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resen — Het overtrekken der Watervallen —Komst de Kollare — Rook in de huizen ge-
bruikt om de tallooze Infecten afte weeren —■

Het Land rondsom Kollare — Ontmoeting van
een zeer kundig Schipper — Gevaaren en zwaa-
righeden onder diens beleid ontkomen —lets meer
van de Watervallen — De Boots, een grooten
afftand, over 't Land, door een Bosch gedraa-
gen — Verlegenheid veroorzaakt door een moe-
rasfigen Grond in het Bosch — De Waterval
van Muonio-Koski: eene gelukkige onderneeming
om deezen Waterval in een Boot af te vaaren.

Van Kengis afgevaaren, veranderden wij niet
van vaartuig vóór dat wij Kollare bereikten,
een afftand van twee en twintig mijlen. Wij
volbragten deeze reis in twaalf uuren, in welk
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tijdsverloop de voerders van onze boot flegts
vijf uuren rust hadden. Wij werden overval-
len door een zwaaren ftortregen, welke, een
half uur lang, met zulke groote druppelen en
zo fterk op ons nederftortte, dat wij begon-
nen te vreezen voor het vol regenwater wor-
den van onze boot. Zodanig eene geweldige
regenvlaag hadt ik niet gezien, zints ik Italië
verliet, en ik geloof dat ze zeer zeldzaam zijn
op zulk een hooge breedte. De regen was
zo flerk en de druppels waren zo groet, dat
het gezigt der rondsom zijnde voorwerpen ons
oog onttoogen werd, wij konden niet meer
dan acht of tien voeten van ons af zien. Dit
was de eerfte en éénigfte keer dat wij donder
hoorden op onze reizen na het Noorden. On-
ze tent was, tot hier toe, ons niet dan tot
last geweest; doch de tijd naderde, waar op
wij het nuttig gebruik daar van zouden onder-
vinden.

Op onze vaart na Kollare ontmoetten wij
veele Watervallen; maar wij werden 'er zoda-
nig aan gewoon, dat het geen ons in 't eerst
een voorwerp van vreeze was, in 't einde aan-
leiding tot vermaak gaf. Het gebeurde dat
wij vastgeraakte op een rots, in 't midden van
de rivier. Onze Finlanders zetten de boot

op
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op een breeden ronden fteen, zo dat hij op
de oppervlakte daar van hong, en wij bleeven
in dien ftand van evenwigt. In ftede van te
beeven over den zonderlingen ftand, waar in
wij ons bevonden, en waar in wij geen oogen-
blik konden blijven, zonder het grpotfte ge-
vaar van in 't water te vallen, verwekte zulks
in ons een hevige vlaag van lachen: een be-
drijf 't geen onze Bootvoerders zeer verwon-
derde; doch fcheen te bevallen.

Het dorp Kollare wordt bewoond door Fin-
landfche boeren. De jonge dogter, die wij
te Kengis ontmoet hadden, was thuis geko-
men, en hadt voor ons bedden gereed gemaakt,
als mede heerlijke melk, boter en rendieren
vleesch in overvloed. Zij bevondt zich t'huis-
met haare moeder en een meisje uit de na-
buurfchap; de mannen waren op de vischvangst
uit. Deeze jonge dogter bezat eene vrolijkheid
en natuurlijke leevendigheid, hier te lande zeer
ongewoon. Haar geftalte was welgemaakt,
fchoon zeer kloek, bijkans zes voeten haaien-
de. Zij fprak zeer vlug, en gaf op onze taal
met tekenen vaardige antwoorden, waar over
wij lachten; dan die onze tolk uitmuntend
vondt, en vol geestigheid. Het dorp is op
een klein eiland, de eigendom der bewoone-

A a ren,
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ren, gelegen. Het eiland wordt gevormd door
de rivier Muonio, die zich, te deezer plaatze,
in twee takken verdeelt. Het volk teelt koorn,
en men heeft 'er grasvelden, die uitmuntend
hooij opleveren.

De eerfte gunstbctooning, welke de vrou-
wen ons beweezen, was, dat zij het vertrek,
waar in wij ons bevonden, zo zeer met rook
vervulden, dat ons de oogen overliepen. Het
oogmerk was goed; zij wenschten ons te ont-

heffen van het lastig fteeken der vliegen; als
een middel tot nog kragtiger voorkoming van
dit kwaad, ontftaaken zij een tweede vuur aan
den ingang der wooning, ten einde veele dui-
zenden van Infecten, gereed om van buiten in
te dringen, af te weeren. Een dikke rook is
een wellust in deezen hoek der wereld. De
Infecten, die een geesfel van deezen oord mo-
gen heeten, vielen ons met de daad lastig; en
onze gaazen fl uiers en handfchoenen konden ons
niet beveiligen tegen het gebrom, dat ze in
onze ooren maakten, en onzen flaap ftoorde.
Het was hier, dat ons befluit om voort te
trekken, gelijk dat onzer knegts voorheen, voor
de eerfte keer, begon te wankelen.

Het landgezigt te deezer plaatze is bevallig;
angs den geheelen oever ziet men berken- en

an-



LAPLAND 5

andere boomen, die fchoon affteeken bij het
anders eentoonig gezigt van dennen- en pijn-
boomen. Het land is vlak, alleen op zekeren
afftand ontdekt men hoogtens, van eenige be-
tekenis.

Wij hadden het geluk van hier ter plaatze
vier van de ervaarendfte Bootslieden of Schip-
pers aan te treffen, die wij op onze geheele
reis gezien hebben. Een hunner was 'er, si-
mon geheeten, dien wij bij uitfteekendheid den
naam gaven van den Bonaparte der Waterval-
len. Het is voor mij onmogelijk den leezer
een denkbeeld te geeven van de uitfteekenbeid
zijner fcheepsbegaafdheden, van zijn moed, be-
hendigheid, en de juistheid van zijn oog om,
uit de oppervlakte des waters, den aart des
gronds te beoordeelen, en met de uiterfte
naauwkeurigheid de diepte der rivieren te be-
paalen. Zonder den moed en de ftandvastig-
heid van dien man zouden wij onzen togt te

Kollare geëindigd hebben: want de hinderpaa-
len, welke men moet te boven komen tus-
fchen deeze plaats en Muonionifca zijn dermaate
ontmoedigend voor gemeene Bootslieden, dat
zij, tot een toe, geweigerd zouden hebben
ons verder te brengen.

De vaart van Kollare tot Muonionifca is zes
A 3 en
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en zestig mijlen lang; geheel op de rivier
Muonio, en fteeds belemmerd door Waterval-
len ,en tegen ftroom op. De kloekmoedigheid
en volftandigheid, waar mede dit volk dien lan-
gen en buitengewoon zwaaren arbeid verrigten,
ftrekt ten blijke van de verbaazende kragt der
hebbelijkheid. Waar men de rivier te fterk
en te geweldig vondt voor onze boots, die
door de zwaarte van 't geen zij voerden, te
diep gingen om voort te kunnen komen, moes-
ten wij ontfcheepen en onze dus verligtte
boots langs de rivier trekken.

De Finlanders, bezig met de boots voort
te voeren, hielden langs den oever, fprongen
van fteen op fteen, gingen zomtijds tot den
middel in 't water, om het trektouw los te maa-
ken van de rotzen waar agter het geklemd ge-
raakt was. Nu en dan werden de boots zel-
ve in den voortgang belemmerd door de rot-

zen ; in zulk een geval wierp een de Finlan-
deren zich in 't water, zwom 'er heen, en
maakte de boot vlot.

Eindelijk kwamen wij op eene plaats waar
de uitfteekende kragt des watervals, de diepte
des waters, en de hinderpaalen der rotzen, het
naar allen oogenfchijn geheel onmogelijk maak-
ten verder voort te vaaren. Onze braave si-

mon
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mon was de éénige perfoon, die alles moge»
lijk keurde. De overigen fcheenen genegen
zijne ftoute plans, welke zij nimmer verklein-
den, maar, integendeel, door vrees vergroot-
ten ,af te keuren. Doch simon was altoos de
eerfte om een voorbeeld te geven van onver-
moeid geduld en werkzaamheid; fteeds nam
hij voor zijne rekening het werkzaamfte en
gevaarlijkfte in de onderneeming, en nimmer;
ftelde hij iets voor, of hij betuigde en betoon-
de zijne gereedheid om het moeilijkfte en ge-
vaarlijkfte te volvoeren; met één woord, gee-
ne gevaaren konden zijn onverfchrokken geest
affchrikken, geen arbeid viel hem te moeilijk.
Hij trok de boot; hij maakte dezelve los, als
ze vast zat; hij was de eerfte, die in 't water
fprong, wanneer de nood het vorderde: hij
fcheen alles alleen te doen.

Terwijl onze Finlanders hunne heldhaftige
volharding betoonden op de rivier en aan den
oever, was alles, wat wij konden doen, niets
anders, dan op eene hoogte bij hun-te blijven
in het naaste bosch. Onmogelijk was het voor
ons hun digt langs den oever der riviere te vol-
gen: dewijl wij niet van de eene rots op de
andere 'konden fpringen, gelijk zij met zo veel
vaardigheids deeden. Het ftroomend water ver-

A 4 wek-
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wekte te meermaalen een duizeling in ons
hoofd, en wij verkoozen niet onze voeten nat
te maaken met in 't water te waaden.

Eene andere foort van vermoeienis wagtte
ons in het bosch; wij zonken, hier en daar,
zo diep in de moerasfen, dat wij vreesden 'er
tot den hals toe in te zullen wegzinken. Nu
en dan kwamen wij op plaatzen zo diep en
los van grond, dat het hoogst gevaarlijk was
'er den voet op te zetten. De takken ver-
fperden allerwegen onzen doorgang, terwijl de
fluiers, welke wij voor 't aangezigt hadden,
om ons tegen het fteeken der Infecten te be-
veiligen, aan de takken hegten, en dikmaals
gevaar liepen van geheel af te fcheuren. Groo-
te dennen- en pijnboomen, door den wind op
den grond nedergefmeeten, door den tijd meest
verrot, lagen in het bosch verfpreid. Wij
wenschten het zinken in de moerasfen te ont-
gaan langs de boomen, die wij ontmoetten;
doch wij vonden ze meestal zo verre verrot
en vergaan, dat ze bij wijlen onder onze voe-
ten wegvielen, en wij, met veel moeite, ons
voor vallen behoedden.

Op deeze wijze hadden wij omtrent twee
Engelfche mijlen gereisd, wanneer men ons liet
weeten, dat de watervallen zo vreeslijk fterk wa-

ren
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ren geworden, dat 'er geene mogelijkheid was

om de boots de rivier verder op te brengen.
Voort te trekken zonder onze boots, was eene
zaak, die niet in overweeging kwam: dewijl het
onmogelijk was te Muonionifca te komen, daa
door de rivier Muonio over te fteeken; daar-
enboven was 'er eene andere kleinder rivier
aan den overkant. Het eenig overblijvend red-
middel was, de boots op 't land te haaien, en

omtrent twee mijlen ver door het bosch te draa-
gen, waar wij op een gedeelte der Riviere zou-

den komen dat ftiller en bevaarbaarder was. —
simon was de eerfte die dit befluit omhelsde,
en zonder te weeten dat wij over zee gereisd
hadden door paarden getrokken, ftelde hij voor,
dat wij over land, in een boot, door het

bosch zouden trekken. Wij waren niet on-
menschlijk genoeg om den grootmoedigen voor-

flag van simon te omhelzen, en ons in de
boot neder te zetten; want de geduurige fchuu-
ring tegen ruigte en boomen maakte het ver-
voeren der boots zo zwaar, dat het al de
kragt onzer vier bootslieden vorderde om één
boot, zonder iets daar in, te vervoeren. Ein-
delijk hadden wij, op die vreemde wijze, de
twee mijlen afgelegd, en waren zeer verheugd
eenige rust te kunnen neemen, terwijl onze

A 5 fchip-
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fchippers heenen gingen om de andere boot,
en ons reisgoed te gaan haaien.

Onder den weg zijnde, werden wij getrof-
fen door het ongewoon geraas, 't welk de
rivier maakte, en wij toogen heen om den
vermaarden waterval van Muonio-Koski te zien.
Schoon wij, op dit gezigt, het onmogelijk
oordeelden, met zulk een fnellen ftroom de
rivier af te vaaren, waren wij egter ftout ge-
noeg om zulks te onderneemen, en te volvoe-
ren bij onzen terugtogt.

Naardemaal deeze waterval de allergevaarlijk-
fte was van alle, welke wij, op onze geheele
rivierreize, aantroffen, zal ik, zo naauwkeurig
mij mogelijk K, den leezer eene befchrijving
geeven van de wijze waar op wij zulks vol-
voerden.

Dat de leezer zich eene plaats verbeeldde,
waar de rivier zo zeer vernaauwd is door ban-
ken, en dermaate vervuld met fcherpe en ru-
we rotzen, dat het ftroomend water eene dub-
bele fnelheid aanneemt; dat hij daar benevens
voor zijnen geest haale de verbaazende onge-
lijkheden van het bedde der riviere, veroor-
zaakt door deeze rotzen, en alleen voorbij-
gevaaren kunnen worden met een foort van
fprong, en die het water zeer onftuimig doen

wor-
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worden; dat hij begrijpe hoe, ter lengte van
een Engelfche mijl, deeze rivier in denzelfden
ftaat blijft; en dat hij, naa dit alles, over-
weege aan welk een gevaar eene boot moet
blootgefteld- weezen , die zich op deeze op-
pervlakte waagt, waar in de natuur van het
kanaal, en de verbaazende fnelheid van den
Aroom, tot derzelver vernieling, fchijnen za-
men te fpannen.

Men kan deezen togt niet afleggen, door
enkel den ftroom te volgen; maar de boot
moet voortgaan met een verfnelde vaart, die
ten minfte het dubbele is van den voortgang
des droomenden waters; terwijl één perfoon
aan het roer zit om de richting des vaartuigs,
naar eisch der omftandigheden, te regelen.
De fnelheid des afftroomenden waters is zo
groot, dat men een Engelfche mijl in het ver-
loop van drie of vier minuten aflegt. De
man, die aan 't roer zit, kan bezwaarlijk de
rotzen zien, welke hij moet mijden; hij wendt
de fteeven van de boot recht aan op de rots,
welke hij voorbij moet, en, wanneer hij op
het punt is van 'er tegen te zullen ftooten,
maakt hij een fcherpen hoek, en laat de rots
agter zich. De beevende reiziger denkt dat
de boot in duizend ftukken zal verbrijzeld

wor-
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worden, en een oogenblik daar naa ftaat hij
verwonderd, dat hij dit gevaar ontkomen en
nog in leevenden lijve is. Voegt bij dit
alles dat de golven van alle kanten in het
vaartuig (laan, en u door en door nat maa-
ken, terwijl, op een anderen tijd, een golf
over de boot heen flaat, en u naauwlijks aan-
raakt. Het is een toeftand, in welke het ge-
vaar zich vertoont in zulke ontzettende ge-
daantens, dat men naauwlijks het oog kan op-
flaan, en zich van vreeze wederhouden, fchoon
iemand u met de kragtigfte betuigingen ver-
zekerde , dat geen leed in 't minfte u zal
overkomen.

Veelen ook hebben, te deezer plaatze, hun
leevenseinde gevonden, en 'er waren flegts
twee Mannen in het dorp Muonio, die zich
bekwaam rekenden, om dit afvaaren te vol-
brengen. De een was een oud man van ze-
ven en zestig jaaren, en de ander, diens zoon,
van zes en twintig jaaren. De Grijsaart hadt
dit vaarwater twintig jaaren altoos gelukkig
bevaaren, en intusfchen zijn zoon, in dit hoogst
hachlijk beroep, opgetoogen.

Het is onmogelijk zich iets trefFenders voor
te ftellen dan het geheel van de ingefpanne
en onverfchrpkke houding des Grijsaarts, ge-

duu-
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duurende die gevaarvolle reize. Naardemaal
ons befluit om deezen waterval af te vaaren,
niet los en ligtvaardig genomen was; doch
naa een naauwkeurig en bedaard onderzoek,
zetten wij ons, om in 't breede, dit ons be-
ftaan, tot de geringfte omftandigheden toe, na
te gaan. De oude man zat nooit, maar ftondt
overeinde, houdende de roerpen in beide de
handen; deeze was bij wijlen aan de fteven
vastgebonden. Dan de kleindere watervallen
afzakkende, was de roerpen niet vastgebon-
den, dezelve werd onder den arm gehouden,
en de ftuurders zaten. Toen wij ons in de
hachlijkfte oogenblikken des overtogts bevon-
den, hadden wij flegts het oog te vestigen
op de houding des grijzen ftuurmans, en on-
ze vrees verdween bijkans op 't oogenblik.
Op plaatzen van min moeilijke voorttogt ge-
komen zijnde, keek hij om na zijn Zoon,
om te zien of hij 'er behouden was door-
gekomen. Het bleek klaar, dat hij zich meer
over zijn Zoon, dan over zich zelven bekom-
merde; en waarlijk, de jonge ftuurman raak-
te tot twee keeren aan de klippen. Zo ras
alle gevaar :ovér was, hielden wij na land,
om uit te rusten, en de zegepraal van ons
gelukkig flaagen te genieten. Te deezer gele.

gen-
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genheid merkten wij op, dat zijn Zoon, die
de tweede boot beftuurd hadt, zeer bleek
van fchrik was. De knegt van mijn Reisge-
noot, die in deeze tweede boot geweest was,
onderrichtte ons, dat zij twee geweldige ftoo-
ten gekreegen hadden, en dat de Schipper
telken reis zich voor verlooreri hieldt.

TWEE
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TWEE EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Een kleine Volkplanting van Finlanders tus-

fchen Kollare en Muonionifca — Bekoorelijke
landftreek rondsom die Volkplanting — Rege-
len van Volkplanting in Lapland waargeno-
men — Het Dorp Muonionifca — De Pries-
ter dier Parochie — De Inwoonders van dien
Oord; hunne Zeden en Leevenswijze.

JLlet volbrengen deezer reize van zes en zes-
tig mijlen kostte ons twee dagen en twee nag-
ten. Eer wij onze vermoeiende reis hervat-
ten , hielden wij ftil in eene geringe hut, waar
wij eene zeer kleine volkplanting van Finlan-
ders aantroffen, die 'er allerarmoedigst uitza-
gen , en wier bijzondere toeftand ons zeer
aandeedt.

De volkplanting beftondt flegts uit twee Ge-
Zinnen, die te zamen woonden in dezelfde hut;
zeven perfoonen maakte derzelver geheel uit;
hier onder waren twee vrouwen en een kind:
De toeftand deezer zeer kleine maatfchappije
maakte een zeer diepen indruk op onze ge-
moederen. Het omliggende land is vermaak-

üjkj
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lijk; een aantal met houtgewas begroeide ei-
landjes dienen om den loop der riviere te ver-
fraaijen, welke hier een breeder kanaal heeft,
en met zagter vaard ftroomt; de tegenoverlig-
gende oevers zijn met boomen bezet en groen
begroeid. De natuur fcheen vrolijk te lachen
rondsom dit eenzaam verblijf, terwijl vrede
en goedhartigheid in de nederige hut heersch-
ten. Deeze kleine maatfchappij, voor vijf
maanden eens jaars van alle andere menfchen
afgefneeden, heeft noch Priester, noch Tem-
pel. Zij is gefcheiden van Muonionifca door
de veelvuldige gemeenfchapshindernisfen , in
ons laatstvoorgaande Hoofdftuk vermeld, en
van Kengis drie of vier dagen reizens voor
het heengaan en wederkeeren; de geheele weg
wordt bezwaarlijk gemaakt door watervallen,
tegen welke op te werken op veel moeite en
tijd te ftaan komt.

Deeze lieden, gewoon in de volflaagenfte
eenzaamheid te leeven, zelden gelegenheid heb-
bende om zelfs, die digtst bij hun woonen, te
zien, ftonden verfteld toen zij ons zagen. De
inbooreiingen van Kollare hebben geen zin,
om tegen de watervallen te worstelen, wes-
halven zij zich alleen, om dringende redenen,
die zich zeldzaam opdoen, aan de vermoeienis

om
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om de rivier op te vaaren, blootftellen. De
volkplantingen beftaan van hunner eigen han-
den werk , en de fchraale opbrengst hunner
velden. Hun landeigendom ftrekt zich zes
mijlen rondsom hun woonhuis uit; de mei-
ren, rivieren, de visfcherij, de bofchen, de
weilanden zijn, in den omtrek van zes mijlen,
hun eigendom. Zulk eene uitgeftrekte landei-
gendom ftrookte niet zeer met de armoede der
bezitteren. Zij hadden flegts vier koeijen; zij
zaaijden één fchepel koorn, welke, in goede
jaaren, hun het zevenvoudige opleverde; dan
zomtijds oogsten zij zo veel niet als het ge-
zaaijde. In zeker jaar was hun oogst zo flegc
geflaagd, dat zij van honger zouden hebben
moeten fterven, hadt een koopman van Tor-
nea, die- hier doorreisde, hun geen hulp, in
dien nood, gebooden. Zulks gebeurde toen
zij zich hier eerst hedergeflaagen hadden. Het
waren twee Finlandfche gezinnen, die te Muo-
nionifca gewoond hadden; doch, niets hebben-
de om van te leeven, beflooten zij die plaats
te verlaaten, elkander bij te ftaan, en hun
woonplaats te vestigen in een afgelegen hoek
des lands, waar zij eenigen eigendom zouden
kunnen bekomen. Wie genegen is zich in
Lapland neder te flaan, heeft daar toe flegts

111. Deel. B eene
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eene plaats uit te kiezen; maar dezelve moet
gelegen zijn op vijf mijlen afftands van de
vrijdom des naastgelegen dorps; op het oogen-
blik dat hij daar zijne hut heeft nedergeflaa-
gen, noemt hij het land, zes mijlen in den
omtrek, zijn eigen, volgens het regt der be-
zitneeminge.

De reiziger, die in zijne omzwervingen dit
land, in den zomer bezoekt, zal zich, bij
eiken ftap, dien hij doet, betoverd vinden
door het lachend voorkomen van de heuvelen
en meiren , en door de verfcheidenheid en
zagtheid der fchilderijen, die zich, bij opeen-
volging, aan zijn oog opdoen. Indien deeze
reiziger het flachtoffer geweest hebbe van die
driften en ondeugden, welke in de groote fte-
den van zeer befchaafde landen woonen; in-
dien hij, ten naauwen noode , het lijden van
fchipbreuk, op de ongeftuime zee de ftaat-
zugt, ontkomen is; indien hij de kwellingen
gevoeld hebbe van eene teleurgeftelde zelflief-
de, en al de onrust van miskende verdienften
in zijn eigen oog; indien deeze ongelukkige
nooit iemand aantrof met wien hij vreugde en
droefenisfe deelde; indien hij, met één woord,
nooit de aangenaamheden van waare vriend-
fchap gefmaakt hebbe ach! hoe behoor-

de
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de zulk eene ontruste en diepgetroffe ziel de
onfchuld en eenvoudigheid deezes lands te be-
kooren! Hoe gelukkig zou het voor hem
weezen, kon hij zulk een verblijf met de
kunstlooze genoegens, welke 't zelve aan-
biedt , verwisfelen voor de waterbellen van
opgeblaaze weelde, waar in hij dus lange zij-
ne dagen doorbragt!

Maar, helaas! hier op aarde is niets vol-
maakt, en geen menschlijke leevensbeker zon-
der inmengzel van bitterheid! Zelfs die plek
gronds, welke ik zo even befchreef als hoogst
vreedzaam en bevallig, heeft haar aandeel m
elenden, en wel zoo groot, dat de aantrek-
lijkheden daar van zeer verminderd , indien
niet geheel uitgedelgd worden. De lange duur
des winters, met alle deszelfs verfchriklijkhe-
den; de lastige menigte van plaagende infec-
ten in den zomer, 'zouden, naar het gevoelen
van verre de mees ten, alle de voordeden van
de fchoonheid der ligging, of de aantreklijk-
heden des landleevens, verre overtreffen. Dan,
naa dit alles, waar kan de ongelukkige vrede
en vreugde aantreffen? Welk oord kan hem
vrijwaaren van de bekommernisfen en kwel-
lingen, die zich in zijn gewond hart geves-
tigd hebben ? Indien weltevredenheid zijne

B 2 hart-
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hartvriendinne niet is, vrugtloos zoekt hij dee-
ze in afgelegene lande»; het is eene harsfen-
fchim, die fteeds, als hij 'er na grijpt, hem
ontvliedt. Eene verandering van lugtgeftelte-
nisfe kan het boezemleed niet verhelpen; en
waarom zal hij met vijanden van buiten veg-
ten, daar hij een iuwendigen ftrijd heeft? —Geluk is, gelijk de ftraalen der zonne, over
geheel de aarbodem verfpreid; het wordt ge-
ftrooid, fchoon met' eene fchijnbaare ongelijk-
heid, nogthans met eene onpartijdige regtvaar-
digheid. De Laplander leeft in den zomer,
zonder nagt; dan hij bevindt zich zonder dag,
geduurende een langen winter. De Natuur
weegt alles op in eene wcegfchaale.

Muonionifca is eén dorp beftaande uit zes-
tien woonhuizen , ongeregeld geplaatst, aan den
rechter oever van de rivier Muonio. Ten oos-
ten is het omzet met eenketen bergen, van
welken de Berg Pallas en Keimio - tunduri de
aanmerkclijkfte zijn; ten noorden bepaalen de
bofchen, op een kleinen afftand, het gezigt,
't welk desgelijks het geval is ten westen en
ten zuiden, in welken hoek de rivier haaren
loop neemt. Muonio is de naam der riviere,
Nifca zegt zo veel als het beginzel, en het
Dorp heeft dus den naam daar van ontleend,

dat
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dat dus, te deezer plaatze, de rivier eene ge-
regelde gedaante begint aan te neemen.

In Muonionifca is een Kerk en een Geestlij-
ke, die even als de Geestlijke vanKengis, onder
het oppertoevoorzigt ftaat des Kerkleeraars van
Opper- Tornea. De Parochie van Muonionifca
ftrekt zich omtrent vier honderd vierkante mij-
len uit. De Geestlijke is, naar het uitwendig
voorkomen, een boer, gelijk aan de overige
der gemeente; niets is 'er aan hem te zien,
't welk zijne Kerklijke waardigheid aanduidt,
dan een zwarte broek. Deeze arme man hadt
het ongeluk beloopen van brand in zijn huis
te krijgen, al zijn huisraad verbrandde met

zijne boeken, zelfs kon hij zijn Bijbel niet
uit de vlam redden. Dit verlies fcheen egter
hem het zwaarst niet te drukken: dewijl hij
zich ontflaagen vondt van den last om Latijn
te leezen, eene taal waar in hij het nu en
dan ondernam met ons te fpreeken; doch
welke in zijn mond zulk een broddekaal uit-
maakte , dat wij niet konden nalaaten daar
over te, lachen, fchoon het niet ftrekte om
ons de onderlinge mededeeling van denkbeel-
den te bevorderen. De braave Geestlijke was
ons van grooten dienst, ftaande ons verblijf te
Muonionifca; hij vergezelde ons allerwegen,

B 3 be-
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betoonde zich,bij alle gelegenheden, gereed om,
wanneer wij zwaarigheden vonden, dezelve op
te klaaren; daar hij welbedreeven was in de
Finlandfche en Zweedfche taaien, kon hij ons
de afleiding opgeeven van veele woorden ,
welke ons voorkwamen, en die wij wenschte
te verftaan. Hij was de boerschte perfoon,
dien ik immer op alle mijne reizen zag, en
ik geloof, dat rampfpoed en armoede, daar uit
gebooren, meer dan iets anders, oorzaak was,
dat hij, wat perfoonlijk aanzien betrof, met de
geringfte leden zijner Gemeente gelijk ftondt.
Deeze man bezat nogthans eene zeer groote
maate van gezond verfland, redenkavelde met

veel juistheids en fchranderheids over Staat-
kunde. Daar hij arm en gering was voer hij
met veel heftigheids uit tegen de wijze waar
op de Ariftocraten, en de Hooge Kerklijke
Perfoonen, hunne rijkdommen misbruikten. Als
een Staatkundige was hij een geflaage vijand
van allen Despotismus: hij hadt een onbepaal-
de hoogagting voor bonaparte. Men zou
veelligt op het denkbeeld hebben kunnen ko-
men, dat onze Pastoor eenig denkbeeld hadt
als of de Overwinnaar van Italië niet, ten eeni-
gen tijde, te Muonionifca zou kunnen komen,
en hem tot Oppertoeziend Staatsdienaar van

Lap-
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Lapland verheffen. Bijzonder was hij op Rus-
land, en hetRijksbeftuur aldaar, gebeeten, dit
zeide hij, vernederde het volk, en hieldt het,
uit Staatkunde, in een ftaat van de diepfte
onkunde. Zomtijds fprak hij over de mis-
bruiken van erflijke Throonsopvolgingen, op
eene wijze, welke mij hoogst bevreemde in
een man, die niets in de wereld bezat dan
een hembd, een broek en fchoenen. Ik ver-
beeldde mij, dat eenig hedendaagsch Boek, over
die onderwerpen fchrijvende, hem in handen
gekomen was; doch, wanneer hij mij eenig
berigt gaf van de werken, die voorheen zijne
Bibliotheek uitmaakten, bemerkte ik, dat de-
zelve uit niets anders beftaan hadt, dan uit
Godgeleerde werken en de twistfchriften der
Godgeleerden. Het geen mij hoogst verwon-
derde was, dat het leezen dier boeken bijzon-
der der laatstgemelden, hem niet beroofd hadc
van het gezond verftand, hem door de na-
tuure gefchonken; doch hij verzekerde mij die
boeken, zo min mogelijk, gebruikt te heb-
ben. Meer genoegen dan in leezen vondt hij
in reizigers te zien. Deezen konden hem
nooit tot last verftrekken; naardemaal hij zelfs
zeer flegt gehuisvest was, kon men niet ver-
wagten bij hem een iutrek te zullen vinden.

B 4 Daar-
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Daarenboven was hij, door de komst van rei-
zigers verzeekerd, eenige glazen brandewijn te

zullen krijgen. Wij onthaalden hem daar op,
zo menigmaal hij ons bezogt. Hij roemde
onzen brandewijn als zeer lekker, en bij elk
glas, 't welk hij ledigde, fprak hij 'er eene
lofreden over uit, op eene wijze zo klem-
mend als welmeenend. In deezen oord, zo
verre verwijderd van de befmetting onzer be-
dorvene zeden, zijn vleiers en de lof der ta-

felfchuimeren, niet zeer te wagten, en ge-
volglijk rees bij ons geene verdenking, dat
die Geestlijke zich aan veinzerij fchuldig maak-
te, of dat hij niet te eenemaale overtuigd was
van de goede hoedanigheden, welke hij, bij
herhaaling, aan onzen brandewijn toefchreef.

De onderrichting welke ik heb kunnen be-
komen, ten aanziene van dit dorp, en deszelfs
bewoonderen , komt kortlijk hier op neder:
De bevolking deezer geheele Parochie beftont
uit vier honderd zielen, verfpreid over eene
oppervlakte van omtrent twee honderd vier-
kante mijlen. De inwoonders zijn alle Fin-
landfche Emigranten , die hier kwamen en
zich nederzetten, en gevolglijk de Finlandfche
taal fpreeken.

Alle reizigers, die dit land bezogten, noem-
den
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den dit volk Laplanders, en ik heb eeniger-
maate mij daar naar gefchikt, in den loop
deezer Befchrijvinge; doch hun onderfcheiden ,
door de benaaming van Finlandfche Laplan-
ders , of Finlanders in Lapland woonende.
Hunne gewoontens en leevenswijze zijn ten
naasten bij dezelfde als die der Inboorelin-
gen van Finland; en, in de daad, 'er doet
zich geen onderfcheid op, dan het geen ont-

ftaat uit de lugtsgefteltenisfe en ligging des
lands.

Het is zeer opmerkelijk, dat de Finlanders ,
hier woonagtig, even gelijk de herderlijk lee-
vende Laplanders niets van dichtkunst en mu-
zijk, of fpeeltuigen weeten. Omringd door
meiren en rivieren, die overvloed van visch
verfchaffen , bemoeijen zij zich zeer weinig
met den landbouw , en hangen wat de lee-
vensbehoeftens betreft, af van de onzekere
vischvangst, en de nog onzekerder fpijsvoor-
raad, welke de jagt verfchaft.

De hoedanigheden, welken zij in de Man-
nen op den hoogften prijs ftellen, zijn, even
als bij alle onbefchaafde volken , lichaams-
fterkte en vlugheid. Zij gevoelen den trek
tot liefdensvermaaken ; maar hebben weinig
ondervinding van' de tedere beweegingen dier

B 5 drift.
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drift. Het voorkomen deezes volks is ernftig,
tot het fombere overhellende. De jeugd van
beiderlei fexe blijft in elkanders gezelfchap,
zonder de lustig- en vrolijkheid aan die jaaren
eigen, en voegende. Ik zag nooit een jongeling
een lach van welgevallen werpen op een jong
meisje. Het is, egter, een vrij algemeen ge-
bruik voor de jeugd van beiderlei kunne, bij
eikander te bedde te gaan, en zeer zon-
derling , dat men geene beflisfende bewijzen
van te groote gemeenzaamheid aantreft. De
vader neemt de bezorging des huwelijks van
zijn kind op zich, en die verbintenis wordt
veeleer voorgefchreeven door familiebetrekkin-
gen, en daar uit ontftaande voeglijkheid, dan
door eenige voorkeuze, welke de jonge lie-
den voor elkander hebben. Ten zelfden tijde
heeft men blijken van jaaloezij en zelfs van
krankzinnigheid, als het gevolg van deeze
drift. ' 'Er was, nog eene vrouw in 't leeven ,
die krankzinnig geworden was, en in eene
hoogloopende vlaag van ijlhoofdigheid haar
eige dogter gedood hadt. Men zegt dat zij
hevige vermoedens hadt opgevat tegen eene
vrouw, die zij veronderftelde, dat de liefde
haars mans getrokken zou hebben. Wij treffen
tegenftrijdigheden aan in de characters van al-

le
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Ie volken op den aardboden, en dit verfchaft
een fterk voorbeeld om die waarneeming te

ftaaven.
Men heeft, in dit Land, geene voorbeel-

den van diefftal, of moord: van zelfmoord
eenige, die in water een einde aan hun lee-
ven maakten, of, op eenige andere wijze,
handen aan zichzelven floegen. Deeze gru-
weldaaden worden niet toegefchreven aan ge-
brek of liefdedrift; maar aan krankhoofdig-
heid, uit eenige natuurlijke oorzaak herkom-
ftig, of aan eene verregaande droefgeestig-
heid.

Het voedzel deezer lieden beftaat, in den
zomer, uit visch in de zon gedroogd. Wan-
neer de visfcherij zeer voordeelig gedaagd is,
verkoopen zij het overfchot , of verruilen het-
zelve voor meel, zout of ijzer, het welk zij
in de huishouding noodig hebben. Zij ont-
vangen liever meel in verruiling voor visch ,
dan dat zij zich op den landbouw toeleggen. De
bearbeiding van den grond is bij hun in eene
volflaagene kindschheid. Zij gebruiken geen
ploeg; maar werken den grond met fpaaden
om, fchoon de Leeraar zich zeer veel moei-
te , doch vrugtloos, gegeeven heeft, om ■ hun
het voordeel van ploegen te doen kennen.

Hij
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Hij zette zelfs zijn koe voor den ploeg, en
bearbeidde dus een klein hoekje lands voor
zich zelven, en tragtte dus anderen een
voorbeeld te geeven.

Zo ras de fneeuw, in den herfst, is be-
ginnen te vallen gaan zij, met veel oplet-
tenheids, het fpoor na van den beer , en
trekken uit bij partijen van drie of vier per-
foonen, om dit beest te vangen, en te vil-
len. Omtrent het midden van Oogst-
maand , wanneer de vogels van vederen ver-
wisfelen, flaagen zij uitneemend in de jagt
op wilde eenden en ander watergevogelte ,
welke zij met een roeiriem of ftok dood-
flaan : die vogels vinden zich, als dan, bui-
ten ftaat, de vervolging te ontkomen door
behulp hunner vleugelen.

Wanneer zij hun hooi gemaaijd en ge-
noegzaam gedroogd hebben, brengen zij het
op eene foort van raam , ftaande op vier
ftaaken, boven den grond, zo dat zij het
niet alleen beveiligen tegen het nat wor-
den , door de overftrooming der riviere,
maar ook tegen het wegvoeren , door het
geweld des ftrooms. Eenigen hunner bezit-
ten rendieren; zij bevelen dezelven aan de
zorge eens Laplanders , die ze in de va-

lei-
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kien van het gebergte brengt , en in de weide
oppast.

Bij uitftek fober is dit volk ; zij drin-
ken nimmer geestrijke dranken, dan op hu-
welijksfeesten , wanneer zij zich in vreugde
en vrolijkheid toegeeven; doch nooit tot
buitenfpoorigheid. De Huwelijksplegtig-
heid wordt gevolgd door een maaltijd, in
den fmaak deezes volks, voorts door een
dans; maar zonder eenig muzijk , of men
moest daar voor neemen het gefchreeuw en
het knippen met de vingeren. Zij vinden
geen fmaak in bier, en wanneer wij hun
overhaalden om van onzen wijn te proeven,
trokken zij leelijke aangezigten , en hielden
het voor een onfmaaklijken geneesdrank. De
meergemelde Leeraar verzekerde ons, met de
nadruklijkfte bewoordingen , dat 'er geen en-
kel glas brandewijn in de geheele twee hon-
derd vierkante mijlen van zijne Parochie te

bekomen was.; hij voegde 'er bij, dat het
volk de dronkenfchap aanzag voor de fchand-
lijkfte ondeugd , aan welke iemand zich kan
overgeeven. Wij konden niet nalaaten te

vermoeden , dat zulks een der oorzaaken was
waarom hij zo weinig agtens bij zijne gemeen-
te hadt.

Ziek-
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Ziektens en kwaaien zijn zeer zeldzaam on-
der dit volk. 'Er zijn voorbeelden van boe-
ren in deeze Parochie, die honderd en tien
jaaren geleefd hebben. De eenige ziekte ,
welke veele inwoonders wegfleept, is eene
foort van heete koorts.

DRIE
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DRIE EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Uitftap van Muonionifca na den Berg Pal-
las en Kenio - Tunduri — De Rivieren Muo-
nio en leres — Bekoorelijk Gezigt bij de
laatstgemelde — Onderfcheide bewoordingen
der Finlanderen om een Berg aan te duiden,
volgens deszelfs bijzondere hoedanigheid —
Gezigt van Keimio - Tunduri — De Berg Pal-
las onbeklimmelijk — Het voorkomen des
Lands — Sneeuw op den Berg Pallas, en Ts
in een Meir. Eenige voorwerpen van de Na-
tuurlijke Historie verzameld.

XLen dag en nagt te Muonionifca doorgebragt
diende om ons te herftellen van de vermoeie-
nis onzer laatfte reize. Den volgenden mor-
gen voelden wij ons opgewekt om het land
te bezigtigen. Meergemelde Geestlijke
was onze gids op dien togt. Hij betoonde
zich een goed medereiziger, fchikte zich naar
alles, en het geen hem ons te aangenaamer
maakte, was dat wij hem geenzins onbedree-
ven vonden in de Natuurlijke Historie. Dr.
quenzel, die deezen zelfden weg hadt afge-

legd,
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legd, vergezelde hij, en deeze onderrichtte
hem , wegens verfcheide bijzonderheden. Hij
was, bij voorbeeld, geen vreemdeling ten op-
zigte der naamen van zekere Infecten, als de
Coccinella Trifaciata , en de Cureulio Arcti-
cus; van de Vogelen kende hij de Motaeilla
Suecica, en den Turdus Rofeus; van de Vis-
fchen de Salmo Alpina.

Wij namen onzen weg na den Berg Pallas.
De benaaming dagt ons vreemd; doch de Pas-
toor, onze Gids, was buiten ftaat om de mee-
ning uit te leggen , en kon ons niets op-
geeven, 't geen naar eene waarfchijnlijke af-
leiding dier benaaminge zweemde. —— Ons
oogmerk in deezen uittogt was om het gezigt
des omliggenden lands , van den top deezes
Bergs ,op te neemen; onder het voorttrekken,
planten, vogels, en infecten te verzamelen,
als mede de fchulpen van de bedding der ri-
viere; eene aftekening te maaken van eenig
fchilderagtig voorwerp, het geen zich mogt
opleveren, en een zwervend Laplander te

ontmoeten, zijn Rendieren oppasfende in de
weiden, welke dit gebergte oplevert.

Ten aanziene*van de wijze om onze reis te

nemen, hadden wij geene keuze, en waren
verpligt te water tot den voet des Bergs te

vaa-
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vaaren. De rivier Muonio afgezeild zijnde ,
ftaaken wij de kleine rivier leres in, deeze
valt in de Muonio, drie mijlen van Muonio-
nifca. Die kleine rivier vloeit, voor het groot*

fte gedeelte, zagtlijk voort, en zich, op klei*
ne afftanden, over het land verfpreidende >,

vormt dezelve bekoorelijke mcirtjes, die het
land, op eene bevallige wijze, doorfnijden. Vo-
gels en inzonderheid wilde eenden, vliegen in
menigte over deeze rivier. Zij verfchaften
ons een zonderling foort van jagt. Op zom*
mige plaatzen wordt de rivier naauw, de wil*
lige en andere boomen op den oever raaken
van wederzijden elkander, en vereenigen de
takken, zo dat zij eene foort van prieel vor-
men; waar in wij ons tegen het fteeken der
zonne befchut vonden. De wilde eendvogels
begeeven zich veelvuldig na die belommerde
verblijfplaatzen; doch het niet geraaden oor*
deelende om diep in het geboomte te gaan,
vliegen zij fchielijk weg, wederkeerende vloo^
gen zij zelfs boven onze hoofden heen, en
booden ons de best mogelijke gelegenheid aan *om ze te fchieten.

Deeze rivier levert de fraaijfte vertooning öp*
welke een fchilder zou kunnen verlangen om een
ftuk in den zagten landfchapsftijl te vervaafdi*

111. Deel. C o-pü,
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gen. Toen wij digt bij den berg genaderd
waren, kwamen wij op een groot meir, het
welk ter bronne van de rivier ftrekt. Dit
meir wordt egter onderfchept door een water-

val van vrij aanmerkelijke lengte, zo zeer be-
zet met fteenen, dat een ledige boot 'er be-
zwaarlijk zou kunnen vaaren. Noodzaaklijk-
heid zette de bewooners van deezen oort aan
om hun best te doen ter wegneeming van
eenige fteenen in dit meir, en dezelve aan
eene zijde te brengen, om het water in het
midden te verdiepen, en de vaart, voor hun-
ne vischfchuiten, gemaklijker te maaken. Men
verzekerde ons, dat de eerde lieden, die flaag-
den in het wegneemen dier hindernisfen , wel-
ke het bevaarbaar gedeelte deezer riviere van
het meir affcheidden, ieder, naa vijftien dagen
visfens, ieder vier of vijf vaten visch toe hun
eigen aandeel hadden.

Op eenen afdand heeft de Berg Pallas een
zeer bedrieglijk voorkomen, en fchijnt van
geene zeer aanmerkelijke grootte; maar dezel-
ve wordt van meer beduidenisfe bij het nade-
ren. De Leeraar, onze Gids, onderrigtte
ons, dat de Finlanders zes woorden hebben
om een Berg aan te duidden, elk deezer dient
om de onderfcheidende hoedanigheid des voor-

werps
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werps aan te wijzen. Te weeten, voor eerst
Sadio, het welk een zagt opgaanden grond,
met houtgewas begroeid, betekent; ten
tweeden Rova, een van meer aanmerkelijke
hoogte, met fteenen bedekt, ***** ten derden
Waza, een berg met een meenigte hoo*
men, —-ten vierden Kero, een groote berg
met kreupelhout hier en daar begroeid, —e-
ten vijfden Tunduri, aanduidende een kaaien
berg,.- en eindelijk, ten zesden, Selke, te ken-
nen geevende een breed uitgeftrekten of lan*
gen berg, zonder eenigzins op de hoogte te
doelen.

Naa eenige punten en voorgebergtens om.
gevaaren te hebben , lieten wij ons vaartuig zo
nabij mogelijk den bergKeimio-Tunduri brengen,
en vingen terftond het beklimmen aan. Dit
opklimmen valt allermoeilijkst, en gaat be-
zwaarlijk toe: daar wij niet alleen te klaute-
ren hadden; maar ook ons eenen weg te baa-
nen door houtgewas, langs een weg, nooit
voorheen door iemand begaan , althans niet
om zich te verlustigen. —— In het einde be-
reikten wij een gedeelte van den berg, zonder
eenig geboomte. Hier ontdekten wij, tot ons
leedweezen, dat het voor ons onmogelijk was
den Berg Pallas te beklimmen, ter oorzaak**

L. 2 yan
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van de moerasfen en kleine meiren, die den
berg omgaven, en van eikanderen gefcheiden
waren, door ontoeganglijke moerige gronden.

Op den top van Keimio - Tunduri hadden
Wij een wijdftrekkend uitzigt, het geen ons
een volkomen denkbeeld gaf van het omlig-
gend land. Oost- en westwaards is de opper-
vlakte bedekt met kleine heuvelen, zo verre
het oog kan reiken, derzelver toppen fchee-
nen zich met den hemel te vereenigen aan
den gezigteinder; ten Noorden verheft de
berg Pallas het hoofd verre boven alle ande-
re voorwerpen, en ziet neder op alle de bij-
liggende bergen ; doch het gezigt Zuidwaards
vertoont niets anders dan een onmeetelijk uit-
geftrekt land, geheel ontoeganglijk voor men-
fchen, daar dezelve uit poelen en moerasfigen
grond beftaat.

Het geheel, hetwelk wij zagen, was meer
gefchikt om een aardrijksbefchrijver dan om
een fchilder belangneeming in te boezemen ;
weinig deedt 'er zich op, het geen voor het
penfeel gefchikt was. Tusfchen ons en den
berg Pallas lag een klein meir, van welks op-
pervlakte het ijs niet geheel verdweenen was,
in het diepde der valeie gelegen, kwamen 'er
geene zonnedraalen; het meir beftondt waar-

fchijn-
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fchijnlijk uit fneeuwwater , van het gebergte
afgedroomd, en was dus minder doordring-
baar voor de warmte des dampkrings. Op den
berg Keimio-Tunduri was de fneeuw geheel
gefmolten; maar wij zagen dezelve hier en
daar op den berg Pallas, iets het geen waar-
fchijnlijk moet toegefchreven worden aan het
onderfcheid van derzelver hoogtens.

Wij deeden verfcheide omwandelingen ronds-
om deezen berg, om vogels en planten op te
fpeuren. Wij vonden een paar van den Te-
trao Cagopus. linn, die meer dan voor de
helft wit waren: als mede een paar van de
Emberiza Nivalis. linn , die eerst in de be •ginzels van de vederverwisfeling zich bevon-
den, nog waren zij bijkans geheel wit. fn
het meir bevinden zich de volgende visfchen:

Salmo albula Cyprinus alburmis
Efox luciusPerca fluviatilis

en de Gaduf lota.

Op onzen terugtogt doorzogten wij het ka-
naal der riviere om fchelpen te vinden: het
is niet zeldzaam hier paarlen aan te treffen.
Wij vonden de foort, bekend onder den naam
van Mija pictorum; doch de paarels waren

C 3 naauw-
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naauwlijks zigtbaar, en alle zo gering, dat
wij ze onzer aandagt onwaardig keurden. Die
ons op deezen togt vergezelden* donden ver-
baasd over dert ijver, met welken wij onze'

nafpeuringen voortzetten. Onze geestlijke Gids-
zelve kon niet begrijpen , welk weezenlijk
voordeel wij ons konden belooven uit het r.aa*

gaan van planten en infecten. Zints het ver-
branden' zijner Boekerije hadt hij bevonden heE
zonder Godgeleerdheid wel te kunnen dellen,
en verbeeldde zich ontdekt te hebben, dat de
Godgeleerdheid, als eene weetenfehap aange-
merkt, geheel noodloos was, en dat de wee*
tenfehappen irt het algemeen niets te beduiden
hadden, dan in zo verre zij vermaak aan den
geest gaven* en dienden om de verveeling des
menfchelijken leevens te verbannen.

Bij het afvaaren der riviere hadden Wij ge-
heel andere vertooningen voor oogen i dan bij
het opvaaren. Een gedeelte van ons plan bleef
onvoivoerd; naamlijk de bergen te doorkruis-
ten om Laplanders, met hunne rendieren, te

ontmoeten; maar wij bevonden ons dermaate
vermoeid, dat wij het verdandigst oordeelden
na Muonionifca weder te keeren. Wij hadden
een weg van zes en dertig mijlen afgelegd,
in den tijd van twintig uuren, bijkans zonder

dil
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Stil te houden. De hitte was verbaazend groot,
de Thermometer van celsius rees in de fcha-
duvv tot 27 Graaden ; en de muggen plaagden
ons geweldig. Te Muonionifca wedergekeerd ,
hernamen wij onze gewoone bezigheden, en
een weinig rust genooten hebbende, begonnen
wij ons gereed te maaken tot ons vertrek.

Ons verblijf te deezer plaatze voegde iets
toe aan onze verzameling tot de Natuurlijke
Historie. Onder andere verkreegen wij ver-
fcheide foorten van de Motacilla Suecica , met

derzelver nest en eijeren. Wij werden ook
bezitters van een heerlijken Lams, door een
Laplander gedood, op een der nabijgelegen
meiren: het bleek de Larus Glaucus van lin-

tsijeus te weezen. Daarenboven hadden wij
eene groote menigte van Planten en Infecten
opgedaan.

VIER
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VIER EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Vertrek van Muonionifca, op den eerfen
Julij — Zeer fterke Hitte — Reizen bij
nagt — Eene vastigheid Pallajovenino gehe-
ten — Eigenlijke grensfcheiding vanLapland —
Landsgefleltenisfe tusfehen Muonionifca en Pal-
lajovino, en van daar tot Kautokeino — De
kleine Rivieren des Lands bieden meer nieuws
aan dan de grootere. Zwaarigheden entfaan -
de uit ondiep water — Het Rendier- Mosch*
(Lichen rangiferinus linn.) bedekt de geheele
oppervlakte van den grond. Groei bij dit
Mosch — Komst te Lappajervi — De Musgui-
ten vallen zeer lastig. Vuur en Rook , de
kragtdaadigfte befchermmiddelen daar tegen—Esnige Laplandfche Visfchers — Hunne Woo-
tiingen — Een nagt bij deeze Lieden gefee-
ten;wat zij ons verfchaften.

vJmtrent één uur in den nagt vertrokken wij
van Muonionifca, op den eerden van Julij.
Tot een bijkans verftikkenden graad van warmte

was de hette den geheelen dag opgeklommen.
De Thermometer van celsius tekende, op

den
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den middag 29 Graaden: doch daalde te mid-
dernagt op 19 Graaden. Het water, in de
rivieren en meircn was zuiver en helder, en
gaarne zouden wij ons daar in gebaad heb-
ben, waren wij in het neemen van het be-
duit daar toe niet wcderhouden en afgefchrikt
door de menigte van Musguiten, die ons lee-
vendig zouden opgegceten hebben, hadden wij
ons aan derzelver woede blootgegeeven , zon-
der befchutting onzer kleederen. Wij verkoo-
zen onze reis bij nagt voort te zetten, en be-
dooten dien regel verder te volgen, en onze
rust over dag te neemen, ten einde wij die
gemaatigdheid van lugtgedeltenisfe mogten ge-
nieten, welke de fchuinsvallende zonnedraalen
'snagts veroorzaaken. Wij voeren de Muonio
op, tot wij kwamen aan de kleine rivier Pal-
lojoki. Op een kleinen afdand van dezelve is
eene vastigheid of volkplanting, Pallajovenio
geheeten.

Deeze volkplanting is de eigenlijke land-
fcheiding van Lapland, na Tornea, en dien-
volgens in de kaart Tornea Lapland geheeten.
Gevolglijk kan men aardrijkskundig niet zeg-
gen den voet in Lapland gezet te hebben,
eer men Pallajovenio bereikt heeft. Het ge
heele wijd uitgeftrekte land, waar in Lulea,

C 5 Pc-
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Petea en Umea ligt, tot Tornea toe, behoort
eigenlijk tot West - Bothnia. Ten deezen op-
zigte hebben veele reizigers zich hier vergist
en veronderdeld in Lapland geweest te zijn,
wanneer zij tot Tornea gereisd hadden: ter-

wijl West-Bothnia een hoek ten noorden
maakt, bijkans den afdand van twee honderd
en veertig mijlen, verder dan Tornea loopen-
de. Wanneer iemand in Zweeden zich bevin-
dende, wenscht Lapland te zien, enkel om
te kunnen zeggen, dat hij in Lapland ge-
weest is, heeft hij niet verder te gaan dan tot

Afele, omtrent honderd mijlen ten westen ,
van Umea op de grenzen van Angermanland;
maar, indien hij verlangt een land te zien ,
verfchillend van eenig oord door hem be-
fchouwd; indien hij begeert de zeden op te

merken van een volk, in alle opzigten onge-
lijk aan alle de inwoonders van Europa, dan
moet hij Noordwaards trekken, de groote de-
den agter zich laaten, en met deeze alle be-
grippen van eene befchaafde zamenleeving. De
aardrijkskundige verdeeling eens lands is eene
zaak van fchikking tusfchen de Mogenheden,
en hangt niet van de hand der Natuure af.
De Koning van Zweeden mag, met een pen-
nedreek, in Lapland veranderen , liet geen

nu
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nu West-Bothnia is; dan zodanige naamver-
wisfeiingen zullen geeue verandering te wege
bren°en in de zeden des Volks, noch in de
natuurlijke Landsgedeltenisfe.

Het is opmerkelijk, dat maupertuis, die
eene korte Aardrijkskunde uitgaf, zo weinig
geweeten hebbe van een land, waar in hij zo
veelvuldige waarneemingen deedt. Beitendig
verwart hij Lapland met West - Bothnia, en
geeft aan zijne Reis, welke zich alleen tot de
grenzen van Lapland uitdrekte, den tijtel van
Vo'yage au fond de la Laponie — Reis na het
binnenfls van Lapland. Alle andere reizigers
naa hem zijn tot denzelfden misflag vervallen,
en hebben zich verbeeld in Lapland geweest
te zijn, wanneer zij zo verre als Tornea ge-
komen waren. Zij hebben desgelijks de Lap-
landfche taal met de Finlandfche fpraak ver-
ward, en als zij een meisje in de dad Tornea
gebooren, met zich bragten, veronderdelden
zij een Laplander.inne verkreegen te hebben.

Het land van Tornea tot Muonionifca en
Pallajovenio, fchoon het in voorkomen eene
wildernis worde, verandert niet grootlijks. De
bergen zijn dezelfde; de watervallen, de mei-
ren en de bosfehen hebben eene zeer groote
overeenkomst^ met één woord, de voorwer-

pen,
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pen, welke zich den oogen bieden, hebben
geene genoegzaame maate van verfcheidenheid
om ze der bijzondere waarneeming waardig te
maakcn.

Nogthans is het voorkomen des lands, wan-
neer men van Pallajovenio na Kautokeino reist,
langs de kleine rivier Pallajoki, zeer verfchil-
lend. De kleine rivieren, zijn in 't algemeen
allerbelangrijkst voor den weetgierigen reizi-
ger: dewijl zij niet zo dikwijls bezogt worden ,
en beide, het land en de bewoonders, min
bekend zijn: terwijl men de groote rivieren me-
nigvuldiger bezoekt, boven al in den winter,
wanneer zij den voornaamen weg uitmaaken
voor de zodanigen, die van Muonionifca in
Tornea komen. Te deezer oorzaake worden
de inwoonders, die nabij de groote rivieren
hun verblijf houden, gemeenzaam met vreem-
delingen, en kunnen niet zo zeer in hun eigen
natuurlijk character befchouwd worden, als de
zodanigen, die enkel kennis draagen van 't geen
tot hun en hun land behoort. De vaard noord-
waards op de Muonio, van Muonionifca tot
Enonteki is zeer gelijk aan die van Kengis tot
Muonionifca, of aan die van Opper - Tornea tot
Kengis.

Pallajovenio is eene vastigheid der Finlan-
de-
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deren. Dezelve bedaat uit vier of vijf huisge-
zinnen. De Kooplieden van Tornea hebben
'er een gebouw, bedaande uit één vertrek,
waar in zij kunnen dooken, en zich verfrisfen,
als zij in den winter door deeze Volkplanting
na de marktplaatzen trekken. De lieden te

Pallajovenio woonende, fcheenen daar een zeer
goed verblijf te hebben; de wooningen hadden
een net en zeer gefchikt voorkomen, veel ver-
fchillende van die der andere boeren in dit
land.

Wij ververschten ons te deezer plaatze. Van
daar gaande voeren wij de rivier Muonio op
tot de hoogte waar deeze zich vereenigt met

de Pallojoki, welke wij indevenden om te Lap-
pajervi te komen. Deeze weg, kon men den-
zelven in een rechte lijn afleggen, zou niet
meer dan twaalf mijlen lang weezen; doch de
bochten der riviere doen de reis meer dan der-
tig mijlen beloopen.

De rivier Pallojoki 'veroorzaakte ons zvvaa-
righeden van zulk eenen aart, als wij op onze
geheele reis, niet ontmoet hadden. Naarde-
maal 'er, zints eenigen tijd, in dit land, geen
regen gevallen was, vonden wij het water zo
laag dat onze boot over den grond fleepte, en
wij moesten, om dezelve te verligten, aan

land
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land gaan. De bochten in de rivier waren zo
veelvuldig en liepen dermaate tegen elkander
in, dat onze voortgang zeer langzaam was.
Onze fcheepslieden moesten zwaaren arbeid
doen om de boot voort te krijgen; zomtijks
vonden zij zich in de noodzaaklijkheid 'er uit
te gaan, en te trekken; ook namen zij nu en
dan het vaartuig geheel uit het water, en droe-
gen het op hunne fchouders een groot eind
wegs; dewijl, op eenige plaatzen, de rivier ten
naasten bij geheel uitgedroogd was. Bij de
groote kragtbetooning welke deeze lieden moes-
ten in 't werk ftellen, waren zij beftendig nat,
fin fchoon hun arbeid verbaazend zwaar was,
vorderden zij flegts weinig op hunne reis; de-
wijl de kromtens der riviere hun dikwijls op een
kleinen afitand, terug bragt, toe de eigende
plaats, welke zij met zo veel moeite verlaaten
hadden. Dit was hoogst verdrietig en moed-
beneemend. Wij zelvcn, die te voet, langs
den oever gingen, hadden ook geen reden om
vergenoegd te weezen over ons lot. Wij moes-
ten overal ons eenen weg baanen door heggen
en druiken, en het was, met veel moeite dat
wij geheel voortkonden; dikmaals vonden wij
ons belemmerd door de takken der boomen,
die de fluiers, welke wij voor onze aangezigten

droö'
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droegen, ter beveiliging tegen het fteeken der
JVlusquiten, van een fcheurden. Nogthans ftrek-
te de fchielijke verandering van het tooneel, en

het gezigt des lands, gepaard met de nieuwig-
heid der zeden, en het voorkomen der inwoon-
deren , eenigermaate om vergoeding te doen voor

de doorgeftaane moeilijkheden en ongemakken.
Vóór dat wij te Lappajervi kwamen, hiel-

den wij een geruimen tijd ftil op een rots van
eene verbaazende grootte, door de rivier van
het omliggend land afgefcheiden. Hier ontfta-
ken wij een groot vuur om de infecten af te

weeren, ten einde wij ons middagmaal in rust

mogten neemen. Het land rondsom ons, boodt
een zeer ongemeen, en voor ons, nieuw too-
neel aan. Het mosch, waar mede zich de ren-
dieren voeden, bedekt den grond geheel en al.
De grond is vlak, en alleen op eenigen af-
ftand, met heuvelen omzoomd; dan die heu-
vels zijn desgelijks met mosch begroeid. De
kleur van dit gewas is bleek geel, welke, ge-
droogd zijnde, wit wordt. De geregeldheid
der gedaante deezer plant, de eenpaarigheid,
waar mede de oppervlakte des gronds daar me-
de overdekt is, heeft een zonderling en tref-
fend voorkomen; het gelijkt op een fraai] vloer-
tapijt. Deeze planten groeijen in eene bijkans

acht-
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achthoekige gedaante, naderende aan een cir-
kel; en dewijl zij digt, zeer digt, bij elkander
ftaan, vormen zij eene foort van Mozaik werk
of borduurzel. -— Het wittö voorkomen des
lands, daar uit ontdaande, zou iemand, voor
een oogenblik, in de verbeelding brengen, dat
de grond met fneeuw bedekt ware: dan het
denkbeeld eener wintervertooning wordt weg-
geweerd door het gezigt van kleine plantjes,
volkomen groen, welke men, hier en daar,
verfpreid vindt, en nog meer door de tegen-
woordigheid der zonne, en de warmte haarer
ftraalen. Naardemaal dit mosch zeer droog is,
kan 'er niets vermaaklijker weezen dan 'er op
te wandelen, en niets zagter om tot een bedde
te dienen. De zuiverheid en witheid bekoort,
en, wanneer wij onze tent hadden opgedaagen,
vonden wij ons, in alle opzigten, zeer goed
gehuisvest. Veelmaalen had ik dit mosch
ontmoet; doch op geene plaats in zulk een
ruimen overvloed. Het was hier het eenig
voortbrengzel, 't geen de natuur fcheen te be-
gunftigen en te onderdeunen; geen ander ge-
was groeide 'er naast, en zagen wij te deezer
plaatze geen geboomte, dan enkele berken-
boomen en kreupelhout, ook vertoonden zich
eenige pijnboomen, op een heuvel aan den ri-

vier-
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vierkant. Alle deeze boomen fcheenen be-
zwaarlijk te groeijen, als van voedzel beroofd
door de moschplanten, zij waren kwijnend en
misvormd. Eenige boomen egter, die nabij
den waterkant donden, waren in beter daat,
en misfchien denzelven verfchuldigd aan de
vogtigheid, welke zij uit de rivier trokken: dan,
met één woord, de moschplant fcheen de heer*
fchende plant, die een volkomen gebied voer-
de in het groeiendrijk deezes lands, en haare
goedheid en invloed betoonde aan een bijzon-
der gedacht van menfchen en dieren.■ Wij kwamen in den avond te Lappajervï
aan, en onze bootvoerders waren blijde eenige
rust te mogen neemen, naa de hun zo zeer
vermoeiende afgelegde reize. Toen wij den
.oever des meirs bereikten, troffen wij twee
Laplandfche visfchers aan, die van hun vis-
fchen dien dag terug gekomen waren, en zich
gereed maakten om den nagt daar ter plaatze
door te brengen. De plaats, waar zij zich ont-

hielden , werd ons aangeduid door een "zwaars
kolom van rook in de lugt opklimmende. Tot
hun naderende, bevonden wij, dat zij hunne
aangezigten met teer beflreeken en hun hoofd
en fchouders bedekt hadden met een kleed, om
zich tegen het deeken der mosguiten te bevei*

111. Deel. D ligen»
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ligen. Een hunner rookte tabak, en de ander
was bezig met den gevangenen visch tegen de
roverij der infecten te dekken. Hunne magere
ongedaane aangezigten droegen de hlijkbaarfte
tekenen van armoede. Zij waren van het hoofd
tot de voeten bedekt door zwermen van mus-
guiten, tegen welker fteeken alle de genomene
voorzorgen hun naauwlijks beveiligden. Zij
fmolten bijkans door de hitte, nogchans durf-
den zij hujn dekzel niet afleggen, veel min van
voor het vuur gaan. Onze komst voegde mil-
lioenen van deeze vliegen bij de veele duizen-
den daar tegenwoordig, naardemaal derzelver
aantal deeds toenam bij ons heenengaan na die
visfehers. Het was voldrekt onmogelijk een
oogenblik dil te daan; geduurig vonden wij
ons genoodzaakt onze hoofden in 't midden van
de rook te houden, of over de vlam te fprin-
gen , om ons te ontdaan van die wreede ver-
volgers.

Wij haalden onze boot op den oever, en
wandelden omtrent eene mijl landwaards in om
het gezin van deeze twee Laplandfche visfehers
op te zoeken, die zich hier omftreeks hadden
nedergedaagen. Allerwegen zagen wij vuuren
omflooken; de varkens hadden hun vuur, als
ook de koeijen; een vuur brandden 'er bin-

nens-
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nenshui's, een ander buiten, digt bij de deur.
De wooningen der Laplanderen zijn zo groot
niet als die der Finlanderen. De deur of in-
gang van het huis, 't geen wij hier zagen,
was flegts vier voeten hoog; zo dat wij, bij:
de intreede noodwendig moesten^ bukken. Wij
hadden onze tent achtergelaaten, 4q de veron-
derdelling, dat wij flaapplaatzen bi) de Lap-
landen zouden aantreffen, ten minden zo goed
als wij bij de Finlander.s gevonden hadden;
doch wij vonden ons bedroogen, en wij moes-
ten genoegen neemen. met de rustplaats, welke
dit volk ons kon aanbieden. Wanneer de tijd
om te rust te gaan, daar was, gaf men ons
rendieren-huiden, op den grond gefpreid over
dunne berken-takken en bladeren, in een klein
vertrekje vol rook. Wij vonden onze daapka-
mer bij den tast: dewijl de rook belette eenig
licht te zien. Eenigen tijd naa dat wij
ons nedergelegd hadden om te daapen, hoorde
ik ademhaalen, dit geluid fcheen uit den hoek
des vertreks te komen, en wij konden 'er geen
reden van geeven: dewijl wij veronderdelden,
dat wij de eenige leevende fchepzels te deezer
plaatze waren. Ik verbeeldde mij dat het een
hond was, of eenig ander beest, 't welk zijn
nagtverblijf daar genomen hadt. Op 't oogen-

D a blik
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blik hoorde ik een luid gerugt, 't welk veel
eer fcheen voort te komen van eenig mensch-
lijk weezen, dan van het dier 't geen ik dagt
dat ons gezelfchap hieldt. Ik beurde mijn
hoofd zagtlijk op om te beproeven of ik iets
kon ontdekken. Eenige fcheuren in de wand,
en eenige opening in het dak, verfchafte een
zwak licht, en, om te onderzoeken en zeker-
heid te krijgen van de oorzaak deezes wakker-
houdenden geluids, kroop ik voort op handen
en voeten. Naardemaal de afftand zeer klein
was, bereikte ik welhaast de plaats, van waar
het geluid kwam, en vondt twee naakte kinde-
ren ,op rendieren -vellen liggende. Die kinde-
ren werden fchielijk wakker, en mij, in de be-
fchreevene gedaante, ziende naderen, verbeeld-
den zij zich in gevaar van door eenig wild
dier te zullen worden aangevallen, zij vlooden
weg, en liepen fchreeuwende na hun moeder
om hulp.

VIJF
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VIJF EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Het meir van Pallajervi, en het EilandKin-
tafari — Verblijf op dit Eiland — Bezigheden
en Uitfpanningen — De Zee -Zwaluw (Ster-
na Hirundo linn.) — Schranderheid deezer
Vogelen en derzelver Nuttigheid voor de Vis-

fehers — Eenige Laplanders aangenomen tot
het voortzetten der Reize — Vertrek van Kin-
tafari —• Eene kleine Rivier Restjöki gehee-
ten — Befchrijving der Laplanderen , die me-
de op reis zouden gaan — Derzelver mangel
aan reinheid — De Finlanders heengezonden —
Reis te voet met de Laplanders — Aart en
Geneigdheid van dit Volk — Buitengewoon heet
weer; groot ongemak daar uit ontftaande —
Komst aan een meir Keroijekoi geheeten, V
geen wij met een boot overftaaken.
VJeene zeer bemoedigende kundfehap deeden
wij te Lappajervi op, ten aanziene van de mo-
gelijkheid, om het overige van onzen weg tot
Kanto -Keino, af te leggen. De afdand is ze-
ventig mijlen. Wij hadden verfcheide meiren
over te fteeken, rivieren op en af te vaaren,

D 3 be-
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bezwaarlijke moerasfen over te gaan, en kon-
den gcene hoop fcheppen, om eenige woon-
plaats of roenschlijk fchepzel aan te treffen op
de geheele reize. Maar wij hadden het onver-
wrikbaar befluk genomen, van den aanvang
onzer reize af, om ons niet te laaten ontmoe-

digen, door eenig bericht van zwaarigheden,
welke wij donden te ontmoeten ; maar veel eer
om in perfoon getuigen te weezen van derzel»
ver wcezenlijk bedaan. Aan dit welgeankerd
befluit moet het flaagen van onze onderneeming
voornaamlijk worden toegeichreeven.

Men gaf ons te kennen, dat wij mogelijk
eenige Laplandfche visfehers zouden ontmoeten
op het meir van Pallajervi. Met dit oogmerk
voeren wij de kleine rivier Pallajoki op, die
Uk het gezegde meir den oorfprong ontleent.
Deeze rivier is zo ondiep, zo haauw, en
met zo veele bochten, dat dezelve, niét dan
met groote moeite, kan bevaaren worden. On-
ze verlegenheid in het opvaaren vermeerderde
bij den voortgang. Wij vonden ons genood-
zaakt , voor het meerendeel van den weg, dien
wij afleiden,ons reistuig op onze rug te draa-
gen, om daar door de vragt van de boot te
verligten. . Wanneer wij aan het meir kwa-
men , ftak 'er een zo flerke wind op, dat onz»

boot
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boot dreigde te zinken, eer wij het kleine ei-
land Kintafari konden bereiken. Toen wij
aan het eiland kwamen, ontdekten wij drie
visfehers, die eene foort van hut hadden op-
gericht van boomtakken, met modder bédree-
ken; zij hadden 'er eene menigte van visch in
te droogen gehangen. Dit kleine eiland kon
men, in omtrent een half uur, rondwandelen.
Digt bij lag een ander eiland, omtrent een
vierde van de grootte des anderen eilands haa-
iende; dan het was van zo weinig beduidenis,
dat het geen bijzonderen naam droeg.

Het meir was omgeeven met kleine heuvelen,
bedekt met rendieren-mosch, doormengd met

berken- en pijnboomen. Overal hadden wij
voor oogen.het voorheen befchreevene tooneel,
dit werkte zo derk op onze verbeelding, dat
wij niet konden naalaaten ons voor te dellen,
•dat wij ons op eenig betoverd eiland bevonden.
Zagen wij rondsom ons heenen, dan ontdekten
wij niets 't geen geleek op eenig land, tot nog
door ons bezogt, en wij fcheenen in eene nieu-
we wereld overgevoerd. De zon, die ons be-
fcheen, zonk nimmer beneden den gezigtein-
der, en wij aanlèhouwden bijkans geen kleur
dan wit, met groen doormengd^ Deeze voor-
werpen, gevoegd bij de wooning onzer vis-

D 4 fche-
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fcheren, de nieuwigheid der bloemen, die het
eiland vercierden, het gezang der vogelen, die
door hun geluid de bosfchen deeden weergal-
men, ai is wrogt te zamen om onze zinnen
te verrukken, daar wij geene rekening altoos
gemaakt hadden op zulke buitengemeene ver-
tooningen.

Onze tent opgericht hebbende, maakte deeze
de vertooning van het paleis deezes eilands,
en overtrof, drikt gefprooken, de hut der Lap-
landeren zo verre, als het paleis, waar in de
vorsten hun verblijf houden, de huizen hunner
onderdaanen. Wij gingen in onze boot, om
uit het meir onze tegenwoordige verblijfplaats
te zien, en wij vermaakten ons met de befchou-
wing van het heerlijk vertoon, 't welk ons
nieuw koningrijk maakte. De binnenzijde van
onze tent was behangen met berken -bladen,
over het mosch heen, 't welk een aangenaa-
men geur gaf. — Onze visfehers fcheenen ver-
rukt door de heerlijkheid onzer verblijfplaatze,
en hadden, het eerde huns leevens, een pa-
troon van weelde voor oogen, waar van zij
voorheen geen denkbeeld vormden.

De drie dagen, welke wij, op dit eiland
doorbragten, deeten wij met vermaak. Het
meir voorzag onze tafel met den lekkerften visch,

en



LAPLAND. 57
en wij vonden in het bosch overvloed van wild
gevogelte; wij vischten, wij jaagden, wij baad-
den ons in het meir; wij maakten aftekenin-
gen van de landgezigten rondsom ons; wij ver-
zamelden planten en infecten. Wij zetten het
neemen van alle die vermaaken voort, zonder
in 't minst door de musquitos geplaagd te wor-
den ; die lastige infecten waren gelukkig van
het eiland verdreeven , door den gemelden
ftormwind; deeze hadt desgelijks de lugt be-
koeld , zo dat de thermometer zeven graaden
daalde.

Wij genooten een bijkomend vermaak telken
reize, dat de visfehers van hunne visfeherij
terug keerden. De vrolijkheid fcheen hun
gelaad op te klaarèn. Hunne aankomst werd
ons aangekondigd eene geruime wijl eer wij
hun zagen, door de vlugt van Zeezwaluwen ,
( Sterna Hirundo linn. ) die in de lugt
zweefden, en door derzelver gefchreeuw de
visfehers, wegens hunne behoudene aankomst,
fcheenen te verwelkomen. Deeze vogels aazen
op de kleine vischjes, die de visfehers hun
toewerpen, of in de vischfehuit laaten naa
het fchoonmaaken der netten. 'Er fcheen eene
overeenkomst en verftandhouding plaats te heb-
ben tusfehen deeze visfehers en die vogelen,

D 5 die,
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die, geduurende dit faifoen, van de visfche-
rij, wat hun leevensbehoud betreft, afhangen.
Zij kwamen vast, op hetzelfde uur in den
morgendond, als het ware, om de visfehers
te berichtten, dat het tijd was hun werk aan
te vangen; en de laatstgemelden hadden geen
anderen tijdwijzer noodig. De vogels vertrek-
ken te gelijk met de vischfehuiten, en dien-
den den visfeheren tot Gidfen in het voort-
zetten van hun beroep, door te zweeven en
te fchecren over die gedeeltens van het meir,
waar de visch zich in grootde fchoolen ver-
zameld hadt. Het gezigt van deeze vogelen
is bijzonder fcherp, zo dat, wanneer de vis-
fehers hun gefchreeuw hoorden, en in het wa-
ter zagen duiken, zij telkens wisten waar zij,
met de meeste hoop van een gelukkige vangst,
hunne netten moesten uitwerpen; vast gingen
zij, hier in niet bedroogen te zullen worden;
en het miste nimmer, dat zij den grootden
voorraad van visch vingen , wanneer zij- de aan*

duiding deezer vogelen volgden. De visfehers
hadden aan die Zee-zwaluwen zodanig eene
verkleefdhe-id, dat zij de zigtbaarde tekens van
te onvredenheid lieten blijken, wanneer wij
ons geheten 'er eenige van te willen vangen,
om ze als eene zeldzaamheid mede te neemen.

De
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De vogels waren zo tam en gemeenzaam ge-
worden, dat zij de kleine vischjes uit de net-

ten pikten, zelfs in de vischfchuiten, terwijl
de visfehers 'er in zaten. Zo fcherp waren
zij van gezigt, dat, wanneer een visch in de
lugt geworpen wierd, zij 'er op toefchooten,
en vingen eer dezelve in het water neder-
kwam. Naardemaal de visfehers vreesden dat
die vogels hun zouden verlaaten als wij met

een fnaphaan op dezelve fchooten, poogde ik
'er te vangen door een koek aan een lijn vast
gemaakt. Ik bedekte, ten dien einde, een
koek met een visch, het eene einde van de
koort houdende om dit lokaas op eenigen af-
dand van mij te werpen; maar die kunstbewer-
king was van geene beduidenis: want zo ver-
baazend groot is de fcherpheid van het gezigt
deezer vogelen, dat zij het bedrog ontdekken,
en, fchoon zij op den hun dus voorgeworpen
visch aanvielen, droegen zij .zorge, dien niet
in te zwelgen, toen zij bemerkten, dat 'er een
koord aan vast was.

Reeds heb ik vermeld, dat wij drie dagen
op dit eiland bleeven ; en vertoefden 'er zo
lang om toebereidzelen te maaken en maatre-

gels te beraamen tot het voortzetten van onze
reize. Alles hing af van het toevallig ontmoe-

ten



REIZEN DOOR60

ten eeniger zwervende Laplanderen, die ons*
zouden kunnen helpen om, met hunne rendie-
ren , het gebergte over te trekken , en om de
doortogten aan te wijzen, door welke wij on-
zen weg konden vervorderen. Om ons van de
waarfcbijnlijkheid deezes noodigen vereisen tens
te verzekeren, zonden wij een der visfeheren
van het eiland vooruit om eenige Laplanders,
die hij mogt ontmoeten, in onzen dienst aan
te neemen, en de plaats, waar wij hun zou-
den aantreffen, te bepaalen. Onze afgevaar-
digde hadt volmagt om te handelen, en hun
zodanige voorflagen te doen als hij oordeelde
dat zij zouden aanneemen. Hij toog op reis
en betoofde, binnen vier en twintig uuren, te

rug te zullen zijn. Op den tweeden dag, naa
zijn vertrek, werden wij ongerust; doch toen

de derde dag, zonder zijne wederkomst, ver-
ftreeken was, werden ook zijne mede vis-
fehers met vreeze bevangen, en wisten geen
reden van dit uitblijven te geeven. Hij was
alleen, moest een onbewoond land doorkruis-
fen; hij liep geen gevaar van eenig leevendig
fchepzel, te zullen ontmoeten, dan den beer,
die in den zomer verre van wreed is. Hij kon
van een deike nedergedort weezen, of in het
bosch verdwaald, de plaats van de boot niet

we-
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weder hebben kunnen vinden. De visfehers
maakten zich gereed om hun makkers te gaan
opzoeken. Wij begonnen te wanhoopen aan"
de gelegenheid, om verder te zullen kunnen
komen, wanneer , op het onverwagtde , tot

onzer aller groot genoegen, de lang wegge-
bleevene wederkwam. Hij berichtte ons dat,
het hem mislukt zijnde Laplanders op de naast

bijgelegen bergen te ontmoeten, hij niet wilde
weder keeren zonder aan het oogmerk zijner
zendinge voldaan te hebben , en dus verder
optrok, tot hij, in het einde, twee Gezin-
nen van Laplanders aantrof, die hij met zich
genomen had tot aan den oever van een ri-
viertje, Restijoki geheeten, daar hij hun ge-
laaten hadt, tot dat wij bij hun kwamen.

Deeze kundfehap was het'teken onzes ver-
treks van dit eiland. Onze tent werd afgeno-
men en. ingepakt. Affcheid genomen hebben-
de van onze visfehers, toogen wij op weg.

Welhaast bereikten wij den mond van het
riviertje, op welks oevers de plaats der ont-

moeting bedemd was. Wij voeren dit zeer
bochtige riviertje op, onverduldig om de Lap-
landers aan te treffen, vreezende dat zij, moe-
de van wagten geworden, heen getoogen zou-
den weezen: want wij vormden ons geen

boog
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hoog denkbeeld of van hun geduld, of van
hunne beleefdheid.

Eindelijk bereikten wij de plaats huns ver-
blijfs. De Laplanders maakten zes man uit
en een jong meisje. Wij vonden hun- zitten
onder een berken boom, aan welks takken
zij hun leeftogt voor den reis, bedaande in
gedroogden visch, hadden opgehangen. Zij
lagen op den grond in allerlei richtingen,
rondsom een groot vuur, op hetwelk zij hun
visch braadden, welke ten dien einde gefloo-
ken was in gefpleete takjes van den boom, die
hun befchaduwde. Het meisje ontdekte ons
eerst, en wees ons den mannen aan, die al*
leen hun aandagt op het bereiden van den
visch fcheenen ingefpannen te hebben; zo dat
wij aan land kwamen, na hun toewandelen,
zonder dat zij 'er eenigzins agc op floegen.

De mannen hadden een ruimen rok aan van
een rendieren huid gemaakt, met een hoog
opflaanden kraag en van achteren dijf gevoerd.
Om hun middel droegen zij een riem, welke
het opperkleed digt aan het lijf bragt, en
eene foort van zak vormde, waar in zij fta-
ken, alles wat zij met zich droegen. Zij had-
den pantalons aan, desgelijks van rendieren-
huiclen vervaardigd, en korte laarsjes, wijd

van



Een Laplandsch gezin Visch braadende





LAPLAND. 63
van zooien, en gevuld met gedroogd gras.
Het meisje droeg desgelijks een pantalon , en
laarzen van dezelfde gedaante; dan zij hadt
een wollen kleed aan, en haar hoofddekzel
was van groen laken vervaardigd, liep na bo-
ven fpits toe. Allen waren zij kort van ge-
ftalte, de voornaamde weezentrekken befton-
den in de fchraaiheid der wangen, de fcherp-
heid der kinnen, en de uitdeekende kaaken-
beenderen. Het gelaad van het meisje was
niet ongevallig; zij. kwam ons voor achttien
of negentien jaaren oud te weezen; haar kleur
was helder, het hair ligt kastanje bruin. Vier
van de zes mannen hadden zwart hair; waar
uit ik bedoot, dat dit de heerfchende hairkleur
der Laplanderen was. Zulks onderfcheiddï
hun van de Finlanders, onder welken wij, ge-
duurende onze geheele reis, geen een enkel
perfoon met zwart hair gezien hadden.

Dé perfoonen en de kleeding deezer Lap-
landeren te zamen genomen, waren de mors-
figde en onbevalligde, die men zich kan ver-
beelden. Zij hielden den visch, dien zij aten,
in hunne handen, en de olie of traan, welke
'er uitliep, vloeide bij hunne armen neder in
de mouwen hunner kleedinge, de dank hier
van liet zich op den afdand van eenige roeden

rui-
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ruiken. Het meisje was eenigzins reinder op
haar lichaam, en had iets van dat welvoeglijke
zo bijzonder eigen aan de fexe. Dit bleek,
onder andere, in het weigeren van den drank,
haar aangeboden , en inzonderheid van brande-
wijn, dien' zij anderzins zo graag lustre als de
mannen. Dit betoon van zedigheid, en weder-
ftreeven bij de vrouwen, om te krijgen wat zij
wenfchen, doch 't geen zij teffens begrijpen,
dat iets onvoeglijks in heeft, fchijnt een be-
ftendige eigenfchap der vrouwen; naardemaal
die preutschheid zich zelfs vertoont onder de
vrouwen in Lapland.

Wij lieten ons goed aan land brengen, en
betaalden onze eerlijke Finlanders , die ons ge-
trouw en naar eisch opgepast en geholpen, en
van Muonionifca ons veilig zo verre op onzen
weg vergezeld hadden. Wij hadden een groo-
te maate v?.n agting verkreegen voor die waar-
dige mannen ,en bemerkten, bij ons affcheid-
neemen van hun, dat een traan van toegene-
genheid te onswaards langs hun wangen big-
gelde , 't geen eene dergelijke erkentenis vor-
derde. Zij namen affcheid van ons met dank-
betuiging en handtasting, en zo fterk gevoel-
den wij bij ons zelven eene dergelijke hartlijk-
heid van aandoening, dat wij zulk een teken

van
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Van gemeenzaamheid en agting, ten hunnen op*
zigte, niét konden terugge houden.

De Laplanders bleeven, ondanks de natuur-

lijke koel- en onaandoénlijkheid hunner geitel-
tenisfe, geene onoplettende aanfchouwers van
't geen tusfchen ons en de Finlanders voor-
viel ; zij konden niet nalaaten , daar uit een
gunftig denkbeeld van ons te vormen, en hun
ijver opgewekt te vinden, om ons -hunne góe*
de dienften te betoonen, indien het anders mo-
gelijk is, eenig gevoel te verwekken in zielen
Zo log als de hunne. . Het mishaagde onder-1
tusfchen ons niet, dat zij ooggetuigen waren
van het genoegen, 't welk wij aan de Finlan-
ders gegeeven hadden, en het leedweezen, *c
geen deezen, bij hun affcheidneemen, betuig-
den, en wij hoopten, dat dit voorbeeld hun
met hoogagting voor ons zou vervullen j êrt
een zugt om al hun vlijt en werkzaamheid te
betoonen, noodig om het oogmerk te berei-
ken, waar toe wij hun in onzen dienst geno-
men hadden.

Naa dat onze Finlanders affcheid genomen
hadden en weggetrokken waren , vonden wij ons,
om zo te fpreeken, afgefneeden van allé gemeen-
fchap met de rest der wereld. De voltrekking
van onze onderneeming, ja zelfs ons bedaan,

111. Deel. E wa-
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waren op éénmaal in de handen deezer Lap-
landeren. Indien de voortzetting onzer reize
bleek ondoenlijk te weezen, en zij ons ver-
lieten, hadden wij geen middel om weder te
keeren tot het kleine eiland, en de visfehers
van Kantafari: want ons ontbrak een boot
om ons over het meir te voeren, en in dat
bekoorelijk verblijf terug te brengen, 't geen
wij onlangs en met zo veel wederzin verlaa-
ten hadden. — Dan, ter wegweering deezer
onrustwekkende denkbeelden, namen wij in
overweeging, dat deeze Laplanders geen wreed
foort van volk waren, en fchoon zeven in
getal, het meisje medegerekend, hielden wij
ons als wel tegen hun beftand, hoewel wij
flegts een viertal uitmaakten, naamlijk de Tolk,
Colonel skiöldebrand en ik. De reden dat
zij met hun zevenen waren, was om ons reis-
goed te draagen: dewijl zij ons berichtten, dat
de rendieren, in dit jaargetijde, zeer onhandel-
baar en gevaarlijk waren, uit hoofde van de
ontzaglijk menigte musquitos, die deeze bees-
ten, tot dolwordens toe, plaagden, zo dat zij
veelligt van ons zouden wegloopen, en ge-
heel vermist worden met onzen leeftogt en reis-
goed, iets 't geen ons in een zeer ongevalligen
toeftand zou gedompeld hebben.

Wij
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Wij lieten het aan de Laplanderen over om

onze pakkadie in zeven deelen, voor ieder één ,
te verdeelen, ook begreepen wij dat het meis-
je haar aandeel moest hebben. In de verdee-
ling der lasten merkten wij eene maate van
billijkheid op, welke ons geen ongundig denk-
beeld fchonk van het character deezer lieden.
Wij ontdekten, dat zij de ligtde pakken gaven
aan de zodanigen, die tot het draagen van
Zwaarder onbekwaam fcheenen. Om in hun
eene inagtneeming van regtmaatigheid verder
op te wekken, fchonken wij voor elk een glas
brandewijn in, toen zij zich fchikten om de
verdeeling te maaken, beloovende hun een
tweede als zulks gedaan was. Bij den aanvang
van onzen togt hadden zij om een derde ge-
vraagd, en, fchoon wij vreesden, dat dit hun
zou dronken maaken, durfden wij hun niet mis-
haagen door dit verzoek af te daan. Om ons
te gereeder te beweegen tot het inwilligen van
hun verzoek, ten aanzien van dit derde glas,
bragten zij een Laplandsch fpreekwoord, als
van een voldingend gezag bij, 't zelve kwam
hier op neder: „ Vóór dat gij eene reis aan-
„ vangt, neem dan een glas voor het lichaam,„ en neem een tweede, als gij vertrekt, tot be-„ moediging." Eindelijk vingen wij de reis

E 2 aan,
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aan, elk onzer Laplanderen met zijn pak be-
kaden, de overigen volgden één voor één in
een rechte lijn agter elkander.

Dit was de eerde keer, dat wij, op onze
geheele reis in diervoege gereisd hadden, en
wij vermaakten ons ten hoogden met de zeld-
zaame vertooning, welke onze Caravane maak-
te. Wij waren de agterften in den optogt,
om toe te zien, dat men geen gedeelte van ons
reisgoed liet vallen of weggeraakte, en teffens.
te letten op het gedrag der geenen, die ons
vooruit traden. . Het vermaak, 't geen wij
fchiepen in het befchouwen van deezen zon-
derlingen optogt werd weggenomen door den
onverdraaglijken dank, die deeze morsfige Lap-
landers agter zich lieten, toen zij begonnen
uit te waasfemen. Deeze ging alle befchrijving
te boven; en fchoon ik in daat ware dit te
doen, hou ik mij verzekerd, dat de leezer mij
geen dank zou zeggen, bij het aantreffen eener
Zo dinkende befchrijving.

De maat der hette was negen en twintig
graaden in de fchaduw, en vijf en veertig in
de zonnefchijn. De grond brandde, als't wa-
re, onder onze voeten; het weinig kreupel-
hout, 't geen wij onderden weg aantroffen,
gaf ons weinig of geen befchutzel. Wij dikten

bij-
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bijkans van hette. Om ons lijden te vergroo-
ten, waren wij genoodzaakt een dik wollen
kleed te draagen, om ons te befchutten tegen
de infecten, en onze aangezigten met een fluier
te dekken, die, voor een goed gedeelte ons
het ademhaalen belette. Deeze buitenge-
woone hette wrogt allerderkst op onze Lap-
landers, die elk reeds drie glazen brandewijn
gedronken hadden. Zij gingen liggen rusten
op zeer korte afftanden, en riepen telkens om
meer brandewijns. Welhaast bemerkten wij
dat wij niet langer te doen hadden met Fin-
landers, een fober, derk, werkzaam en ftout-
<moedig menfchen -ras. Wij moesten thans om-
gaan met een hoop knaapen, die alleen op
fterken drank gezet waren, en onwillig om te
werken.

Op deeze wijze gingen wij voort zes mijlen
verre van de plaats des aanvangs onzer reize,
in welken tusfchenftand zij omtrent vijftigmaal
Itilhielden om te rusten, en even zo veel maa-
ien om brandewijn vroegen. Indien wij het
beduit niet genomen hadden om het hun te

weigeren, wanneer zij 'er om verzogten, wij
waren dien dag niet voortgegaan. Zij dier-
ven, als 't ware, van dorst, en het eerde wa*

ter, bij 't welk zij kwamen, ftaken zij 'er het
E 3 hoofd
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hoofd in, als zo veele zwijnen, en dronken
met groote teugen.

Geduurende geheel de reize waren wij zeer
verlegen, zo om te maaken dat onze Laplan-
ders voortgingen, als om hun voor vallen te

behoeden. Wanneer 'er één viel, werd de ge-
heele optogt gedremd ; op het hooren van het
woord halt, wierp geheel de caravane zich op
den grond neder, en het was niet, dan met

veel aandrangs, dat wij de nedergevallene kon-
den beweegen om' weder op te ftaan. Omtrent
zes uuren befteedden wij, om zes mijlen te
vorderen.

Eindelijk bereikten wij de oevers van een
klein meir, Kevijervi geheeten, aan welks rech-
terzijde zich een bergketen uitdrekt, en de
grenzen maakt van Finmark of Noorweegsch
Lapland en Zweedsch Lapland. Aan den oe-
ver van dit meir vonden wij twee booten, in
een allerdegtden ftaat, vol van lekken, met

opgefpleete riemen van verfchillende lengte.
De Laplanders hadden deeze vaartuigen ge-
bouwd , en, geduurende den winter, te gemel-
der plaatze, laaten leggen, begraaven in de
fneeuw, en blootgefteld aan alle weersverwis-
felingen. Zodanig waren de booten met wel-
ken wij nu het meir zouden overfteeken, 't

welk
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welk omtrent ééne mijl in de wijdte haalde.
Dit waren de eenige middelen, welke wij tot

dat einde, konden gebruiken. Twee Laplan-
ders roeiden, twee andere hoosden het water
uit, 't geen door verfcheide reeten 'er zo fnel
inliep, als zij het konden uitbalien, hadden zij
daar mede opgehouden, onze vaartuigen zou-
den, binnenkorten tijd, geheel met water op-
gevuld geweest zijn, en wij met dezelve ge-
zonken hebben. En, niet tegenftaande wij
ons, in dien gevaarvollen toedand bevonden,
ontdekten wij, niet zonder groote verontwaar-

diging, dat onze Laplanders op hunne riemen
gingen rusten, of dezelve zo lust- en ijverloos
repten, als of 'er geene reden altoos was om
wakkerheid en vlijt te betoonen.

E 4 ZES
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ZES EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

De Plant Angelica. bij de Laplanders voor-
zeer aangenaam gehouden; derzelver heilzaa-
ms hoedanigheden — De kwelling der Musqui-
tos vermeerderd — Aankomst aan de Rivier
Pepojovaivi — Ontmoeting van twee Lapland-
fche Visfehers en twee Kinderen — De Lap-
landers kooken hun avondeeten; hunne wijze,
van eeten -r- Vermoeden bij hun opgereezen ,
van Zendelingen des Landbefiuurs — De Zen-
delingen in Lapland — Begrippen der Lap-
landeren, wegens de Godsdienst en Burgerlijke
Inrichtingen -* Hunne ongezellige Leevcnswij-:
ze —. Vermenigvuldiging der Wolven in Lap-,
land, geduurende de laatfte jaaren — De reis
in booten voortgezet, op de Rivier Pepojovaivi,

W ij bereikten eindelijk den overkant van het
meir,en zonder eenig ongeluk. Onze Laplan-^
ders verlieten de booten, en wij vervorderden
onze reis, als voorheen, te voet. Een der
Laplanderen aan den kant van dit meir eene
plant ontdekkende, liep derwaards om dezelve
te verzamelen, en verflondt dezelve met zo

veel
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veel greetigheids als ware die het lekkerfte
beetje in de wereld geweest. Het was de be-
kende plant Angelica, een voornaame weelde
in het Noorden, en geagt als een allerbest mid-
del tegen de fcorbut. Begeerig om dezelve
te proeven, gaf men mij 'er een, en ik vondt
die zo aangenaam van fmaak, dat ik zeer ras
meer op dit gewas gefteld was, dan de Lap-
landers zelfs. Ik hou mij ten vollen verze-
kerd, dat ik aan deeze plant de onafge rooke
gezondheid, welke ik al den tijd, dien ik mij
in deezen oord bevondt, genoot, verfchuldigd
was. Niets anders hadden wij daar tot ons
leevensonderhoud dan gedroogden of gerook-
ten visch; gedroogd rendieren vleesch, harde
kaas, tweebak, en brandewijn, alle verhittende ,
en ongezonde voedzels. De Angelica was
het eenig verfrisfende, en het eenigde uit het
groeiend rijk, het welk op onzen disch kwam.
Mijn Reisgenoot , die in deeze plant geen
fmaak vondt, was dikwijls geplaagd met maag-
pijn , en degte fpijsverteering.

Schoon het nu bijkans middernagc was,
nam de plaag der musguiten veel eer toe dan
af. De nagt was geheel ftil ~• en de infecten,
aangelokt door de uitwaafemingen onzer Lap-
landeren , vervolgden ons op onzen weg, om-

E 5 ring-
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ringden ons, en wij bevonden ons, als het
ware, in een wolk deezer plaagdiertjes. Naa
drie mijlen ver over rendieren - mosch gereisd
te hebben, en over elendig kreupelhout, kwa-
men wij, zeer vermoeid, aan den oever van
de rivier Pepojavaivi.

Aan deezen rivierkant vonden wij een bran-
dend vuur, en bij hetzelve eenige Laplandfche
visfehers zitten, benevens twee kinderen van
tusfchen de vijf en Zes jaaren. Wij maakten
onze toebereidzels om den nagt hier door te
brengen, en de Laplanders begonnen hun
avondeeten te kooken. De musguiten plaag-
den ons deezen nagt op eene zo vreeslijke
wijze, dat wij niet, dan zeer bezwaarlijk,
een brok van ons eeten konden doorkrijgen.
'Er was geen het minste koeltje wind, de
rookkolom, die uit het vuur opging, deeg recht
opwaards, waar door wij ons verdooken von-
den van het voordeel des rooks, en het nee-
men van voedzel, het geen wij hadden, onder
befcherming eens wolks van rook. Wij von-
den ons genoodzaakt, met handfehoenen aan
te zetten, en elke beet, dien wij in onzen
mond daken , moesten wij de fluiers , die
onze aangezigten dekten, ter zijde fchuiven,
en dit wel met zeer veel omzigtigheids, uit

vree-
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vreeze, dat wij infecten, met onze fpijzen,
zouden inzwelgen. Ondanks alle onze te

werk gedelde voorzorgen, zwelgden wij 'er
wel eens een door. Om geheel bevrijd te wee-
zen van een zo walchlijk toevoegzel, vonden
wij ons genoodzaakt, elke beet, dien wij na
onzen mond daaken, nabij het vuur te hou-
den, en onze hoofden in den opgaanden rook-
kolom te deeken. Wij verkoozen liever al
het onaangenaame van dien rook voor lief te
neemen, en half te verdikken, dan deeze heil-
looze diertjes door te zwelgen.

Over het ongemak, door het mangel aan
een rookwegvoerenden wind, te verhelpen, en
voordeel van den rook onzer vuuren te trek-
ken , daaken wij drie vuuren rondsom ons
aan, te midden van welke wij, met genoegen,
gingen zitten, niettegendaande de verbaazende
hitte. Ik kan, tot op dit oogenblik, geen
reden geeven waarom wij niet te raade wer-
den onzen tent op te zetten, onder welken
wij zeker meer gemaks zouden gevonden heb-
ben , en minder geplaagd geworden zijn door
die hoogstlastige infecten. Misfchien was het,
om dat wij geen oogmerk hadden, lang te

deezer plaatze te blijven, en om dat het op-
richten van onzen tent altoos eenigen tijd weg-

nam;
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nam; misfchien was dezelve te net en te zorg-
vuldig opgepakt ; misfchien hadden wij de
middelen ter oprichting niet bij de hand.
Het gebeurt niet zelden, dat iemand dingen
doet, waar van hij naderhand geen reden kan
geeven, fchoon hij, op den tijd des verrich-
tinge, toereikende gronden hadt, van dit zijn
bedrijf.

Naa ons avondeeten zetten wij ons, om al-
le de zeden en bedrijven der Laplanderen
waar te neemen, ten einde een denkbeeld van
hunne leevenswijze te vormen. Met dit oog-
merk deeden wij hun verfcheide vraagen. De
beide kinderen waren gezond, fterk, en wel-
gedaan. Zij fcheenen geheel niet verwonderd
of bevreesd, bij ons aankomen, en onze te-

genwoordigheid deedt hun geen ftip van hun
gewoone doen afwijken. Zij gingen na de ri-
vier, fchepten water,'het geen zij zomtijds
op onze fchoenen, én reisgoed wierpen. Zij
befchadigden, op de eene of andere wijze,
alles wat zij in handen kreegen, en bragten
alles, wat binnen hun bereik was, in wanor-
de; dan de Laplanders doegen zo weinig agt
op der kinderen gedrag, als of zij 'er niet
-waren. Zij zagen al hun bedrijf, zij lieten
hun begaan in al het verkeerde, het geen zij

Be-
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bedreeven; zij betoonden, in dit duk, de
grootst mogelijke onverfchilligheid. De kin-
deren fcheenen volmaakt den meester te fpee-
len. Geene bedrading, hoegenaamd, hoorden*
wij. Zij merkten niet op, dat het kwaalijk
gedaan was, water te gieten op de fchoenen
van vreemdelingen, of gaven hun eenig on-
derricht, ten opzigte van voeglijkheid in hun
gedrag. Alles wat daar toe behoort, zijn
denkbeelden, waar van de Laplanders niets:
weeten. Hunne wijze van kinderen op te

brengen, is geene opvoeding in het geheel.
Terwijl de kinderen dus bezig waren met

al het kwaad uit te voeren dat zij konden,
hielden de Laplanders zich onledig met het
bereiden en kooken van hun avondeeten, het
welk beftondt in verfcheidenerlei foort van
visch, aan kleine dukjes gefneeden, en in een
pot gekookt, met eenig gedroogd rendieren
vet, en een weinig meels, het welk een
vreemd foort van foep maakte. De pot nog
op het vuur daande, zaten de Laplanders in
het ronde daar om heen, elk met een lepel
in de hand, om te proeven, of de fpijs gaar
was. Genoegzaam gekookt hebbende, begon-
nen zij uit den pot te gader te eeten. Als
iemand zijn genoegen hadt, viel hij in daap,

Ont-
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ontwaakende, ving hij weder met eeten aan,
terwijl anderen rust namen; deeze werden op
hunne beurt wakker, vielen weder aan het
eeten, terwijl anderen diepen,* in deezer voe-
ge fpijzigden en diepen zij bij beurten, tot
zij van het eene voldaan waren, en van het
andere niet meer konden genieten. 'Er fcheen
geene orde of regel in het allerminst bij dit
volk plaats te hebben; geen eigenlijk gezegd
begin of einde. De eenige regel en gids hun-
ner bedrijven fcheen honger en indinct.

Wanneer zij noch aten noch diepen, rook-
ten zij tabak. Met één of twee, die aan het
rooken de voorkeur boven het daapen gaven,
hadden wij gelegenheid eenig gefprek te hou-
den. Te dier gelegenheid deeden zij ons ver-
fcheide vraagen. Zij zogten te wee»en, of
een van ons de Koning, of de Zoon des Ko-
nings, was, of een Afgezant van den Vorst?
Zij verlangden de reden te verneemen waarom
wij in hun Land kwamen? en wat wij daar
zouden uitvoeren? Ik ontdekte klaar, dat
deeze lieden het vermoeden koefterden, dat
wij Zendelingen waren van het Rijksbeftuur,
daar gekomen om hun toeftand, rijkdom en
gedrag op te neemen. Uit een veelvuldig
gefnap, van hetwelk weinig verflaanbaar was,

zelfs
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zelfs voor onzen tolk, ontdekten wij, dat hun
oogmerk was, om ons te overtuigen van hun-
ne diepe armoede. De antwoorden, welke
zij gaven, waren zo openhartig en vrij, niet
als men van zulke eenvoudige lieden zou ver-
wagten. De driften, die menigmaal mannen
van verdand als dwaazen doen handelen, gee-
ven zomtij ds kunst en afgerichtheid aan de
domften; en geen deezer driften zijn zö zeer
gefchikt om uitwerkzels van deezen aart voort
te brengen, als eigenbaat, en eene angftige
bezorgdheid ter beveiliging van eigendom.

Wanneer de Koningen van het Noorden,
gedreeven door een geest van Godsdienftigheid
en vroomheid, Zendelingen na deeze wijdaf-
gelegene gewesten zenden, om het Evangelie
te verkondigen, en den Christlijken Godsdienst
voort te planten, deeden die Zendelingen de
arme inwoonders niet alleen de reiskosten be-
taalen; doch gaven hun ook te verdaan, dat
zij beloond moesten worden voor hun ar-
beid. Dit omzwervend volk hadt tot dien
tijd toe, geleefd zonder Priesters, en zonder
het betaalen van eenigen last; en in der daad
het was te arm, om iets in 'sLands fchatkist
te brengen. Zij vereerden, op hunne eigene
wijze, in dier voege, en op dien tijd, welke

hun



REIZEN DOOR80

hun behaagden, een aantal van Goden, zon-
der dat zulks hun op eenig geld te daan
kwam, alleen was 'er nu en dan eene offeran-
de noodig; dan deeze aten zij zelven op, en
lieten den Goden niets over dan de beenderen
en hoornen.

Wel mogen wij denken, dat zij, in het
eerst, zeer te onvrede waren over den eisch ,
om hunne bezittingen te deelen met vreemde-
lingen, zonder welken zij oordeelden het zeer
wel te kunnen dellen. Zwak door traag- en
ledigheid, zo wel als van gefteltenisfe, ver-
ftrooid en van elkander afgezonderd door hun-
ne leevenswijze, alleen aan hun vee gehegt,
en onbekwaam om zich te vereenigen, en
eenig plan van wederftand te vormen of uit
te voeren, onderwierpen zij zich, en geloof-
den, zonder wederfpraak alles, wat de Pries-
ters goedvonden hun te vertellen, en gaven,
met volle onderwerping, een gedeelte van
hunne bezittingen om rust te hebben. De
Priesters, aan den anderen kant, volgden on-
getwijfeld in Lapland dezelfde beginzels als
in andere landen, en betoonden geen meer
ijvervolle belangftelling in de zaliging der zie-
len, dan bezorgdheid, dat niemand het heil
hunner onderrichtingen zou derven, als hij

eeni-
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eenige honderden van rendieren bezat. De ar-
me onkundige Laplanders betaalden met taa-

melijk geduld, de fchattingen, door de Zen-
delingen gevorderd, die hun een geluk in de
andere wereld beloofden, — een geluk, het
welk waarfchijnlijk, overeenkomdig hunne be-
krompene denkbeelden, beftaan moet, van den
morgen tot den avond, brandewijn te drin-
ken.

Niets opent der menfchén oogen meer en
kragtdaadiger dan hun belang; en om welke
reden, of volgens welk een regel van regt of
billijkheid , zij genoodzaakt zouden weezen om
een gedeelte van hun eigendom te deelen met

de Gelastigden des Rijksbeftuurs, van welks
ftaatkunde , wetten en regten, zij, op geener-
lei wijze, eenig voordeel trekken, is een ftuk,
het geen zij niet kunnen begrijpen. In de
daad, zij befchouwen de Regenten en derzel-
ver Afgevaardigden, in geen ander licht, dan
dat van roovers, die 'er op uit zijn, om ge-
maklijk en weelderig te leeven, ten koste van
anderen, zonder, gelijk zij, de moeite te nee-
men om de rendieren na te loopen, of zich
op jaagen en visfchen toe te leggen. Zij heb-
ben geen denkbeeld van de nuttigheid der bc*
zoekeren, van welken zij geene befcherming,

111. Deel. F of
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öf iets goeds ontvangen, en die zij enkel aan-
zien als menfchen, die komen om te eeten

en te drinken ■, en zo veel behoeven als hon-
derd andere menfchen. —- Zodanig zijn de
begrippen omhelsd door de waare of zwerven-
de Laplanders, die zich onthouden in de wil-
dernisfen* waar in zij gebooren zijn, en die,
in hun gebergte opgedooten, nimmer nabij
genoeg kwamen aan befchaafde maatfchappij-
en, om eénig denkbeeld te krijgen van der-
zelver inrichting en gedekenisfe. Van natuure
vrij, ontheft hunne leevenswijze hun van de
noodzaaklijkheid der wetten. Zij onthouden
zich in een land, het geen door geen ander
ras van ftervelingen kan bewoond worden. Zij
voeden hunne rendieren, met eene plant, die
alle andere dieren niet lusten. Hunne maat-

fchappij bedaat alleenin de vereeniging van eeni-
ge weinige Gezinnen te Zamengebragt, deels
door onderlinge behoeftens, deels door gezel-
lige genegenheid. Wanneer twee zulke maat-

fchappijen met hun vee, elkander, ter zelfder
plaatze, aantreffen, is 'er lands genoeg vobr
een van beiden, om de woorden, die abra-
ham bij loth bezigde, de hunne te maaken.„ Indien gij ter dinker hand wilt gaan, dan„ zal ik ter rechter hand gaan, of indien gij„ ter
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„ ter rechter hand gaat, dan zal ik ter dinkef„ hand gaan."

Het was niet, dan met veel moeite, dat
wij de Laplanders konden beduidden ■, dat wij
geen Koningen, Konings Zendelingen , of
Priesters waren; doch alleen bijzondere per-
foonen, die uit enkele nieuwsgierigheid, reis-
den. Het beginzel van*nieuwsgierigheid, het
welk alleen bij verlichte menfchen huisvest$
en den oorfprong ontleent, of van eigenbe-
lang, in het opfpeuren van iets, het welk
voordeel kan aanbrengen, of uit hoogmoed,
om meer dan anderen te weeten, of uit een
verlangen, om, het geen reeds bekend is, te

vergelijken met nog onbekende voorwerpen —.
dit beginzel is blijkbaar te afgetrokken, en
kan op geenerlei wijze in de harsfenen eens
omzwervenden Laplanders opkomen.

Geduurende ons geheele onderhoud met
deeze lieden, ontdekten wij, bij hun nimmer het
minde teken van Godsdiendigheid of Eerbe-
toon. Zij deeden nooit eenig gebed, bij het
eeten, als zij zich te rust begaven, of op-
ftonden.

Juist op het uur van middernagtj wanneer
de zon omtrent twee zons - diameters boven den
gezigteinder was, beproefden wij of wij onze

F 2 pij.
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pijpen niet zouden kunnen aandeeken met

een brandglas. De proef daagde volkomen.
De Laplanders, zulks ziende, betoonden meer
aandoenings en verwonderings dan zij, tot nog
toe, bij eenige gelegenheid, gedaan had-
den. Wij begreepen, dat zij ons voor
toveraars begonnen aan te zien ; in dit
denkbeeld delden wij hun eenige vraagen
voor, tot de toverij betrekkelijk, van welke
wij zo veel vernomen hadden, in alle berich-
ten wegens Lapland. Wij vroegen hun, of
zij geloofden, dat 'er eenige toveraars in hun
land waren? Zij gaven 'er neen op ten ant-

woord, met bijvoeging, dat het hun onver-
fchillig was of zij 'er waren, dan niet.

Voorts antwoordden zij op alle onze vraa-
gen , met de uiterde onverfchilligheid, en op
eene wijze, welke fcheen aan te duidden, dat
ons onderhoud hun verveelde. Welhaast be-
fpeurden wij, dat alle onze vraagen, geenen
anderen indruk op hun maakten, dan om hun-
ne jaloedj te doen ontwaaken, en hun meer
en meer op hunne hoede te doen zijn; zich
verzekerd houdende, dat wij , ondanks onze
betuigingen ten tegendeele, Zendelingen des
Rijksbewinds waren.

Op onze vraag, waar hunne rendieren zich
Be-
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bevonden, en hoe veelen zij 'er hadden? ga-
ven zij ten antwoord, dat zij zeer arm wa-
ren , dat zij 'er 'voorheen vier en twintig had-
den ; doch nu flcchts zeven , dat alle de
overige, door de wolven , verfchetird wa-
ren. Hadden wij niet geweeten, dat het
verdreeken jaar hoogst ongelukkig voor de
Laplanders geweest was, van wegen de groo-
te menigte wolven, die onder hun indron-
gen ,en hun vee verfcheurden, -wij zouden
veelligt gedagt hebben, dat het bericht, het
geen zij gaven van het tegenwoordig gering
aantal hunner rendieren, uitgedagt was om ons
te overtuigen van hunne armoede, en hoe
zeer zij buiten ftaat waren, om eenigen last,
die van de Regeering mogt gevorderd wor-
den, op te brengen. Doch de kundfchap van
hun ongelukkig lot , ten deezen opzigte , in
dat verfchriklijk jaar, hadt Uleaborg bereikt;
en zulks was zelfs aangevoerd als een reden,
waarom wij moesten afzien van de voor-
genomene reize na dit land. — Zij verhaalden
ons, dat meer dan een derde van de rendie-
ren vernield was door de wolven, en dat
het voor de Laplanders zeer bezwaarlijk
zou vallen , een genoegzaam aantal dieren
te verfchaffen, om ons over weg te bren-

F 3 gen >
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gen , op onzen langen en veel gewaagden
tocht.

Het is een zeer zonderling verfchijnzel ,
dat het getal der wolven in Lapland zigtbaar
vermeerderd is, elk jaar, zints den aanvang
van den laatden oorlog in Finland. De Lap-
landers gelooven, dat die oorlog de wolven
uit Finland verdreeven hebbe, en gedwongen
na het Noorden te wijken; mogelijk juist op
dezelfde wijze als de tegenwoordige bewoon-
ders van Finland , in derzelver voortgang
westwaards van A/ia, de oude Finlanders in
de wildernisfen dreeven, in welke zij nu hun
verblijf houden. —— Deeze rede fchijnt, eg-
ter, niet zo wel gegrond te weezen , dat de-
zelve eene geheele voldoening fchenke. Door
ondervinding weeten wij, dat de wolven ge-
neigd zijn om den loop des krijgs te vol-
gen, en zich te voeden met de lijken der ge-r
fneuvelden, in ftede van de flagvelden te ont-

vlieden. Ik moet, over zulks, de vermeerde-*
ring der wolven in Lapland toefchrijven aan
eene onbekende oorzaak, welke ik tot nog
niet kan doorgronden.

Wij maakten ons nu gereed tot onze reize
na Kautokeino , onder de troostrijke beden-
king, dat wij voortaan niet zouden te worfte-

len
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len hebben met de hinderpaalen en vermoeie-
nisfen, waar mede wij ons, tot hier toe, be-
lemmerd vonden, door den tegenftroom der
rivieren. Het was thans de eerde keer, dat
wij eene rivier gezien hadden, wier voortftroo-p

mende wateren zich ontlasten in de onmeetr
lijke uitgedrektheid van den Bevroozen Oce-
aan. Hadden wij de hinderpaal ontmoet van
zodanige watervallen als die van de Muonio,
het zou, ongetwijfeld, voor ons onmogelijk
geweest hebben, verder voort te komen. Dan
gelukkig waren de gevaaren, welke wij don-
den te ontmoeten bij de watervallen van de
rivier Pepojovaivi, niet onevenredig aan het
mangel van moed en kragt der Laplanderen,
onze tegenwoordige helpers. Deeze zwakke,
dugge en onbehulpzaame weezens, vonden
zich verlegen, en donden werkloos, bij de
minde opkomende zwaarigheid, elke deen
fcheen hun een berg. De toedand hunner
vaartuigen was allerjammerlijkst; de riemen
hadden geene evenredigheid tot elkander, en
van ongeregeld maakzel. Zij waren niets
meer dan ftukken houts, gehakt en gehou-
wen , naar iets dat op een riem geleek, alles
op de ruwfte wijze. Luiheid en domheid
waren uitfteekende trekken in alles wat de

F 4 Lap-
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Laplanders deeden, en wat hun toebehoorde,
De eenige zaaken , welke zij met werkzaa-
men lust volvoerden, waren een eeuwig ge-
fnap, het rooken van hun pijp , het kaau-
wen van tabak , en het drinken van brande-
wijn.

ZE-
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ZEVEN EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Reis op de Rivier Pepojovaivi Wijze
van visfchen bij de Laplanders in gebruik —i

De Rivier Pepojovaivi vormt verfcheide Mei-
ren in haaren loop, en ontlast zich in de Ri-
vier Alten, nabij Kautokeino Ontzaglijke
menigte van Visch in deeze Meiren Ver-
maak van fchieten op de Rivier Verfchei-
de foorten van Vogelen Eenige verdere
Charactertrekken van de omzwervende Lap-
landeren Komst te Kautokeino —— De
Schoolmeester van deeze Plaats Laplandsch
Gezang. De Muzijk deezes Lands.

JL oen wij op de Pepojovaivi fcheep gingen,
lieten wij het jonge meisje daar op den oe-
ver. Zij was de dogter van een onzer Lap-
landeren. Wij voeren af met onze zes man*

nen, in de daad, een grooter aantal dan wij
nóodig hadden; doch zij waren allen 'er op ge-
field om eenig geld te verdienen met zeer wei-
nig moeite. Wij hadden twee boots, met drie
Laplanders in ieder, en hunne werkzaamheden
waren in deezer voege verdeeld; een hunner

F 5 roei-
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roeide, een tweede hielde het roer, en de derde
hoosde het water uit, 't geen onophoudelijk
door de reeten inkwam. In ftede van de rivier
rechtdreeks af te vaaren, maakten zij een bogt,
zonder ons daar van een enkel woord te zeg-
gen, om te kijken na eenige netten, een dag
of twee geleden daar gezet. Wij ontdekten
deeze afwijking, wanneer zij, in ftede van den
loop der Pepojovaivi te volgen, tegen den
droom oproeiden van een kleine en effe rivier,
die zich in de eerstgemelde ontlast. Zij ver-
koozen geen andere reden te geeven van dee-
ze verandering in koers, dan met te zeggen,
dat zij deeden wat recht was, en dat zij ons,
bij tijds, overeenkomftig met onze begeerte,
te Kautokeino zouden brengen.

Naardemaal wij geene draaglijk goede kaar-
jen van dit deel van Lapland hadden, en ge-
heel onkundig waren van de rivieren, of meir
ren,, welke in onzen weg kwamen, konden
wij ons niet zeer verzetten tegen 't geen onze
gidzen ten oogmerk hadden; wij oordeejdea
het raadzaam geene aanmerking te maaken op
't geen zij eenigen tijd deeden; maar af te wag-
ten en te zien wat de uitflag zöu weezen van
deeze, ons vreemd voorkomende, bijzonderheid,

Het leedt niet lang of wij ontdekten, dat
hun
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hun oogmerk was netten op te haaien, en den
visch, die 'er in mogt weezen, mede te nee-
men. Deeze netten waren op zo veele plaat-
zen gefcheurd, dat de visfchen, met zeer wei-
nig moeite, konden ontfnappen; dan der vis-
fchen menigte was zo verbaazend groot, dat
zij 'er eenige vonden in die gedeeltens der net-
ten, welke eenigzins heel gebleeven waren.

De wijze van visfchen der Laplanderen komt
hier op neder. Zij zetten hunne netten uit, en
laaten ze altoos in 't water ftaan; zij vervoe-
gen zich derwaards en haaien ze op, wanneer
zij visch behoeven, dien zij in de lugt en de
zon droogen. De Natuur heeft alles voor die
volk gedaan, en naar maate van derzelver ruim
geevende goedheid, groeit hunne verfoeilijke
luiheid aan.

De visfehers op het eiland Kintafari ver-
fchilden te eenemaal in aart en werkzaamheid
van die op Pepojavaivi. Al hun vischgereed-
fchap was in de uitfteekendfte orde; hunnö
visfehuiten waren digt, hunne netten zonder
gaten, en zij haalden ze op, wanneer zij met

visfchen uitfeheiden. Dan de visfehers op Kin-
tafari waren geen zwervende, maar hun vast
verblijf houdende of. gezetene Laplanders, of
liever zij maakten eene Finlandfche Volkplanting

uit»
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uit, die zich in Lapland geplaatst hadt. Dee-
ze inwoonders van Kintafari hebben al de flout-
moedigheid van hun oorfpronglijk character be-
waard, en betoonen al die kragt en werk-
zaamheid, waar door de Finlanders zich zo
voordeelig onderfcheiden; terwijl de omzwer-
vende Laplanders in luiheid en morfigheid uit-
fteeken.

Tot de rivier Pepojavaivi wedergekeerd zijn-
de, zakten wij dezelve af tot Kautokeino,
waar zij zich ontlast in de rivier Alten, naa
een loop van veertig Engelfche mijlen van de
plaats, waar wij afvoeren. De rivier Pepo-
javaivi wordt overal onderfchept door meiren,
of, om eigenlijker te fpreeken, verfpreidt zich
dezelve, op veele plaatzen, en vormt dus mei-
ren, die met berken- en pijnboomen geboord,
de fraaijfte gezigten opleveren, 't geen onze
reis aangenaamheid bijzette.
• Wij donden verdeld over de ongelooflijke
hoeveelheid van visfchen in deeze meiren, alle
oogenblikken fpringen zij te voorfchijn boven
de oppervlakte des waters, om infecten te van-
gen. Onze Laplanders zelve verbaasden zich
over die menigte van visch, en kwamen over-
een, om, als zij deezen togt afgelegd hadden,
daar heen te gaan en hunne netten te werpen.

De
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De watervallen op de rivier Pepojovaivi wa-
ren van geen aanbelang, en in 't minst niet ge-
vaarlijk. Onze goede Finlanders, en bovenal
onze Stuurman simon van Kollare , zouden het
gewag maaken van zulk eene reis der moeite
niet waardig gerekend hebben; doch het was
eene zeer hachlijke onderneeming voor onze
Laplanders, die zich, bij elke wending, in ver-
legenheid vonden. Wij, gehard in het bevaa-
ren der watervallen, konden die zwaarigheden
en gevaaren, zonder des aangedaan te weezen,
onder het oog zien, en waren dus meer ge-
fchikt om ons gezelfchap te redden uit eenige
ongevallige omdandigheid, dan de Laplanders,
die, zonder onzen bijdand, waarfchijnlijk, bij
verfcheide gelegenheden, kleinmoedig zouden
geworden zijn. Zij hadden geene de minde
kunde om de diepte van den droom, uit het
vertoon der oppervlakte, op te maaken; en
van twee koersfen, die zich te hunner keuze
opdeeden, koozen zij bedendig de degtde en
ondiepde. Uit hoofde hunner onbedreeven-
heid en domheid, vonden wij ons genoodzaakt
geen gering gedeelte van onze reis langs de
rivier te voet af te leggen. Ik twijfel geen
oogenblik of onze simon , die de watervallen
van de Muonio bevoer, zou, met een opdag van

zijn
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zijn doordringend oog, eene plaats ontdekt
hebben, waar over de boots veilig konden heen
vaaren.

Twee onzer Laplanderen kwamen bij de
door hun niet te vermijdene droogte, uit elke
boot, één bleef 'er in ieder. Een deezer aan
land gegaannen, trok de boot met een touw
van berken-bast gemaakt; de ander bedwong
en maatigde de vaart des boots, wanneer de
droom te flerk liep. Als een der aan land ge-
flapte Laplanderen , op den oever, eene Ange-
lica-plant ontdekte, liep hij onverwijld om die
te krijgen, en de handen vol van dit gewas
hebbende, zouden zij liever de touwen loslaa-
ten, en de boots op de rotzen doen ftooten,
dan dit welfmaakend kruid verlaaten.

Zomtijds, wanneer wij ons met hun in de
boots gefcheept vonden, vielen zij zo druk
met elkander aan 't praaten, of waren zo diep
verzonken in het genoegen van hun tabakspijp,
dat zij geheel geen agt gaven op naderende
gevaaren, waar op wij, te dier oorzaake, moes-
ten letten; en zelfs, wanneer wij hun waar-
fchuwden, wilden zij liever de boots tegen
iets hinderlijks laaten aandrijven, dan, voor
een wijl, aflaaten van Angelica te kauwen, of
tabak te rooken. Het gebeurde eens dat zij

een
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èen verkeerden koers genomen hebbende, op
een gedeelte der riviere, waar dezelve zeer on-
diep en vol deenen was, zich zodanig tus-

fchen de groote deenklippen bezet vonden,
dat alle voortgang ophieldt. Een der Laplan-
deren, die aan de riem zat, dondt van zijn
roeibank op, uit de erndige houding, welke
hij aannam, maakten wij op, dat 'smans oog-
merk niet minder kon weezen, dan het doen
eener kragtdaadige pooging om ons uit de te-
genwoordige ongelegenheid te redden. Hij be-
gon egter met oogenbliklijk een gedeelte zij-
ner kleeding los te maaken, en was onbeleefd
genoeg, om, in onze tegenwoordigheid, aan
een dringenden nood der natuure, te voldoen.

Ik wil mijne Leezers thans niet ophouden,
of verveelen, met eene breedere befchrijving
van de Zeden en Gewoonten deezer Laplande-
ren. Het reeds vermeldde is genoegzaam om
een tamelijk juist denkbeeld te geeven van hun
character en gedrag. Alle oogenblikken waren
wij op 't punt om ons geduld met hun te ver-
liezen; doch mangel aan kennis van het land,
en de noodzaaklijkheid om ons van hun te

bedienen, daar wij ons grootendeels in hunne
magt bevonden, deedt ons geduld neemen met
hunne luiheid, domheid en lompheid.

Eer
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Eer wij te Kautokeino komen, kan ik niet
nalaaten eenig bericht te geeven van het jagn-
vermaak, door ons op deeze reis genooten.
Onze Laplanders hadden een hond medegeno-
men', en daar het dier geene plaats in een der
booten vergund werd, moest het ons volgen,
zo goed het kon. Dit arm fchepzel toonde
door zijne bedrijven, en de middelen, welke
het aanwendde om ons bij te houden, vrij
meer werkzaamheids, verdands en overlegs, dan
de menschlijke weezens van dit land. Wanneer
de hond twee wegen voor zich hadt, miste hij
niet den besten te kiezen; hij moest meiren
overzwemmen, en landen overloopen, wegen
uitdenken, en bevond zich, derhalven, geduu-
rende onze geheele reis, bedendig in de nood-
zaaklijkheid om waar te neemen, te vergelijken
en te beduiten , drie werkzaamheden der ziele,
waar aan de Laplanders weinig kennis hadden.
Langs den oever der riviere loopende, door
ftruiken en kreupelhout heen boorende, joeg
hij eenig wild op, 't welk, geduurende het
zomerfaifoen, in deezen oord vrij veelvuldig is.
Wij fchooten eenige Eendvogels van eene foort
bijzonder eigen aan deeze gewesten, te weeten

de Anas nigra van linn^us , eenige Ganzen
QAnas albïfranus linn.) ; en een groot aantal an-

de-
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dere watervogels, die hier Zeer gemeen zijn,
en welke zeer fchielijk nabij de boots komen-
de, zich als 't ware den jaager aanboden.

De Rivier Pepojovaivi droomt niet digt hee-
nen voorbij Kautokeino, maar op den afdand
van omtrent ééne mijl. Dien afdand moesten

wij te voet reizen, en onze reisbenoodigdhe-
den laaten draagen. Onder dit wandelen za-
gen wij eenige vogels, en bijzonder de Wul-
pen, de Scolopax arquata linn., die ik in
dit land zeer onbefchroomd en gemeenzaam
vond, fchoon dezelve, in andere oorden, en
zelfs te Uleaborg, niet dan zeer bezwaarlijk te
naderen valt. Ik doodde twee deezer vogelen *zonder van den weg af te wijken. Ik bragt
ook eenige Pluvieren mede.

Wanneer wij te Kautokeino kwamen, om-
trent een uur naa middernagt, ftonden wij ver-
fteld het geheele dorp in een daat van gewel-
dige onrust te vinden. Alle de vrouwen don-
den in 't hemd aan haare deuren, de mannen
zwierven op draat, of liever in de openingen
tusfchen de huizen. De fchrik, die deeze dorp-
bewooners beving, was ontdaan op het hoo-
ren van onze vogelroeren, en het was niet*
dan met veel moeite dat onze tolk hun vrees
deedt bedaaren.

111. Deel. G On-
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Onder de Laplanders bevondt 'er zich een,
dien zij met den tijtel van Schoolmeester ver-
eerden. Deeze benaaming deedt mij een hoog
denkbeeld van Kautokeino vormen, en ik dagt
'er ook een Geestlijken te zullen aantreffen ,
gelijk die te Muonionifca , die zou komen om
onzen brandewijn te proeven, en met ons in
't Latijn, doormengd met Laplandsch, te praa-
ten: dan de Leeraar van Kautokeino was toen

afweezig. Hij was, gelijk men ons berichtte,
na Noorwegen getrokken om eenigen tijd bij
zijne bloedverwanten door te brengen. De
Leeraars of Zendelingen blijven zelden in Lap-
land, geduurende de zomer-maanden. Wij na-
men onzen intrek in het huis des Leeraars of
liever in diens kamer, want het bedondt uit
één vertrek. Hier gehuisvest en eenigermaate
van onze vermoeienis uitgerust, bevonden wij
ons beter, dan bij onze aankomst, in daat om
het dorp Kautokeino op te neemen, waar wij
ontdekten ons onder de Deenfche wettten te

bevinden.
Het eerde werk, 't geen wij verrigtten was

onze Laplandfche geleiders te betaalen. Dan,
eer wij hun lieten aftrekken, beflooten wij
eene proeve te neemen van hunne bekwaam-
heid in andere vakken, dan wij hun, tot nog

toe,
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toe, beproefd hadden. Wij verlangden hun te

hooren zingen, zeer begeerig om een daal tê
hebben van hunne bedreavenheid in de mu-
zijk. Ik onderftondt het herhaalde keeren, om,
door het lokaas van geld en brandewijn, den
Laplander te doen zingen, om, ware het mo-
gelijk, mij eenig denkbeeld van hun muzijk
te vormen; dan het verde waar toe ik het
kon brengen, was hun eenige verfchriklijke
fchreeuwen uit den hals te haaien, onder wel-
ker aanhef ik zomtijds genoodzaakt was, mijne
ooren met mijne vingeren toe te doppen.

Het is naauwlijks te gelooven, fchoon het
eene volkomene waarheid behelze, dat de ber-
gen bewoonende en zwervende Laplanders
geen het minde denkbeeld hebben van eenig
ding, 't welk met harmonie in verband daat,
en dat zij voldrekt onbekwaam zijn voor eene
genieting, welke de Natuur niet te eenemaal
ontzegd heeft aan eenigen anderen dam of
volk, zo verre mijne kundigheden reiken»
Kunst-muzijk fchijnt te eenemaal verbannen
uit deeze eenzaame oorden. De eenige mv*

zijktoónen, welke men in Lapland hoort, zijn
die, welke de Natuur, zonder onderfcheid,
gefchonken heeft aan alle andere landen, geen
bijzonder voorregt fchenkende aan den mensch,

G 2 wiens
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wiens trotsch hem vervoert om te gelooven,
dat alle dingen in de wijde wereld, alleen om
zijnen wille , gemaakt zijn! De eenige melo-
die, welke men in Lapland hoort, is die,
waar door de vogels de bosfehen doen weer-
galmen; die van beekjes, ruifchend vloeijende
over de fteenagtige beddingen; die van de win-
den, gierende in de boomen en donkere wou-
den; en eindelijk die van de grootfche terne-
derdorting bij de watervallen der rivieren over
ruwe rotzen, waar op het nederdortend water,
met een kraakend gedruisch breekt, en het
fchuim in de lugt doet opklimmen.

In 't geen de omzwervende Laplanders den
naam van zingen geeven, is niets anders, dan
eene bedendige herhaaling van dezelfde noo-
ten. De Laplanders, naa hun adem uitgeput
te hebben, voeren voort, met hetzelfde ge-
fchreeuw voort te brengen, met een zwakke
en kwijnende dem, zo lang 'er eenige lugt in
hunne longen was. Hun muzijk, zonder be-
duidenis, zonder maat, tijd, of rythmus, ein-
digde alleen, door een volkomen gebrek aan
adem, en de langte van den zang hing alleen
af van de ruimte van de borst, en de derkte
der longen. Met alles wat ik van de toon-
kunst weet, werd ik door deeze muzijk der

Lap-
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Laplanderen gebragt tot een voldrekt zwij-
gen. Meer dan immer benijdde ik de kun-
de van den Abbé renauld; een voordeel, 't
welk mij zeer te dade zou gekomen weezen
in de omdandigheden, waar in ik mij bij dit
zingen bevondt (*).

Terwijl de Laplanders, op de gemelde wij-
ze, hun gefchreeuw aanhieven, gaven zij on-
derfcheidende klanken aan eenige woorden;
dit deedt mij onzen tolk na derzelver beteke-
nis vraagen, en of het eenigzins verzen wa-
ren, of dukken van gedichten. Dan welhaast
vernam ik, dat hun vernuft in de poëzij,
hunne toonkunst niet overtrof. De woorden,
welke zij met hun getier voortbragten, wa-
ren enkel herhaalingen van dezelfde uitdruk-
king over en weder over herhaald. Als bij
voorbeeld ; „ Eene gelukkige reize, mijne„ goede Heeren Heeren Heeren —■

„ Heeren Heeren Heeren Eene
„ gelukkige reize reize reize mij-

Ne

(*) De Abbé renauld verzekert ons, op een ernfti-
gen toon, in eene Aantekening op het Artijkel Zwaan,
in het Deel van buffon , 't welk over de Vogelen han-
delt, que les cris des Cygnes est foumis a vn rithme con-

ftant et regie a la mefure a deux temps. Oeuvres ds
buffon Vol. XXIV. p. 25- Edition de Paris 1783.

G 3
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„ ne goede Heeren Heeren -—- Hee-„ ren -— eene gelukkige reize reize —.
„ reize —— reize eene gelukkige reize —„ reize —— reize enz." Dit duurde zo lang
hun adem harden mogt; dien uitgeput zijnde,
was ook het zogenaamd gezang voleindigd,

ACHT
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ACHT EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Ligging van Kautokeino — Grensfcheiding
tusfchen het Zweedfche en Deenfche Grondge-
bied — Een voorbeeld van juiste Redenkaveüng
over een Staatkundig Onderwerp — lets over de
Kaarten van Zweeden, Finland en Lapland van
den Baron hermelin — Zwaarigheden om goede
Kaarten van deeze Landen te krijgen; die voor-
handen zijn, hebbe men zeer onnaauwkeurig te
agten — Verfcheidenheid van Naamen aan on-
derfcheidene Plaatzen gegeeven, en verwarring
hier door veroorzaakt — bijzonderheid v/egens
den Schoolmeester van Kautokeino —■ De Pa-
rochie van Kautokeino — Getal des P'olks en
Inwoonders — Omzwervende Laplanders, en de
zodanigen, die vaste Woonplaatzen hebben —
Hunne Leevenswijze — Jagt op Wilde Rendie-
ren — Jaarmarkt te Kau.okeino, en de Han-
del in Vee en Schaapen — Geringagting der
laatstgemelde Dieren — Vertrek van Kauto-
keino — Staat des weders en ftand des Ther-
mometers — De reis in booten voortgezet — De
Rivier Alten — Schoon Tooneel — Musquitos.

x ot op den tijd van onze aankomst werd
het dorp Kautokeino aangemerkt als geheel op
zich zeiven gelaaten, geduurende den zomer,

G 4 en
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en ontoeganglijk voor reizigers. Het omlig-
gend land wordt, in een Deensch Boek over
de Aardrijkskunde , befchreeven als een land be-
daande uit bergen, van elkander gefcheiden
door gevaarlijke en ondoorganglijke moerasfen.
Het was deeze omdandigheid, welke de ver-
melde ongerustheid en opfchudding veroorzaak-
te, toen men het geluid onzer fnaphaanen hoor-
de. De inwoonders konden niet begrijpen, uit
welke oorzaak, of uit welken hoek, dit don-
derend geraas kwam ; het kon in hunne gedag-
ten niet opkomen, dat zij een bezoek van
nieuwsgierige Vreemdelingen zouden ontvangen.

Het dorp Kautokeino wordt bewoond door
vier Familien, één Priester, en het heeft eene
'kerk. Volgens de grensfeheiding, wegens wel-
ke Zweeden en Deenemarken , ten jaare 1751

overeenkwamen, werd Kautokeino gerekend
binnen de heerfchappij des laatstgemelden Rijks
te liggen. De Kaart inziende, daat men ver-
fteld hier de grensfeheiding tusfchen die twee
Koningrijken aan te treffen; in dede dat men
de hergketen volgde, welke eene natuurlijke
fcheiding maakt, ten zuiden en ten noorden , in
dien hoek van Europa. Volgens die fchikking
wendt zich het grondgebied van Deenemarken
zuidwaards, en neemt een hoek van Lapland
weg, welke natuurlijk aan Zweeden toekwam.

Geen-
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Geenzins bleeven wij in gebreke om onder-
zoek te doen na de oorzaak deezer zonderlin-
ge afwijking van 't geen rede en regtmaatig-
heid blijkbaar fcheenen aan te prijzen; en wij
vleiden ons, dat wij een daatsgeheim ontdekt
hadden, op het onderrigt, dat zulks ontdondt
uit bedrog en omkooping. Men verhaalde
ons, dat de Zweedfche Gelastigde , in die on-
derhandeling, zich hadt laaten verleiden tot het
afdaan van den hoek, waar over het hier te
doen was, door het vermogen van Deensch
Goud. Veelvuldige en zeer vreemde vertellin-
gen hoorden wij, deezen Heer betreffende. Hij
werd befchreeven als zeer overgegeeven aan
den wijn, en een groot liefhebber der fexe;
dat men zorg gedraagen hadt om deezen Man
van vermaak al de weelde, die Lapland ople-
vert , te verfchaffen, dat hij, door veelvuldige
aanzoeken, of verzoekingen, zich hadt laaten
overhaalen tot de voorgemelde landsverdeeling.

Hoe romanesk dit bericht ook moge fchij-
nen, waren wij niet achterlijk om 'er geloof
aan te daan. Mijn reisgenoot in 't bijzonder,
die een Zweedsch Officier was, demde 'er zeer
gereedlijk in, als een goed Patriot, die met

verontwaardiging een bedrog tegen de belan-
gen zijns Vaderlands gepleegd, ontdekte. Wij

G 5 maak-
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maakten duizend daatkundige bedenkingen over
de onderfcheidene middelen en kundenaarijen
der omkooping, als mede over de groote waar-
dij, door Rijksbeduuren aan kleinigheden ge-
hegt. Wij dagten dat mogelijk de beide Mo-
genheden dit kleine grondgebied in een onaf-
gedaanen daat gelaaten hadden, ten einde het
aan geen voorwendzel mogt mangelen, wanneer
zij mogten verkiezen met elkander den vrede
te verbreeken. Indien het mij geoorloofd ware
om regt te doen aan onze ftaatkundige talenten
en fcherpzinnige nafpooring, zou ik zeggen,
dat wij eene diepe kunde, zo wel als eene
groote welfpreekenheid, ten toon fpreidden,
pver het behandeld onderwerp. Maar, helaas!
de waarheid der zaake was, dat alles, wat
wij gehoord hadden, en 't geen aanleiding ge-
geeven hadt , tot onze zo verftandige en
fcherpzinnige waarneemingen, niet hooger dan
een louter verdichtzel moest aangemerkt wor-
den.

De waare oorzaak van de vreemdheid in
deeze grensfcheidingslijn opgemerkt, was iets
geheel natuurlijk, en in volkomene zamenftem-
ming met het verdrag, ten jaare 1751, tusfchen
de Hoven van Stokholm en Koppenhagen aan-
gegaan, bijt welk bepaald werd, dat de grens-

fchei-
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fcheiding zou vastgefteld worden, door den
oorfprong der Rivieren, dat wil zeggen, dat
alle Landen , welker Rivieren in den Bevroo-
zen Oceaan uitliepen, aan Deenemarken zou-
den behooren, en dat, daarentegen alle Lan-
den voor Zweedsch Lapland zouden gehou-
den worden, van welke de Rivieren in de
Bothnifche Golf uitwaterden. Meer dan
een jaar naa mijne reize in Lapland, kreeg ik
te Drontheim, de Hoofdftad des noordlijkften
gedeeltens van Noorwegen, kennis aan den
Deenfchen zaakgelastigden in dit duk; uit hem
vernam ik het waare beginzel, op 't welk de
Grensfeheiding was ingericht. Hij lachte hart-
lijk over het fabelagtig verhaal, 't welk ik
hem van dit ftuk vertelde.

Reeds heb ik opgemerkt, dat wij niet lan-
ger eenigen dienst van Kaarten hadden; maar
ons geheel overgelaaten vonden aan onze ei-
gene kundigheden. De beste kaarten, welke
men van Zweeden bezit, zijn die, welke de
Baron hermelin heeft uitgegeeven. En , wan-
neer men in opmerking neemt, dat deeze ver-
vaardigd zijn op koste, en door den vlijt en
de bekwaamheid van één enkel perfoon, kun-
nen wij de fchatting van lof, verfchuldigd aan
den uitfteekenden ijver van diens vaderlandlief-

de,
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de, niet weigeren. — De Baron hermelin be-
fteedt het grootde gedeelte van zijn jaarlijks in-
komen, 't welk zeer aanmerkelijk is, in het
bevorderen en voortzetten van de Aardrijkskun-
de, de Natuurlijke Historie, en de kennis van
den daatkundigen toedand des Zweedfchen
Rijks. Hij zendt jongelingen van bekwaamheid
uit na onderfcheidene gedeeltens des Koning-
rijks, om aardrijkskundige opneemingen te
doen, proeven te neemen, waarneemingen in
de delfftofkunde te maaken, en onderfcheide
Staatshuishoudkundige berichten in te winnen.
Uit hunne fchetzen van bijzondere oorden maakt
hij zijne kaarten op van de onderfcheide afdee-
lingen des Zweedfchen Rijks.

Ten deezen opzigte nogthans daat aan te

merken, dat deeze aardrijkskundige aftekenin-
gen, fchoon wonder naauwkeurig voor het
werk van een enkel perfoon, derzelver onder-
fcheiding en verdienden alleen ontleenen uit
de vergelijking met andere min naauwkeurige.
In de daad zij mogen gehouden worden voor
de eenige kaarten van Zweeden tot nog in 't
licht gegeeven, en, wat meer zegt, ze zijn
voltooid op de eigen kosten van dien Heer,
zonder eenige onderfteuning van het Rijksbe-
ftuur.

Zwee-
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Zweeden, Finland en Lapland zijn , tot
nog toe, niet opgenomen met die naauwkeu-
righeid, welke zich zo kennelijk opdoet in
de aardrijkskundige afbeeldingen van Frank-
ryk, van Groot -Brittanje, en andere Lan*
den, van welke iederNafdeeling en ieder hoek
gemeeten is , en getekend met de uiterfte
naauwkeurigheid en netheid. De kaarten des
Barons hermelin zijn niet vervaardigd met al
de ftrengheid der driehoeksmeeting. Zij zijn
gemaakt volgens opgenomen gezigten, op de-
zelfde wijze als de fchetzen van gewoone te-
kenaaren, die den top van eenigen berg be-
klimmen , en van daar een gezigt ontleenen
des omliggenden lands, waar volgens zij hun-
ne tekeningen opmaaken. Bovendien worden
de inboorelingen geraadpleegd, die berichten
geeven van verfcheide zaaken, in den kring
hunner kundigheden vallende, bijzonder wac
de naamen van bergen, rivieren, fteden en an-
dere foortgelijke voorwerpen, betreft.

Lapland is, wanneer wij daar onder be-
grijpen alle die deelen, met deezen naam be-
ftempeld, in de wijde uitgeftrektheid, behoo-
rende tot Zweeden, Deenemarken, en Rus-
land, een land van zulk een verbaazend groo-
ten omvang, dat het eene al te uitgeflrekte

on-
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onderneeming zou weezen om eene naauwkeu-
rige afmeeting zelfs van de Grenzen der on-
derfcheidene diftricten te onderdaan. —— Daar
en boven valt de zomer, onder die lugtdree-
ke, zo kort, en is de vermoeienis om door
alle moerasfen door te dringen , en andere
hinderpaalen te boven te komen, zo groot,
en de werkzaamheden aan eene juiste drie-
hoekskundige opneeming vast , zouden zulk
eene lengte van tijd, en zulk een aantal van
perfoonen vorderen, dat 'er zich zeer weinig
hoope opdoet om iets zodanigs ooit voltooid
te zien. > Wat het winterfaifoen betreft, het
gefchikfte zeker om in deeze Noordfche en
ongebaande landen te reizen, dit gaat gepaard
met de nadeelen van duiderheid en mangel aan
gezigt; terwijl de fneeuw overal de opper-
vlakte des aardrijks bedekt, de rivieren en
meiren, ter diepte van verfcheide voeten, digt
bevroozen zijn, en overal eene gelijkheid van
vertoon opleveren; een aardrijkskundige kan
'er onmogelijk als dan land van water onder-
fcheiden.

Betreffende de naamen der plaatzen in Lap-
land, deeze zullen nimmer bepaald worden,
zo lang de Laplanders in den onvasten ftaat
blijven van een herderlijk en omzwervend volk.

De
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De zodanigen, die vaste woonplaatzen hebben,
weeten niets van de naamen der bergen, ri-
vieren, en meiren, op eenigen aanmerkelijken
afdand, tot welken weinig, zo eenige toegang
is. De Laplanders , die de naamen deezer
voorwerpen kennen, behooren tot de herder-
lijke of zwervende dammen. Dan hier
ontftaat èene andere zwaarigheid. Verfcheide
gezinnen deezer Laplanderen verbroederen
zich, en zwerven dus eenigzins maatfchappe-
lijk rond, van plaats tot plaats; en naardemaal
de gemeenfchap of verftandhouding deezer
zwervende herderen met eikanderen zeer gering
is, en van een zeer kortftondigen aart, wordt
de taal van elk hunner gekenmerkt door zul-
ke bijtrekken van verfcheidenheid, dat men
naauwlijks met eenige fchaduw van weezen-
lijkheid kan zeggen, dat 'er eene Laplandfche
taal is, eigen aan alle Laplanderen. Hier
uit ontdaat, dat dezelfde plaatzen zeer onder-
fcheiden naamen krijgen , en dat de kaart van
eenig oord, opgemaakt, volgens de onder-
richting van een Laplandfche zwervenden vee-
hoeder, niet zou herkend, of begreepen wor-
den, door een reiziger, die eene kaart van
dienzelfden oord hadt vervaardigd, volgens de
onderrichting van eenen anderen Landgenoot.

Een
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Een voorbeeld van die naamsverfcheiden-
heid, als mede van de ongelegenheid, daar
uit herkomdig, had ik zelve, op mijn reis
van Pallojervï na Kautokeino. Bij mijne aan*
komst ter laatstgemelde plaatze, kreeg ik het
in den zin, om mijne opgefchreevene naam-
lijst der plaatzen te overzien, op eene kleine
kaart, door mij ontworpen; ik vertoonde mijn
vervaardigd werk aan een inwoonder van Kau-
tokeino. Ik bevondt, dat de Laplanders, on-
ze Gidfen, op wier onderricht ik mijn aard-
rijkskundige fchets ontworpen hadt, de plaat-
zen geheel verfchillende naamen gegeeven had-
den, van die, waar onder diezelfde voorwer-
pen bij het volk te Kautokeino bekend wa-
ren.

Onder de Laplanders van Kautokeino be-
vondt zich, gelijk ik reeds heb aangeduid*
een man, die den veelbeloovenden naam van
Schoolmeester droeg. Deeze naam trof mij
zeer, want ik had begreepen, dat ik mij op
eene plaats bevondt , verre verwijderd van
eenig fchool, of eenige inrichting tot open-
baar onderwijs bedemd. De naam van School-
meester was voor dien Laplander even zeer
een duk om zich op te verheffen, als een
rood of blaauw ordensteken, in een der meer»

Be-
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befchaafde gedeelten van Europa. Hij vindt
ongetwijfeld zo veel voldoenings, in den tij-
tel van Schoolmeester, als iemand, in onzen
ftaat der maatfchappij, in den Adelftand, of
eenige ander luidervolle onderfcheiding. Dee-
ze Schoolmeester was , in zijn perfoonlijk
voorkomen, een Laplander, als alle zijne na-
buuren rondsomme, uitgenomen, dat hij door
een natuurlijk gebrek , iets zeer zonderlings en
belachlijks in zijne wijze van gaan hadt, zijne
voeten donden altoos gekeerd in die richting,
welke onze dansmeesters den eerden ftand
noemen.

Deeze man, de grenzen van Lapland (*)
overgegaan zijnde, hadt zich eenigen tijd in
Noorwegen onthouden, en de Deenfche taal,
of liever de Noorweegfche geleerd. Deeze
zijne taalkennis baande hem den weg tot eene
bediening van den zonderlingften en grappig-
ften aard, welke immer, in eenig land, onder
mijne opmerking viel. De Kerkleeraar, ge-

heel
(*_) Noorweegsck Lapland, wordt door de Deenen en

Noorwegers , met den naam van Finmark beftempeld. Ik
zal het egter beftendig Lapland noemen; ten einde de
bewoonders van dit Land met die van Finland niet te
verwarren; want beiden neemen zij den naam van Fin-
landers aan.

111. Deel. H
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heel onbedreeven in de taal der Laplanderen,
kan, het geen hij vQordraagt, aan zijne toe-

hoorderen niet doen verftaan, als die geene
andere dan de Laplandfche kennen. Om zich
uit die ongelegenheid te redden neemt de
Schoolmeester zijne plaats beneden den pre-
dikdoel, en wanneer deLeeraar een volzin van
zijne leerreden heeft uitgefprooken, houdt hij
op, en de Schoolmeester herhaalt dien voor
de vergadering in de Laplandfche taal. De
uitwerking, welke 'sLeeraars welfpreekenheid,
dus afgebrooken en verminkt, moet hebben
op de toehoorders, valt niet bezwaarlijk te

begrijpen. Ik beken, ik zou gaarne iets heb-
ben willen geeven, om deezen Laplander in
dit bedrijf van 'sLeeraars tolk te hooren , en
te verneemen, welk foort van vertaaling der
Redenvoering des Deenfchen Zendelings hij
opleverde. Wat de Leeraar betreft, die geen
woord verdondt van het geen de Schoolmees-
ter in zijnen naam tot het volk fprak, hij
hieldt het alles voor wel vertolkt, en ging
zonder bedenken voort.

Naardémaal het Deenemarkes belang is, de
Deenfche taal, zo veel mogelijk, over deeze
landen te verfpreiden, werd 'er een School-
meester te Kautokeino aangefteld, om Deensch

aan
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aan zijne nabuuren te leeren, en aan zo vee-
len als hij kon zamenbrengen, tot het ont-

vangen van zijne onderrigtingen. Het fcheen,
dat deeze Schoolmeester, in zijne zeden en
voorkomen, niet veel voordeels gedaan hadt
met zijne reis na Noorwegen, indien wij des
mogen oordcelen, uit zijne huwelijksverbinte-
nis. Zijne vrouw was niet meer dan drie
en een halve voet hoog, en ongetwijfeld
de leelijkde vrouw aan die zijde van den
Poolcirkel. Dan , aan den anderen kant ,
fcheen het dat de Schoolmeester van zijne be-
fchaafder Noorweegfche nabuuren, de kunst
van indringen, en iets van de galanterij geleerd
hadt. Hij wist kennis te maaken met, en de
genegenheid op te wekken van een jong meis-
je in het Kerspel, die, korten tijd naa deeze
verkeering, zich in eenen daat bevondt, wel-
ke zigtbaar aanwees, hoe veel zij gevorderd
was door de lesfen des Schoolmeesters. Eene
omftandigheid, welke zijne openbaare bedie-
ning in geen gunftig licht ftelde, ten aanzie-
ne van de bloedverwanten der jonge dochter,
en zijn eigen kleine vrouwtje. Dan een voor-
valletje van dien aart, wordt niet in hetzelfde
ernftige licht befchouwd aan geene zijde van
de Pool-cirkel, als aan deeze zijde van den-

H 2 zei-
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zelven. De zaak werd in derminne gevon-
den; het kind dierf korten tijd naa de ge-
boorte, en des Schoolmeesters vrouw gevoel-
de meer trotsch in het gelukkig flaagen van
haars mans minnehandel, dan kwelling wegens
diens ongetrouwheid.

Eer wij Kautokeino verlaaten, zal het niet
onvoegelijk zijn, tot vermaak mijner leezeren ,
eenige Aardrijks- en Staats-huishoudkundige
aanmerkingen over dit gedeelte des lands hier
te plaatzen. In de geheele Parochie van Kau-
tokeino, welke vijf en twintig Noorweegfche
mijlen in de lengte haalt, en twaalf in de
breedte (*), zijn flegts twee plaatzen be-
woond door gezetene Laplanders, die te za-
men niet meer dan twaalf huisgezinnen uitmaa-
ken. De overigen zijn alle van de veehoe-
dende en omzwervende foort, die niet nauw-
keurig kunnen geteld worden: dewijl zij deeds
in beweeging en aan geene bepaalde plaats
gehegt zijn. In den Jaare 1756 telden zij ne-
gentig onderfcheidene gezinnen; doch het is
mogelijk, dat eenige deezer gezinnen ook ge-
rekend zijn onder die van andere Didricten.

De
(*) Een Noorweegfche Mijl is omtrent acht Engelfche

mijlen.
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De omzwervende Laplanders bewoonen,
geduurende den winter, de bergagtige dree-

ken , en trekken van plaats tot plaats met

hunne tenten, en kudde van rendieren; doch,
in den zomer, begeeven zij zich na de kust
om de voordeden van den vischvangst.
Omdreeks Kautokeino vindt men eenige fchoo-
ne weiden en zaaijlanden , de laastgemelde
brengen zo veel graangewas voort als den in-
woonderen voor zes maanden genoeg is. Paar-
den hebben zij niet. Alle reizen worden, in
den zomer, te voet of in vaartuigen afgelegd,
en geduurende den winter in deeden , door
rendieren getrokken. Het hooi, het geen zij
winnen , dient tot onderhoud voor hunne
koeijen; het koorn, het geen zij inoogden,
maaken zij tot meel, ten eigen gebruike, en
is dit meel, door langduurige gewoonte, een
zo noodzaaklijk artijkei van hun leevensonder-
houd geworden, dat zij zich ellendig reke-
nen, indien zij het niet, 't geheele jaar rond,
mogen genieten.

Van het visfchen en jaagen trekken zij zo
veel leevensonderhoud als zij kunnen. Een
volk, gewoon aan een zwervend en wisfelval-
lig leeven, wat de leevensnoodwendigheden
aanbelangt, geeft aan den kans van visfchea

H 3 en
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en jaagen, den voorrang boven den arbeidzaa-
men landbouw. Het zou voor de weinige
huisgezinnen te Kautokeino niet zwaar vallen,
genoegzaam graangewas te teelen, tot vervul-
ling van hunne behoeften; maar zij verkiezen
liever te visfchen, én wilde rendieren te jaa-
gen, dan den arbeid, welken de landbouw
vordert, te ondergaan. Zij verruilen voor
graan wat zij kunnen befpaaren, van hunne
vischvangst, of vermangelen daar voor de hui-
den Van beeren of andere dieren, welke zij
op de jagt dooden. Het is egter, in geenen
deele te verwonderen, dat dit bij hun plaats
grijpe, als wij in aanmerking neemen, dat de
visch in zo groot een overvloed, in hunne
rivieren voorkomt, dat het vischvangen gee-
ne zaak is van twijfelagtig vooruitzigt; maar
van de grootde zekerheid. Desgelijks, wan-
neer iemand zo gelukkig is, dat hij een beer
doodt, wint hij meer, dan hij zich zou be-
voordeelen met een ftuk lands te bebouwen,
en daarenboven geniet hij, als dan, de weel-
de van te gast te gaan op het beeren-vleesch,
het geen zij voor uitfteekend lekker houden.

De-wijze van beeren te vangen is hier de-
zelfde als in Finland; doch die om rendieren
te vangen, gaat vergezeld van eene zo groote

ver-
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vermoeienis, dat een Laplander alleen in daat
is zulks uit te houden. De wilde rendieren,
die een afkeer hebben van in eene kudde ver-
zameld te leeven, onthouden zich in eenen
eenzaamen daat in de bofchen, en op de ber-
gen. Zij bezitten eene maate van voor- en
omzigtigheid, welke door niets geëvenaard
wordt. Wanneer een Laplander een deezer
dieren ontdekt, op den afdand van omtrent
eene halve Engelfche mijl, maakt hij, boven
den wind eenen omweg, nader en nader ko-
mende , kruipende op handen en voeten, tot
dat hij het beest onder het fchot krijge. Een
Laplander heeft mij verzekerd, dat hij zich
eens genoodzaakt gevonden hadt, om,op dee-
ze wijze, vijf mijlen voort te kruipen, veelal
door laag houtgewas, en mosch, eer hij een
plek gronds aantrof, gefchikt, om met ze-
kerheid op het beest te fchieten.

In het kleine dorp Kautokeinio heeft men,
in de maand Februarij, eene Jaarmarkt, welke
bezogt wordt door de Laplanders in die om-
meftreeken woonagtig, en de Kooplieden van
Tornea, die zich derwaards vervoegen, om
rendieren huiden, en andere op te koopen.
Op deeze Jaarmarkt gefchiedt de handel bij
ruiling. De Laplanders geeven rendierenhui-

II 4 den,
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den, als ook die van wolven, vosfen en bee-
ren, wanten en fchoenen, of liever kleine
laarsjes, in verruiling voor ruwe flanellen ;
doch bovenal voor brandewijn, tabak, meel,
en zout.

De Laplanders hebben weinig koeien en
fchaapen, die hun eenigzins van melk en wol-
Ie voorzien. Wanneer zij geen hooi genoeg
voor hunne koeien gewonnen hebben, verza-
melen zij rendieren - mosch, hetwelk de koei-
jen, bij gebrek van beter voedzel, nog al
met graagte fchijnen te gebruiken, en 'er het
leeven althans bij blijven behouden. Op
de nabijgelegene bergen groeit 'er eene foort
van mosch, het geen de fchaapen lusten te
eeten, en zelfs met fmaak. Naardemaal de
fchaapen geen artijkel uitmaaken van ruil of
koophandel, kan men ze voor eenen geringen
prijs koopen. Wij kogten 'er eenige voor
onze keuken voor achttien Engelfche ftuivers
het duk.

De lieden in deezen oord zijn noch on-
kundig van het gebruik des gelds, noch ont-
bloot van de zugt om het in eigendom te krij-
gen. Hun Jaarmarkt fchijnt hun het denk-
beeld ingeboezemd te hebben om voordeel te

doen met voorkomende omftandigheden. Wij
had-
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hadden hier van eene proeve, wanneer wij
toebereidzels maakten om onze reis voort te
zetten; zij vroegen omtrent een halven Engel-
fche Kroon daags voor ieder man, die ons
zou vergezellen. Zulks was eene verbaazende
fom in dit land, en viel ons inzonderheid
zwaar; dewijl wij eerst vijf, en daar naa ze-
ven man, behalven onzen tolk en onzen ei-
gen knegt, noodig hadden. Onze tolk
poogde hun te bewijzen, dat die eisch veel
te hoog en gansch onredelijk was; doch zij
wilden geen oor leenen aan de bewijzen, wel-
ke hij aanvoerde; zij gaven te verdaan, dat
het thans de vischtijd was , waar mede zij
meer zouden kunnen winnen , dan in onzen
dienst; dit was mogelijk waar. Zij fcheenen,
daarenboven, in opmerking te neemen, dat,
dewijl 'er weinig reizigers in die dreeken den
voet zetten, iemand daar reizende, op een tijd,
wanneer 'er geen Jaarmarkt invalt, noch iets
anders te doen is, hij zelve of overvloed van
geld moet hebben, of gelastigd zijn door het
Rijksbeduur om den daat des lands op te

neemen, en gevolgelijk dat hij 'er van den
Koning geld voor ontvangt. Zodanig begreep
ik, redenkavelden zij, en 'er was geen weder-
leggen met vrugt op. Wij hadden geene an-

H 5 de-
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dere menfchen om ons bij te kunnen vervoe-
gen, en moesten gevolglijk aan den gedaanen
eisch geheel voldoen.

Naa de getroffe overeenkomst gaven wij
last, dat onze boots zouden gereed gemaakt,
en al ons reisgoed 'er in gelaaden worden.
Den negenden van de maand Julij ftaaken wij
af van Kautokeino, met het fchoonde weer,
het geen men zich met mogelijkheid kan ver-
beelden , de lugt hadt eene maate van warmte
niet veel van de Italiaanfche lugtsgedeltenisfe
verfchillende. De Thermometer van celsius

wees op het heetst van den middag in de
fchaduw 25 Graaden aan, aan de zon bloot-
gefteld, klom dezelve tot veertig; dan op het
water daalde de kwik tot negentien.

De vrouwen van het dorp vergezelden ons, tot
uitgeleide haare mannen, tot den rivierkant, en
wenschte ons, op eene aandoenlijke wijze wel
te vaaren. De reis, welke wij ftonden aan te

vangen, was lang en moeilijk, en niemand
onzer fcheepelingen hadt dezelve ooit, in den
zomer, gedaan. Ons vertrek beroofd het dorp
van twee derden des volks, en bragt, voor
een tijd, vijf achtfle der getrouwde vrouwen
in ftaat van weduwen. Zij volgden en verge-
zelden ons met haare oogen tot een bocht in

de
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de rivier ons aan hun gezigt onttrok; en was
des Schoolmeesters vrouw, zo klein en zo
leelijk, geen der minste in betooniqgen van
aandoening en leedweezen, over het fcheiden
van zulke reizigers en vrienden. Onze boots
waren juist groot genoeg, om ons gezelfchap,
ons reistuig en tent te bergen. Wij maakten
in het geheel negen perfoonen uit, verdeeld
in twee boots, die geen één perfoon meer
zouden hebben kunnen voeren, zonder gevaar
van om te vallen, of ten gronde te gaan.

De rivier Alten vonden wij een der fchoon-
fte van alle die wij op onze reis aanfchouwd
hadden. In den aanvange is dezelve eene
aancenfchakeling van meiren , onderfcheiden
in grootte en verfchillende van gedaante, en
bezet met eilandjes vol tierig berkenhout. Dit
leverde een gezigt op van een landfchap, het
geen, wel verre van een wild en ruw voor-
komen te hebben, zodanig was, dat het in
een zagter en milder lugtftreeke zou hebben
mogen liggen. Deeze meiren wekten in ons
den lust op om te baaden. Het water was
helder als krijstal, de oevers waren van het
zagtde zand, en liepen glooijende af tot meer-
der en meerder diepte. Wij misten niet ons
te bedienen van die fchoone gelegenheid, om

eene
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eene zo aangenaame en gezonde verfrisffng te
genieten, telkens wanneer wij zulks ongeftraft
doen konden: ongeftraft wil hier zeggen, wan-
neer de vliegende infecten, die ons bijkans on-
ophoudelijk plaagden, ons eenige oogenblikken
rust lieten. Die eigende aantreklijkheden des
faifoens, welke ons tot baaden uitnoodigden,
porden deeze infecten aan om ons te volgen,
werwaards wij heenen gingen, en zetten kragt
bij aan derzelver najaaging. Wij bevonden
ons egter niet geheel en al verftooken van al-
le bronnen van vertroosting. In een land,
waar wij weinig meer hadden dan de enkele
noodwendigheden des leevens, zagen wij elke
bron, die wij ontdekten, elke plant Angelica ,
welke wij ontmoetten, als een bron en ftoffe
van weelde aan.

•

NE-



LAPLAND.
125

NEGEN EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Eenige verfrisfende Water-bronnen — Ver-
der bericht van de Rivier Alten — Waterval-
len — Snelle ftroom der Rivieren op zommige
plaatzen, en fterke voortgang onzer Vaartui-
gen — Overvloed van Visch in de Rivier Al-
ten — De Kerk van Mafl — Steekende Infec-
ten — Eene kleine Rivier Keinosjoki gehee-
ten — Een Bergketen, die overgetrokken moest
worden — Droevig Vertoon des Lands —Sneeuw op de Bergen in het midden van den
Zomer — Komst aan eene eenzaams Hutte in
een Bosch — Oorlog met de Musquitos — Ver-
andering des Tooneels, bij het afklimmen der
Bergen — Wederkomst op de Rivier Alten,
en ontmoeting van een Salmvisfcher — Over-
gang in eene andere Rivier, en voortzetting
der Reize — Het misfen van den rechten
Weg, en eindelijk komst te Alten Gaard.

\Jeduurende de geheele reize gevoelden wij,
fchoon wij die, voor het grootde gedeelte,
te water afleiden, beftendig dorst, flegt werd
die gelescht door brandewijn, en werd dezel-

ve



REIZEN DOOR126

ve vermeerderd door ons leevensonderhoud, 't
welk uit gedroogden visch en hard brood of
tweebak bedondt. Het water der meiren,
grootlijks verwarmd door bedendig met de
zon bedraald te worden, was verre van een
aangenaamen dronk te verfchaffen ; doch dat
der bronnen, welke wij nu en dan aantroffen,
in kleine naauwe valeien, door boomen tegen
de ongemeen derke hitte befchut, was zo fris
en zo aangenaam, dat wij bezwaarlijk ons
konden onthouden van derke teugen te drin-
ken op het oogenblik, wanneer wij gelukkig
genoeg waren om dezelve aan te treffen. In
eenige deezer bronnen tekende de Thermome-
ter van celsius vier of vijf Graaden, 't welk
een groot verfchil maakte in vergelijking met
de meiren , waar dezelve op negentien Graa-
den dondt, en met de lugt, waar in de kwik
tot vijf en twintig Graaden rees. Dit bron-
water versch gefchept,was voor ons eene aan-
genaamer verkwikking, dan alle ijstoebereid-
zels in de groote deden in het Zuiden van
Europa, aan den uitgeleerdden Epicurist.

De rivier Alten, naa zich in verfcheide mei-
ren uitgebreid, en weder beperkt te hebben,
binnen de eigen oevers, hier en daar omzoomd
met geboomte, zoms uit rotzen, en zoms uit

en-
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enkel zand bedaande, dort zich fchielijk ne-
der tusfchen twee rotzen, omtrent veertig voe-
ten hoog, rechtdandig gemeeten. Daar vormt

zich een overheerlijke waterval, en het neder-
ftortend water doet een dampwolk opklimmen,
waar in men de fraaije kleuren van den regen-
boog ziet. Deeze waterval belette ons het
voortvaaren, en onze boots werden, omtrent
een Engelfche mijl verre, over het land ge-
trokken, na eene plaats, waar de rivier we-
der bevaarbaar was. Aan den kant deezes wa-
tervals hadden de Laplanders , die ons van
Kautokeino vergezelden, een voorraad van
visch, die in de lugt te droogen hing. Naa
de fchoonheden deezes watervals bezigtigd te
hebben, ontftaaken wij, te dier plaatze, een
vuur, en lieten eenige van die visfchen toebe-
reiden, deels kooken, deels braaden. De Lap-
landfche wijze van visch te braaden, is den
visch aan een ftok fteeken, en zo voor het
vuur te houden, tot dat dezelve eene genoeg-
zaame maate van gaarheid gekreegen hebbe.

Naa het houden van deezen vischmaaltijd
vervorderden wij onze reis. Onder het voort-
zetten van dezelve, deedt zich een fraaij ge-
zigt aan ons oog op. Wij maakten eene af-
tekening van een zeer fchoonen waterval, ge-

vormd,
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vormd, door het nederftorten van een ftroom,
die tot de rivier Alten behoort, en 'er dus
fchatting van betaalt; dezelve ftort neder aan
den rechter oever dier riviere, over een hoop
elkander volgenden rotzen, gefchikt als de
treeden van een trap, zodanig, dat het zich
vertoonde als een werkftuk van kunst. De-
zelve was overfchaduwd door een verhemelzel
van boomen, die de ftraalen der zonne on-
derfchepten.

Wij voeren voort met af te zakken langs
een arm van de rivier Alten, welke met zulk
eene fnelheid ftroomde, dat wij, indien men
geloof mag daan aan de opgave van onze Lap-
landfche Schippers, bijkans een Noorweegfche
mijl, (of acht Engelfche mijlen,) in weinig
meer dan een vierde van een uur , aflegden.
Wanneer de droom zeer derk liep, verzogten
zij ons, op onze horologien te zien, op dat
wij mogten weeten, hoe veel tijds wij zouden
bedeeden, in het vaaren van één mijl, Wij
voldeeden aan hun verzoek; en wanneer wij
het punt bereikten, waar zij een Noorweeg-
fche mijl volvaaren rekenden, bevonden wij,
twintig minuten gevaaren te hebben.

Onze Schippers hadden nu eenige rust noo-
dig. Wij richtten onze tent op nabij de klei-

Ne
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Ne kerk van Maf aan den rechter oever van
de Alten. Vcrfcheiden vuuren daaken wij aan,
en een, volgens gewoonte, in 't midden van
onze tent, om ons te befchutten tegen de mus-
guiten, onze bedendige plaaggces:en. Onze
Laplanders, eer zij zich ter ruste nederlagen,
verzogten verlof om hunne netten in de rivier
te werpen , en degts éénmaal op te haaien.
Zij krecgcn dit, en onze tolk vondt 'er plai-
iier in om met hun ter vischvangst te gaan.
Binnen den tijd van een vierde van een uur
keerden zij weder met meer dan twee honderd
visfchen, van verfcheide foort en grootte, eeni-
gen haalden meer dan een voet in de lengte.
Een gedeelte werd gereed gemaakt tot ons
avondeeten; de rest kaakten de Laplanders, en
hingen ze aan de boomen op om te droogen,
voorneemens om ze, bij hunne terugkomst,
mede te neemen.

's Anderen daags 's morgens gaven wij, vóór
ons vertrek , een bezoek aan de kleine kerk van
Maft, die digt omringd daat met geboomte en
kreupelhout, op omtrent drie honderd fchree-
den afdands van den oever der riviere. — Wan-
neer wij, op geheel onze reize, in deeze Noord-
fche Gewesten, geen een Laplander gezien had-
den, of met een ballon digt bij deeze kerk

111. Deel. I wa
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waren nedergekomen, wij zouden met geene
mogelijkheid, eenig ander denkbeeld hebben
kunnen vormen, dan dat wij in het land der
Pigmeen gekomen waren. Ik was zeer getrof-
fen door den bouwtrant en de afmeetingen dee-
zer kerk. Het .geheel was op eene zo dwerg-
agtige fchaale gemaakt, zo klein, zo laag, zo
fmal, dat ik op het eerde gezigt ligt in ver-
zoeking zou gekomen weezen , om het gebouw
niet voor eene weezenlijke kerk, doch voor
het model eener kerke te houden. Om een
recht begrip te vormen van de kleinheid, zo
verbeeld u een deur, weinig meer dan drie
voeten hoog, een dak niet meer dan zes voe-
ten, en het geheele gebouw, bevattende het
portaal, het lichaam, der kerke en de facristij,
geen acht ellen in de lengte te boven gaande
en vier in de breedte haaiende. Het fcheen
als of ik, in deezen oord ging voor eenen, die

Der reuzen zoonen in grootheid overtrof,
In een hoek deezer kerke gezeten, en wel in
den hoek het verst van den predikdoel af, zon
ik bijkans des Leeraars neus met de punt van
mijn laars aangeraakt hebben, door mijn been
uit te fteeken, zonder van mijn plaats te gaan.
Een inbooreling van Italië kon niet nalaaten

te
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te lachen over dit ft.aalr.je van Laplandfche
bouwkunde.

Toen wij omtrent twee Noorweegfche mij-
len en eene halve gevorderd waren, de ri-
vier afzakkende, ontmoetten wij twee Lap-
landers van Kautokeino, dus verre getoogen
om te visfchen. Thans waren wij genaderd
tot de plaats, waar het noodig voor ons werd
onze boots te verlaaten, en onzcreis te voet

voort te zetten over die groote bergketen, in
welke de rivier Alten zich verbergt, en vloei-
jende in veelvuldige bochten, door de geheele
uitgeftrektheid, zich op veele plaatzen neder-
ftort, en eene menigte van watervallen vormt.

Dewijl onze reisbenoodigdheden al te zwaar
fcheenen voor onze reeds vermoeide Laplan-
ders van Kautokeino , haalden wij die twee vis-
fehers over ons mede te vergezellen , 't geen
den last van ieder verligtte, vijf deelen werden
door deeze fchikking zeven deelen. Zij haal-
de de vaartuigen aan land, en maakten ze v.ist

aan boomen. Dit gedaan en alles reisvaar-
dig zijnde, begonnen wij het gebergte te be-
klimmen aan de dinker zijde van de rivier Al-
ten, zeer nabij een meir, of liever kleine ri-
vier Kionosjoki geheeten, welke van den berg
Kuilt - tunduri afdaalt. Dit meir vormt, op

I 2 cc-
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eene plaats een zeer zonderlingen waterval,
door zich een weg te baanen onder de op-
pervlakte der rotzen, :'en daar dezelve begint
te dorten, onder een natuurlijke brug heen te

ftroomen.
Wij voeren voort met op te klimmen, tot

op een afdand van vier Engelfche mijlen, door
een bosch van kleine en groote berken - boo-
men, en over een grond allerwegen bedekt
met dik mosch, 't geen onze reis zeer vermoei-
jend maakte. De lugt was dien dag bewolkt;
maar nogthans de hitte verdikkend, 't welk
ons zeer neerdagtig deedt worden. Dit was de
heerlijkfte gelegenheid, welke met mogelijk-
heid kon bedagt worden voor de musquitos.
De veelvoudigheid deezer verfchriklijke infec-
ten, in het kreupelhout en de mosch zich ont-
houdende, was zo groot, dat wij, bij eiken
ftap, een wolk van dezelven deeden opgaan, die
ons allen van het hoofd tot de voeten bedek-
ten. Verbeeld u een aantal bedorven hammen,
blootgedeld aan den zomerzonnefchijn, en al-
lerwegen met vliegen overdekt; zodanig was
onze daat en het afzigtig voorkomen onzer
pcrfoonen.

Naa dat wij vier mijlen opgeklommen wa-
ren , begon de berg een vlak en naakt vertoon

aan
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aan te neemen. Men zag geen enkelen boom.
Geheel was dezelve overdekt met gewoon ren-
dieren -mosch, behalven op de plaatzen, waar
dit uitgedrekt tapijt afgebrooken werd, door
moerasfen, ftildaande poelen en meiren; alles
zamengenomen, vormde de naarde en droef-
geestigde landfchapsvertooning, welke men zich
met mogelijkheid kan fchilderen. Niets was
'er, 't geen onze aandagt trof, niets 't geen
onze verbeeldingskragt gaande hieldt, niets 't
geen ons troost gaf, of onzen geest opbeurde.
Eene groote uitgedrektheid lag voor ons oog,
welke wij met onze voeten zouden moeten

meeten, trekkende over moerasfen, in welke
wij gevaar liepen van ingezwolgen te zullen
worden.

Op den top van deeze bergketen trokken
wij eene uitgedrektheid van niet minder dan
vijftien Engelfche mijlen voort, nu eens met
een wolk omgeeven, en bij wijlen over de
fneeuw, fchoon het midden in den zomer was.
De lugtsgedeltenis hadt, op deeze hoogte,
eene verbaazende verandering ondergaan. Onze
thermometer wees een groot verfchil in graa-
den aan, vergeleeken bij den dand op de ri-
vier Alten. Deeze lugtsgedeldheid was niet
zeer uitlokkende voor de musguiten. Indien

I 3 wij
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wij niet genoodzaakt geweest waren onzen weg
te neemen door eene menigte van laaggroeien-
de gewasfen, zouden wij degts weinig over-
last van deeze diertjes te lijden gehad hebben;
maar de zwermen, die wij opgewekt hadden,
toen wij begonnen op te klimmen, bleeven
ons getrouw vergezellen, geduurende onzen ge-
heelen togt op. het gebergte. Zelfs dan, wan-
neer onzen weg langs hoogten met fneeuw be-
dekt, liep, bleeven onze erfvijanden ons ver-
volgen. Ongelukkig was het volmaakt dil we-
der; geen windvlaagje dreef deeze heillooze
reisgenooten van ons weg.

In den loop onzer reize door deeze hooge
en ongevallige dreeken, dootten wij een wit-
ten haas op, en eenige vogels van verfchillen-
de foorten; doch het ging niet zonder bezwaar
en moeite toe, dat wij een fchot konden doen.
uit hoofde der rondsom ons fnorrende infecten.
Het vermaak van iets te fchieten, werd duur
gekogt door de pijn, welke wij moesten uit-
daan, bij dit werk. Om te laaden, aan te

leggen en te mikken, moesten wij onze hand-
fchoenen uittrekken, en de duiers van voor
onze aangezigten wegdoen; doch, dit alles ge-
daan hebbende, of terwijl wij 'er mede bezig
waren, vielen onze vijanden, altoos naauwlet-

tend
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eend op een gundig oogenblik ten aanval, en
aangelokt door de reuk van hun prooij, op de
blootgemaakte deelen, zonder genade, bij mil-
lioenen, aan.

Wij begonnen ten uiterden vermoeid te wor-
den ; doch naardien 'er geen brandhout daar
omdreeks te vinden was om vuur tot wegdrij-
ven onzer plaageren te maaken, veroorloofden
wij ons noch verpoozing, noch verfrisdng.
Wij zogten na boomen, en namen onzen weg,
eenigzins omloopende, na eene hut, waar van
niet verre, volgens het bericht van een der
oudden onzer gidzen, eene beplanting aange-
legd was door eenige reizende kooplieden,
met oogmerk om uit te rusten, en zich in den
winter te warmen, terwijl de Laplanders hun-
ne rendieren lieten eeten. Deeze hut is een
vierkant gebouw, tusfchen de acht en tien voe-
ten wijd, van hout gemaakt, met een gat in
den top om de rook des vuurs, in 't midden
gedookt, uit te laaten.

Allen gingen wij 'er op eenmaal niet in;
maar, naa dat de Laplanders een groocen voor-
raad van verdorde en drooge boomtakken ver-
zameld hadden, tradt 'er één in, lag het vuur
aan, en ontdak 't zelve, eerst de voorzorge
gebruikt hebbende om de opening in het dak

I 4 digt
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digt te doppen, ten einde de rook binnen te

houden. Wanneer het vertrek zo geheel en
al met rook vervuld was, dat zulks bijkans de
ademhaaling belette, kreeg het overig reisge-
zelfchap verlof om binnen te treeden.

De Infecten, waar mede wij, van het hoofd
tot de voeten, overdekt waren, moesten hun
prooij verlaaten, en aan de deur blijven , woe-
dende dat zij niet durfden naderen om ons in
onze wijkplaats aan te vallen. Dit kleine hut-
je, waar in wij onder elkander ons als opeen-
gedapeld bevonden, geheel vol rook, en met
geen andere vloer of gronddekzel dan de aar-
de , was ons aangenaamer, dan een der herber-
gen , waar in ik in Frankryk of Engeland,
ooit mijn verblijf genomen hadt. In het mid-
den brandde een goed vuur, en onze tent, ge-
legd op bladeren van den berkenkoom, diende
ons tot een bed. Wij maakten ons nu ge-
reed om het wild, door ons gefchooten, ge-
reed te maaken; wij waren onze eigene koks,
en hielden een vrij goeden avondmaaltijd. Ter-
wijl de dikke en deekende rook ons de traa-

nen, met groote droppelen, langs de wangen
decdt vloeijen, dronken wij lustig met een
boordenvolletje brandewijn, de verdelging on-
zer vijanden, die ons als ingeflooten hielden,

fteeds
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•fteeds vliegende en fnorrende rondsom onze
fterkte, en woedende over den trek, dien wij
hun fpeelden. Het gat, gefchikt om de rook
uit te laaten, voor eenen korten tijd geopend
zijnde, hadden eenige infecten de ftoutheid om
binnen te komen; doch vonden hunne roek-
loosheid welhaast betaald gezet. Maar indien
iemand der bezetting uitging om hout of wa-
ter te gaan haaien, of iets anders noodwendigs
te verrichten, nam het geheele vliegende leger
des overvloedige wraak, door op hem aan te

vallen, om, als 't ware, hem leevendig te ver-
dinden. Onze kookerij en avondmaaltijd
geëindigd hebbende, vleiden wij ons zeiven ne-
der zeer digt bij elkander; de Laplanders la-
gen letterlijk op elkander, gelijk gekronkelde
dangen in den winter. Geheel het gezelfchap
rustte rondsom onze grooten befchermer, het
middelpuntig vuur.

Een groote verandering in den dampkring
plaats gegreepen hebbende, ontdondt 'er fchic-
lijk zulk een heftige dormwind, met regen
vergezeld, dat dit weer onze geheele hut
dreigde te verpletten. De geringe maate van
troost, welke dit verblijf ons aanboodt, werd
vermeerderd door het ontwijken van dit on-
weer en gedagten, dat hetzelve tot verdelging

I 5 on'
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onzer vijanden zou drekken. Bij elke zwaare
windvlaag zeiden wij tot elkander, „ Deeze zal„ ons geheel van onze belegeraaren ontdaan!
„ Zij worden verdrooid, en voor den wind„ af, tot op een afdand van honderd mijlen,„ gedreeven." Deeze troostvolle bedenking
bragt veel toe, om ons in een aangenaamen
flaap te doen vallen, die, dewijl 'er eene dil-
te op dit ongedelde weer volgde, niet ge-
ftoord werd.

'sMorgens trad ik ftoutmoedig uit het hol
onzes nagtverblijfs, zonder hoed, zonder hand-
fchoenen, zonder fluier, om een weinig frisfe
lugt te fcheppen, en nu, bevrijd van de on-
ophoudelijke aanvallen der infecten, in bedaard-
heid, de landsgedeltenis op te neemen. Ik
deedt eene wandeling rondsom de hut, om mij
te verzekeren, dat wij ons nu ten minden in
een daat van vrede en veiligheid bevonden.
Dan ziet! uit eene hinderlaage kwam eene me-
nigte vijanden op mij aandormen. Weldra was
ik overdekt met een heirleger infecten. Ik
bedreedt de lastigvallende fchepzels, bedekte
het bloote zo goed ik kon, en vlood na de
hut, waar mangel aan genoegzaame rook mij
geene zo fchielijke en gemaklijke verligting of
ontheffing bezorgde, als ik gewenscht en ver-

wagt
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wagt hadt. Geduurende den dorm hadden
de infecten de fchranderheid gehad om zich
te begeeven achter die zijde van de hut, wel-
ke befchut was voor het geweld des winds,
wagtende tot dat dezelve voorbij was, en de
gelegenheid zich aanboodt .om een vernieuw-
den aanval te doen. Der infecten plan en
krijgskunde ging gepaard met een volkomen
bij hun gewenschte uitdag. Toen wij on-
ze reis hervatten, bleeven wij nog vergezeld
door een heirleger van aanvalleren, bijkans zo
talrijk als dat, 't geen ons vervolgde toen wij
onze befcherming in de hut zogten.

Nog veertig mijlen hadden wij te reizen eer
wij Alten zouden bereiken, fchoon wij reeds
twintig mijlen afgelegd hadden van de plaats,
waar wij de rivier verlieten. De dorm in den
nagt hadt, door het verdrijven der wolken, ons
beter weer aangebragt. De ruimte, welke wij
deezen dag ftonden over te trekken, gaf ons
een vooruitzigt, bijkans zo naar als dat van
den voorgaanden dag. Het fcheen ons toe, dat
wij zomtijds de bergen hooger opgingen, dan
wij, tot nog, gedaan hadden. Steeds troffen
wij ook fneeuw aan.

Onze knegt was inzonderheid bekoord door
het denkbeeld van zo nabij de wolken te wee-

zen;
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zen; hij fcheen zich te verbeelden, dat hij
reeds voor een gedeelte zijne derdijkheid hadt
afgelegd; om te beter en te voller deeze be-
gocheling te fmaaken, ging hij dikwijls een
omweg neemen, ten einde hij hooger in den
dampkring mogt opdijgen. Eens was hij ge-
heel uit ons gezigt geraakt. Wij riepen hem;
maar hij hoorde ons niet. Wij fchooten onze
fnaphaanen af, op dat hij mogt weeten waar
wij ons bevonden; dan hij daagde niet op.
Was hij een fraaijer jongen geweest,wij mog-
ten op het denkbeeld gevallen weezen, dat ju-
piter zijnen arend uitgezonden hadt om hem
op te neemen, gelijk in voorigen tijde gany-

medes ; doch zijne geftalte ontnam ons alle
vrees van dien aart. In 't einde kwam hij
weder; en op onze vraage, waarom hij het
reisgezelfchap verlaaten hadt, kreegen wij het
antwoord, dat hij een zeer fchoone wolk nabij
ziende, derwaards geloopen was, om beter,
dan hij tot nog toe wist, te ontdekken, wat

een wolk ware ; doch dat hij allengskens zich
daar mede zodanig omgeeven vondt, dat hij
zijn weg verloor, en niet wist welk een koers
wij genomen hadden.

Telkens, wanneer wij eene hoogte zouden
beklimmen, zagen wij beneden op den thcr-

mo-
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mometer, en bevonden, dat het op eeniger top
omtrent twee graaden kouder was. Het weer
bleef den ganfchen tijd zeer ongunftig, en maak-
te de reis ongemaklijk. Het was zeer vogtig,
en de wolken, die ons beftendig omgaven,
deelde zulk eene maate van vogtigheid mede
aan onze tent, verdere reisbenoodigdheden, en
kleederen, dat wij nergens eene eenigzins ge-
noeglijke rust konden fmaaken. Wij oordeel-
den het beter, zonder toeven, zo goed voort
te gaan als wij konden.

In 't einde begonnen wij, door onaflaatende
volharding, in onzen moeilijken togt, het ge-
bergte af te daalen. Naa het voorbijtrekken
van eenen waterval, rechtdandig van den top
eeniger rotzen nederdortende, welke gevoed
werd door de fmeltende fneeuwklompen, en de
vogtigheid der wolken, die langs de toppen
der bergen zweefden, zagen wij een der aller-
verrukkendde landfehappen. Wij zouden
ons veelligt hebben kunnen verbeelden, dat
wij , door betooveringe, overgevoerd waren
onder een anderen dampkring, in een ander
land, en andere lugtdreek.

Aan de tegenoverzijde deezer bergen, de
Alpen van Lapland, is alles op eene zeer groo-
te fchaale, alles rijk, alles fchoon. De groei

ia
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in allerlei gewasfen is overvloedig en weelde-
rig, het veldgewas daat dik en digt, de boo-
men verheffen de kruinen trotsch omhoog.
Hier doet zich zulks op aan het ooge op één-
maal, en in zulke uitgedrekte groepen, als
niet te zien zijn op een der afhellingen der
zuidlijke bergketenen. Wij trokken in het bin-
nende eens wouds, waar het gras ter hoogte
onzer knieën groeide. Dan ik kan met geene
woorden uitdrukken, het vermaak, 't geen ik
gevoelde, op het wederzien van de rivier Al-
ten, daar derzelver heldere droom , tusfchen rijk
voorziene landen, eenen weg vindt, en voort-

rolt met eene fnelheid, welke voor onzen
geest opriep onzen togt van Kautokeino en
Konosjoki. Tusfchen Kautokeino en den
bekoorelijken oord, waar in wij ons thans be-
vonden , eene ruimte van honderd en twintig
Engelfche mijlen, ontmoetten wij geen mensch-
lijk fchepzel, uitgenomen de twee Laplanders
van Kautokeino, die hunpe visfeherij daakten,
en ons volgden, gelijk boven vermeld is.

Ter plaatze, waar wij ons thans bevonden,
zagen wij eindelijk een Salmvisfcher, die daar
gekomen was met zijne Vrouw. Het is eene
zo zeldzaame en ongehoorde zaak, een mensch-
lijk weezen, in deeze wijdafgelegene oorden, te

Ont-
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ontmoeten, dat, wanneer de vrouw het ge-
druisch hoorde, 't geen wij in het bosch maak-
ten, door hevige fchrik bevangen werd, en
haaren man wilde overhaalen, om, met haar,
de vlugt te neemen, uit vreeze voor eenig wild
dier of monder, komende te hunner verflin-
dinge.

Wanneer wij bij dit paar volks kwamen,
was zij nog niet bedaard, nogthans was haare
ongerustheid zeer verminderd, als zij, bij ons
nader toetreeden, ons onderfcheidener befchouw-
de. Zij was jong, en de kleurveranderingen
op haar gelaad, door de vrees veroorzaakt,
maakte haar te belangvoller in ons oog. Mis-
fchien was het eene uitwerking onzer voldrek-
te eenzaamheid, en daar aan toe te fchrijven,
dat wij, in zo langen tijd, geene van de Scxe
gezien hadden, dat ik deeze Lapland/che vrouw
niet onwaardig keurde eene plaats onder de
fchoonheden te bekleeden. Zij hadt zwarte

oogen, welgeregelde gelaatstrekken, en kastan-
jebruin hair. Wat 'er ook de rede van mogt
weezen weet ik niet; maar wel, dat ik niet
kon nalaaten mijne oogen meer op haar, dan
op eenig ander der ons omringende voorwer-
pen, te vestigen.

De visfcher hadt een voorraad van heerlijke
falm,
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falm, en en een pot om visch in te kooken;
Hij fneedt twee of drie visfchen aan mooten,
en onthaalde onze geheele caravane op een
falmmaaltijd, op de wijze van een foep ver-
vaardigd en gekookt, eenige kruiden en zout,
als mede een handvol meels was 'er bijgedaan;
dit meel haalde hij uit een zak, en het fcheen
geenzins het minde artijkel van zijnen rijkdom
te behelzen. Geen tafelbord, geen vork of lepel
hebbende, moesten wij de plaats daarvan doen
vervangen door dukjes bast van den berken-
boom. Met dit alles deeden wij eenen heer-
lijken middagmaaltijd.

De boot van deezen Salmvisfcher kwam ons
•wonder te dade, om ons over eene rivier te

voeren, die ons in den weg lag om te Alten
te komen, waar wij, zo lchielijk mogelijk,
wenschten te weezen, om een einde te zien
aan eene zeer vermoeiende reis van bijkans
veertig mijlen door het gebergte. — De plaats,
waar wij landden, was een woud, de paden
in 't zelve leverden ons de duidelijdfte blijken
op, dat wij nu gekomen waren in een land
door menfchen bewoond. Wij vroegen bijkans
elk oogenblik onze geleiders waar Alten-Gaard
was? Hoe veele mijlen wij gereisd hadden?
en hoe veele ons nog te bereizen ftoriden? Elk

oogen-
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oogenblik verwagten wij het einde onzer reize
te zullen zien, onze knieën begonnen te bce-
ven, onbekwaam om ons langer te onderdut-
ten, terwijl wij den bogtigen weg in dit bosch
bewandelden —- wanneer wij, tot onze groo-
te kwelling, zo wel als te onzer verbaazing
ontdekten, dat de doolhofagtige weg, door,ons
ingedaagen, ons misleid hadt, en, naa een vol
uur loopens, ontwaarden wij, dat wij ons juist
te zelfder plaatze bevonden, waar wij uit des
visfehers vaartuig aan land gedapt waren.

Te midden van deeze treurige omftandigheid
konden wij niet nalaaten te lachen, en dit
onheil zo ligt mogelijk op te neemen. Met
dit alles was het een vreemd foort van vro-
lijkheid. Doch daar gedaane zaaken geen keer
neemen, bedooten wij de reis te hervatten.
Om meer voorzorgs te gebruiken, namen wij
de toevlugt tot ons kompas, om onze gidfen
te onderrichten, wanneer wij dagten, dat zij
eenen verkeerden koers namen. Dit was gee-
ne vergeeffche voorzorge. Welhaast kree-
geu wij de plaats onzer beftemminge in het
oog. Dan, eer wij te Alten-Gaard konden
komen, hadden wij nog een weg van acht
mijlen af te leggen. Dewijl wij ons buiten
daat bevonden dit te doen, zonder ons zelvcn

111. Deel. K te
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te zeer af te matten, flapten wij in en diepen
eenige uuren, in het eerde huis, 't geen wij
bereikten. Den volgenden dag kwamen wij
aan de woon ing van eenen Noorweegfchen
Koopman, welke alleen het zo zeer verlangde
dorp Alten uitmaakte.

VEER-
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VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

Ligging van Alten-Gaard — Gezigt op den
Bevroozen Oceaan, of Tszee — De Reizigers
baaden zich in die Zee — Bewooners van
Alten - Gaard ,* hunne Herbergzaamheid —
Plan om te water na de Noord - Kaap te
gaan — Vertrek van Alten-Gaard — Gaan
digt bij den Berg Himellar heenen — Water-
vallen van deezen Berg — Heerlijke Vertoo-
ning — Komst aan de Wooning van een Lap-
landsch Gezin, die verlaaten was — Bezoek
in eene andere Hut afgelegd — Staat der
Laplanderen aan deeze Kust — Hunne Lee-
venswijze , en gelukkige Eenvoudigheid —
Aandoenlijk Familie -tooneel Ontmoeting
van eenige Zwervende- of Berg-Laplanderen.
Hunne Tenten befchreeven Eene Kudde
van Rendieren Ellendig voorkomen dee-
zer Beesten Hoe veel zij te lijden heb-
ben van de Hitte en de Vliegen, in het bij-
zonder van de Oestrus Tarandi linn. Ren-
dieren-Melk Overtogt van de Walvisch-
Baaij Havefund een enkel Huis, in een
flegten toe/land. Het voorkomen wanneer men

K 2 de
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de Noord-Kaap nadert Mageron, of het
Barre Eiland Komst aan de Noord -
Kaap Befchrijving van dit Foorgebergte.

XNIa 's Koopmans huis wandelende, zagen
wij, in een weiland, het geen wij voorbij
gingen, twee of drie paarden. Het gezigt
van dit dier, het welk wij, in eene uitgedrekt-
heid van vijf honderd mjjlen, niet gezien had-
den, wees ons aan, dat wij genaderd waren
tot de woonplaats eens mans, die hier een
vreemdeling was, en de inbooreling van een
befchaafd land.

Het huis was gelegen op eene hoogte, en
hadt aan de eene zijde het gezigt op de daar
tegen over liggende bergen en de meeuw -
klompen, waar mede zij bedendig bedekt zijn;
aan de andere zijde zag het na den Bevroozen
Oceaan, welke, te deezer plaatze, landwaards
inloopt, en een aanmerkelijke Golf vormt, aan
welke het gemelde huis gebouwd was. Wij
verheugden ons, dat wij ons, op zo kleinen
afdand van het groot voorwerp onzer reize
bevonden , 't bezigtigen van het welk een
einde zou maaken aan al onzen arbeid, en
doorgedaane moeilijkheden.

De fchoone kleur van de Zee, de heldere
door-
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doorfchijnenheid des waters, verfchaften ons
oog eene alleraangenaamde vertooning; dan
niets dreelde ons hart meer, dan het denk-
beeld, van zo verre in onze onderneeming ge-
daagd te zijn. Het gezigt der bergen, over-
dekt met fneeuw, en de naam van den Be-
vroozen Oceaan, te midden van eene hitte,
zo groot als die in Italië, vermeerderde het
tegendrijdige, het welk zich voordeedt, in
deeze omdandigheden , en vertoonde deeze
plaats aan onze verbeelding als iets hoogst-
zeldzaams en buitengewoons, als iets, 't geen
men ,in geen ander deel des aardbols, zou ont-

moeten. Zelfs de enkele gedagte van den
Bevroozen Oceaan bereikt te hebben, hadt iets
verheevens in zich. Om 'er nog meer genots
van te haaien, en alle partij 'er van te trek-
ken, bedooten wij in de wateren van deeze
zee te gaan, en onze uitgeputte kragten, door
het baaden daar in, te verderken. De
Koopman waarfchuwde ons, dat wij het niet
zouden doen; niemand, zeide hij, waagt het
baaden hier, uit vrees voor de haaijen; doch
wij konden de derke neiging, welke ons be-
heerschte, niet wederdaan, en waagden het,
in het water te gaan. Het water, nogthans,
was zo ondraaglijk koud, dat wij 'er zeer

K 3 kor-
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korten tijd inbleeven, en onze beenen zo zeer
door de koude aangetast voelden, dat ze ons
bezwaarlijk konden draagen, toen wij op den
oever traden.

Naar ons aangekleed en onze baarden ge-
fchooren te hebben, die reeds in zes dagen
deeze bewerking niet ondergaan hadden, wer-
den wij verzogt, op den middagmaaltijd , aan
tafel te komen. Niet weinig donden wij ver-
fteld, zes onderfcheide fchotels opgedischt te
vinden, en een vies wijn op ieders plaats ge-
zet. Dit vooruitzigt bemoedigde ons meer dan
het befchouwen van den Bevroozen Oceaan ;
en naa den gehouden maaltijd vonden wij ons
door den wijn, meer verfrischt, dan door het
baaden in het zeewater. Wij dagten in hèc
Paradijs van Elijpum, of eenige andere beto-
verende plaats, ons te bevinden. Alles was
goed, alles was lekker, en de groote maate

onzes hongers verdubbelde het tafel- en gezel-
lig genoegen.

De Koopman, die ons zo zeer onthaalde,
was een getrouwd man, en zijne Egtgenoote
in de daadlijke kookkunst zo wel ervaaren,
als zij anderzins, in alle opzigten, eene vol-
maakte huisvrouw was. Zij hadden een jon-
gen, die de tafel bediende. De bewooners

van
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van dit gastrijk huis waren vermeerderd, door
dien de Baljuw over dit gedeelte van Lap-
land, naa de dood zijner huisvrouwe, gezel-
ligheids halve, was komen wonen bij den
Koopman. Deeze Baljuw was een deftig en
tevens vrolijk man, in dit huisgezin zeer ge-
agt, als mede in den geheelen oord.

Wij vonden ons ten deezen huize zo wel
gehuisvest, dat wij, niet zonder wederzin, be-
gonnen te fpreeken van het voortzetten onzer
reize na de Noord - Kaap ; dit egter kon niet
uitblijven, het was voegelijk niet alleen, maar
noodzaaklijk, ons van het gundig jaargetijde
te bedienen. Wij deeden onderzoek na de
beste wijze, op welke wij deeze reis zouden
aanleggen; hoe veele dagen dezelve te land,
en hoe veele ter zee vereifchen; of iemand
voor ons deezen togt gedaan hadt, als mede,
welke de afdand was tusfchen de Noord Kaap
en Altenf

Op alle deeze vraagen kreegen wij ten ant-

woord , cat de Noord-Kaap dertien Noor-
weeg/che mijlen , dat is meer dan honderd En-
gelfche , van Alten adag; dat het onmogelijk
was, over land daar te komen, en de eenige
weg ter zee was. Dit geheele fchiereiland
befchreven zij ons als eene aaneenfchakeling

K 4 van



van bergen, doorfneeden van meiren, rivieren
en ondoorkomelijke moerasfen, die den voort-

gang, bijkans op eiken dap , belemmerden. Zij
voegden 'er de verzekering nevens , dat de
mogelijkheid van het te boven komen dier
hinderpaalen eens veronderdeld zijnde, wij de
Noord-Kaap, langs dien weg, onmogelijk in
minder tijds, dan veertien dagen, zouden kun-
nen bereiken. Eene reis na de Noord-Kaap ,
onderrichtte men ons, was nimmer' door ie-
mand, in den zomer, ondernomen, uit hoof-
de van den verren afdand, .«en de bijkans on-
overkomelijke zwaarigheden, welke zich, van
alle kanten, opdeeden: en daar wij, ten aan-
ziene van den tijd, bepaald waren, en een
verren weg hadden af te leggen om te Tornea
weder te keeren, zou misfchien daar toe het
faifoen te verre verloopen. Ingevalle degt
weer ons overkwam, zouden wij buiten mo-
gelijkheid weezen om weder te keeren, voor
dat de winter gekomen was, en deeze ons
gelegenheid fchonk om in deeden te reizen*
Alle deeze omdandigheden overwogen hebben-
de , bedooten wij te water de reis na de Noord*
Kaap te doen; en wij delden voor om, als
wij ter helft van onzen weg gevorderd waren,
het fchiereiland eenigzins nader op te neemen.

Op
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Op den derden dag van ons verblijf te Al-
ten bezorgde ons de Koopman, vier mannen,
en een open boot met vier riemen. Een dee-
zer mannen hadt voorheen de Noord-Kaap
omgevaaren, en wist gevolglijk, welk een
koers ons te neemen en te houden dondt. De
drie anderen waren zeer goede zeelieden, en
gewoon op deeze kusten te visfchen. Een
hunner, die de post van Stuurman bekleedde,
fprak de Noorweegfche taal, de andere drie de
Finlandfche en Laplandfche. Alles over het
geheel beloofde eene aangenaame reis. Wij
kreegen kusfens en matrasfen, beddelakens, en
dekens. Tot leevensvoorraad hadden wij alles
wenschlijks, witten wijn, claret, brandewijn,
verfche falm , gebraaden vogels, kalfsvleesch,
ham, koffij, thee, met de daar bij behooren-
de geréedfchappen; en, met één woord, alles
wat wij met mogelijkheid zouden noodig heb-
ben. Het was, in de daad, niets anders dan
een plaiderreisje op de Tszee. De Golf, van
welke ik gefprooken heb', tusfchen de bergen
infchietende, leverde allerwegen het heerlijkst
en belangrijkst uitzigt op.

Op Maandag den vijftienden van Julij,
's namiddags ten twee uuren, voeren wij van
Alten af; en wij bereikten de Noord-Kaap

K 5 eerst,
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eerst, in den nagt tusfchen den volgenden
Vrijdag en Saturdag. Drie mijlen van Alten
lieten wij , in het voorbijvaaren , aan onze
rechterhand een berg in de Noorweeg/che taal
Himellar ,of Hemelar geheeten, van deezen
ftortte in zee vijf of zes watervallen, twee
of drie honderd roeden rechtdandige hoogte.
Verder op was een' andere groote waterval,
waar wij gingen drinken. Wij deegen den
berg op, om den oorfprong deezes watervals
op te fpeuren, en donden verdeld, op die
hoogte fchoone grasvelden aan te treffen. —-Onder het opvaaren zagen wij nog een fraaijen
waterval, van eenen anderen berg nederdorten-
de. Alle deeze watervallen kreegen buiten
twijfel dien grooten voorraad van water door
de fneeuw gefmolten op de in het verfchiet
gelegene bergen , die , als het ware, den
achtergrond der fchilderije uitmaakten. De
laatstgemelde waterval dortte neder van een
berg, aan drie zijden vercierd met een berken-
bosch, op de wijze van een amphitheater zich
uitbreidende, zo dat het door menfchen han-
den geplant fcheen.

In het midden van deezen aangenaam zich
opdoenden grond, dondt een houten huis met

zooden gedekt, bewoond door een Gezin van
vas-
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vaste woonplaats houdende Laplanderen. Ik
wilde hetzelve gaan bezoeken. Een onzer ge-
leideren verzogt mij, dat ik zelve mij niet
onmiddelijk derwaards zou begeeven; maar
hem voor mij uitzenden: om dat, zeide hij,
het Gezin misfchien verfchrikken zou op het
zien vaneenen vreemdeling, zo geheel anders,
dan zij gekleed. Hij tradt ten huize in; doch
vindt 'er niemand: het was volkomen verlaa-
ten. De bewooners waren of ter vischvangst
uitgegaan, of op het gebergte bij hunne ren-
dieren. De bouwmeesters van de huizen op
deeze kust fchijnen van dezelfde fchool met
hun, die de Kerk te Ma/i bouwden; fchoon
dit huis niet geheel in dezelfde evenredigheid
met de Kerk gebouwd was, als onze huizen
tot de hoofdkerken hebben. Ik kan niet
zeggen, dat wij zeer beleefd in dit bezoek te

werk gingen. Wij bezagen en doorzogten al-
les tot de zakken toe, alles was open, en voor
de hand; men kent in Lapland geen dooien.
Niets zeldzaams troffen wij in het geheele huis
aan, dan een doos met harst. Dit vogt rijpek
uit den vuurenboom, en de Laplanders maa-
ken 'er eene zalf van, tot heeling hunner
wonden. Wij keerden met wederzin pa
onze boot te rugge; het was niet zonder leed-

wee-
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weezen, dat wij vaarwel zeiden aan een zo
heerlijk gezigt, het welk eene treffende ge-
lijkvormigheid hadt met alles wat grootsch en
fchoon mag heeten in de natuurtooncelen van
Zwitzerland. 'Geen koeltje winds waaide 'er, en onze
fcheepelingen vermoeiden zich zeer met in
zulk eene zwaare hitte te roeijen. Om hun
eenige rust te geeven , en teffens onze eigene
nieuwsgierigheid te voldoen, bezogten wij al-
le de Laplanders, op deeze kust woonende.
Doorgaans zijn hunne huizen op één of'één
en eene halve Noorweegfche mijl afdands van
elkander—gebouwd. Overvloed en genoegen
heerschten in alle hunne wooningen. Elk
Laplander is eigenaar van een grondgebied
rondsom zijne kleine wooning, ter uitgedrekt-
heid van ééne Noorweegfche mijl, of acht En-
gelfche mijlen aan alle kanten. Zij hebben
eenige koeijen, die hun uitdeekenden melk
verfchaffen, en grasland, het welk in den zo-
mer weide en hooi voor den winter verfchaft.
Allen hebben zij een voorraad van visch in
de zon gedroogd, niet alleen ten eigen ge-
bruike; maar om zich, het geen hier weelde
is, aan te fchaffén, naamlijk zout, meel en
eenige wollen kleederen. Hunne huizen zijn
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in de gedaante van tenten gebouwd: een gat
in het midden dient om hun licht te verfchaf-
fen , en teffens om den rook uit te laaten, de
vuurplaats is in het midden van de hut.
In den winter hebben zij, behalven de warm-
te des vuurs, de dierlijke warmte der koeijen,
die met hun onder een en hetzelfde dak hui-
zen , gelijk zulks ook plaats heeft bij de in-
woonders in het hoogde gedeelte van Schot-
land, en op de daar gelegene eilanden.

In den zomer daan de deuren van de woo-
ningen der Laplanderen altoos open ; en
fchoon 'er, in dat jaargetijde, geen\nagt is,
gaan zij daapen op denzelfden tijd als andere
Europeaanen, uitgenomen dezulken, onder de
laatstgemelden, die bedendig op bejag van ver-
maakneemingen uit zijn, en den tijd eerlang
zo verdeelen, dat zij van den dag den nagt
maaken. Wij zijn der Laplanderen woonin-
gen ingetreeden ten één en twee uuren naa 'c
geen wij middernagt noemen, en vonden al-
toos het geheele huisgezin in de armen des
daaps. Zomtijds bleeven wij 'er een vierde
van een uur eer zij, door onze tegenwoordig-
heid, gewekt werden uic hunne diepe duime-
ring. Niet alleen daapen zij met de deuren
geheel open, maar zo vast, dat ze niet ge-

mak-
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maklijk ontwaaken. Dit heeft gewis zijn oor-
zaak daar in, dat zij zich niet blootgedeld
vinden aan eenig foort van gevaar, of veront-

rusting. — Verre zijn de Laplanders verwij-
derd van de angstvalligheden en vreeze, die
benijde bezittingen vergezellen; en de eenige
wilde dieren , welke hun met mogelijkheid
eenige onrust kunnen baaren, zijn de wolven
en beeren. Maar deeze dieren vallen nimmer
op" de huizen aan; dewijl zij genoegzaam voed-
zel vinden door de zwervende Laplanders , met

derzelver rendieren ,te volgen. —— Geene ver-
giftige of fenijnige dieren zijn 'er in deeze
ruwe landdreeken; en wat de menfchen be-
treft, zij leeven allen in de volmaakde on-
fchuld.

De noodzaaklijkheid des bewinds, om het regt
te handhaaven, en aan den volke eene gelijk-
heid van befcherming te fchenken, vindt hier
geen plaats. Een klein aantal inwoonderen,
verfpreid over eene onmeetelijke uitgedrektheid
gronds, hebben weinig of geen aanprikkeling
om op elkanders bezittingen eenigen inbreuk
te doen; de algemeene gelijkheid van daat,
hier plaats grijpende, en boven al de hunne
gedeltenis eigene zwakheid van driften , en
bedaardheid van aart, voorkomt niet alleen het

aan-
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aandoen van ongelijk; maar ook van wraaknee-
ming en wedervergelding. • Schoon de Lap-
landers verdeedigingloos zijn, beveiligen nog-
thans en de drengheid hunner lugtdreeke, en
hunne armoede , hun voor allen aanval van bui-
ten; en dus bedaan zij zonder zich zamen te

voegen, zonder befcherming, en zonder voor
hunne ,meerderen met onderwerping te bukken.
Hier worden de droeve voorbeelden niet ge-
vonden, welke men elders, in alle gefchiede-
denisfen aantreft, dat de grooten de minderen
overheerfchen; noch ook de valschheid en on-
trouw, welke doorgaans de heerfchende gebre-
ken zijn bij ruwe en onbefchaafde volken.

In een der huisgezinnen door ons bezogt,
waren wij getuigen van een zeer teder en aan-
doenlijk tooneel. Het gezigt daar van overtuig-
de ons ten vollen, dat aandoenlijkheid niet ver-
bannen is uit deeze hooge noordlijke breedte.
Omdreeks drie uuren naa middernagt traden
wij in eene Laplandfche hut. In dezelve be-
vonden zich, behalven de huisvader, diens moe-
der , zijne jonge vrouw, en twee kleine kinde-
ren. Zij lagen allen in diepen daap, en wij
vertoefden eenigen tijd, op dat zij zagtlijk mog-
ten ontwaaken. Allen lagen zij op den grond,
dien zij overdekt hadden met de takjes en bia-

de-
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deren van den weiriekenden en geurigen ber-
kenboom; over dezelve lagen rendieren huiden
gefpreid. Zij diepen, gelijk de aan zee woo-
nende Laplanders, in 't algemeen doen, met

hunne kleederen aan; dan deeze vrij ruim en
wijd zijnde, veroorzaakten geen ongemak, door
op eenigerlei wijze, den omloop des bloeds te
verhinderen. De vrouw van den huize ont-

waakte eerst, en het oog daande op een on-
zer fcheepslieden, verheugde zij zich hem te

zien, en tradt met hem in gefprek, zo te be-
grijpen is, in het Laplandsch en voor ons on-
verdaanbaar. Kort daar op werd de man en
de oude moeder wakker; doch de kinderen
diepen alles door. De oude vrouw, onzen
Laplander ziende, borst uit in een vloed van
traanen; de jonge vrouw fchreidde desgelijks,
dit deedt mede onze fehipper, door het indinct
van medegevoeligheid fchreiden wij allen, zon-
der dat wij wisten waarom. — Voor eene poos
was 'er een diep ililzwijgen, wanneer onze
tolk, ter hutte ingetreeden, en ons allen in
traanen vindende, in het Finlandsch de reden
van dit fchreien vroeg. De rede hier van was,
dat de oude vrouw, die onzen Laplandfchen
fehipper, omtrent een jaar geleden, gezien
hadt, wanneer zij eene volkomene gezondheid

ge-
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genoot,* doch in dien tusfchentijd hadt zij eert
aanval van beroerte gekreegen, welke haar ge-
heel van het fpraakvermogen beroofde.

Naa dat deeze algemeene onthutstheid be-
daard was, vroegen wij om rendieren - melk en
kaas. Onze waardin, dat ik ze Zo eens noe-
me, tradt terdond ter hütte uit, en bragt ons
"na haare voorraadverzamelplaats, 't welk eene
kleine houten fchuur was;, rustende op dijlen
tot zekere hoogte boven dert grond verheeven j
ten einde de voorraad, daar in opgelegd, niets
mogt lijden van de vogtigheid of fneeüw in
den Winter. Wij donden verdeld over de veel-
heid des voorfaads, welken die goede ert Voor-
ziende vrouw in haar magazijn hadt. 'Er wa9
een overvloed van gedroogden visch, van ge-
droogd rendieren - vleesch, kaas, tongen van
rendieren, meel, rendieren-huiden, bonte en
wollen kleederen, en andere tot dè huishou-
ding behoorende artijkelen. Alles kondigde
rijkdom en overvloed aan; en, 't geert ons al-
leropmerklijkst voorkwam was dat die vrouw
alles, Wat wij behoefden, op de verpligtendfte
en heuschlijkde wijze, gaf, en zonder het mirt*
fte uitzigt, om 'er iets voor te ontvangen; in
tegendeel zij volhardde irt het weigeren van
eenig geld, toen wij het haar voor zo véél

iIL Deel. L goeds
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goeds aanboden. In de daad, ik heb weinig
plaatzen aangetroffen, waar de menfchen in zo
gemaklijke en gelukkige eenvoudigheid leeven
als in de aan zee gelegene oorden van Lapland.

Deezer Laplanderen hutten, 't is waar, zijn
donker en klein, zij hebben bedfteeden, doe-
len noch tafels: want zij daapen en zitten ge-
maklijker op den grond, en hunne wooningen
zijn zo gefchikt en gerijflijk als zij noodig
hebben of verlangen, voor hunne oogmerken
en bezigheden.

De plaatslijke ligging hunner wooningen,
heeft, althans in denzomer, een behaagelijk en
vrolijk voorkomen. Dezelve zijn gebouwd digt
aan den zeekant, aan den voet, of op zijde der
bergen, waar de milde hand der natuure hun
weelige weidlanden gefchonken heeft, die geen
bezorging behoeven. En, wat het dierbaarde
van alles te fchatten is, bedaat hier in, dat zij
den grond, op welken zij loopen, en de aarde,
welke hun leevensonderhoud verfchaft, hun ei-
gen noemen, en geen landheer kennen. Geen
heer is 'er om hun te ontrusten, of eenige
vrees aan te jaagen; de eenige harde 'behande-
ling, waar voor zij nu en dan te duchten heb-
ben, ontftaat uit de fchrokkige inhaaligheid der
kooplieden.

Wij
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Wij verlieten deeze herbergzaame hut om
onze reis voort te zetten; doch naa vijf of zes
Engelfche mijlen gevorderd te weezen, nood-
zaakte ons de tegenwind weder aan land ta

ftuuren. Terdond beflooten wij om van deeze
gelegenheid gebruik te maaken tot het doen
van een uitftap na het binnenfte des lands, om
te beproeven of wij daar iets merkwaardigs
konden aantreffen, en wel bijzonder, hst gezigt
bekomen van eenige zwervende Laplanderen,
met hunne rendieren en tenten.

Zeven of acht Engelfche mijlen wandelden
wij, en vonden, hier en daar, te midden
van deeze bergen, aangenaame plekken gronds
en valeien, omgeeven door heuvelen, be-
dekt met berken- en andere boomen. Wij ge-
nooten derzelver fchaduw, en de frischheid
der waterftroomjes, die deeze valeien bewa-
terden.

Eindelijk kreegen wij eene tent van de berg-
bewoonende Laplanders in 't oog, tot groote
voldoening onzer nieuwsgierigheid. Deeze tent
Was van eene kegelvormige gedaante, en niet
gefield gelijk de tenten in 't algemeen. Zij
brengen verfcheide boomftammen, of zwaare
takken, versch gehakt, bij een, fteeken dezel-
ve in den grond, zodanig, dat de boveneinden

L 2 za-
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zamenloopen. Deeze takken bedekken zij in
de rondte, met ftukken wollen ftoffe, welke
zij aan elkander hegten. De tent, dien wij za-
gen, haalde bij den grond gemeeten, acht En-
gelfche voeten in de wijdte. In 't midden
brandde het vuur, rondsom dat vuur zat des
Laplanders vrouw, en een jongen, diens zoon,
als mede eenige onvriendelijke leelijke honden,
diè van blaffen en knorren niet aftieten, al den
tijd dien wij omtrent dezelven bleeven. ' Digt
bij de tent was een luifel gemaakt, bedaande
uit vijf of zes daaken, aan 't boveneinde aan
elkander vastgemaakt, op dezelfde wijze als de
tent, en bedekt met beestenvellen en ftukken
doek. Onder deeze afluiving bewaaren de Lap-
landers hun leevensvoorraad, beftaande in kaas
van rendieren - melk gemaakt, in een kleinen
voorraad van die melk, en gedroogde visch.
Een weinig verder op zagen wij eene ruwe
omheining, in haast vervaardigd, welke diende
tot een affchutzel voor de rendieren, wanneer
men ze zamenbragt om gemolken te worden. —Deeze dieren waren niet nabij de tent, ten

tijde van ons bezoek. Zij bevonden zich op
het gebergte, en ftonden vóór den avond niet
thuis te komen.

Naardemaal wij geene geneigdheid voelden
om
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om rond te loopen, en de rendieren op te

zoeken, met gevaar van in de bergen te ver-
dwaalen, die overal een zelfde voorkomen had-
den , oordeelden wij het geraadener. aan de
Laplanders eenigen brandewijn aan te bieden,
als zij met hunne honden wilden gaan, en de
rendieren thuis brengen of zo nabij de tent
als mogelijk , was. Naauwlijks hadden zij den
brandewijn gedronken, welken wij hun fchon-
ken als een proefje van meer, of wij hoorden
het fchriklijk geblaf der honden door de ber-
gen klinken en terugkaatzen.

De Laplanders zeiden ons, dat de rendieren
kwamen, en zeer kort daar naa zagen wij eene
kudde van niet minder dan drie honderd rendie-
ren van het gebergte tentwaards naderen. Wij
verzogten daar op, ten ernftigften, dat zij de
rendieren binnen de omheining, niet verre van
de tent zouden brengen, ten einde wij dezelve
beter zouden kunnen zien, en de melk versch
gemolken proeven. De Laplanders voldeeden
aan ons verlangen; doch dit ging niet, dan met
zeer veel moeite toe: dewijl de dieren niet
gewoon waren, op dat uur van den dag, in
het perk opgeflooten te worden. Niet, dan
naa herhaalde poogingen, met behulp der hon-
den, gelukte het, in 't einde den Laplande-

L 3 ren,
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ren, de rendieren te dwingen om ter door
ons begeerde plaatze in te gaan.

Wij hadden toen tijd om de kudde, op ons
gemak, te bezien. De arme dieren waren maa-
ger, hadden een fomber voorkomen, hun hair
hing dap neder, en hun zwaar heigen wees
uit hoe zeer veel zij, in dit faifoen, van de hit-
te te lijden hadden. Daarenboven zagen wij
dat hun huiden hier en daar doordooken en
aan 't zweeren geraakt waren door het deeken
van de musquitos, en de eitjes van de vlieg,
in 't Laplandsch met den naam van Kema be-
ftempeld (Oe/lrus tarandi linn.) die bovenal
de rendieren, op de wreedde wijze, plaagen.
Ik maakte eene verzameling van deeze infec-
ten, en derzelver eitjes, om 'er een gefchenk
van te doen aan mijne vrienden, liefhebbers
en verzamelaars van dit fchepfelfoort. De
melk, die wij proefden, is, in deezen tijd des
jaar, op verre na zo goed niet als in den win-
ter. In den zomer heeft dezelve altoos eene
foort van wilden fmaak, en te veel van 't
geen de Franfchen den naam geeven van een
haut gout.

Onze gidzen maanden ons aan om na boord
te gaan, en gebruik te maaken van een gun-
ftigen wind, tot het voortzetten onzer reize.

Wij



LAPLAND. 167
Wij namen affcheid van onze Laplanders, wier
eenig leedweezen over ons heenen gaan zeker
daar in bedondt, dat met ons de brandewijn
teffens vertrok.

Wij voeren in onze boot de Walvisch • baai
door, welke op dien tijd vrij ongeduimig was,
daar de droom derk liep, en de wind tegen
den droom werkte. De walvisfchen komen in
deeze baai, in grooten getale, en zijn, naar
men ons berichtte, zeer algemeen in alle dee-
ze zeeën. Schoon onze fchepelingen ons ver-
zekerden, dat zij nimmer hier door gevaaren
waren zonder acht of tien walvisfchen te zien,
zagen wij 'er, tot ons ongeluk, geen enkelen.. Aan land duurende, kwamen wij bij een
koopmans huis, gelegen op een eiland, digt
bij Havefund. Dit was misfchien de elen-
digde wooning op den geheelen aardbodem.
Het geheele land daar om heenen bragt geen
één enkelen boom, of gewas, voort,
neen,—'er groeide zelfs geen grasfcheut, niets
was 'er te zien dan kaale roezen en klippen.
De bewooner van dit elendig gebouw had niets,
dan 't geen hem van elders werd aangevoerd,
zelf geen houtje om te branden. De zon
is 'er, drie maanden in 't jaar, niet te zien;
en, indien geduurende dien tijd, de damp-

L 4 kring



168 REIZEN DOOR

kring niet verlicht werd door het Noor-.
der-Jicht, zou de bewoonder in de volftrektfte
duisternis zitten. —— Schriklijke woonplaats!
De eenige verlokking om in deezen droeven
oord te woonen is de vischvangst, en de zugt
tot gewin. Hoe nader men de Noord- Kaap
komt, hoe meer de natuur hevroozen fchijnt;
alle groei heeft 'er gedaan, en niets blijft 'er
over dan bloote rotzen.

Onze reis voortzettende, lieren wij aan onze
rechterhand de draat, gevormd door Magerön,
of het Dorre Eiland, en de vaste kust. De
groote uitgedrektheid van den Bevroozen Oce-.
aan deedt zich op aan onze dinkerhand, en
wij bereikten, ten laatden, de uiterde punt
van Europa , bekend bij den naam van de
noord-kaap, het was toen juist middernagt:

Sistimus hic tandem , nobis übi defuit orbis (*),

De Noord- Kaap is een vervaarlijk groote
rots, die verre in den Oceaan uitdeekende, en
blootgedelde zijnde aan al de woede der gol-
ven en het tijsteren der ftormwinden, van jaar

tot
(*) Hierftonden wij, en betraden V aardrijks uitentpunt •,

of
Hier jiondcn wij daar de aarde ons hegaft
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tot jaar, meer indort. Hier is alles eenzaam,
alles dor, alles mat en moedloos. Het be-
fchaduwend bosch verciert niet meer den rand
der bergen; het gezang der vogelen, 't welk
zelfs de bosfchen van Lapland verleevendigde,
wordt niet meer gehoord in dit fchouwtooneel
van verlaatenheid; de ruwheid van de donker-
graauwe rots is met geen enkele plant bezetv
het eenig geluid, 't welk men 'er hoort, is
het geklots der golven, altoos en onophoude-
lijk aanbonzende tegen de lompe rotsklompen,
die 'er wederdand aan bieden. De noorder zon ,
te middernagt kruipende op den afdand van
vijf zons-diameters van den gezigteinder, en de
onmeetlijke Oceaan, in fchijnbaare vereeniging
met de lugt, vormen de hoofdtrekken van dee-
ze grootfche fchilderij, welke zich opdoet aan
het oog des verbaasden aanfchouwers. De on-
ophoudelijke zorgen en najaagingen der bekom-
merde dervelingen herinnert men zich hier als
een droom; de onderfcheidene gedaantens en
kragten der bezielde natuur worden vergeeten;
de aarde wordt alleen in haare eerde beginze-
len befchouwd, en als een gedeelte uitmaakea-
de van het zonneftelzel.

L5 EEN
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EEN EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

Een Grot onder de Rotzen van de Noord-
Kaap . De Rotzen waar uit de Noord-Kaap
is zamengefteld, voornaamlijk Graniet ' .
Vogels, digt bij de Noord-Kaap gezien
Een verfchillende Reisweg na Alten van den
voorheen genomenen tiet Eiland Maafo, en
feszelfs bewooners —— Groote Gastvrijheid en
Oppas/ing —. Voordeel van , bij misvatting,
voor een reizend Prins aangezien te worden —
Bene plaats Hammerfest geheeten Hwal-
mysling, een Schiereiland Bericht van een
Engelsch Fregat, eenige jaaren geleden, zo
verre als Hammerfest gekomen Wederkomst
te Alten —■ Uitftap na Teluig, eene groote
Vischmarkt Infcheeping op de Rivier Al-
ten Zonderlinge Vereeniging van drie Wa-
tervallen Poogingen om een dier Water-
vallen op te vaaren Redenen voor die on-
derneeming —- Mislukking van dezelve; en
de Reizigers genoodzaakt om te voet de Ber-
gen over te trekken — Onderfcheid van Lugts-
geftelteniife Wederkomst op de Rivier , en
ontmoeting der Laplanderen van Kautokeino —Aan-
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Aankomst te Kautokeino — Vertrek van daar
na Enontekis Moeilijkheid der Reize na
de laatstgemelde Plaats Twee Engelfche
Reizigers te Enontekis ■ Gedenkfchrift door
hun nagelaaten; als mede een van de Heer
vesvrotti De Geestlijke te Enontekis —
Uittrekzel van een gefchreeven Verhaal door
dien Geestlijken opgefield, met betrekking tot
de Parochie van Enontekis De bevolking
van die Plaats, Kerk, Inwoonders, Volkplan-
tinge, Zeden, Natuurlijke Voortbrengsels; on-
der de laatstgemelde eenige Planten en Vogels,
en Aanmerkingen over de Kwaaien der Ren-
dieren Reis van Enontekis na Tornea en
Uleaborg —- Be/luit.
Xxftekeningen van de Rotzen aan de Noord-
Kaap, uit verfcheide oogpunten, gemaakt heb-
bende, gingen wij uit Onze boot, en beklom-
men dat uitfteekend voorgebergte. Wij von-
den eenige dukken hout, door de zee aange-
fpoeld en opgeworpen, van welken wij een
vuur ontdaken in 't gezigt van den Bevroozen
Oceaan, en begonnen om onzen maaltijd te

denken. Rondziende na eene plaats, waar wij
eenigzins befchut konden zitten, ontdekten wij
een grot, gevormd door drie rotzen, welker

vlak-
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vlakke en gepolijste zijden uitweezen, dat ze,
veele eeuwen geleden, gefchuurd waren door
de zeegolven. In 't midden van deeze drie
rotzen was eene langwerpige ronde fteen, be-
neden deezen vloeide een kleine waterdroom.
Den loop van dit water nagaande, dat uit
eenen niet verre afliggenden berg ontfprong,
vonden wij aan den kant eenige planten An-
gelica. Deeze merkten wij aan als een groot
gewin voor onze tafel: dewijl wij dit gewas
zeer verfrisfend en gezond gevonden hadden.
De grot was zo gefchikt als of dezelve het
werk der kunst ware. De fteen in het mid-
den diende tot een tafel, waar wij ons ronds-
om konden nederzetten; en wij hadden degts
te bukken om ons glas met water te vullen,
't welk volmaakt fris en zoet was, fchoon wij
ons maar weinig fchreeden van de zoute zee
verwijderd vonden. Het fpeet ons geweldig,
dat wij geen ijzeren werktuig bij ons hadden,
waar mede wij eene fpreuk, of ten minden on-
ze naamen, op deeze rotzen konden fchrijven.

Naa het houden van onzen maaltijd vermaak-
ten wij ons met de hoogde gedeeltens van dee-
ze rotsagtige hoogte te beklimmen, deeze wa-
ren zeer hoekig en ruw, en 'er rolden groote
fteenklorapen van af. Die fteenbrokken maakten

in
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in derzelver val een verfchriklijk geraas: dewijl
zij dieten tegen alles, wat in den weg na den
Oceaan hun tegenkwam. De rotzen op deeze
kust zijn meest van graniet. De Noord- Kaap
zelve is een klomp graniet, doormengd met

eenige quartz, in eene richting ten zuiden
en noorden loopende. In het halfrond van
rotzen, die de Kaap uitmaaken, is een uitdee-
kende punt, na het westen, waar wij fneeuw
vonden op een plek niet meer dan twee vade-
men boven het waterpas der zee; eene om-
Handigheid, welke eenigermaate de theorie der
Franfchen, ten opzigte van de fneeuw, op
eene zekere hoogte in den dampkring, fchijnt
omverre te werpen, en, in de daad, het ge-
heele ftelzel van mairan, buffon] en baillie
ten opzigte van de middelpuntige hette.

De eenige foort van Vogelen, die wij in
deeze rotzen konden ontdekken, was eene tot
het gedacht der Motacillas behoorende. Maar
op eenen kleinen afdand van de Kaap zee-
waards aan, waren de Uria grillas, eenige
foorten van Larus, en de Alca arctica zeer
gemeen. Het gelukte mij eenige van deeze
Vogelen magtig te worden.

Een zagte wind, uit het noorden waaijen-
de, noodigde ons om de Noord-Kaap te ver-

laa-



REIZEN DOOR174
laaten, en ftelde ons in daat om gebruik van
ons zeil te maaken; dan naauwlijks waren wij
tusfchen de vijf en zes Engelfche mijlen ge-
vorderd, of eene dilte overviel ons, 't geen
de fchepelingen noodzaakte hunne riemen te

gebruiken.
Wij keerden na Alten niet terug langs den-

zelfden koers, dien wij van daar vertrekken-
de, genomen hadden; maar bezogten alles,
wat wij begreepen onzer kennisneeminge waar-
dig te weezen, op de eilanden, die de kust
omzoomen.

Eerst kwamen wij op het eiland Maafo, be-
woond door een Geestlijken, een Koopman
én nog dertig huisgezinnen. De Koopman ont-
ving ons, met de grootde tekenen van onder-
fcheiding ; hij boodt ons verfcheide foorten van
fterke dranken aan; gaf ons ten gefchenke eeni-
ge fponsgewasfen, in deezen oord groeiende,
met eenige zeefchelpen, onder de laatde be-
vondt zich een Cancer Bernhardus eremita, in
een Buccinum glaciale; en daar benevens eene
Alca alce, door zijn zoon opgezet. Hij toon-

de ons de ommedreeken zijner wooning; dee-
ze bedonden eenvoudig uit rotzen, en eenige
hooien, waar in zij otters vingen.

Bij ons vertrek hees hij de Deenfche vlag,
en
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en groette ons met drie kanonfchooten. Alle
deeze uitdeekende blijken van eerbetooning,
waren mogelijk het uitwerkzel niet van enkele
gastvrijheid; doch veel waarfchijnlijker van de
bedriegende verbeelding, dat wij twee Prinfen
waren, die vermomd reisden. Deeze verbeel-
ding hadt haaren grond in een vroeger voor-
val. Een zoon van wijlen den Hertog van Or-
leans, kwam, naa door Noorwegen gereisd te

hebben, van daar met een fchip aan deeze
kust. Van het Eiland trok hij na Alten, van
Alten reisden hij te paard bijkans denzelfden
weg als wij gekomen waren, vergezeld door
een jong Heer, montjoje geheeten. Beiden
deeden zij de reis onder aangenomene naamen,
de eerde heette muller, de tweede froberg;

In 't jaar, naa dat deeze Heeren hier geweest
waren, werden de kooplieden aan de kust on-
derricht, dat een hunner de Prins van Orleans
geweest was. Zints dien tijd gelooven zijn in
Noorwegen, als mede op de kusten van Lap-
land, dat twee Heeren te zamen reizende, en
van één of twee knegts vergezeld, een Prins
is, die om kundigheden op te doen, of ver-
maakshalven, reist.

Om juist te beoordeelen, welk eene gast-
vrije bejegening wij te Maafo aantroffen, zou

men
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men moeten weeten, of de twee bovengemel-
de perfoonen dezelfde tekens van eerbetoon*
als wij ontvingen. Naderhancb deed ik eene
reis, met mijnen Landgenoot, de Heer bel*

lotti, door Noorwegen, waar wij, op dezelf-
de wijze, met alle tekenen van eere, bejegend
werden. Gewis, ik erken, met hartlijke dank-
baarheid , het onthaal ons gegeeven en de gast-
vrijheid ons betoond in dit land; doch ik kart
zonder de waarheid te kort te doen, niet naa-
laaten te berichten, dat men overal ons hieldt
voor twee Italiaanfche Prinfen, die eenigen
tijd in het Noorden kwamen doorbrengen, ge-
duurende de ontrustende woelingen in ons Va-
derland. Alle de Almanaken, daar voorhan-
den, werden zorgvuldig geraadpleegd, om uit
te vinden welke Prinfen wij mogten weezen.
Mijn vriend van een tederder gedel en zagter
uitzigt zijnde dan ik, zwaarder en rustiger van
gedalte, ging voor den onbekenden Prins, ik
werd gehouden voor diens Secretaris of zijn
Mentor op de reis. Eenigen hielden hem voor
den Zoon des Hertogs van Parma, andere voor
den Zoon des Hertogs van Modena. Verfchei*
dene, die zorgvuldiger in hunne nafpeuringen
waren dan de rest, vervoegden zich tot de
Geflachttafels, ten einde zij, door zijn ouder-

dom
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dom te vergelijken bij dien van andere Prin-
fen, welke zij vermeld vonden, in daat mog-
ten geraaken, om 's Prinfen waaren rang en af-
komst te bepaalen. Ik twijfel niet of wij
zouden, zonder deeze misvatting, dezelfde be-
leefde gastvrijheid genooten hebben; doch kan
niet nalaaten te vermoeden, dat dit begrip niet
zonder invloed bleef bij zekeren rang van lie-
den, in de voornaamfte deden van Noorwegen,
waar wij ons eenige dagen ophielden.

Van Maafo trokken wij na Hammerfest, eene
plaats waar twee of drie Kooplieden, één Geest-
lijke, nevens eenige andere Familien, woonen.
Alle de kleine' bewoonde plaatzen, op deeze^
kust, hebben eene zeer groote overeenkomst-
met elkander; rondsom alle heerscht dezelfde
onvrugtbaarheid, dezelfde naaktheid, het zelfde
rotsagtige.

Niet verre van Hammerfest vloeit eene
kleine rivier door een niet onbevallig oord,
befchaduwd door eenige berkenboomen: in
deeze rivier vangt men uitmuntende falmert.
Recht tegen over Hammerfest ligt een fchier-
eiland Hwalmysling geheeten, op 't welk zich
eene groote menigte haazen onthoudt, van wel-
ker vellen de eigenaar 's jaarlijks van twee tot

tot drie honderd rijksdaalers trekt. Een der
111. Deel. . M koop-
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kooplieden te Hammerfest gaf ons een duister
bericht van een Engelsch Fregat, 't welk, ze-
ven of acht jaaren geleden, op deeze kust, ten
tijde zijner voorzaaten, gekomen, met twee

Starrekundigen, welker eene een Obfervatorium
voor zich zelven, op een nabijgelegen berg,
bouwde, terwijl de andere, voor eenigen tijd,
zijn verblijf aan de Noord-Kaap hieldt. Hij
wist zich, noch het nette jaar, noch de naa-
men dier Starrekundigen, te herinneren; maar
alleen, dat het vertoon, 't welk hét fchip
maakte, van zulk eenen indruk op de bewoon-
ders deezer kusten was, dat zij allen uitliepen
om het te zien, en heenen gingen, met de
ontzettendfte vreeze, dat dit fchip gekomen was'

om oorlog in dien oord te voeren, en hun
land' te verwoesten.

De Geestlijke te Hammerfest, was een zo
welgefpierd man, en van zulk eene reusagtige
grootte, dat, indien zijn verdand eenige even-
redigheid hadt tot zijne lichaamsgedaante, hij
zeker de bekwaamde Godgeleerde onzer eeuwe
zou geweest hebben. Hij fprak Latyn en
Hoogduitsch, en betoonde zich zeer begeerig
na nieuws, en boven al van daatszaaken. Hij
verheugde zich zeer ons te zien, verzekerd,
dat wij in ftaat zouden weezen om hem eenige

ka-
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Batcre nieuwstijdingen, dan hij bezat, mede te
deelen. Men kan zich een denkbeeld vormen
van de weinige gemeenfchap, welke 'er plaats
heeft tusfchen deeze ftreeken en het overige
van Europa, uk het volgend Haaltje. Het was
op den negentienden van Julij des jaars 1799,
en de Kerkleeraar te Hammerfest hadt geen
bericht ontvangen van de groote verrichtingen
der Volken, zints de overwinning, door de
Engelfche Vloot, te Aboukir in Augustus des
jaars 1798 behaald.

Wij ontvingen dezelfde eerbetooningen niet
ais te Maafo, misfchien om dat de kooplie-
den te Hammerfest noch kanon, noch kruit
hadden. Zodanig ,is de zwakheid en dwaaze
grootschheid der menschlijke natuure, dat wij*
bij ons vertrek van deeze plaats, eenige teleur-
ftelling gevoelden, toen wij geen kanon hoor-
den losbranden. Het zou ons niet mishaagd
hebben, indien het zelfde bewijs van eere, of
liever dezelfde zotheid, ons ook hier bewee*
zen ware.

Te Alten kwam ons de man te gemoet,
dien ik te werk gedeld hadt om planten
en infecten te verzamelen, en een ander,
die bij ons kwam om ors met zijn fpeelen te
vermaaken, en ons een daal te geeven van de

M 2 mtt*
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muzi'k in dit gedeelte van Europa. —— In dit
dorp hielden wij ons verfcheide dagen op, om
de noodige toebereidzelen te maaken tot cns
wederkeeren na de Bothnifche Golf. — Geduu-
rende dien tusfchentijd, deeden wij een klei-
nen uitdap na Telwig, om de Laplanders te
zien, die uit alle oorden aldaar komen, om
hun visch te verkoopen. Het is een kleine
haven of zee - kreek, drie mijlen van Alten ;
men vindt 'er een dorp, bewoond door eenige
Kooplieden, één Geestlijke, die 'er eene kerk
heeft.

Ik zal mijne leezers niet verveelen met een
breed verhaal van alle de kleine omdandighe-
den onzer wederkeering door de woestijn. Ik
zal u met een fnellen marsch te Tornea bren-
gen, en alleen ruwe ommetrekken van onze
reis geeven.

Met twee boots voeren wij de rivier Alten
op, tegen alle de watervallen in, en bragten
het door voldandigheid verder dan iemand te
vooren ooit gedaan hadt. De vaart langs dee-
ze rivier is zo fchilderagtig als de verbeelding
en het hart eens fchilders kan verlangen. Op
eenige plaatzen zijn de oevers bedekt met ber-
kenboomen; op andere leveren zij eene ruwe
en verfchriklijke vertooning op; rechtftandige

rot-
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rotzen, met hier en daar diepe fpleeten en deil-
tens, ontzettend en onbeklimbaar. De rivier
opvaarende, ontmoeten wij een waterval, recht-
ftandig uit een rots voortkomende, welke eene
treffende gelijkvormigheid hadt met de ruïnen
van het boogswijze verwelfzel eens hoofdkerks.
Aan den voet van deeze rots is een klein meir,
en rondsom natuurlijke trappen als in deen ge-
houwen, 't welk aan 't geheel het voorkomen
geeft van eenen ouden tempel. Hier zagen wij
een beer, naa de rivier, te deezer plaatze ge-
komen om zijn dorst te lesfehen; dan deeze
hadt ons niet ontdekt, of hij vlugtte bosch-
waards. Een vos kwam te zelfder plaatze
drinken waar het voorde gedeelte onzer tent

ftondt, wij hadden in denzelven den nagt door-
gebragt.

Hooger op werden wij getroffen door het
gezigt van twee watervallen tegen elkander
over, en beiden van de oevers der zelfde ri-
vier Alten nederftortende; terwijl die rivier
zelve, op een kleinen afdand, een onoverko-
melijken waterval vormt. De nabijheid van
drie zulke watervallen is volkomen éénig in
haare foort, ik althans heb niets dergelijks ge-
zien of 'er van gehoord; en was het mij al-
leen in tekening voorgekomen, het zou mij

M 3 een
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een werk der verbeelding toegefcheenen heb*
ben, en geheel ongeloofbaar.

Te deezer plaatze deeden wij eene pooging
om tegen den waterval der riviere op te vaa-
ren; fchoon dezelve ons oogmerk fcheen te
befpotten, en wij hier het non plus ultra,
(hier niet verder*) van onze reize te water

aangetroffen te hebben. Om ons opvaaren te

gemaklijker te maaken, plaatde ik de Laplan*
ders in verfcheide danden met touwen in hun-»
ne handen; een touw had ik om mijn middel
gebonden, om mij in de ontkoming te helpen,
wanneer de boot ging zinken, of omkantelde,
In de daad, dezelve kwam op 't punt om ten
gronde te gaan, en, hadt de Laplander , het
touw aan de deven vastgemaakt, niet terug ge-
trokken, wij waren gewis gezonken,

De gevaaren, welke wij, bij deeze water-

vallen liepen, moeten niet toegefchreeven wor*

den aan eene zugt om avonturen te zoeken of
aan noodzaaklijkheid, doch, hoe wonderfpreu-
kig het moge klinken, aan luiheid. Wij zaten

redelijk gemaklijk in ons vaartuig; doch, indien
het verder opvaaren der riviere, naa her aan*

wenden onzer uiterde poogingen, ondoenlijk
bevonden werd, dan zagen wij als ons lot voor-
Uit, dat wij wederom genoodzaakt zouden wee-*

zen
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«n een naare en verveelende bergketen over te

trekken, en een zo moeilijke als verdrietigen
weg te voet af te leggen, met gevaar van in
de bosfchen te verdoolen. Hoe verder wij
langs de rivier in het land opvoeren, hoe kor-
ter onze weg te land werd. Gelukte het ons
deezen waterval te boven te komen, dan was
waarfchijnlijk de rivier, voor een lange wijl,
zodanig dat wij roeiende onzen weg konden
vervorderen. Deeze omdandigheden lokte ons
uit om de proeve te neemen. Wij namen de-
zelve; doch zonder vrugt.

Gevolglijk gingen wij weder int gebergte,
nieuwe dwarswegen inflaande, ten einde rivie-
ren en meiren te vermijden. Het leedt maar
weinig tijds of wij bevonden ons in eene an-
dere lugtdreek. De thermometer van celsius

daalde tot vier graaden. Eenige wolken, bo-
ven ons heen drijvende, bedekten ons met

fneeuw en regen. Twaalf uuren trokken wij
voort zonder ophouden, dan alleen als wij het
noodig vonden eenige verfrisfing te gebruiken,
eer wij de rivier Alten bereikten. De vrees
voor verandering van het weer of het opko-
men van een dorm, deedt ons onzen loop ver-
haasten, en wij veroorloofden ons geene lan-
ge of veelvuldige tusfchenpoozen, geduurende

M 4 eene
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eene reis, die niet korter was dan vijftig En*
gelfche mijlen.

Eindelijk bereikten wij dezelfde plaats, waar
wij onze Laplanders van Kautokeino met hun-
ne boots lieten, en daar wagten om ons we-
der na Kautokeino te voeren. Wij hadden eene
boode afgevaardigd, om hun te verwittigen van
onze wederkomst, en hun te huuren om ons
daar, tegen dien dag, te gemoet te komen. Een
noordlijke wind befpaarde onze fchippers de
moeite om tegen den droom op te roeijen.
Eenige takken van den berken-boom, thans
vol in blad, overeinde gezet, vervulden het
gebrek van een zeil.

Kautokeino bereikt hebbende, vonden wij
ons in de noodzaaklijkheid om een andere reis
te voet te doen, tot aan Enontekis, welke
plaats wij verkoozen aan te doen. Men wist
niet of de weg, in dit faifoen, bruikbaar was,
men hadt zulks nooit beproefd. De bergen,
die Enontekis van Kautokeino fcheiden, zijn
niet half zo hoog als die tusfchen Alten Gaard
en Ma/i liggen; dan wij hadden hier zo groo*
te moeilijkheden te boven te komen als op die
in Noorweegsch Lapland. Wij moesten rivie-
ren doorwaaden, zij waren omgeeven door
moerasfen. Onze goede Laplanders wisten,

zo
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70 min als wij, op welk eene plaats wij ons
bevonden; hunne gevoelens, op dat duk, ver-
fchilden. Waarlijk zonder de aanwijzing van
ons kompas , zouden wij gevaar geloopen
hebben om tot de aankomst van den winter,
in deeze bofchen om te zwerven, of genood-
zaakt geweest zijn na Kautokeino te rug te

keeren.
Naa twee en een halven dag op- weg ge-

weest te zijn, en eene reis van bijkans hon-
derd Engelfche mijlen afgelegd te hebben, za-
gen wij den Kerktooren van Enontekis. Wij
kwamen te dier plaatze den dag naa het ver-
trek van twee Engelfche reizigers, die dezelf-
de reis als wij ondernomen hadden; dan een
hunner de koorts gekreegen hebbende, waren
zij, naa eenigen tijd, te deezer plaatze, ge-
bleeven te zijn, genoodzaakt te rug te kee-
ren. Deeze Heer was Meester der Kusten,
en Lid van Jefus Collegie te Cambridge, een
man van vernuft en leevendigen aart. Hij
was in Italië geweest, en verneemende, dat
een Italiaan noordwaards was opgereisd, en
misfchien langs deezen weg zou te rug kee-
ren, hadt hij in eene foort van Aantekenboek,
door den .waardigen Geestlijken gehouden,
vier regels uit ariosto gefchreeven, die. wonr

M 5 der
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der wel op mijnen toedand pasten, en naar
het leeven, de moeilijkheden van mijne reis
affchilderden (*).

Deeze twee Engelfche Heeren hadden zich,
.eene week lang, bij den Geestlijken opgehour
den, en waren door geheel het gezin, met de
uiterde zorgvuldigheid opgepast, geduurende
de ziekte des eenen. Zij bedooten eene ver-
■tooning te geeven, welke zij begreepen, dat
de Laplanders, uit alle omliggende oorden,
derwaards zou lokken, en gefchikt fcheen om
een diepere indruk op de harten te maaken.
Dit was het laaten opgaan van eene lugtbol.
-Ik weet niet welk eene uitwerking, die ver-
tooning op de Inboorelingen maakte; doch ik

heb
(*) Set giorni me n'andai mattina e fera

Per balze e per pendui orridi e flrani
Dove non via, dove camin non era
Dove nè fegno, nè vestigia umana

De zin komt hier op neder:

„ Zes verdrietige dngen,van den morgen tot den avond,
bragt ik door.„ Ik trok over veelvuldige hangende fchuintens , fchrik-
lijk woest.„ In het einde vond ik eene wilde en fbmbere valei,„ Met bergen en vervaarlijke rotfen omgeeven,

„ Waar geen mensch ooit den voet zette."
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heb reden om te veronderftellen, dat de volks-
toeloop niet groot geweekt hebbe.

Die Reizigers fchreeven, toen zij vertrok-
ken , in het register in het Engelsch , 'er onder
voegende. ~ Vreemdeling! wie gij ook„ moogt weezen , die deeze verafgelegene„ Noordfche Gewesten bezoekt, keer weder

~ na uw Geboorteland, en erken, dat Mensch-
„ liefde geleerd wordt onder befchaafde Vol-„ ken; maar uitgeoefend, waar de befpiege-„ lingen der weetenfehappen nimmer komen."

Op de daar tegen overdaande bladzijde van
het boek trof ik weder den naam aan van den
Heer vesfrotti, die hier gekomen was om
de Laplanders te doen weeten, even gelijk
hij de Finlanders, in het Latijn, beduidt hadt,
dat hij, in vroegeren dage, Voorzitter in het
Parlement van Dijon geweest was, met deeze
woorden:

Libertatem quarens feditionis que, theatrunt
fugiens, hic fuit 15 Martii Anno 1792.

CAROLUSRICHARD DE VESVROTTI , Dijionenfis
Prafes in fuprema rationurn curie Burgundiae.

De Kerkleeraar van Enontekis was een ge-
leerd man,en bedeedde den tijd, die hem van
Zijne amptsbezigheden overfchoot, in nafpeurin-
gen, het land en de inkomften betreffende, en

na-
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natuurkundige onderzoekingen. Hij hadt groote
verzamelingen tot de Natuurlijke Historie, in
alle takken behoorende; en desgelijks een ge-
fchreeven boekjen, behelzende antwoorden op
een aantal vraagen, gedaan door een Zweedsch
Heer, die in deeze dreeken reisde om zijne
kundigheden in de Natuurlijke Historie uit te
breiden.

Weinig oogenblikken vóór onze aankomst
was dien eerwaardige Leeraar uit gegaan. Vin-
dende , dat 's mans egtgenoot eene verdandi-
ge, zo wel als welopgevoede vrouw was,
deeden wij haar verfcheide vraagen, ten op-
zigte van de volkrijkheid, en de natuurlijke
voortbrengzels van dit gedeelte des Lands.
Hier op haalde zij haars Mans handfchrift voor
den dag, de eigende dukken, waaromtrent

wij eenige opheldering verlangden, betreffen-
de. Dit handfchrift was in vijf hoofddukken
'verdeeld. Het eerfte handelde over de volk-
rijkheid der Parochi van Enontekis; het twee-
■de over kerklijke zaaken; het derde over de
volkplantingen hier aangelegd; het vierde over
de op eene herderlijke wijze leevende Laplan-
ders; het vijfde over de Natuurlijke voort-

brengzelen. Ik maakte eenige aantekeningen
uit dit handfchrift, welke ik thans mijnen Lee-

•zeren mededeel. De
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De bevolking van Enontekis , en van de ge-

heele Parochie, bedaat uit negen honderd en
dertig zielen; van deezen zijn twee honderd
en acht en vijftig Volkplantelingen, of op vas-
te plaatzen woonende Laplanders; zes hon-
derd en twee en zeventig zijn zwervende huis-
gezinnen, die in het gebergte zich onthouden,
en op hunne rendieren pasfen.

Van het jaarlijks inkomen, het geen hem
zijne dandplaats verfchaft, en de renten, wel-
ke hij van zijne Parochie ontving, zweeg de
Leeraar voldrekt, dan hij fprak in het breede
van de wijddrekkende vermaardheid der Kerke
van Enontekis, als gaande tot de afgelegende
oorden van het Noorden. De Noorwegers 9

fchrijft hij, zijn gewoon, wanneer zij eene
lange en gevaarlijke reis gaan doen, aan de
Kerk van Enontekis, een kaars te zenden, om
daar in te branden, of eenig ander klein ge-
fchenk, bij wijze van gelofte. Hij onderricht
ons, dat de zwervende Laplanders nog eenige
overblijfzels van 'het Heidendom behouden
hebben. Men trof hier en daar, in de wil-
dernisfen deenen aan, eenige gelijkvormigheid
hebbende met de menschlijke gedaante. Wan-
neer het gebeurt, dat deeze Laplanders, in
hunne omzwervingen, van plaats tot plaats,

met
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met hun vee , een deezer deenen voorbij
trekken, brengen zij offeranden aan deeze af-
goden toe. Rondsom die beelden wordt al-
toos eene menigte hoorns van rendieren ge-
vonden. Hij vermeldt, daar benevens, dat de
Laplanders eene groote menigte gelds bezit-
ten, het welk zij de gewoonte hebben in de
aarde te begraaven; zo dat honderden van
Rijksdaalders veelmaalen verlooren geraaken,
wanneer de eigenaars overvallen worden door
éene zwaare krankheid en derven, eer zij aan
iemand de plaats ontdekt hebben, waar hua
Verzamelde fchat verborgen en begraaven ligt.

Ten aanziene van de kleeding der Laplan-
deren, merkt hij op, dat 'er naauwlijks eenig
ander onderfcheid is rusfchen die der zwerven-
de bergbewoonderen, en die hun vaste ver-
blijfplaatzen houden, dan dat de laatstgemel-
den gewoon zijn in den zomer wollen kleede-
ren, in ftede van rendierenvcllen , te draagen,
en hemden hebben, die de anderen niet be-
zitten. Het eenig boek, naar zijn onderricht,
onder de Laplanders bekend, is hun gebeden-
boek.

Hij gewaagt van eene foort van lijm van
rendieren hoornen vervaardigd, welk hij ge-
tuigt zeer goed te zijn. Voorts merkt hij

op-
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op, dat de algemeenfte kwaal onder de ren-
dieren, die is, welke den naam van MilzA
draagt; tegen dezelve is geen geneesmiddel;
het dier daar door aangegreepen, derft binnen
het jaar. Hij voegt 'er nevens , dat ongemak
aan de oogen, den lever, het hart, en de
pooten deezer dieren , zeer algemeen zijn. Hij
fpreekt desgelijks Van de verbaazende hoeveel-
heid wolven, die in het voorgaande jaar(1798)
eene groote dachting onder de rendieren had-
den aangericht: derzelver menigvuldigheid
fchrijft hij toe aan den oorlog in Finland.
Hier boven hebben wij des eene aanmerking
gemaakt.

Wat de voortbrengzelen van den grond be-
treft, bericht hij dat de aardappelen zeer wel
voort willen : doch dat men andere, voor de
keuken gefchikte wortels en planten, niet dan
met veel moeite kweekt. Gerst en Haver
groeit hier. Ter bebouwing van den grond
maaken zij gebruik van een ploeg, zonderling
van maakzel, en aan dit land eigen; doch
zeer gefchikt om een grond te ploegen, waar
in eene groote hoeveelheid van groote dee-
nen, in dien veldarbeid moet vermijd worden.
De Rubus arcticus, tiert hier zo goed niet
als de Rubus chamamorus.

De
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De door dien Geestlijken opgetekende voge-
len zijn deeze:

Strix Scandiaca
Strix Nyctea
Turdus rofeus
Motacilla Suecica
Tringa Lapponica.

Tringa lobata.
Platalea Leucorodia
Anas nigra
Anas Erythropus

Van de Infecten geeft hij noch eene be-
fchrijving, noch doet 'er eene optelling van,
noch vindt ik 'er een naamlijst. Hij verzamelt
ze nogthans, en zendt dezelve aan zijne Vrien-
den, als mede aan de Academie der Weeten-
fchappen, van welke hij een jaargeld trekt van
zestig Rijksdaalders, om hem in daat te del-
len tot het voortzetten zijner landlijke kun-
digheden, om zijne waarneemingen te doen,
en agt te geeven op de voorwerpen der Na-
tuurlijke Historie.

Onze reis van Enontekis na Tornea liep al-
toos langs de oevers der rivieren: wij deeden
Muonionifca aan, waar wij onzen vriend den
Priester, en onzen uitdeekende Schipper si-

mon zagen. Wij bezogten onze oude beken-
den, op de onderfcheidene plaatzen, welke wij
doortrokken, als, bij voorbeeld, re Kengis en
Opper -Tornea, waar wij den Parochie Lee-

raar, en diens beminnelijke, Dogters, gingen
zien.
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zien. Te Tornea verzuimden wij geenzins,
onze opwagting te maaken bij onze vrienden,
den Rector en de Kooplieden, die ons voor
verbaazend veel onderneemende reizigers hielden.
Eindelijk deeden wij een zegepraalenden in-
tocht te Uleaborg, waar wij aan de voor ons
zeer bekommerde vrienden, toen wij de reis
aanvingen, de fchulpen, de fponzen, de vo-
gels , en andere natuurlijke zeldzaamheden,
door ons verzameld, vertoonden, ten onlo-
chenbaare betooge, dat wij weezenlijk aan de
Noord-Kaap geweest, en den verst afgelege-
nen uithoek van Europa bezogt en doorkruisd
hadden.

111. Deel. N BE-
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BESLUIT.

„ JT/us eindigde een togt," zegt reignard,
in het dot zijner Reize na Lapland, „ wel-„ ken ik, om al het goud, dat in de wereld„ is, niet zou willen of ik hadt denzelven ge-„ daan; doch dien ik, om al het goud, dat in
„ de wereld is, niet weder zou willen her-
„ haaien." De Franfche Reiziger, kon
mijns oordeels, geen juister fchilderij van zijn
character, en den geest, waar mede hij zijne
verre reizen ondernam, gegeeven hebben, dan
begrepen is in deeze weinige woorden:

Nieuwsgierigheid is of de uitwerking van
eigen belang, eene begeerte inboezemde om
iets te leeren, wat nuttig kan weezen; of
„ van hoogmoed, die onze eerzugt kittelt om
„ iets te weeten, aan anderen onbekend."
Strekt niet het tweede gedeelte deezer bepaa-
ling van rochefaucault om licht te verfprei-
den op, en als het ware het denkbeeld weg te

neemen van het zeggen des Heeren reignard ,
hetwelk zo zeer zich zelven wederfpreekt ?
Hij wilde, om al het goud, dat in de wereld
is, de trotfche voldoening van de eenige

Fransch-
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Franschman te zijn, die ooit in Lapland ge-
weest was, niet derven ; maar ten zelf-
den tijde, fchijnt hij, door het vergrooten
der moeilijkheden zijner reize elk te willen
affchrikken, die mogt wenfchen zulks naa
hem te doen. De zugt na beroemdheid wordt,
te regt, het klemde zwak van edele zielen
gerekend; doch, wanneer deeze ontaart, in
den beuzelagrigen trots om anderen den moed
te beneemen tot het doen eener ondernee-
ming , welke wij zelve volbragten, fchoon wij
derzelver moeilijkheid vooraf wisten, wordt
dezelve zeer wraakenswaardig. Deeze misdag
is maar al te algemeen onder menfchen van
allerlei k'lasfen'; doch bij uitdek onder de Ge-
leerden. Dan het is een begrip, eenen Wijs-
geer geheel onwaardig, en zelfs zijn character
vernederende. Het behelst in zich een ver-
langen om den voortgang der kennisfe te ver-
traagen, onder het grootsch voorwendzel van
eenen ijver om dezelve uit te breiden; en zo-
danig eene ontmoediging is misfchien de aller-
nadeeligde, als dezelve komt van iemand, die
hoog geagt wordt, en tegen wien het gemeen
opziet.

Het reizen in Lapland, wel verre van niets
in den reiziger agter te laaten, dan een vrugt-

N 2 100-



REIZEN DOOR196

looze hoogmoed, verfchaft elk een, die den
kring zijner kundigheden, wijder en wijder
wenscht uit te breiden, en die fmaak vindt
in de beoefening der natuur, duizenden voor-
werpen zijner opmerking en nafpeuringe waar-
dig , en heeft, waarfchijnlijk, zelfs eene
drekking, om de weetenfchap grootlijks te

bevorderen, en het geluk des menfchelijken
leevens te vermeerderen. Welk een wijd veld
wordt 'er geopend ter nafpeuringen voor de
Natuurkenner, in deeze uitgedrekte en onbe-

zogte wildernisfen! Zijn niet de groote ver-
fcheidenheden en drijdigheden der lugtdreeken ;
zijn niet de fchielijke overgangen van het eene in

het andere faifoen; zijn niet de' lichtgeevende
verfchijnzelen aan den hemel, die, in den win-

ter, het gebrek aan zonnelicht vergoeden, is

niet die zon, welke in den zomer nooit den
gezigteinder verlaat, — zijn niet alle deeze ver-

fchijnzelen gefchikt om verwondering te ver-

wekken?
Elk voorwerp heeft, in deeze Gewesten,

een voorkomen van nieuwigheid. De rivieren
en meiren zijn voorzien .met derzelver bijzon-
dere foorten van vifchen; de bergen zijn vol
mijndoffen van allerlei foort; het rendier, de
veelvraat, de lemming of bergrot zijn die-

ren,



LAPLAND. 197

Ten, in andere deelen van Europa, onbekend.
De vogelkenner ontmoet 'er vogelen, bijzon-
der aan deeze lugtdreeken eigen; de verzame-
laar van infecten, vindt, op eiken dap, zeld-
zaame en dierbaare voorwerpen tot verrijking
van zijn fchat. Zelfs het naauwzoekend en
doordringend oog van linnjEUs liet in zijn
vak nog wel iets over voor verdere nafpeuring.
Een aantal Infecten, zelfs tot deLepidoptera be-
hoorende, werd naderhanddoor den Heer quen-
zel en anderen ontdekt, en maaken veel waar-
dige ajrtijkelen uit in verzamelingen van dien
aart. En, hoewel de plinius van Zweeden
allerzorgvuldigst geweest hebbe, omtrent de
voorwerpen der Plantkunde, en in de verst-
afgelegene hoeken, zogt na elke daar ge-
booren en landeigene plant, welke fcheen,

Gebooren om ongezien te bloeijen,
En in de wildernis, haar geuren te verkwisten,

zal nogthans diens onderzoekersnaakomelingfchap
genoegzaame bezigheid vinden, in de klasfe der
Crijptogamia, die door de Scheidkundigen on-
derzogt, nieuwe bronnen kunnen openen van
arbeidzaamheid in onze manufacturen en koop-
handel.

Indien de reiziger die betooverende kunst
N 3 be-
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bezitte, door welke hij, bij zijne thuiskomst,
in zijn verzameling eene herzienig kan doen,
van die rivieren, watervallen, en bergen, wel-
ke zijne opeenvolgende vermaaken en verdriet-
lijkheden voor zijnen geest ophoopen, hij zal
in Lapland geen voorwerpen misfen voor zij-
ne aftekeningen. En, fchoon de winter zij-
ner kunde niet gundig is, hij zal bevinden,
dat de zomer duizend voorwerpen oplevert
om zijne aandagt uit te lokken, tot eene rui-
me vergoeding voor zijn betoond geduld. Zij-
ne verbeeldingskragt zal zich verheffen tot
eene verrukking van eenen aan het droefgees-
tige grenzenden aart (*). Die groote een-
zaamheid, en diepe dilte, welke allerwegen
heerscht, zal hem, ten allen oogenblikke, de
vraag voor den geest brengen, tot welk een
goed einde deeze plaatzen dienen? Met welk
een oogmerk al dit fchoon vertoon van mei-
ren , rivieren, beeken en watervallen drekke,
indien deeze woestenijen, nimmer, gelijk het
geval fchijnt te zullen weezen, bewoond zul-
len worden door menschlijke weezens? —.
Dit vraagduk zal nooit door den mensch

op-
(*) Een droefgeestige geftddheid van ziel, volgens

hu.me, best gefchikt voor Liefde en Vriendfchap.
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opgelost worden, zo lang hij botviere aan de
trotfche en zich veel verbeeldende gedachten, of
liever aan 't vooroordeel, dat alles alleen zijnent-
halve bedaar. Die vogelen, welke de bofchen
doen weergalmen, door derzelver wildzang, die
in moerasfen zich onthouden,of in de rivieren,
en in de lugt, en die in den zomer, naa een
langduurige vlugt, uit alle deelen van Europa
zich na Lapland begeeven , om 'er nesten te
maaken hebben niet deeze fchepzels, zo
wel als de mensch, het regt, om hun gedacht
te vermeerderen. Overal aldus vervolgd en
belaagd door valdrikken , welke ingebeelde
behoeftens den mensch doen fpannen, mogen
zij geene wijkplaats hebben, waar zij in rust
de vrugten hunner liefde nederleggen?

Aan den verlichten Wijsgeer verfchaft Lap-
land allerwegen voorwerpen van opmerking
en befpiegeling (*). Geen kunden bloeien

hier

(*) Het is een belangrijk vraagftuk in de Natuurlijke
Wijsbegeerte, in hoe verre het gevoelen van mairan,
buffon, baillie en anderen, ten opzigte van het geen
zij Centraale Hette noemen, op daadzaaken gebouwd
is. Men vraagt, was 'er ooit een tijdperk, naa de
wording der wereld, waar in de Noordfche Gewesten,
warmer waren dan tegenwoordig? Kunnen wij veron-
derftellen, dat 'er eene verandering van lugtsgefieltenisfe

plaats
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hier nergens ontmoet men tempels, aan-
zienlijke huizen, brokken van kolommen of
andere gedenktekens. De oudheidkenner wan-
delt tusfchen de ruïnen der gebouwen , ten

einde hij de gefchiedenis leere, en de bedrij-
ven van vroegere eeuwen bewondere. In Lap-
land heeft de Wijsgeer gelegenheid, om, on-
der de zwervende Kammen, de eerde begin-
zels te zien van het gezellig leeven van
de Maatfchappij in haare oudfte en vroede
gedaante.

Hij komt, in deezen oord, niét om de
voortbrengzels der menfchen te bewonderen;
maar om de Natuur te befchouwen, de orde

en
plaats gegreepen hebbe, en dat, in het verloop van eeu-
wen , een weezenlijk verfchil ontdaan is in de geftelte-
nisfe des dampkrings? — Deeze vraagen doen zich van
zelve op aan iemand, die door Lapland reist; dan het
fmert mij te moeten erkennen , niets ontmoet te heb-
ben, het geen tot beantwoording kan dienen. Dan dit
kan ik zeggen, dat mij, geduurende den korten tijd,
welken ik mij in Lapland onthieldt, niets is voorgeko-
men , het geen aangemerkt kan worden, om zulk eene
verheevene befpiegeling te onderfchraagen. Ik zag geen
heete watervallen, geen voetftappen, gelijkende na een
vroeger warmer lugtsgefteltenisfe; ik ontdekte desgelijks
geene overblijfzels van eene grooter bevolking, noch
eenige aanduidingen van zeer vroege inwoonderen, in
overblijfzels van kunst en brokken van oudheid.
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en overeendemming, welke in de fchepping
heerscht, de vaste en onveranderlijke orde der
dingen, en de wijsheid der Voorzienigheid te

ontdekken, welke allerwegen zich opdoet. .—
Hij komt met oogmerk, om in deeze woeste

plaatzen, de paaien zijner kundigheden wijder
uit te zetten, om zijne Godsvrugt voedzel te

verfchaffen, en den weg van zijn toekomend
geluk te beter te leeren kennen. — Hoe voor-
deelig is, derhalven, eene reis na Lapland,
voor een Reiziger uit het Zuiden! Welk een
anderen reiskoers kan hij neemen, gefchikter
om zodanige bedenkingen te doen gebooren
worden, en zulke lesfen te geeven, die ten

zijnen beste drekken! Hoe groot is zijn Voor-
deel boven de Reizigers uit het Noorden, die
hun ruw geboortegewest verlaaten, onder ons
komen, en door kragt der hebbelijkheid, een
fmaak en zugt krijgen voor vermaaken, welke
hun geboorteland weigert! Zij brengen t' huis
het verlangen om zulk eene lugtdreek te be-
woonen, zulk een hemel te aanfchouwen, als
zij verlaaten hebben; zij voelen alle dagen ze-
ker gemis; zij beklaagen zich over mangel aan
die vermaaken en uitfpanningen, als bijzonder
eigen zijn aan Landen, waar in eene grooter
maate van befchaafdheid plaats vindc, en eigen

111. Deel. O zijn
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zijn aan een zagter lugtdreeke; zij verlangen
na de voldoening, welke ontftaat uit het aan-
kweeken van weetenfchap en de volmaaking
der fchoone kunden. —— Maar geluk wordt
niet weezenlijk bevorderd, door de enkele her-
denking van die verloorene genietingen.

De Reiziger van het Zuiden, integendeel,
wederkeerende uit een Gewest, hetwelk zulke
vermaaken en voordcelen niet fchenkt, ze-
gent met dankzegging de zon, welker gunfti-
ge invloed en weldaadige draalen, allerwegen
blijdfchap, 'vrugtbaarheid en overvloed ver-
fpreiden. En,wanneer hij, bij zijn wederkee-
ren, zo gelukkig is, dat hij vrede en gerust-
heid , allerwegen in zijn land vindt, en dat de
heerfchappij der Wetten, aan allen regt en
befcherming verfchaft, dan mag hij van zijnen
arbeid en vermoeienisfen rusten; dan in den
fchoot zijns gezins burgerlijke deugden bevor-
deren, die weetenfchap en befchaafdheid aan-
kweeken, welke in een zo naauw verband
daan, met deugd en geluk, en zijne Landge-
nooten vergewisfen, dat zij het gelukkigst volk
des geheelen aardbodems zijn!
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