanden den naam Vierzuilen-eiland doen geven.
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Zulke op ruines gelijkende vormingen treft men niet alleen op de
tegenover liggende kaap BaranoAV, maar ook bij een menigte andere
plaatsen aan, op de verder naar het oosten gelegen noordkust van Si-
berië. DikAAÓjls strekken zich de restes van klippen , tot groepen en regel-
matige rijen opgehoopt, over groote terreinen uit. Hierdoor verkrijgen
zij, van zee uit gezien , een zoo bedriegelijke overeenkomst met deruines
van een reusachtig groote stad, die eens door sterke muren omgeven
en opgevuld Avas met tempels en prachtige gebouwen, dat men bijna
in verzoeking komt daarin een gedenkteeken te zien, hier in het hooge

Het Vierzuilen-eiland. — Naar een teekening van O. Nordquist.

noorden opgericht ter herinnering aan de daden van een Tamerlan ot

Dschingis-Khan.
De noordzijde der bergtoppen Avas met versch gevallen sneetnv even

overdekt; overigens Avas het land zonder sneetnv. De afstand tusschen
de zuidpunt van liachoff-eiland en de Beren-eilanden is 360 . Wij had-
den dien in 3 dagen afgelegd, d. i. i2O; in 24 uren of 5 in het uur.
Als men den tijd in aanmerking neemt, die aan dreggen, onderzoekin-
gen met het peillood en bepaling van temperatuur en zoutgehalte van

het water op verschillende diepten besteed Avordt, en voorts let op de
voorzichtigheid, die men bij 't zeilen in een volkomen onbekend vaar-
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water dient in acht te nemen —• dan toont deze snelheid dat wij op
dit gedeelte der reis slechts Aveinig door het ijs belemmerd Averden. Kaap
BaranoAv Averd in den nacht van den sden September in een ijsvrije
geul dicht bij de kust gepasseerd, de ingang tot de Tschaun-baai in den
nacht van den sden op den 6den ; kaap Schelagskoj werd den 6den ? 's namid-
dags 4 uur, bereikt. De afstand tusschen deze kaap en de Beren-eilan-
den is in rechte lijn 180. Ten gevolge der vele omwegen in het ijs had-
den Avij 2'/., dag noodig gehad om dit gedeelte af te leggen. Wij kwamen
dus 72' in 24 uur of 3 in het uur vooruit, een snelheid, die in een
onbekend, grootendeels met drijfijs overdekt vaarwater nog alleszins
bevredigend mag genoemd Avorden. Van nu af aan begon het evenwel
veel langzamer te gaan. Tegen middernacht Avas de zon reeds 12— 13"
onder den horizon en de nachten Avaren thans zoo donker, dat wij er

gedurende dien tijd in berusten moesten dagelijks verscheidene uren

achtereen, aan een groot stuk grondijs vastgeankerd, stil te blijven lig-
gen. Verder veroorzaakte de dichte nevel een groot tijdverlies. Die nevel
heerschte dik\vijls over dag en dAvong kapitein Palander in het onbe-
kende, ondiepe vaarwater met de grootste voorzichtigheid verder te

stoomen. De vaart langs de noordkust van Azië begon AA-at eentonig
te worden. Ook de ijverigste poolvaarder kan op den langen duur van
het eeuAvige ijs, de ondiepten en den eetnvigen nevel genoeg krijgen.

Thans kAvam evenwel een aangename afwisseling opdagen, daar wij
met de inboorlingen in aanraking kwamen. Wij hadden op de geheele
reis tusschen Jugor-Sjar en kaap Schelagskoj geen menschen of men-
schelijke Avoningen gezien, als ik de oude onbeAvoonde hut tusschen
kaap Tsjeljuskin en Khatanga uitzonder. Eindelijk. den 6den Septem-
ber , toen Avij dicht bij kaap Schelagskoj waren, Averden tAvee booten
zichtbaar. De geheele bemanning, behalve de kok, die door niets tot

het verlaten zijner potten en braadpannen kon gebracht worden en die
Azië en Europa omgezeild is zonder misschien zelfs eens aan land
geAveest te zijn, stortten zich op het dek. De booten waren van huiden
vervaardigd, op dezelfde Avijze als de Oemiaken of vrotnvenbooten dei-
Eskimo's. Zij Avaren opgevuld met lachende en babbelende inboorlin-
gen: mannen, vromven en kinderen. Zij riepen dat zij gaarne aan boord
Avilden komen. De machine stopte, de booten legden aan, een menigte
in pelsen gekleeden Avezens, zonder hoofdbedeksel, klouterden tegen
het scheepswand omhoog op een Avijze_, die duidelijk liet zien dat zij
reeds vroeger schepen gezien hadden. Een levendig gesprek ontstond,
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doch wij zagen spoedig dat niemand van de bemanning der booten ol
van het schip een taal kende, die beide partijen verstonden. Dat was
een treurige omstandigheid: toch hielp men zich zoo goed het kon met
teekens. Het gesprek werd daardoor dan ook niet belemmerd, en Aveldra
heerschte er een groote blijdschap, vooral toen eenige geschenken, voor-
namelijk bestaande uit tabak en hollandsche aarden pijpen, uitgedeeld
werden. Merkwaardig AA-as het dat geen van hen ook slechts een enkel
Avoord Russisch spreken kon; daarentegen kon een knaap met veel
moeite in het Engelsch tot tien tellen, hetgeen beAvijst dat de inboor-
lingen hier meer met Amerikaansche Avalvischvaarders dan met Russische

Booten der Tsjoektsjen.

kooplieden in aanraking komen. Zij zelven erkenden den naam Tsjoektsj
of Tsjaoetsjoe als den hunnen.

Velen van hen Avaren groote, sterke en goed uitgegroeide mannen.
Zij Avaren in nauwsluitende lederen broeken en pesken van rendiervel
gekleed. Het hoofd Avas onbedekt en het haar zeer kort afgesneden,
behalve van voren, waar het haar een smalle lok vormde. Het had daar
eene lengte van 4 cm. en was zoo gekamd, dat het langs het voorhoofd af-
hing. Eenigen hadden mutsen, zooals de Russen bij ChabaroAva ze droegen,
doch zij Avaren achter in hun gordel gestoken; zij schenen het Aveer

nog te warm te vinden om het hoofd te bedekken. Het haar der mees-
ten Avas blauAA^zwart en buitengeAvoon dicht. De vromven Avaren met
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zwarte of zAvartblamve strepen over voorhoofd en neus, met een menigte
dergelijke strepen op de kin, eindelijk met eenige versieringen op de
wangen getatoeëerd. De type van het gelaat kAvam ons niet zoo onaan-
genaam voor als die der Samojeden en Eskimo's. Eenige der jonge
meisjes Avaren zelfs niet zoo bijzonder leelijk. Met de Samojeden ver-
geleken, AA-aren zij ook tamelijk zindelijk en hadden een fraaie, bijna
blankroode gelaatskleur. Eenigen der mannen Avaren geheel blond: AA-aar-

schijnlijk Avaren dit afstammelingen van Russen, die om de eene of
andere reden als krijgsgevangenen of overloopers er toe gekomen Avaren

onder de Tsjoektsjen te blijven leven en bij hen genationaliseerd AA-aren.

Na eenigen tijd zetten AA-ij onze A-aart voort, nadat de Tsjoektsjen
in hunne booten teruggekeerd AAraren, zeer tevreden, zooals duidelijk
bleek, met de geschenken die ze ontvangen hadden; met de tabaksbla-
den , die ik in bundels onder hen rondgedeeld had; met de aarden
pijpen, van welke ieder er zooveel ontving als hij tusschen de vingers
vasthouden kon, en met de versierselen en oude kleederen, die mijne
kameraden en de bemanning met vrijgevige hand uitgereikt hadden.
Wij Avaren nl. allen overtuigd dat Avij na eenige dagen in een vaanva-
ter zouden komen, Avaar AA'interkleederen volkomen overtollig zouden
zijn, en Avaar het gebrek aan het een of ander gemakkelijk in de nabij-
gelegen haven kon aangevuld Avorden. Daar zou het ruilmiddel dan niet
in AA^aren, maar in gemunte stukken metaal en in papieren geld bestaan.

Den zevenden September stoomden Avij den geheelen dag in tame-

lijk los ijs langs de kust verder. In den nacht legden wij aan een

schol drijfijs bij. De z\Arabber en het sleepnet Averden uitgezet en lever-
den een rijken oogst op. 's Morgens vonden Avij ons evemvel Aveder zoo
door ijs en nevel omringd, dat wij ons na eenige vruchtelooze pogin-
gen om terstond verder te komen , gedwongen zagen aan een grooter
brok drijfijs dicht bij het strand bij te leggen. Toen de nevel zoover
opgetrokken Avas, dat het schip van het land uit gezien kon worden,
kregen Avij weder bezoek van een groot aantal inboorlingen, die Aveder,
evenals vroeger, zoo gastvrij mogelijk door ons ontvangen Averden. Zij
noodigden ons door sprekende gebaren uit aan land te gaan en hunne
tenten te bezoeken. Daar het toch bepaald onmogelijk Avas de vaart te

vervolgen, nam ik de uitnoodiging aan, liet een boot uitzetten en ging
met de meeste mijner metgezellen aan land.

De oever bestaat hier uit een lagen muur van zand, die zich tus-

schen de zee en een kleinere, bijna op dezelfde hoogte gelegen on-



388 NEGENDE HOOFDSTUK.

diepe lagune of een zoetAvater meer uitstrekt. Verder het binnenla
in verheft zich het land allengskens tot kale berghoogten , geheel zond
sneeuAV of door den sneeuAwal der laatste dagen slechts even met
dunne sneeuAvlaag overdekt. Dergelijke vormingen van lagunen van deel
zoet, deels zout Avater, zooals Avij ze hier voor 't eerst aantroffen ken
merkten de noordoostkust van Siberië. Zij hebben aanleiding gegeven

Een Tsjoektsj in een regenjas van zeehondsdarmen. — Naar een photographie
van L. Palander.

tot de be\vering dat aan de noordkust van Siberië de grens tusschen
land en zee moeilijk te trekken is. In den winter kan dit Avel het ge-
val zijn, omdat de lage muur, die de lagune van de zee scheidt, moei-
lijk te onderscheiden is, als hij met sneeuav bedekt is; bij Avintertoch-
ten langs de kust kan het dus gemakkelijk geschieden, dat men reeds
ver landinwaarts gekomen is, terwijl men gelooft nog buiten op zee
te zijn. Maar Avanneer de sneeuw Aveggesmolten is, dan is de grens
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scherp genoeg te trekken en de zee geenszins zoo ondiep, als men naar

- oudere ojigaven zou kunnen gelooven. In den zomer verweert het ijs
voortdurend. Reeds zeer dicht bij het strand heeft men dus Avater van
2 m. diepte en een kilometer verder van het strand af 10—iim.Aan
gene zijde der hooge voorgebergten heeft men geAvoonlijk een bevaar-
bare zee, zelfs voor diepgaande schepen, tot dicht bij het vooruitsprin-
gende voorgebergte.

De dorpen der Tsjoektsjen Avorden geAvoonlijk op den strandmuur
zelven, die de lagune van de zee scheidt, gebomvd. De Avoningen be-
staan uit ruime tenten, die een door Avarme, goed toebereide rendier-

Tsjoektsjische tent.
Naar een photographie van L. Palander.

huiden omgeven slaapkamer insluiten, in den vorm van een parallele-
pipedum, een kamer, die door een of meer traanlampen verlicht of
venvarmd Avordt. Hier slaapt de familie des zomers, en hier houdt zij
in den Avinter meest den geheelen dag door verblijf. In den zomer,
doch minder vaak des Avinters, stookt men bovendien in het midden
van de buitentent met hout. Daartoe wordt dan van boven in de
tent, in het dak, een opening gebroken. Overigens beschomvden 'de
Tsjoektsjen het als een beAvijs van het grootste gebrek aan brandstof,
Avanneer men gedAvongen is voor de venvarming van het inwendige
of van de binnentent hout te bezigen.
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Wij Averden overal zeer vriendelijk ontvangen, en men bood ons aa
Avat het huis slechts kon opleveren. Er Avas in dien tijd een rijke von
raad van levensmiddelen voorhanden. In de eene tent werd rendie
vleesch in een pot van gegoten ijzer gekookt; in een andere was men
bezig de ingeAvanden van tAvee voor kort geschoten of geslachte ren-
dieren stuk te snijden en er uit te nemen. In een derde tent hield een
oude vrouAv zich daarmede herig, dat zij uit de maag der rendieren
den groenen spinazieachtigen inhoud venvijderde en dien in een zak van
zeehondem-el stopte, met de bedoeling, zooals duidelijk bleek om
dien als groen voer voor den Avinter te gebruiken. De hand deed hierbij
dienst als scheplepel, en de naakte armen Avaren tot boven toe door
de niet juist smakelijk uitziende spinazie groen gekleurd. Toch moet
deze spinazie, naar het bericht van deensche kolonisten op Groenland
geen onaangenamen smaak hebben. Andere lederen zakken, met traan
gevuld, stonden in rijen langs de Avanden van de tent geschaard.

Men bood ons traan te koop aan, en scheen venvonderd dat wij ons
door ruil niets daarvan Avilden aanschaffen. In andere tenten lagen stuk
gesneden zeehonden, een bewijs, dat de zeehondenvangst in de laatste
dagen voorspoedig Avas geAveest. Bij een tent lagen tAvee versche wal-
ruskoppen met groote schoone tanden. Ik beproefde te vergeefs door
ruil deze twee koppen machtig te Avorden, doch den volgenden dag
bood men ons de tanden te koop aan. De Tsjoektsjen schijnen er een
vooroordeel tegen te hebben de koppen van gedoode dieren te verkoo-
pen; volgens oudere reisverhalen Avordt den Avalruskop zelfs een soort

van vereering geschonken.
Kinderen Avaren er ovendoedig. Zij zagen er gezond en sterk uit. In het

binnenste der tent liepen de grootere bijna naakt rond. ATervolgens zag ik
ze zonder schoenen of andere kleederen op den met rijp bedekten
bodem naar buiten gaan, en tusschen de tenten doorloopen. De klei-
nere kinderen Averden zooAvel door mannen als vrouAven op de schou-
ders rond gedragen, en zoo stevig ingeAvikkeld, dat zij op ballen van
pels geleken. De kinderen Averden buitengeAvoon vriendelijk behandeld,
en nooit hoorde men de ouders een kAvaad Avoord tegen hen zeggen.
Ik ruilde hier een menigte huisraad en kleedingstukken in, die ik later
nauwkeurig beschrijven zal.

Den gden September, 's morgens, beproefden wij verder te stoomen,
maar Averden Aveldra door den dichten nevel gedAvongen Aveder aan een brok
grondijs bij te leggen, dat, zooals wij na 't optrekken van den nevel
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zagen , zeer dicht bij het land vastgeraakt Avas. De diepte bedroeg hier 11

ni. Op deze plaats lagen wij tot aan den morgen van den" ioden. De oever
bestond uit een muur A-an zand, ' die vlak boven den hoogsten Ava-

terstand met een dichte grasvlakte bedekt AA-as, een bewijs, dat het
klimaat hier, in Aveenvil van de nabijheid der koude pool, voor de
ontAvikkeling der vegetatie veel gunstiger is dan zelfs de meest be-
gunstigde gedeelten van Spitsbergen's Avestkust. Verder binnenlands Avas

een zeer hooge, maar toch sneeuAvvrije bergketen zichtbaar, en ver ach-
ter deze A-ertoonden zich eenige hooge met sneetnv bedekte toppen.
Gletschers Avaren er hier niet, ofschoon ik het voor AA-aarschijnlijk houd
dat men kleinere gletschers in de dalen tusschen de gebergten van het
binnenland zal aantreffen. Ook zag men geene beAA-egelijke ijsblokken,
noch in het binnenste van het kustland, noch langs den strandmuur.
Het valt dus moeilijk aan te nemen, dat de Ijszee van Siberië in
't Noorden thans nog door een land begrensd Avordt, dat, zooals
Groenland, geheel niet ijs bedekt is. Op enkele plaatsen aan het zee-
strand, in de buurt van onze ankerplaats, lag de vaste Aval bloot. Hij
vormde daar 9—12 m. hooge steile strandhellingen, die uit kalk-
schiefer, meer of min met kiezel vermengde kalk en kiezelschiefer
bestonden. De lagen stonden bijna rechtop, strekten zich van 't Noor-
den naar 't Zuiden uit en bevatten geene versteeningen. In geologisch
opzicht waren deze klippen dus van geringe beteekenis. Zij Avaren ech-
ter overvloedig met korstmossen bedekt en leverden Dr. Almquist goede
bijdragen voor de kennis der tot dusver onbekende korstmossen-flora
van deze streek.

Onze oogst van meer ontAA-ikkelde landgewassen AA-as daarentegen
wegens den ver gevorderden tijd van het jaar slechts onbelangrijk, of-
schoon van groote AAretenschappelijke AA'aarde, deAvijl zij uit een streek
afkomstig waren, nooit te voren door een botanicus bezocht.

1 Natuurlijk is de bodem hier op geringe diepte beneden de oppervlakte voort-
durend bevroren. Ik zag echter nergens een zoo groote afwisseling van horizon-

taal gelegen lagen aarde en ijs, met ijsgangen doorsneden, als Hedenström in

zijn dikAvijs aangehaald werk o Sibiri", p. 1 19) opgeeft aan de zee-

kust gevonden te hebben. Waarschijnlijk ontstaat een dergelijke eigenaardige af-

wisseling van lagen slechts op plaatsen, Avaar de voorjaarsvloed zAvare lagen slib

met zich medevoert, die de in den Avinter gevormde ijsbeddingen laagSAvijze bedek-

ken en duizende van j-aren voor smelten behoeden. Ik zal verderop gelegenheid
hebben op interessante vraagpunten, die daarop betrekking hebben, terug te komen.
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In de zee dregde Dr. Kjellmann te vergeefs naar zeeAvieren. Van
hooger ontAvikkelde diersoorten zagen Avij slechts een Avalrus en een
paar zeehonden, maar geen landzoogdieren. Veldmuizen moeten even-
Avel soms in ongeloofelijke massa voorkomen, als men hun aantal ten
minste mag opmaken uit de holen en gangen, die, door deze dieren
gegraven , den bodem in alle richtingen doorkruisen. Onder de vogels
was de Avatersnip nog voortdurend de meest voorkomende soort

vooral op zee, AA-aar zij in groepen van zes a zeven stuks tusschen de
ijsbrokken in met A-eel beAveging heen en weer zwommen.

In de buurt der ankerplaats van het schip vonden wij geen tenten
maar op vele plaatsen van het strand AA-aren sporen van vroeger aan-
Avezige tenten zichtbaar, evenals zAvart gevenvde rolsteenen, die tot
het uitspannen der tenten gediend hadden; voorts gebroken huisraad,
en vooral beenderen van zeehonden, rendieren en Avalrussen. Op ééne
plaats lagen een menigte schedels A'an Avalrussen in een kring, misschien
Avel overblijfselen A'an een feestmaal, dat men na een vangst gehouden
had. Dicht bij zulk een terrein, Avaar vroeger tenten stonden, ontdekte
Dr. Stuxberg aan de monding van een nog niet uitgedroogde of uit-
■gevroren beek eenige kleine heuvels, die gebrande beenderen bevatten.
Het verbranden had zoo volkomen plaats gehad, dat slechts een der
gevonden stukjes been door Dr. Almquist kon bepaald Avorden. Het
AA-as de tand van een mensch. Na de verbranding Avaren de overblijf-
selen der beenderen en de asch in een kuil. verzameld, en eerst met

zoden, doch daarna met kleine vlakke steenen overdekt. Genoemde
plaatsen waren , naar 't scheen, eerst voor eenige jaren verlaten geAvor-
den, en ook de verzamelingen van beenderen schenen niet oud te zijn.
Men moet evenAvel zeer voorzichtig zijn, als men in arctische geAvesten
den ouderdom van zulk een verlaten tentplaats avü bepalen, omdat
men bij de beoordeeling der veranderingen, die de oppervlakte der
aarde in den loop der tijden ondervindt, zich gemakkelijk door de
ondervinding, in zuidelijker streken opgedaan, laat bedriegen. Hoe Avei-
nig deze in 't hooge noorden kan gelden, Avordt beAvezen door het
bericht van Rink, ' dat men op Groenland bij de hutten, die door
de Noonveegsche kolonisten sedert eeuAven verlaten AA-aren, nog voet-
paden onderscheiden kan, een feit, dat ik maar niet brilde aannemen,

1 H. Rink, "Grönland, geographisk og statistisk beskrevet" (Kopenhagen i 857),
11 , 344-
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voordat ik zelf iets dergelijks bij een Avoning. die voor een of meer-
dere eeuAven verlaten was, binnen in de IJstjord van Jakobshaven aan
de Noordwestkust van Groenland had opgemerkt. Voetpaden, even
scherp te onderscheiden , alsof zij nog gisteren begaan waren, liepen hier
van de bomvvallen der hut naar verschillende richtingen. Het kan dus
zeer Avel mogelijk zijn, dat de bij onze ankerplaats gelegen terreinen,
Avaarop vroeger tenten stonden, veel ouder Avaren dan men bij de
eerste AA^aarneming zou gelooven. Hoopen afval van eenige beteekenis
vond men hier niet-

Het was thans de eerste maal dat een schip aan deze kust voor
anker lag; onze aankomst Averd dus, zooals duidelijk bleek, door de
inboorlingen als een zeer merinvaardige gebeurtenis beschouAvd, en het

Doorsnede van een Tsjoektsjisch graf.' — Naar een teekening van
A. Stuxberg.

_.. Verzameling van verbrande, zeer verweerde beenderen, b. Laag bladen en
takjes, c. Steenen.

gerucht er van scheen zich snel verbreid te hebben. Wij ontvingen na-
melijk talrijke bezoeken, ofschoon er geene tenten in de buurt te zien
Avaren.

Ik gebruikte nog voortdurend de gelegenheid een menigte voorwer-
pen , die de levensAvijze der Tsjoektsjen kenmerkten , door ruil te ver-
krijgen. Voor acht jaren had ik in Noord-West-Groenland een menigte
ethnografische zaken bijeen verzameld en gekocht, en ik was thans

1 Nadat wij ontdekt hadden, dat de Tsjoektsjen hunne dooden ook begraven,
daar zij ze op de toendra uitstrekken, zijn wij begonnen te twijfelen of de hier
afgebeelde beenderenverzameling werkelijk een graf was. Misschien waren deze
heuvels slechts overblijfsels van vuurhaarden, waarop de Tsjoektsjen met beenderen,
in traan gedrenkt, stookten en die zij later om de een cf andere reden tegen
de werking der lucht trachtten te beschermen.



394 NEGENDE HOOFDSTUK.

verbaasd over de groote overeenkomst, die bestaat tusschen de voor
Averpen van dagelijksch gebruik, bij de Tsjoektsjen ingekocht, en die-
gene, AA-elke men in Groenland in oude Eskimo-graven aantrof.

Overigens Avas mijn handel met de inboorlingen deze maal met
groote moeilijkheden verbonden. Ik leed namelijk gevoelig gebrek
aan het eerste hulpmiddel voor den geregelden gang eener handels-
onderneming, d. i. aan ge\vilde ruilartikelen. Daar ik op de reizen van
1875 en 1876 de kleinigheden, die ik voor den ruilhandel met de in-
boorlingen mede genomen had, niet gebruiken kon, maar wel Russi-
sche bankbiljetten, die men met groote begeerlijkheid aannam, had ik
bij de afreis der Vega van ZAveden slechts geld en geene voor den
ruilhandel bestemde Avaren medegenomen. Geld kon men hier evenwel
moeilijk kwijt Avorden. Een bankbiljet van 25 roebels Avas voor de
Tsjoektsjen minder Avaard dan het bontversierde papier, Avaarin een stuk
zeep geAvikkeld AA^as, en een goud of zilvermunt dan knoopen van tin
of staal. Het een of ander 50 oere stuk kon ik avelisAvaar verschacheren,
doch dan moest het eerst, nadat men er een gat in geboord had, voor
oorsieraad geschikt gemaakt zijn.

De eenige eigenlijke ruihvaren, die ik thans bezat, Avaren tabak en

hollandsche aarden of lange pijpen. Van tabak had ik slechts eenige do-
zijnen bundels aan boord, nl. uit die partij, Avelke Sibiriakoffvan plan was
geAveest langs de Jenissei naar Siberië in te voeren. Daar ik de vaste overtui-
ging koesterde, dat ik reeds in dezen herfst den grooten oceaan zou
bereiken, verdeelde ik mijn tabaksvoorraad met zoo kwistige hand, dat
deze spoedig .op Avas en in de behoefte mijner Tsjoektsjische. vrienden
voor verscheidene Aveken voorzien Averd. Mij trof dus, Avat deze munt

aanging, reeds bij het vastraken in het ijs het lot des verkwisters: ik
Avas Aveldra zeer slecht bij kas. Hollandsche pijpen hadden Avij daar-
entegen in groote hoeveelheid. Wij hadden ze toevallig medegekre-
gen, dewijl tAvee kisten van zulke pijpen, die met de expeditie van
het jaar 1876 zouden ingevoerd zijn, eerst na het vertrek der IJmer
van Tromsö in die stad aankAvamen. Zij Averden nu op de Vega mede-
genomen en kAAramen, ofschoon veel te bros voor de harde vingers der
Tsjoektsjen, zeer te pas bij den kleineren ruilhandel en voorts als wel-
komstgeschenken aan een grootere menigte inboorlingen. die zich bij
het schip verzameld hadden, of als cadeaux aan de kinderen om mij bij
de ouders geliefd te maken. Bovendien deelde ik een menigte zilveren
munten uit met de beeltenis van koning Oscar, om, voor 't geval ons
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een ongeluk mocht treffen, een leiddraad achter te laten bij het op-
sporen der plaatsen, die wij bezocht hadden.

Ten behoeve van toekomstige reizigers avü ik hier vermelden dat de
meest gezochte Avaren zijn: grove naalden en stopnaalden, kookpotten,
messen (liefst groote), bijlen, zagen, booren en ander ijzergereedschap,
linnen en wollen hemden (liefst bont of schril gekleurd), maar ook Avitte
halsdoeken, tabak en suiker. Hierbij komt de bij alle volken zoo ge-
liefde brandeAvijn, een ruilmiddel, van 't Avelk wij op de Vega ruim
voorzien Avaren, doch dat ik toch liever niet bezigde. Voor deze munt

kan men bijna alles verkrijgen Avat men avü, maar volstrekt niet van
allen; Avant ook hier zijn mannen die geen brandeAvijn aanraken, maar
met een gebaar van verachting het glas , dat hun aangeboden Avordt, van

de hand Avijzen. De Tsjoektsjen zijn overigens slimme en berekenende
kooplieden, geAvoon om op hun eigen voordeel te letten. Zij worden
daarin opgevoed door den ruilhandel tusschen Amerika en Siberië, waar-
van zij de bemiddelaars zijn. Menig bevervel op de markt te Irbit is
afkomstig van een dier, dat in Amerika gevangen Averd en is eerst
onder de Amerikaansche en Siberische wilden van hand tot hand ge-
gaan , voordat het eindelijk in 't bezit van den Russischen koopman
is gekomen. Voor dezen ruilhandel tusschen de poolvolken van Azië en

Amerika Avordt een soort markt op een eiland in de Beringstraat ge-
houden. Op deze verstvenArjderde handelsplaats in het arctisch Ame-
rika moet men voor eenige jaren nog soms een bevervel met een enkel
blad tabak betaald hebben. '

Een buitengeAvoon schoone zAvarte vossenhuid Averd mij door een
Tsjoektsj voor een ijzeren kookpot te koop aangeboden. Ongelukkig had
ik er geen die ik missen kon. Toen de Russen voor het eerst naarKam-
sïatka kAvamen, kregen zij acht hermelijnvellen voor een mes en acht-
tien voor een bijl. en toch lachten de Kamsjadalen om de lichtgeloo-
\7ige vreemdelingen, die zich zoo gemakkelijk lieten beetnemen. Te

Jakoetsk moet zelfs, toen de Russen zich daar voor het eerst vestigden,
een kookpot met zooveel hermelijn vellen betaald zijn geAvorden, als
de pot bevatten kon. -

1 C. von Dittmar, "Bulletin hist.- philolog. de I'Académie de St Pétersbourg'"
(1856J, XIII, 130.

3 Krascheninnikow, "Histoire et description du Kamschatka" (Amsterdam

1770,, 11, 95; A. Erman, "Reise urn die Erde," 1. Abth., 11, 255.
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In den nacht van den oden op den ioden September bedekte zich
de oppervlakte der zee met een zeer dikke korst nieuw gevormd ijs
die echter in de buurt van het schip door ronddrijvende oude ijsbrok-
ken Aveder gebroken Averd. Het drijfijs zelf scheen eenigszins uit elkander
gegaan te zijn. In het begin Avas een oniAveg naar het Avesten noodza-
kelijk , ten einde een brok drijfijs te kunnen vermijden. Maar ook hier
Averd onze Aveg spoedig versperd door een strook oud ijs, dat door het
gedurende den nacht gevormde ijs zoo vast verbonden AAras, dat eerst
na eenige uren Averkens met bijl en ijshaak er een kanaal door heen
kon gebroken Avorden. Aan gene zijde van die ijsstrook kAvamen wij

Irkaipij. - Naar een teekening van O. Nordquist

Aveder in tamelijk ijsvrij AATater, maar toen Averd de nevel ook zoo dicht,
dat Avij, om niet geheel vast te raken , Aveder voor anker moesten gaan
liggen aan een stuk grondijs, dat verderop in volle zee, Avestdijker dan
onze vroegere ankerplaats, gelegen Avas. In den nacht van den ioden
op den uden kAAram er een hevige beAveging in het ijs. Gelukkig hel-
derde de lucht tegen den morgen op, zoodat AA-ij onzen Aveg tusschen
tamelijk verdeeld ijs konden vervolgen, totdat wij bij het invallen van
den nacht Aveder als geAvoonlijk aan een brok grondijs voor anker moes"

ten gaan liggen.
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Den volgenden dag, 12 September, toen wij Irkaipij of de Noord-
kaap reeds een goed eind voorbij Avaren, stootten wij op zoo dicht ijs,
dat geen mogelijkheid bestond verder te komen. Wij moesten dus weder
omkeeren en slechts met groote moeite konden wij ons, tusschen de
dicht opeen gedrongen massaas drijfijs door, een Aveg naar het land
banen. Hier Averd het schip voor anker gelegd, binnen in een stuk
grondijs, dat dicht bij de noordelijkste punt van Irkaipij vastgeraakt
Avas, totdat een heftige vloedstrooming groote brokken drijfijs langs de
plaats begon te voeren, Avaar het schip voor anker lag. Het schip werd
dus verlegd naar een kleine noordAvaarts geopende bocht, die door
tAvee van het vasteland vooruitspringende bergpunten gevormd werd.
In afwachting van een verandering, die in den toestand van het ijs

Overblijfselen van een Onkilon-huis.
a. van den kant gezien; b. van boven gezien

Naar een teekening van O. Nordquist.

zoude plaats grijpen, Averden Avij hier ongelukkig genoeg tot den iBden
September opgehouden. Het Avas dit onvriJAvillig oponthoud, dat als de
naaste oorzaak onzer overwintering kan beschouAvd Avorden.

Irkaipij is de noordelijkste punt van dat deel van Azië, 't welk in
1878 door Cook gezien werd. Zij Averd daarom Noordkaap genoemd,
een naam, die sedert op de meeste kaarten opgenomen Averd, ofschoon
hij tot dAvalingen aanleiding geven kan, daar punten van denzelfden
naam in de meeste landen voorkomen. De naam is verder ook daarom
onjuist, dewijl het voorgebergte noch de noordelijkste punt van geheel
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Siberië, noch van eenig belangrijk gedeelte van het land vormt. De
noordelijkste kaap op het vasteland van Siberië is namelijk Kaap Tsjel-
juskin; de noordelijkste van het land beoosten de Lena SAvjatoinos
en de noordelijkste van de kuststrook beoosten de Tsjaunbaai, kaap
Schelagskoj enz. De benaming Noordkaap moest dus liever met den
oorspronkelijken naam Irkaipij venvisseld Avorden, die aan alle inboor-
lingen tusschen de Tsjaunbaai en de Beringstraat Avel bekend is.

Op de landengte, die Irkaipij met het vaste land verbindt, bevond
zich tijdens ons bezoek een dorp, dat uit 16 tenten bestond. Wij zagen
hier ook bouwvallen, nl. overblijfselen van eene menigte oude wonin-
gen , die toebehoord hadden aan een volk, Onkilon ! geheeten, 't welk
eens in deze streken geAvoond had, en voor eenige eeuAven door de
Tsjoektsjen volgens de overlevering naar eenige ver in de Poolzee ge-
legen eilanden verjaagd Avas. Op de plaats dezer oude Avoningen lieten
Dr. Almquist en luitenant Nordquist opgravingen doen, om bijdra-
gen voor de ethnographie van dit fabelachtig volk te verzamelen.
De huizen schenen, althans voor een gedeelte, uit balein opgetrokken
en voor de helft in de aarde neergelaten te zijn geAvorden. De hoopen
afval in de buurt bevatten beenderen van verschillende soorten van
cetaceën, onder deze ook Avitte dolfijnen; voorts van zeehonden, wal-
russen , rendieren, beren, honden, vossen en verschillende soorten van
vogels. Behalve deze overblijfselen van jachtbuit vonden wij Averktuigen
van steen en been, onder Avelke zich ook steenen bijlen bevonden, die
nog aan hun schachten van hout of been bevestigd Avaren, ofschoon
zij 250 jaar in de aarde gelegen hadden. Zelfs de leeren riemen, Avaar-

mede de bijl aan de schacht bevestigd of ingeschoven AAraren, Avaren nog
voorhanden. Walrustanden 2 hadden aan de vroegere beAvoners dezer

1 Ankali beteekent in de taal der Tsjoektsjen huisbewoners en wordt chans ge-
bruikt om de aan de kust wonende Tsjoektsjen aan te wijzen. Een dergelijk woord
Onkilon werd vroeger gebezigd voor dien Eskimo stam, welke aan de kust der
ijszee woonde, toen de verhuizing der Tsjoektsjen hier begon.

: De Avalrus schijnt schijnt thans in de zee ten N. der Beringstraat tamelijk
zeldzaam te zijn, doch moet vroeger veel menigvuldiger geweest zijn en deze streek
tot een Avaar paradijs voor elk visschersvolk gemaakt hebben. Terwijl Avij bij ons
lang verblijf aldaar slechts eenige weinige Avalrussen aantroffen ,

zag Cook er in het

jaar 1778 een ongehoorde massa. Een interessante afbeelding van Avalrussen vindt
men in de beschrijving zijner derde reis, A voyage to the Pacific Ocean etc.

Vol. HL (by James King), Londen 1784, p. 259, plaat 52.
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plaats even goed als aan de Tsjoektsjen van den tegemvoordigen tijd
een stof geleverd, die in vele gevallen met grooter voordeel dan de
vuursteen tot lanspunten, pijlen om vogels te schieten, vischhaken,
ijsbijlen enz. konde gebruikt Avorden. Meer of minder beAverkte Avalrus-
tanden Averden dus bij de uitgravingen in groote menigte gevonden.
Ook balein Avas op groote schaal gebezigd, maar eenige grootere
brokken van mammoethstanden vonden Avij niet, hetgeen er op schijnt
te Avijzen, dat het volk niet in levendig verkeer gestaan heeft met

Gereedschappen in de bouwvallen van een Onkilonhuis gevonden.
I. Bijtel van steen met een handvat van been 1/2. —2.en 4 Messen van

lei. 1/3 — 3- en 7 Speerpunten van lei 1/3. — 5 Speerpunt van been '/3.
—

6. Lepel van been 1/3.

de aan mammoeths zoo rijke, meer naar het westen gelegen stre-
ken. ' Op vele plaatsen waren de oude Onkilon-woningen door de

1 De groote menigte mammoethtanden verkrijgt men van de landstreken en
eilanden tusschen Khatanga en Tsjaun-baai. Hier ontbreekt de Avalrus. De be-
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Tsjoektsjen als kelders voor hun spek gebruikt, en op andere plaatsen
scheen men in de hoopen afval gegraven te hebben om Avalrustanden
te zoeken. Onze nasporingen Averden door de Tsjoektsjen met Avantrou-
Aven beschouAvd. Een oud man kAvam als toevallig uit het binnenland
voorbij de plaats AA-aar wij Averkten, en vertoefde daar een tijd lang
terwijl hij onzen arbeid met schijnbare onverschilligheid Avaarnam, tot
dat hij zich overtuigd had dat wij uit eenvoud of om eenige andere
hem onverklaarbare reden er ons van onthielden om den spekkelder aan
te raken en in plaats daarvan naar oude brokken been of oude vloer-
steenen zochten.

Overblijfselen van oude Avoonplaatsen Averden ook hoog noordelijk
tusschen de steenhoopen van Irkaipij gevonden: hier Avas misschien het
allerlaatste toevluchtsoord der Onkilon geAveest. Op verschillende plaat-
sen der hellingen van den berg zag men groote hoopen beenderen,
ten deele uit een menigte (op eene plaats bedroeg het aantal 50) met

korstmossen begroeide schedels bestaande, die met den snuit naar bin-
nen in een kring Avaren nedergelegd, tendeele uit rendier-, ijsbeer- 'en
Avalrusschedels, met elkander afwisselende en in een minder regelmatigen
kring neergelegd. In hun midden lag het gewei van rendieren opgesta-
peld. Behalve het geAvei van rendieren vonden AA-ij ook een voorhoofds-
been van een eland met de daaraan zittende deelen van het geAvei.
Naast de overige beenderen lagen tallooze meest versche en niet met

korstmossen begroeide slaapbeenderen van zeehonden. Andere beende-
ren van zeehonden ontbraken bijna geheel, hetgeen bewijst, dat deze
slaapbeenderen geen restes van verweerde zeehondenschedels Avaren,
maar dat zij eerst in nieuAveren tijd om de een of andere reden op
deze plaats opgehoopt Avaren. Deelen van menschengeraamten Averden
in de buurt niet aangetroffen. Deze plaatsen vormden dus ongetAvijfeld
offerplaatsen, die van het eene \-olk op het andere overgeërfd zijn.

Over het volk, dat vroeger hier geAA-oond had, vertelt Wrangel het

Avoners van Noord-Siberië prijzen dus de Avijsheid van den schepper, die de wal-
rus in die streken laat leven, waar de mammoelh ontbreekt en die mammoeth
ivoor aan de kusten heeft uitgestrooid, Avaar de Avalrus niet voorkomt. Vgl. A.
Erman , "Reise um die Erde,'* 1 Abth., 11, 264.

1 Tusschen de van hier meegenomen berenschedels vond luitenant Nordquist
na zijn terugkeer den schedel van een zeeleeiuv (Otaria Stellen) In allen gevalle
is het onzeker of het dier in die streek gevangen is , dan Avel of het van Kam-
sjatka daarheen gebracht is.
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volgende: "Zooals bekend is, Avordt de zeekust aan de Anadyr-bocht
door een volk beAvoond, dat door lichaamsbouAV, kleederdracht en taal
zich opvallend van de Tsjoektsjen onderscheidt en dat zich Onkilon,
de zeelieden, noemt. In de beschrijving der reis van kapitein Billing
door het land der Tsjoektsjen toont deze de namve venA-antschap in
de taal aan van dit kustvolk met die der Aleoeten van Kadjak, die
tot een oorspronkelijken stam met de Groenlanders behooren. Volgens de
overlevering moeten deze Onkilon voor 200 jaar de geheele Tsjoek-
tsjenkust van Kaap Schelagskoj tot aan de Beringstraat ingenomen
hebben, en Averkelijk vindt men ook thans nog op deze geheele streek
de overblijfselen hunner hutten van aarde, die zeer verschillend van de
tegenAvoordige Avoningen der Tsjoektsjen moeten geAveest zijn. Zij hebben
den vorm van kleine heuvels, zijn voor de helft in de aarde uitgegra-
ven en van boven met Avalvischribben gesloten, die met een dikke laag
aarde overdekt zijn. Een hevige twist tusschen Krachoj, het voornaam-

ste hoofd dezer Noord-Aziatische Eskimo's, en een zekeren Errim, het
stamhoofd der rendier-Tsjoektsjen, gaf aanleiding tot vijandelijkheden.
Krachoj trok aan het kortste eind en zag zich genoodzaakt te vluchten
en met zijn volk te verhuizen. Sedert dien tijd is deze geheele kust
Avoest en onbeAvoond gebleven. Van deze verhuizing der Onkilon ver-

telden de beAvoners ven het dorp Irkaipij, Avaar Krachoj zich ook op-
gehouden moet hebben, het volgende. Hij had den Tsjoektsj Errim ge-
dood en Averd daarom door den zoon des vermoorden met allen ijver
vervolgd. Een tijd lang ontvluchtte hij aan diens vervolgingen; einde-
lijk meende Krachoj een veilig toevluchtsoord op de rots der Noord-
kaap gevonden te hebben, Avaar hij zich achter een soort van door de
natuur gevormden muur, die nog te zien is, verschanste. Maar de jonge
Errim, door de begeerte om den dood zijns vaders te Avreken gedreven,
vindt een middel om de verschansing ongemerkt te naderen en doodt
Krachoj's zoon. Ofschoon naar de daar heerschende begrippen de bloed-
Avraak hiermede eindelijk verzoend Avas, moet Krachoj toch nog bang
geAveest zijn voor de vervolgingen van zijn onverzoenlijken vijand,
Avant gedurende den nacht laat hij zich aan riemen van zijn hoog
gelegen toevluchtsoord naar beneden zakken, bestijgt een boot, die
hem aan den voet van de rots afAvachtte, en roeit, om zijn vervolger
op het dAvaalspoor te brengen, eerst naar 't Oosten, keert daarop den
volgenden nacht terug naar 't Westen, bereikt het eiland SchalauroAV
en verschanst zich daar in een hut van aarde, Avelker overblijfselen Avij



402 NEGENDE HOOFDSTUK.

nog gezien hebben. Hier verzamelden zich achtereenvolgens al ziine
stamvenvanten om hem heen, en met hen ontvluchtte hij op 15 B a;

daren naar het land, Avelks bergen de Tsjoektsjen verzekeren vanjakan
uit bij helderen zonneschijn te kunnen zien.

Den volgenden winter verdAveen nog een Tsjoektsj, die met Krachoj
verwant Avas, tegelijk met allen die in zijne dienst stonden en zijne
rendieren; men vermoedt dat ook deze naar het land aan gene zijde
van de zee getrokken is.

"Hierbij moet ook nog een andere overlevering aangaande dit twijfelach-
tig land vermeld Avorden, Avelke de beAvoners van het eiland Kolioetsjin
ons medegedeeld hebben. Daar vertelde mij namelijk een grijsaard dat
bij 't leven van zijn grootvader eens een bajdare met zes Tsjoektsjen en
een vromv zich te ver in zee geAvaagd had; nadat zij lang door den
wind heen en Aveer gedreven waren, strandden zij op een hun onbekend
land, Avelks beAvoners zelfs den Tsjoektsjen rmv en verdierlijkt voor-
kAvamen. De schipbreukelingen Averden allen vermoord en slechts de
vrouAV bleef gespaard. Zij Averd goed behandeld, het geheele land rond-
gevoerd en aan de inboorlingen als iets zeldzaams en merkwaardigs
vertoond. Zoo kwam zij ten laatste bij de Kargauten, een op de kust
van Amerika in de Bering-straat Avonend volk; van daar Avist zij naar
haar stamgenooten te ontvluchten. Deze vromv vertelde haar landge-
nooten veel van hare reizen en lotgevallen; onder anderen beAveerde
zij ook in een groot land geAveest te zijn, dat ten Noorden van het
eiland Kolioetsjin lag, en, zich ver Avestelijk uitstrekkende, Avaarschijn-
lijk met Amerika te zamen hing. Dit land moet door verschillende
volkstammen beAvoond zijn; die in het Avesten leven, moeten in alles
met de Tsjoektsjen overeenkomen, doch die in 't oosten Avonen zijn zoo

Avild en A'erdierlijkt, dat ze namvelijks verdienen menschen genoemd te

Avorden. De geheele geschiedenis is zooAvel door de vromv zelve als
door hen, die ze navertellen, naar hier bestaand gebruik, met zoovele
onAvaarschijnlijke avonturen doorspekt, dat zij te namvernood de aan-
dacht zou verdienen, Avanneer zij niet merkAvaardig Averd door haar
samenvallen met de geschiedenis van Krachoj." ]

Toen Wrangel dit schreef, geloofde hij niet aan het bestaan van het
land, dat thans onder 177° O. L. en 71 ° N. B. op zijn kaart aangegeven
staat en dat, later door den Engelschman Kelett op niemv ontdekt, naar

1 Wrangel's "Reise" (Berlin 1839,) 11, 220.
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de tot spreekAVOord geAvorden zegsAvijze "lucus a non lucendo" den
naam Wrangelland gekregen heeft. Thans Aveet men dat het land,'t AA-elk
in de overleveringen vermeld Avordt, Averkelijk bestaat en menige om-
standigheid doet zelfs vermoeden, dat het zich tot den Archipel aan de
N. kust van Amerika uitstrekt. Op die Avijze uitgelegd, zou het ver-

haal der Tsjoektsjen vromv een goede vingerwij zing kunnen vormen
voor toekomstige ontdekkingsreizen in de zee benoorden de Bering-
straat en tevens een belangrijke factor bij de beoordeeling der lotge-
vallen , die de amerikaansche expeditie met de Jeannette ' kunnen ge-
troffen hebben, lotgevallen, Avaarover men, tenvijl ik dit schrijf, nog
alle tijdingen mist.

Tusschen ons en de beAvoners van het tegemvoordige Tjsoektsjen-
dorp bij IrkarjDij ontstond Aveldra een zeer vriendschappelijke verhou-
ding. Wij hielden eerst een eenigszins zAvaarlijvigen, goed gevormden,
grooten en mooien man, Tsriiepurin geheeten, voor het hoofd Aran

het dorp. Hij Averd dus verscheidene malen in de officiers longroom
gastvrij onthaald, Avaar Avij hem , ter bevestiging der vriendschap , tevens
kleine geschenken gaven.

Tschepurin had, zoo als duidelijk bleek, zwak voor aardigheden en
opschik, en kon thans door den met ons gedreven ruilhandel en de
verkregen geschenken zijn pronkzucht dermate bevredigen, als hij het
vroeger waarschijnlijk nooit gedroomd had. Toen hij gedurende de
laatste dagen de Vega bezocht, was hij gekleed in een rood wollen
hemd, dat hij over de pesk had aangetrokken en aan welks onder-
eind een doorboord tien ore-stuk bevestigd was. Overigens was hij reeds
bij onze aankomst beter gekleed dan de overigen; zijn tent Avas ruimer
en met twee slaapsteden, voor ieder zijner vrouwen een, voorzien.
Intusschen zagen wij spoedig in, dat wij ons vergist hadden, toen wij

1 Volgens een opstel in de "Deutsche Geographische Blatter" IV , 54 zoude

kapitein E. Dallmann reeds in het jaar 1866 als bevelhebber op de Havaischoener
YV. C. Talbot Wrangelland niet alleen gezien hebben, maar daar ook geland zijn.
Daar kapitein Dallmann in de laatste jaren met een menigte geographen in vrij
levendige betrekking heeft gestaan en berichten van hem reeds vroeger in geogra-

phische tijdschriften Avaren opgenomen, schijnt het Avel eigenaardig, dat hij deze

belangrijke reis eerst thans bekend gemaakt heeft. Doch in allen gevalle berust

de opgaaf van Dallmann dat Muskusossen aan de kust der Ijszee en op Wrangel-
land moeten voorkomen op een dAvaling. Hij heeft hier den Muskusos met het
rendier verAvisseld.
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in de meening verkeerende dat zulk gemeenschappelijk samenwonen
niet zonder hoofd geschieden kon, hem een zoo hooge plaats toeee»
kend hadden. ZooAvel hier als in alle Tsoektsjendorpen, die wij later
bezochten, heerschte de grootste regeeringloosheid. Toch bestond de
grootste eensgezindheid in de kleine gemeente zonder hoofd; kinderen
gezond, sterk en door de beAvoners met alle teederheid behandeld
Avaren er in menigte. De vrouwen hadden dezelfde rechten als de mannen
en de meening der vromv Averd steeds gevraagd, als een belangrijke
ruilhandel moest gesloten Avorden; dikAvijls kAvam deze eerst tot stand
nadat de raadgeefster door een hals- of bonten zakdoek voor de zaak
geAvonnen Avas. De zaken, die men door ruil verkreeg, werden terstond
aan de vrouAv in beAvaring gegeven. Een der kinderen had een parel-
snoer met een daaraan hangende chineesche munt, waarin een vier-
hoekig gat in het midden, om den hals gehangen; een ander droeg
een doorboorden amerikaanschen cent. Niemand kende een Avoord Rus-
sisch , maar ook hier kon een jonge man in 't Engelsch tot tien tellen.
Ook kende men het Avoord "ship". In alle tenten zag men rendier-
magen met hun vulsel of zakken, met ander groen gevuld. Meermalen
bood men ons als tegengeschenk voor de stukken suiker of de paar
handen tabak, die wij onder hen verdeelden, gedroogde wortelknol-
len aan, iets grooter dan een hazelnoot, die zeer goed smaakten, on-
geveer als versche noten. Een zeehond, die tijdens ons verblijf aldaar
met het net tusschen het ijs gevangen Averd, Averd door de vrouwen
in de tent geslacht. Er stonden bij dit Averk een menigte kinderen om
hen heen, die nu en dan met eenige bloedige strepen vleesch blij ge-
maakt Averden. Het slachtersAverk Averd door de jonge meisjes con amore
ter hand genomen; zij koketteerden daarbij eenigszins met hunne armen
en gezichten, die met bloed besmeerd Avaren.

De in de streek het meest voorkomende soort van gesteente bestond
hoofdzakelijk uitgabbro, die ook nog in het binnenland als bestanddeel van
verschillende op zich zelf staande, 100 tot 150 m. hooge, zwarte, pla-
teau-vormige bergen voorkomt, Avaartusschen zich een effene met gras be-
groeide , maar Avoudlooze vlakte uitstrekt. Deze rust Avaarschijnlijk op
sedimentaire lagen. Aan de Avestzijde van Irkaipij ziet men namelijk onder
het plutonische gesteente een zAA-arte schiefer met sporen van versteenin-
gen liggen, meestal met onduidelijke afdruksels van planten , die waar-
schijnlijk tot de Permo-Carbonische formatie behooren.

Ov-er het lange oponthoud hier verontrust, maakte ik, ten einde van
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een grootere hoogte af een vollediger overzicht over den toestand van
het ijs te verkrijgen dan door verkenning in de boot mogelijk Avas, een
uitstapje naar een in de buurt van onze ankerplaats gelegen berg, die
volgens bepaling met den barometer 129 m. hoog Avas. De berg Averd
door de Tsjoektsjen Hammong Ommang geheeten. Van hier af had
men een uitgestrekt vergezicht over de zee in den omtrek. Zij Ava

overal met dicht opeen gepakt drijfijs overdekt; slechts vlak bij het
land zag men een geul open Avater, die evemvel ook nog op verschil-
lende plaatsen door bedenkelijke strooken ijs Avas afgebroken.

Het plutonische gesteente, Avaaru't de berg bestond, Avasbijna overal
door de Averking van de vorst tot hoekige steenbrokken uiteen ge-
sprongen , zoodat de oppervlakte van den berg in een kolossalen steen-

hoop scheen veranderd te zijn. De steenen Avaren naar de Avindzijde
met een doorschijnende, glasachtige ijskorst, die er licht afviel, bedekt,
Avaardoor het beklimmen van den berg niet Aveinig verzAA-aard Averd. De
vorming van zulk een ijskorst heb ik reeds eerder op de noordelijkste
bergtoppen van Spitsbergen ' Avaargenomen. Zij ontstaat ongetAvijfeld
door den nederslag van afgekoelden Avaterdamp, d. i. van een nevel,
Avelks druppen tot ver onder het vriespunt afgekoeld zijn zonder in ijs
over te gaan, hetgeen dan eerst plaats grijpt, als zij, na 't nedervallen,
met ander ijs of sneemv of met een hard en hoekig voonverp in aan-
raking komen. Het is zulk een nevel, die op schepen de oorzaak is,
dat het tuig zich geheel met ijs bedekt, een verschijnsel, dat voor
den zeeman zeer onaangenaam is. Dat ondervonden ook Avij de volgende
dagen, toen het tuig der Vega zich met zoo groote ijskegels en een
zoo dikke ijslaag bedekte, dat bij het neervallen van het ijs op het dek
gemakkelijk een ongeluk had kunnen ontstaan. -

1 Men vergelijke, "Redogörelse för den Svenska polarexpeditionen ar 1872- 73".
("Bihang till Vet. Acad. handl." 11, N". 18 p. 91).

" Een nog gevaarlijker ijsbedekking bedreigt den zeeman in de wintermaanden
bij koud weder , niet enkel in de poolzeeën , maar ook in de Oost- en Noordzee.

Het gebeurt namelijk in dat jaargetijde, dat het zeewater, zonder bevroren te
zijn, bovenmatig verkoeld, d i. tot beneden het vriespunt afgekoeld is. ledere

golf, die over het se ip slaat, Avordt dan door de beweging in ijsslib veran-
derd, dat zoo snel aangroeit en tot hard ijs aaneenvriest, dat alle pogingen om
het van het dek te verwijderen vruchteloos zijn. Binnen eenige uren kan het
vaartuig zonder hoop op redding in een drijvende ijsbrok veranderd Avorden»
die ten slotre door de van de bovenmatige inspanning geheel uitgeputte zeelui
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Het dreggen leverde Dr. Kjellman eenige wieren op en Dr. Stuxberg
massa's van een Cumacee, Diastylis Rathkei Kr., Acanthostephia Malm-
greni Goës en Li paris gelatinosus Pallas, overigens bijna niets. Aan den
steilhellenden noordkant van Irkaipij had zich een soort zeeraaf in zoo
groote massa's neergezet, dat de klip daar Averkelijk een vogelrots kon

Zeewier van Irkaipij. — Laminaria solidungula J. G. Ag

genoemd worden. Een menigte zeehonden werden tusschen het ijs zicht-
baar en behalve de zeeraven ook eenige andere vogels, vooral water-
snippen. Visschen waren thans slechts in zeer gering aantal aanwezig.
Ook de zomervischvangst scheen hier niet bijzonder veel op te leveren,

aan zijn lot overgelaten moet Avorden. Door een dergelijke ijsbedekking werd de
stoomboot Sofia in de maand October voor het Beren-eiland op de Zweedsche
poolexpeditie van het jaar 1868 getroffen, hoeAvel ten slotte alles nog goed afliep.
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wat men daaruit kon opmaken, dat de Tsjoektsjen geen wintervoorraad
van visch hadden bijeengebracht. Toch bood men ons nu en dan een
zalm van niet zoo bijzondere grootte te koop aan.

Nog den iBden September l Avas de toestand van het ijs volkomen

Zeeraaf van Irkaipij. — Graculus bicristatus Pal las,

onveranderd. Om echter een overwintering te vermijden was het niet
raadzaam langer te toeven. Buitendien had ik van den bergtop, dien ik
den vorigen dag bezocht had, kunnen zien, dat nog altijd een slechts

1 Irkaipij ligt onder 180»O. L. Gr. Om de berekening van onzen dag met dien
der nieuAve wereld in overeenstemming te brengen waren wij hier dus verplicht
geAveest onzen datum een dag te vervroegen, d. i. in plaats ven 18 Sept. den
1 7den te schrijven. Daar wij echter, met uitzondering van het korte uitstapje
naar Port-Clarence en St. Laurence-eiland, steeds de kusten der oude wereld
gevolgd waren, en gedurende ons verblijf op het Avestelijk halfrond geen
door Europeanen bewoonde plaatsen bezocht hadden, hielden Avij ons de ge-
heele reis door aan de Europeesche tijdrekening. Hadden wij een Amerikaanschen
Avalvischvaarder ontmoet en onzen datum met den zijnen vergeleken, dan waren
Avij hem een dag vooruit geweest, daar onze 27ste September dezelfde zou ge-
weest zijn als zijn 26ste. Datzelfde zou zich voorgedaan hebben, als wij een
Amerikaansche haven waren binnengeloopen.
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op eenige plaatsen afgebroken Avatergeul langs de kust aanwezig was
Het anker Averd dus gelicht en de Vega stoomde verder, evenwel slechts
bij een diepte van 6—B meter. Daar de Vega 4.8—5 m. diepgang had
hadden wij dus slechts Aveinig Avater onder de kiel en wel tusschen
ijs, in een volkomen onbekend vaarwater. Ongeveer 20 km. van onze
ankerplaats vonden Avij een ijsstrook, AA-aardoor wij slechts met groote
moeite, en dank zij de krachtige stooten , die de sterke boeg der Vega
doorstaan kon, vermochten heen te dringen. Hierop Averd de vaart in
soms nog ondieper Avater dan te voren voortgezet, totdat het schip tegen
8 uur des avonds op een brok grondijs stiet. Het Avater Avas dalende
en wij konden dus eerst den volgenden morgen loskomen, nadat een
belangrijk gedeelte van het grondijs, op Avelks voet de Vega geloopen
Avas, door bijl en ijshomveelen Aveggehakt Avas. Eenige pogingen om het
ijs door kruid te doen springen mislukten. Voor dit doel Averkt dyna-
miet veel krachtiger. Men zou deze stof dus steeds moeten medenemen
op tochten, Avaar het noodig kan worden ijsstrooken te doen springen.

Den igden zette de Vega haar reis op dezelfde Avijze voort als vroe-
ger , nl. in rustig, meest ondiep Avater, dicht bij de kust en te midden
van hooge brokken grondijs, die dikwijls zeer schilderachtige vormen
hadden aangenomen. Later op den dag troffen wij Aveder zeer laag in
rivieren of gesloten zeeboezems gevormd ijs aan en kwamen in water
van gering zoutgehalte, met een temperatuur van boven o°. Nadat wij
gedurende den nacht aan een grooter stuk grondijs voor anker hadden
gelegen, zetten wij den 20sten September onze vaart bijna uitsluitend
voort tusschen laag vuil ijs , dat gedurende den vorigen Avinter niet dicht
opeen gepakt Avas geAvorden. Dit ijs lag minder diep dan het blauwe
grondijs en kon dus dichter bij de kust drijven, een zaak, die ons diep-
gaand vaartuig veel last veroorzaakte. Weldra kAvamen wij ook aan een
plaats, Avaar het ijs zoo dicht opeengehoopt lag, dat slechts een 3\ a
4 m. diepe geul zonder ijs vlak naast het strand openbleef. Wij waren
dus na eenige uren genoodzaakt Aveder aan een stuk grondijs bij te
leggen en gunstiger omstandigheden af te Avachten. De wind Avas thans
van het Westen naar het Noorden en Noord-Westen omgeslagen; in
AveerAvil daarvan Averd de temperatuur zachter en het Aveer regenachtig,
een teeken, dat groote gedeelten AArater zonder ijs zich ten N. en N.W.
van ons bevonden. In den nacht van den 2osten op den 21 sten regende
het sterk bij N.N.W. Avind en een temperatuur van + 2". Op dien dag
beproefden wij verder op een plaats te vinden, Avaar de tegen het land
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aangedrukte strook drijfijs kon doorgebroken Avorden; dit gelukte echter
niet, misschien ten gevolge van den buitengeAvoon dichten nevel, die
er hing. Het dreggen leverde hier Aveinig op, Avaarschijnlijk wijl het
dierenleven in zoo ondiep Avater als Avaarin wij thans lagen venvoest

Avordt door het grondijs, dat hier gedurende het grootste gedeelte van het
jaar heen en Aveer drijft. Het onderzoek der naburige kust daarentegen
leverde onze botanici, in Aveenvil van het vergevorderde jaargetijde,
belangrijke bijdragen voor de kennis der flora van de streek.

Den 22sten maakte ik met kapitein Palander een uitstapje in de stoom-
sloep, om onderzoekingen met het peillood in oostelijke richting in te

IJsbrokken van de kust van het Tsjoektsjen-schiereiland.
Naar een teekening van O. Nordquist.

stellen. Het gelukte spoedig een geul te ontdekken, die diep genoeg
Avas en niet te zeer met ijs opgevuld. Den 23sten kon dus de Vega haar
vaart te midden van zeer dicht drijfijs vervolgen, hoeAvel soms zoo dicht
bij het strand, dat het schip slechts '/, m- water onder de kiel had.
HoeAvel dan ook langzaam, Avij kwamen toch vooruit. Het land vormt

hier een grasrijke, nog sneemvvrije vlakte, die zich in het binnenland
tot langzaam hooger Avordende bergen en heuvels verhief. Er lag veel
drijfhout op het strand uitgespreid; hier en daar zag men overblijfselen
van vroegere Avoningen. Den 23sten September, 's avonds, gingen wij aan
een stuk grondijs in een vrij groote opening van een ijsveld voor anker. De
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opening sloot zich des nachts, zoodat Avij den 24 en 25sten slechts zeer
Aveinig vooruitkAA-amen; den 2Ósten konden wrij evemvel onze vaart in
't begin met veel moeite, later echter in tamelijk open Avater voortzet-
ten , en Avel tot die kaap, Avelke op de kaarten kaap Onman genoemd
Avordt. Ook de inboorlingen die hier aan boord kAvamen, noemden de
plaats met dezen naam. Het ijs, dat wij op dien dag aantroffen, was
sterker dan vroeger en blamv-AA-it, niet vuil. Het was dus verder op in
volle zee ontstaan. Den 2 7sten werd de vaart in eenigszins ijsvrij water
tot de Koijoetsjinbaai voortgezet. Geen rivier ontlast zich in deze groote
fjord, de eenige aan de Noordkust van Azië , die door haar langen smal-
len vorm, door de gedaante der haar omgevende oevers en door de
splitsing van de fjord aan haar binnenzij in tAvee deelen aan de door
gletschers uitgegraven fjorden van Spitsbergen herinnert. De monding
van den boezem Avas vol dicht opeengepakt drijfijs, dat zich rondom
een hier gelegen en door een menigte Tsjoektsjische families beAvoond
eiland opgehoopt had. Om voor dit ijs uit den Aveg te gaan maakte de
Vega bij't binnenzeilen der fjord, een belangrijken onrweg. Het weer was
stil en schoon, maar overal vormde zich niemv ijs tusschen het oude,
Avaar dit dicht opeengehoopt lag. Tusschen het ijs zAvommen honderde
kleine zeehonden heen en Aveer en volgden vol niemvsgierigheid het kiel-
Avater van het schip. Daarentegen zagen Avij slechts Aveinig vogels. Het
Avas duidelijk dat de meesten reeds naar zuidelijker zeeën getrokken
Avaren. 's Namiddags 4.45 Averd het schip aan een ijsschol,'dicht bij den
Oostdijken oever der fjord voor anker gelegd. Men kon van daaruit
zien, dat het ijs bij de kaap, die de monding der fjord in 't Oosten
begrensde, zoo dicht bij het land lag, dat men er voor vreezen moest

dat het ijsvrije Avater vlak naast het strand voor de Vega niet diep ge-
noeg zoude zijn.

T_uitenant Hovgaard Averd dus met de stoomsloep uitgezonden om

onderzoek te doen met het peillood. Hij kAvam met het bericht terug,

dat het vaarwater aan de buitenzij van de kaap voldoende diepte be-
zat. In dien zelfden tijd maakte ik met eenige der natuurhistorici een
uitstapje aan land, terAvijl de visscher Johnsen tevens naar den top der
heuvelrijen gezonden Averd, die zich in het midden der landtong ver-
hieven , ten einde van daaruit het ijs te kunnen zien en een denkbeeld
te verkrijgen van de ijstoestanden, zooals deze zich verder naar 't oos-
ten vertoonden. Ook Johnsen kAvam terug met het geruststellend bericht
dat zich een zeer breede, opene Avatergeul aan gene zijde der kaap
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langs de kusten in zuidoostelijke richting uitstrekte. Ik zelf zAvierf met

mijne reisgezellen op de strandhellingen rond, om, voor zoover de in-
vallende duisternis het nog toeliet, haar physische gesteldheid nader te
onderzoeken. Toen Johnsen van de hoogte terugkwam, vertelde hij
tevens dat men boven op den heuvel leven en beAveging vernam en de
vuren van de opgeslagen tenten aan gene zij van het voorgebergte zien
kon. Hij vermoedde dat de inboorlingen daar een teest vierden. Ik had
grooten zin daar heen te gaan, om , naar ik meende, "van de Tsjoektsjen
afscheid te nemen"; Avant ik Avas vast overtuigd, dat wij een der eerst-
volgende dagen den grooten oceaan binnen zouden zeilen. Doch het
Avas reeds laat in den avond en begon donker te Avorden; bovendien
Avaren -wij met de gezindheid der Tsjoektsjen toch ook nog niet vol-
doende bekend, om zonder dringende reden in gering aantal en
slechts met jachtgeAveren geAvapend, bij nacht tot de tenten door te

dringen van lieden die ons geheel onbekend Avaren. Eerst later kwamen
Avij te Aveten dat een dergelijk bezoek met geen gevaar verbonden Avas

geAveest. Thans bleven Avij, daar het schip in geen geval dezen avond
het anker kon lichten, nog eenige uren op het strand en ontstaken hier
een zeer groot vuur van drijfhout. Spoedig zaten Avij er allen omheen
en spraken vroolijk over het gedeelte der reis, dat nu nog voor ons

lag: in zeeën, Avaar wij geen last van de koude, maar van de Avarmte
zouden hebben en Avaar onze vaart althans niet door ijs, voortduren-
den nevel en onbekende ondiepten zoude belemmerd Avorden. Niemand
van ons vermoedde toen nog dat wrij gedurende de eerst volgendetien
maanden den Avinter Aran de koude pool in plaats van de hitte der
tropen zouden te verduren hebben: vastgevroren op een opene reede,
onder bijna bestendige sneemvstormen, bij een temperatuur, die dik-
AAÓjls ver onder het vriespunt van het kAvikzilver daalde.

De avond AA-as heerlijk, de hemel helder en de lucht zoo stil, dat
de vlammen en de rook van het vuur hoog ten hemel stegen. De zAvarte
met een dun ijskleed bedekte Avatervlakte Aveerkaatste haar schijnsel als
een volkomen recht, vurig pad, dat in de verte aan den horizon door
een ijsstrook begrensd Averd, Avelks oneffenheden zich in het donker als
de toppen van een verre, hooge bergketen vertoonden. De temperatuur
Avas in de volkomen stille lucht zacht en de thermometer Avees slechts
tAvee graad onder het vriespunt. Doch deze geringe koude Avas toch
reeds voldoende om de zee des nachts met een laag niemv gevormd
ijs te bedekken, dat, zooals de ervaring der volgende dagen beAvees,
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de vaart der Vega op opene plaatsen Avel niet belemmeren, slechts meer
of min vertragen kon — maar toch de aan de kust opgehooptevelden
drijfijs zoo stevig verbond, dat een schip, zelfs met behulp van stoom
er moeilijk door heen dringen kon.

Toen Avij den volgenden dag, den 2 Bsten September, de punt voorbij
gevaren Avaren, die de Kolioetsjin-baai in 't Oosten begrenst, Averd de
geul vlak bij de kust, die zonder drijfijs maar met niemv ijs bedekt was
spoedig ondieper. De diepte Averd te gering voor de Vega, die dus be-
proeven moest zich een Aveg te banen tusschen de meer in volle zee
gelegen brokken grondijs en tusschen de velden drijfijs. De nachtvorst
had deze zoo vast verbonden , dat deze poging spoedig volkomen vruch-
teloos bleek. Hierdoor Averden wij dus gedwongen aan een stuk grondijs
bij te leggen Avat voor ons des te veiliger Avas, deAvijl wij dan, zoo spoe-
dig de wind omsloeg, Aveder losraken en de Aveinige mijlen afleggen kon-
den, die ons nog van het opene Avater in de Beringstraat scheidden.
Immers Avalvischvaarders hadden deze streek reeds meermalen eerst tegen
het midden van October verlaten. Daar amerikaansche Avalvischvaarders
in de laatste tien jaren hun tochten tot het noordelijk gedeelte der
Beringzee hadden uitgestrekt, Avendde ik mij voor 't ondernemen onzer
reis deels rechtstreeks, deels door bemiddeling van 't Ministerie van
Buitenlandsche zaken, tot verschillende Amerikaansche geleerden en
autoriteiten met verzoek om inlichtingen betreffende de ijstoestanden in
deze zee. Overal werd mijn verzoek met bijzondere webvillendheid en
met de meeste belangstelling in de voorgenomen reis opgenomen; ik
ontving dus een menigte anders moeilijk te verkrijgen gedrukte stukken
en kaarten van de zee tusschen Noord-Amerika en Noord-Azië en voorts
mondelinge en schriftelijke berichten van zeer verschillende personen.
Van deze noem ik slecht den beroemden natuuronderzoeker, professor
H. W. Dall te Washington , die zich geruimen tijd in het Alaska-Ter-
ritory en in het noordelijk gedeelte van den grooten Oceaan met on-
derzoekingen bezig hield; Admiraal John Rodgers, kommandant van
het Amerikaansche oorlogschip Vincennes, toen dit vaartuig in 1855
benoorden de Beringstraat kruiste en den luitenant der Amerikaansche
Marine Washburn Maynod. Belangrijke inlichtingen had ik verder nog
van den duitschen scheepskapitein E. Dallman verkregen, die verschei-
dene jaren het bevel gevoerd had op een schip, dat in deze vaanvaters
kusthandel met de inboorlingen had gedreven. De ruimte laat mij niet
toe hier al deze berichten op te nemen. Om echter te bewijzen dat Avij
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allen grond hadden het er voor te houden dat de zee tusschen de Kol-
ioetsjin-baai en Beringstraat nog langer dan het einde van September
bevaarbaar Avas, zal ik hier een uittreksel mededeelen van een schrijven
van den president der Alaska Commercial Company, den Heer Miller,
een schrijven, mij ter hand gesteld door den Amerikaanschen Consul
Generaal. N. A. Elfving. Het luidt aldus:

"Het volgende bevat het voornaamste van de verschillende berichten
die wij in antAvoord op Uwe vragen hebben kunnen inwinnen. De bark
Massachusetts, Kapitein O. Williams, Avas den 2isten September 1867
bij 740 30' N.B. en 1730 W.L. Geen ijs Avas in de richting van 't N.
zichtbaar, doch naar 't O. zag men ijs. Hooge bergtoppen Averden in
't W. N. W., op een afstand van ongeveer 60 minuten gezien. Kapitein
Williams is van meening dat het eiland, 't Avelk Kellet Plover-eiland
noemde, een kaap op Wrangelland is. Kapitein Williams zegt verder,
dat hij uit zijne Avaarnemingen de gevolgtrekking maakt dat van het
midden van Augustus tot het begin van October geen ijs ten Z. van
700 en ten W. van 175" W.L. aamvezig is en dat er bijna geen jaren
voorkomen, Avaarin men niet in September tot in de buurt van de
Noord-kaap (Irkaipij), bij 180" L. gelegen, kan doordringen. Als in Juli
en Augustus, zooals geAvoonlijk het geval is, zuidAA^estenAvinden over-
Avegende zijn, dan is de noordkust gedurende dien tijd volkomen vrij
van ijs. Het jaar 1877 Averd voor een moeilijk ijsjaar aangezien en veel
ijs Averd in de richting van het zuiden aangetroffen. Het jaar 1876 Avas

een "open" jaar (an open season); evenzoo het jaar 1875. Onze kapi-
tein, Gustaaf Niebaum, zegt dat de oostzij derBeringstraat tot Novem-
ber open is; hij is bij twee bijzondere gelegenheden zoo laat, nl. den
2 3sten October, door de straat gezeild. De noordkust Avas toen zonder
ijs "Avithin reasonable distance". In het jaar 1869 was de bark Navy
bij het Kolioetsjin eiland van B—lo October geankerd. Den ioden Oc-
tober Avas er in het genoemde jaar geen ijs ten Z. of ten W. van
Wrangelland."

Deze berichten toonen dat ik Avel reden had ongeduldig te zijn over
mijn tegenspoed, Avaardoor al Aveder eenige dagen verloren gingen en

Avel aan een schrale kust, die aan de Avinden der noordelijke Ijszee
blootgesteld Avas, maar Avaarin overigens Aveinig Avetenschappelijks te
verrichten viel, althans in vergelijking van dat, Avat men bijv. in Avei-
nige dagen op de eilanden in de Beringstraat had kunnen uitvoeren,
of in de Saint Laurence-baai, die bezuiden de Oostpunt van Azië ge-
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gelegen en dus tegen de Avinden der Ijszee beschut Avas. Overigens be-
stond er volstrekt geen vrees voor de noodzakelijkheid eener overwin-
tering. Ik geloofde dit te kunnen opmaken uit de ondervinding, opge-
daan door mijne overwintering op Spitsbergen 1873—73 , Avaar zich eerst

gedurende de maand Februari duurzaam ijs in onze haven, ongeveer
onder 80 ° N. B. gelegen, vormde. Thans Avas de toestand evemvelanders.
Het brosse ijskleed, dat den 28sten September het grondijs verbonden
ons verhinderde verder te komen , nam gedurende een steeds strenger
Avordende koude dagelijks in sterkte toe, zoodat het eerst bij de zomer-
Avarmte van het volgende jaar Aveer Avegsmolt. Slechts 4 of 5 kilometers
van onze Avinterhaven af bevond zich evemvel nog lang, nadat wij in-
gevroren Avaren, open Avater bij de kust, en na onzen terugkeer kreeg
ik bericht, dat op denzelfden dag, Avaarop dit invriezen plaats had,
een amerikaansch Avalvischvaarder op die plaats voor anker gelegen had.

Of onze vaart langs de noordkust van Azië tot aan de Kolioetsjin-
baai een gelukkig toeval is geAveest of niet, zal de toekomst leeren. Ik
voor mij geloof dat het op zijn minst een gelukkig toeval is geweest,
dat zich dikAvijls voor zal doen. In allen gevalle is het zeker dat, nadat
wij zoover gekomen Avaren, ons vastraken in het ijs aan een louter on-
gelukkig toeval en aan de ongelukkige ijstoestanden in de noordelijke
Beringzee gedurende den herfst van het jaar 1878 moet Avorden toe-
geschreven.
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In de volle zekerheid dat eenige uren ZuideAArind voldoende zouden
zijn om de namvelijks een zAveedsche mijl breede ijsstrook, die onzen
Aveg versperde, te verstrooien, en gerustgesteld door de boven vermelde
berichten van zaakkundige mannen in Amerika over de ijstoestanden
in de zee benoorden de Beringstraat, Avas ik eerst Aveinig bezorgd over
het oponthoud, dat tot korte uitstapjes op het land en tot verkeer
met de inboorlingen gebruikt Averd. Eerst nadat dag op dag verliepen ,

zonder dat eenige verandering plaats greep, Averd het mij duidelijk dat
wij ons op een ovenvintering, juist op den drempel tusschen Ijszeeën
Grooten Oceaan, voorbereiden moesten. Dit Avas een onvenvacht onge-
luk , dat des te moeilijker met kalmte te dragen viel, daar het duide-
lijk Avas dat wij het zouden ontgaan hebben , als wij eenige uren

vroeger aan de oostzij der Kolioetsjin-baai gekomen Avaren. In het
voorafgegane gedeelte der reis had men bij verschillende gelegenheden
deze uren kunnen uitsparen; de Vega had zoo lang niet in Dickson-
haven behoeven te vertoeven; bij Taimyr-eiland hadden wij een dag
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kunnen sparen ; ten Avesten der Niemv-Siberische eilanden hadden Avii
wat minder lang kunnen dreggen enz. Doch vooral ons lang oponthoud
bij Irkaipij om betere ijstoestanden af te Avachten Avas verderfelijk ge-
Aveest, deAvijl daardoor minstens drie dagen verloren gingen, zonder
dat eenige verandering ten goede gekomen Avas.

De ligging van het schip Avas volstrekt niet zoo bijzonder veilig. De
Vega lag namelijk, zooals uit de schetskaart, die later gegeven zal Avor-
den, blijkt, bij het invriezen niet voor anker in een haven, maar was
in de verAvachting dat de gelegenheid om verder te stoomen, zich
spoedig zou voordoen, slechts vastgelegd achter een stuk grondijs,
dat op een diepte van g,li meter 1400 meter van het land af vastge-
raakt Avas op een reede, die in rechte richting N. 74° W. over 't N.
naar 't O. volkomen open Avas. Het schip had hier geen andere be-
scherming tegen de geAveldige ijspersing, die de Avinterstormen in de
poolzeeën veroorzaken, dan een bij hoog Avater gestrande, maar daarom
ook bij hoog Avater minder A-astgeAvortelde ijsklip. Gelukkig scheen de
AA-aterstand der zee juist op de plaats van insluiting hooger geAveest te
zijn dan op een ander tijdstip in den loop van den Avinter. De ijs-
klippen Averden daarom eerst laat in den zomer van 1879 Aveder vlot,
toen hun boven het Avater uitstekend gedeelte door smelten verminderd
Avas. Het scheelde echter Aveinig, of de Avinterhaven AAras nog in slechter
toestand geraakt dan Avaarin zij zich in Averkelijkheid bevond. DeVega
Averd nl. de eerste maal, den 28 September, aan eenige kleine ijsblok-
ken bevestigd, die 200 meter dichter bij het land vast geraakt Avaren

Zij Averd echter den volgenden dag van daar verlegd, omdat zij slechts
eenige centimeters Avater onder de kiel had.

Als het schip op deze plaats Avas blijven liggen, zou het slecht met
ons zijn afgeloopen. Het niemv gevormde ijs Averd namelijk gedu-
rende de heftige herfststormen, voornamelijk in den nacht van den 14
op den 15 December, over deze ijsblokken heen geperst, die daardoor
veel dichter naar het land geschoven Averden. De ongeveer '.', meter

dikke ijsbedekking sprong daarbij met groot geraas in duizende stuk-
ken, die op het daaronder liggende grondijs tot een kolossalen Torosz
of muur van losse kantige ijsblokken opgehoopt Averden. Een schip dat
aan die zij vastgelegd was geweest, zou door ijsbrokken overdekt, op
den bodem geperst en reeds vroeg in den Avinter verpletterd geAvorden zijn.

Bij het invriezen van het schip Avas de zee vlak bij dë kust, zooals
reeds vermeld is, met niemv gevormd ijs over de, voor een voetganger
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te dun, maar overigens dik genoeg om een boot in 't verder komen
te verhinderen. Verderop lag, zoover het oog reiken kon, dicht opeen-
gepakt drijfijs, dat door niemv gevormd ijs zoo A-ast verbonden Avas, dat
het vruchteloos geweest zoude zijn te beproeven hier verder te komen.
Reeds den 2 October kon men met de grootste voorzichtigheid op
het nieuw gevormde ijs vlak bij het schip loopen, en den 3 October
kwamen Tsjoektsjen te voet aan boord. Nog den ioden waren er even-
Avel hier en daar tusschen het schip en het land zwakke plaatsen, en
een blamve Avolk in het oosten Avees op voortdurend open AA'ater in die

Torosz. — In de buurt van het winterkwartier der Vega.

richting. Dat dit open \yater evenAvel vrij ver van het schip verwijderd
lag, Averd beAvezen door een excursie, die Dr. Almquist den 13 Oc-
tober in Noordoostelijke richting ondernam, toen hij na een Avandeling
van onge\eer 20 KM. over dicht opeengehoopt drijfijs genoodzaakt
Avas terug te keeren zonder het open water bereikt te hebben.

Het bleek hier dus uit, dat de Vega thans omgeven Avas door
een minstens 30 Kilometer breeden band van drijfijsvelden, die ver-
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bonden waren door niemv gevormd ijs, dat in den loop van den Avinter
een aanzienlijke dikte bereikte. '

In deze dikke ijslaag ontstonden in den loop des Avinters dikwijls
scheuren of ijsspleten, die zich zeer ver uitstrekten en onafgebroken
voortzetten, zoowel over nieuAA-gevormde ijsvelden als over oud hoog
grondijs. Een der grootste dezer scheuren ontstond in den nacht van
den 15 December chvars voor den boeg van het schip. Zij Avas bijna
1 meter breed en zeer lang. Gewoonlijk Avaren de spleten slechts eenige
centimeters breed, maar dikAvijls toch recht hinderlijk, omdat het water
bij vloedtij daardoor heen om hoog drong, en de sneeuw, die er het
naast bij lag, geheel en al nat maakte.

De oorzaak der vorming dezer ijsspleten Avas een tAveeledige. Zij ont-

stonden of daardoor dat een hevige Avind de ligging van het ijs eenig-
zins veranderde, of ook door het ineenkrimpen van het ijs bij strenge
koude. Het barsten had plaats met een meer of minder heftigen knal,
en, naar het aantal knallen te oordeelen, had het vaker plaats dan men
aan het uiterlijk van het ijs, dat met sneemv bedekt Avas, bespeurenkon.
Ook bij strenge koude Avas dus de schijnbaar samenhangende ijsmassa
in tallooze namv aan elkander sluitende stukken verdeeld, die of vol-
komen gescheiden Avaren, of slechts verbonden door een dunnen band
van ijs, die zich allengskens onder de sneemv op de oppervlakte
van het Avater, dat de scheur binnendrong, vormde. Tot op een af-
stand van ongeveer 6 kilom. van het strand af lag dus het ijs in den
loop van den geheelen Avinter bijna onbeAvegelijk, tenzij er kleine
spleten ontstonden, Avaarvan ik zoo juist gesproken heb. Verder op in
volle zee daarentegen Avas alles voortdurend in beAveging. De zooge-
noemde "Polynjor" of opene plekken komen hier Avaarschijnlijk het

1 Nadat het ons duidelijk geAVorden Avas dat wij voor het volgende jaar niet
verder konden komen, mat luitenant BruseAvitz van tijd tot tijd de dikte van het
nieuAv gevormde ijs en verkreeg de volgende resultaten :

Dikte van het ijs :

1 December 56 cm. 1 Mei 154 cm
I Januari 92 „ 15 ~ 162 „

1 Februari 108 „ 1 Juni 154 „

15 » I2° » 15 -, 151 »

I Maart 123 „

I April 128 ~

15 ~ 139 V

1 Juli '104 ~

IS .. 67 „ (vol gaten).
18 „ Het ijs brak op.
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geheele jaar door voor, en bij helder Aveer kon men dus bijna voort-

durend een blamve Avatenvolk aan den horizon in de richting van het
N. W. naar het O. opmerken. Een zuidevvind , die verscheidene dagen
aanhield, bracht later de geul open Avater zoo dicht bij het schip, dat
men ze, er heen loopende, in eenige uren kon bereiken. In de Avater-

geul krioelde het A-an zeehonden, wat vermoeden deed, dat zij met
een voortdurend open zee in A-erbinding stond. Daaruit liet zich ook
Avaarschijnlijk de omstandigheid verklaren dat wij geen enkel zeehonden
gat in de ijsvelden, die het schip omgaven, geAvaar Averden.

Het grondijs, Avaaraan de Vega den 19 September bevestigd Averd,
en Avaaraan het in den loop des Avinters bleef liggen, AAras ongeveer
40 meter lang en 25 breed; zijn hoogste punt lag 6 meter boven de
Avatervlakte. Het Avas niet buitengeAvoon groot, maar verleende het schip
evemvel voldoende bescherming. Toch AA-erd ook dit grondijs met het schip
en de binnemvaarts gelegen niemv gevormde ijsvelden gedurende de
herfststormen belangrijk dichter aan land geschoven. Van tijd tot tijd
gaf een gesteun of gekraak in den romp van het schip te kennen dat
dit niet geschiedde zonder dat het daarbij hard genoeg aangegrepen AA-erd.
Overigens leed de Vega in den loop van den Avinter eA-enmin daardoor
eenige schade, als door de strenge koude, gedurende Avelke knetterende
knallen zeer dikAvijls het beAvijs gaven, dat de een of andere scheur
in het hout door het bevriezen van het water, dat er in liep, ver-
breed Avas. "Koud dat het in de binten kraakte" is een Avelbekende
zegSAvijze, Avaarmede wij beAvoners van het Noorden dikAvijls de her-
innering aan den een of anderen grimmig kouden Avinteravond verle-
vendigen, dien Avij aan den huiselijken haard doorbrachten; maar hier
Avaren de vooral des nachts in onze hutten hoorbare knallen onbe-
hagelijk genoeg, daar men toch vreezen moest, dat de niemv gevormde
of verbreede scheuren gevaarlijke lekken in den romp van het schip
konden teweeg brengen. Als een gevolg der omstandigheid dat het
ijzer in de koude meer inkrimpt dan het hout, drongen in den loop
des Avinters de koppen der bouten, AA-aarmede het hout van het schip
aaneen geklonken Avas, diep in de Avanden van het schip. Maar ook
hierdoor ontstond geen lek van eenige beteekenis, misschien omdat de
koude slechts op dat gedeelte van het schip, 't welk boven de opper-
vlakte van het Avater lag, haar invloed deed gevoelen.

Reeds gedurende de eerste dagen van onze overwintering verklaarden
Aa-ij verscheidene levendige, door teekens nader opgehelderde verhalen
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van de inlanders zoo, dat er een Avalvischvaarder bij Serdzekanem in
de buurt der Avinterhaven van de Vega liggen moest. Naar aanleiding
van die verhalen Averd luitenant BruseAvitz in den morgen van den 4den
October met tAvee man en de kleine in Kopenhagen voor de expeditie
1872 73 gebouAvde en voor sledetochten ingerichte boot "Louise" uit-
gezonden , met de opdracht zich zoo mogelijk daarover zekerheid te
verschaften. Hij kAA'am dienzelfden dag 's avonds laat nog terug, zonder
ergens een vaartuig gezien te hebben. Wij geloofden dus nu , dat alles
op een verkeerde opvatting der verhalen van de Tsjoektsjen berustte. Maar
de brief, dien ik na mijn terugkomst van den heer W. Bartlett, geda-
teerd New Bedford 6 Jan. 1880, ontvangen heb, toont aan, dat dit
niet het geval is geAveest. Hij schrijft nl. o. a. het volgende:

"Mijn zoon Gideon W. Bartlett verliet San-Francisco den isten Jun j

1878 in een door ons gehuurd schip "Syren" van 875 ton , bestemd
naar de St. LaAvrence-baai. Hij kAvam daar den Bsten Juli aan. Nadat
hij 6100 barrels traan en 37000 pd. baarden van onze Avalvischvaarders
geladen had, zeilde het schip rechtstreeks naar NeAv-Bedford, tenvijl
het Honoloeloe aandeed om daar de baarden te lossen, die over San-
Francisco hierheen gezonden zouden AA-orden. Mijn zoon ging zelf in
de St. LaAvrence-baai aan boord van onzen Avalvischvaarder, de bark Rain-
boAv, met het plan een reis te ondernemen , zoowel voor zijne studiën als
voor zijn plaizier. Hij bezocht op die reis Point BarroAv en ging naar 't oos-
ten tot aan de Lions-Reefs, dicht bij de Camden-baai. Van hier keerde
hij eerst naar BarroAv Point terug en zeilde daarop naar Herald-eiland,
AA-aar hij onze Avalvischvaarders bezocht en een "BoAvhead" zag vangen
en in stukken snijden. Den 25sten September ging hij aan boord van

den schoener W. M. Meijer, met Avelken hij den 22sten October naar
St. Francisco kAvam. Uit een vergelijking van de datums der reis vindt
men dat hij den 29s.cn September, twee dagen voor dat ge dicht bij
de Koljoetsjin-baai voor anker gingt liggen, in de buurt van Serdze-
kanem zeilde."

De 29*ten September komt volgens de amerikaansche berekening van
den datum met den 3osten der oude Avereld overeen. Wij bepaalden den
dag aan boord van de Vega nog altijd naar de berekening der oude
AA-ereld. De schoener W. M. Meijer lag dus nog tAvee dagen, nadat wij
in onze Avinterhaven voor anker waren gaan liggen, bij Serdzekanem.
De afstand tusschen de beide plaatsen is slechts ongeveer 70 kilometer.

De Avinterhaven lag onder 7" 4 49" N.B. en 1730 23 2" W.L. Gr.
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1.4 kilom. van het land. De afstand van Oostkaap was 120' en van
Point Hope dicht bij kaap Lisburn aan den amerikaanschen kant 180'.

Het land in de buurt vormde een vlakte, die van zee af langzaam
omhoog steeg, eenigszins golfde en met rivierdalen doorsneden AA-as. Bij
het vastleggen van de "Vega" Avas zij met rijp bedekt en bevroren,
maar nog zonder sneemv, zoodat onze botanici zich als nog een denkbeeld
A-an de tot dusver volkomen onbekende flora dezer streek konden vormen.
Dicht bij het strand bevonden zich dichte bedden van Elymus, afwis-
selende met plekken van Halianthus peploides, en verder op een magere
in het voorjaar met Avater bedekte grasvlakte, slechts door een bladvor-
mige korstmos (Gyrophora proboscidea) en door enkele bloemen bedekt,
onder Avelke Armeria sibirica het meest voorkAAram. Aan de binnen-
zijde der strandhoogte breidden zich uitgestrekte, door laag land ge-
scheiden zout- en zoetAvater lagunen uit, Avier oevers met een vrij Aveel-
derig, door mos, gras en rietgrassoorten gevormd plantenkleed bedekt
Avaren. Eerst op de rondomgelegen hooger gedeelten, AA-aar vereerde
gneisslagen een vruchtbaarder bodem hadden in het leven geroepen dan
het magere zand dat door de zee opgeAvorpen Avordt, opleveren kan
kwam er meer afwisseling in de vegetatie. Sporen van Avoud ' zag men
Avel niet, maar men vond daar dan toch lage Avilgenbosschages, uitge-
strekte vlakten van ruischbeziën (Empetrum nigrum) en van Andromeda
tetragona en evenzoo groote bosschages van een Artemisia-soort. Daar-
tusschen in komen dan in den zomer, te oordeelen naar de verdroogde
en bevroren overblijfselen van planten, die Dr. Kjellman in den herfst
bijeen verzamelde, en ook naar 't geen Avij zelve in "t voorjaar bijeen-
brachten , eenige Aveinige bloemen te voorschijn, die ons voor een deel
bekend AAraren, omdat zij ook in ZAveden Avel bekend zijn, zooals bijv.
de mirtebessen, de noonveegsche braambes, de leemventand enz.

Ofschoon de ondervinding op vroegere pooltochten, vooral op de
ZAveedsche van .1872/73 opgedaan, aantoont, dat zelfs bij den Bosten
breedtegraad de zee plotseling in den Avinter opbreken kan, zagen Avij
toch spoedig in dat wij ons op eene overAvintering voorbereiden moes-
ten en Averden dus ook de noodige voorzorgsmaatregelen daarvoor ge-
nomen. De sneeuAV, die zich op het dek ophoopte, en eerst eiken dag

1 'Laag groeiende woudbosschages zijn er waarschijnlijk in het binnenland van
het Tjoektsjenschiereiland, nl. op plaatsen, die tegen de koude noordenwinden
beschermd zijn.
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Aveggeveegd Averd, mocht blijven liggen, zoodat zij eindelijk een ?o
cM. dikke stijf saamgeperste laag sneemv en ijs vormde, die er niet
Aveinig toe bijdroeg het Aveerstandsvermogen van het dek tegen de koude
te A^erhoogen; voor hetzelfde doel Averden ook sneeuAvdammen tegen de
Avanden van het schip opgeAvorpen. Een sierlijke trap van ijs Averd van
het ijs naar stuurboordzij van het schipaangelegd. Een te Karlskrona afzon-
derlijk daarvoor gemaakte groote tent Averd over de commandobrug
naar het voorste gedeelte van het schip opgeslagen, zoodat nog slechts
het achterdek voortdurend vrij bleef. De tent AA-as van achteren volko-
men open en buitendien hadden Avind en sneeuaatjachten aan de kanten
en door een niet goed gesloten opening van voren vrijen toegang. De
bescherming, Avelke deze tent tegen de koude verleende, Averd daardoor
Avel veel geringer, maar Averkte dan ook niet schadelijk op de gesteld-
heid der lucht binnen in het schip , een omstandigheid, Avaarop men
met het oog op den gezondheidstoestand aan boord Avel letten mag.
Op donkere Avinterdagen brandde onder deze tent dikAvijls een levendig
smidsvuur, Avaarom de Tsjoektsjen dan heen gingen staan, vol nieuws-
gierige beAvondering voor de handigheid, Avaarmede de smid het gloei-
ende ijzer zijn vorm gaf. Hier verdeelde de kok onder de Tsjoektsjen
de overgebleven soep en spijzen en de broodkoek, die bij ieder baksel
voor hen afzonderlijk gebakken Averd. Hier Avas de receptiezaal, Avaar

tabak en suiker aan de vromven en kinderen Averd rondgedeeld, en
AAraar soms, hoeAvel zelden, een \dsscher of voerman , die het koud had,
met een snapsje verkAvikt AA-erd. Hier werden stukken hout en Avalvisch-
beenderen geschat en verkocht en hier Averden breedvoerige beraadsla-
gingen gehouden over reizen, die men met hondensleden in A-erschillende
richtingen zou ondernemen.

De geAveldige beAveging, die in den nacht van den isden Dec. in het
ijs plaats had, herinnerde er ons krachtig aan dat onze ligging op de
opene reede niet zoo veilig Avas als men had kunnen Avenschen, maar

dat het schip zeer goed plotseling, en misschien zonder voorafgaande
AvaarschuAving, door het ijs volkomen zou kunnen verpletterd Avorden.
Als zich zulk een ongeluk mocht voordoen, zou het voor de beman-
ning der Vega zeker niet moeilijk geAveest zijn over het ijs heen aan
land te komen. Doch daar de vangst op de jacht hier zeer Aveinig op-
leverde en bij 't gebrek aan voorraad, dat meest altijd bij de Tsjoektsjen
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Avordt aangetroffen, die het gebod om niet voor den dag van morgen
te zorgen letterlijk opvatten — bestond er alle Avaarschijnlijkheid, dat
avij zelfs na de geslaagde redding toch van honger hadden moeten ster-

ven , als geen proviant uit het vaartuig geborgenAvas. Dit zou intusschen ,

daar de hoofdmassa proviant natuurlijk in het ruim van het schip ge-
borgen was, zeer lastig geAveest zijn als de Vega's nachts plotseling door
het ijs boven de Avaterlijn Avas doorsneden geAvorden. Om ons zooveel
mogelijk tegen zulk een ongeluk te beschermen, Averd een depot van
levensmiddelen, geAAreren, ammunitie, enz. voor 30 man en 100 dagen
berekend, op het land aangelegd. Gelukkig behoefden Avij er geen ge-
bruik van te maken. De voorraad Avas op het strand zonder slot of
grendel neergelegd, slechts met zeilen en roeiriemen bedekt; Avacht Averd
er niet bij gehouden. Toch bleef het depot (en dat in Aveenvil van 't ge-
brek aan levensmiddelen, dat van tijd tot tijd onder de inlanders heerschte),
onaangeroerd, zooAvel door de Tsjoektsjen die in de buurt Avoonden ,

als door hen die dagelijks van meer afgelegen terreinen er voorbij voe-
ren. Overigens kenden allen zeer goed den inhoud van dien met zeilen be-
dekten hoop; naar zij meenden, zouden de daar in veiligheid gebrachte
schatten en levensmiddelen A-oor de bevolking A-an het geheele Tsjoek-
tsjen schiereiland voor een geheel jaar voldoende kunnen zijn !

Het magnetische obserAratorium Averd, zooals verderop nader zal uit-
eengezet Avorden, I',, Km. van het schip af op het strand opgericht. De
AAraarnemers moesten minstens viermaal daags naar dit huis heen en terug

gaan, over een ijsveld, dat met losse sneemv bedekt Avas , zoo fijn als stof
dat door den geringsten Avind in beAveging Averd gebracht en dan in een
oogenblik elk voetspoor had uitgeAvischt. De Avinternachten Avaren, als
de maan niet scheen, zoo donker, dat men zelfs de naaste voonverpen
niet kon onderscheiden en bovendien hadden Avij in den loop des Avin-
ters dag aan dag zoo dichte sneemvj achten, dat zelfs de hooge donkere
romp van het schip slechts gezien Averd, als men in zijn onmiddelijke
buurt Avas. In de duisternis van den nacht of bij een sneemvstorm het
schip terug te vinden, als men van land kAvam, zou zonder gids zeer
moeilijk geweest zijn, terwijl hij, die daarbij verdAvaalde, onherroepe-
lijk verloren AA-as. Opdat zulk een ongeluk niet zou gebeuren, had men

dezen voorzorgsmaatregel getroffen , dat er over hooge ijsstaken tusschen
het observatiehuis en het schip een tomv gespannen werd, dat den
Aveg kon aamvijzen. Doch nog zelfs met behulp van dit tomv Avas het
soms zAvaar genoeg den Aveg te vinden.
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De poging, die men aamvendde om den geheelen Avinter door een
geul rondom het schip open te houden, moest Aveldra gestaakt Avorden ■daarentegen Averden voortdurend tAvee gaten in het ijs open gekapt: het
eene aan den kant van het schip als brandgat, het andere voor de
AA-aarnemingen van ebbe en vloed , die kapitein Palander gedurende den
Avinter deed. Dit laatste Avak koos een kleine zeehond een tijdlang tot
zijn verblijfplaats, totdat wij er ons een zekeren dag mede amuseerden
hem met alle voorzichtigheid te A-angen en een onvrijwillig bezoek aan
boord te doen afleggen, Avaar men hem verscheidene lekkernijen voor-
zette, die hij echter versmaadde. De zeehond Averd later Aveder vrij ge-
laten en naar zijn Avak teruggebracht, maar, in AveenA-il A-an alle vrien-
delijkheid , die men hem beAvezen had, zag men hem nooit Aveder.

Uit de meteorologische Avaarnemingen blijkt, dat de AA-in ter niet zoo
koud Avas als de Avinters in den Franklin-Archipel of in de koudste ge-
deelten van het Siberische vasteland !; daarentegen Avas hij bij het Avin-
terstation der "Vega"' buitengeAvoon stormachtig en Avij zijn dag aan

dag, nacht aan nacht naar het observatiehuis heen en terug gegaan,
terwijl het zAvaar Avoei en er een koude heerschte van-—3O tot—46"C.
Bij stil Aveder is een kou van —40° niet zoo bijzonder lastig, maar
reeds bij geringen Avind Avordt een koudegraad van —-35° gevaarlijk
voor hem, die tegen den wind opgaat en zonder de noodige voorzorg
ontbloote gedeelten van het gezicht, van de handen of van de hand-
Avortels aan den kouden luchtstroom blootstelt. Zonder dat men door
de een of andere fellere pijn Avordt geAvaarschmvd, beA'riest er iets ,

dat, als het niet heel spoedig door AA'rijven van het bevroren deel met

de hand of met smeltende sneeuw ontdooit, licht zeer bedenkelijke ge-
volgen kan hebben. De meesten onder hen, die thans voor de eerste
maal in het hooge Noorden overwinterden, hadden, toen de koude
voor 't eerst inviel, meer of minder last van bevriezen, dikAvijls zóó,
dat hooge met bloedAvater opgevulde vorstblazen, die verscheidene cen-
timeter groot Averden, ontstonden; maar gelukkig nooit zoo sterk, dat

1 Volgens het pas verschenen Averk van H. Wild "Die Temperaturverhaltnisse
des Russischen Reichs'' (2 Halfte. Petersburg 1881) is de koude pool der oude
Avereld in de nabijheid der stad Werchojansk (67-34' N.B. 133- 51' O.L. Gr.)
gelegen. De gemiddelde temperatuur aldaar gedurende de verschillende maanden
en voor het geheele jaar zijn vroeger door ons medegedeeld. Als de gegevens , Avaarop

de daar genoemde cijfers berusten, Averkelijk juist zijn, is de Avinter bij Wercho-

jansk oneindig veel kouder dan bij het Avinterstation der Vega.
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Averkelijk het een of ander lid bevroor. Nadat zij, die voor 't eerst in
de poolstreken gekomen zijn, door de ondervinding Avijs geAvorden, voor-
zichtiger Averden, deden zich dergelijke gevallen zeldzaam meer voor.

Winterkleediüg van de bemanning der Vega.

En even zelden bevroren voortaan de voeten. Daartoe werkte onze klee-
ding, die voor het klimaat doelmatig ingericht was, mede, welke, behalve
uit goede Avinterkleeren, zooals deze gewoonlijk in Zweden gedragen
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Avorden , uit de volgende voonverpen, die Avij voor het hooge Noorden
mede genomen hadden, bestond:

i. Een overvloedige voorraad dikke, goede Avollen onderkleederen.
2. Een zorgvuldig beAverkte met talrijke zakken voorziene kiel van

zeildoek, bestemd om over de geAvone zeemanskleeding aan getrokken
te Avorden, als bescherming voor Avind en sneemA-stormen. Zij bleek zeer
doelmatig te zijn en AA-erd door de bemanning gaarne gedragen.

3. Een laplandsche Pask met een zoogenoemde Bellingar (de Leggins
der Engelschen). Hij Averd minder vaak aangetrokken, omdat hij zóó
Avarm Avas, dat men er moeilijk groote afstanden in kon afleggen; bij
wintertochten met honden of rendieren Avas dit kleedingstuk daarente-
gen onontbeerlijk.

4. Een paar zeer groote laarzen van zeildoek met lederen zolen. Daarin
had men het gras of Avier (Carex vesicaria L.) gelegd; aan den voet zelf
had men een of twee paar kousen, Avaarover men dan een lap vilt droeg.
Ons schoeisel Avas dus een tusschensoort, tusschen het door Parryvoor
arctische reizen ingevoerde voetbekleedsel en de met hooi gevulde "Ko-
mager" der Laplanders. Allen , die deze zeildoeklaarzen gebruikt hebben ,
zijn het daarover eens, dat zij niets te Avenschen overlaten. Ook bij
tochten in de natte sneemv zijn zij boven de geAA-one schoenen te ver-

kiezen. Het leer dier schoenen Avordt namelijk zAvaar en doornat en

kan in eenen nacht moeilijk in de open lucht droog Avorden. De laarzen
van zeildoek en het er in gelegde hooi drogen daarentegen gemakke-
lijk in éénen nacht. Zij zijn ook nat, niet zAvaar en door de ventilatie
Avelke het onder den voet liggende hooi mogelijk maakt, ook minder
ongezond. Ik geloof dus dit schoeisel voor Avinterreizen en tochten in
den Avinter, zelfs in ZAveden, AA-arm te kunnen aanbevelen.

5. Een "Oresund-muts" en een losse vilten kap (Baschlik) van't zelfde
soort als door de Russische militairen gedragen Avorden. Deze basch-
liks had ik te St. Petersburg voor rekening der expeditie aangeschaft.

6. Handschoenen A-an zeehondenvel en hertenleer, A-an binnen met
schapenvel gevoerd, Avaarin voor den Avortel der hand een stuk pels met

lang haar ingezet Avas. Zij worden geAvoonlijk aan een lint om den hals
gedragen, zooals kinderen hun handschoenen doen. Bij het Averken in
de open lucht Avaren deze dikke handschoenen te lastig: men gebruikte
dan AA-ollen handschoenen.

7. Gekleurde brillen, die bij het begin van Februari aan de beman-
ning Averden uitgereikt. Men moet zelf den Avinter en het voorjaar
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"na den terugkeer der zon1" in de poolstreken doorgebracht hebben,
om te begrijpen, hoe onontbeerlijk zulk een scherm is tegen het een-
tonige Avitte licht, 't Avelk in dien tijd het oog van alle kanten tegenstraalt.
Hij die dit niet ondervond, neemt, ook Avanneer hij geAA-aarschmvd is,
zelden de noodige voorzichtigheid in acht en moet daarvoor gewoon-
lijk gedurende eenige dagen met een AA-el niet gevaarlijke, maar toch
steeds buitengeAvoon pijnlijke, meer of min volslagen sneeuAA-blindheid
boeten.

Aan boord van het schip, in onze kajuiten en in de vertrekken voor
de A'erzamelingen Avas het overigens volstrekt niet zoo koud als me-
nigeen zich Avel voorstelt. Wel AA-aren de Avanden van het schip op ver-
schillende plaatsen, vooral in de kajuiten, met een dikke ijslaag be-
dekt en evenzoo het bovenvenster in de ofïïcierenlongroom. Maar in
de beAvoonde gedeelten van het vaartuig hadden wij op eenigen afstand
A-an de bekleeding geAvoonlijk een temperatuur A'an -f- 12 tot -f- 17
d. i. ongeveer dezelfde temperatuur, die men in het N. gedurende den
Avintertijd binnenshuis pleegt te hebben, en zeker hooger dan de geAvone

kamer-temperatuur in de koudste dagen van het jaar in vele zuidelijk
gelegen steden, bijv. te Parijs ofte Weenen. 's Nachts zonk de tempe-
ratuur evemvel dikAvijls in de kajuiten tot op -f- 5 0 a -f- 10 ü en de
bekleeding aan den kant der slaapplaats overdekte zich met ijs. In de
Averkkamer in het tusschendek Avees de thermometer geAvoonlijk -4- 10

aan en zelfs in het beneden ruim, Avaar niet gestookt Averd maar dat
onder de Avaterlijn lag, Avas de temperatuur nooit beneden, maar gewoon-
lijk een of tAvee graad boven het vriespunt van het AA'ater.

Veel meer last dan van de koude had men in de kajuiten van de
groote Avarmte en den damp, die het stoken in groote kachels van gego-
ten ijzer binnen een kleine ruimte pleegt te veroorzaken. Als des mor-

gens na een kouden nacht de man, die de Avacht hield, de vermaning
die hem van verschillende kanten toegeroepen Averd om toch goed te

stoken, Avat al te goed opvolgde, Averd die Avensch dikAvijls zoo volko-
men vervuld, dat allen binnen een half uur in hun zAA-eet lagen te
baden. Er bleef dan niets anders over dan het bed uit te gaan, een

koud stortbad te nemen en zich daarna stijf af te drogen, haastig de
kleeren aan te trekken en naar het dek te ijlen om versche lucht te

scheppen en zich in de daar heerschende temperatuur van —30 tot
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—40° af te koelen. Er bestond ook anders nog gelegenheid v-oor offi-
cieren en bemanning om een bad te nemen. Op reinheid Averd het
noodige toezicht gehouden, een gezondheidsmaatregel die bij arctische
ovenvinteringen vooral niet uit het oog moet verloren Avorden.

De gezondheidstoestand aan boord van het schip Avas in den loop
A-an den Avinter buitengeAvoon goed. Het verslag van Dr. Almquist noemt
slechts eenige Aveinige meer ernstige, doch gelukkig alle goed afgeloo-
pen ziektegeA-allen, Avaaronder maagkatarrhen en geringe longontstekingen,
maar geen enkel geval van de sluipende ziekte scorbut, die vroeger
zoo gevaarlijk onder de bemanning der schepen op lange reizen Avoedde,
en die thans nog zoovele offers onder de poolreizigers pleegt te vragen.

De goede gezondheidsstoestand had zeker in de eerste plaats zijn
grond in den goeden geest, dien de geleerden, officieren en beman-
ning der expeditie bezielde, maar moet ook grootendeels toegeschre-
ven Avorden aan de doelmatige inrichting der Vega, zooals kapitein
Palander die te Carlskrona had geregeld, en voor alles aan onze vol-
komen naar het klimaat ingerichte voeding, die overeenkomstig de on-
den-inding, op de expeditie 1872'73 opgedaan, en na 't imvinnen van

den raad van den uitstekenden medicus dier expeditie, Dr. Ennvall, vast-

gesteld AA-as. Wij geven er een overzicht van door volgende opgave.

No. 1. Zondag.
Ontbijt: Boter 6 ort ', Koffie 10 ort, Suiker 7.- ort

Middageten: Gezouten Vleesch of gedroogde Visch 75 Ort, Zuurkool 75
ort, versche Aardappelen of in bussen 12 ort, Groenten in bussen 5,.
ort, Vleeschextract i. 5 ort. Rozijnen 5 ort, Rijst 50 ort, BrandeAvijn
of Rum 2 kub. duim.

Avondeten: Boter 6 ort, Thee i. 5 ort, Suiker 7.., Grutten 10 kub.
duim, Kaas 12 ort.

No. 2. Maandag, Woensdag, Vrijdag.
Ontbijt: als No. 1.

Middageten: Vleesch in bussen of Visch, 1 portie, aardappelen in bus-
sen 12 ort, Groenten in bussen 5.- ort, BrandeAvijn of rum 2 kub.
duim.

AA-ondeten: Als No. 1 zonder kaas.

1 I Pd. — 100 Ort = 425,05 gram. 1 Kan = 100 Kub duim =_. 2, 6i" liter.
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No. 3. Donderdag.
Ontbijt: als No. 1.

Middageten: Gezouten Vleesch 1 pond, Envten 10 kub. duim, Vleesch-
extract 1.. ort, Grutten 2 kub. duim, BrandeAvijn of Rum 2 kub.
duim.

AA-ondeten: Als No. 2.

No. 4. Dinsdag.
Ontbijt: Boter 6 ort, Chocolade to ort, Suiker 7*/, ort
Middageten: Gezouten Vleesch 1 pd., Maccaroni 15 ort ofBruine boonen

10 kub. duim of Groene erwten 1 portie, Vruchtensoep 1 portie,
Brandewijn of Rum 2 kub. duim.

Avondeten: Als No. 2

No. 5. Zaterdag
Ontbijt: als No. 4.
Middageten: Biefstuk in bussen of in de pan gebakken 1 portie, versche

Aardappelen of in bussen 12 ort, Uien in bussen 1 portie, Vruchten-
soep 1 portie, BrandeAvijn of Rum 1 kub. duim.

Avondeten: als No. 2.

Buitendien kreeg ieder man dagelijks 1.,. pd. gedroogd brood of meel
('., tarAvemeel en ', 3 roggemeel) 3 ort Tabak en 2 kub. duim Azijn
en voor iedere Aveek 1 pd. Tarwemeel, 30 ort Boter, 21 ort Zout, 7
ort Mostard, 3 ort Peper en 2 kub. duim Azijn.

Behalve het in bovengemelde lijst opgegevene Averd van 15 Februari
tot April "beziënmoes" toegediend. Ik had gaarne een veel grooter
massa van dit naar de daarvan in Noorwegen opgedane ondervinding
zoo uitstekend middel tegen de scorbut laten toedienen, maar daar de
oogst van dit soort bezien in 1877 volkomen mislukt AAras, kon ik Aroor

geen geld den voorraad, dien ik voor de expeditie noodig had, mach-
tig Avorden. In plaats daarvan werd in Finland een aanzienlijke voor-
raad mosbeziënsap ingekocht, die regelmatig verdeeld en door de be-
manning zeer gaarne gebruikt Averd. Bovendien hadden wij een paar

1 Het medenemen van slachtvee op poolexpedities kan niet genoeg aanbevolen
Avorden. Dit vleesch vormt een heilzame afwisseling met 't gebruik van vleesch uit

bussen, dat op den langen duur geducht begint tegen te staan, terAvijl het verzorgen
van het vee een niet minder belangrijke afwisseling verschaft bij de bezigheden
van den eenlonigen Avinter.
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lev-ende zAvijnen aan boord, die met Kerstmis geslacht Averden '. Daar-
door kregen allen gelegenheid in dien tijd eenige malen versch vleesch
te eten, een kostelijke afwisseling in het eentonig eten van de vleesch-
spijzen uit bussen. Het droeg er toe bij onze stemming op dit feest
Avaaraan wij bewoners van het Noorden door zoovel- herinneringen
gehecht zijn, opgeAvekt en vroolijk te maken.

Onze vangst op de jacht beperkte zich in den loop des Avinters tot
eenige sneeuAvhoenders en hazen en leverde dus geen noemensAvaardigebij-
drage tot de proviandeering. Daarentegen kon ik door ruil met de inlan-
ders overvloedig visch krijgen , zoodat het op sommige tijden mogelijk
Avas een maal 's Aveeks visch te eten. De visch, die 's Avinters bij voor-
keur te krijgen Avas, een soort stokvisch met grauwgroene ruggegraats-
beenderen, kon echter in 't begin slechts aan de officierstafel voorgediend

Stokvisch van Pitlekaj. Gadus navaga Kölreuter.
Üe helft der natuurlijke grootte.

Avorden, omdat de bemanning er tengevolge van de kleur der graten
langen tijd een onovenA-innelijken afkeer van had.

Op vele blokken grondijs in de buurt van het schip bevonden zich
diepe holten vol zoetAA-ater, die Avel aan de oppervlakte sterk bevroren
Avaren, maar ons toch een heden tijd heerlijk drink- en AA-aschwater
leA-erden. Na den _4den December, toen elke kleine voorraad zoetAvater
op het grondijs bijna tot aan den bodem bevroren Avas en 't zoutAvater zich
vermengd had met dat der grootste holten , Avaarvan het meeste gebruik ge-
maakt Averd, Averd het noodig Avater te verkrijgen door het doen smel-
ten van het ijs. De Avaarnemingen aangaande het Aveer Averden tot aan
den isten November alle 4 uur, daarna tot den isten April alle uur
en later Aveder zes keer per dag gedaan. Van den 2 7sten November
tot den isten April AA-aren de thermometers op het land bij het mag-
netisch observatorium opgehangen en voor en na dien tijd in de on-
middelijke nabijheid van het schip. In den loop van den Avinter Avas
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de zorg voor de meteorologische Avaarnemingen aan Dr. Stuxberg toe-
vertromvd, AArelke zich in dien tijd, toen alles rondom ons met ijs
overdekt Avas, genoodzaakt zag zijn eigen zoologische onderzoekingen
rusten te laten.

De toestand van het Aveer Avas natuurlijk meer in 't bijzonder van
grooten invloed op ons dagelijksch leven en vormde den toetssteen , Avaarop
onze uitrusting beproefd Averd. De ruimte in dit Averk laat mij niet toe de
resultaten der meteorologische Avaarnemingen uitvoeriger mede te dee-
len : ik avü daarom slechts het volgende hier opnemen.

De grootste koude, die gedurende de verschillende maanden waarge-
genomen werd, Avas :

24 October —20. 8
°

30 November —27.^°
23 December —37., °

25 Januari — 45.7
°

2 Februari —■ 43.3°

29 Maart — 39-8 °

15 April — 380

3 Mei — 2Ó.8
°

3 Juni — 14-3°
2 Juli — i°

Tweemaal hadden wij een buitengeAA-oon hoogen barometerstand , nl.:
22 December om 6 uur 'svoorm. 782., (O 0) mm

17 Februari „ „ „ „ 788., (0°) „

De laagste luchtdruk 728.3 (0°) mm., heerschte den 31 sten December
om 8 uur 's voormiddags. Het Aveer Avas gedurende den Avinter zeer storm-

achtig en de Avindrichting dicht bij de oppervlakte der aarde bijna voort-

durend tusschen NoordAA'est en NoordnoordAvest. Maar reeds in niet
hooge luchtlagen heerschte, naar de richting der Avolken te oordeelen,
een even onafgebroken luchtstrooming uit het Z. 0., die, als zij me-
nigmaal tot de oppervlakte der aarde afdaalde , een Avarmere eenigszins
met vocht verzadigde lucht met zich voerde. De oorzaak hiervan valt
licht te verklaren als men bedenkt, dat de Beringstraat een door tame-
lijk hooge bergen omgeven poort vormt tusschen het Avarme luchtgebied
van den grooten oceaan en het koude luchtgebied van de poolzee. De
Avinden moeten zich hier ongeveer naar dezelfde AA-etten regelen als de
tocht bij de opening eener deur, die tusschen een AArarme en een koude
kamer ligt, d. i. de koude luchtstroom moet beneden van de koude naar

de Avarme kamer gaan en de warme omgekeerd. Tot de Avarmte en droogte
der Zuidelijke en Zuidoostelijke Avinden Averken bovendien nog de hooge
bergen mede, die zich naar 't beAveren der Tsjoektsjen in het binnen-
land van het Tjoektsj en-schiereiland moeten bevinden. Deze verleenen
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toch aan de zeeAvinden, die over hunne hoogten gaan, het karakter
van föhns. Onze koudste Avinden kAvamen van het Z. W. en uit het
Westen, d. i. uit de buurt der koude pool der oude Avereld, dicht
bij Werchojansk gelegen. Uit het verschijnsel der tAvee luchtstroomin-
gen, die op zekere hoogte boven de oppen-lakte der aarde met elkander
kampen, valt ook de Avonderlijke snelheid te verklaren, Avaarmede zich
in de buurt van de Beringstraat het hemelgeAvelf zoo plotseling met avol-
ken overdekt en dan Aveer volkomen helder Avordt. Reeds de beroemde
reiziger in de Beringstraat, thans admiraal bij de amerikaansche marine,
Rodgers, heeft dezen toestand opgemerkt en dien zeer juist met het op-
trekken en neerlaten van het valgordijn bij een tooneel vergeleken. In
onze meteorologische aanteekeningen Averd een onderscheid gemaakt
tusschen sneeuwstorm (sneemvval bij Avind) en sneeuw jacht (sneemv-
storm zonder sneemvval). De nederslag van sneemv Avas niet bijzonder
sterk. Daar echter in den Avinter geen zoo voortdurend Avarm Aveder
inviel, dat de sneeuav zich ooit met een samenhangende korst ge-
smolten sneemv bedekte, bleef een belangrijk gedeelte der gevallen
sneeuAv zoo los , dat zij bij den geringsten Avindvlaag heen en Aveer dAvar-
relde. Bij storm of sterkeren Avind Averd de sneemv in hoogere lucht-
lagen gevoerd, die spoedig met een zoo dichte en fijne sneemvstof op-
gevuld AA-aren, dat voorwerpen reeds op een afstand van Aveinige meters
niet meer te onderscheiden Avaren. Bij zulk Aveer Avas het onmogelijk
een Aveg open te houden, en Avie dan verdwaalde, Avas reddeloos verlo-
ren geAveest, als hij niet, zooals de Tsjoektsjen, in een sneemvhoop inge-
sneeuAvd, het einde van den storm kon afAA-achten. Maar ook bij zAvakken
Avind en Avolkeloozen hemel ging er een sneemvstroom van eenige centime-
ters hoog in de richting van den Avind langs den grond en Avel bij voorkeur
van 't N. W. naar 't Z. O. Ook deze Avindstroom bracht overal sneemv-
hoopen samen Avaar zij slechts even tegen den Avind beschermd lagen,
en begroef langzamer maar ook zekerder dan de sneeuAA^jachten der stor-

men de buitengeplaatste voonverpen of begane paden. De menigte Avater,
die in bevroren toestand in dezen Avel niet krachtigen, maar onafgebroken,
Avindsnellen stroom over de noordkust van Siberië naar zuidelijker streken
gevoerd Avordt, moet met de massa Avater in dereuzenstroomen der aarde
vergeleken kunnen Avorden en speelt ten opzichte van't klimaat eenrol,
die werkelijk belangrijk genoeg is (o. a. als verspreider der koude in de
noordelijkste woudstreken) om de aandacht der meteorologen te verdienen.

De vochtigheid der lucht Averd zoowel met behulp van August's psychro-
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meter als met die van Saussure's hygrometer bepaald. Ik geloof echter niet
dat deze instrumenten bij een belangrijk onder o" staande temperatuur

vertrouAvbare resultaten geven. Hierbij komt dat de graad van vochtig-
heid der lucht op de plaats, Avaar sprake kan zijn van plaatsing der
psychrometer en hygrometer, bij een overwintering in het hooge noor-
den, niet de meteorologische beteekenis heeft, die men er dikAvijls aan
toegekend heeft. De instrumenten Avorden namelijk in den regel in een
vrijstaand draaitoestel geplaatst, dat op een voor het aflezen geschikte
hoogte boven de oppervlakte der aarde opgehangen Avordt. Bij haast
onophoudelijke sneeuwjachten is het onmogelijk dit toestel vrij van sneemv
te houden. Ook lucht, die eerst volkomen droog Avas, moet zich hier
door de verdamping der rondom gelegen sneeuAvvelden en door de stof-
sneeuAv, die over den grond heen gejaagd Avordt, met vocht opvullen.
Voor de bepaling van den Avezenlijken graad van vochtigheid der lucht
zou ik reizigers, die in 't vervolg naar plaatsen gaan die met sneeuw
bedekt zijn , dan ook aanraden rechtstreeks het Avater te Avegen, 't Avelk
de gegevene hoeveelheid lucht bevat, door het in buizen met chloorcal-
cium, gecalcineerd kopervitriool of zAvavelzuur op te nemen. Een voor
dit doel ingericht instrument kon gemakkelijk zóó geplaatst zijn, dat
de geheele arbeid beneden deks verricht kan Avorden en dat men naar
Avelbehagen de lucht uit iedere laag beneden den top van den mast zou
kunnen onderzoeken. Als ik de middelen gehad had zulk een onder-
zoek bij het AvinterkAvartier der Vega in te stellen, zou het stellig ge-
bleken zijn dat da relatieve vochtigheid der lucht reeds ter hoogte van

eenige meters boven de oppervlakte der aarde meestal zeer gering was.
De smalle strook zand, die in de buurt van het schip de lagunen

van de zee scheidde, Avas met colossale Avalvischbeenderen en met af-
val van de Avoonplaatsen der Tsjoektsjen bedekt, die hier eeuAA7en lang
geAvoond en rondgezAvorven hadden, en bovendien met deelen van ge-
raamten van zeehonden en Avalvisschen en de uitwerpselen van men-
schen ,

honden, vogels enz. De streek behoort tot de treurigste en onge-
zelligste, die ik in eenig land gezien heb, dat door van vischvangst
levende Lappen, Samojeden, Tsjoektsjen en Eskimo's bewoond Avordt.
Toen Avij in het ijs vastraakten, bevonden zich op het strand tAvee dor-
pen van Tsjoektsjen, van welke dat, hetwelk het dichtst bij de Vega
gelegen was, Pitlekaj genoemd Averd. Eerst bestond het uit zeven ten-
ten , maar ten gevolge van gebrek aan voedsel verhuisden de beAvoners
langzamerhand in den loop van den winter, (de laatsten van hen in
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Februari) naar een plek, die meer visch opleverde en dichterbij de Be-
ringstraat gelegen Avas. Bij de verhuizing Averd slechts het allernoodza-
kelijkste meegenomen, daar men het plan had in het jaargetijde, waarin
de jacht Aveer overvloediger Averd, hier heen terug te keeren.

De andere plaats, Avaar zich tenten bevonden, Jinretlen, lag dichter
bij de landspits in de richting der Koljoetsjin-baai en telde in 't begin
onzer ovenvintering insgelijks zeven tenten, Avier beAvoners beter uitge-
rust schenen dan die van Pitlekaj. Zij hadden in den herfst een betere
vangst gedaan en meer voorraad bijeen gebracht; van hen verhuisde
dus ook slechts een gedeelte in den loop des Avinters.

De volgende plaatsen, Avaar zich tenten bevonden, lagen Avel AA'at
verder van ons winterkwartier, maar toch altijd zoo dicht bij, dat wij
dikAvijls bezoek van hunne beAvoners kregen:

Pidlin aan het oostelijk strand van de Koljoetsjin-baai, 4 tenten.
Koljoetsjin, op het eiland van denzelfden naam, 25 tenten. Het dorp

Averd door geen lid der Vega-expeditie bezocht.
Rirajtinop, 6 kilom. ten O. van Pitlekaj gelegen, 3 tenten.
Irgoennoek, 7 „ „ „ „ „ „10 „ van Avelke

evemvel in Februari nog slechts 4 over Avaren. De beA\-oners der overige
tenten hadden voor den Avinter een betere vischplaats verder naar het
Oosten opgezocht. Het aantal personen, dat tot iedere tent behoorde,
Avas moeilijk te bepalen, omdat de Tsjoektsjen elkander onophoudelijk
bezoeken brengen om Avat te praten en kAvaad te spreken. Gemiddeld
kan men het aantal voor iedere tent op 5 a 6 personen stellen. Rekent men
de beAvoners van het Koljoetsjin-eiland er bij, dan zullen dus ongeveer
300 inboorlingen in de buurt van ons AvinterkAvartier geAvoond hebben. —

Toen wij ingesloten Averden, Avas , zooals gezegd is , het ijs in de buurt
van het strand te zAvak om een voetganger te kunnen dragen en de
moeilijkheid om van land naar het schip te komen Avas dus'bij dem d-
delen, Avaarover de Tsjoektsjen te beschikken hadden, zeer groot. Toen
de inlanders ons bespeurden, ontstond intusschen dadelijk een groote
opgeAvondenheid onder hen. Mannen, A-romven, kinderen en honden
zagen wij in bonte verwarring met allen ijver op het strand door el-
kander heen en Aveer loopen; eenigen schenen met hondensleden op den
ijsAveg langs het strand heen en Aveer te rijden. Het Avas duidelijk dat
men bang Avas de uitstekende gelegenheid, die zich hier aanbood om
brandeAvijn en tabak in te koopen, te laten verloren gaan. Wij konden
van het schip af met verrekijkers zien, hoe herhaaldelijk pogingen ge-
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daan werden om booten uit te zetten, doch dat zij moesten opgegeven
worden, tot het eindelijk gelukt Avas een vaartuig naar een ijsvrije of
slechts met dun ijs bedekte plaats aan het strand te sleepen, die tot in
de buurt van het schip reikte. In deze opening werd een groote boot
van huiden geschoven, die zich terstond met mannen en vrouAA'en tot
aan den rand toe vulde, zonder dat men daarbij op het zoo in 't oog
springende gevaar lette om met zulk een boot, zoo zwaar geladen,
tusschen het scherpe nieuw gevormde ijs door te varen.

Men roeide terstond naar ons schip, en gelukkig aldaar aangekomen,
klouterden de meesten zonder een oogenblik te wachten over den scheeps-

Kautiikau, Tsjoektsjisch meisje uit Irgoeunoek. Van voren en van ter zijde
gezien. — Naar een photographie van L. Palander.

wand, schertsende, lachende en onder het roepen van "anoaj anoaj"
(goeden dag, goeden dag!) Onze eerste ontmoeting met de inboorlin-
gen in deze streek, waar wij later tien lange maanden doorbrachten,
was van Aveerskanten zeer hartelijk en vormde het begin voor een bij-
zonder goede verstandhouding tusschen de Tsjoektsjen en ons; zij bleef
gedurendeden ganschen tijd van ons verblijf daar onveranderd voortduren.

Voorzorgsmaatregelen, in 't belang der zindelijkheid te nemen, dwon-
gen ons de Tsjoektsjen slechts bij uitzondering beneden deks te laten
komen, wat hun in 't begin zeer hinderde. Een van hen had zelfs lust
weerwraak te nemen door ons ook niet toe te laten in het slaapvertrek
van zijn tent. Doch onze standvastigheid op dit punt, gevoegd bij de
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vriendelijkheid en vrijgevigheid, hun overigens beAvezen , deden hen Avel-
dra berusten. Bovendien Avas het zoo gemakkelijk niet voor de mannen
ons buiten het imvendige van hun tent te houden, Avant wij hadden
bij zulke gelegenheden altijd zoetigheden en tabak bij ons, zoo wel voor
hen zelve als voor hunne vromven en kinderen. Aan boord Averd het
met tentdoek bekleede dek van het schip Aveldra Averkelijk een ontvangst-
salon voor de geheele bevolking in de buurt. Dagelijks stond er honden-
slede aan hondenslede voor de ijstrap, die toegang gaf tot de Vega, of
liever: de honden lagen als onder de sneemv begraven geduldig te wachten
op hun meesters, die een bezoek aan boord brachten, of op de pemmikan,
die ik van tijd tot tijd uit medelijden aan de uitgehongerde dieren liet uit-
deden. De tijding der aankomst A^an de merkAvaardige vreemdelingen
moet zich overigens zeer snel verbreid hebben. Wij kregen ni. ook Avel-
dra bezoek uit verder afgelegen streken en de Vega Averd ten slotte een
rustplaats, Avaar de voorbijreizenden eenige uren met hun hondensleden
vertoefden om hun niemvsgierigheid te voldoen, of in ruil voor goede
Avoorden of de eene of andere meer tastbare Avaar eenig Avarm voedsel,
een Aveinig tabak of, als het Aveer zeer slecht was, een snapsje te krij-
gen. Dat laatste noemen de Tsjoektsjen Ram, een Avoord, Avelks aflei-
ding niet te zoeken is in het ZAveedsch-Noonveegsche Dram, maar in
het Engelsche Rum.

Allen die ons bezochten, konden zich onbelemmerd op ons dek, dat
met een menigte goederen bepakt AA-as, heen en Aveer bewegen. Toch
hadden Avij ons niet over het verlies van de kleinste kleinigheid te be-
klagen. De eerlijkheid Avas hier evenzoo ingeworteld als in de tenten
der Rendier-Lappen. Daarentegen Averd de inlander zeer lastig door
zijn bedelarij, Avaarbij hij geen gevoel van eigemvaarde kende. Hij
ontzag zich ook niet bij den ruilhandel elk mogelijk voordeel te trekken
uit den in zijn oog hoogst "onpraktischen" zin van den Europeaan en
rekende kleine bedriegerijen in dat opzicht, zooals duidelijk bleek,
niet tot de gebreken, maar tot de deugden. Soms verkochten zij bijv.
de zelfde zaak tAveemaal. Met beloften, die zij volstrekt niet dachten
te houden, Avaren zij steeds zeer vrijgevig en dikAvijls gaven zij ons over
dingen, die te verkoopen Avaren, bedriegelijke inlichtingen. Zoo Averden
bijv. vossen, nadat hun de huid afgetrokken en kop en pooten afgesne-
den Avaren, dikAvijls als hazen te koop aangeboden en het was belache-
lijk hun verwondering te zien, dat wij de bedriegerij terstond bespeur-
den. De volledige onbekendheid der Tsjoektsjen met geld en de geringe
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voorraad ruilmiddelen naar hunnen smaak, die ik bij mij had, dwongen
overigens ook mij, althans een gedeelte van onze Avaren, hoog in prijs
te houden. De geAvone producten der poollanden, huiden en spek, wer-

den tot groote verwondering der inlanders volstrekt niet op de Vega
gekocht. Daarentegen verkregen wij door ruil een volledige verzameling
wapenen, nationale kleederdrachten en huisraad. Al dergelijke aankoopen
geschiedden uitsluitend voor rekening der expeditie, en in 't algemeen
Avas het verzamelen van natuurhistorische en ethnographische voonver-
pen voor privaatrekening ten eenenmale verboden, een regel, die wel

voor elke Avetenschappelijke expeditie naar afgelegen streken gelden mocht.
Toen de Tsjoektsjen ons eten smakelijk begonnen te vinden, sleep-

ten zij vooral in den tijd, toen hun jacht niets opleverde, dagelijks drijf-
hout, AArervelbeenderen en andere Avalvischbeenderen aan boord. Zij ruil-
den deze tegen brood. Hierbij Averd een lading van 5 stukken hout,
die 4 a 5 Centimeter in doorsnede AA-aren en de lengte van een vaam had-
den, geAAroonlijk met 2 a 3 scheepsbeschuiten, d. i. met ongeveer 250 gr.
brood, een A\-ervelbeen met een paar dergelijke beschuiten betaald enz.
Langzamerhand geAvenden zich een paar jonge inlanders er aan dagelijks
aan boord hun opAArachting te komen maken en dan tevens eenige gepaste
diensten als knecht te beAvijzen. De kok trok zich hunner aan en zij
verkregen ter vergoeding van hem een broederlijk aandeel in het over-
gebleven eten. Ten deele als betaling voor beAvezen diensten of verkochte
goederen, ten deele als geschenk, Averd er een zoo belangrijke hoeveel-
heid eten uitgedeeld, dat wij er Averkelijk zeer veel toe hebben bijgedra-
gen om den hongersnood, die midden in den Avinter onder de bevol-
king dreigde uit te barsten te verminderen en te verzachten.

Geen der inboorlingen in de nabijheid van het Avinterstation Avas Chris-
ten. Geen van hen sprak eenige Europeesche taal, Avanneer ook al
de een of de ander een paar Engelsche woorden of een Avoord Russisch
ter begroeting kende. Dit Avas een onaangename omstandigheid, die ons
veel last veroorzaakte. Wij kAvamen er in te gemoet door dat luitenant
Nordquist zich bijzonder op hun taal toelegde en Avel met zoo veel
ijver en zoo goed gevolg, dat hij zich in eenige Aveken tamelijk ver-
staanbaar maken kon. De inboorlingen vertelden ook in den herfst van

1879 aan de Long, dat een persoon op het "oorlogschip ," 't welk aan de
Noordkust ovenvinterd had, uitstekend Tsjoektsjisch gesproken had. De
taaistudie Averd niet onbelangrijk daardoor bemoeilijkt, dat de Tsjoektsjen
ten einde ons bij onze pogingen om een gemeenschappelijke taal te zoeken ,
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niet te bemoeilijken, zoo beleefd Avaren de fouten, die ten opzichte der
uitspraak of de beteekenis der Avoorden aan boord der Vega gemaakt wer-
den , niet te verbeteren, maar over te nemen. Als vrucht zijner studie heeft
luitenant Nordquist een veel omvattende lijst van woorden uit deze Aveinig
bekende taal en een aanwijzing van haar grammaticalenbouw opgesteld '.

De kennis der Tsjoektsjische taal, die de overige leden der expeditie
opdeden, bepaalde zich tot een grooter of kleiner aantal van spreek-

1 Ik deel hier een uittreksel uit deze woordenlijst mede om den lezer eenig denk-
beeld van de taal, ter Noordkust van Azië gesproken, te geven.

Tnaergin, hemel
Tirkir, zon.
Yédlin, maan.
Angatlingan, ster.
Nütatschka, land.
Angka, zee.
Ljédljenki, winter.
Édljek, zomer.
Edljóngat, dag.
Nekita, nacht.

A'yguon, gisteren.
I'etkin, heden
Ergatti, morgen.

Gnünian, Noord.
Emnungku, Zuid.
Nikayan, Oost.
Kayradljgin, West.
Tintin, ijs.
A'tljatlj, sneeuw.
Yeetedli, Noorderlicht.
Yengeen, Nevel.
Tédljgio, storm.
Eek, vuur. .
Kljautlj, man, mensch.
Oraedlja , menschen.
Neairen , vrouw.
Nénena, kind.,
Empenatschyo, vader.
Émpengau , moeder.
Ljéut, hoofd.
Ljeutljka, gezicht.

Dljedljadlin, oog. Uadlin, mes.
Liljaptkóurgin, zien. Tschüpak , Kameak, hond.
Huedljódlin , oor. Umku, ijsbeer.
Huedljokodljaurgin, hoo- Rérka, Avalrus.

ren. i Mémetlj zeehond.
Huadljomerkin , verstaan. Kórang, rendier.
Huedljountakurgin, niet Gatlje , vogel,

verstaan. Enne, visch.
Yeka, neus. j Gürgur , dAvergberk.
Yekergin , mond. Kukatkokongadlin, Avilgen-
Kametkuaurgin , eten. boschage.
Yedlinedljourgin', spreken. ; Gem , ik.
Mammah , vrouAvenborst. j Gemnin , mijn.
Mammatkóurgin zuigen. I Get, gij.

Yéet, voet. Genin , uw.
Retschaurgin

, staan. Enkan , hij
Yetkatjergin

,
liggen. Muri, wij.

Tschipiska, slapen. Turi, gij.

Kadljetschetuetjakurgin, } Mayngin
, veel

leeren. : Pljükin ,
weinig.

Pintekatkóurgin , zich voe- Konjpong , alles , alle
den. I ,

ja.
Kaertraljirgin, sterven. Etlje , neen.
Kamakatan, ziek zijn. Métschinka, dank.
Kamak , godheid , kobold. Énnen , een.
Yaranga , tent. Nirak , twee
Etschengeratlin

, lamp. Nrok , drie

Orguor , slede. Nrak ; vier.
Atkuat, boot. Metljïngan , vijf.
Anetljkatlj

, vischhaak.
Anedljourgin , hengelen.
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Avijzen en bovendien leerden de inboorlingen het een of ander Avoord
van onze taal, zoodat langzamerhand een voor beide partijen eeniger-
mate verstaanbaar koetenvaalsch ontstond, Avaarin verscheidenen van de
bemanning Aveldra volkomen te huis Avaren, en waarmede men zich in
geval van nood zeer goed redden kon, ofschoon alle grammaticale vor-
men van verbuiging in deze nieuw gevormde taal geheel ontbraken. Ik
stelde ook een van de bemanning, den visscher Johnsen, voor een ge-
ruimen tijd van alle Averk aan boord vrij, opdat hij dagelijks in de
omstreek rondzAverven kon, deels voor de jacht, deels voor den omgang
met de Tsjoektsjen. Het gelukte hem bij 't begin van den Avinter eenige
patrijzen en hazen te schieten, doch vooral van hem ontving ik een
menigte belangrijke inlichtingen betreffende de levensAvijze der Tsjoekts-
jen en kreeg ik ook een menigte kostbare ethnographische voorwerpen
in mijn bezit. Na eenigen tijd echter kreeg hij, om Avelke reden ben
ik nooit te Aveten gekomen, er een onoverwinnelijken afkeer van om
verder de Tsjoektsjen te bezoeken , zonder toch eenigszins met de be-
volking in twist geraakt te zijn.

Den sden October Avaren de openingen tusschen de ijsvelden in de
nabijheid van het schip met ijs overdekt, Avaarop men voortreffelijk
schaatsen kon rijden en Avaarvan Avij gebruik maakten om een vroolijk en

opgeAvekt ijsfeest te vieren. De vrouwen en kinderen der Tsjoektsjen
zag men nu langs het strand hengelen. Bij deze soort van visscherij
gaat men aldus te Averk. Een man, die steeds de hengelende vromven
'vergezelt, slaat met een lans, die met ijzer beslagen is, een gat in het
ijs en Avel zoo dicht bij het strand, dat de afstand tusschen den bene-
denkant van deze bijt en den bodem slechts een halve meter bedraagt.
leder van deze openingen Avordt slechts door één hengelaarster en ook
maar een korten tijd gebruikt. Bij de bijt nedergehurkt, Avaarin het
Avatervlak door een ijszeef geheel vrij van ijsbrokken gehouden Avordt,
tracht zij den visch door een eigenaardig Avonderlijk klinkend geschreemv
te lokken. Eerst als de visch in het Avater verschijnt, Avordt het snoer, dat
met een haak van been, ijzer of koper voorzien is, in het Avater ge-
Avorpen: als aas gebruikt men slingerdarmen van visschen. Als hengel
Avordt ook een dunne één meter lange stok gebruikt, met een enkelen
of dubbelen haak aan het einde. Met deze kleine vischvork werpen
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de mannen den visch met een ongeloofelijke behendigheid op het ijs.
Nadat het ijs dikker geworden was, werd deze visscherij
geheel en al opgegeven, maar een soort spiering (osme-
rus eperlanus) wordt den geheelen winter door in een
dichter bij de Beringstraat gelegen lagune in groot aan-
tal gevangen. Ook de zeeforel Averd, al Avas het in dezen
tijd dan ook in geringer aantal, in de laridmeren gevangen.

In den morgen van den 6den October zagen Avij van
het schip uit zich een eigenaardigen optocht over het ijs
voorwaarts beAvegen. Een menigte Tsjoektsjen trok een
hondenslede, AAraarop een man lag. Eerst meenden wij dat
het een zieke was, die geneeskundige hulp zocht, maar
toen de optocht den kant van het schip bereikt had, klou-
terde de \rermeende zieke heel handig de valreepstrap op,
(onze ijstrap was toen nog niet gereed), ging terstond met
een bedaarde voorzichtigheid, die van een hooge Avaar-

digheid getuigde, naar het halfdek, kruiste zich, groette
genadig en gaf in gebroken Russisch te kennen, dat hij
in dit gedeelte van het land een geAvichtig man Avas. Het
bleek nu dat wij met het bezoek van den vertegemvoor-
diger der Russische regeering op het Tsjoektsjen-schier-
eiland, den Starost onder de rendier-Tsjoektsjen, Wassili
Menka, vereerd Avaren. Het Avas een klein, donkerkleu-
rig man, die er tamelijk uitgeteerd uitzag, in een fraaien
Avitgevlekten Pask van rendiervel gekleed. Daaronder kAvam
een rood flanellen hemd te voorschijn. Om ons dadelijk
reeds eerbied in te boezemen en Avaarschijnlijk ook om
zijn kostbaar leven niet aan de list van den tromveloozen
zeegod bloot te stellen, kAvam hij over het nog niet vol-
komen sterke ijs, in een slede gezeten , die niet door hon-
den maar door eenige ondergeschikten getrokken Averd.
Bij zijn aankomst toonde hij ons terstond het bewijsstuk
van zijn Avaardigheid en verscheidene quitanties van in-.
geleverde belastingen (of marktgelden ?) die bestaan hadden
in enkele huiden van roode en meerdere van witte vos-
sen: de eersten a i roebel 80 kopeken, en de laatsten
a 40 kopeken berekend.

IJszeef, pp 1/8
der natuurlijke

grootte.

Hij werd terstond in de ofhcierslongroom genoodigd, op zijn best
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onthaald en met een menigte van vragen geplaagd, die hem, zooals
duidelijk bleek, zeer lastig waren, die hij moeilijk verstond en waarop
hij in Russisch, dat zeer moeilijk te verstaan was, antwoord gaf. Doch
in allen gevalle was hij de eerste, met wien eenigen van ons zich althans
eenigzins onderhouden konden. Lezen of schrijven kende hij niet, maar
een hem voorgelegde kaart kon hij spoedig verstaan: met groote zeker-
heid wist hij er een menigte merkwaardige plaatsen in NO. Siberië op
aan te wijzen. Van het bestaan van een Russischen Keizer had de eerste
ambtenaar in die streek geen flaauw vermoeden; daarentegen wist hij
wel, dat een zeer machtig persoon te Irkoetsk gevestigd was. Ons deelde
hij de waardigheid van Isprawnik in de naburige steden uit. Hij kruiste
zich eerst voor eenige photographiën en kopergravures, die in de offi-
cierslongroom hingen, maar hield daar spoedig mede op, toen hij zag

Spiering van het Tsoektsjen-schiereiland. — Osmerus eperlanus Lin.
1/2der natuurlijke grootte.

dat wij dat niet deden. Menka was vergezeld van twee slecht gekleede
inlanders met zeer scheve oogen, die wij eerst voor zijn bedienden ot
slaven aanzagen: later werden wij evenwel gewaar, dat zij rendieren
bezaten en zich volstrekt niet beneden Menka stelden; en nog later hoor-
den wij zelfs, dat een van hen met een medelij_tig lachje Menka's aan-
spraken op de waardigheid van hoofd besprak. Thans waren zij echter
zeer onderdanig en zij droegen zelfs met een zekere plechtigheid het
welkomstgeschenk van Menka, twee stuks rendiergebraad. Als tegenge-
schenk gaf ik hem een wollen hemd en eenige pakken tabak. Menka
vertelde dat hij den volgenden dag naar Markowa, een door Russen
bewoonde plaats aan de rivier de Anadyr, in de buurt van het oude Ana-
dyrsk, reizen zou. Ofschoon ik nog altijd de hoop niet opgegeven had
voor den winter weer vrij te komen, wilde ik toch beproeven van deze
gelegenheid gebruik te maken om tijdingen over het lot der Vega,
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haar ligplaats en den toestand aan boord, enz. naar het Vaderland te
zenden. Er werd dus een open brief, in 'tRussisch opgesteld, aan Zijn
Excellentie den gouverneur van Irkoetsk gericht, met verzoek den in-
houd aan Z. M. den Koning te Avillen mededeelen. De brief werd met
een verzegelden particulieren brief tusschen een paar plankjes verpakt
en aan Menka overhandigd, terwijl men hem opdroeg den brief aan
de Russische autoriteiten in Markowa te geven. In het begin scheen
het wel als of Menka den brief opvatte als het verleenen van een
grootere volmacht aan hem zelven. Toen hij aan land gegaan was, ver-

Wassili Menka. — Starost der Rendier-Tsjoektsjen. — Naar een photographie
van L. Palander.

zamelde hij namelijk in tegenwoordigheid van eenigen van ons een
kring van Tsjoektsjen rondom zich, zette zich me.t veel Avaardigheid in
hun midden, vouAvde het papier open, zoo dat hij het ondersteboven
gekeerd hield en las er op het Tsjoektsjisch groote gedeelte uit voor,

tenvijl het gehoor aandachtig luisterde en over Menka's geleerdheid ver-
steld stond. Den volgenden voormiddag hadden wij weder bezoek van
het groote en geleerde hoofd. Nieuwe geschenken werden gewisseld en hij
werd weder zoo goed mogelijk onthaald. Ten slotte deed hij op de muziek
van ons klein huisorgel een dansje, soms geheel alleen, dan weder met
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eenigen zijner gastheeren, tot groot pleizier van alle aamvezige Euro-
peanen en Aziaten.

Daar de ligging van het ijs nog altijd dezelfde Avas, Avilde ik de ge-
legenheid niet verzuimen , die zich thans aanbood, om eenige kennis
van het binnenland op te doen. Gaarne gaf ik dus den luitenants Nord-
quist en Hovgaard verlof om een bezoek aan de plaats te brengen,
Avaar zich Menka's tenten bevonden. Zij reisden op den morgen van
den Bsten October af. Luitenant Nordquist leverde mij van die reis het
volgende verslag in:

"Dinsdag, den Bsten October, om 10 uur des voormiddags voeren
luitenant Hovgaard en ik op hondensleden van Pitlekaj in zuid-zuid-
oostelijke richting het binnenland in. Hovgaard en ik hadden ieder een
Tsjoektsj als koetsier, Menka had een bediende bij zich, die bijna den
geheelen tijd als AvegAvijzer vooruitliep. De slede van mijn kameraad

Tsjoektsj ische hondenslede.

die het zAvaarst Avas, Averd door 10 honden, de mijne door 8 en
Menka's slede, rl' het kleinst Avas en Avaarop hij alleen gezeten Avas,
door 5 hor ':---- . ... : okken. In 't algemeen schijnen de Tsjoektsjen 4 a 5
honden v0;..: •.,: slede met één persoon te rekenen.

De r ..o; •••. .ïssen en Avaterstroompjes doorsneden toendra Avas gedu-
rende het eerste gedeelte van onzen tocht overal ten naastenbij eA^en hoog,
m-a: .'.-.,■ .rcler wij binnenslands trokken, des te oneffener Averd het ter-

rein; en toen wij den volgenden morgen om 8 uur voorm. het doel van
onzen tocht — de woonplaats van Menka's broeder — bereikt, had-
den, bevonden wij ons in een dal, dat door bergen omgeven was, van
A\..ke eenigen zich tot een hoogte van 300 m. boven den dalbodem
verhieven. Door de dunne sneeuwlaag kon nog een gedeelte van het
plantenkleed van de toendra onderscheiden Avorden. De meest voorko-
mende gewassen op de drogere plaatsen waren: Aira alpina en Poa
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alpina: op verscheidene laag gelegen plaatsen groeide Glyceria, Pedicu-
laris en Ledum palustre; overal kw-amen Petasites frigida en een soort
salix voor. De laatste Avies, vooral op de hellingen, in groote groepen
die streken van 20—30 G m. oppervlakte bedekten. Op enkele plaatsen
verhief zich dat struikgeAvas ongeveer 1 m. boven den grond. De meest
voorkomende soort van gesteente schijnt graniet te zijn. De bodem dei-
dalen behoorde tot de posttertiaire formaties, die zeer dikwijls uit zand
en rolsteenen bestonden, zooals bijv. het geval AA-as in het groote dal,
AA-aar de tenten A-an Menka's broeder opgeslagen Avaren.

Toen AA-ij op den morgen van den g^~n die tenten bereikten, kwamen
ons eenigen der voornaamsten van de Tsjoektsjen te gemoet. Zij be-
groetten Menka op Russische AA-ij ze, d. i. door elkander eerst op de
Avangen en toen op den mond te kussen. De Tsjoektsjen schenen ech-
ter met deze plechtigheid geheel verlegen en raakten elkander bijna
met den mond niet aan. Ons groetten zij op de geAvone AA-ijze, tenAÜjl
zij de hand reikten en een buiging maakten. Hierop gingen wij in de
tent van Menka's broeder, AA-aar om heen zich Aveldra de geheele be-
A-olking van de buurt verzamelde, ten einde ons toch goed te kunnen zien.
Die buurt bestond uit 18 tenten, aan Aveerszijden van een kleine, het
dal doorstroomende rivier opgeslagen. De tenten AA-aren door Rendier-
Tsjoektsjen bewoond. de bemiddelaars in den handel tusschen deRussen
aan de Kolyma-rivier en een volk, dat aan gene zijde van de Bering-
straat AA-oont en door hen Jekar gauler genoemd Avordt. Tusschen de
tenten zag men een menigte beladen en ledige sleden; het Avaren ten

deele lichte en lage rijsleden met om- en Aveder omgebogen zijstukken;
ten deele zAvaarder, uit sterker hout gemaakte paksleden, met niet
Aveder omgebogen zij stukken. Eenige der lichtere sleden Avaren met

sparren of ribben van walvisch beenderen voorzien, die van buiten met

rendierhuiden overtrokken Avaren; anderen Avaren geheel bedekt en
hadden slechts een opening van voren.

De messen, bijlen, boren enz., die ik zag, Avaren A-an '•'■:■.■:;- ■■■\ '-Laai:
zij hadden deze ongetAAÓjfeld van Amerikanen of Russ. 1 gekregen.
Het huisraad in de tent van Menka's broeder bestond m-. ■■: hige ge-
Avone koffiekannen, die tot het koken van het water gebru :: venGn.
een niemv zilveren beker met een Engelsch opschrift, eenigetn_.;•;«'pies
en schoteltjes, ondiepe houten troggen en schepelmaten. De dracht <ler
Rendier-Tsjoektsjen is gelijk aan die der Kust-Tsjoektsjen: alleen met

dit onderscheid, dat de eersten uitsluitend rendierhuiden bezigen , tenvijt
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de kaatsten ook zeehondsvellen gebruiken. Eenigen trokken bij onze

komst bonte katoenen kielen aan, Avaarschijnlijk Russisch fabrikaat.
Onder de voonverpen tot versiering moeten in de eerste plaats genoemd
Avorden: glaspaarlen , op peezen geregen, die de vromven bij voorkeur
om den hals en in de ooren droegen. De vromven AA-aren op dezelfde
wijze als bij de Kust-Tsjoektsjen getatoeëerd, doch ik zag hier een oude
vromv, die, behalve de geAvone tatoeëeringen in het gezicht, ook op

de schouders getatoeëerd Avas en een andere, die op de buitenzij dei-
handen tAvee paralelle langs de hand loopende lijnen en een deze ver-

bindende dAArarsstreep had. De mannen Avaren niet getatoeëerd. Eenigen
van hen hadden kruisen met Slavische inschriften om den hals; anderen
droegen op dezelfde Avijze stukken hout in den vorm van vorken. Of
men deze als hunne goden dan AA-el als amuletten beschomven moet,
Aveet ik niet. Daar wij hier de rendieren niet krijgen konden, die wij
voor rekening der expeditie moesten aankoopen , gingen wij nog den
middag van den zelfden dag met honden, in gezelschap van Menka,
naar de legertenten van zijn schoonzoon, Avaar wij 's avonds om 8 uur
aankAvamen. Wij Averden zeer vriendelijk ontvangen en bleven hier
's nachts. Alle beAvoners van een tent slapen gezamenlijk in de ruimte,
die zich daarvoor in de tent bevindt, die niet langer is dan 2 —2.4111.,

niet breeder dan 1.8—2 m. en 1.2—1.5 m. hoog is. Voordat zij gaan
slapen, gebruiken zij hun avondeten. Mannen en vromven dragen
's nachts slechts een :'cingulum pudicitiae", ongeveer 15 cm. breed, maar

zijn voor 't overige volkomen naakt, "s Morgens stond de huismoeder
het eerst op en kookte Avat vleesch, dat daarop in het slaapvertrek
voorgezet Averd, voor dat de beAvoners zich aangekleed hadden. Daarbij
sneed zij het vleesch in een trog in plakken, die zij van tijd tot tijd
uitdeelde, 's Morgens zagen Avij, hoe de Tsoektsjen hun rendieren van-
gen eu s.ac iten. TAvee man begeven zich onder de kudde en slingeren,
als rij "-f dier gevonden hebben, Avat zij hebben moeten, op een

aHta;c van 9 tot 10 m. een tomv om het geAvei van het dier. Dit
Aver=t ;.idi nu voor- en achteruit om te ontkomen en sleept hem, die
het ..oord vasthoudt, eenige oogenblikken met zich mede. De andere
rr.. tracht intusschen het rendier te naderen, grijpt het dier bij het
•."Vtwei, en werpt het op den grond, Avaarop hij het door een messteek

den schouder doodt. Daarop Avordt het aan de vromven over-
gelaten, die door een snede ter zij van den buik de ingeAvanden er

uithalen. De inhoud van den maagzak Avordt er uitgenomen en deze
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tot het beAvaren van het bloed gebruikt; ten slotte Avordt de huid
afgetrokken.

Ongeveer om 10 uur 's voorm. begonnen wij de terugreis. Bij het aan-
breken van den nacht zochten onze gidsen huisvesting onder een elen-
dige Tsjoektsjentent aan den oever van het Oetsjoenoetsj-meer. Zij
was voor een deel in een der kleine heuvels uitgegraven , die zich hier
langs het strand bevinden en Avaarschijnlijk overblijfselen van oude On-
kilon-Avoningen zijn. De tegemvoordige beAA-oners, tAvee oude mannen
en een oude vrouw, hadden hun Avoning op volgende Avijze ingericht.
In het midden van een ongeveer i meter diepen en 3^—-4'/, m. breeden
cylindervormigen kuil Avas een rechtopstaande paal ingeslagen; op het
boveneind van dien paal lagen een menigte van den rand van den kuil
uitgaande schuin geplaatste stak_.ll , Avaar over huiden gespannen Avaren.

Het aan alle Tsjoektsjententen eigene afzonderlijke vertrek of de slaap-
kamer ontbrak ook hier niet. Overigens droeg de geheele Avoning den
stempel van armoede en onzindelijkheid. Het middel van bestaan der
beAvoners scheen vischvangst te zijn; daarvan leverden behalve de visch,
die AArij hier te eten kregen, de buiten opgehangen netten het beAvijs.
Eenige kleedingstukken , een ijzeren kookpot, een paar houten vaten en
een sjamanen-trom Avaren de eenige zaken, die ik in de tent ontdek-
ken kon.

Den volgenden morgen zetten wij onzen tocht voort. Aan de andere
zij van het Oetsjoenoetsj-meer zagen wij twee Avoningen, die slechts
uit omgekeerde booten en eenige daar over uitgespannen huiden be-
stonden; het overige van den Aveg voerde voorbij het dorp Wajtschkaj
en over Irgunnak, Avaar Avij buitengeAvoon vriendelijk opgenomen Aver-

den. Den uden October, 's avonds 7 uur, waren Avij Aveder :.i ">oord
der Vega."

Uit het bericht van luitenant Hovgaard, dat zich overigen;, hoofdzak
met de topographie der bereisde streek bezig houdt, kan m.; =: volg "mie
aangaande de onvermoeidheid , Avelke de Tjoektsjen en hui.-v. ■■ :■•■ 'en aan

den dag legden, blijken. "Gedurende de heenreis, 0116 21^ a::r dunde,
liep Menka's reisgezel, de vroeger vermelde rendierbezitter, ri;ei. v.-j eerst

voor een knecht of bediende van Menka aanzagen, onafgebroken vooi

de slede aan, en zelfs als wij uitrustten, Avas hij bezig het spoor n- zoe-

ken, de honden te verzorgen enz. Toen wij bij het leger kAvamen sliep
hij niet, en Avas op den tocht van den volgenden dagtoch even opgeAvekt.
In dien tijd gebruikte hij geen sterke dranken, en AArel op uitdrukke-
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lijk bevel van Menka, daar deze beAveerde dat hij, zoo hij drank gebruikte,
het loopen niet zou kunnen volhouden; maar in plaats daarvan komvde
hij een Avonderbaarlijk groote massa tabak. De honden Avaren den ge-
heelen tijd door niet uitgespannen: 's morgens lagen zij half onder de
sneemv en sliepen voor de sleden. Wij zagen nooit, dat de Tsjoektsjen
hun eten gaAren; het eenige Avat zij kregen Avaren de bevrozene uit-
Averpsels van vossen en andere dieren, die zij zelven onder het loopen
ophapten. En toch kon men zelfs den laatsten dag niet bespeuren, dat
hun trekkracht verminderde."

Nordquist bracht onder anderen tAvee rendieren mede, die hij voor
i'/_ roebel het stuk gekocht had. Deze Avaren nog goed te gebruiken ,

ofschoon zij niet appetijtelijk geslacht Avaren. Maar de rendieren, die
Avij later in den Avinter kochten, Avaren zoo mager, dat niemand aan
boord in staat was ze te eten.

Den _B<le_i October, toen wij geloofden, dat Menka reeds bij Mar-
koAva zijn zoude, kregen wij Aveer een bezoek van hem en van zijn
schoonzoon. Hij beAveerde geen Akmimil (vuurwater) voor het feest te
hebben en kAvam bij ons om dat voor drie geslachte rendieren in te
ruilen. Wij Avaren te leurgesteld, vooral Avat betreft de brieven, die, naar wij
meenden, reeds lang naar de plaats hunner bestemming op Aveg hadden
moeten zijn , en bovendien had ik tegenzin in de door hem voorgestelde
Avijze van betalen — ik bood hem te vergeefs half imperiale en metalen roe-
belstukken in plaats van brandeAvijn aan —en dit alles maakte, dat hij dit-
maal minder hartelijk ontvangen Averd , zoodat hij dan ook spoedig weder
heen ging. Eerst den gden Februari 1879 kregen wij AA-eder berichten van
Menka, en Avel door een der Tsjoektsjen, die hem de vorige maal ver-
gezeld hadd^". De Tsjoektsj beiveerde den Aveg tusschen de Avinterha-
ven der Vega en Markxwa in negen dagen afgelegd te hebben, Avat
ongev_-t 9/- km. per dag zou zijn. Volgens zijn beweren zou Menka
:hp: li.n bri-f naar Jakoetsk gereisd zijn. Die opgave kwam ons zeer ver-
dacht /oor en bleek dan later ook voor een gedeelte verzonnen te zijn, of
misschien door ons verkeerd verstaan. Doch toen Avij teruggekomen Avaren

in de wereld der dagbladen, vernamen Avij dat Menka zijn opdracht
. yden Maart

werke.jkgoed volvoerd had. Hij kAvam echter eerst den —— naar
» 23sten Febr.

Anadyrsk; van hier Averd de brief naar Irkoetsk gezonden, waar hij den
Oden Mei

Bste -7. aankwam. Per telegraaf kwamen deze berichten eerst zes dagen
later, nl. den ióden Mei, aan , juistop een tijdstip , toen de onrust over het
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lot der Vega-expeditie zeer groot begon te Avorden, en de vraag over de
uitrusting eener nieuAA-e expeditie om haar hulp te verleenen reeds ern-
stig ovenvogen AA-erd '.

Om onze vrienden te huis gerust te stellen was het toch uiterst nood-
zakelijk hun eenig bericht over de ligging van het AvinterkAvartier der Vega
te doen toekomen, en ik bezigde dus alle overredingskracht, Avelke de
in het schip opgehoopte schatten aan geAveren, kruit, kogels, voedings-
middelen , bonte hemden en zelfs aan brandeAvijnkonden uitoefenen , om
eenige inboorlingen te overreden de luitenants Nordquist en Bove naar

MarkoAva of Nisjni Kolymsk te brengen. De onderhandelingen liepen in
den beginne vrij goed van stapel: een voorschot Averd verlangd en ge-
geven. Maar toen de reis beginnen zou, Aveigerden de Tsjoektsjen
steeds onder het een of ander voonvendsel: nu Avas het te koud, dan
te donker; dan Aveer had men geen voer voor de honden. Deze onder-
handelingen hadden dus geen ander gevolg, dan dat zij ons met een
der minder aangename kanten in het karakter der Tsjoektsjen bekend
maakten, nl. met de volkotuene onvertrouAA'baarheid dezer anders zoo
voortreffelijke Avilde stammen en met hun zoo eigenaardige opvatting der
bindende kracht van afspraken.

De hier vermelde afspraken gaven luitenant Nordquist intusschen aan-
leiding tot een tweeden tocht met hondensleden, teneinde rekenschap
van een der inboorlingen te vorderen, die een voorschot ontving om

hem naar MarkoAva te varen, maar zijn belofte niet gehouden had.
Over deze vaart deelt Nordquist het volgende mede :

"Den sden December, tegen B', 's voorm., begaf ik mij met een hon-
denslede naar het aan de Koljoetsjin-baai gelegen dorp Pidlin. Ik Averd
gereden door den Tsjoektsj Auango, die in Irgunna te huis behoorde.
Hij had een kleine, lichte met zijstukken van Avalvischbaarden voorziene
slede, die door zes honden getrokken Averd, van Avelke cV v--:-gw:-/er

onder de honden voor de anderen gespannen was, die allen met een
trekriem, eA-en ver van de slede af, voorgespannen Avaiei ' , . . .r,-Vn

waren zwak en slecht verzorgd en liepen dus zoo langzaam, dat ik
hun snelheid op niet meer den 2 —3 eng. mijl in het uur ; vrekt-ien

kan. Zoowel de heen- als de terugreis duurden 8 è. 9 uur; dus zal de

1 Ue koning van Zweden heeft Wassili Menka later een gouden medaille -:r

schonken ter belooning van de troiuv, Avaarmede hij de opdracht om onze brie

ven naar een Russisch station te brengen , volvoerd had.
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afstand tusschen Pitlekaj en Pidlin ongeveer 25 engelsche mijlen zijn.
Pidlin en het Koljoetsjin-eiland zijn de eenige bewoonde plaatsen aan

de Koljoetsjin-baai. Op de eerstgenoemde plaats bevonden zich A-ier ten-

ten , opgeslagen aan den Oostdijken oever, met een aantal bewoners, dat
slechts iets boven de 20 personen bedraagt. Ik Averd door de bevolking
van het dorp buiten de tenten ontvangen en naar een tent gebracht ,

die door Tscheptscho bewoond Avas, Avelke thans beloofde in Februari
naar Anadyrsk te Araren. Mijn gastheer had ten vromv en drie kinderen.
's Nachts Averden de kinderen geheel ontkleed; de vohvassenen hadden
korte broeken aan: de mannen van gelooid leer, de vrouw van katoen.
Bij de drukkende Avarmte, die door tAvee den geheelen nacht door bran-
dende traanlampen onderhouden Averd, zou het ook moeilijk geweest
zijn in de ZAvare rendierkleederen te slapen. Maar zij dekten zich veel
met rendierhuiden toe Daar hier buiten de hitte een vreeselijke stank
heerschte (de Tsjoektsjen doen hun behoefte binnen in het slaapvertrek > ,

kon ik het er niet uithouden zonder eenige malen naar buiten te gaan om

frissche lucht te scheppen. Toen wij den volgenden morgen opgestaan
AA/aren, zette de gastvromv in een ondiepen bak het ontbijt voor, dat
vooreerst uit versch zeehondenvleesch en spek bestond met een soort

zuurkool uit gegiste salix-bladeren; verder uit zeehondenieder en ein-
delijk uit zeehondenbloed — alles bevroren.

Onder de voonverpen van ethnographisch belang zag ik, behalve
den in iedere tent voorkomende sjamanentrom, Avelke niet met de bij-
geloovige vrees beschomvd Averd, die ik elders dikwijls had opgemerkt,
een bundel amuletten , aan een dunnen riem bevestigd, een Avolfssche-
del, die ook aan een riem hing, de huid van een Avolfssnuit en voorts alle
beenderen, die er bij behoorden, alsmede een platten steen. De amuletten
bestonden uit 4—5 cm. lange gespleten houten , zooals men ze dikAvijls
door de '"; ■•ektsjen op de borst ziet dragen. Mijn gastheer vertelde mij
da' .'.'.i;; e _ii amulet, om den hals gedragen, een afdoend middel tegen
zK-k.er zijn moet. Den Avoltsschedel, dien ik reeds gekregen had, nam

hij veder terug, omdat zijn thans nog vier- of vijfjarig zoontje hem
eens bij de keuze van een vrouw gebruiken zou. Welke rol die sche-
del daarbij speelt, kwam ik echter niet te weten.

Tenvijl mijn voerman de honden voor de terugreis inspande, had ik
gelegenheid eenige jonge meisjes te zien dansen, hetgeen zij op dezelfde
wijze deden als ik dit reeds vroeger in Pitlekaj en Jinretlen door eenige
meisjes had zien doen. Twee meisjes gingen dan gewoonlijk tegenover
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elkander of naast elkander staan; in 't eerste geval leggen zij elkander
dikAvijls de handen op de schouders, schommelen elkander bij afAvisse-
ling alle kanten heen, springen , dikAvijls met beide voeten te gelijk, voor-
uit en draaien zich in het rond, Avaarbij zij dan de maat zingen of
liever brommen.

De terugreis Averd 's morgens 8 uur begonnen. Gedurende de reis zong
mijn voerman Tsjoektsjische liederen. Dit zijn dikAvijls slechts naboot-
singen van 't geschreeuAv der dieren, maar ook improvisaties zonder
een of ander bepaalde maat of rhythmus, en met zeer geringe afAvis-
seling in de tonen : slechts enkele keeren meende ik een bepaalde melodie
te kunnen hooren. 's Avonds zeide mijn voerman mij de Tsjoektsjische
namen voor verscheidene sterren; 's nam. 5 uur bereikte ik de Vega."

Na den ioden October Avas het niemve ijs op vele plaatsen in de na-
bijheid van het schip zoo zAvak, dat het niet mogelijk Avas er zich op
te Avagen en blauAA-e AAraterige Avolken aan den horizon Avezen aan, dat
zich nog belangrijke gedeelten open Avater in de buurt bevonden. Maar
het drijfiis in onze nabijheid lag zoo rotsvast, dat ik op het dek van

het schip reeds zonnehoogte met een kAAÜkzilverhorizon nemen kon.
Om geAvaar te Avorden, hoe het Averkelijk met dat open Avater stond,
Averden den i3den October in verschillende richtingen uitstapjes gemaakt.
Dr. Kjellmann kon daarbij van het 42 m. hooge voorgebergte bij Jin-
retlen uitgestrekte ijsvrije gedeelten in de zee in derichting van 't Noor-
den opmerken. Dr. Almquist nam zijn Aveg rechtstreeks over het ijs, daarbij
de sporen der op de zeehondenjacht gegane Tsjoektsjen volgende. Hij
legde ongeveer 20 km. over dicht opeengehoopte drijfijsvelden af, zon-

der open Avater te bereiken en vond het niemv bevroren ijs, Avaardoor
de brokken drijfijs verbonden Avaren, nog overal ongebroken. Tsjoektsjen,
die den 28sten October het schip in hondensleden bezochten, vertelden
evemvel, dat de zee iets verder ten O. van ons volkomen vrij . fn ijs was.

Den isden October kAvam de visscher Johnsen geheel verse nn

een jachtreis terug. Hij vertelde dat hij op zijn zAverftochte _i dr

toendra een vermoorden man gevondenhad en bracht, in de rr .'
_

v ,*r

keerende dat men hier in het verre Tsjoektsjenland dezelfde 1 ' • 'e_,- an
nemen moest als in de streken, Avelke het geluk eener geregeld .>- < * pie

ging bezitten, als species facti eenig bij den doode liggend ger> hap
mede: onder deze bestond zich een zeer fraaie lans, aan Avier >ht
men nog sporen kon zien dat zij vroeger met goud ingelegd Avas g - .

Gelukkig Avas hij met deze zaken onbemerkt door het Tsjoektsjen::;!!.'
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gekomen. Uit de beschrijving, die hij gaf, kon ik evenwel terstond be-
speuren dat men hier niet te doen had met een moord, maar met een

lijk, dat op'de toendra neergelegd AA-as. Ik verzocht Dr. Almqmst de
plaats te bezoeken en den stand der zaak nader na te gaan. Hij be-
vestigde mijn vermoeden. Daar Avolven, vossen en kraaien het lijk reeds
verscheurd hadden, meende de docter dat hij et ook zijn deel van
nemen mocht, en hij bracht dus van zijn uitstapje een voonverp mede
dat hij zorgvuldig ingeAvikkeld en onder zijn jachtkleed verborgen had,
nl. het hoofd A'an den Tsjoektsj. Men liet het terstond op den zeebo-
dem zakken, Avaar het eenige weken liggen bleef, om door de crustaceen ,

Avaarvan het daar Avemelde, tot een skelet gemaakt te Avorden. Het
heeft thans zijn nummer onder de verzamelingen, die de Vega meege-
bracht heeft. De roof van zulk een heilig voorwerp is nooit door de
Tsjoektsjen ontdekt. De Avolven kregen er de schuld van , toen men in het
volgende voorjaar zag, dat het lijk, 't Avelk men in den herfst op de
toendra neergelegd had, in den loop van den Avinter het hoofd ver-

loren had. Het zal Avel Avat moeilijker geAveest zijn het verdAvijnen van
de lans te verklaren, maar ook dit zullen de Avolven Avel op hun re-
kening gekregen hebben.

Onze jagers maken thans jachttoertjes in verschillende richting, maar
het staat droevig met het Avild. De openingen in het ijs Avemeien Avel

van zeehonden, maar zij liggen te ver Aveg en zonder boot kan men

er geen jacht op maken. Geen enkele ijsbeer schijnt zich thans in de
buurt te bevinden, ofschoon men op verschillende plaatsen van het
strand berenschedels aantreft. Dit dier schijnt een groote rol in de phan-
tasie der inboorlingen te spelen, te oordeelen naar de vele beelden van

beren, die men opmerkt bij het sniJAverk in been, dat ik bij de Tsjoek-
tsjen door ruil he1 -.'-kregen. Zeer dikAvijls hadden de inboorlingen een

kleinen lap ber,--.'■ •.•■; op de zitplaats van hun sleden, maar een geheele
berenh v'd hcv ik :n r niet gezien; misschien is het dier opAveg om

aan cle noordkust van Siberië uitgeroeid te worden. Onze overwintering
/ai dus de .i:i'u-J e litteratuur met geen niemve beren-g.schiedenis ver-

rijken, c_n vo-> den beschrijver der reis zeer bedenkelijke zaak , Avaarvan

hij ;:JA>/:iïB uen last gevoelt. Wolven daarentegen schenen op de toendra
overvloedig genoeg voor te komen, zelfs ook, Avanneer de een of andere
wolf, -'ii.n men in nevel of bij een stormjacht aantrof, en die met geAveer

schoten begroet AA-erd, later is gebleken een onzer eigene honden ge-
weest te zijn. Dat is althans zeker het geval geAveest met den "wolf" , die in



458 TIENDE HOOFDSTUK.

een donkeren nacht een der bemanning er toe bracht, een kogel door
de thermometerkast te schieten, gelukkig zonder het instrument te be-
schadigen en zonder eenig ander gevolg dan dat de schutter later een
eindelooze reeks plagerijen over zijn Avolfsjacht van zijne kameraden
te verduren had. Vossen, Avitte, roode en zAvarte, kAvamen hier in
menigte voor: zij waren echter in dezen tijd zwaar te benaderen en
hadden zich misschien buitendien in het midden van den AAÜnter van

Tsjoektsjisch snijwerk in been. — (De twee grootste figuren stellen beren voor.-)

de kust verwijderd. Hazen hielden zich daarentegen den rvheelen Avin-
ter door bij Jinretlen oprover dag deels op het ijs, deels oi 1 ■_.- ■- i •

's nachts in de buurt der tenf. Drek en afval van de viscbv!.-._ i . :d.: ) :

daar een vegetatie in 't leven geroepen, die, ofschoon on !---r 'l-, 1 :-ï:.::_uaa

verborgen, den hazen in den AA'inter een overvloediger v .=.r.iao • 0..-:K-I
opleverde dan de schrale toendra. Het was eigenaardig hazen
rustig tusschen de tenten en in de buurt huizen mochten /,-.. .-..i door
de schaar van magere uitgehongerde honden, die bij het dorp\ -orden
en daar rondzwierven, gestoord te worden.
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Toen ik later in den winter, om de hazenjacht gemakkelijker te ma-
ken, voor den visscher Johnsen een hut optrekken liet, koos hij als
plaats daarvoor de onmiddellijke buurt van het dorp, terwijl hij ver-
klaarde dat het rijkste jachtgebied juist daar gelegen was. De schutters
beweerden dat vele hazen in het voorjaar sneeuwblind Averden. De ha-
zen zijn grooter dan de gewone hazen bij ons; hun vleesch smaakt
zeer lekker.

De meeste vogels hadden reeds bij onze aankomst deze in den winter
zoo ongastvrije streken verlaten ot werden hoog boven in de lucht ge-

Hazen in het Tsjoektsjenland.

zien, bij gesloten v-uchten naar de zuidelijken ingang der Bering-
straat vliegende "*'_.g den igden October werd een onafzienbare zA\-erm

van vogels er -eis naar deze streek gezien, maar reeds den 3<ïen No-
vember w-i iiet als iets buitengewoons opgemerkt dat zich eenmeeuAv

op een i.cop afval in de buurt van het schip nederliet. Zij geleek op
een visuït-uw maar had een zAvarten kop. Misschien was het de zeld-
'-.imc Larus Sabinii, van welken reeds een afbeelding gegeven is '. Alle
vogels, die ons voorbij vlogen, kAvamen van het Noordwesten, d. i. van

1 Zie boven p. 114.
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de Noordkust van Siberië, de NiemA'-Siberische eilanden of Wrangelland.
Alleen de berguil, een soort raaf en het sneemvhoen ovenvinterden
in de streek, de laatste soms geheel onder de sneeuw bedekt.

Het sneeuwhoen is hier Avel niet zoo vet en goed als in den Avinter
op Spitsbergen, maar gaf ons toch een in allen gevalle steeds AA-elkome,
al Avas het dan ook geringe afwisseling in het gebruik der vervelende
spijzen uit busjes ; als eenige sneemvhoenders geschoten waren, Averden
zij dan ook met de hazen, die men machtig AA-as kunnen Avorden , door
den kok voor een feestdag in beslag genomen. Om de eentonigheid
in het leven aan boord Avat af te Avisselen, lieten wij namelijk zelden
een gelegenheid tot feest vieren voorbijgaan, als deze zich maar eenigs-
zins voordeed. Daar, aan de kust van het verre Tsjoektsjenschiereiland,
Averden op die Avijze in den Avinter van 1878—79 niet alleen onze eigene ge-
boortedagen, maar ook die van de koningen, Oscar, Christiaan en Humbert
en die van keizer Alexander gevierd. lederen morgen Averd een courant

uitgedeeld, die Avel met den dag overeen kAvam , maar van het vorige
jaar Avas. Hierbij kAvamen als uitspanningen: drukke samenkomsten met

de Tsjoektsjen en menigvuldige bezoeken in de naburige dorpen; toch-
ten met hondensleden, die bijzonder aangenaam zouden geAveest zijn,
als de honden der inlanders niet zoo buitengeAvoon mager en slecht
geAveest Avaren, en eindelijk vlijtige lectuur en ijverige studie, AA^aartoe

ik de expeditie met een uitgebreide, zooAA-el voor de geleerden en de
officieren als voor de bemanning bestemde bibliotheek voorzien had,
die (daaronder begrepen de voorraad van eigen boeken) bijna duizend
banden bevatte.

Te midden van al deze afwisseling en uitspanning mocht echter het
zuiver Avetenschappelijk Averk natuurlijk niet A-erzuimd worden. In de eerste

plaats behoorden daartoe de meteorologische en magnetische AAraarnemin-
gen, die van 1 Nov. af dag en nacht om het uur gedaan . .rden. Hoe
vast ook het ijs rondom het schip liggen mocht, het aa a; toch onmo-
gelijk daarop een A-oldoend vast onderstel te vinden \oor de mr'.'

inenten , die de magnetische variaties moesten bepalen. H 1. m_.gnet i'sche
observatorium Averd dus aan land uit het schoonste bouwmateriaal op-

getrokken, dat ooit een architect te zijner beschikking gehad *i>_^ft,
n.l. uit groote donkerblamv gekleurde ijsblokken, allen in den vc

van een parallellopipedum. Het gebomv Averd daarom door de T^oektsje..-

ook Tintin jaranga (ijshuis) genoemd, een naam , die Aveldra ook alge-
meen door de bemanning der Vega aangenomen werd. Als kalk ge-



i Hugh Willoughby. — Naar een portret in het Great Picture Hall te Greemvich,
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bruikte de architect Palander sneemv met Avater vermengd, Avaarop het
geheel met een dak van planken overdekt Averd. Daar het echter na
eenigen tijd bleek dat de storm zich door de voegen een Aveg baande
en dat zich deze tengevolge der verdamping van het ijs steeds ver-

breedden, zoodat de sneemvstormen binnen dringen konden, Averd het
geheele huis met een zeil overtrokken. Als vaste onderstellen voor de
drie instrumenten, die de variaties aamvezen, Averden houtblokken ge-
bruikt , Avier benedeneinden in kuilen neergelaten Averden , die met groote
moeite in de bevroren aarde uitgehouwen en daarna, nadat de blokken
er in geplaatst AA-aren, opgevuld Averden met zand, dat met AArater ver-
mengd Avas.

Het ijshuis Avas een ruim en in elk opzicht doelmatig observatorium.
Het had slechts een gebrek: de temperatuur bleef er altijd op een on-
behagelijk lagen graad. Daar geen ijzer in het gebomv gebruikt Avorden
mocht en daar wij geen koperen kachels bij ons hadden, kon er geen
vuur aangelegd Avorden. Wel beproefden wij met een voor sledetochten
bestemd koperen kooktoestel eenige Avarmte in het vertrek te brengen,
maar slechts met dat gevolg, dat hij die aamvezig AA-as om te obser-
veeren , gevaar liep door kolendamp te verstikken. Weinig beter ging
het, toen bij het stmven in het scheepsruim een vergeten vat berentraan
ontdekt Averd, dat wij van een in 't begin der reis geschoten beer ver-

kregen hadden. Wij zagen in deze vondst een duidelijke vingerwijzing,
om op de Avijze der poolvolken, in plaats van een met hout gestookten
kachel, traanlampen ter verzachting der strenge kou te gebruiken, een
kou, die het verblijf in Tintin jaranga van een gedeelte zijner be-
koorlijkheid beroofde. Hier echter bleek deze wijze van stoken ten

eenerrmale onpractisch. De traandamp rook afschmvelijker dan kolen-
damp en het gevolg van deze poging Avas geen ander dan dat de heer-
lijke ijskristallen, Avaarmede zich dak en muren in het ijshuis allengskens
bekleed hm den, met een zAvart roet overdekt Averden. Het stoken van

traan werd dus afgekeurd en de traan aan onze vrienden in Jinretlen
geschonken, die zich er toen juist over beklaagden dat zij geen andere
brandstof als hout hadden.

Aan de magnetische en meteorologische Avaarnemingen namen be-
halve de negen geleerden en officieren der Vega nog de machinist
Nordström en de matroos Landgren deel. ledereen had zijn Avacht van
zes uren, van Avelke geAvoonlijk vijf in het ijshuis doorgebracht werden.
Bij een temperatuur onder het vriespunt van het kivikzilver of wat veel
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erger is, gedurende een storm bij - 36 ° van het schip naar het */j kl.
ver gelegen observatorium te gaan, daar vijf uren door te brengen bij
een temperatuur van— 17" en dan naar het schip terug te keeren, ge-
Avoonlijk tegen den Avind in — want deze kAvam voortdurend van het Noor-
den of Noordwesten — Avas erg genoeg! Doch geen van ons onder-
vond daarvan eenig nadeel. Integendeel, het kAvam mij voor alsof deze
gedwongen afwiseling in ons eentonig leven aan boord en het lange
verblijf in de open lucht zoowel op het lichaam als op den geest ver-
frsschend gewerkt heeft.

Het observatorium bij Pittlekaj — Naar een teekening van O. Nordquist.

In de buurt van het ijshuis werd het thermometer-huisie opgesteld, en
later in den winter Averden in de rondom gelegen ?.: < ::■■.-' 00.-vn nog een
paar andere observatiehuizen opgericht, maar niet ■■■: ■ he. gc<_ hiedde
in groenlandschen stijl uit sneemv. Ook ons provia.: ;!.:_•. was in de
buurt aangelegd en op voldoenden afstand van het n.-.'.f;neiischs- obser-
vatorium bevond zich een groote houtenkist, waarin zici. deKemington
geweren bevonden, die men veiligheidshalve bij excursie, van ie- schip
medenam, en andere zaken van ijzer, die de waarnemerbij zich mocht heb-
ben en welke neergelegd werden, voordat hij het observatorium binnentrad.
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De opbottAv van het ijshuis Tintinjaranga Averd door de Tsjoektsjen
met groote belangstelling gevolgd. Toen zij zagen dat wij niet van plan
Avaren daar te Avonen, maar dat zeldzame, schitterende metalen instru-
menten opgesteld Averden en dat een in vergelijking met hun tentver-

lichting Avonderlijk sterke lichtstroom door middel van een hun, volko-
men onbekende verlichtingsstof(stearinekaars ofphotogeenlamp) bij voort-
during daarin onderhouden Averd, maakte zich een nieuwsgierige on-

rust van hen meester, die wij door teekentaai, slechts met het een of
andere tsjoektsjische Avoord vermengd, niet vermochten Aveg te nemen.
Want daartoe bepaalde zich toen nog ons onderhoud met de inboor-
lingen. Ook nog later in .het jaar, toen zich allengskens een krachtige
internationale taal, hoeAvel arm aan AA-oorden, tusschen ons ontAvikkeld
had, vroegen zij dienaangaande nog inlichtingen van ons, hoeAvel met

tamelijk groote onverschilligheid. Alle verstandige lui Avaren, zooals
duidelijk bleek, sedert lang tot de overtuiging gekomen, dat het nutte-

loos Avas een verstandige verklaring te zoeken voor alle dA-vaze streken,
Avelke de AA-onderlijke vreemdelingen, die Avel veel aardsche goederen
maar niet veel practisch verstand bezaten, in den zin hadden. Het ge-
schiedde altijd slechts met een zekere schmvheid en eerbied, dat zij,
als zij bij uitzondering verlof daartoe kregen, een voor een de deur
binnen kwamen om de kaarsen te zien branden en eens door een ver-

rekijker te kijken. Soms hield zelfs een van verre gekomen hondenslede
eenige oogenblikken bij het ijshuis op om de niemvsgierigheid van den
eigenaar te bevredigen, en eenige malen waren wij, bij ZAvare sneemv-
stormen, gedAvongen de verdvvaalde reizigers hier huisvesting te verlee-
nen. Toen het ijshuis klaar Avas en de Avaarnemingen elk uur begonnen
Avaren, kreeg het leven aan boord dat karakter, 't Avelk het later, in
den loop des Avinters, voortdurend behield. Om den lezer een denk-
beeld te geven van ons leven, zooals het eiken dag op niemv geleid
werd, wil ik hier de leA-endige beschrijving mededeelen, die Dr. Kjell-
man in een zijner brieven, die hij naar huis zond, van een dag op de
Vega gegeven heeft ':

"Het is ongeveer B'., uur 's morgens. Hij die de Avacht had is van
zijn verblijf in het ijshuis dat 5 uur duurde en Avaar de temperatuur
gedurende den nacht op —16° gebleven, is teruggekeerd. Zijn berichten

Vgl. Stockholmer "Ijagblad", 4 November 1879.
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over het Aveer luiden gunstig. Het is maar een koude van dertig graden
en bij uitzondering niet Avinderig. Het ontbijt is gebruikt. Sigaren, ciga-
retten, pijpen A-vorden aangestoken en de bewoners van de officieren
longroom gaan op dek om Avat beAveging te nemen en frissche lucht
te scheppen, daar het beneden nauw en om te stikken is.

Het oog zwerft over het Avoeste nog niet goed verlichte landschap,
dat er weder precies zoo uitziet als gisteren: in alle richtingen een
Avitte vlakte, Avaarboven zich hier en daar een lage, eveneens Avitte
keten van heuvels of torossen verheft en over Avelke eenige raven met

matten vleugelslag, naar voedsel zoekende, heen trekken. — "Metschinko
Orpist", "Metschinko Okerpist", "Metschinko Keilman" enz., klinkt het
overal op het schip en van het ijs af in de buurt. "Orpist" moet Nord-
quist en "Okerpist" Stuxberg beteekenen. Het is onze morgengroet van

de Tsjoektsjen. Heden heeft het betrekkelijk schoone Aveder een grooter
aantal inlanders dan geAvoonlijk naar buiten gelokt, ongeveer 30 a 40
menschen: heel jonge zuigelingen, grijs geworden oude mannen en

vrouwen, terwijl de laatsten in den groet Metschinko de tsch klank
door een zeer zachte liefkozende ts vervangen. Dat de meesten van
hen in sleden gekomen zijn beAvijzen de talrijke aan het schip beves-
tigde equipages. Deze bestaan uit kleine, lage, smalle, lichte sleden, met

4—lo en 12 honden bespannen. De sleden zijn uit kleine stukken hout
en stukken rendiergeAvei, door riemen van zeehondenvel verbonden,
vervaardigd. Als bekleeding der zijstukken dienen dunne schijfjes van

Avalvischbeen. De honden met spitsen snuit en lange haren zijn buiten-
geAvoon vuil en hebben zich te zamen gerold ter ruste gelegd.

Op den groet volgen heden Aveder, zooals alle vroegere dagen, bijna
onmiddellijk eenige andere Avoorden: "Ouinga mouri kauka", Avat onge-
veer aldus te vertalen is: Ik ben zoo hongerig, ik heb niet te eten,
geef mij Avat brood! De arme Avezens lijden thans gebrek. Zeehonden
vleesch, hun hoofdvoedsel, kunnen zij zich soms met den besten avü
niet verschaffen. Het eenige voedsel wat te krijgen is bestaat uit visch
(twee soorten van grondelingen). Dit is echter een te geringe kost voor
hen. Zij zijn dan ook vermagerd sedert wij hen het eerst ontmoetten.
Weldra zijn wij allen door onze Tsjoektsjische bekenden omringd. De
dagelijksche markt begint nu. Zij hebben verscheiden zaken aan te bie-
den, die, Avat zij Aveten, voor ons Avaarde bezitten, bijv. Avapenen, pels-
Avaren, versieringen, speelgoed, visch, vischbeen, zeeAvier, groenten enz.

Voor dit alles verlangen zij nu slechts brood (kauka). Heden is de aan-
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voer van Avalvischbeenderen groot, omdat wij de vorige dagen den
Avensch geuit hadden die te Avillen hebben. De een is met eenige rugge-
Avervels, een ander met een rib of tal van stukken daarvan, een derde
met een schouderblad gekomen. Zij ontzien zich niet hun honden met

zAvare vrachten te beladen.
Aan het eind onzer AA^andeling en na afloop van den ruilhandel met

de inboorlingen heeft het personeel van de officieren-longroom zijn Averk
begonnen. P^enigen zijn in hunne hutten, anderen in de longroom zelve.
De den dag te voren gemaakte meteorologische en magnetische Avaar-

nemingen A-vorden in 't net geschreven en aan een voorafgaande be-
Averking ondenvorpen, de natuurhistorische collecties Avorden onderzocht
en doorgezien of men houdt zich met studie en schrijven bezig. Nu en
dan wordt het Averk afgeAvisseld door een gesprek, dat soms van ern-
stigen aard is, maar ook Avel omgekeerd. Uit de daaraan grenzende
machinekamer hoort men hamerslagen en geratel van vijlen. In het ta-

melijk goed venvarmde, maar niet sterk verlichte tusschendek is een
deel der bemanning met allerlei scheepswerk bezig en in de keuken
vindt de kok zijn werk met de voorbereidsden voor het middageten.
Zooals geAvoonlijk, is hij opgeruimd, maar soms bromt hij een en ander
aan 't adres van de "Mosucken" (een aan boord gebruikelijke naam voor
de Tsjoektsjen), die hem door hun voortdurend roepen om "Mimi."
(Avater) niet met rust Avillen laten.

De voormiddag gaat in alle rust en stilte voorbij. Terstond na 12

uur zijn bijna alle bewoners van de officieren-longroom op dek en Avan-

delen op en neer. Op het voorste gedeelte van het schip'gaat het thans
zeer levendig toe. Het is het etensuur der bemanning. De geheek troep
Tsjoektsjen heeft zich bij den toegang tot dat gedeelte, het tusschendek,
verzameld. De eene schotel met soep na den anderen gaat naar boven en
Avordt terstond door hem geledigd, die gelukkig genoeg Avas hem te mid-
den van het gedrang en de venvarring machtig te Avorden. Brood en
stukken vleesch, stukjes suiker enz., Avorden ijverig rondgedeeld en ver-
dAvijnen even snel. Eindelijk verschijnt de kok zelf met een colossalen
ketel, die een grooten voorraad vleeschsoep bevat, Avaarop de Tsjoektsjen
zich als uitgehongerde dieren Averpen, om er met lepels, ledige vleesch-
bussen of vooral met de handen uit te scheppen. In Aveenvil der zoo
strenge koude heeft de een of andere vromv den eenen arm en de halve
borst ontbloot, om bij de pogingen ook iets van den inhoud van den
soepketel machtig te worden, niet door de Avijde momven van rendier-
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vel gehinderd te Avorden. Het schouwspel is alles behalve aangenaam.
's Namiddags 3 uur begint het donker te Avorden en van onze gasten

gaat de een na den anderen de terugreis ondernemen, om, Avat met

de meesten van hen het geval is, morgen terug te komen. Nu Avordt
het rustig en stil aan boord. Ongeveer tegen zes uur is de bemanning
met haar Averk gereed. Zij gebruikt het overige van den dag naar Avel-
behagen. De meesten van hen lezen 's avonds. Nadat het avondeten te-
gen 7'., uur in de officieren-longroom afgeloopen is, rust hij, die van

9 tot 2 uur van den volgenden morgen de Avacht in het ijshuis heeft,
zich uit voor de vervulling van zijn onaangenamen plicht; het overige
officieren-personeel verdrijft zich den tijd met discours, spel, lichtere lec-
tuur enz.; om 10 uur gaat ieder in zijne kajuit en de lampen Avorden
uitgedaan: in menige hut brandt evenwel nog licht tot na middernacht.

Dit Avas in 't algemeen ons leven aan boord der Vega gedurende
den Avinter. De eene dag geleek den anderen. Als de storm huilde, de
sneeuw joeg en de koude te streng werd, hielden wij ons meer bene-
dendeks; en als het Aveder beter was, leefden wij meer in de vrije lucht,
legden dikAAÓjs bezoeken af bij hem, die dan als observator in het ijs-
huis verblijf hield, of bij de rondom Avonende Tsjoektsjen; of wij dwaal-
den in de buurt rond, om zoo mogelijk eenig Avild te schieten.

De sneemv, die in den AA-inter viel, bestond A-aker uit enkele kleine
sneemvkristallen of ijsnaalden dan uit de fraaie, stervormige sneetnv -

vlokken, Avier sierlijke gedaante als in een kaleidoscoop de bewoner
uit het Noorden zoo dikAvijls in de gelegenheid is te be\vonderen. Reeds
bij zAvakken Avind en tamelijk heldere lucht Avaren de benedenste lucht-
lagen opgevuld met deze regelmatige ijsnaalden, Avaarin de zonnestralen
zich braken, zoodat nevenzonnen of Halos ontstonden. Doch zij Avaren

tot mijn leedAvezen nooit zoo volkomen gevormd, als de Halos, die ik
in het jaar 1873, gedurende den sledetocht rondom Noord-Oostland, op
Spitsbergen te zien kreeg. Toch geloofde ik ook ditmaal de juistheid
der waarneming te kunnen bevestigen, die ik daar maakte, dat het
beeld, 't Avelk men gewoonlijk van dit fraaie natuurverschijnsel geeft,
en Avaarop de Halo als een verzameling van regelmatige cirkels getee-
kend is, niet juist is. De Halo vormt een stelsel A-an lijnen, dat zeer
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ingcAvikkeld is en zich over het geheele hemelgewelf uitstrekt, naar de
zonzijde meest gekleurd, naar de tegenovergestelde zijde ongekleurd.
De nevensgaande afbeeldingen, ontleend aan de reis naar Spitsbergen
1872—73, kan er een voorstelling van geven.

Een ander zeer fraai verschijnsel , 't Avelk de zonnestralen te voor-
schijn roepen in de ijsnaalden, die in den loop van den Avinter steeds
aamvezig Avaren in de het dichtst bij de aarde zich bevindende lucht-
lagen, Avas dit, dat de berghoogten ten Z. der Vega zich voordeden,

Refractie-Halo,
op Spitsbergen in Mei 1873 Avaargenomen , tegelijkertijd met de op de volgende

pagina afgebeelde Reflex-Halo.

als Avaren zij verlicht en door een vurige Avolk aan hun rand omgeven.
Op een helderen, zonnigen dag en bij sterken Avind, zag men boven-
dien dikAvijls als 't Avare een gloeiende dampkolom steil van de toppen
der bergen omhoog stijgen en hun het uiterlijk geven van vulkanen,
die geAveldige rookzuilen uitstieten, Avelke door het afschijnsel van den
lavastroom, die zich in de diepte van den krater bevindt, vuurrood
gekleurd zijn.
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Een blamve Avatenvolk vertoonde zich nog altijd naar den kant der
zee heen en Avees aan, dat er nog openingen Avaren. Ik zond dus den
28sten December den visscher Johnsen op het ijs naar buiten, om te

zien hoe het er mede stond. Drie kAA-artier van het schip af vond hij
een uitgestrekte opening, die zich juist met dun , blamv , niemv gevormd
ijs bedekt had. Er Avoei toen een frissche Noordemvind die de drijfijs-
velden op niemv zoo snel bijeen schoof, dat Johnsen meende, de geul
zou zich binnen eenige uren volkomen sluiten.

Reflex-Halo,
tegelijkertijd met de op de vorige pagina afgebeelde Refractie-Halo waargenomen

op het naar de zon toegekeerde gedeelte van het hemelgeAvelf.

In zulke openingen Avorden bij Groenland dikAvijls Avitte dolfijnen en

andere kleine soorten van Avalen bij honderden ingesloten , Avaardoor de
inboorlingen in de gelegenheid gesteld Avorden binnen eenige uren een

vangst te doen voor den geheelen Avinter, ja voor verscheidene jaren,
als de Avilden eenig begrip van sparen bezaten. Maar hier, in een streek,
Avaar de Avalvischvangst tegemvoordig meer oplevert dan in eenige an-
dere zee, kAvam een dergelijke toestand thans niet voor. Gedurende al
den tijd van ons verblijf aan de kust van het Tsjoektsjen-land zagen
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AA-ij geen enkelen Avalvisch; daarentegen zagen wij een menigte van op
het strand geAvorpen Avalvischbeenderen. Ik sloeg daar in den beginne
Aveinig acht op, omdat ik geloofde dat zij van Avalvisschen afkomstig
Avaren, die in den geAvonen tijd voor de vischvangst, zooals Avij dien
thans kennen, gedood AA^aren. Ik vond intusschen spoedig dat dit niet
het geval zijn kon. De beenderen Avaren namelijk, zooals duidelijk zichtbaar
Avas, uit de zandduin, die langs het strand liep, uitgespoeld. Deze duin
Avas gevormd geworden in een tijd, toen de tegenAvoordige kust 10

tot 20 meter onder den tegenwoordigen zeespiegel lag, dus eemven ,
Avellicht duizenden van jaren geleden, en zeker vóór den tijd , dat de
Noordkust van Azië door menschen bewoond Avas. Het duinzand is ,

zooals onlangs genomen profielen aanwijzen, geheel vrij van andere
overblijfselen van kjökkenmöddings (keukenafval), behalve zoodanige,
die op de oppervlakte voorkomen. De Avalvischbeenderen, die hier in

Doorsnede van zandlagen bij Pitlekaj.
i Hard bevroren, grof zand; 2 de zee; 3. strandwal van fijn, droog, met

massa s walvischbeenderen vermengd zand; 4 kus .lagune.

aanmerking komen, Avaren dus van subfossielen aard. Hun aantal Avas

zoo groot, dat bij een systematisch onderzoek van het strand, 't Avelk
ik, bijgestaan door Dr. Kjellman en een half dozijn matrozen, in het
voorjaar instelde, 30 achterhoofdsbeenderen en tallooze andere beende-
ren van Avalvisschen op een terrein van 4 tot 5 kilom. aangetroffen
Averden. En toch waren natuurlijk nog massa's beenderen in het zand
verborgen en een menigte onderkaaksbeenderen, ribben, schouderbla-
den en Avervelbeenderen AA-aren door de inboorlingen gebruikt voor on-
derstukken van sleden, voor stutten van tenten, spaden, hakken en an-
der gereedschap. Een gedeelte Avas ook verrot, nadat het eenige jaren
aan de Averking der lucht blootgesteld Avas geAveest. De beenderen Aver-

den dus in de grootste massa op zulke plaatsen aangetroffen, Avaar het
duinzand eerst onlangs Aveggevaagd Avas door de hooge vloeden van het
voorjaar of door de geAveldige Avinden. Deze heerschen hier menigvuldig
en kunnen gemakkelijk het droge zand, dat slechts door een dun struik-
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geAvas van Elymus bijeen gehouden Avordt, oniAvoelen. De grootste sche-
dels behoorden tot een soort, dat navenvant is aan Balaena mysticetus;
verder kwamen schedels voor van een soort Rachianecte en eenige been-
deren van kleinere soorten van Avalen. Een volledig geraamte Averd even-
Avel niet aangetroffen; maar van de losse deelen AA-erden zoo groote
massa's mede genomen , dat alleen de verzameling vischbeen een volle
lading van een klein schip had kunnen uitmaken. De Avalvischbeende-
ren zullen in het Avetenschappelijk Averk over de Vega-expeditie door
prof. Malm, te Gothenburg, beschreven Avorden. Bijzondere aandacht
trok een geraamte, dat tot de Balaena mysticetus behoorde, en ïvel
daardoor, dat het nog gedeeltelijk met de huid bedekt Avas en dat nog
hoogrood, bijna versch vleesch aan die deelen zat, die in den grond
vastgevroren Avaren. Dit geraamte lag op een plaats, van Avelke het
duinzand voor korten tijd Aveggespoeld Avas, Avaardoor het onderlig-
gende grovere zand ontbloot AA-as. Daardoor Avas, naar ik meen, tevens

de Avalvischmummie bloot komen te liggen. Dat de hier bedoelde A\-al-
visch niet sinds menschen geheugenis gestrand AA-as, verzekerden de
Tsjoektsjen mij eenstemmig. In dit geval heeft men hier dus een beAAÓjs
er voor, dat ook de vleeschige deelen van reusachtige zeedieren duizen-
den van jaren achtereen in den bevrozen grond van Siberië tegen ver-
rotting beschut gelegen hebben, en dus een tegenhanger vormen van
de mammoeth-mummiën, ofschoon zij uit een vrij Avat jongergeologisch
tijdperk zijn.

De avond van Kerstmis Averd op de geAvone noordsche Avijze gevierd.
Wij hadden Avel verzuimd, zooals bij de expeditie van 187273, een
kerstboom mede te nemen , doch in plaats daarvan Avas Dr. Kjellman
met onze Tsjoektsjische vrienden overeengekomen, dat zij ons Avilgen-
takken uit de dalen aan gene zijde van de zuidelijke bergen met hon-
densleden zouden halen. Met behulp \-an deze AA-erd een kale stam drijf-
hout in een Aveelderigen boom, goed van takken voorzien, herschapen,
die, om het groen te vervangen, met bonte snippers papier behangen
AA-erd en die opgezet Avas in het tusschendek, 't Avelk na onze insluiting
in het ijs als Averkplaats Avas ingericht, tegen het Kerstfeest schoongemaakt
en met vlaggen rijkelijk en sierlijk Avas uitgedost. Een menigte van Avas-

kaarsen. voor dat doel opzettelijk meegenomen, alsmede een aantal van
ongeveer 200 voor de afreis ten geschenke ontvangen of gekochte Kerstmis-
geschenken Averden aan den boom vastgehecht. Tegen zes uur verzamel-
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den zich alle officieren en de bemanning in het tusschendek, Avaarop

het trekken der loten voor de geschenken begon, nu en dan afgeAvis-
seld met een zeer luidruchtige polka, rondom den boom gedanst. Bij
het avondeten ontbraken Kerstmisbier en ham niet. Later op den avond
Averden in het tusschendek vijf bowls punch gepresenteerd, die geledigd
Averden onder gezang en onder toasten op koning en vaderland, op het
doel der expeditie, de officieren en de bemanning, de familiebetrekkin-
gen en vrienden in het vaderland, en ook op hen, die denKerstboom
versierd hadden, de matrozen E. Lundgren en O Hansson, de stokers
O. Ingelsson en C. Carlström. — Ook de andere feestdagen Averden
zoo goed mogelijk gevierd, en in den niemvjaarsnacht tegen 12 uur

Averd nieuwjaar geschoten met scherpe springgranaten uit de getrokken
kanonnen der Vega, alsmede met een menigte raketten, die van het
dek omhoog stegen.
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Derde reis 1596. — Hudson 1608. — Gourdon 1611. — Bosman 1625. — De la Marti-
nière 1653. — Vlaming 1664. — Snobberger 1675. — Roule bereikt een land ter N.
van Nova-Zembla. — Wood en Flawes 1676.— Gedachtenwisseling in Engeland over
de ijstoestanden in de poolzee. — Opgaven van bereikte hooge breedtegraden. —

De meeningen over de gesteldheid der poolzee nog voortdurend verdeeld. — Payer
en Weyprecht 1872—74.
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HOOFDSTUK VI 245

De Noordoostvaarten der Russen en Noorwegers. — Rodiwan Iwanow 1690. — De
groote noordsche expeditie 1734—37. — De gewaande rijkdom aan metalen van
Nova-Zembla. — Juschkow 1757. — Sawwa Loschkin 1760. — Roszmuislow 1768. —

Lasarew 1819. — Lütke 1821—24. — Iwanow 1822—28. — Pachtussow 1832—35. —

Von Baer 1837. — Ziwolka en Moissejew 1838—39. — Von Krusenstern 1860—62. —

Ontstaan en geschiedenis der visscherij in de Ijszee. — Carlsen 1868. — Ed. Jo-
hannesen 1869, 1870. — lllve, Mack en Quale 1870. — Mack 1871. — Ontdekking
der overblijfselen van Barents' overwintering. — Overwintering van Tobiesen
1872—73. — Zweedsche expedities 1875 en 76. — Wiggins 1876. — Latere reizen
naar en van de Jenissei.

HOOFDSTUK VII 289
Afreis naar Dicksonhaven. — Landing op een rotseiland, ten O. der Jenissei. —

Omgekomen dieren. — Vondst van kristallen op het ijs. — Kosmisch stof. — Ver-
blijf in Actiniabaai. — Johannessen's ontdekking van het eiland Eenzaamheid. —

Aankomst bij Kaap Tsjeljuskin. — Natuurlijke gesteldheid van land en zee aldaar. —

Poging om rechtstreeks oostwaarts naar de Noord-Siberische eilanden door te drin-

gen. — "Werking van den nevel. — Rijke vangst bij het dreggen. — Het Preobra-
scheni-eiland. — Scheiding van de Lena buiten de monding der Lena-rivier.
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De reis van de Fraser en Express de Jenissei op en hun terugkeer naar Noor-
wegen. — Contract over het loodsen van de Lena de Lena-rivier op. — De vaart
der Lena door de delta en de rivier op naar Jakoetsk. — De natuurlijke gesteld-
heid van Siberië in 't algemeen. — De stroomgebieden. — Over de geschiktheid van
het land voor den akkerbouw en zijn behoefte aan gemakkelijker verkeersmidde-
len. —De groote rivieren, Siberië's toekomstige handelswegen.— Sibiriakoff-eiland. —

De toendra. — Het Siberische oerwoud. — De wijze van bevaren der Jenissei: boo-
ten door honden getrokken, drijvende winkels, door stoom voorwaarts bewogen. —

Nieuwe vooruitzichten voor Siberië.
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De Nieuw-Siberische eilanden. — Mammoeth. — Vondsten van mammoeth- en
neushorenmummiën. — Fossiele rhinoceroshoornen. — Het Stolbowoj-eiland. — Het
Liachoff-eiland. — De eerste ontdekking daarvan. — Vaart door de Sond tusschen
het Liachoff-eiland en het vaste land. — Het dierenleven aldaar. — IJsvorming in
het water boven het vriespunt. — De Beren-eilanden. — De massa en sterkte van
het ijs begint toe te nemen. — Verscheidene soorten van zeeijs. — Nieuwe poging
om de geul zonder ijs bij de kust te verlaten. — Het Vierzuilen-eiland. — Vaart
langs de kust naar kaap Schelagskoj. — Het verder zeilen door ijs, ondiepten en
mist vertraagd. — Eerste ontmoeting met Tsjoektsjen. — Landing en bezoek van
Tsjoektsjen-dorpen. — Terrein van verlaten tenten. — De handel met de inlanders
wordt door gebrek aan ruilhandel bemoeilijkt. — Verblijf bij Irkajpi. — Onkilon-
graven. — Berichten over het volk der Onkilon. — Nieuwe ontmoeting met Tsjoek-

tsjen. — De Koljoetsjin-baai. — Amerikaansche opgave over de ijstoestanden be-
noorden de Beringstraat. — Vastgeraakt in het ijs.
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De overwintering wordt noodzakelijk. — De ligging der Vega. — Het ijs rondom
het vaartuig. — Een Amerikaansch schip in de buurt der Vega, toen zij invrcor. —

Gesteldheid van het land in de buurt. — De Vega wordt voor de overwintering in-
gericht. — Een proviant-depot en een waarnemingsstation worden aan land opge-
richt. — Winterkleeding. — De temperatuur op het schip. — Toestand der gezond-
heid en regeling der voeding. — Koude, heerschende wind, sneeuwval. — De Tsjoek-

tsjen aan boord. — Bezoek van Menka. — Expeditie van brieven naar huis. — uit-
stapje van Nordquist en Hovgard naar Menka's tent. — Tweede bezoek van Menka. —

Wat er met de brieven gebeurde. — Beis van Nordquist naar Pidlin. — Vondst van

een Tsjoektsjen-graf. — Een jacht. — "Wetenschappelijke arbeid. — Het leven' in

den winter. — Kerstmisavond.


