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VOORREDEN
AEN DEN LESER.

L over lang heb ik gctragt de we-
reld iets te doen fien, bchelfende-
de Policyen,Lanfchappen,Koop-
manfchappen,Tooveryen en ma-
niere van leven der Laplanders.
Terwijl mijn geeftmet deze ge-
dachtenbefwangerd was, heb ik
eenWerk gevonden , 't geen my

eenige geletterde Luiden, die van dusdanige beichryvin-
gen eenzeer naaukcurig oordeel weeten re geven ,aenge-
raden hebben te doen vertalen; en zeker *ktwijffel niet of
mijnieverzal hieringepreezen worden, dewijl dit zelve
Werk om fijn byzondere netheid, en zeer ongemeene
aanmerkingen, alreedts int Hoogduits, Engels, Latyn,
en Frans, gedrukt is geweeft. 'kOordeelde het derhal-
ven raadfaam den Nederlanders ook te doen zien, water
in die Geweften omgaat, daar wy totnoch toe geen goede
befchry ving afhebben gehad ; want wat het geen belangt,
daerde Liefhebbers zich zo lang mee behulpcn hebben,
zy zullen hier uit bevinden, dat het meer met Kinderach-
tige fprookjes, als met waarheden, vervuld is, en datzelfs
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deWaarheden op zulk een vreemde wijs verhandeld zyn,
datze daar naauwelijks voor aangenomen konnen wer-
den. Altijds pleeg uit Afnca iets nieuws voort te komen,-
maar geenminder hoorn van overvloed geeftons de Noor-
der Pool. 't Geen wel eertijds van andere Schryvers fabel-
achtig en enkelijk door giffingen gefchreven is, werdal-
hierop verfcheide plaarfen wederlegt; en dezewederleg-
gingenzijn hierom te geloofwaardiger,dewijl onfen Au-
theur defe dingen zelfs onderfogtheeft. Nu is het, gelijk
eenieder weet, altijd voor een ffaale wet gehouden , dat
een Oog-getuyge meer geloofs verdiend, als tien Oorge-
tuygen, vermits het gelichtop ver na zodickwilsnietbe*
droogen word, als het gehoor, 'k Twijfel derhalven ook
niet,te meer dewijl zo veele Natiën dit werk waardig ge-
kend hebben om het in hun taal over te brengen, ofmijn
Landtsgenoten fullen alle argwaan aan een kantzetten,en
aan dingen, die zo krachtig ondcrfteund zyn, geen geloof
ontzeggen,immerszo 't hen maar belieft onzydig te gaan,
en niet uit een enkelevooringenomenheid te verwerpen.

Om alle wanorder te vermijden, eneen behoorlijke
geftalteaan dit Lighaam te geven, hebben wy hetfelve
in drie byzondere deelen afgedeeld , in welker m-/??ge-
handeld word van de Landen, der zelver verdeiling,
Volkeren, Toveryen, en meer diergelyke zaken : in
het tweede van deRegering, Gods-dienften , Koopman-
fchappt n, Regrfaken Sec. en in 't laatfte of\ derde vande
Beeften, Kruyden, en Metalen.
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Den Heer Schejfer heeft uitftekend veel moeyten
angewendom met de voornaamften van 't Koninkrijk
Sweeden correfpondentie te houden , ten einde fig te
konnen dienen van alle publike en autentike ftukken.
Ook heeft hy perfoonlijk veel gemeenfehap met de Lap-
pen gehad , niet alleen met de Priefters, maar ook met der
zelver Overigheden en Gouverneurs ; waar door hy
verworven heeft verfcheideneKabinetten en Afteiken in-
gen te mogenfien, van de welken hy ettelyken in dit
Werk heeft doen verbeelden, die veel geloofwaardiger
fijn als die van Olaus Magnus.

Wyl nu de Finnen ('volkeren die een groote gemeen-
fehap met de Lappen hebben) weinig bekend fijn , heb-
ben wy hier agter aen een korte befchryving gevoegd,
uyt dewelke men gemakkelijk kan befchouwen, dat
defe twee volkeren in de meefte zaken weinig van ei-
kanderen verfchillen.

Wilt dit derhalven . waarde Lefer , voor yts raars
aannemen , vermits het komt gelijk van een nieuwe
Noordfe Wereld , die te vooren als in een diepen nagt
begraaven is geweeft,fijnde t'eenemaal onbekend , even
als America placht te fijn ,- doch detijd en de naarftighcid
der Menfchen brengen veele dingen aan den dag, die
men nieten wiftdatin weefen waren, ofze verlichten de

genen,

aan denLefer.



genen , daar men alreedts eenige, doch geen naauwkeu-
rige en zelfs een fabelachtige kennis af had. De geene,
die d'andere befchrijvingen van dit Land geleezen heb'
heb, zullen defe waarheid wel haaft bemerken. Indien
gy nu eenige erkentenis voor onze moeite betuigt, zal
ons zulcks opwekken tot de Druck pars wel haaft weer
aan't gaan te helpen. Vaartondertuflchen wel, en doet
uw voordeel met dedingen, welke gy in de volgende
bladeren gefchrevenfult vinden..

Waar-
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Waaragtige en Aanmerkenswaardige-
HISTORIE

VAN

LAPLAND.
Behelfende

Desfelfs Oorfpronk , Landen , Godsdienften,
Tovery, 't Gebruik des Tover-Trommels,
en Wind koopen, by haar in fwang gaande.

EERSTE BOEK.

I. HOOFTSTUK
T}e naam vanLapland en desfelfs Volkeren. Kleeden.

Samojeden-
En noemt Lapland , Lappenland, en d'ln-
woonders, Lappen, Lopen dikilopen, en Lap-
landers. DeWilde Lappen hebben nog Sout,
nog Brood , nog iets anders waar medefy haar
lufc konnen boeten. Zieglerus is van gevoe-
len , dat Lapland van de Hoogduitfen Lap-
pia is genoemt. De Volkeren van die Lan-
den , fegt hy , hebben alfoo weinig oordeel

als vernuft; En intHoogduits is hetwoord van Lap of Laplander
foo veel te fesgen , alsdie niet eenwoord opfijn pas kan doenofby bren-
gen; dog diefaak is duifter.

De Hoogduitfen hebben Lapland niet gekend dan lange tijd na de
Finnen, Sweden en Moskoviters. d'Oudfte Hiftori-Schrijvers van
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Duitsland, fpreken niet minder dan van Lapland, of dat het felfds
woord iets ongerijmts of ongemanierts fou beduiden. Door ganfeh
Moskovien en Rusland , werden de Laplanders niet anders genoemt
danLappen of Lopen. En gelijck de fpraak der Moskoviters en der
Ruften niet gemeen heeft met d'andereTalen van ganfehEuropa , foo
is 't nietwaarfchijnlijk dat de Moskoviters en deRuften dat woord van
Lappen van d' Hoogduitfe Natie ontleent hebben.

Duitsland is te ver van Rujland en Moskovien gelegen , hebbende
derhalven de minfte Commercie met die Volkeren niet. De Laplan-
ders zijn anders foo qualijk gefehikt niet als men fig fockt wijste ma-
ken. Sy oefenen verfcheidene Konften ; maken ook Naaide-werk j
En hebbenKleeden na haar gelegcntheid,met Goud en Silver gebor-
duurt; alhoewelfeker kurieus Edelman van mening is dat fulks alleen
Tin-draad is. Soo dat het niet en fchijnt, dat het woord van Laplan-
dervan lappen of gelapte Kleeden afkomt, 't welk int Sweeds ftukr
ken ofgescheurde lappen beteikent; Even ofmen wildefeggen datde
Laplanders gefcheurde en (tukkendeKleeden droegen : 't Heeft al foo
veel fchijn als ofmenfeyde, dat leupen en lopen van 't loopen, (dat int
Sweedsloopen te feggen is) afkomt ; want de Lappen loopen niet,
maar glijden alleenig met haar Schoenen met een wondere fnelheid op
hetYs, fettende haar felven, met int ys teprikken, voort.

Ommy niet langer tegen alle de meeningen aan tekanten , ik ben
van gedagten datLapland dusdanig niet en is genoemtgeweeft , uit
oorfaak, om dathet het laatfte Geweft is van Scardien , en 't uiterfte
van de GolfvanBotnia ; maar om dat dievan deLappen bewoond is,
welkers naam in deFinlandfe Taal foo veel bedied als afgedreven Land
en verftootcn tot deLanden die verre afgelegen zijn. De Lappen zijn
dan ten laatften gedwongen geweeft, Finland, uit welke fy oorfpron-
keiijk zijn, te verlaten ; en zijn daarom van deFinnen , Sweden, bluf-
eoviters, en eindelijk ook van de Duitfen Lappen en haar Land Lap-
land genaamt. Maar deLappen noemen haar Land Samojeden-land:
Wantfy en dulden niet, datmenfe Lappen noemt, welke is een nieu-
we en een fmadcliike naam. Sy fchijnt nieuw te zijn ,om dat de
Griekfe en Latijnfe Schrijvers als ook andere, die van deFinnen fchrij-
ven , geen de minfte gewag van Lapland, ik laat ftaan van deLappen,
maken.

Saxo, welke geleeft heeft Anno Chrifti ICXC. is d'eerftedie van
Lapland en de Lappen gefprooken heeft, en felfs is Layland foo lang
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niet bekend geweeft federt die tijd onder dieNaam aan de Volkeren
van Europa.

II. HOOFTSTUK.
T)egelegentheidvanLapland. Hoeby oudsgehietenheeft.

Bepaling. Langte en breete.

Dit ganfchegroote Land, 't geen men heden Lapland noemt,
is d'ouden niet bekend geweeft, dan onderdenaam van Biar-
mta en Scritfinnia. Het begrijpt veel Volkeren, en ftrekt

lig uit tot aan deBergen van Noorwegen na 't Weften toe ; aan de
Noord of Vs Zee na 't Noorden ; Witte Zee en 't MeirLadoga aan 't
Ooften : aan 't Zuiden heeft het Finland , Cartlen en Tavaßbus,
welke zijn aan't Ooften van de Botnife Zee boefem ; aan't Weften
heeft het Angerman met Jantptie.

't Voornaamfte deel defesLands is tegen 't Zuiden gelegen , fiende
na 'tKoninkrijk Sweden, en is Sweeds-lapland genoemt. Hetheeft
tot fijn Land-palen aan't Noord-Weften Finmarken, of Finloppen,
van waar deVolkeren komen die men Finnen noemd , welke aan de
Zee woonen ; Sy zijn ook Lappen geheeten, en haar Land Deens-
lapland, om datfe van deKonink van Denemarken afhangen. Dit is
hetLapland 'twelk van d'ouden met de naam van Scritfinnia isbekend
geweeft.

Het Sweedfe-lapland ftrekt fig uit na de die d'uiter-
fte is na 't Noorden , zijnde na 't Oofterdeel van 't Noorden ; defe
isfeer na aan 't Woud Biarmia der ouden, dat ook Trenne genaamt
is, welke gaatvan hetKafteel Wardhuk tot aan de"Witte Zee. Het
Volk van ditBiarmia draagt de naam van Lappen, maar wijlfe onder,
den Caaar van Mofcovien ftaan, noemt men haar Mofcovtfe-Lappen,
en haarLand Afofcovifcb-LapUnd.

Ik en fpreek alhier niet van die Lappen, nog ook van de Deenfe,
maar die onder Sweden behooren. Het Sweedft- lapland {trekt fig
foo verre uit, dat het by nafoo groot is als ganfeh Sweden: men re-
kend dat Land wel meer dan hondertDuitle mij len lang, en wel t'ne-
gent-g breed. Desfelfs gelegentheid na Polen is omtrent vier-e«-t'fc-
ftig Graden van de Noordfe breete, tot twee-cn-t'feventig toe. De
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langte is omtrent negen-tien Zuyd , van twec-en-dertig tot een-én-
vyftig; En beflaat van daarNoorwegen, van waar zyna het "Wetten
gaat tot na het Zuiden van 't Mufcovtfcb - lapland tegen't Ooften.

Ik voeg hier by een Tafel van de langte en de breedte der voor-
naamltePlaatfen van 't SweedfeLapland, na d'opmerkingen die door
twee vermaarde Mathematici Aron Forfius en Hier. Birkghen gedaan
zijn, welkevan Karel de IX. Koning van Sweden, in 't Jaar M.DC.
uitgefonden zijn , om de Landpalen van fijn onderhoorig Lapland af
te meten.

*
Tafel der
langte en
breedte.
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en desfelfs lnwoonderen. I. Boeck. f

III. HOOFTSTUK.
Van 't Climaat en den aart vanLapland. Lange nagten

en dagen- tMaanligt. Winden- Menigte Snee. Regen.
Snee-bergen. Hebben geen Lente nog Herfts. Het Veld
en Boomenzijn binnen i j dagen Groen-

LApland is foo digt aanPolen, dat des Somers deSon daar niet
ondergaat, en'sWinters niet op denHorizon verfchijnt. De
Lappen hebben 's Winters drie Maanden nagt, en 's Somers

fooveeldag. Als het feer fchoon helder-weer is, ofint midden van
deSomer-fietmen de Son foo wel desnagts als by daag; maar deWin-
ters is een geduurige nagt.

Seker Autheur fchrijft, dat deSon in deSomerfe zonneftand, veer-
tig dagen lange blijft fonder onder te gaan , en datfe des nagts met een
Wolk bedekt is, diedesfelfs Ligt feer verduiftert. Dit ftoot niet om
verre 't geen men van Lapland in 't generaal gevoeld , want't een ge-
deelte van ditLand is feer na aan Polen , en een ander gedeelte daar
feer verre van daan ; 'tEene meer van 't Ooften , en 't ander van 't
"Weften, foo dat fulksniet volkomen van't ganfcheLand kan gefegt
werden.

De Laplanders, terwyl't de ganfche Winter nagt is , weten elke
dag het naderen van de Son, welkedan een feerklare nagt maakt: want
fy hebben de Schemer-tijd des ogtens en die van den avond. Defe'Schemer-tijden zyn feer klaar, en niet lang duirend. Sy werden van 'het Mane-ligt beiehenen, dat in Lapland foo veel teklaarder fchijnt,
alsde Son meerder weg duikt, want de Maan feer hoog is , verbrei-
dende des te bete» fijnklarigheid over alle dingen omdat fienbaar te
maken ;En dat foo wel, uitgenomen een weinig tijds, datmen in
lapland fijn dingen foo wel aan 't Mane-ligt verrigten kan, alsmen in
andereLanden by het Sonne-ligt doet. Menkomt daar by elkander,
men Vifeht; En men doet fijn dingen die men buiten s' huis te heitel-
len heeft: Dit doenfefoo lange als fy Maan-ligt hebben en door den
duifter haarwerek niet hoeven teftaken. Het heldere weer datfy dik-wilshebben, de klarigheid derSterren, en dewittigheid der Snee, die
het Sterre-ligt fig feer verre doet verfpreiden , begunftigt haar, om te
verrigten't gunt tot haar levens Nooddruft vereiilwerd.
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Den Hemel is gemeenlijk helder in Lapland ; deLogt rein en fui-
ver, om datfe van feer grooteWinden beweegt werd; maar die Logt
verandert foo ras als die betrocken werd. De Winden regeren daar
met groot geweld , tn by na geduurig : fy hebben cm geduurige
Wind dieuyt de Zee komt, en in 't hertjevan de Somer fuike groote
donkereWolken maakt, datfe beletten verre van fig af tekonnen fien.
Defe Wind is oorfaak dat 'sWinters fuiken vervaarlijken menigtenvan
Sneeuw komt te vallen, welke, wanneer die op het Land overvalt,
kan men fïg niet befchermen, maar fy gaan dan leggen op d'aarde neer,
fjg met een Mantel deckende, latende fig foo lang befneuwen tot ekfc

e qua<teßuye over is. Dan komen fy van onder de Sneekruipen,
met welkenfy beladen waren , en verbergen fig in deen of d'andere
Tent, die daarnaaft aan is.

'lGrootfte geweld derWindengevoeldmen op deBergen, en lig-
ten alles op 't geen fy ontmoeten, fettende 't fclve feer verre van die
plaatfe af. De Lappen welke fien aan 't geweld van de Storm dat de
Bergen met dickeWolken bedekt zyn, meinen dat dieWolken met
fig liepen, diegene, welke boven deBergen zijn; En fy fchrij ven de
Wolken toe 't geen 'tgeweld van deWind en 't Onweer, die deWol-
ken aanblafen , moet toegerekend werden. En om fig voor defe ge-
weldige Stormen te verbergen, verfchuilen fy in de hooienen fpelon-
].en fa Klippen met al haar Vee dat fy hebben, en blyven daar foo
lange tot het Onweer over is.

Regen isdaarweinig of veel, na dat het jaarveel ofweinig re-
genagtig is. 'tRegend daarfelden inthertje van de Somer: 's Win-
ters 's er vee ' $nee » dat net Aardrijk bedekt is, op welketijd men
gemackelijker Reift als anders: hetLand is dan vaft door de Snee,
want men gaat raf Ter op de betreden Snee. Dan konnen fy v3n twee
Beeften meer getrocken werden dan van tien wel ingefpanne Paarden
op het vlacke Veld.

Men vind in Lapland feer hoogeBergen met Snee-bedekt, fonder
dat dievan de Son kan gefmolten werden; Maar op andere plaatfem
van datLand, fmelt diealle jaar. Daar is teer dicke Mift, die hetfien
feer verhindert, en deReifigers dikwilsvan haar weg doet afdwalen.

DeKoude is in Lapland feer groot, en hareNatuuren zyn we-
derom na den aardvan 'tLand omtekonnen verdragen ; het bevrieft
'er alles, felfs dealderfnelfteßivieren zijn wel een, twee, en dik-
wils drieEllen diep bevrooren. De Meiren en de Zeen zyn daarfoo. vaft
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vaft van Vs , datfe gemackelijk feer groote fwaarten daar of?konnen
dragen.

De Hitte des Somers is foo groot in Lapland niet, als deKon in de
Winter: want de ftraalen der Sonne zyn daar nog fwak, om datfe
daar niet regt op d'Aardc neerfchijnen, foo dat fy de fwacke warmte
verlieten die fy van de Son hebben wanneer die int Teiken van de
Kreeft komt. Maar de warmte van de ftraalen vermeerdert yder
Maand, fonder dat de koude van deLogt die kan om ftooten. Die

te temperen zyn de dampen van de naaftgelegen Zee, en de Snee
welke deheele Somerblyft in de hooien van eenige plaatfen alwaar de
fchaduwe is, en onder de toppen van de Bergen.

De Lappen hebben nog Lente nog Herfts, want de tijd die tuffen
de koude vande Winter is, en de warmte des Somers, is maar wei-
nig dagen geduurende. 't Sou hier een ongemeene faak zyn het Veld
groen te fien , alwaar't vyftien dagen te vooren met Vs en Snee be-
dekt was.

Olaus Petri verhaalt dat hy den vier-en-twintigften Junii Anno M.
D. C VI. tot lorna komende, bevond, dat op fekere plaats deBoo-
men uitbotteden , en deKruiden uit d Aard begonden te fpruiten:
En vyftien dagen daar na wederkomende op defelfde plaats, waren
deKruiden en bladen aande Boomen foo groot als fy behoorden te
zijn ; waar overhy fig feer verwonderde, foo dat hy het qualijk fou
gelooft hebben, indienhet hem was verteld geweeft.

DeAarde is nog vet nog mager, maar vol fteenen en klippen, fulks
dat'et Koorn daar niet wel waffen wil. D'Aarde is opverfcheide plaat-
fen foo vogtig en nat, datm'er diepmet de voeten infinkt, want'et
feer Morafiig is met loopende Waters verfien: Men vind'er nauwlijks
een plaats die bewerkt kan werden , al wast datm'er al de vlijt vande
wereld toe aanwende, en geen koften en fpaarde.

Maar Olaus Petri fegt het tegendeel van het Zuidelijk Lapland, om
dathet onder het deelvan de Zone of Lugt-ftreek behoord ; en van 't

eigenfte Climaat is als Botnia : welke de felfde Logt heeft; en be-
werkt zynde , foo overvloedig Koorn kan voortbrengen als Weft-
Botnia : Dog het temperament van deLogt fonder goede hoedanig-
heden der Aarde, is niet genoeg om goed Koorn voort te brengen.

Sy hebben in Lapland goede Weyen om Beeften vet te maken,
Daar zyn veel kleine Boomtjes, welke, fonder geplant te werden, fig
voortfetten : D« Kruiden zyn fcer goed om t'Eten , en dit van ver-
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fcheiden foorten ; want het hier alfooGroen is, als elders in de We-
reld.

Aan devoet van deBergen , welkeNoorwegen van lapland fithei-
den i zijn groote en lange Boflchagien, alwaar d'eeneBoom d'andere
in langte niet behoeft te wijken : en ook Meiren en MoralTen.

Lapland isvol Klippen en Bergen : Diegene, welke deDofims ge-
noemd zyn , maken een fcheiding tuflchen Noorwegen en Sweden.
Sy zijn vervaarlijk hoog, met feer fterke Winden boven ophaar top-
pen , die foodanig woeden, dat deBoomen daar niet konnen worte-
len .

Beneden aande Heuvelen van Lapland zijn feer bekoorlijke Val-
leyen , die van een menigte en by na ontelbare vermakelijke Fontey-
nen befproeit werden, met feer aangename Beekjes, diefig in deRi-
vere' ontl a<len, of in deMeiren en de daar omtrent gelegene Golf van
Botnia.

Lapland heeft 's Winters en's Somers een ongeloofelijke menigte
van wildeBeeften, mitsgadersfeer veele Vogels en VifTchen , foo dat
de meefte Inwoonders fig daar van fpïjtigen. Om kort te feggen,
't i s »er fOO overvloedig van Gevogelte en Jagt, dat deLappen gemak-
kelijk alle anderefpijfen miflen ; en nog handeling met de nabuurige
Natiën die daar omtrent gelegen zyn, met haarGevogelte en vangt
konnen doen.

IV. HOOFTSTUK.
T>e Verdeelinge van Lapland. Wat CMark tefeggen is.

GAnfchLapland word verdeeld in Deens- Mcfcovifcb- en
Svieeds- Lapland. Het Deenfe ftrekt fig langs den Oceaan,
en is Finmarken genoemd . Het Mofiovife beflaat al het

Land , 't geen is tuffehen'tKafteel Warhuis tot aan de Mond van de
Witte Zee ; 't welk in 't Sweeds Trïenne, int Laplands Pthtnie, en
in 'tMofcovifch Terfchana Voloch genoemd is.

Het Sweedfe, waar van wy jegenwoordig int byfonder fpreken,
geeftmen den naam vanLapmai ki n, of Zuid-Lap land, zynde in fes
Deelen gefcheiden, van welke een yder gehicten is ,dat is foo
veel als een Land ofProvincie. De Namen van de Marken zijn aldus:
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Annguer-Manland Lapmark.
I l l..ipmark_.
Pitha
Lula
Torna Lapmark^.
Kiemt

Yder At.irk_ krijgt zijn naam van deRivier, diefe binnen fig heb-
ben. De Marker, van Angermanland heeft Angertnan mtt Jemptie
aan 't Zuiden , en de Marker van Vma aan 't Noorden, De Vma
is binnen Angermanland na het Zuiden , en de Marker van Pil
aan de Nooru-zv. aan de Grenfen of Frontieren van Lula. Defe drie
Marken zijn deWcftcrli }k

Eene van h i ciie mceft aan 't "Weften is, gaat tot de Top-
pen derBergen die Sueiurn van Noorwegen fcheiden : En haar ander
Deel van d'Ooftzijde ftrekt fig uit tor het Weften Botnia. DeMark,
yan Torna , die in de- Noordie Gewcficn van Lapland is, neemt fijn
uiterfte van deBot' ijeGolf, en gaat na de Noord-Zee tot aan de Zee-
plaarlen diemen A'oord-Kaap noemd. De Marker van Kiemt welke
aan Ttrna gevo gi is , gan van 't Noorden en kromt fig om nat
Ooften. Doo i fijn/ijden, is die aaitZuiden digtby't Oo-
fter Botnia. Van die felfde zijde van 't Ooli Kv Cajane en
Carelien zijnde gepaalt aan 'tNoorden doorhet MofcovifchLapland.

Uitgenomen de Marker van Angermanland, die niet hetft daneen
Biar,welke men Aofalha noemt, alle d'andere Markers hebben veel
Deelen , die de Sweeden Biars noemen, dat is foo veel te feggen als
Landsftreken, of Omtrcijcn. De Marker van Vma Lapmark?, heeft
'er vier: Vma,

Lai , of Rnanbi ,
Granbi,
Vapfleen.

De Afarker van Pub* (even :
Graolreskbi,
Arfurejejrbi, .
Locbetebi,
Arrieplogsbi,
Wfterfbt,
Norueslerbi,
Weiterbt.
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De Marker van LuU Lapmark„,v\fi:
Jocmoch, Zerkülecbt,
Sochiocb, Rantomjaur.
Topenjaur,

De Marker van Tornea Lapmark,, agt:
Tingawaara , Pellejerf,
Sieggewaera, Kantekiemo,
Sondewara, Awiowara,

RonoUbi } Tenouthfejochkt.
De Marker van Kiemt Lapmark,, ook agt:

Enarabii , Koulajert,
Sanbeaobiif Manfialkg,
Xiemïkjla, Saodenksla,
Xiedjajerf, KitüabL

Defc fes Markers hebben niet meer dan drie-en-dertig BUrs. Elke
Biar heeft veel vuuren oft Familien, die de Sweeden Rekar noemen.
YderRekar heeft om fig te voeden (en desfelfe ondeihoorige) een feker
ftuk Lands, in welke zijn Boomen , Meiren , loopende Wateren,
zijnde met geen Gragten nog Muuren af-geflooten. Daar zijn ge-
meenlijk in yder Biar (on veel Rekars als'er Volk is , die van haar
Renten leven, drie-en-vyftig in 't Land d'Arfalha, en meer of min
in d'andere,na dat de Contreijen groot of klein zijn. YderRekar
heeft lljabefondere naam. Ik wil die niet alle op-halen, wijl het te
verdrietig eh overvloedig is.

V. HOOFTSTUK.
Van demanieren der Lappenyhaar Natuur en Aart. Zyn

kleine Menfchen. Oorfaak. Leelijkheid. T)e Vrouwen
zijn tnoyer. CMagerheid. Swart hair. Vaardigheid
in 't loopen. Bloodheid en onnuttigheid in V Leger.
Konnen buiten haarLand niet leven. Molte een ha-
rer Koningen. Tovery. Boosheid. Luiheid. CMaken
haar eigen Gereedfchap.

DE Lappen zijn de kleinfte Menfchen van't Noorden, gemee-
nelijk drieElleboogs langten groot, en fomwyls veel klein-
der. Defe kleinte komt haar vande koude en de hoedanig-
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heid der fpijfe. Hare koft is van weinig voedfel. De natuurlijke
warmte van haar Ma. g is ftrijdende door de hevige kou , en t'cene-
maal befig om fig te befchermen; de kooking der gegeten Spijs , ge-
fchied niet foo 't behoord , 't welk d'oorfaak is datie niet groot en
werden.

De Lappen zijn leelijk enkrom, maar deVrouwen zijn móyer.
Se hebben fwart Hair, en in haar Aanligt een fckere natuurlijke roo-
dighcid met wit gemengt, 't welk feer fchoon te fien is. Hare quade
geitalte fehijnt tekomen, doordatfe geen forg genoeg dragen om haar
te reinigen , en niet afweiren de moeyelijkheid die de (ehrikkclijke
koude haar aan doet; als ook derook in haar Hutten,alwaarfy nagt en
dag verblyven.

Sy zijnbleek en bruin van aanfien, het lighaam fwart en als rood;
meelt feer mager; fulks dat het iets zeldfaams is een vette Laplander
tellen. De kou droogt haar uit en maakt haargcfond. Se hebbeneen
groothooft, een groot en breed vooi hooft, blauwe oogen , diep in de
kop {taande,fnel bewegend; een korte neus,plat; een breed aanligt;
ingevallen w.ingeh; lange kin ; kort hair, regt neerhangend, hard; een
helderebaard, kort, het hair van't hooft en de baard zijn feer zwart,
gantfeh anders als d'andcre Noordfe Volkerenhebben.

De Lappen hebben een groote maag, kleine buik; dunnedyën
en voeten , die haar om te loopen feer vaardig maken. Sy zijn fterk,
geweldig en kragtig, overtreffende die van d'andcre Volkeren. Sy
konnen een Boog fonder moeite buigen , daar de fterkfte uit Noorwe-
gen geen kans toe fou fien omtot denelft te buigen. Haar gewoonlij-
ke oeffening isrel open, op deklippen teklauteren, enopdehoog-
fte Boomen te klimmen.

De Lappen zijn overgeloovig , bloodeen vreesagtie. Sy vlieden
alle deGebouwen die fy aan deZee merken , als ook de voetftappen
dieeen vreemde gegaan heeft; daarom gebruiktmen heden geen Lap-
pen in h(tLeger; En 'wanneer d'andercLand-.n die onder Sweden be-
hooren een feker getal Volks moeten uitleveren , foo geeft Lapland
'er geen : En heeft ook noit te vooren een eenig Menfch voor deKo-
ning van Sweden gegeven : 't welk de publicjue Regifters en Rollen ,
daar deNamen der Soldaten in gefehreven zijn, genocgfaam konnen
toonen. 't Is ook niet waar dat Cuftavus Adolphus een Regiment
van Lappen in fijn Leger gehad heeft. De Lappen konnen ook bui-
ten haarLand niet leven ; want foofe daar uit trekken, vervallenfy tot
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Hiftorie van Lapland,12

Siekten. Sykonnen geen foeterLogt verdragen , maat die alleenig van
haar Geboorte-plaats. Het zout,brood en gekookte fpijfe , welke wy
gebruiken, b-fcludigt hare maag fco veel, als hare gedroogde vifih en
rauw vlees onfe mage en gefondheid fchadelijk is. Daar is noit van Lap-
land in Duitsland ymand gekomen, die onder eenig verding , dat-
men met haar maakte ,om 'er daar te houden , niet en.heeft geprefen
de ftand van fijn eigenLand boven dievan Duitsland; en die de gedag-
tenhad om niet weder in Lapland te gaan , is terftond geltorven. .Ste-
non de jongftePrince van Sweden fond aan 2-V van Hol-
Jlein fes Rheën met een Laplander en fijn Vrouw te famen. Defe
twee luiden fig buiten haar Land bevindende , en onder een vreemde
magt, fonder hoope van oit haarVaderland weder tefien ,en te leven
op haar manier, itierven beide binnenkorten tijd met hareRheën.

Zieglerus fchijnt om verre te fmijten 't geen ik van debloodigheid
derLappen gefegtheb. Hy verhaaltdat defeVolkeren lange vry zijn
geween, en datfe hebben deWapenen van Noorwegen en Sweden te-
genftand gedaan. En dat onderdeRegering van Molte haarKoning,
men haar niet heeft konnen temmen door den Herald metfeboon hair,
welke Souverain van Noorwegen was , en een deftig Overwinnaar:
Maar daar blijkt evenwel de kragt van Molte niet uit, nog ook die
van deLappen. Snorron, van welke men geleert heeft, 't geen men
weet tot voordeel van defe Prins , defe fpreekt niets van 't groote
Meeftcrfchap defer Molte , maar wel van fijn Toover • cirkels.

De Lappen zijn feer quaadvermoedende, maar dit zijn teikenen
van vreefe en kleinhertigheid. Sy dragen by fig waar mede fy haar
vyand heimelijk onder de hand komen te fchaden, en om die door
het geheim van haarToover-konft om te brengen. Seker Laplander
had lange tijd vergeelfe moeite aangewend , om een ander om den
hals tebrengen ; hy vond hem eens op een tijd onder een groote (leen
flapcnde, hydoet foo veel door de kragt van fijn Befweringcn , dat
de iteen brak en hem verpletterde.
! De Lappen z-jn feer boos en beeftachtig : menkanfe qualijk te vre-
.de {tellen , wanneer men haar fart: de vrouwen voornamelijk, (y val-
len aan, die haar ecift queld; fy (laan, maken geweld, en fparen fig
foo weinig in haar doen , datfe laten fien de deelen , die de fchaamte
hoorde te bedekken.

De Lappen zijnbedriegers en leugenaars; En pp haarKoop-handel
feer geflepen: fy bedriegen met vermaak, en fpojten met vrolijkheid
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met die genen, diefe in laar kluwen krijgen. Sy zijn lafterende ,en
noit by elkander of (preken quaad van dees cf geen ; alle vreemde

en , diefy veragtcn, gevenfe fmadelijke woorden.
De Lappen zijn genegen goederen te vergaderen. Onderwylcn

zijnfe uVy , en foo gewoon niets te doen , datfe nog werken, nog
zaayen , foo dat ha.rLand onbebouwd blijft. Sy dragen nauwlijcx
forg voor haar Beeften; foo dikwils fy fig dan tot het werken bege-
ven , dat gefchied uit gedwongen noodfakeüjkheid. Sy lullen nog
Jagen nog Viffen , foo lange fy eenige kolt hebben. Die luyigheid
isoorfa ik van weinig liefde tegen haaroude en fieke Ouders. "Want
fy veragren die, en verlaten- de fclfde. Sy willen haar liever vroeg
van kant maken ,om haar goed, dan lang op d'Erve te wagten : 't ver-
driethaar te werken om perfoonen t'onderhoudcn , daarfe geen genut
af hebben.

De Lappen hebben een uitfinnigegenegentheid om te minnen ; en
datkomt ten dcele dat de mannen , de vrouwen , de foons met de
dogters nagt en dag in eeneTentc blijven. Sy maken weinig werks
om hare driften te matigen tegen de vrouwen. Daar zijn geen In-
woonders van ganfehLapL'nd, dan die van Torna, welke ingetoge-
ner en eerlijker leven. Sy hebben nog eenig medelijden met haar ar-
me en fieke Ouders : fy beminnen haar ; Trouwen een Vrouw en
brengen haarleven in haar trouw met eeren door.

Al is 't dat de Lappen fchelmen onder haar hebben, foozijner eg-
ter nog al die goed zijn. Sy hebben een afkeer van't rooven ; een yder
geniet fijn goed in rulle. DeKoop-luiden bedekken daar alleen ha-
re Waren in korven, om die voor deSneeuw te bewaren, en latenfe
wel een mijl verre in 't Veld leggen, fonder daar over bekommerd te
zijn.

DeLappen zijn leer liefdadig ontrent de Armen van haarLand. Sy
herbergenfe in hare Tenten , en voedenfc wel vyf of fes maanden. 'Sy ftaanfe by met fuik een yver, dat, foo een Lap , die geen midde- 'len heeft omRheën te hebben, men drie, vier, ja wel meer, van eenrijke gaat verbidden , 't geen hem feer feldcn geweigert werd.

Sy zijn ook wel-doende tegen de Vreemde, en deRe iligers: ont-'fangen haarmet feer groote getuigenis van goedewille, gevende haar 'fpijs en alle noodige ververfing. Wat de reft belangt, daar is de
minfte aardigheid niet in, in vergelijking van andere Volkeren van't !Noorden. j
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maken haar eigen Kleden, Schoenen, Huisraed, en alle an-
dere dingen, welke fy tot het Viflchen , Jagt en Huishouding noodig
hebben.

VI. HOOFTSTUK.

Oorfprong derLappen. Finnen zijnfierk, verfchelen wei-
nig van de Lappen. Getuigenis van Tacitus, Saxo,
Andr. Andriesfej en 01. Petri. M. Kurk ü niet feeroud; bewijs. VerfcheideKapiteins. Oorfprong desnaams
van Skriidfinns. Biarmers wat te feggen is. Oorlog
tuffchen de Finnen en de Sweden. Oorlog tegen deKa-
janers. Hoe de naam van Biarmers opgehouden heeft;
zijn te vooren geen Lappen genoemt. Oorlog van Errik.'
Banning van dy on-Chrtflenen. Zijn niet van deTarto.-
ren afkom/lig. Verandering van Taal. Finnen bouwen
't Land en Huifen. Fontein. Verjaeging der Lappen.
Kurk is van den Adel. Brengt deLappen onder Con-
tributie. Schattingen. T)e naam der Lappen.

DE Lappen hebben na alle waarfchijnelijkheidhaar oorfpronk
van de Finnen, oft Finlanders. De Lappen noemen fig in
haarTale Sabmi ofSame, en de Finlanders in de hare Suo-

mi , foo dat defe woorden geen verfchil hebbendan int uitfpreken ;
De Tale der Lappen en derFinlanders komen foo wel over een, datfe
verfcheide woorden hebben , die elkanderfeer gelijken:

FINLANDSE WOORDEN. LaPLANDSE WOORDtN.

God, - - Jumala, - Jubmal,
Het Vuur, - Tuli, - • - Folie,
Een Berg, - Waori, - - Waro.

De Finlanders zijn fterk , en t' famen gedrongen als de Lappen;
hebben fwart hair, breed van aanfigt, een quade logt, gelijkende na
die der Lappen. De Lappen en Finnen kleeden haai felven by na op
d'eigenfte wijs. 't."Welk men fiet aan het Afbecldfel van een Finlan-
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der, dat in deKerk van Storekh is, in OofterBotnia , alwaar een Schil-
dery is, welke een Doodflag verbeeld , gepleegt door de Finlanders,
aan de perfoon van den Billchop Henrik,; foomert de kleeding dan
vergelijkt met elkander (waar van in 't XVII. Hooftftuk defer Hi-
ftorie- gefproken is) fal men daar geen onderfcheid in vinden.

De Lappen en Finnen zijn van d'eigenften aard en genegentheid.
Gelijk deFinnen een flegt leven leiden, alfoo is 't ook met deLappen
gelegen ; want fy werken niet,'t en fy haar denoodfakelijkheid dwingt.
Dé Finnen fullen noit haar voornemen verlaten, datfe eens genomen
hebben ; aldus i's 't ookmet de Lappen. De Finnen zijn tot deTovery
genegen ; maar hebbenfe foo gemeen niet als die van deLappen. Dit
toona eindelijk dat deLappen van deFinnen afkomftig zijn: dit ishet
gene Tacitus van d' oudeFinnen fegt, 't welk men nog onder de he-
dendaagfe Lappen fiet. De Finnen, fegt hy, hebben geen Wape-
nen, hairt ,nog huis-Goden : Sy leven meert van deKruiden die ophet Veld groeijen : De Aarde is haar bed ; deVellen haar kleeden.
Haarhoopt fteekt in de Pijl en Boog, diefe met beenen fcherp maken:Sy leven van de Jagt; deVrouwen gaan met haar, en dragen de helft
van 't geen gevangen werd. Het felfde van diergelijke dingen, zijnnog hcdensdaags by de Lappen in 't gebruik.

De verbeelding welke onsSaxo van d'oude Finnen vertoond , isook de felfde om de Lappen te verbeelden. DeFinnen zijn de laatfteVolkeren van 'tNoorden. Sy hebben niet een plaatsje by na in haar
Land dat goed is ©mte bebouwen, ofbequamelijk te bewoonen. Sybedienen fig van worp-Pijlen die feer fcherp zijn, en daar is nauwlijkseen Natie die foo veerdig is om te werpen. Sy begeven zi» tot aller-rey foort van Bezweringen ; verftaan haar wel op de Jagt ; hebbengeen vafte Wooning , maar verblijven, daar haar yder Beeft ftil houd.Men tiet uit defe Befchrijving dat den aard en manieren der oudeFin-
nen, die van de Lappen foo gelijk zijn , datmen daar aan niet en kantwijfelen ,of het zijn d'eigenfte Volkeren, en dat deLappen haar oor-fprong van de Finnen of Finlanders hebben.

Men mogt vragen hoe het mogelijk was, dat de Lappen van de Fin-nen komen, daar deFinnen Krijgshelden zijn, en de Lappen niet?
item dat de Lappen mager zijn, en de Finnen grof en vet * Maar ikgeef tot antwooid, dat defe verfchillen nietkonrvenom ftooten, datfevan defelve afkomftig zijn. Het voedfel verandert de hoedanighedendes Lighaams. De Finnen eten kragrige tn fware fpijfen , die haar
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Vet maken ; En defe werden in Lapland niet gevonden.De Finnen hebben anders geen oi.gemeene genegentheid tot denOorlog, wantfy verbergen f iq,wanneer een Party haar iets wil aan-doen; Lnfoo'er al goedeSoldaten zyn, is't uit dwang , endoordegoede tuchr en Difcipline, die haardoet omfigtig zyn. Maar waar-om foo veel redenen te borde gebragt, om vaft te bewyfen dat deLappen van deFinnen voort komen ? De Lappen felfs zyn daar int floofya«digfte, meenen, datfe haar oorfprong van dieVo'ker
(
en hebben. Sy verfekeren dat fe afkomftig zyn van ec-nenMiefcbogiefche, welke, vo'gens het verhaal van hare voor-Vaders,van Finland na Lapland overquam

Andnes Andr iesfe heeft over eenige Jaren defelfde faak verhaald •maar de naam van deKapitam is d'eigenfte niet in fijn Verhaal De'fen Andries welke dagelijks n er de Lappen omging , verdiend welhier aangehaald te we. den. H f gr, dat de Lappen van 't Verdragdatfe met deFinnen hadden, afgegaan, en in de Landen door een
genoemt ThinsKogreh, vergadert zijn : Maar de wia-heid fchijnd tewefen, datfe van haareigen Volk uit haarLand gejaagt zyn j welke on-der't gele i van een Kapitein genaamtMathtas Kurk., haar'heeft gefla-gen , berooft, en geci w< >ngen na verlateneen by na on woonbare plaat-fen te gaan. r

r ,c? '/? ' VadCr VM * Plaf7th ' &**#. hY ™"«™ ; dtrlialvenfal » nietouaad zyn , desfelfs woorden hier over tekhnjven : Sekere Huisgefinnen trokken dr d,-Buur van Btrkala enRango, gingen dwers doorhet Bbfch Tarastia , en ciuamen tot aan dezyden van dOosier Botnife Zee ; faft'ëh haar neer, alwaar fy tegenwoor-dig zyn te Nerpis en Muflajara, in plaatfen die noit bewoont wa-en •Sy zijn daar met geen Tributenbelaft, wijl de Finnen in haarLand zijn gebleven : Alwaarfe grooterufte hadden ,en binnen kortentijd magtigeRijkdommen vergaderden ; kregen veeleKoopmanfchap-pen, diefejaarlijks m haarLand te koop bragten. Sy begonden daarna meerder te werdendan de Finnen ; en men onderfcheidenfe aan derijkdom van deKleden; haarfpijfe was feer delicaat, haar leven feerlekker, haar Inkomften groot, en haarMeubilen ongemeen kofte-lijk; want fygenooren daareen goedeFortuin
De Tarafthen in dieProvincie uit welke dieFamilien zyn gegaan,konden ditgeluk fonder grimmigheid niet aanfien nog gedulden ; fookoofen fy tot Kapitein een van de voornaamften onder haar, genaamt
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Mathias ( hywil feggen M. aan welkers beleid, fy haar aanflag
overgaven. Een groot getal van defe Taraflhen volgde defen Com-
mandeur ; hy beftreed klockmocdiglijk de Huifcn defer Familien,
vervoerde alles wat hy kon befetten; hy verjaagdefe en drecffe aan
deRivieren Kimi en Torna. Na eenige jaren verftonden de Taraflhen
dat dieFamilien aan de feltde Rivieren, op haar gemak leefden ; doen
taften fy haar nog eens aan , en mishandelden haar met ■fuik een
wreedheid , datfe gedwongen waren in deWilderniflcn te vlugten ;
alwaar fy tegenwoordig zijn, foo dat niet geoorloft is Menfeh ot Beeft
weder te kceren.

De Lappen houden fulks voor waaragtig, en fcggen gcficti te heb-
ben cenige feer oude Patenten , in welke de naam van cenen Kurk. \
was: Maart is niet te denken dat defeNaam feer oud is, want den 1
Adel heeft fulke toenamen niet gehad, wijlfe daar t'cenemaal on- 'kundig af waren.

AlatbiaóKurk. beeft niet geleeft dan lange tijd.na d'oprcgting der
ChriftelijkeRelige binnen Finland. Maarhoekan hy Mathut hieten?
want men vind die nergens onder de namen der Heidenen , die van
d'oudeHiftori-fehrijvcrs en publykc Aften nagelaten zijn. En 't is
niet te gcloovcn dat de Lappen .foo laat in dat Land gekomen zijn,
't welk fy jegenwoordigbewoonen -. Men kan ten minften toeftaan,
dat defe Landen voor hare komfte niet en zijn Bewoond geweeft.
't Is ondertuffchen dewaarheid, dat de Biarmen en de Skridfnns daar
geweeftzijn, eerhetChriftendom daar begon te blikken; de naam
alleen van deLappen geeft genoeg te kennen, datfe na defe Volkeren
gekomen , en uitFinland uitgegaan zijn, wefende een Colonie der
Finnen.

Men is ook van meening dat deFinnen in datLand waren ten tijde
van den Heralt met Schoon-hair oft Harfager, Koning van Noor-
wegen, enfijn SoonEric Blodcex; welke doe terZee ging, en voer
nat Noorden tot aan Finmarken, en van daar naßiarme : Alwaar
hy met deBiarmers Slag leverden, en zegcnpralende met een groote
buyt wederom quam. Van Noorwegen gaande , trok hy ter Zee
tia't Noorden , om in tekomen; foo moet dan Finm.tr-
ken digt by't Noorwegen zijn, uit oorfake dat dat MeirNoordelijk
is, aan de Zee gelegen; dat is te feggen , dat het 't eigenfte Finmar-
ken is ,'t welk heden ten dage nog de naam draagt. En alhoewel
die Provintie alsdoe fijn Inwoonders had, die menFinnen noemd,
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gelijk de naam van't Land betoond; foo heeft men egter geen fon-
dement tegelooven ,datfe eerft is door de Lappen bewoond geweeft;
als ook verdreven en verjaagt van 't ZuiderBotnia , door defen Ma-
tbitu Kurk,-

Sy hebben o:k de naam van Lappen niet gekregen , om datfe ver-
jaagtwaren; men noemdfe alredc alfoo van detijden van Saxo; En
men fal my niet ligt wijs maken, dat den aanflag van defen Matbias

oud fou zijn.
Men moet daneen anderbeginfel opfnuffelen van de Lappen , op

watwijfefy van Land verandert zijn, om klaarlijk te fien waarom fy
Lappen zijn genaamt. Ik ben van gevoelen dat de Finnen meer dan
eenmaals in 't Land derLappen zijn gewceft , 't welk door de naam
der Overften fchijnd bekend te zijn , die buiten twijfel niet altijd
defelfde is gewceft, wijl d'eene heeft gehieten TinsKogre, en d'an-
dere Miefchogiefche.

Het fchijnd dat haar eerfte en alder oudfte verandering van Land
gewceft is, die, welke deBiarmen dede opkomen , van welke fy haar

1oorfpronknemen. Want ik geloof dat d'oudfte der Biarmen, Fin-
nen zijn geweeft, om datfe Goden gehad hebben die genaamd wa-
ren in deFinlandfe Taal; Ook dat haar aard en manieren volkome-
lijk over-een ouamen met die van de oude Finnen ; En dat al de
v cemde haar Skridfinns hebben genoemd , dat is te feggen een Fin-
lander; om dat de haam van Biarmen haar onbekendwas, wierd hende naam gegeven van Skriidfnns, 'm plaats van datmen haarBiarmershict. Sy hebbenna alle waarheid, van de Finnen de naam van Biar-
mers gekregen, om datfe na deBergagtigc plaatfen waren geweken;Wan-t her vv o d Biarmia is van gelijkekragt als het woord Varama,
'l VVs \ in dcflfflt" dft TlU] een BcrB agfig L" and beduid. Maar omdat cic Vreemdelingen had Jen hooren feggen , dat defe Volkeren ophoute Inftrumenten langs de Sneuw gleden ; en dat de Sweeden met
hire Nab.mrige (die haar dat gefegt hadden van de Finlandfe Biar-
mers} di?vv-,rc vanoP'< c Sneuw te glijden, A,t-skrida -ncc,r>d,n;
hebben in plaats van Jiiiirmeri(welk woord hiarongehoo.t was) de
naam van skil^f!'! 's gekregen. En wijl de Finnen en Biarmers van
caic oorfpronkzijh , foo is't gebeurd datfe dikwils eene felfde Ko-
ning hebben gehoorfaamt • 't welk blijkt ontrent de perfoon Cufon,
die tn tijde van de Coning Holtcr Commandeur was in Finland en
Biarmie. ,
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Wv konnen dan niet ligtelijk ontdekken d'oorfaake van haareerftc
verandering ; foo wydic niet en willen fchuiven op de vreefc diefe
voor de Sweeden hadden , wanneer de Koning Agnus, Finland den
Oorlog aandeè, fio ftreed hy met Froilus Koning derFinnen ; al-
waar doe een netrlaag over de ganfche Provincie quam, en een ongc-
mcene groote huid gemaakt wierd.

Laat ons nu eens van haar tweede verandering va" Lani fpreken.
IkmeindathetquanijWanneerd Ruj]enb-.g uienWapenen te dra-
gn, en haarRijk tot aan het Meir Ladoga uitftiektcn. De meeften
vei lieten doe haarLand, en gingen in i.apl.md o\cr; foo waren fy
feer wreed tegen de Vo keren die y onder fig hadden. 'tC.ccn my
fulks doet ge'ooven, ft dat de Ruften aan de Lappen de naam van Ka-
jennengeven , om datfe met die van Kajar.e 00. iog g voerd hadden,
en meiri n dat die Volkeren in 'tLand der Lappen zyn gekomen. De

i hebben dat niet andei s konnen wijs worden , dan op die wijfc ;
w.intfe de Hiftorie van d'andere Natiën niet en w.ftcn, en niets en
fi.li ijven van't geen'er g daan is.

Men kan by na befluiten , dat defe verandcringe is g-we. ft ontrent

de lesd. Kiuw na Cbn\\i geboorte, Wanneer de Ruffen deLandpalen
van haar Gebied b.gonden uit te fetten. Ln zijn inill.hien d'eigen-
fle Vo'k ren , welke van de Finnen zijn uitgegaan , en door de Stre-
den, Deenen, en Noorwegers de naatr. g- kregen hel ben van Finnen,
Sleefinns of Fieldfums ; De n ,am vwßi.trmers heeft opg houden in
gebruik te zijn , omdat deFnmen of Finlanders haar in getal over-
treffen.

De verandering van naam begint meett na de dood van denHeralt c
Harfaoer, Koning van Noorwegtn , welke, na dat hy over Zee in Fin-
marken gekomen was, en aa*i't Noorden tot .Bi*, witf quam , maakte
hy groote neerlagen onder de Biarmers, pionderde't ganfcheLand,
enbrachth.n onder (\jn Gebed.

De Finnen die doe ter tijd die Landen bewoonden , quam niets
quarids over; dog ondertullen wierden de Biarmers fter qualijk ge-
handeld , enby-na alledood geflagen, foo datfe haar waarfchijnelij-
ker-wijs niet hebbenkonnen redden; De Finnen wierdenfeer fterk, c»
de naam van Biarmers verdween allenkskens.

Siet dan de veranderingen van't Land, die defe Volkeren is over- 'gekomen, eer men haar Lappen noemde; want te vooien noemde
men haar eeen Lappen , maar Finlanders, ücritojinns en Biarmers.
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Maar na verloop van t: jd heeft menfe Lappen genoemd: Wijl Adam
van Bremen, welk" leefde intJaar mCbrifti geboorte M. LXXVII.
niets daar van gefegt heeft; en dat Saxo daar eerft gewag van maakt,• die int Jaar MLCC. leefde, is't gelooflijk dat'er een derde Veran»
deringe gevolgt is teiflchen die tijd , na welke men haar de naam van
Lappen gegeven heeft.

Indien ymand de moeite belieft te nemen om de Hiftorien t'on-
derfoeken, die'er in dietijd gefchied zijn ; die fal ook de laft wel op
fig nemen, om diebeweging te vinden, welke de Finnen genood-
faakt heeft van Land te veranderen ; Soo't maar niet en is den Oorlog

i van deKoning de Heilige genoemd) die in Fin-
landgefchiede; welke Schatting ofTribuit gaf aan't Koninkrijk Swe-
den , en die hetligt dede opklaren van deChriftelijke Religie.

Defen Oorlog was intJaarM.CL. en fchijnt gefchied te zijn,om
dat de meefte Finnen haarLand voor de derde reis verlieten, en na
Lapland vertrokken. Want fy zagen fig onder een vreemde Regerin-
ge, vreefende een Religie aan te nemen , waar van fy altijd foo een
afkeer gehad hadden , welke regt aan ging tegens de gene dien fy van
haar voor-Ouders hadden. Defe dingen fcheenen ten uiterften on-
verdragelijk te zijn , 't welk geen wonderwas. Derhalven fogt yder
een vond , om fig daar yan .'ontwikkelen. 'tSal dan niet fwaarzijn,
de reden t'ontdekken, waarom fy van andere Lappen genoemd zijn;
Om dat die gene welke Chriftenen geworden waren, en fig onder
Sweden gegeven hadden, haar voor verlaten hielden , welkevoor de
Magt van Sweden vreefden ; want die een tegen-fin in de Chriftelij-
ke Religie hadden , wierdenvan haar party verlaten. Ook is'er een

>Koninklijk Ediert gewceft , dat al die het Heidendom niet en wilden
verzaken, gebannen foude worden : foo elat het niet ionder reden is,
datfe Lappen en Laplanders genaamt 2ijn.

Siet hier mijn gedagten rakende d'oorfprong der Lappen , en de
wijfe hoe fy van Land verandert zijn , tot datfe in Laplard haar va-
ftigheid genomen hebben. Daar zijn eenige grleerdc Luiden , welke
meinen datfe van de Tartaren afkomen ; maar ik kan iulx niet toe-
ftemmen. Men fiet niet dat de Tartaren tot het Noorden zyn geko-
men : Sy zijn gewoon te Rooven , en leven ganfeh in Oorlog; fy
leven nog beftaan niet dan van 'r gene fy betrappen. In tegendeel le-
ven de Lappen als Schaap herders en Jagers , dat tegen den Oorlog
ft) ijd. Al de vlijt en 't vermaak der Tartaren is een grcot getalPaar-
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den te hebben, rn welke fy fig bedienen omteßeifcn, en om fig
te voeden. De Lappen ?\jn van eenheel ander leven , fy hebben foo
weinig kenniffe van Paarden, datfe qualijk een woord in haar Taal
hebbenom een Paard te noemen : Ook zijn de Talen defer twee Na-
tiën feer oud rfchciden. Ln of fchoon de Schrijvers feggen dar de
Taal der Lappen niet en komr van de Finnen, foo kan men daar niet
by hangen. Die daar-cn-bovcn feggen, dat ecnige Geleerden en fc\r
bedaarde Mannen , indeTaa! der Finnen en der Lappen het tegen-
deel verfekcren.

Want alhoewe 1 men verfcheide woorden byde Lappen vind, wel-
ke geen gemcinfchp niet deFinnen hebben, foo hoeft juift noodfa-
kelijk niet tevolgen, du defe twee Talen t'eenemaal verfchciden zijn,
wy 1 fulx wel kan komen, niet uit de verf.heide Talen, maar door de
lankheid vanjaren, 't welk groote verandering in de Talen brengt:,
Gelijk men ook een groot getal Sweedfe woorden vind, die met de
hedensdaagfe niet over een komen ; welke daarom egter niet na la-
ten goede Sweedfe woorden te zijn, makende geen onderfcheidene
Taal.

Die daar nog aanhangen dat de Lappen haar oorfprong van de Fin-
nen niet en hebben , zyn geduurig met een vervaarlijke walg tegen
deLappen ingenomen; en defemeening is foo (legt datfe niet aanne-
melijk is; wantdefe afkeer is de heelewereld wel bekend, zijnde on-
gefondeert wegen de verftheidentheid defer twee Natiën.

Men moet in defer manieren redeneren, dat dc Finnen werken ,
haar Land bebouwen , vafte Huifen timmeren, en meer andere din-
gen doen, die de Lappen onbekendzyn. Wantfy moeten fig regu-
leren na dc natuur van't Land daarfe in zijn , waar door fy ligtelijk
hebben konnen vergeten, 't gene by haar niet meer in 'tgebruik was.

Voorts die dc laitftc uit Fin/and gegaan zijn , hebben, foo my
dunkt, haar eerfte verblijf genomen onder aan't Woud Tarallia , 'm
welkers midelen men een klecn Meirtjén (iet, zijnde rond van gedian-
te, rondom b.fee met eenige Dijkinge , even of die daardoor Men-
fchen handen gemukt was D'ln toonders by dat Meir, noemen
het felve Lap.a Kajano , dat is te feggen , een Foutewe derLappen ; 't
welk een t.iken isd.tfe daar meer geweeft zijn.

tls waarfhiinc'ij'it dat d'armocde, diefe daar leden, en de nabuur-
fchap der Finnen , die hareGrenfen a'lcnkskens verder eu verder tot
aan Tarastia uitftrekten , 'tgcai noit cnwasbcbcud , en altijd ver-
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laten, gedwongen waren te vertrekken, en meerder na de GolfBot-
nia te naderen , om daar in volkome verfekertheid te woonen, en o-
vervlced te hebben van dingen die tot onderhoud van't leven noodig
waren.

Dc meefte der lappen hebbender langer dan eene Eeuw gewoond
tot deRegc inge van Magam Ladulaos, dat is, tot het JaarM. CC
LXXII Defe Koning fig feerfwak fiende om de Lappen re temmen
welke nog hare Vryheid genooten en van niemand arhongen ; be
looft een vrye Auti.oriteit aan fijn Onderdanen, wanneerfe de Lap
pen onder deKroon van Sweden kond.cn brengen.

De Birkarlen vo'. moed op defe bel fte, g ngen om de Lappeno
tefpeurenj ènnaveeled pen dog.b agt te h bben, haa
onv.rficns, flaard een getal terneer, tribragtenfe t:n on.de
tot jan de Noord en Z.uid-Zie. S\ k ■ gen geduurig B ieeen va
cteriKwing. d o vyelkehy haar o!k>me bfi gaf, alsookdngan
fch nTribmt di 1. vande Lappen kregen jwelkeaan dcGrenlcn va
Both ia woonden

Dit fc in? dan kl :ar gefegt te zijn dat de Lappen ten tijde vande
Komng Aiagnm Ladulaus nog U'ngs de GolfBothnia vvoond.n;
't ■ velk accordi cri mer h t gen. te vo :ren gefegt is, dat de Birkar*
len haar groote fchade toebragten, en haai verre van daarverjoegen;
endatdc Lappen't verlieten, 't vvdkfy ontrent de GolfBoth-
nia bczaatcn.

Gelijk men hier boven h cft beveftigt, dat, eerde Lappenvandt
Birkarlen qualijk waren genahdelt, de Taraflhen haar alreeds op't
lijf hadden geva'hn ; die baar vin de Golf Botnia joegen, feer verre
van daar. Ind en m< nforgvuldig de tijd van defedaad wil onderfoe-
ken , fal men miflch en lev noen , dat die nog niet lang geleden is;
En als menren minftcn di ■ niet enkan verhalen , dan tot opde tijden
van de Geboorte Jt-se/ Christi.

Olaus Petri br< ngt nog een Hiflorie by : Ik heb gefprooken van
- eenen Mathijs K. pirein der Finnen , wanneer hy de Lappen over-

won, en haarfeer verre van daar, tot aan de Noordfe Wilderniffen
verjoeg. Een yder meind dathy van deAdelijkfteFamilien fouzyti

n derKurken 'm Finland; welke niet op-hield deLappen feer veel fpuls
te maken, foo langetotfe beloofden Jaarlijkfe Schatting te betalen.
Maar de lange tijd verdroot haar, en deReis viel haar moeyelijk; fy
begonden met eenige Inwoondcrs yan Birkarla tehandelen, welk

ceo
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een Buurt van Taraflia is ; die haarAuthoriteit geeft over de onder-
hoorige lappen, endeJairlijkfe Sehitting di.fe b-talen: Hy kreeg
daarvoor een weinig Lands binnen Finland.

't Gebeurde, dat feer waaragtig is, dir de Lappen Jaarlijks aan
de Birk'rlm dcfilve Schatting betaalden 5 Ent was niet toegelaten,
danam deBirkarlen , met haar te handelen. Men vind nog feer ou-
deLuiden , welke Contracten van Kurk. gefien hebben , diebewaart
wierden door Joban Nilfon van Ersnas in de Parochie van Lula.
Alle die dingen zyn indeler manieren, welke niet ft hijncn gefchied
te zyn inec-n Eeuw, die foo na aan de Geboorte Chnfii was, gelijk
Olaus Petn dat begeert te hebben; En kan ook niet veel later zyn
als van deRegering van Koning M.tgnm ladnlaos: Indien'er niet en
was 't welk ons dit oordeel gaf, foomoeft het over-een komen met
de geheugnis van Biir&us; dat dcTawa/len van Olaus Petri, die zyn,
welke Buraw, BirkarUn noemd ; wyl de Birkarlen zijn d'lnwoon-
ders van Fawafiicn , want fy kofen Kurk. tofhaarKapitein ; en onder
fijn beleid en Order, verjoegen fy deLappen van ganfeh Oofter Botb-
tiia , doende haar Schatten geven.

De Brieven nu Welke waren afgevaardigt, waren foo feer die van
Kurk n'ct > a's wc ' vaQ Koning Aiagrnu Ladulaos , in welke hy met
de Lappen hidde gcaccordeert , datfe aan de Birkarlen de Schatting
gehoud-n waren te betalen; En met defe Privilegie, om allcenig te
mogen met hair handelen. Want wie fou konnen gelooven, dat
Kurk.' een algemeenBevelhebber van ditVolk, welke hevn gekooren
hadden , van lnar Hooft-man hebben konnen toe-eigenen 't Gefag
over de Lappen, om van hiar een Jaarlijkfc Schuting te krijgen , en
die door een Contract aan deBirk'rlen over te doen *Want de Tairaften zyn van geen Souvcram at hmgende ; en alfoo
de ginfche Ovcrwinninge lnar toebehoorde, gelijk ïy d:e hadden ge-
kregen, wanneer fv waren onder deRegering van een Koning, foo
kon men aan ym»nd niet weg geven , 't geen een ander met regt toe-
behoorde.. Indien deBirkarlen aan Kurk. deLand hr.il n ,crvandcre diergc-
lijke dingen gegeven laadden , foo is't geloof! jk dat'et foo veel niet
en is gewceft , om van ben met geveld een Contract te verkrijgen,
wegen 't regt om de Schatten derLappen te leveren , als wel om hem
te bedanken en te vergelden voorde moci.endie hy in den Oorlog
hadde gedaan.
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't Zy hoe'tzy foo van Kurkf als der Taraflen , 't is ten minften
feer vaft, dat deLappcn niet vande Ruffen afkomftig zijn, nog van
ce rTartaren » maar alleen van de Finnen, welke haar uit 'er Vader-

hebben ; en datfe tot tweemaals van "Woon-plaats zyn
verandert: En ten laatften komen woonen in datLand , daarfe jfgen
woordig in zyn ; welkelaatfte verandering haarde naam van Lappe
heeft doen hebben: welke naam gegeven is aan Volkeren, diemen
te vooren Finlanders noemde; want de Sweden hebbenfedie naam ge
geven > dieeen groot gedeelte onder haar gchoorfaanruVid hadden.

Dat fulx eindelijk gefchied is, na datSwede n haarhadde t'onder-
Be^ra8e^ra8t » komt uit d'eige mond derFinnen ; om dat defe vlugtende en
verjaagde Volkeren niet en wilden de ChrifteüjkeReligie om-ermen
en daarom genoodfiakt waren een andere nieuweWoonplaats op te
fpeuren. Wyl dan nu dc Finnen ,te defer ooifake , haar Lappen
noemden , foo heeft Sweden haar ook defelfde naam gegeven; foo da
dandefe naam ( volgens kenniffe derDeenen ) daar van daan gekome
is: weike door degeduurige gewoonte,de Volkeren, die tuflchen d
Botmz.e Goif en de Noord-Zee woonden, Lappen noemden ; en n
dat ditLandfchap onder Sweden is geraakt, is het Lapland gehieten
behalven een klein gedeelte, dat aan de zyden van Noorwegen leid
en nog fijn oude naam van Finland behoud; en een ander, 't geen
aan de"Witte Zee is , dat de Mofcoviters Cajane noemen : En foo
men dieVolkeren al Lopen noemd, hebbenfe dienaam van haarGe-
buuren deFinnen gekregen.

VII. HOOFTSTUK.
'D'eerfleReligie derLappen. Heidendom. 'De God Ju-

mala, Thor en Turnfas. Koning Torrus. Verfiheide
Goden Eere diemen Jumala aan doet -, gelijkt na Tho-
ron : Opper-God: is van Hout gemaakt -, Offering van
Goud. Goude Tas. Hoe de Tempel is. Wat het woord
Hof is.

<| >£r datfe deChriftelijkeReligie aannamen, waren dc Lappen
¥"* Heidenen ; en haar Godsdienft had weinig verfchil van die derz » ... n i- • j »•*•JL-4 Finnen; Maar men kan nietwel weten watReligie de Ftmtn

had-
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hadden , wijl men niet een tittel vind van 't geen iets van d'oudheid
dcfer Natie gewaagt. Men moet dan lbo ecnigegifTïngen maken on-
der d'oudeBiarmen en Skrïidfinns.

De gcdenk-fchriften van S. Olaus Koning van Noorwegen , en die
van Herod, leeren ons, dat de God der Biarmen genoemd wierd Ju-mala of Jomala. Dit woord is feer verfchclcnd van 't gene deHifto-
rie-fchrijvers gebruiken ,om een God te feggen ; . rellen dat
als een woord dat deBiarmers eigen is, en datfe felfs niet enkennen:
En wyl defe Hiftori-fchrijvers Gottben, Noorwegers, of Tslanders
2ijn, foois'tnoodfakclijk, dat dit geen woord is van d'oude üot-
tlnn , maar vaneenige andere Natiën. Indien men da.nondcrfoekr,
wat voor een Volk ditgewceft is, bevind men dat 'et Finnen of Fin-
landers zijn ; onder welke ditwoord Jumala nog in 't gebruik is, en
een God bcdicd: Ook foo kanmen niet twijfelen, of dit woord Ju-mala ,is nietgekomen van deFinnen totde Biarmers; En ook datde
Lappen 't felve onder haar niet fouden behouden hebben : Zedert
datfe uit Finland zijn getrokken , zijnfe met deBiarmers vermengt, en
zyn niet dan een Volk geworden.

De Lappen lubben nog voor haar God aangebeden , welke de
Sweden, Thor noemen ; Dit is niet alleenlijk blijkbaar, om datfe fe-
keren Torus ceren ; maar fy hebben nog cencn Turrifat , zijnde een
God van de Oorlogen en Overwinningen ; en is die gene welke men
Torus noemd: Defe iseen der Goden, dieonder d'oude Finnen is aan-
gebeden , befondcrlijk van de Tara'sien.

't Is meer als feker dat deFinnen by oude tijden een Koning gehad
hebben, met name Torrus , die een is geweeftvan deVoor-ouders des
Konings Nori , van welke Norigen oft Noorwegen komt, en fijn
naam bekomen heeft; welke is gchcctcn geweeft Nori-Rige, even of
men feide, 'tKoninkrijk van Nori.

't Is een feer gemcene faak, dat d'oudeKoningen de naam van hare
Goden aannamen; En hier van daan komt het dat men by d'oude
Grieken vec\ejupiters en veeïc Neptutns vind. De Koning Torrus
heeft alfoo ook gebruikt denaam van den ouden Torrus oft Turrus, die
deFinnen aanbidden als een God Op d'eigenfte wyfe is cok deGod
Jburrit, Tor of Torus van de Finnen gevuurt ; en dit is ook die der
lappen, welke van de Finnen geleert hebben, hoefe hare Godsdienft
moeten aanflellen.

Onderhare Goden h.bbsn de Lappen nog de Son, ent geen my
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fulks doet gelooven, is, datfe onder derang van hare Goden ook *t
GefternteftelLn; want het ft cc.i ruimen tijd datfe by-na een geduu-
rig? nagt hebben , met een feer bittere koude ; derhalven is't wel
waarfchijnlijk, datfe de Son aanbidden, zijnde de Vader desLigts.

't Is ook gelooflijk datfe ook andere Goden hebben , want deFinnen
en deVolkeren van Carelien, hebben nog geé'ert deGod Rongctbeus,
welkedeRogge bewaart; Pellonpeko die opfigt over deGerit heeft;
Wieracannos hebbende forg over deHaver; Egres die over de Moes*
kruiden gefteld is, als Erwten , Rapen, Linen, en Kennip : ZJko
en fijn Vrouw Roune, die't gefag hebben over't Zaifoen van 't Jaar$

Kakre die opfigt over deKudde heeft, om van 't wild Gedierte te
verhoeden ; Hyfe welke over deWolven en Beften gebied ; Nyrckg
begunitigt de Jagt van Eikhoorentjes; en Hjttavanes die van de Ha«
fen. Ik en twijfel geenfins of de Lappen hebben defe alle aangebe-
den , en meer andere diefe tot haar behulp noodig dagten , en tot
voordeel van hare befigheden dienden; gelijk als daar zijn deGcden
van de Jagt, en die hare Kudde van de wilde Dieren befchermen.

Menkan met weinig fekerheid fpreken, opwat wijfe fy hare.Goden-
ecre bewyfen; 't geen men feker weet, is van Jumala , welke ver-
toond werd onderde gedaante van een Menfch, fittende gelijk alsop
een Altaar, met een Kroone om ftjn hooft, verrderd met twaalfko-
ftelijke Gefteenten , met een gouden Halsband van drie hondert mark
Gouds om denhals. Sommige feggen, dat in plaats van een gouden
Halsband, Jumala om fijn hals fou hebben, een Lint, aan het welk
een foort van ern Medalie (die gegraveert is) fou hangen , met kofte-
ltjkc Geile., ntcn bezet.

't Is feker dat Jumala aangebeden is onder de gedaante van een
Menfch, met een Kroone vankoftelijkeSteenen op fijn hooft ;En op
die wyfe geleek Jumala feer wel, deThor on, God der Sweden ; welke
ook verbeeld was als een fittend Mcnfch, met een Kroon van twaalf
Steenen opliet Hooft, met deGefternten; 't geen my doet gelooven
dat deBiarmers en deLappen na haar, eert en de felfde God hebben
aangebeden onder verfcheide namen ; waar doorfe in beide Godde-
lijknedenverbijftert zyn geweeft.

Sy hebben haar Opperfte God Jumala genoemd , van welke fy
cenige kenniffe hebbengehad; eensdeelsdoor het ligt van 't verftand,
anderdeels door 't gemeen geroep, als ook door d'overlevering der
Ouders; En zedert datde naam van Torus is vermaard geworden ,
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hebben fy die eigenfte God ook Tvrus gehieten, of fy hebben liever
het woordvan Torus aan haren Jumala toe-gc-eigend. Ik neem dit
befluit, om dat de Lappen jegenwoordig aan haren Torus toefchrij-
vcn, 'tg.ne te vooren Jumala toequam : namelijk,'t gezag ent ge-
bied over de kleine Goden , en in 't befondcr over dc boos- en quaad-
doenders, over de Logt, blixcm en Donder, 't Leven en deDood,
en andere dingen van die natuur.

Dit is dan d'Afbeelding van Jumala: maart is nog niet te feker
waar die uit gemaakt is; ik geloofdat die uit Hout was: wantKarel
willende het Snoer, aan welke dc Mcdalie hing,afhouwen, gaf ful-
ken grootenflag, dat hy het ganfche Hooft af hiel. En in de Hiftori
van Herrodi fiet men dat het Goud en alle de koftclijkhcdcn, uit den
Tempel van Jumala zijn gedragen, en hetBeeld des Gods, en alle
d'andereHeilige dingen verbrand zijn, en tot affiche gebragt: Der-
halvenblijkt hier uit datdefelve Jumalavan Hout geweeft moet zyn.

Die van het Goud in hareBoeken fpreken, makenook gewag van
defe God. 't Is 't goud dat defeBiarmers met grooteEcr-bcwijfing,
als een gcheiligt preient, in foo grooten menigte als haar mogelijk is,
in dc Schoot van haren God lumala werpen; welke opfijn knyën een
TafTehangende heeft van Goud gemaakt, die foo fwaar en groot is,
dat vier menfchen grootemoeite löudcn hebben om die uit te drinken,
indienfemet eenige vogt gevultwas.

Olaus verhaald dat defe TafTe van Silver was , vervult met ftukken
van 't felfde Metaal; 't welk doet gelooven dat de Lappen gemunt
geld moeten gehad hebben. En dat ditGoud voor de tijden van Olaus
metdc goudeTafTe verlooren is: om dat deBiarmers foo veel niet
weder hebben konnen bekomen, om defelve in fijn voorige ftand te
ftellen; waar doorfy genoodfaakt zyn geweeft, haar God eenSilverc
TafTe te maken.

De Biarmers hebben niet over-al de God Jumala aangebeden ;
maar alleenig aan fommige plaatfen , en miffchien dat'er maar een
plaats isgeweeft int midden van het dikfte Bofch, toebehoorende aan
Koning Harker.

Men fiet in datBofch eenfoort van een Tempel gebouwt, aan wel-
ke de Volkeren, die verre foo wel als diena-by woonen , die God met
gebeden vereerden. Defe foort van Tempel was alleen met eenige
Heggen afgefchut. Het woord Hoff , van welke fy haar bedienden,
is eigentlijk dat te leggen, en beduid heden ten dage nog een pla3ts
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die van alle fijden omringt, en altijd opeen p'aatjen open is.
De God luntala was dan in foo een foort van een Tempel, in een

Boflehagie, alwaar een fcer hooge Hage was, met een Poort toege-
flooten, om af te weirendie gene , welken het niet toegelaten was,die
God te naderen. Dit is dan het gene, dat de Hiftori-fchrij vers van
Jumala feggen, en van deEer die dc Biarmers hem bewijfen.

VIII. HOOFTSTUK.
T)e tweede oftChriftelijke Godsdienft der Lappen. Zyn

verlede Eeuw eerft Chriftenen geworden. Brieven van
Ernlc. CMeining van datfe over 500. jarenChriftenen
zijn geweeft. Slegten yver , verfthüt wefnig van de
Heidenfe. Veele latenfig metDoopen. M. Michel eerfte
'Priefter. Kerken en Scholen , door Chriftina gebouwt.
Is van de Swedengefligt. Overjetting van Boeken. De
Priefter pleeg een Vertolker te hebben. Patent-brieven.

' Skytt krijgt geldvoor deSchool. Toeneming der School,
ofeflime voor de Priefters en Sacramenten.

Verbranden der Goden. Hifiorifch verhaal.

DE Lappen feggen datfe in deChriftelijke Religie niet onder-
regt zijn, als inde verledene Eeuw, in welke men haar het
Evangelium heeft beginnen te Prediken. Maar 't is fwaar

fulx te gelooven ; want het is vaft, dat,voorfe deChriftelijke Religie
kenden , en eer yjnand onder haar defelve aannam , is ten tijden van
Zieglerus gewceft , welkegeleeft heeft int begin van verledenEeuw.

Defen Aurheur vermerkt dat de Lappen Chriftencn wierden alleen
door infigt van deKoningen , die haar geboden Chriftenen te wer-
den.

Het fchijnt dat de naam van Jesus Christus., en desfelfs Leere
daar al bekend is geweeft , niet alleen ten tijde van thriflierne , en in
deverleden Eeuw,maar ook nog onder d'andcre voorgiande Konin-
g. n : want daar werd gefchreven , dat defe Religie feer oud foude
zij i onder de Lappen; en al over vceleEeuwen bekend. War.t 't is
wel tegelooven, datfoo veele ChriftelijkeKoningen forg droegen, om
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het Fvngdie daar te doen Prediken en voort te planten, en werks
genoeg g. d.. n li bbcn om haar te temmen , maar niet willende lui-
fteren, haar lebben laten leven fonder int Geloof t'ondcrrcgtcn.

Wy hebben in tceicndccl Brieven \an l'on eren,Koning
van Dcentmarkcn, Noorwegen en Sweden, in welke ir\ b.vcftigt het
Capittcl van deKerkte Vpfal en Priefters inLapl; d tefei den. Wat
fal men daar opantwoorden? Sy hebben tot ha- e gcb.iurtn gdiad dc
Birkarlen ,de Finnen of Sweden , welke al o»er langeChiftcnen zijn
geweeft, met welke fy hande'den ; enten tijde vanKoning Al-gnm
Ladulaos, aan defelve betaalden , die al over rier Eeuwen
gelecft heeft: Soo datfe, door te verkecren met de Birkarlen , ten
minften dc naam van Chriflen geweten hebben; en men nietkan ftaan-
de houden, datfe eerft verledenEeuw 't Chriftendom fouden om-trmt
hebben.

Ik geloof in tegendeel, dat ten tijden van Koning Magnus La-
dulaos, eenige Lappen Chiiftcn zijn g.weeft , of ten minften die
veinfden foodanig te wefen. Want als lapland verovert was,cn tot
Provincrien onder 't Koninkrijk van Sweden gemaakt, is'er geen twij-
fel aan te flaan, ofSweden heeft dc kenniffe van 't Chriftendom daar
bekent gemaakt, en dat ten tijde wanneer hy hetRijk vaft fteld

Indien onfe giftïng mag -waar bevonden werden , datdc Lappen van
deFinnen , door denOorlog van Errik.de Heilige, zijn uitgegaan;
om dathy daar het Chi iftendom wilde inbrengen : foo hebbente doe
wel van denNaam Jefu Chnfli, en fijn Lecrc, hooren fpreken; ver-
agtende die doe ter tijd , en niet willende aannemen. Hebbende,
van d'andere fijde ,de Finnen altijd tot haregebuuren gehad, foo fal
menfig niet laten wysmaken , dat dcFinnen foo veel Eeuwen gebuu-
ren van de Lappen geweeft zyn, fonder haar oit iets het minfte te heb-
ben gefegt van Cbriflus en bet Erangelium.

Dit fchijnt my onwrikbaar te zijn , dat de lappen kenniffe van Je-
fus Cbriflus hebb.ngehad ten tijde van Errik, de Heilige, dat is, over
vyf hondert Jaar; wanneer fy deGodvrugrighcid en dcChriftelijke
Leere geduurig hebben verworpen, en dat foo lange totfe in vryig-
heid woonden, en van niemand afhangende waren ; maar na datfe
onder de magt van Sweden waren gebragt, hebben fy het Chriften-
dom aangenomen, of door haar <ïg.n d.ift , of om deKoningen te
believen, of om eenige andere Staatkundige redenen.

Dit is dan gefchied onder dcRegeiïng van Koning AJagnus Ladu-
D 3 lafs,
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Laos , welke leefde int Jaar M. CC.LXXVII. na de Geboorte onfes
Saligmakers •, het fchijntdan dat fulx omtrent die tijden is, datmen
kkn feggen dat hetChriftcndom onder deLappen begonnen heeft.

Dit zy dan voor eerft : Laat ons ten tweeden fien, hoe fy fig aan-
ftellen ontrent hetgene tot dieReligie behoort. Men fegt datfe niet
fchijnencen grootcn yver nog begeerte tot deChriftelijke Religie te
hebben; wantfy zijn int vooroordeel dat'er geen beter is, dan die
der ouden , welke abfoluit noodig was tot haarbehoud. Maar ver-
werpen die niet'opentlijk, en nemen die aan voor 't oog, als een
goed middelom de gutifte desKonings te hebben, en alle quaad af te
kaatfeh, met Welke fy gedreigt waren, indien fy diehartnekkig tegen
ftonden.

Hierom ontbieden fy een Priefter, in welkers tegenwoordigheid fy
Trouwen, haar Kindcrs in deKerk laten Doopcn. Het Prediken
van GodsWoord , en'tOnderwysoverde voornaamfte ftukken der
Religie , is t'eencmaal aan de Lappen onbekend. . Men befpeurd
hier in dat de Prelaten onagtfaam moetengeweeft zijn, om het Volk
t'onderwyfen ; want intiienfe haar beft gedaan hadden, fou Errik.
van Pomeren niet gehouden zijn gewceft door Brieven vaft teftellen,
datmenPriefters na Lapland fou fenden. D'oude gedagten derBif-
dommen, en de Volkeren diehaar genegen waren, toonen defelve faak;
want menvind niet een Bifdotn inLapland, jafelfs de naam niet van
eenKerk; nog in 't generaal niet een naam van Lappen, die met eenig
Bifdomgcmeen'chap heeft.

't Is waar dit Olaus Magnus dit alles poogt om verr' te fmijten,
alsook dyandere dingen, welkeZieglerus van de Chriftelijke Religie
heeft g-fegt, en dat die in Lapland fou veronagtfaamt zijn; Sy zijn
geduurig gedwongen geweeft felfs toe teftaan , dat de verr' gelegene
NoordfeVolkeren, niet volkomentlijk, zedert foo veelEeuwen ,na
hetKathoüjke geloof zyn genoemd, dat is, datfe niet verftaan heb-
ben het Prediken des Evangeliums. 't Is daarom te wenfehen datfy
het Prediken van het Woord Gods mogten verftaan , foo fouden fy
niet opgefchort werden van in de gemcenfehap der Geloovigen te
treden.

Dit is dan de ftand der ChriftelijkeReligie onderdeLappen, tot de
Regering van GuHavus, welkeweinig fcheelt van die der Heidenen,
als in naam , en eenige uiterlijke Ceremoniën ; van welke deLappen
fig bedienen , om een uiterlijken zwier van genaamde Chriftenen te

i zijn.
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zijn. D. van Goes,heeft reden gehad teklagen, dit 'er geen kennifle
Gods w .s, nog van lejus Chriflns , onder deLappen.

Arcs'rg.cn . nncn te leggen , doet genoeg verftaan , vat
een agtingwy moeten . ebben , en in wat voor een (in dit w . moe-
ien nemen , 't gene Ol.ris Al.ignus heeft voort-gebragt : Da' een
groot gedeelte der trappen door het aanradenvan de C etholijk- irie-J-
ltersda.l' toe zyn gebragt 5 ent is meer en meer te hoopen,ditfeda-
gelijks in het Cath >lijke geloof ftdlen .oencme

Na dat deKoning Gujlavus Mvas opdenThrcongcfcten , hc.ftmen
met meerder forg gearbeid ontrent de Religie, door fijn gan'ch Ko-
ninkrijk, en dat ook onder allede Laplandfe Provinciën, ftenc faak
bcgunftigde defenaanflag feer : dat de Lappen geduu-ig de Schatting
aan deBirkarlen hebben betaalt, liever dan aan deKoningen ; der-
halven vielen deKoningen haar daar niet mocyclijk over.

Gujlavus begonfc onder fijn gelei te brengen , en die na het goed
dunken desKonings te fchikken : men maakte dan een vaft betluit,
om op een feker tijd des Jaars t'famen tekomen , 't welk 's Winters
was op een beftemde plaats; alwaarfy dan te famen vergaderden, om
aan d' Officiers des Konings de Schatting te betalen. En gebieden
datfe dePrieftcrs hareKinderen fouden brengen om teDoopen ; die
haar 'wederom d'Articeilendes Geloofs fouden uitleggen, haarkeren
alles wat tot de Oeffeningenvan deChriftelijke Godsdienftnoodig is;
en haar het volgende Jaar examineren, om rtkenfehap te geven van
de wijfe van leven in *tChriften dom.

't Is dan feker dat defeordonnantie gemaakt is ten tijde van Koning
Guftavus, want fijn Voorfaten hebben noit Schattingen van haar ont-
fangen ; fy vergaderden doe foo niet om deContributie te betalen.

Olaus maakt daar ook weinig gewag af; het foudc foo dikwils in 't
vergeet nietgeraakt zijn, by aldien men haardaar toe haddc gewend :
in tegendeel fegt hy, dit het meer dan twee-honderd Italiaanfe mij-
len daar van da.n gelegenwas; en dat dit doorfiak is, datfe tot de
ChriftenKerken niet konden naderen, dan feer zelden : Alle die met
dankbaarheid Chnftenen wierden, gaven teikenen van feer groote gc-
hoorfaamheid; deKerken een reis of twee jaarlijksverloekendc, al-
waar deFontein was om te Doopen : Sy doen hareKinderen, die aan
deßorften leggen ,in een Bak als een korf gemaakt: fy ontklecden-
fe tot aan de fchnuders, en brengenfe foo ten Doop. Op die tijd
was'er geen vergidcring by de Lappen. Sy hebben ook geenPi iefter,
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diehaar gaatbefoeken , of haarKinderenDoopt; maar gaan in de
Kerken , welke digt by Sweden zijn. Soofe dan niet uit eigen drift
defeKerken naderen, is'er niemand die haarbeftraft.

Men'kan dat Weten uit deBrieven van Gufavusde eerfle, die fig
daar over beklaagt, dat'er foo veel onder deLappen waren, diefig
niet en haddenwillen latenDoopen. D'oorfaak is,dat deLappen figinbeelden , dat de perfoonen die tot hooger jaren gekomen waren,
op de fevende of agtfte dag, na datfe gedooptwaren, ftierven.

Maar jegenwoordig en ook ten tijde van Gujlavus , wanneer de
Officiers na Lapland gingen, om daar haarRegt te halen, gingen de
Priefters met haar, dieDoopten deKaderen , enonderwefen haar in
de Chriftelijke Religie. *t Was niet genoeg datfe een enkelePredika-
tie deden, maarfy verbonden haar toe te hiifteren, f onthouden, en
te feggen, 't geengepredikt was, daar reden van te geven; om haar te
doen kennen de nuttigheid diefedaar uit hadden.

Op defe tijibegonden fy-aandagtelijk op-hetWoord Gods te let-
ten , en met ernft in 't werk teftellcn , om alseenwaareChriften te
leven. Derhalven kanmen niet feggen, dat haar hetEvangelie niet
eerder dan verledenEeuw (oude geprediktzijn

Zedert die tijd heeft men haar Priefters beginnen te (enden, om
haar te onderrigten; gelijk wy uit de Brieven van Gujlavus bemer-
ken , diedit bevel gafaan M. Michel, met order dat de Lappen wel
fouden toeluifteren , om te komen tot de regte kenniffe van den wa-
ren God, Doop, en Godsdienft derChriftenen. Ik geloof dat die
d'eerftePriefter is, die zedert de veranderinge in Sweden , gefonden
is, aangaande deReligie.

Dit is in de volgende jarenbeter uitgevoert , onder deRegering
van Kavel, Gujlavus Adolphus, en CbnUine ; doe zijnder Kerken en
Scholen voor d'eerftemaal in Lapland opgeregt. Karelde negende,
isd'eerfte geweeft, welke in yder Land, Kerken heeft laten bouwen;
en tot yder Kerk, Priefters, opfijn eigen koften t'onderhoudcn. Op
't laatfte van fijn Regering begondmen tweeKerken te(tieten,in Tor-
na, op koften v,in defelve Koning ; d'eene in 'tjaar M D C. ge-
noemd Tenotekis, en d'anderedry Jaren daar na , met de naam van
luk*sjarff.

Dit exempel is door de Koninginne CbrisJina nagevolgt, welke
(foo ras een Silver-mijne in die quartieren ontdekt wierd) Patent-
brieven gaf, ontrent het Jaar M. DC. XL. tot op-bouwing van
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vier andere Kerken, genaamd Alwitzjerf .Arieplog, Silbojoch, en
Nafafiel.

Na die tijd warend-r gcduurig Chriften Kerken in Lapland, en
men vind'et daar van heden ten dage nog een in Lapland vanAon-
germannia, welke men noemd Aojala ; men heeft 'er ook een in lap-land vonVma, die genoemd werd Lykfala. Men heeft'er'.irr ge-bouwd in Lapland van Pitha, genaamt Graatrusk. , Arwttzjerft ,Storaswawtjks,en Arieplogs. Daar was ook nog een vijfde, Silbo-
jocbs gchieten, welke over cenige Jarenverbrand is, en t'eenemaal
door de Deentn vcrd< !gt. Nog is 'er een met namen locbmoib, in
Lapland van Lula ; En nog een ander clemen Nafiilochi noemd;
maart is niet lang geleden, dat'cr't vuur in quam, en datfe tot aflchcn
toe vei brand is.

Men telt'er d;y in Lapland van Torna : Jukkochfeifs, lournala,
en Enotacbes; En een in Lapland Kimi, met namen Enare. Alle
defeKerken, uitgenomen Silbojocbs en Najriloebts, zijn nog in goedeftand . en werden gednurig door de Lappen bcfogt.

De Ko ingn van Swtdm hebben die Kerken gebouwd: Karel
de regende is d'eerfte gewr eft, die daar toegeld uit de gemeene beurs,
als o ;k uit fijn eigen g. geven hc. ft.

Sy hebben niet gehad .keen. Kerk. intLand van Rounala ,in het
Mark. van Torna , g legen tuffchen de Bergen , Welke Sweden van
Noorwegen fcheiden : S\ hebben geen g- had feg ik, als die eene, w I-
ke gebo ixd is op koften van dry Laplandfe Gebroeders, die op die
plaats woonden ; zijn x e daar toeRijk genoeg. Defe dry Perfoonen
fagen wel, datmen d >or het Bouwen van Kerken in Lapland , den
yver tot de Godsdienft foude aanmoedigen ; hebben diar toe eene
op hair eigen koften laren bouwen in haai Land. HaarGodsdien-
ftigheid bleek daar uit te meer,en verdiende groote lof; 't welk haar
ook over deBergen van Noorwegen dede gaan, doorhulpc van hare
Rheën , zijnde een feer lange en moeiclijkeweg te reilen ; brengen-
de met haar allerleiHout dat noodfakclijk was tot het Bouwen; koo-
pende voor haar eigen geld, een Klokke, ten dienfte van defêlveKerk.

DeKerken waren feer eenvoudig, maar wederom feer eigen. De
ftofle was tronken van Boomen, van welke men in SwedengcmemYyV
Huifen bouwd. Men heeft daar nog een Klokhuis by gemaakt;
met Kamers voor dePriefters; en om het Volk onder te vergaderen,
dievan verre quamen, en fig by het vuur in deWinter te verwennen.
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De Scholen zijn in Lapland eerft doorKoning Guïlavus Adolpbus
gebouwd, in de Stad Phba, voor het 19. jaar van defeEeuw. Ni-
colaas Andriesfen , Trochiaan van defe Stad , had de gunft van fijn
dienft in defeStad te doen. Men heeft aan hem het Boek gegeven,
op dat allede Orders van Sweden met de ganfcheAarde, alwaar het
Chriftendom aangenomen is, fouden verftaan, de grocte goedheden
die ftin Majeftcit aan de Lappen , foo wel als aan alle d'andereVolke-
ren , die onderfijn Gebied zijn, heeft doen blijken. Want hy heeft
door een ganfehKoninklijke Magnificentie, Scholen laten oprigten,
en deKinderen derLappen daarin laten vergaderen die in de
Religie, en andereLetteren te onderrigten.

Het grootfte infigt datGuïlavusAdolpbus daarSchooien het bou-
wen, was, dathy merkte, dat de vreemde Preehcanten, dat is , die
in de Sweedfe Taal fpraken, weinig vrugt onder deLappen dede , wijlfe
tot nog toe geen andere gehad hadden. Want ten tijde van fijn Va-
derKarel, fondmen door desfelfs bevel, deKinderen der Lappen, na
ZJpfal, alwaarfy meelt ftierven; konnende niet verdragen een Land
dat foo tegenftrijdig het harewas, foo in legt als voedfel. Even als
die gene, welke een fagter en milder leven gewend zijn, als datvan
lapland, daarniet heen fouden willen; want de verandering van logt
en voedfel fou haardoen fterven.

Defe Schoole dan te Pitba,was d'eerfte in ganfehLapland ; foo om
de Godsdientt te leeren, als anderedingen. De Parochiaan wasVoor-
ganger van defe School. Koning Guïlavus Adolpbus, gaf hem laft,
om alle Boeken uit het Sweeds in 't Laplands over te fetten , die hy
nootfakelijkvoor de Jonkheid agtede, op datfe in deChriftelijke Re-
ligie wel fouden onderwefen werden.- Do Lappen hadden te vooren n g konnen Lefen nog Schrijven;
nog noit was'er een Boek in haar Taal geweeft. Doe ter tijd danc btgonmen in 't laplands te Schrijven. En 't eerfte Boek was ( mem
ik; het rV. B. boek, 't r>een men de Kinderen eerft geeft ; met de
voornaarnfte ftuckeh derReligie : als, de tien Geboden Gods, d'Ar-
ti.ulen desGeloofs, 't Vader onfc ; en eenige andere, die door den

' felven Nkolaas Andriesfe t'zaem gevoegt wierden.
Hy heeft ook eertt int Laplands gemeen gemaakt, de manier der

Godsdienft , een klein Boekj?n met geftngen , de wijfe om de MifTe
te hoi den'f te bidden en' te fingen.

Dit zijn dan d'eerfte boeken die in 't Laplands gedrukt zijn , op dat
die
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die Natie fig daar van mogte bedienen, om d'eerfte bcginfekn der
ChriftelijkeReligie te lecren. Hier op zijn verfcheidene gcvolgr, door
andere Autheuren befchreven : Een Boek genaamd het FJandboek.,
overgefet uit het Sweeds int Laplands, door JohauTornatis, Pt-
ftoor en Prevoolt tot Tor, .

Hier waren in begrepen de Pfalmen Davids , de Spreuken Salo-
mons, den Prediker; de Catecbifmus vanluther, HciLge Luderen;
deEvangeliën ,en Brieven ; met eenige gewoone Gebeden : Hifto-
rie van Chnfti Lijden ;Verwocfting van Jentfalem; de Rituelepienfl,
en allerleiGebeden. Dit Boek was in Octavo , gedrukt tot Stokholm,
by Hcndrik.Keifer, int Jaar i6a.S. En opgedragen aan de Konin-
ginnc Chïistina.

Olaus Stephani Graan , Laplander, Meefter van de Schooien, en
Paftoor by de Lappen te Lykz.ala, heeft diergelijken Boek uitgege-
ven , onder d'eigenfteTytel; gedrukt int Jaar 1669. tot Stokholm,
by Nicola.ts Wank'tf- Dit Bock heeft inhoudende de Evangeliën,
Brieven; de Sondagen , met de Collecten, en een kleine Kerkelijke Or-
donnantie, welk is deKerken-dienft ; de Hiforte van 't LijdenChri-
Jti, en eenige Gel ,

Het is van 't .erfte vcrfchclende , om dat dit nader met deDtaleiï
derLappen van I.apmark., van TJma en Pitha over eenkomt.

Den Elfden Olaus heeft twee jaren te vooren \6G~j. tot Stokholm,
by Georgius Hautfcb laten Drukken, de Catecbifmut met de Vragen
en Antwoorden, in 't Swetds, met het laplands daar tegen over. En
int Jaar 1668. by desfelfs Weduwe , de Vragen en Antwoorden,
getrokken uit het Vraag-Trefoor van Paulin.

Het derde , 't welk aanmerkens-waardig is, is, datKoning Gif

flavus Adolpbus een ftukLands gaf, foo om deKinderen op te voe-
den, te kleden en tereden , als tot andere nootfake! ijkheden, om de
Meefters t'onderhouden, die een groote gagie hadden ,om haar beft
te doen; op dat deLappen des te gewilliger en te grager hareKinde-
ren na die Schoole fouden feilden.

Want fy geloofden te vooren, dat defekoften vergeefs waren ; zijn-
de ook voordOuders feer (Waar,bareKinderen foo verre van haar
af te fenden i Defe mocyelijkheid geduurt nog , alhoewel fy haar
Ouders niets en koften , tot opvoeding en kleding D'cen voor en
dander na zijn tegenftrevig met tranen, diefe uidtorten, wanneerfe
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vertrekken; deKinderengaandikwilsterfluips al heimelijk weg , en
komen niet meer thuis by d'Oudcrs.

De Lappen dan hebben hier groote hulp door gekregen ; en by ge-
volg met grooten ernft de Chriftelijke Godsdienft beginnen t'over-
denken , om die met grooten yver in 't werk te ftellen; want fy heb-
ben defe verborgentheden nu niet meer in een vreemde Taal, maar
in haar eigen.

Die haar te vooren onderrigteden haddengeen kennilTe van de Lap-
landfe Taal, fy fpraken in 't Sweeds , 't welkdefe Volkeren nauwlijks
konden verftaan , niet anders wetende dan haar MoederTaal: En
foole al iets vari buiten hadden geleerd, wiften fy niet wat de woor-
den beduiden.

*-_•_-. n 1

_
• n

_
t n

_ • iDePriefter ftond geduurig opeen ftoel, en voor hemftond een an-
der op een lager plaats, welke dePriefters woorden uitleideop 'tLap-
lands, foo goed alshy kon.

Al defe forg was niet genoeglaam: \jpant denVertolker was maar
een gemeen eenvoudigMan , onwetende, en by-na fonder geeft of
oordeel; konnende niet wel uitdrukkenna behooren, 't geen dePrie-«
fter hadde gefegt ; en de Priefter kon ook niet' wel weten, of fijn
woorden getrouwelijk na gefegt wierden. Maar defeBoeken deden
haar groot voordeel, want doe begonden fy.de bediedenis der woor-
den, en andere Chriftelijke Onderwyfingen volkomentlijk te verftaan;
derhalvenbehoefdemen niet meer in 't Sweeds, maar in haar eigenTaal
te Prediken.

Dit foo zijndevoorgegaan, heeftmend'er fommige onder de Jeugt
derLaplandfe Kinderen gevonden , die indeWetcnfchappen groote-
lijks voorderden, als ook in de kenniffe derReligie : Na datmenfe
van defe School haddenovergebragt tot deUniverfitcit teVpfal, en
daar volmaaktelijk hebbende geleerd, del*.era.eKonften,ende ver-
borgentheden van ons Geloof; zijnfe bequaam geagt, om haar mede
Landsluiden in haar eigen Taal t'onderrigten.

Olaus Petri noemt'er drie, die tot defe weerde zijn verheven , wel-
ke allenxkensde Logt gewennende, zijn nad'Academie gegaan, en
na hare gedane Studiën bequaam geagt om Priefters te werden. Dit
waren dedrie eerfte, die elk na een Mark. gefonden zijn ; Prekende
onder de Lappen in haar eigenTaal j krijgende de waardigheid om de
Sacramenten uit te deelen.

Defe goede wijfe is nog in haargoedefleur; wijlfe nu Priefters heb-
beu
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ben vanhaar eigen Natie, diede Godsdienft waar-nemen, en open-
baarü k leeren in de Taal van h.arLand: Dcrbalven is deHer Chri-
flia.n Kortholt hier in bedrog* n , wanneer Ir, I gr, datmen denDicnft
en Predicatiën bi men Lapland in de SweedfeT.ile dort. Doe lieten
fy haarKinderen Doopen ; en men fondfc om het Evangelie te hoo-
ren Prediken, enkiegen verftand van JesusChristus.

Tot foo verre zijn d'eerfte ftrgen van Gujlavus Adolpbus gegaan,
tot vervoorderinge vandeCheifK lijkeReligie in Lapland. Maar ge-
lijk de beginfelen van alle dingen altijdeenige tegenftrevingen hebben, s
alfoo was het ook in 't Prediken van 't Evangelium. Men overwoog
te vonren een andere gewigtige faak , eer datmen dit begon , want
men had in 't cerft groot werk om een Schoole buiten Lapland op te
rigten , en daarbuiten de Jeugt te latenkomen leeren.

Soo dat de Heer Skvtt, Baron van Duderhof, en Raads-Heer van
'tRijk, fig verpligt vond , den Koning GuïlavusAdolpbus te gaan
{preken; en defe verworf foo veel doorfijn lang aanhouden , dat hy
daar door een onfterfelijke naam heeft gekregen; foo dat'er op nieuws
verordent is, dat men defe Schoole foude houden, maar felfs in lap- i
land overbrengen, in het Mark,vanVma , by deKerk van l.jkfala; 'van welke deKerk de naam van Ljkfa gekregen had. ,

De Koning oordeelden het ook leer noodig en voordeclig , wijl de|
jongeKinderen der Lappen geduurig gewend waren haar eigen Logt
te ademen , en waren ook niet gewoon haar natuurlijkefpijs te veran-
deren ;en 't was verdrietig een leven te leiden, datfe ongewoon wa-
ren.

Defe tweede Schoole der Lappen is gebouwt en vaft geftclt door
Patcnt-brieven van fijn Sweedfe Majefteit , in 't Jaar MDC XXXII. \
'twelk de Heer Baron vm Duderhof dank te wijten is. Al is't d3t
defe groote Monarch in Duitsland met een fwaren Oorlog geringel-
oort wierd, heeft hyfig egter niet minder bekommert met defaken
die Lapland raakten , en'de Chriftelijke Godsdienft voor te ftaan:
Dit is dan de Patent-Brief van Guïlavus:

Wy, Gustavus Adolphus , door Gods genaden Koning van Swe-
den , Gotland , Wandalen , &C. verklaren , wijl onfefeer lieve Va-
der TjlgerKarel IX. voor defen Konmg van Sweden , fig beeft be-
kommert , gelijk 'WJ tegenwoordig nog doen, na dai. wy door Gods voor-
ftemgbeid, op den Tbroou z.ij>i gefeten ; wijl , fg »<., datwj ons hebben
beo-even om fora te draeenJatonfe Onderdanen, die in de verre gelegene
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Provinciën van 't-Noorden woonen,gemeenelijk. Lappen genoemd, in de
Letteren en liberaleKonften tot baar behoudenisfluiten Onderwefen wer-
den ; de menigte moeyelijkbeden , Tumulten van Oorlogen, en Troebe-
len , hebben geduurig ons goed voornemen tot de liberaleKonften om
ver geftooten. Vit vreefe dan datons goed oogmerkf met en foude fon-der werking zijn; Ordonneren Wy en conftitvdèren Wy daer toe onfen
getrouwenRaeds-Heer van het Rijk, van Sweden, en Gouverneur Gene-
rael van Livoniën, Ingrien en Carelicn, onfen dapperen Heer JohanSkytt , Vrij-Heer van DuderhofF, Directeur van de Schoole der
Lappen die te Uma is; welkefig felven heeft aengediend om defe fakeuit te voeren, en onder de zegen Gods te voltrekken. De Beftieringe
van defe Schoolefal altijd in deFamilie vande Skytten wefen. Om
dan defe Schoole met fijn Meefier te onderhouden, geven Wy haer de In-
komende Tienden, welke deParochie vanUma van'tKoorn heeft, na
datde ordinareSubtraJlic van degefeide Tieniien gedaen is: Dn fullendan de Tienden z.ijn van't Grein foo wel als van andere giften, welkedenb oven-geweiden JohanSkittt kan effectueren doorfijn neerfiigheid
tekrijgen; hebbende devolle Magt om die t' imployeïen tot profijt 'en on-
derhoud dergefeide School, foo als het denfelven fal oordcelen noodig
te z.ijn. Wy dragen niet te min forg voor deKroon en onfe Succeffeurs,
het Souvereine Reglement cnvolknmerte Diffofitte van't pene int toe-
komende noodig is. Tot confirmatie van't boven-gefeide, ondertelkenen
Wy dit met Onfe eigene Hand, en doenOnsKoninklijk, \egel daer aen
hangen. Gegeven in Oud Stetin tn Pomeren, den twintigften Tunii,
Anno Chrifti M DC XXXI.

Door defe Brieven dan is'er een School in Lapland, én in 't be-
fonder te Uma, opgerigt ; 't welk genoeg bewyft dat'er te vooren
noitgeen geweeft is. Behalven defe School, was'er nog de oude te
Pitha buiten Lapland ; op welke alleen een Paftoor het opfigt had;
maar hier was een Directeur en Raadsheer van 't Rijk van Sweden,
welke vry grootergefag had.

Inde tweede plaats vergenoegde men niet naetdegagie en inkom-
ften desMeefters en der Scholieren j maarhier warenVafte Goederen
deTienden van Uma, alwaar fy haarPenningen en betaling uitkre-
gen.

Maar gelijk men voorfag dat defe Inkomften nog niet genoeg en wa-ren ,foo quam men over een met deHeer Sk.pt , wegens devolkome-
ne difpo-
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Ne difpofitie of fchikking van d'ar.dere goederen, welke hy door an-
dere wvfen tot fijn cffed kon brengen.

D. Godsdieiiftigheid def.s Heers jegensfijn God, en den yver tot

de goedeLetteren voort te fetten, ft t ftil; doende da r gc-
duurig foo veel wcers toe , da; hv er n >g by kreeg de fomme van
vyf duifent Daalders, dat is , meer als dr.e duifentKroonen van een
Once , of drie duifent Rijksdaalders ; zijnde een gedeelte van fijn
eigen goed, encengedtehe van fijn Vicnden.

Hy aanbood defe Somme aan de Koninginne Chriflma, om ge-
bruikt te werden tot het werk van deKooper-mijncn , op voorwaar-
de, dat deSchoole te Uma diarJaarljks haarRenten fou van hebben,
diemen anders gewoon was aan deKroon te betalen, door eenig Land-
goed van die Parochie.

DeKoninginne en toefde niet langom dit doorPatent-brievenvaft
te ftellen , gegeven twee Jaren darr na, en uitgevoert door de Voog-
den van't Rijk. Hier volgt deBrief.

\\7 T, gratie Gods verkooren Koninginne,
m Erf- Princes van Sweden , Gotten en Wandalen , Groot-

Princes van Finland, Eftonie en Karelien, Vrouw van Ingria : ver-
klaren , gelijk. te vooren den Hoog-verheven en Magtigen Koning van
Sweden, Onfefeer lieve Vader , welk; door een groote liefde van Gods*
dienpgheid 'ingenomen was om GodsKerke te vermeerderen, en de bar-

barifche Volkeren, welke op de ver af gelegenFrontieren van het Koor-
den woonden, te bekceren , en te brengen tot de volle kenmfe Gods en

Cbrifii; foo beeft Hv geordonncen een Schoole binnen Lapland , int

Mark van Uma ; Waar toe br gesteld heeft totDirelteur, onfengetrou-
wen Raedsheer van't Koninkrijk. Sweden , Prefident van 't Konink-
lijk Vonnu in Gotland van Junccopi , Cancelter van d' Umvrrfteit te

Unfal, en Wét-rever van aen dces fijde gelgene Finland, onfe . riencl

en Voordef Heer Johan Skytt , Vru-Heer te Duderhoft, Heer

ran Groenci, Stroemftum , en Skytteholm , Ridder van de Gulde
Kettino : Na tra beeft hy geaccordeert metfijn Heeren van
't Regt en ófAuthoütet derBedieningen van de gefeide School ; foo beejt
hy door /ij» mtldighcid daerby gedaen de Tiend, „ derKoorn-folder van
Uma , Lellre jaerlifj urn de Kroon betaelt wierden Derhalvenbe-
vestig» IVv me: alleen 't geen Oafe voornoemde Vader door Gedsdien-

(ligbad vafi gefield heeft ; maer doen ook, ten dejen tijden weten, dat den
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voor-gemelde» UitmuntendenHeer Johan S tyT t , totprofijt der
Schooien in Lapland heeft opgebragt; en van de S'jne, met eenige an-
dere devote Perjoonen heeft vergaderd , de van vijf-duifend
Daelders, gemunt geld , die hy aen deCompangie van 't Kooper heeft
aengeteld : Soo verfoekenWy beleefdelijk., dat de voorfeide Tjmme,
voor Ons en voor de Kroon, in defe Compangie desKoopers bewaerd
werde, en da: \i'y tot cenjaerlijkfc Rente van dit geld, tegen agt ten
honderd aen de voorfeide Schoole der Lappen , van d Jnkemften van
Norland geven ; op Conditie dat de Mayers der felve , aen defelve
School haer Contributien betalen; 'twelk. Wy Approberen; haergeven-
de tot Hypotheek., dc gefeide Land goederen, die Ons en deKroon toe-
behooren , gel g n in de meer-gemelde Parochie van Uma, en Weft-
Botnia; namelijk, van

Roebad. , twaelf P agt-goederen |
Van Storksioc twee 3

I 6
Van Krabbilcr drie 9

16
Van Bawaboelct twee 27

e O }Z
Van Kuddi's twee ï

'Van Br.eneland twee ''rö
Defe Pagt-goeferen fullen alle Jaren aen de School, de ordi-
nare en Extraorti.nare Taxen betalen, die haer tot nog toez.iin opge-
leid ; en dat door de handen van de Mayers , of die de Landen bewoo-
nen: 't Welke on op-houdeltjk, en geduurende al den tijd, dat Wy by Om
de voorn: \omme van vrf-duifend Daelders, w banden van die Com-
pagnie hebben ; en tot def.lve weder aen de Schoole der Lappen , tot
haer onderhoud alsand rs mogt gegeven werden. Om . fer oorfaken,verbieden Wy alle onfe Officiers , en alle de gene we n elde.Hv-potbeek.dier Schoole mogt komen te pretenderen, gefeidt
Penningen bat,- mogten zjjn gerejlitueert, niets n te latendat eeuigmoleft aen die Schoolegedaen werden, teg van dit'tegenwoordigEdict. Tot Confirmatie van defeAtte 'oog-den enAdministrateurs van ditKoninkrijk-, die wet . and
Onderteikend, en het Koninklijke Zegel daer aen doen ha.
/«Stokholm den vijfden November, M DC XXXIV.
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Dit zijn de Namen van deAdminifratenrs:

Gabriel Oxenslierna , Gufiavi E. R. Drotfetus.
Jacobus de la Gardie, R. Oppcr-Marefchalk.
Karel Karoli Gyldeiihielm , R. Admiraal.
Pieter Baner, R. Kancclier.
Gabriel Oxenïherna, R. Threforicr.

Defe School heeft reeds louter toegenomen , krijgende Luiden
yan een goeden geeft ; diehaargelijk onfe Natie,feer Chriftelijk aan-
flcllcn. Me-n \md 'er zedert die tijd een menigte van jongVolk, daar
men groote moeite mede gehad heeft, omfe tot defe Godvrecfend-
hcid te brengen ; foo dat'ernu dit Jaar MDC XXXIV. al verfchei-
dencdoor bet Examen zijn gepaffcert.

De Kinderen doctmen daar cerft te famen fingen dePfalmen Da-
v'ids, int Sweeds overgefet, gelijk men die al eenige jaren in die
Kerke in 't gebruik gehad heeft. Sy fingen feer wel; daar na feggen-
fe een voor een in 't A. B. boek haarLefle op ; in welke niet alleen de
Letters zijn , maar ook deVragen van deCatechifmus,'t Gebed des
Hecren , de twaalf Articulen desGeloofs , de tien Geboden , met
hetFormulier van denDoop, en 'tHeilig Avondmaal; het voor- en
na- Gebed aan de Tafel, met d'Ogccnt enAvond Gebeden.

De Kinderen leficn datBoekvolgens de gewoontediefein deSchoo-
ien van dat Land hebben; dievan grooterGeeft zijn, feggen befchei-
dentlijk van büitcndeVragen op, fonder te haperen; lefen deEvan-
geliën 'sSondaagS eb. op deFeeft-dagen, in 't Sweeds overgefet.

DeExaminateurs hebben bevonden, dat defe barbarifeKinderen
foo wel leeren , en toenemen in foo korten tijd , de Fondamenten
van't Geloof, en andere Letteren, datfe d'Onfe niet hoeven te wij-
ken ; in foo korten tijd (leg ik) datdeKinderen dikwilslanger doende
zijn om teleeren lefen.

Defe Schoole te Likja of lieverLikjala ,werd door een aanficnlijk
getal van JongeLappen dagelijksbefogt, welke vry bequaam zijn om
verder te leeren, waar toe men zijn beft doet om tot hooger dingen te
Oefenen; alhoewel men veel moeiten aangewend heeft, met haar te
doen leeren 't geen noodig is, om als een goed Chriften te leven.

Men kan jegenwoordigfien , met wat een brandende yver d'Ou-
ders hire Kinderen na de Schoole van Liksala ftuuren : Waar uit
men genoegfame blijken liet, dat de Chi iftenKerke nu in een ander
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fatfoen geraakt is als te vooren; alwaar het Geloof doe ter tijd, maar
als gedwongen en om deKoning te behagen, aangenomen wicrd.

'tHeeft ook denKoningen niet weinig moeiten gekoft, om deKer-
ken en Schooien daar te ftigten , en die te verforgen metPriefters t
Leer-meefters, Boeken en andere nootfake!ijkheden , omhaar t'on-
derwijfen. Defe Priefters en Mecfters verrigten nu ai haar dingen in
de Laplandfe Taal.

Het Markjvaxi Vma heeft cc» Kerk met een School,en een Lap-
landfe Priefter, die alle Jaren de feer verre gelegene Huisgefinnen in
allesvolkomelijk onderwijft.

't Lapland van Pitha heeft dryLaplandfe Priefters, welke op dry
verfcheide plaatfen woonen, en van deKoning onderhouden werden :
De Lappen zijn in die hoek, feer na by haar Priefters , en daarom
kennen fy van defelve dikwilder in'r Jaarbefogt werden.

In Lapland van Luhla heeft men niet meer dan een Laplandfe Prie-
fter, dieveel moeiteheeft, om dat deHuisgefinnen verre af gelegen
zijn ; foo dathy genoodfaakt is fig dikwilsmoede te maken, indien
hy fijn Bediening wel wil waarnemen.

De twee overige van Torna en Kimt, welke grooter zijn als d'an-
dere , hebben elk een Laplandfe en een Sweedfe Priefter; die eens
Jaarlijkshiar Volkgaan befbeken , als het Jaarmarkt is, dat gemeen-
lijk in de Maand van Februarius komt : Wanneerfe daarkomen,
Doopen fy deKinderen, en onderwyfen het Volk in deChriftelijke
Leere.

Dit doet ons dan gelooven, dat de Priefters in haarDienft nietfloffig y,\ h , en haarLeere van God gezegend werd, ontrenthetÓn-
deiwy (en der Lappen. Sy hebben voor haar moeiten een fekere be-
taling, welke genoegfaam isom baar Huisop te houden. Men geeft
haar een derde van de Rheën, die de Lappen anders aan de Kroonmoeftcn geven; met htt derde van alle Tienden, welke zyn, of een
paarSchoenen, ofeen witte Vos, of dehelft van een Snoek.

De Priefters werden van deLappen feer bemind, en in groote waar-
degehouden , diefe de naam vsn Herfai geven , dat is in onfeTaal
Heeren gefegt: Wanneer 't gebeurt datfe dePriefters van verre fien,
om hareRheën te halen; foo brengen fy dePriefters in haar Tenten:
die gemaakt zijn van Berken-boomeii Takken ~in d'aardegefteken, en
met Vellen vanRheën overtrokken.

Dan komeQ al de Lappen van die Familie,aanloopen, èn na datfe
haar
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en desfelfs lnwoonderen. 1.Boek. 43
haar hebben gegroet met een grooteEerbiedigheid , feggen fy, Saa-
tervue tulemafl Lapinmaa, dat istefeggen: wy zijn feer verblijd over
uwe komfte hier in Lapland.

Haar Tafel is een Berd dat op d' aarde neder legt; en dieneneeni-
ge drooge Vifcii voor, met gcdröogtRheën vleis , gebraden Ton-
gen , met eenige Bcenen daar Ty het Vet uit braden ; welke van haar
Wild vangrs is.

Sy Eten nare fpijs fonderBrood of Zout. Maar dePriefters nemen
met haar Brood, Zout, en Wyn, f Bier is daar om de groote Kou-
de niet in 't gebruik) en deLappen geven haar dan eenigeNapjes, uit
welke fy gewoon zijn water te drinken , zynde uit baften van Bomen
gemaakt.

Sy hebben over het ganfcheLand niet de felfde wyfe; want ( vol-
gens het bcrigt van Lwidtus) de Lappen wznh.ezMark.de Uma,dra-
gen harePriefters grooter Eerbiedigheid toe, haarmeer ontfiende, ten
minftcn \ oor het uiterlijke oog. Sy gaan ook meer teKerken , als
wel de Lappen van Lula. doen ; die foo veel agtings voor haarPrie-
fters niet hebben; fprekende haar trotfclijk aan,voornamentlijk dron-ken zijnde : Niet jeg<nftaande dit, zijnfe mild op haar plaatfen , en
vriendelijker als andere; haar dikwils opfehaffende een groothart, en
menigmaal kaas,drooge vifch,en vleis.

DeLappen vyeren de Sondag feer Godsdienftig, ja fullen het min-
fte werk niet doen , foo fy het maar verby konnen ; want fy agten
dat God op die dag meerder moet ge-eert werden als iersanders, dat
minder is. Des Saterdags brekenfy af van haar werk te doen; fy la-
ten hareKudde ruften , als ook dePaarden; fy fullen felfs op die dag
nietMelken; hareRheën latenfedoor hetVeld gins en weerloopen,
fonder te doen werken.

Wannecrm.n in deKerke Predikt, zijnfe feer nauw toeluifteren-
de; fingen de Pfalmen Davids met malkander : De Laplandrs van
Torna fingen met foo een hevigheid , datfe daar op roemen, wie de
befte fingr.

Sy maken groot werk van de HeiligeSacramenten, diefemet een
grooteEerbiedinge gebruiken, boven al dat van denDoop ; Om dat
deVrouwen, na datfe tien of twaalf dagen oud Kraams zijn , een
lange reife, over Berg en Dal,Boffen en Meiren, aanvaarden, om
haarKinderen felfs in deKerk ten Doop te brengen.

Sy Communiceren met een groote Eerbiedigheid , en eer fy de
F z Ta-
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Hiftorie van Lapland,44
Tafel desHeeren naderen , belijden fy harefonden , en gaan daar aanfitten, na datfe vergiftënifle gekregen hebben._ Sy veronagtfamen ook d'andere Chriftelijke Godsdienftighedcr»
niet; fy fullen niet Swrren nog ymand Vervloeken, of Lafterinec-fpreken : Zijn feer liefdadig tegens d'Arme; Sy verkeeren onder el-kander met grootebeleefdheid , malkander Eerbiedigheid bewyfende,en fomtijds befoekende; enderhoudende groote vnendfehap , voor-namentlijkwanneerfe van een Landfchap zijn, of van eenderFamilieHoe meer fy in deChriftelijkeReligie geoeffend zijn, foo veel te lief-dadiger werdenfe bevonden.

Maargelijk fy feer nauwkeurig alle.defe dingen waarnemen, 't welkdoordefubmiflie of gebod derKerkelijke Wetten herkomftig is; foo, verbreken en flaanfy nog onftukken hare Trommels, en verbrandend Afgoden, de tronken van Bomen, vermorfelendede Steenen die-Ie voor Goden plegen te houden.'t Is gebeurd datfekeren Laplander, genaamd Pister, woonendein t Landfchap van t Lapmark, van Torna \ opeen tijd, den AfgodSeitan had aangebeden : Hier mede vorderde hy foo veel, dat fijnKheen bmnenfeer weinig tijds quamen te fterven. Defe toeval ver-pngte hem, om na fijn Seitan weder tekeeren , en hem te bidden, datcieie i laag mogte afgeweert Mperden : maar fijn Gebeden waren ver-geefs; -want fijn Rheën ftierven als te vooren.Hy begeeft lig met fijn ganfcheFamilie op de weg; brengende onHo!! TS
hv f tr

fijn A * ™ &00* -nHout : hyfette rondom denAfgod eenige groene tacken vanMaft-boomen uitwelke fy Hars treeken; en ded? hem Offerhand "bragthem vellen, hoenisen hoofden van Rheën : Hy viel ter Aarde nedfr«ft. ganf-he Huisgefin en bad met lang tLhoiXt hulpë vanT'£ f 'Cn beB eerde do°t ™ Tciken te weten,of hv eenware God was. Geen Teiken konnende krijgen, alhoewe hTmet
fimVofk" foo
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neer 't gebeurde dat d'andere hem dreigde, door hare Toveryen om
hals te brengen ; Song hyLiederen, met een groot vertrouwen op
den waren God, die Hemel, Aarde en alles wat daar in is, gemaakt
heeft; want hier door wierdenhire voornemens onkragtig en onnut:
Hv (prak h.t Symbolum derApoltelen , 't Gebed desHeeren ,en an-
dereGebeden meer.

Hy verbrande van doe ter tijd af alle de Seitans die hy maarkon
befetten. Hy fond fijn oudfte Soon na Enareby , met order om alle
Afgoden te vernielen diehy vindenkon. Maar defe Soon, genaamd
Wvolloba , was om dit doen gedwongen na Noorwegen te vlugten ;
vreefende voor de lagen en verfpiedingen , met welke die van Tnare
hem vervolgden.

Gelijk als defen den Seitan verbryfelde , even foo dede een Lap-
lander van Tenobie, met fijn Trommel: welke te vooren na deverbid-
dinge van den Priefter niet en wilde luifteren. Sijn Moeder quam
eens in een feer fware Siekte te vervallen : Hy dede veel moeiteom
eenig middel doorfijnTrommel aan te brengen; maar na veel moei-
te gedaan te hebben, quam fijn Moeder evenwel te fterven.; Waar
doorhy een afkeer van fijn Trommel kreeg, en bryfelde hem in dvi- J
fend ftucken; Belydende, door ervarendheid bevonden te hebben,
dat fijn Trommel nergens toe en diende.

'tGene wy dan hierboven gefegt hebben, doet gcnoegfiam blij-
ken ,-dat de Lappen heden ten dage, de Chriftelijke Religie toege-
daan zijn; die nu veel beter en nauwkeuriger geoeffend werd, als in
de voorigc Eeuwen.

F -> IX. HOOFT-
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IX. HOOFTSTUK.
Van'toverige 'tgeen nog jegenwoordigonder

deLappen infivang is. Uitroying derSuperfit ie :■ Oog-
Chrtflenen:groote Superfliiie. Feeft dagen. Goden inde
logt. Komen weinig te Kerk. Tver van een Triester.
Groote Goden , Storjunkare en deZon. Bidden Stam-
menvan boomen aan. Seiten. ïteGW Wirku-Accha,
dè Lijf landfe Lier. Graf-goden. Spoken en 'Duivels.
Goede en quade Geeften.

DE Koningen en Priefters hebben tot nog toe geen moeite nog
ai beid gefpaart, en alle raadilagen aangewend , dftfe ten ui-
terften fouden konnen doen , om de Overg loo\ ighcden uit

de gemoederen der Lappen te rov n, wyldaar nog al vry wat over
gebleven is ; Want al is't dardeLappen met grooten vver voorgoe-
deChriftcnen foeken te gaan, willende doen blijken datfe in God
gelooven, doende hare Kind en ook Doop-n ; komende Jaarlijks
een reis te Kerk, in welke !y met groote opierkinge na de Predica-
tie luifteren ; alwaarfy ouk m.t gi oote Godsdenftigheid het Heilig-
fteSacrament vanden A'ita.r krijg-n > Soo zijnfe egter nog feer op
d'oudedwalingen van hare /oor-Ouders veiEt; want d'Afgoderyê'n,
welke nog onder haar woonen , geven ons reden om tegelooven, dat-
fe na fchijn meer Chriftenen zijn, dan inderdaad: 't Is waar dat het
met een voor-oordeel van alle fou gefprooken ?iin; maar egter doet
d'ondcrvinding het tegendeel van fommige b jken.

Defe groote moeyclijkheid van dat de Lappen hare Overgeloovig-
heden niet en konnen agter laten, komt hier uit, om dat dePriefters
nog geen forg genoeg dragen, om defe Volkeren wel te onderrigten;
want,onder voorgeven van onderrigten, foeken fy alleenig Tribui-
ten op te halen. De Lappen ondertuff.hen die de rijkfte in middelen
niet en zijn, konnen niet verdragen datmenfe verbind om Schatting
te geven; want fy daardoor verarmen

De Lappen werden niet wel Katholijken,'t enzy met groote moei-
te; alsook om de afgelegentheid derKerken, diefe niet dikwilskon-
nen befoeken: Maar men heeft deKerken wat nsder gebouwt, tot
welke men veel beter, fonder lbo een grooteweg te reifen, kan ge-
raken ; derhalven is 'er hoop om haar gemackelijker te bekceren.

De
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De overgroote Bygeloovigheid doet haar befwaarlijk Chriftenen
werden : Defe komt meeft om datfe in een Land woonen , dat feer
vervaarlijk en naar is, niet dicke Boffchen beplant, vol vanWi'd-
gedierte ; ook datfe altemaal afzonder'ijk woonen met hatc- Huigef-
innen , en veir'gelegen van een ander: Levende veel op de Jagt;
welke wijs van leven, dapper na dc by-ot OvergeloovighJd helt, en
gemeenfthap met den Duivel heeft.

't Gene haar nog meerder genegentheid van liefde tot deBygeloo-
vigheden maakt, is , datfe die agten als een Erfgoed , dit van haar
Ouders is nagelaten ; voor welke fy een groote agting hebben; oor-
deelende het onmogelijk te zijn , dat defelve van verftand dusdanig
fouden berooft hebben geweefl, van niet te konnen weten, welke
fy voor haarGod moeften houden.

Daarom denkenfe onredelijk te zijn , dTnfettingen van haar Ou-
ders te verlaten , en die al ftilfwygende van ongoddelijkhcid en on-
vretentheid te befchuldigen : Wanneermen haar fegt , datfe harer
Ouderen dwalingen niet en moeten navolgen ; foo antwoorden fy
maar : dat haarOuders daarwel mede hebben konnen te regte gera-
ken , en datfe die moeten navolgen.

Dit is dan de reden, datfe nog onderde Lappen foo Bygeloovig en
Superftitieus zijn ; 't welk men in fookorten tijd niet heeft konnen ver-
nielen of uitroyen.

Wy konnen al het geen de Bygeloovigheid der Lappen aangaat,
tot tweeHooftftucken brengen: d'eerfte zijn, welke van de Heide-
nen herkomftig zijn : maar de tweede beftaat in Toveryen.

HareSuperftrticufe inbeeldingen, en defelve welke alle d'oudeHei-
denen deNatuurlijke dingen to:gefthreyen hebben, zijn van d'eerfte
rang. Gelijk als te gelooven dat deWereld eeuwig is; datfe van alle
Eeuwigheid is, en altijd geduuren fal.

Dat de quade Geeften de Maan verllinden, ter tijd als'er een
Edypfis ontftaat; en hulpe noodig heeft: Wanneer fy die Gen ver-
dwijnen, houden fy alle hare Mufquetten na denHemel toe. Sy na-
deren hier in de gevoelens derAfgtxlcn- dienaars ; welke geloovendat
men door de Toveryen de Maan van fijn Hemel kan doen afbrengen;
en datmen verbonden is die te hulp te komen in foo een groote ver-
druckinge.

Dat ( gelijk de Heidenen feggen , dat Jupiter door denBlixem de
quaad-doenders vu'delgt) de quade Geeften van denBlixem werden
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gcflagen; en om fulx af te weiren , verbergen fy haar onder het Lig-
haam van denHond : hierom is'tdat 'fy al de Honden uit haar Ten-
ten jagen, foo ras fy het hoorcn Denderen.

Onder defe gevoelens gevenfe nog agt, op deTijden en Sayfoe-
nen , en ftellen twee foorteh van dagen; 't eene noemen fy de witte,
en 't ander de fwarte Dagen. Sy rekenen voornamelijk onder defwar-
te dagen, het feeft van St. Catharina , van St. Clement , en St.Mar-
cus. Defe inbeelding maakt datfe op die tijden geen dingen van groot
belang by der hand nemen, en onder andere onthouden fy fig van
het Jagen. Want, feggenfe, indienfe op die dagen rer Jagt gingen,
hare boogen en pijlen , wanneer fy wilden fchietcn, fouden breken;
en fy fouden het ganfche Jaar nietskonnen vangen.

Door de félfde reden houden fy ook hetFeeft van Kersnagt, en
dat om quaad te veihoeden. Op defe Hoogtijden blijven de oudfte
derFamilien in ha. e Tenten, enkomen daar niet uit danfèlden, om'
teKerk te gaan ; fig verg' nocgende met allcenig hareKinderen en an-
dere Huisgenooten te lenden.

Sy veronfchnldigen fig wegens vreefe, datfe doorde menigte Spoo-
ken fouden qua _jk gehandelr werden ; óf V3n deGoden , welke fy
haar inbeelden, dat ten tijde vanKersnagt in deLogt loopen ; en dat-
fe verbonden zijn harmet orfe-en te verfoenen. Ik ben van gevoe-
len dat defeB) geloovigheid gekomen is, door datfe dePriefters qua-
lijk verftaan hebben , wanneerfe feiden op den dag van de Geboorte
Chrifti, dat d'Engelen van den Hemel daalden, en de Herders fulx
fiende,, wierd hare geeft met vteefe bevangen.

Sy nemen ook een Bygeloovig oogmerk, over het eerfteDier dat-
fe ontmoeten, wanneerfe uit haar woon-plaatfe gaan : En uit defe
ontmoeting Voorfeggen fy quaad ofgoed, van't geen op die dag ge-
beuren fal. Wanneer fy dan een Beeft ontmoeten,uit het welk fyquaad voorfien , gaan fy weder in huis, en komen de geheele dag niet
buiten de deur.

Sy laten geenfins hareVrouwen toe door d'eigenfte deur te gaan
om te Jagen , uitwelke de Man is gegaan; want dit is een misdaad;
vermits de Jagtdan qualijk beflaat, indien deVrouw desfelfs voetftap-pen heeft na geiftden.

Men kan ook onder het getal der Bygeloovigheden rekenen , de
gewoontediefe hebben, van de Pooten der wildeRheën in deRivie-
jcn of MorafTen te werpen, welke fy gevangen hebben; na datfehet
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vleis daar rondom afgegeten hebben. Sy fouden geen maaltijd hou-
den offy hebben haarTafel elders mede gedekt, 't zy met defe ofge-
ne ftoffe om haarEten op teleggen ; want indienfc defeCeremoniën
nalieten, allehareRheen fouden in 't begin van deReife moede werden,
en flap en fwaar om te werken.

Sy komen niet of weinig teKerk, luifteren ook weinig na de Pre-
dicatie, zijnde fonder luft of yver; komen fy daar al, is't meer uit
vrees, dan uit vrye genegentheid. Sy geven weinig geloof aan de
twaalfArticulen desChriftelijkenGodsdienfts; en onder andere van
dat de Zielen weder met deLighamen fullen vereenigen, 't welk op
den laatften dag desOordeels foudc zijn.

Sy gelooven ook nietfeer hard dat deLighamen weder uit den doo-
den fullen Op-rijfen, nog in d'onfterfelijkheid der Zielen ; want fy
gelooyen vaftelijk, datde Zielen der menfchen en der beeften vande
felfde eigenfehap zijn , welke na dedood op defelfde wijfe ophouden
te wefen : En de meefte van haarkonnen niet gelooven , dat na dit
leven nog een ander leven te wagten is. En is't dat'er al eenige on-
der haar gevonden werden, diemen fulx kan doen gelooven, dat'er
een Ziel na de dood overblijft, foowctenfé egter nog weinig vande
ftand der Zielen ; fy wetenook niet waar die gaat en van daankomt.

Den yver yan feker Priefter van Lapmarkfde Torna , met namen
Georgius , zijnde cc.n Laplander van geboorte, heeft defeftrijdende
dwaling doenblijken, en was als van denGeeft opgenomen om het
Artykel van dc Dood te verklaren; welke wilde in deKerk van Rou-
mala by fijn mede Lands-luiden begraven zijn; om wanneer fy nog
leefden, datfe mogten blijven int geloof van d'Opftanding; welke
met hem ten laatften dage fouden opftaan, gelijk hy haar foo menig
reis gepredikt had.

Evenwel laten fyniet agter ongeloovig te blijven, van dat'er iets
na de dood foudc blijven leven, wijl fy nietpreteies enkonnen feggen
wat deZiele is.

De Lappen zijn van gevoelen , dat den warenGod en fijn Soone
Jesus Christus, Med'gezellen zijn en ingebeelde Goden , aan wel-
ke fy ook de eigenfte Gods-dienft oeffenen, en op gelijke maniereEer
bewijfen.

De Lappen van Pitha en van Luhla hebben twee Goden, Tlior oft (
Thordoen, Storjunkare en deZo», welke hare groote Goden zijn. c
D. Go'ès verhaalt datfe het Vmr aanbidden, gelijk de Perftanen , en

G de

49

GrooteGo-
den.

Yver vaq
een Priefter

Klein gelo.
vighetd.

Komen
weinig «e
Kerk.

Dekken de
Tafel met
een kleed.

en desfelfsInwoonderen. I.Boek.



de Steene beelden ; maar defeBeelden zijn niet dan de gelijkenis van
Storjunkare, en hetVuur die van de Zon. Dog het is een leugen
dat de /, ru-en het Vuur voor een God .gtcn, wyl niemant daar ken-
niffe van draagt.

Johan Tornaus fegt wel van eenige Leeraren onfer Kerk , die ge-
fchreven fouden h.bben , dat de Lappen navolgerszijn van d'Oofter-
fe Volkeren, welke het Vuur aanbidden ; maar na een neerftig on-
derfoek, werd'er by gedaan , datmen aldaar geen teikenen van ver-
nomen heeft.

Teucerus fegt ook datfe de Stammen derBomen aanbidden ; maar
ditzijn ftucken van Bomen, van welke fyhare Afgoden Thor, Tho-
ron, of Thordoen maken.• De Lappen (of ten minften dievan Pitha en Lula ) hebben niet
meer dan drie Goden , Thor, of Tardceu , Storjunkare en de Zon;
maar het feh'jnt dat die van 't Mark de Vma en dè
naam van Stormnka're niet en kennen : Sy fcheren 'er de gok mede,
en houdenfc vo >r on (innig, die hiar daar gewag van maken. De
Lappen van Torna en Kimi weten'er van gelijken niet af, voorname-
lijk van Storjunkare ; maar in plaats van defe drie Goden , hebben
fy'cr een, diefe voor den Opperften en SouvereinenGod houden;
welke fy loo'wel als de-kleine Goden met de gemeine naam van Sei-
ten noemen : elk heeft foo een Afgod in fijn Familie , en nan de kan-
ten vsi.de Meiren. De Lappen van Vma en Angermanland hieten
die Pedde, zijnde hare Huisgoden.

Soo dat ( het woord Seita in 't generaal by de Lappen alle Go-
den bcteikenende) men gelooven moet , dat die van Torna en Kimt
die'ge-'eerthebben onder de naam van den Grooten Seita , welke gelijk
het Hooft van alle d'andere ij.

-De Gö& die de Lappen van Luhla , Tiermes ofAufe noemen,
is fo -> v«.l- fe beduiden als den Donder-God of Groot vader, van
d'andere Jappen 1 horos£efegt; welke h-m ook aanbidden, onder de
naam van deKleine iftteji; pijnde de Gyd welke d'lnwoonders van
Luhla, Sioorniw'kjrc roemen.

Soodat altrever'chillendiè'cr zijn , meer ffkomen vandenamen,
dan van de Goden : Endat.de; Lappen van Torna liever de algemeine
«aam gebruiken , en die vaan Luhla fig beter b dienen van de byfon-dere namen ; want gene hietenfe onderfeheidentlijk foo groote als
felewe Goden-, metde naam, van Seuh; die de Lappen van Luhla de

gioo-
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groote een naam geven van Tiermes ofAuke, en haar kleineGoden
Sieorjunkaie.

Onder de voorname Goden der Lappen van Pitha, Luhla en hare
naafte gebumen , hebben fy nog andereGoden die van .minder be-
lang zijn , fo. i wel als deLappen van Torna , gelijk wy diegefien heb-
ben ; welke ook aan hare kleineGoden de {elfde naam geven als die
van de groote.

Dog uit defe a'gemeine regel is een God uitgefoiidert, diefeer wijd
vermant is, zijnde geltelt m't middenvan 'f. Mank.van To<na y tan
d'lnwoonders yiirku-Accha genoemd, 't geen te Eggen is, deLijf-
landje Lier; defe heeft geen Menfchelijke gedaante, maar is alleen
een Stam van een Boom, gelijk d'andereGoden. Alle de naaftge-
legene Lappen bidden die aan , en hebben hem feer lange tijd Oftèr-
handen toegebragt; tot dat deBirkarlen van. Torn*, aan welke bet
geoorlöoft was met haar te handelen - den felven God hebben om-
rerr'gehaald , en niet alleen ter aardericêrgeffncten, maar hebben
hem daar nog verre van daar vervoerd; zijnde een korten tijd daar
na nog gevonden , en op fijn voorige plaats gefteld, alwaar hy ter
defèr ure nog ftaat. gmfch vergaan en verrot zijnde.

Ik ben van gedagten dat het d'eigenfte is van welke OlatuPetri
Nmrenius fpreckt, welke boven opeen afgehoudenBoom gefet was,
hebbende een geda.mte van een Menfch; Maar fy noemen hem in
plaats van Wtrku of W:iu-auba , met een quade naam van Firefaka;
en hy fchrijft die toe de Lappen van Kimit inplaats van deLappen vanTorna , d;e hem eeren , e nder een byfondere naam, die jegenwoor-
dig vernietigt is, en da..riefig niet meer af bedienen.

D'andcre kleine Goden hei-ben defelfde namen als die van de g-oo-
te ; maar Tornaus heeft vergeten te leggen welke de kleine Goden
zijn , en wiarom cic lappen van Torna , dieby ouds hebbrn aange-heven, en die nog hedendaags Eer bewyfen ; Men kan wel eenige
git-Eg: __ maken, van 't gêne men ontren, de Godsdienft aan deklei-
ne God; n van d ande, e . .fpen eefthreven heeft.

Sy èXreo -En de Manes e;it Graf-goden onder dje naam van welke
cic is, act fy gcioov.n dat het deZielen zijn die van de verftorvene
over bijven : Waai voor fy Eer vreefen, en agten datfe haar quaad
fullen doen, tot datfe weder ( gelijk Pythagoras meinde) in een an-
der ligh.ia-m zijn overgegaan.

De Lappen hebben onder defeManes oft Graf-goden, de Speken en
G 2 de
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de Demons oft Duivels; diefy feggen dat d? Rotzen en Bergen rond-
om afknagen, die men omtrent de Rivieren en Meiren heeft ; aan
welk ■() een f kere foort van Ecre bewijfen geüjk de Romeinen aan
hareBos- en Vee-Goden deden, als ook aan hare Tritons en Boom-
Goden.

Daar is ook nog een foort van Goede en e/uade Geeften , welke fy
noemen deTroup van Julhius ; om datfe fig inbeelden dat defeGee-
ften in groot getal door deLogt loopen , voornamelijk ten tijde van
de Feeften der (ieboorte Clrrifti Jefu. Defe Hoog-tijden noemen fy
inhaarTale-jf«W; defe naam, hebbenfe daaraan gegeven, om dat het
by d'ouden foo \seel te feggen is, als Nieuwe Jaar.Dit is dan voor het meerder gedeelte van devalfche Goden , welke
de Lappen geloovendatmen aanbidden mag , fonder den warenGod
en {\]nSooneJefusGhriJlus te vergrammen.

X. HOOFTSTUK.
Van de Heidenfe Goden derLappen, en d'eere diefe aen de

felve bewyfeni Drie Goden. Thor. Aijerke isDonder-
God. Eeren Thor. Storjunkare kpmf veel eere toe, en
laetfigfömtijdsfien; is God van de Vangft. De Son üde
derde God. Elke God heeftfijn befonderevuur-plaetfen.
Seithe en Thoron verfchelen weinig. Tempel vanTho-
ron. Nagt-(poken. 'De goddelijkeplaetfen ziyn menigte
mgetal. Refpeft aen Storjunkare. Waerom deVrouwen
daer niet by komen. Berken-home Goden. Gedaentevan
Thoron -en de Seitans. Zon werd niet verbeeld.
Rang der Seiten : zijn rouwe fteenen: koleur, de mannen
Offeren alleen."Door deTrommelen ringen wetenfywat
Offer aengenaem is.- VernieuwenThoronallejaer. Or-
der int offeren. Offervan Storjunkare. Godsdienft der
Seiten. Wijfen van Offeren. fVatmen aen deZonne of-fert, Ceremoniën. Kleine Goden. Begraven het Offer.Juhlen > desfelfs Feeft. ■

r\E Lappen eeren drieGoden , welke fy gelooven dat grooter zijn
ah d'andere.-- D' eerfte is in 't Stpeed'igenoemt ThoroïThordoenx
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dat is te feggen de Donder-God, of deDonder. Maar de Lappen
noemen die in haarTaal 1 iermes ; 't Wolk foo veel by haarbeduiei ais
iets't geen eenig vrceslijk geweld maakt -. En lbo men n g verder op
dit woord wil fpecukren , fal het foo veel te feggen zijn, als of men
by deLatijnen Jupiter den Donder-God noemde ; even foo gaat het
ook met de God i'arami oÏTarani. . 'r ïs altans feker enwaarlchij-
nelijk dat de Lappen hedendaags het woord \ an Tiermes gebruiken,
om daar mede het geluid van den Donder te betcikenen; welke fy
met een fonderlinge deugt meinen bezielt te zijn , zijnde die inden
Hemel is, en het,geluid van denDonder veroorfaakt.

Daar en boven geven fy nog aan defe God de naam van Aijeke,
't geen in haarTaal foo veel te feggen is, als Groot-Vader, Oud-
groot-Vader en Ov.er-oud-grout-Vader. Sy noemen hem even als
deLatijnen aan Jupiter een gefaggelijke naam geven van Vader, en de
Sweden van Gubba , willende daar mede te kennen geven , als een
goedeVader, onfe goede Groot-Vader,of onfe over-groot-Vader :
Welke, wanneer hy Donderd is hy Tierme ; en om alles gelijk te
feggen, by de Scythen y Tarami y dat is int Sweeds foo veel als Tora
of Toron.

De Lapten bidden defeGod Aijeke aan,om't geraas van den
Donder en t geweld van denBlixem, diefe Tiermes hieten. Sy ee-
ren hem ook , uit oorfake dat hy magt heeft over Dood en Leven ,
gefondheid en fiekte. Sy fchrijven hem ook het gefag toe over de
quade Geeften , die op de toppen van deRotzen en Bergen , als ook
in de Meiren woonen. Sy agten dat hy haar voor defe quade Gee-
ften befchermt , defelve beftraft, haar fomwijls met Blixem flaat,
en doet fterven , fig inbeeldende datfulx het voornaamfte is dat den
Donder veroorfiakt: gelijk deLatijnen wel by oudsmemden dat Ju-
piter over de goddeloofe en andere booswigten dede Donderen en
Blixemen.

Sy geven daarom aan defeGod Thoron een Boog , die fy verbeel-
den te zijn deRegenboog aan denHemel ; hier medekan hy fijn Pij- 1len fchieten , doodenen ombrengen alle de quade Geefte-n, die niets

_
uitrigten dan fchade te doen aan 't Menfchelijk gefbgt. Defe Re-
genboog werd in haar Taal Aijekedauge genoemt, dat isfoo veel als
deBoog van Groot-vader, of deBoog van de Vader die wel en goed
doet, die haar bewaard als fijn Kinderen , en haar tegen alle quade
itooten van defeGeeften behoed en befchermt.

G j Ook

n

De Go*
Tlioron
heeft een.
Boog.o

Bidden de
God Aijcr-
ke aen om
den donder
en Blixem.

Aijetfue.

Tar^pii.

Tiermtfc

en desfelfs Inwoonderen. 1. Boek.



Ook beeldenfe fig in dat defe God een Hamer heeft, diefe Aijeke-
wetfehera bieten, met welke hy aan den hals derDuivels ofGeeften
ftaat, ert dié de n kop verfflorfeld.

Sy gelooven ook datfe verbonden zijn meer Eere a.in dcfenGod
Tiermes ficbuldig te zijn . dan aan d'andere Goden : want fy zijn in 't
gevoelen dathy het levert aan deMenfchen geeft, haar gefbndheid
bewaart, en datfefotlöér fijn believen niet en konnen fterven : Dat
by het is, dit de Fhiiv E verjaagt, welke haar beletten , niet een beeft,
vogel of vifeh tekonnen vangen : En wanneer defeDuivels haar eenig
Eet doen , datfe dan van hem getormenteert en geplaagr werden.

De tweede van haar voorname Goden werd Storjunkare gefegt.
Welke naimfy van de Nooewegeis ontleend hebben, wart de Lappen
hebben die niet int gebruik . nog geven die aan hnrë Goden niet.

't Is de gewoonte in Noorwegen d.itfe de Gouv. rneuts cil Hoofden
van hare noemen, 't Is geloofiijk dat dit woord
feer traag by haar in gebruik geraakr is , en dtfffe het felve alleenig
maar hebben aangenomen, zedert eKe tijd, datfe onder de Magt van
Noorwegen g; bngr zijn.

Nog noemen fy defèn God Stourra-paffe, 't welk foo vee! beduid
als Heilig en groot: 't geen rhen genoegfaam ififde gezangen kan af-
meten , wanneerfe, onder het Offeren rereeren van hem, Liederen
fingen. Sy agten het een God te zijn die le< r veel Eere toekomt, en
die gelijk een Lieutenant is van haarGod Aijeke of Tiermes , en als
een Kommrndeur van de Koning , maar veel gi ootei als ei' andere
Kommindeur>.

De reden waarom defe Lappen foo veel Rere aan den God Stor-
junkare bewyfen, is ,om datfe fig inbeelden, dat de mee te goede-

ren die de Menfchcn hebben , door fijn Dienaai haar toegaftaan wer-
den. Sv zijn v;m gevoel:n dat de Beeften en wildeDieren , als ''ei-
ren , Wolven , Voflen , Otters, Rheën, Viifthcn en Vogels in fj ie
vermogen en beftiering zijn.

Want gebjk Aijeke of Tiermes het gebied en 't gezag over.den, Geeften en Menlchen heeft; 'dlfno vo !gt Storjunkare rm'de
naafte als een Vicaris, hei bende over deßeeïieh en .. ildeDieren te
feggen e a te gebieden; derhalven wei d hygr< ot.lijks ontrent de Jagt
ontfien ; wetende dat fy van de jagt nietskonnen opdoen of vangen,
als doorfijn toelating en gonft.

Dewyl dan alle Gedierten hem tothooren, waar van de Lappen
moe-
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moeten leven en zig kleeden , wie fiet dm niet dc groote hoogdrin-
gende noodiakelijkhcid, om den felven met alle Godsdicnftighcid te
E"ren ?

Johan Tor mens gen igt, dat de Lappen voor feer waaragtig houden,
dat de God Storjunkare feer dikwilsaan de VilTers en Jagers vei fchijnt,
in degedaante van een ft ay wel befnedn M.m , in 't fwart gekleed, op
die wyfc gelijk deEdelen onder haar de gewoonte hebben te dragen.

s, feggenfe , wanneer hy aan den Oever van de Rivieren of
hiir o.hutjes verfch'jnt, hebbenfe een gelukkige vangft ; En dathy
veeltijds in.t fijn eigen Mosket de Vogels inde vlugt heeft,
die larende aan de gene -welke op de Jagt waren uitgegaan.

Sy feggen ook , dat defen God fig aan andere
Natiën heeft laten fien , in defer manieren : Seker Gouverneur van
deKoning uitgefonden zijnde , ging over een Berg , alwaar men de
plaatfe fogt daar Storjunkare fig op-hiel ; de Laplander die hem tot
een Gidze of geleidsman diende , ftond daadlijk ftil, hy (tak de fteel
yan fijn Byl in de gevroore Sneuw ,en draaide die int rond; daar
mede tekennen gevende, datfulx ter eeren van die God was, d;e fijn
woonplaats aldaar hadde, om dathy déMenfchen foo veel goeds toe-
bragt.

Alled.fè faken komen wel over een met de voorgaanden : dEen
foo wel als dander maakt Stoor junkare Meefter van de wildeDieren,
Vogels en Villen , meinende niets te konnen vangen fonder fijn gon-
fte. Men moet geen fwarigheid maken , van datmen maar van een
Berg gtfproken heeft , alwaar defe God woonde ; want defe Gouver-
neur heeft millchien maar over eene gegaan ;en defe Laplander is niet
verb inden geweeft van meer te fprek n.

De Lappen konnen aan defen God ook een naam gegeven heb-
ben , die met desfelfs hoedanigheden, gedaante van Kleding, Officie
en Bedieningen over een quamen ; voornamelijk die Lappen,-welke
digt by Noorwegen woon en, en boven al, die van Luhla.

Miar wjl h\ int Lapland van Torna en Kimi , nier met eer.derlei
Dragt en kleeding verfchenen is, foo is't lig'eli k geb u ~ datfe hem
nier onder dVigenfte naam hebben aangebedc n , ma rr alle- nig met de
algemene benoeming van Sei'.an, van wc:ke ry alleprofijren en voor-
deden van't vangend.r heeften , Vogels en Vilfchen, hebben.

Dit zijn dande twee voornaamfte Goden derLappen, welker eene
genoemd is Thor , zijnde Gouverneur over de Goden , Geeften en

Men-
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Menfchen ; en d'andere Storjunkare, die over deßeeften te feggen
heeft: d'Eene om't leven te geven en gefondheid, en dander om
haar dooralle noodfakelijkeLeeftogt in 't leven tehouden.

Ik koom dan tot de derde God overtreden, diefe by na met alle
andere Heidenfe Natiën gemeen hebben ; -welke by haar de naam
draagt van Baiwe , datfoo veel beduid als de Zon.

Sy eeren hem voornamelijk de ganfche Somer door, foo lange fy
hem fien konnen ; om dat hy haar hetLigt geeft, doende haar ver-
dwijnen de duifterniffe daar fy te vooren onder waren ; welke haarde
warmte geeft, verjagende de koude, waar voor fy hem dank'bewij-
fen. Sy bidden hem ook aan, om datfe gelooven , dat hy alles doet
voortkomen en uit d'aardejpfTen.

Sy zijn ook in meininge, dat de Zon befondere forge draagt over
deRheën , welke hy door fijn warmte bewaard , waar doorfe wel
groeyen en fterk werden. Derhalven danfig inbeeldendefulkepro-
fijten en nuttigheden van de Zon te krijgen, alsook het voornaamfte
voedfel van baar Rheën, gelooven fy, datfe deZon GoddelijkeEere
moeten aandoen.

Vorders defeGoden vyeren fy elkop een befondere maniere, wel-ke in defe drie- dingen beftaat: Sy hebben daarfekere geheiligde plaat-
fen toe, alwaarfy befondere Figuren oprigten, en haar verlcheideneSacrificiën op-offeren.

De plaats alwaar deLappen haar God Tboron ofTiermes aanbidden,is gemeenlijk agter hare Tenten , hebbende omtrent de afgclegent-heid van een pijl fchoot; fy regten daar een deel planken of grooteberden op, diefeven of agt voeten hoog ftaan, op d'aardemet voe.
ten onderfteund; en op defeTafel of planken fetten fy de gedaante
van haarGod.

Defe planken zijn gemaakt als het fatfoen van een Altaar; rond-
omme planten fy eenige Takken van Berken enMaft-boomcn, met
welke fy de groote en de fpatie van een Tempel af-teikenen ; ook
maken fy een weg van de geheiligde plaats tot haar Tente, die netjes,
metTakken van defelve Bomen versiert is.

Johan Tornaus verhaald by na defelfde faak van de Seithe der Lap-pen in Torna en Kimi; Sy fetten ( fegt hy) defe God in kleineBoomtjes digt aan deMeirenen MorafTen, en fy maken een plaats al-daar, die geduurig met fchoone groeneKruideren bedekt is. Defe
God is de ganfche Somer doormet groene Takken geladen, foo wel
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als de plaatfe daar hy ftaat ; en in deWinter is hy verekrt met Tak-
ken van Pijn-boomcn, die in kleine ftukjes gehakt of gefcheurt zijn;
Soo ras die beginnen te verdorren of haargroene koleur te vcrliefcn,
doenfe die weg , en brengen daar weder verfch gefnedene.

Men fou uit defe wooi den konnen befluiren, dat tufTchcn defe Sei-
tbe en Thoron geen of weinig vcikhii is, danalken in de naam ; al b't
dat Tornaus wel niet en fpreekt van defe Tafel, en die lieyer.wil toe-
paffen op de God Stoorjunkare , om dat hy defe plaats omtrent de
Meiren en Mcaffen, gelijk als een gemeine plaats om te woouui,wil
hebben. Ik ibu wel van gevoelen zijn, dat de Lampen van Torna,
niet alleenig ha_e Seitbstn aan deMeiren en,Mpraiïcn oprigten -;- maar
ook wel op andere plaatfen verre daarvan afgelegen.

Het fchijntdan waaragüg datfe defe twecGoddeJijkhédcn oiid.r
eene naam hebben gevyert; wyl dat Tornaus weinig bekommert is
geweeft, om een goed onderfcheid tuffchen beide te maken.

Delen Autheur leeijd ons ook dat denTempel, welke Thoron of'
Tiermes toegewijd is, ook ten dienfte van de Sonne wa£; want fy ]
op geen andere plaatfe aanbaden, en op de feilde-Tafel Eo wel voor
deen als voor d'andereOfferden, 't Geen my doet gelooven, dat'er(
geen twee ondei fcheidene Goden zijn gewceft , maar een en defelfde
God ; foo dat'er in de faak geen verfchil en was, maar in de naam ;
want die felfde God-is Tiet-mes uf Aijeke genoemr, wanneer fy hem
aanriepen tot bewaring van 't leven , en. om haar van deGeeften of
Duivels te befchermen ; En wanneer fy hemBahve hieteden , foo
baden fy hem om het ligt en de warmte,. en ook al het gene haar van
de koude kan befchermen.

De plaats nu daarfy haarcn Stoorjunkare eerden, is feer vérfchillig;
want elke Familie heeft defijne. Die is ofaan eenigeKlip, kant van ~een Meir, of eenige holhghedqn van Bergen, die niet toegankelijk ]
zijn. En alwaarfy denken dat defe God fijn woonplaats heeft, aldaar v
agten fy verbonden te zijn om hem aan tebidden.

Sy hebben nog eenige Spockcn ofnagt-Geeften, die haar dikwils
'snagts op deKlippen verfchijnen , alsook op deBergen, en aan de
lange Moraffen; 't welk haar een valt teiken is, dat Storjunkare al-[
daarfijn wooning heeft. Met defe verfchijninge geeft hy te kennen,
dat hy dieplaatfen bemind. Daarom houden fy die als geheiligt, en
eerenfè met een grooteEerbiedigheid.

Indien het eenKlip is ofBerg, noemen fy die in 'tbyfonder Paffe-
H war-
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warra, dat is foo ve. 1 te Eggen als Heilige Berg; en meinen datfe
g.en ickcr.fei GoEdieni. aaneen andereplaatE konnen doen , dan op
die, daa- dieGod fijn meefte vermaak khept.

Sy zijn nog gewoon die met fekere Palen af te teikenen , zijnde
de geconfaereerde ofgeheiligde plaats voohaar God Stoorjunkare ;
lner aankan een yder weten, hoeverre deHeiligheid defer plaatfe fig
uttftrekt, op dat niemand die fonder agterdenken ontheilige ; en om
niet van delenGod geftraft te werden , wanneer hy die had gefchon-
den ofontheiligt; en om aan fijnGodsdienft altijd te denken.

Defe plaatfen zijn dan in'tbefonder aandeGodsdie-'1: van Stoor'
junkare toegeheiligt; Wijl dan yderFamilie fig tot def Hitte ok
Bygeloovigheid inlaat, elk voor fig in'tbyfonder ,kan m. lijk
befluiten, dat'er een feer groot getal in Lapland moe.

Samuel Rheen telt'er tot dertig, alleen intLandfchap in L
van welk de Namen defe zijn:

D'Eerfte is aan deRivier Waiktjatlr , een halvemijl ontrent van de
LaplandfeKerk Jo'chmochs gencemt.

De tweede , aan de voet van deBerg Piadnackuvóri , een weinig
meer dan een halvemijle van defelfde Kerk.

De derde , is in een feker Eiland van deRiviere Vorkjjaur, ander-
halfmijIe van daar.

De vierde , up d. Top vat. ecu feer ftuugen Berg , die genoemd
werd Ackiakikuvari , dat is te feggen ,de Berg van Vader of van Tho-
ron; digtby Porkijttur, vyf mijlen boven lochmock.

De vijfde, byhetMeir van Skalkatrtsk.. agt mijlen van de felfde
plaats.

De fefde, aan de val van't water \anMuskgumokke , welk is elf
mijlenvan defelfde plaats.

De feverde, op het top van eenfeer hoogeBerg, genaamt Skitrphi.
D'agïle, op de top van den Berg WiackelL
De negende, op de Berg Haoraoaos.
De tiende, op de fpitfe van den feer hoogen Berg Kafla > digte by

een klein Meir, genaamt Sabbut.
De lfde, op een Berg, een half mijl van Wallauvari.
De twaalfde, op een hooge Berg , die van een vreeslijke hoogte

is, die men Darrawaor't noemd ; twee uren van de boven-gemelde.plaats.
De dertiende, by Kudkiewar*.
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De veertiende, is op een plaats diemen gemeenlijk Nobbel hiet, by
het Meir Wirrijaur.

De vijftiende , aan dekant van 'tMeir Kaskajaur.
De fes tiende, op de Berg Enudda, na Noorwegen toe.
De fevenüende, op de BergRarto , by hetfelfde Landfchap.
D'agtiende, in 'tEiland van hetMeir LMau&sk,; welkefy noe-

men Hiertshulos.
De negentiende, op een feer hooge Berg, by Noorwegen, genoemt

Skjpoiwe.
De twintigsle, aan de kant van 't Meir Sajivo.
D' een-en-twintigsle , tot Olla-pafti, welke een feer groote Inham

van't Meir Stoor-lublatrask.%^^oemt.
De twee-en-twintigïte,by het MeirLugga gefegt.
De dxie-en-twintigïte, op denBerg Kfie-tkowari.
De v'ier-en-twintigüe, op denBergKaurom-jaurbtj.
De vijf-en-twinüglte , aan de val van 't Water Sao.
Defes-en-twintiglle, op een feer hooge Berg, genaamtKaitsLikja.
De feven-en-twintigfte, by hetMeir Ryggtr&sk.-
D'agt-en-twintigsle , op denBerg Piouki.
De negen-en-twintigHe , in 'tEiland van 'tMeir Vuaikejaur, ge-

naamt Lusbyshulos.
De dertigüe, op een Berg met namen Vuarieluth, by deRivier

Juleo.
Dit en zijn wel juiftniet alle de geheiligde plaatfen van ditLand-

fchap ; maar daar zijnder nog al vry meer, van welke men deregte rkennifïe niet enheeft; wantdie totdefe Afgoden-dienft genegen zijn,[
verbergen het foo veel alsfy konnen, vreefendedat fy van Godloof-
heid fouden verdagt werden ; en dan van d'Opiïenderseen dappere(
berifping krijgen, volgenshareverdienften. j

Het getal is in't overige Lapland nog al vry grooter; 't welke de
moeite niet waardig is om allesopte tellen, want het denLefer maar
verdrietig fou vallen en nietsvervorderen.

D'overige Laplanders hebben een grooteEerbiedigheid voor defe
plaatfen; foo wel die, welke Thoron en de Zonne toege-eigent zijn,
als die van denGod Storjunkare.. Men kan wel merken dat fy daar grooteEerbiedigheid voor heb-
ben ,en dat uit defe omftandighcid: Dat deVrouwen daar van daan
gejaagt werden, en niet toegelaten zijn die plaatfe te naderen; nog j
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Hiftorie van Lapland,6o
agter dcTente te gaan, na de plaats die Thorus toegewijd is; nog aan
de Huwbare Dogters: Of een voet te fetten op d'aarde die Storjun-
kare torgewijd is. Et datfe ymand vinden dieover defe Heining oft
bepaling treed in deplaats van Storjunkare, foo gelooven de Lappen
dat dieperfoon alfijn leven langelendig fal zijn,en dat deDuivel hem
altijd El plagen.

Sy fchijnen geen andere reden te hebben, om de Vrouwen daar
van af te weiren , als om datfe meinen dat de perfoonen van die fexe
niet rein genoeg zijn , boven al wanneer (y haar gewoonlijke Maand-
quale hebben. Ik befluite ook fulx dat defe Omheining is om de
huwbareDogters af te weiren,. wanneer fy agten datfe tot Trouwen
bequaam zijn , defe quale, gelijk de Vrouwen onderhavig hebben :
En wanneerfy niet regt bepalen konnen wanneer die tijd is , ( want
menfulks juiftaan alle Vrijfters niet wel kan gewaar werden,) daar-
om jagenfy het ganfcheVrouwelijkegeflagte daarvan daan ; uit vree-
fe dat eenbefmet perfoon, dienGod tot toorn verwekken fou.

't Gene van D. Goës verhaald werd , onderfchraagt feer wel onfe
giflinge; dat deLappen meinen, dat defeDuivels ofGoden, nietwel
der Vrouwen fuiveringen konnen verdragen ; Want na dat hy heeft
doen fien , dat deLappen de Schepen doorhaarToverkonft konnen
vaft houden, in 't midden van haar vaart; doethy daar by: dat,wan-
neer men met het bloed, 't welk He I Dogters maandelijks quijt werden,den Overloop of banken van het Schip beftrijkt, bevrijd is van der
Lappen Toveryën , en datfe die dan in 't fnelfte van haar loop niet
ftuiten konnen.

De Lappen ceren hare Goden onder verbeeltenis van eenige Figu-
ren. De gedaante van Toron ofTiermes is altijd van Hout gemaakt;welke daacom Muora-lubmel genoemt werd , 't geen in haar Taal

beduid als een God van hout. En aihoewelfe Goden van
Hout in Lapland van Torna hebbqn , foo-Wel als in 't andere Lapland,
foo is't egter w:aarfihijnlijk,datfe daarwaarlijk de God Tiermes aan-bidden , alhoewel fy hem Seite noemen. ' Sy gebruiken daar toehetBerken-hout, 't welk ha3r beqaaamft fchijnd te wefen om defenGod te verbeelden.

Dcfen God maken fy op een rouwe en ondaantigewyfe ; foo dathet bewerp alleen fchijnt een hooft van een Menfch te zijn. Sy ma-ken het Hooft van defcn Afgod van de wortel eens Berkenbooms,
en 't overige van 't Lighaam , uit de Stam van de felfdeBoom. Sy
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hebben weinig werks om foo een Figuur te maken, en foo een Hooft,- b
i „ i i 11 xa • Tte lormeren ; want de Bei ke-boomen , welke op Morasagtige Laii-

<len waffen, hebb n haar on.erfte d.el van de wortel by na als ten
ronde bolle , alwaar kldne worteltjes , en fig aan de zij-
den uitfttekken.

Findeüjk als fy def.n God Thoron maken, booren fy een gat bene-
den d.nhals, door vvclke fy aan de regter zijde een houten Hamer
fteken ; 't welk een byfonder teiken is , waardoorfy hem van an-
dere Goden onderfcheiden. Op het Hoeft (laan fy nog een fpijker
van ftaal of yfer , aan de welke fy een Vuurkei h mgen ; op dat defe
Thor vuur fou konnen maken , wanneer het hembehagde. Soo dat
d'eerfte Lappen defe God na alle waarfchijnlijkheid als een verbeelte-
nifTe van 't Vuur opgerigt hebben ; waar door fy de Son hebben aaa-
gebeden , onder het wefen van den Afgod Thoron. Siet hier van na-
der de Figuur.

Op dufdanigen wijfe maken de Lappen dan haren Thor, en men
vindfe by yder een, voornamentlijk int Lapland van Torna ; daarfe
niet aanbidden dan een enkel ftuk Houts: want hare Seitans zijn niet
dan Hammen van Bomen, die nog in d'aardefitten, ofhet zijn tron-
ken van Bomen diefe daar geplant hebben.

Sy hebben geen afbeeldfel van de Son , om datfe die miffchien
aan denHemel felfs konnen fien ; en dat d'aldergeheimfte wetenfehap-
pen van fijne Heilige verborgentheden niet anderszijn dan eene God-
lijkheid met Thoron.

De gediante oft Figuurvan Storjunkare is van Steen , en dit zijn
de beelden van defe God , waar van d'Autheuren fpreken , wanneer
fy feggen dat d'Afgoden van Lapland groote fteenen zijn , leggende
in de Boffen en verlatene plaatfen , of op Bergen ; 't welk altemaal
plaatfen zijn diefeStorjunkare toegeheiligd hebben.

De Steenen van Ol.ius Petri Niurentus, hebben de felfde gelijke-
nitTe in gedaante van een fekere Vogel. LundiusbeveiWgd defe mei-
ning nog , en fegt datfe defe Vogel de naam van Sedde geven.

Defe Steencn zijn rouw, alfoofe daar geen Konft ofwerk toedoen
omfe netjes op te maken ; maar fe'tenfe neder, en maken daar Bed-
den af van defeGod , gelijk men op dêKlippen, Bergen, kanten
der Rivieren, en Moralkn vind.

Sy verwonderen fig over defe fteene Beelden, die niet door geluk
of door de natuur gefchieden , maar door een befondere orden van
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Hißorie van Lapland^6l
Storjunkare ; wyl dieSteen hem toege-eigend is, en onder de Figuur
van foo een Steen wil aangebeden zijn. Defe Steen noemenfy Kied.
kje lubmal, 'twelkfoo veel beduid als een God van fteen.Men vind dikwils wel Seiten die een Menfchelijke gedaante heb-
ben. Defe Seiten zijn in een Eiland in order geftelt, gelegen in 'tmidden van een Water-val van Dana of Tomatrask , die aan denoorfprong eenerRiviere is. D'eerfte Seite heeft de hoogte van eenlang Man, die vier andere kleine rondom fig heeft, hebbende ophaar Hoofden een foort van hoeden.

En dewylmen ditEiland niet wel naderenkan, fonderfig in grootgevaar des levens te ftellen , om dat het water daar feer fterk loopt,onthouden de Lappen fig van defe plaats te befigtigen; foo datmennog niet tefeker weet of defeSeiten aangebeden zijn , wat voor Gods-dienft men omtrent haarpleegt, en op wat wyfe men die Steenen daarheeft konnen brengen.
Sy vergenoegen fig nietmet een byfondere Seite te maken; maar fymakenvan tijd tot tijd al meerder en meerder rondomhem,na dat haareen klein of groot getal bejegend. Aan de grootfte en devoornaam-fte geven fy de naam van Storjunkare, en doen hem eerbiedigheidonder die naam. De tweede hieten fy AEle, 't welkfoo veel te feg-gen is als fijn Vrouw. De derde noemd men fijn Soon ofDogter,en alle danderen fijn Dienaars en Dienareffen.
Sy poogen hier in na te volgen, 't geen men in de Menfchelijke fa-ken , voornamelijk diehet leven belangen, doet: Even gelijk fy aan-gemerkt hebben dat de Gouverneurs, die van deKoning uitgefon-den werden , een Vrouw, Kinders en Dienaars hebben. Aan d'an-dcre zijde agten fy haren Stoorjunkare van geen minder Staat, (wantfy maken hem Lieutenant van Thoron, en Vicaris, oft tweede na dieGod, ) daarom geven fy hem defe fchoone Familie , en defe grooteileep agterfig. Hier vankan menfig uitdeFiguren bedienen, diemendaar heden ten dagefiet.
Ik hebbehier tweeSteenen afgefchetft, Welke fy voor Goden hou-den, volgens debefchrijvingen die andere daarvan gedaan hebben.Mijn Heer Grape, een deftig Jongman van verftand, heeft my met

aa , keninS van eene Steen begunftigd, zijnde gebragt van hettV3n Torm ' ik laat u-heden daar van oordeel vellen.Ik doe hierby de andereFiguur defer Steenen, welke van het ei-is, en onder anderekurieufeRariteiten, int
Ko-
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Koninklijk Kabinet van d'AntEniteiten van Zweden bewaard werd ;
in 't Collepie van de Stad Vi

De tweede is foo rouw aft : 'ande: -, hebb. de geen gelijk
een Menfchelijke gedaante, nog n. eenrg Hoo'e van een D ■ t
met een woord, nergens na ge,ijk .. ie ; Het zijn voorwaar niet dan j
rouwe fteenen , fonder eenige orde , •> gatenenuitfteckfels, geiijk
men in menigten aan de wegen vind. S> hebben de h- ogte van een
Romcinfe voet; zwart van koleur, die ik niet geloof daz haar ogen
is; maar van hetBloed en fmeer, 't welk daar in 't Offeren op gegoo-
ten word , waar van d'eige natuurlijke koleur veel verandert.

De natuur van defe Steen doet ons gelooven , datfe van een fwarte
en witte gemengelde koleur is, 't getn wy een grauwe ofafch-koleur
hieten , gelijk d'andere Steenen van Lapland zijn; welke fy Grao-
fleen{d it foo veel te feggen is,alsgrauwe oftgrijfe fteenen) noemen.

Ik flap nu over tot de Offerhanden en Eerbiedigheden , die de
Lappen aan hare Goden doen. Daar zijn niet danMannen die het ''Offeren toegelaten is ; deVrouwen zijn daarvan t'eenemaal vry, die,
ganfchelijk van het Offeren afgeweert werden; jamogen , als boven
gefegt is, in de gewyde plaatfen nietkomen.

Sy Offeren noit aan Thoron , deZon,of Storjunkare, 't en zy men 'eerft beproeft heeft of d'Offerhande aangenaam zy ,die fy toebereid .hebben. Dit onderfoek doen fy doormiddel van een Inftrument, ge- i
naamtKannus, hebbende by na de gelijkeniflè van een Trommel der
ouden ; en geven die gemeenlijk de naam van een Laplandfe Trom-
mel. Hebbende dan de Offerhande agter aan deTente gehangen, ,
trekken fy een Hair uit de hals van 't felfde Beeft , 't welk fy aan eeneRing van de Trommel vat. binden , yan welke fy haar willenbedie- 'nen. Een van allenflaat dan op deTrommel, waar opde Mannen •en Vrouwen beginnen te fingen, feggende: Ogy God enVader Tho-
ron ! wilt gy datvoor tegenwoordig mijn Offerhande uw' wel gevalle,
die ik, ter eeren van uw, begeerd hebbe op te Offeren . tBy aldien dan dpRingen , aan welke een hetHair der Offerhande
gebonden is, en die te vooren onbeweeglijk waren , fig in die felfde
tijd bewegen, wanneer men op de Trommelflaat, en ftil ftaat op de
Figuur van Thoron , is't haar een feker en vaft teiken, dat d'Offer-
hande feer aangenaam aan defe God is: Soo niet, blijven deRingen
altijd vaft op haar plaatfe, fonder fig te bewegen , alhoewel men op
de Trommel flaat.

De
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De felfde flagting Offeren fy aan Stoorjunkare , en flaan voor de
tweede reis op de Trommel; fingende al. gelijk op de felfde wijfe,
Eggende: Wat is uw believen, o groote en Heilige God ! wiit gydat
wy defeflagting op-offeren i Sy fpreken daar ook nog by de naam van
denBerg, op welkefy willen Offeren.

Soode Ringen dan allenxkens van plaats veranderen, en fig op de
plaatfe fetten daar hetBeeld van Stoorjunkare is, agtenfy dat defe God
het toeftaat. Maar foo deRingen fig niet meerder bewegen alsd'cer-
ftemaal; foo geven fy fig na.de Son, en doen ditmet defelve plcgtig-
heden, om te weten, of het de Sonne aangenaam zy , hem dit op
te.Offeren.

't Geen ik fcg van de Trommel, is alreeds ook van Peucerus ver-
haalt, feggende: dat de Trommel van Kooper is; Maar in plaats van
Ringen, fpreekthy van een MetaleKik-vorfth inde logthangende,
die dan valt op deFiguur van foo een Beeft , met welke dieGod ge-
oflei: wilzijn ; maar, dit verfchii komt nergens anders van daan , dan
dat men hem qualijkberigt heeft, of dit deEak v<.nhem niet wel ver-
ftaan is.

't Geen haar tot d'Oft.rhanden diend, .zija in 't gemeen Rheën;
fointijds ook wel andere Dieren, alsKatten, Honden ; Hoenders of
Lammert: voornamelijk in Lapmarki» van Luhla. Dog men fouhicrkonn.n tegenwerpen , dat fulkeHeeften in ganfeh Lapland niet
gequeekt werden; maar fy doen defelve uit Noorwegen komen.

De.Lappen verki.f.n int b\ fonder den Herfts, om met alle Eer-
biedige plegtelijkhcden hare Goden op te Offeren : om dat dan de
Winter naderd, of liever de lange winterfe nagc ; op welke tijd fy
meinen datfede Goddelijke byftand meeft van nooden hebben.

Sy vernieuwen alle Jarenop de felfde tijd hetBeeld van Thoron met.
Offerhanden diefehem Offeren , en maken hem een nieuweBeelte-
nis , veertien dagen voor St. Michiel. Sy keelen dan by dcfen hou-
ten Afgod eenRhee ; fy fcheiden daar van de beenen , het vleis, en
leggen het by elkander; daarom fmeeren fy hetBeeld van die God
met hetVet en Bloed van deRhee, 't welk die van koleur doet ver-
anderen; danbegraven fy deRhee met fijn beenen op defelfde plaats.

Dit isdande toe-eigening aan deGod Thoron, diefe alle Jaren ge-
woon zijn te doen. "Want fy zijn verbonden alle reiftn alsfy Rb ënOfferen,een andere op terigten. Sy plaatfen geduurig defeBeeldendeen naaft dander op de Tafel, diein de gewijde plaatfe is, agtcr
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Afgodt STORIUNKARE.





hareTentc: dan dooden fy hetSlagt-offcr, en maken d'Offerhsn-
de toe.
• Thanshouden fy defe order: voor eerft hangen fy agterhare Tentc

het Slagt-bceft , 't welk te vooren door hare Trommel bekent ge-
maakt is, of het deGod Thoron mogt aangenaam zi;n ; Het is de
meefte tijd een mannetjesRhee, welke fy Offeren : fy booren hem
het herte door met de punt van een mes, en vangen in eenig Vat h.t
Bloed dat naaft aan het herte is, om daarmede denAfgod Thoron te
fmeeren. Het Beeld dan opfijn plaats gefet zynde, ga-nfedaarby,
enftrijken hem het hooft en de rug met groote eerbied gheid , met
het Bloed deferßhee; fy trekken eenige liniënop fijn borlt, in ma-
niere van eenkruis, en bidden hem aan.

Sy -tellen agter de gedaante van Tlior, het hout en de groote bee-
nen van het hooft derRhee. Sy fetten voor ditBeeld ook een foort
van een Schotel, gemaakt van Berkcn-fchors, vol van kleine ftukjes
Vleis, genomen uit al de deelen van een Rhee, met het Vet daar op
g-gooten : Het overige van het Vleis der Offerhande, gebruiken fy
in hare Huishouding. Dit zyn dan de Ceremoniën die de Lappen
waarnemen, wanneer fy haren God Thoron Offerhande doen.

Maar foo defe flagting aan Stoorjunkare moet opgeoftert werden,
('t welk gemeenlijk een mannetjes Rhee is) fteken ly eerft een roode
band door 't regter Oor , en hangen hem agter de Tent, op de felfde
plaats daarfe Thoron gewoon zijn fijn Offerhande te hangen; dan foo
Offeren fy op d'eigenfte wyfe, vergaderende ook het Bloed dat naaft
aan 't hert is. Die dan de Offerhande doet, neemt het hout van
d'Offerhande met de beenen , hooft, hals, klauwen en pooten , en
brengt het op een Berg , die aan Stoorjunkare toege-eigent is, 't welk
dan aldaar ter eeren van hem opgeoftert werd.

Soo ras een Laplander op die plaats is gekomen , en de geheiligde
Steen genadert heeft , ontdekthy fig met een grooteEerbiedigheid, 1buigt fig feer laag, valt op fijn kniën neder, en doet hem alle eer, die
hylöu konnen bybrengen : danftrijkt hy de fteen met het Bloed,
dat hy mede gebragt heeft, en met een deelVet van't felfde Beeft;
Hybrengt agter den Afgod het hout, hangende aan de regter zijde
het teel-deel van ditDier; en aan de linker hoorn , een roodeband,
dwers door een ftukjen Tin gefteken , met een kleinftukjen Silver.

De Lappen van Torna vergaderen ( op fekere tijden ) rondom hare
Seiten, voornamelijk ©p deFeeft-tijden; of wanneer haar eenig on- \
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geluk is bejegent, of dat fy groot verlies gehad hebben. Sy vertoo-
nen fig daar bedekt met haar befte klceden; naderen den Afgod : fy
{forten hare Gebeden uit, en bidden h?m aan. Ook brengen fy
me: fig allerlei foort van Offer ; ent gene fy het befte onder hare
Rheën vinden, als het vleis en 't vet, de huid felfs, het hout, deklau-
wen ; menfiet daar een grooten hoop ,op de plaats daarmende Sei-
ten aanbid.

De felfde Godsdienft werd by na ook aan de Seiten gedaan , gelijk
men Stoorjunkare doet; waar uit blijkt dat de God der Lappen van
Torna de felfde is, als dievan Lubla en Pitha ; en dat'er geen ander
verfchil is als de naam alleen.

Men vind fomwylen rondom defe SteeneAfgoden, een groote me-
nigteHouts, dat aldaar met het Offer derRheën gebragt is; ja men
tclt'er dikwils meer dan duifent, alleenop haar order gefchikt, deen
boven dander, 't welk defe plaats rondom als een Hdning affluit:
Dit werd van de Lappen genoemtTiorfuvigardi , 'twelk foo veel te
feggen is, als de werf of plaats, die rondom met Hoorns is befet.
Die genewelke belait is hetHout daar te brengen, op fijn orden en
over eindete fetten , heeft de gewoonte, van voor een yder een tak
van eenBerkenboom te hangen , di« in maniere van een hoep omge-
boogen is; hier aan hangen fy van yder deel der Slagt-oftèring , een
ftukjen.

Defe plegtigheid doet een yder dwaaien, welke defe dingen niet
verftaat; want fy gelooven dan, dat deLappen het hout defer Rheën
aanbidden , en voor haar God houden. De groote ftapds defes
Houts, die men opmenigte plaatfen vind, heeft dit geloof beveftigt;
van welke ik het oordcel laat aan diegene, welke willen gedenken,
dat h.t alleenig Hout van d'Offcrhande is, en datfy fulks hare Seiten
op-offeren. Want fy aanbieden haar niet alleen het vleis en de bee-
nen van deRheën , maar ook het hout en de klauwen ; en 't vleis
'tgeen'er van overblijft, werd in haar Huishouding verbruikt.

Onder dorder diefe gemeenlijk onder het Offeren waarnemen ,
met -welke fy Stoorjunkare eere aandoen, hebben fy nog defe twee
wijfen :Sy ffagten het Offer-beeft by denAfgod, en doen het vleis
kooken , makende daar eenFeeft met hare vrienden; 't welkefy het
Feeft van Storjunkare noemen : SyEten dan het vleis van het hooft
en van denhals, en laten de huid op fijn plaats uitgeftrekt, die daar
veele Jaren dikwilsopblijft. Dit werd jüift niet over al ganfeh Lap-

land
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land door gedaan , maar alleenig op fommige plaatfen in tbefonder,

1 j r j j n -i r t_ j ••alwaardekGodopdufdamgen maniere wil aangebeden en ge-eert zijn.
Sy Offeren nog op defe wijfe : wanneer de Berg al tehoog is, en

dat fy met d'Ofterhande niet wel bovenop denBerg konnen komen,
foo nemen fy een fteen, die in het Bloed van deRhee gcwentelt is,
welke ter eeren van Storjunkare was opgeoffert ; en defe werpen fy na
den top desBergs, alwaarfy gelooven dat defe God woond : Enduf-
danig doen fy hun beft om haarReligie te oeftènen.

Gelijk fy dan gewoon zyn (boven defe Offerhande) dzn God
Thoron met nieuweBeelden te vereeren ; foodoenfe ook diergelijkc
Eerpligten aan Storjunkare, met nieuwe takken van Berken ofPijn-
boomen , diefe rondom de gewyde Steenen planten. Defe plegtig-
heid gefchied tweemaal 'sjaars ; eens inde Somer, 't welk fy doen
metBerken-takken , en eens desWinters metPijnboom-takken; want
deBcrken-boomen zyn des Winters niet groen.

Sy nemen de gelegentheid van defe plegtigheid waar, om het ge-
voelen van dcfëli God t'ontdekken , namelijk of hy haar bemind en
lief heeft of niet: Want ten tijde als fy defe takken leggen of plan-
ten , bevindenfy, dat defeSteen feer ligt is , en makkelijk kan opge-
ligt werden , dan foo hoopen fy datdele God haar gunftig fal wefen ;
maar is 't dat defe Steen feer fwaar is, vreefen fy dat de God nog toor-

J O

mg is, en haarnog quaad fal doen. Dit verpligt hen fijnehevigheid
voor te komen , en hem te verfoenen door een Belofte, diefe buiten
op hetLand doen, van hem eenige Offerhande toe tewyën.

Dit gevoelen fchijnt ook Peucerus te beveftigen , wanneerhy fegt,
dat, wanneer de Lappen op het punt ftaan van te fullen Jagen, of
Viflchen , fy eerft hare Goden raad vragen, doende eenige Bezwe-
ringen , en veranderende haar van plaatfe : Indien hare Goden fig dan
ligtelijk laten bewegen , betuigenfy daardoor, dat hare aanflagen ge-
lukkig fullen uitvallen, en dat fy een goed gevolg te gemoet te fien
hebbep ; dog foofe niet als met groote moeite, bewoogen werden,
hebbenfe weinig goedste hoopen: En indienfy onbeweeglijk blijven,
fonder van de plaats te konnen verfet werden; werd haar door defe
wederfhnd tekennen gegeven,datfe beleedigt en in een groote toorn
zijn.

Wanneer de Lappen aan de Sonne Offeren , gebruiken fy daar
geen MannetjesRheën toe, nog die oud zijn ; maar altijd die nog
jong.zijn, van het Wyfjes geflagt.
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Men obfervcert daar by na alle de felfde plegtelijkheden , waar van
wy te vooren gefprooken hebben ; behalven datfe een witte draad
door het regter Oor derRhee trekken , om te doen blijken , dat het
een Offerhande is, die men de Son toegeheiligt heeft; want in d'an-
dcre gebruikt men eèn roode draad , wanneer die aan Stoorjunkare
wicrd toegewijd.

Ten tweeden, nemen fy niet, gelijk in d'andereOfferhanden, een
Berkenboomen tak, maar van een Wilgen-boom om een hoepel te
maken, hebbende de groote, als die om een half vat biers zijn. Aan
defe hoepel hangen fy kleine ftukjes vleis , uit elk deel van het Slagt-
beeft genomen; dithangen fy agter hareTente, op een foort van een
Tafel, op defelfde plaats, alwaar fy deGod Thoron offeren : op defe
Tafel leggen fy alle de voornaamfte beenen van hetBeeft in ordre als
een Cirkel. Dit zijn dan foo de plegtigheden die deLappen omtrent
het Offeren van de Sonne in gebruik hebben.

Behalven de drie boven-gemelde Goden, hebben fy nog meer
andere kleine; als daar zyn de Grafgoden , of deZielen d*r verftor*
vcne, en deBende oft vergadering van dejublen.

Sy gevenfe juiftde naam van Grafgoden oft Manes niet, maarfy
noemen alleenig de Dooden in 't generael Skte. Sy regten geen
Beelden op ter eeren van haar, gelijkfewel aan Thoron en Stoorjun-
kare doen , fig alleen vernoegendc met eenige Offei handen. Even-
wel poogen fy in 't befonder te weten de wille derDooden , maar dan
bedienen fy fig van de Trommel, waar uit fy weten wat Offerhande
fy haarfullen toebrengen. Sy flaan op de Trommel al fingende, feg-
gende : Maiite vuerro tabmke Sitte; 't welk te Eggen is: Wat een
Offerhande belieft het, o Grafgoden ! dat wy u-lieden fullen Offeren?De Ring ( wair van boven gefprooken is) wyft dan , wat Offer aan-
genaam zy; dan trekken fy een 2wartewolle draad door het regter
Oor, diefe aan de Hoornen vaft maken.

Dit SJagt-beeft dufdanig geheiligt zijnde, gaan fyhet opofferen:
Etende het vleis, alleenig een klein ftukjen van het hert bewarende,
en dm nog een ftukjea van de long, diefe elk in driën verdeilen ; door
welke fy houte fpeeijes fteken , wentelende het in 't bloed van het
Beeft ; die doen fy dan in een foort van een korf, gemaakt op de wij-
fie van een Laplands net.

Sy begraven dan dcfenkorf met de beenen die van 't vleis ontbloot
zijn , welke in een houte fchootel ( zijnde daar expres toegemaakt)
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gelegt werden. De Lappen dan dienog aan de Overgeloovigheden
van hare voor-Ouders hangen, obferveren defe plegtigheden , wan-
neer fy de Grafgoden willenverfoenen.

Ik ftap dan over rot deBende der Juhlen, diefe Jublafolket noe-
men ; fy rigten geen Beelden oft Statuën op, ter eeren defe Juhlen,
alfoo weinig als aan de Grafgoden. De plaats welke gefet is omhaar
te eeren , is op eenige Boom , omtrent een pijl-fchoot agter hare
Tente. Defe Godsdienft eindigt in eenßygeloovige Offerande,
zynde tot eer en dienft van defe zwervende Troep der Jnlhen; wel-
ke in de Logt loopen door de Boffchen en naaft-gelegene Bergen ,
's nagts en op den dag derGeboorte onfes Heeren Jefu Chnjli ; 't geen
fy noemen hetFeeft van de Julbes.Sy vaften dan eerft opKemagt , of liever fy onthouden fig op
die dag van vleis te Eten ; maar nemen een ftukjen van andere fpijfe,
dit bewaren fy feer forgvuldig, en dit gefchied ook op den dag van
hetFeeft ,op welkefy niet fparen om goede der te maken. Sy heb-
ben een kleinKoffertjen van Berken-boomen-fchillen , gemaakt op
de wyfc van een Schip met fijn zeilen en riemen; hierfmijten fydefe
twee ftukjes fpijfe in , na datfedie twee dagen hebbenbewaart; over
welke fy een weinig vet leggen. Dit Schip hangen fy dan agter hare
Tente aan cc n Boom , die een pijl-fchoot daar van daan is: Dit is
dan voor de Bende oft Troupe der Juhlen, die in deLogt loopen
door deBoffchen en deBergen.

p D'ouden hadden ookdiergelijkewyfe van Godsdienft en Sacrificie,
welke Offerhanden waaren diemen de Natuur-Goden op-offerden.
Maar waarom maken de Lappen die Offerhande in eenig klein Schuit-
jen ? Dog fy weten het felfs niet, want fy konnen daar geen reden
van geven : 't Is waarfchjnlijk dat hare voor Ouders, daar door heb-
ben willen te kennen geven , dat de Chriftelijke Religie haar van
verre is toegebragt, door Chriftenen , die waarkhijnlijk met Sche-
pen zijn gekomen : En dat defe Chriftenen haar by ouds hebben in-
geblafen , het Choor derEngelen te moeten vyeren; welke de Bood-
fchap der Geboorte van Jefut Christus bragten. Hier van daanfchijnt
dan d'inbeelding van deTroep der Juhlen te komen.

Dit is dan'tgene wy van d'Afgoden-dienft derLappen, enderfel-
ver Offerhanden, die nog onder haar geduurt, te berigten hadden :
nietwel juiftvan alle, maar van een groot getal, die d'ervarentheid
ons dagelijks openbaart.

I j 't Is
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Hifforie van Lapland,7o
't Is na de waarheid, 't geen men daar met groote moeite heeft

van konnen ontdekken; Want men moetbekennen, dat indien men
alles netjes wilde befchrijven, menby alle de Offeranden behoorde
te zijn , om op allesnauwe agt te flaan : 't Selfde fou ook dienen te
gefchieden, wanneermen alles, wat haarToverkonft belangt, op't
Papier wildeftellen ; want defe foeken fy te verbergen; men kan'er
niet wel agter komen, 't en zy, wanneer fy dronken zijn, en dat
deWijn haar doet fpreken ; of doormiddel van hareKinderen , aan
welke fy ftrengelijk gebieden, daar van niets aan de Siveeden te feg-gen.

XI. HOOFTSTUK.
Van de verborgene Toverkonft. Tover-trommels. Betove-

ren deMenfcheri. Tover- meefters. d'Ouders leeren die
deKinderen. Toverye is een erfgoed. Siekte derTove-
naers. iDecDuivelvertoontftg aljingende. Werden van
haerfinnen berooft; wat haer overkomt. Paredri. Aen-
merking. TrommeLwaeruitfy gemaekt is. Hoe deboom

fig drait. Futuur derTrommel, is eenKetel-trom gelijk,
figuren daer opgemaekt: verfcheidentheidvan Chara-
Eiersen groote. Bos met ringen en een hamer:benaming;
Geen Vrouws-perfoonen mogen deTrommel aen-raken.
Gebruik des Trommels , Ceremoniën. Sy weten door de
Trommel wat inverre Landen gefchied: Exempelen:
wijfe om teweten: Vlieg .- dezielgaet uit het lighaem:
legt alsvoor dood: Order int Jagen. Tovermg door
woorden: Wtnd-verkoopen ,koorden met knoopen, drie-
derlei Wind. Tover-pijlen. Tover-beurs vol blauwe
Vliegen. Verhael. Braken der Slangen.

DE Hiftori-Schrijvers verhalen, dat deLappen feer vaerdige en
feer gevaarlijke Tovenaars zyn ; zijnde foo wel op het To-
veren afgeregt, dat het tot een groote verwonderinge ftrekt

voor de ganfcheWerelt; want fy houden de Schepen vaft in 't mid-
den
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den van haar loop; foo dat'er geen Volk is, diemeerder op de Tover-
konft gellepen is als de Lappen.

D'Autheuren die van de Laplandfe Toveryen getuigen , hebben
van deBiarmers , hareVoor-ouders, geen minder gevotien; 't welk
ons ook niet doet twijfelen, ofhet is een en deftlfdeNatie.

De Biarmers konnen wonder wel de Menfchen betooveren ; fy
leggen haar vrijheid van 1egt, of doenha; en Geeft verliefen ,enbren-
gen fig dikwilsom hals. Saxo verhaald e.n voorbeeld van de Tove-
ryen der Biarmers, datfe in een gevegt de; Wapenen doorKonft be-
tooveren ; vervullende deLogt met dikkeWolken, waar uit denHe-
mel grooteftort- regene doet vallen.

Maar de Lappen oeftenen voor tegenwoordig, deToverkonft: foo
dikwils nog foo openbaar niet ; hier aan fiet men dat der felverOu-
dersdefcSuperftitie meerder hebben geoeffent enbygewoond ; waar
van het meerder-deel der Lappen nu ten dage van verfchoont zijn;
want hetLand nu wel wat meerder daarvan gefuivert is, uit oorfa-
ke dat deKoning van Sweden defelve met groote dreigementen vry
wat heeft weten te temmen ; alhoewel der egter nog al een groote
menigte gevonden werd , diefig daar op beïveren.

Soo men d'oorfaak daarvan wil opfpeuren , mem ik dat het is, om
dat de Lappen fig inbeelden , dat deToverkonft haar onwederfpre-
keiijk noodig is , omd'aanvallenent geweld der vyanden af te khut-
,„„ ■ten.

Om dit te doen , hebben fy voor eerft Meefters, die haar defe
Konft keren, haar onderrigten , endaarfeer vaerdig in maken : en de
Vaders, die int minfte«geen fwarigheid maken , van hareKinderen
by fulke Meefters ter Schooien te fenden , om die Toverkonft te ke-
ren. Hier toe diend het geen Sturleforiim in een Hiftorie van feker
Digter verhaald , met namen Gumlde , en deVader Odz.or Huide,
woonagtig in Halogaland , zynde gefonden aan Koning Motie van
Finmarken, dat is, van Fin-lapland van Noorwegen-; om te laten
leeren en t'ondervvijfèn de Konften der Finnen: defe verteld in'C
breede, van deToverkonft van nog twee andere Finnen.

D'Ouders zijn dikwils felfs de Meefters en Onderwyfers van de
Konft, die hareKinderen daar van jongs aan in opvoeden; defe heb-
ben geduurig het oog daarop , om die in foo een vervloekte Konft
op te voeden.

De Jonge Lappen zyn onderwijlenfeer geleerd en doortrapt in defe
Konft;.
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Konft; maar wijlfe niet alle zyn yan eencn aard , en even gelijke vcr-
ftandigheid , foo is't dat deen foo verre niet en komt als dander;

daar feer bequaam in , om dat zijn natuur daar wel toe
gefteld is; d'anderewederom blijven altijdbotteiikkenen weetnictcn,
'zijnde t'eencmaal onbequaam om defeKonft jan't werk teftellen, hoe-
wel het haar, gelijk als met een treiter isingegooten.; Dë tweede- oorfaak is , dat de Vaders aan hare Kinderen geven
:en als een Erfgoed nalaten , die quade Geeften , welke tot hare dienft
zijn geweeft ; Soo dat ook deDuivels ofDemons die van andere Huis-
gefinnen konnen overwinnen , wanneerfe hare vyanden ïyn. 't Is

■feker dat ganfche Familien harebefondere Demons hebben, die van
1andere Huisgefinnen verfchillende zijn, en gemeenlijk van contrarie
tijd , zynde deen tegen dander opftaande.

Niet alleenig hebben deFamilien fulke verfcheidene Demons, maar
nog een yder Laplander in 't byfonder heeft fijn gemeene en Huis-
Spintus famüiares, 'tzy een, twee , drie, of dikwils meer; Een
om d aanflagen van een Demon, diefijn vyand is af te flaan ; een an-
der om alle quade gedagten te weiren ; en een derde om te befc'nadi-
gen en afbreuk te.doen , en om geen tegenftand te hebben.

Sommige Lappen winnen hare Demons door haar werk ; van an-
dere werden fy gewonnen tot haar profijt door gebeden en aanhou-
dingen ; van andere worden fy öntfangen fonder daar moeite voor te
doen , fonder onderfoek van lager ouderdom, en verftaan de Tover-
konft als uit de natuur. De Duivel kend haar op een prik, hebben-
de een volmaakte wetenfehap van haar; want hy weet op een hair,e wie tot defe dienft alderbequaamft is : Hy wprpt hair als van Kinds
gebeent in fèkere quaal; terwyldefe geduurt, vertoond hy alle beel-r den, en gefigten , doorwelke fy defeKonft (foo veel haar ouderdom

1toe laat) leeren.
Die voorde tweede reis in defe quaal vervallen, hebben meer ge-

figten alsind'eerfte; enverftaan doordefe ligten, deToverkonft bui-
tengemeen wel, ja-duifentmaal beter als d'eerftemaal. Soo'er defe
quaal voor de derdemaalaankomt ( waar door fy groot gevaar lijden
vanhetleven te verlie-fen ) worden alle deDuivelfe gefigten haarge-
openbaard, voor foo veel haar nopdfakelijk is, om volmaakte ken-
nis in deToverkonft te hebben. Deièlaatfte zijn foo geleerd alsfy
konnen werden , hebbende geen Trommel van doen, voornamelijk
van faken die verre afgelegen zyn ; deDuivel is dan altijdMeefter van

haar
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Gesprekvan een Laplandes met den Duyvel enzynKaboutermanneties.





haar Geeft, en die doethaarfien 't geen fy willen of nietwillen.
Tornam die fulx vethaald, verteld een ondervinding , die hy in

een Laplander gedaan heeft, welke nog int leven is , gevende hem
fijn Trommel in handen (nadat Tornaw verfcheide reifen fig hadde
beklaagt, om dat het hem niets toebragte ) verklaarde, dat hy altijd
kon fien, 't geen hy wilde fien : En om hier een proeve van te ge-
ven , wift hy van ftukje tot beetje te feggen , wat Torn&ws op de
weg , wanneer hy in Lapland quam, wedervaren was. Defe Lap-
lander beklaagde fig felfs, om dat hy groote moeite had , en fijn
oogen nietkonde gebruiken gelijkhy wilde, diealle defedingen moe-
iten vertoonen.

Daar zijn nog andere Lappen, welke dé Duivel in 't midden van
haar ouderdomkrijgen; 't geen op defe wyfe gefchied : De Laplan-
der gaande om fijn dingen te verrigten in een Bofch, en daar reeds
zijnde, vertoond fig de Geeft aan hem , fprekende langen tijd met
malkander van dehulpe, diedeDuivel hem heeft toegebragt; defe
Geeft fingt dan op de felfde tijd een gefang, 't geen deLaplander
onthoud. Des anderen daags moet hy op defelfde plaats weder ko-
men , enby aldien deoeeit ueiiuuteu néett hem in fijn dienft aan te
nemen, verfchijnd hy wederom, fingende defelfde Sang: Maar is't
dat defenLaplander hem nietbehaagt, verfchijnthy ook niet meerder.

Dog foo het gebeurt, datdeDuivel aan hem verfchijnd, moet hy
op dieplaats verfcheide reifen komen ; d'eenereis vertoond hyfig in
de gedaante van een vifch, opeen ander tijd als een vogel , flang of
draak; of op de wyfe van een Kabouter-mannet jen, zynde een Elle
hoog. Defe Geeft verfelfchapt fig nog met andere drieKabouter-
mannetjes van defelve groote ; forntijds zijnder ook wel vier of vyf,
of wel meer, nadathy het goed vind; maar noit zijnderboven de
negen.

Soo ras hy dandeDuivel gekregen heeft, geven lyfulks door hare
Mfonderlijke geften tekennen, want fy zijn dan als dol; en even als
die vanhaar finnen berooft zijn; 't geen wel fes Maanden duurd, in
welketijd fy niet lijdenkonnen dat ymand van haar naafte vrienden by
haar is, ja felfs niethaar eigen Vrouwen nogKinderen. Sy gaan dan
in hetBofch, in afgelegene plaatfen, om daar in eenigheid te leven;
fcijndevol mclancholiën en gedagten ; qualijk iets genuttigende, ten
uiterfte zwak en ongedaan. Wannecrmen dan deKinderen vraagt,
waar, en op wat wyfe hare Vaders fig in 't leven houden ? gevenfe
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tot antvvoeird : datfe door haare Duivels gevoed en onderhouden
Werd n.

Men verhaald een fonderling exempel , zijnde feer aanmeekens
waardig , 't welk gebeurd is in de Schoole van Likz.ala , aan een
Jonge Laplander, met namen Olaus, omtrent .gtien Jaren oud:
Delen jongen quant begon dol, rafend, en uitftnnig te werden ,
hebbende een vervaarlijk gefigt; feggende: dathy met kragt en ge-
weld in deHelle moeft, en datfijn Geeft in fuiken benauwtheidwas,
dathy niet en wift op wat plaatfe fy waar.

Sooras hy een Boek in handen kreeg, in het welk d'aanbiddelijke
Naam van Jesu s' gefchreven was, fmeet hy het ter aarden neder;
Defe dolleverwoedheid had al een lange tijd geduurd; dog hy be-
gon fig allengskens wat beter te bevinden: want, alsmen hem vroeg,
ofhy iets vreemds, terwyle defe buitenfinnigheid geduurde, hadgefien ? Antwoorde hy: gefien te hebben, een groote menigte vanfaken ; en dat hy een groote rafende Hond by fig had , welke hem
metfijn voorfte pooten vaft hield, om hem niet loste laten.Hy verhaalde tnlEhen beiden . dat A'oprK" r. ;ft> wanneer hem dit
over quam, hy buitenfijn woonplaats ging,om fijn water te maken,dat hem een grootevlamme verfcheen, diehem aan de ooren floeg;
ookverfcheen opdefelfde tijd voor hem een gefigt, als een naakt men-
fche ; en 's anderen-daags omtrent den avond, gevoelde hy een feer
grootehooft-pijn ,'t welk hemfeer heftig dede fchrcuwen enroepen;verfcheurende alles wat hem in de handen quam.

Defen ongelukkigen Jongeling,had een aanfigt foo zwart alseenkool; en feide, dat deDuivel geduurig voor hemftond ,in de gedaan-
te van een Priefter, hebbende een lange Mantel aan, 't welk fomtijds
was in gedaante van een fehaduwe; En in fijn vervoering, feide hy:
dat'er negen of tien kleine Menfchen aan fijn zijde waren , die hem
qualijk handelden,alhoewel de byftanders niemandfagen.

Hy klom dikwilsboven op de toppen van de hooge Maft-bcomen,en dat met meerder vaerdigheid alsd'Eekhoorentjes; fprengdan we-der af, vallende, fonder fig ietste beledigen; Hy onthield fig in deeenigheid, konnende geen men'chen by fig veelen :Hy liep fom-
wijls foo ras als een paard , ja 't was onmogelijk van ymand agter-haald te werden; fprekende Sn 't'midden van't Bofch alleen by fijnielven, even of hy in een gefelfcljap van veele Menfchen geweeft waar.Ikbtn van gevoelen datdbfeGeeften aan de Ouden niet onbekend

zys
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zyn geweeft ; en dat hetde felfde *..n, welke Tertulianus de naam van
Paredri geeft; van Wkc de Heer de Valois , in de Noten van d'Ec-
cleftaftike Hiitorie van Eufebius fpreekt.

Als de Lappen fig van haren familiaren Geeft willen bedienen,
roepen fy hem , dat hykome; alleenlijk fingende datLied, 't welk
fy leerden , wanneerhy d'eerftemaal haar verfcheen ; En wijl fy we-
ten , datfe foo dienftbaar zijn , noemen fy .die in haar eigen Tale
Sueie; 't welk foo veel te feggen is, als Medgezellen van haar werk
en hulpe.

Daar is nog een feer aanmerkens waardige fake over : dat defe
foorte van Duivels, fig noit aan deVrouwen laten fien, nog tot haar
dienft gebruiken laten; van welk men d'oorfaak niet en weet, of
men moeft giffen , dat het is doorhoovaerdye, of door een afkeer
diefe van deVrouwen hebben, als zijndeveel fwakheden en onmag-
ten onderworpen.

Die onder de Vrouwen deToverkonft oeffenen, noemen fy in haar
Taa\ Kuepek'f, 't welk foo veel gefegt is, als Tovereffen: defe mom-
pelen eenige Tover- woorden , makende wat omflag van Ceremoniën
en Charaéteren , welkefy gebruiken om andere te fthaden.

Om nu tekomen tot die geuc welke opfigt over defèKonften heb-
ben, foo fchijnt het datmenfe tot twee orderskan brengen int gene-
raal ; want, d'eene gebruiken geen Inftrumenten , en d'andere heb-
ben wederom twee deelen, en dat met verfcheide Inftrumenten, die
fe tot deToverkonftgebruiken : d'Eerfte bedekken haredingen door
het gebruik des Trommels ; de tweede hebben Knoopen, Wbrp-
fpieffen, Gebeden , en andere diergelijke dingen meer.

Wy fullen dannu eerft van deTrommel fpreken : dieby de Lap-
pen fonderling is, defe werd van haar gemeenlijk g noemtKannus ,
en fomtijds ook wel jQuobdas ; en om de gelijkenis diefe heeft met
onfe Trommels , fullen wy die Laplandfe Trommels noemen , of
Tover- Trommel, om datfe diend tot hare Overgeloovigheid van hare
Toverye. . 'Defe Trommel werd gemaakt uit een Tronk van een Boom diefe
uithollen, 't is gemeenlijk een Pijnboom, Maftboom, oft Berken-
boom, daarmen die van maakt; maar fy moeten een Berkenboomi
boven anderenftellen, welke opfekere plaatfen -waf., en fig na de
loop van de Sonne omdraait, zijnde geenfinsvan eenftrijdige loop als
de Sonne is. Peucerus is danbedroogen, geloovende dat defe Trom-
mel van Koper was. K a Men
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Tlïïforie van Lapland,76
M-nfe"tdvc n Boom lig draait v-dg ns de loop der Sott, warneer

de Sta..; al fijn kleine takjesfioodanig geboogetvWfc , dat alle de bui-
i ingen van o,,der naar om hooge gaan , foodanig dat de j-oter zijde
na d- linker helt. En defe bewegingen van de Berken-boomen, mei-
nen fy miffchien dat de Sonne aangenaam is.

Dit Hout is een vaft ftuk, namelijk een gedeelte van een tronk van
de gefpleten Boom, en dat ten halven doorgeklooven is ; de platte
zijde doenfy boven, over welke fy een Vel fpannenj de ronde zijde
is d'onderfte, by welke fy die vaft houden. Sy zijn gewoon dat deel
foo temaken , na datfe twee lange gooten gemaakt hebben , welke
dienen om de vuift daar in te fteken. 't Geen aan dezijden over is,
daarwinden fy de Huid om, gewijs, zijnde niet volkomen
rond , maar by na een Ei-rond of ovaal gelijkende ; den Diameter
is weinig meer dan een half Elle, en dikwils minder. Men vergclijkt-
fe by de Bukors,of SweedfeKetel-trommels diedeRuitery gebruikt,
welke gemeenlijk ronder en holderzijn ; En defe Trommelszijn lan-
ger en platter, en hetLeer is'er met geen yfer-draad opgefpannen,
maar met kleine houte fpiikerties; alhoewel wy'er fonder defe fpij-
kers gefien hebben , zijnde hetLeer aaar aanvaft genait met gedroog-
de darmen van Rheë'ri.

c is defe Trommel waar van Olaus heeft willen fpreken, wanneer
hy die oneigentlijkeeaAanbeeld noemde : Dit woord heeft deSchil-
der bedroogc-n , die niet wel heeft gelet op het begin van ditCapittel.
Ik en weet niet wat voor een Aanbeeld hy daar door verftaat, met
een Slang daarboven op, by welke hy nog een fpringende Kikvorfch
doet, en een Smits hamer: 't welk geheel ftrijdig tegen defe Figure,
en buiten 't gebruik van defeTrommel is; aan welkeOlaus de naam
van een Aanbeeld gegeven heeft, om datmen daar met een Inftru-
ment op flaat, 't geen feer na een hamergelijkt.

Het Leer of vel dar over 't ligftaam deferTrommel gefpannen is,
befchilderen de Lappen met een roode koleur, die van Elfenboomen
haften gekookt werd. Sy maken eerft op defe Trommel een of twee
re _,te dieover dwers gaan; aan het opperfte defer linien, plaat-
fen fy de Goden, diefe meeft in agt houden , gelijk zhThoron met
fijn Dienaars, en Stoorjunkare met de fijne.

Sy maken dan nog een andereLinie veel lager, die met de eerfte
even wijd of parabel is; maar die niet gaat dan tot het midden van
deTrommel. Het beeld van JesusChristus en ee»ige fijner Apo-
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ftelcn , zijn daar ondergeteikent; 't geen dan onder defe linie is, be-
duid de Maan , d Stèren , en 't ge.ogclr. Sy teikenen onder de
felve ook een Sonne . (taande in 't midden van d'andcre Planeten;
over welke het bos met kopereRingen is, wanneer fy de Trommel
willen flaan. Sy ftellen dan onder de Son allerlei foort van Aardge-
dierten , en verfcheideßeeften, als Beiren , Wolven ,Rheën,Otters,
Voflen , Serpenten, Meiren, Zee'en, Rivieren, en andere dingen
meer.

Siet hoe dat Samuél Rheen de Befchrijving van de Trommel
maakt , by welke hy defe Figuuren doet. I

Uitleg der telkenen van deTrommel\_A.
A.isThor, B.JijnDienaer, C. Stoorjunkare, D.fijnDienaer,E.

ie Vogelen, F. 'tGefternte, G. fefvu Chrijtus , H. d'Apoftelen , I.
een Beer, K. een Wolf, L. een Rhee, M. een Offe, N. de Zonne, O.
een Meir, P. eenVos, Q- een Eekhoorentjen , R. een Slang.

Uitleg van de tweede TrommelB.
A. God de Vader, B. Jefus Chrijlus, C. de Heilige Geeü, D.fmtJan, E.devreeslijkiDood , F. een Geit, G. eenEekboorentjen , H.

den Hemel, I. deZon, L. een Wolf, M. de Vifch Siik, genoemd, N.
een wilde Buffel, O. de vriendfebap met de -wildeRbeên, P. Anun-
dus Ecrici (die de Trommel toebehoort) flaat een Wolf dood ,
giften , R. een Otter, S. de vriendfehap van d'andere Lappen, T. een
Zwaan , U. een telken om te weten in watfand dfandere xjjn, offe
van hare fullen opftaan ofniet , X. een Beer, Y. een Verken,
Z. een Vifch , V. die de \iel 'm de Helle overbrengt.

Ik vermerkdat alle de Trommels niet en zijn van defelve Figuu-
ren , want ik heb'er drie in mijn Cabinet, die in Schilderwerk van d
elkander vcrfchelen, waar van gy eene hebt geteikcnt met de Letter
B, die ik hier by gedaan heb.

Joban Tornaus geeft daarvan een Afbeelding, dieweinig van defe
verfcheeld, waar van ik hebwillen fpreken. Alle deFiguuren zijn
in haarplaatfen verdeild , in welkefy drie voorname hebben.

D'Eerfte beteikentNoorland, en veele Provinciën van Saveden ; S
defe is aan't Weften derTrommel, zijnde van d'andere door een 8'
Unie onderfcheiden : hier in zijn voornamelijk begrepen de naafte je
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van alle de Steden, alwaar deLappen Jaarlijks gewoon zijn haar goed
te Markt te brengen ; By voorbeeld, op deTrommel die te Torn*
gemaakt is of teKimi,is de Stad Torna met fijnKerk,Priefter, Gou-
verneur derLappen, en alle anderemet welke fy te doen hebben, op
gefchildert. De weg is ook afgeteikent die van Torna derwaarts ge-
leid ; op welkefy fien, wanneer fy dePriefter, de Gouverneur, of
eenig andere moeten gaan fpreken , en ook alles water op de weg
ontmoet.

Noorwegen is aan't Noorden geteikent, met alles't geen het be-
grijpt. Lapland vertoond fig in 't middenvan defe twee Provinciën,
en beflaat het grootfte gedeelte van de Trommel,alwaar ook verfchei-
de foorten van Beeften zijn , welke men onder deLappen vind. Sy
hebben daarWo'ven ,en veele andere wilde gedierten , omtebetei-
kenen, datn.nn die in haarLand heeft; hier uit konnen fy weten
waar men deRhee vind , wanneer die verlooren is; En of de jongen
van |_ are Rj jecn \ n 't leven fullen blijyen ; offe met den Angelgeluk-
kig Vifch fufen vangen j of de Sieke fijn gefondheid weder fal krijgen
of niet; of de fwangere Vrouwe gduckig fal verlofkn; of defen of
gene haaft fullen ftei ven, 't zy op defe ofgene maniere, en meer-an-
derefèldfame dingen.

Ik weet d'oorfaak niet wel waarom defe Trommels foo verfcheiden
zijn ; of't moeft zijn dat deen fig meer op deToverkonft uit gaf als
dander, welke genegen zijn meer quaed te doen als anderen. Dit
geeft my defe gedagten , datfe eenige BteltenifTen op hare Trommels
maken, die ieder een kan af laten en volkomei.tlijk na fijn fin veran-
deren , na de verfcheidenthdd van fijn werk, tot welkehy diegebrui-
ken wil.

Om defe nu gemakkelijker te verftaan, foo voeg ik'er tweeby,
die ik in 't Cabinet van den uitftekenden Heer Canceiier van'tRu\,
gevonden heb.

Uitleg van de Figuure C.
A. Het telken van een Vogel, b. Qvarte Voffen, c. de God Tiuur,

D. de God Thoor, e. den Hamer van Thoron, F. Stoorjunkare, c.ecu
God van houtgemaakt , h. deDienaar, i. eenfterre, K. een Os, t, een
Bok,, m. een fterre, n. de Maan, o. de Zon, r. een fterre, de
felfde, r. cm Wolf, s. Noria» Fiord.

L'itle?
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Uitleg van deFiguure T>.
DEen en dander vertoonen te gelijk van agter en vooren 't felfde

fatfoen : Sy hebben beide eenderlei tukeningen en beduidingen, ge-
lijk men my berigt heeft, en van de Trommel B. befchrevcn is.

't Voorfle wefen des E.
De goedheid van defen uitftekenden Graaf, heeft my niet alleenig

verficn met defe twee Trommels, maar heeft'er ook ten derde by
gedaan , gemerkt met deLetter E. zijndevan een ongemene groote,
welkers gelijke ik geloof dat noit gevonden is; raat byik nog doe
defe vierde, gemerkt met deLetter F: welke de Heer B ron
Flemming , Colonel van eenRegiment, my heeft vertoond, en ge-
meen gemaakt.

Ik en kan my niet onthouden van eenFiguure eenes Trommels te
geven, die alle d'andere in groote en menigte van Figuren en Chara-
éteren te boven gaat; Defelve is toebehoorende aan een Borger tot
Stokholm , met namen Laurens Althnackj Den Heer Laurem
Norman , heeft my daar van een fchets en uitlegging, toe laten ko-
men ; volgens het berigt, dat deLappen tot Torna, i6js. den 16.
Junii, daar over aan Chrisloffel Vtterius gedaan hebben.

Explicatie der Figure G.
i.Paulus van Torna. z. Riyiere zw»Torna. $. deBeke vanTorna.

4. deRigter des Winds , welke het Noorden ivijfl , door een linie met
een kruis gemerkt, f. God. 6. de Zon. 7. de Maan. 8. de Donder oft
Ture. 9. a''Engel Gods. 10. dEngel Gabriël. 11.St.Jan. 12. St.Pie-
ten 13. St. Mattheus. 14. St. Martin. 15. St. Lucas. 16. de Geregts
Dienaar voor God. 17. den Regen. 18. 'tZonne-ligt. 10. de Wind.
20. de goede Fortuin. 11. de tegenfpoedige Fortuin. 22. d'Aarde. 23.
't Water. 24. 't Vuur. 25. d'oude manvan deBergen die tot de Sacrifi-
ciegedeftineert is. 2-cT. d'oudevrouw derBergen x.ijnde tot deSacrificie ge-

fchikt. 27. den berg Stadeberg geboorende tot de Sacrificie. 28. den
BergTirxo tot deOfferhande beftelt. 29. Sweden. 30. Rusland. 31.Holland. 32. Engeland. 33. Spangnen. 34. Vrankrijk. 35. Keulen.
36\Turkyën. 37. Lapland. 38. Finland. 39. de fteden van Finland.
40. deftedenvan Sweden. 41. de ft eden van Duitsland. 41. Boere
Dorpen. 43. d'Oorloog. 44. de Vrede. 45. Luiden die teKerke gaan.

46. een
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4*. een groet Schip. 47. eenChaloup. 4.%. d'Afgod der Lappen. 49.<& desDuivels, jo. d<?geheiligde Boom derLappen, ji. een Bor-
ger mm. 52. fft?» Borgers vrouw. 53. een Boer. 54. Boerinne. 55. cc»Laplander offijn Vrouw. 56. <Fc Gouverneur derLappen. 5 7.«» ic«».
f«r van de Gouverneur. 58. een Boog-fchieter. 59. <t>Kerk, der Lap-pen. 60. deKerk.vandeftad Torna. <Si. deKerk,dcrßoeren van't
Mark Torna. 61. een geheiligdeftee* der Lappen. 6s. een geheiligdeTronk, van een Boom der Lappen. 64. een Beer. 65. eenKoe. 66. een
fiier. 6j.eenWolf. 68.eenRbeê. 70. een Verken. 71.een Paard met een flede. J2. eenKraan-vogel. 73. een 74. een.Oijevaar. 7j. een groote wilde Haan. 76.een Laplander metfijnftede
retfende. 77. de Bergen van Lapland, die tot het Offer gefchikt zijn.
78. eenLaplandfe Tent. 79. degevaarlukfte Tovenaars, die'tmeeslequaaddoen. 80.een Priefter. lx. een Man. 82. een Eekboorentjen. 83.een Maft boom. 84. een Pijnboom. 8-5. een Haaf. 80. een Vos. $7.eenjongeRheê. 88. een Berkenboom. 89. eenKat. 90. een Geit. 9.1. eenMoras, enindatMorasVifenmeteenfchuit. 92. eenBever. 93.eendiergenaamtJerf _>ƒ> Geulu. 94. wilde Geit. een Hond. 96.eenOrneskre c/ïornskre, zjjnde eengebroken woord,'t tefeggenis,de huidvaneenferpent. 9j. een ferpent. 98.een Ktkvorfch.99. de God Nao. ico. de Kuil der Duivelen. 101. de Berg-geesl.
1oz. een heuveltjen vandeHelie. 102.deDood. 104. een Otter. 105.Ludfer. 106. Afmodea. 10j. eenTyxus, dat iseen Tover-bal. 108.Tover-pvden. 109. <k ipjfc vrf« deDuivel is gefchied. 110. de willevan deDuivel is niet gefchied. xn.defelfde Duivel. 112.fijn Op-paffer, die hemfeer na by is. 113. degrooteKetel van deHel. Ix4.deSpooken. x ij. Weerwolven. xi6. de HelfcbeRave. 117. d'EersleO-verfte van de Vergadering der Tovenaars, nl.de tweede Opptrfte vandefelfde Vergadering. Ix9. dederdevan defelfde. izo.de vierde. 121.de Tovereffen, die tot haar Vergaderinge naderen, met haarKinderen,om deToverkonsl teleeren. izz.dePlaatsalwaar deTovereffen verga-deren; haar Opper-meetter, xzi.de Hoek, ran Tronthera. 124. deGalg. i2j. deBeul offcherp-regter. xz6.deRegter van't Vonnis. 127.hetfehavot ofte de Wet. izS.de twaalfRegters. 129. deKamer at-
*>*<tr deRegters 'tVonnis wijfen. 1fo. den Opperften derRegters van 't»/m<*/. 131. denRegtvaardigen. 12z.den onregtvaardigen. 133. hetFeeft van de geboorte JefuChrifti of'tKerstud. 134. het Paas-feeft.i5l-hetPinxJ}tr-feesl. 126. betFeefi ™» Epiphanius. 117. den dag

van
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van de Lf.Maget Maria. 138. de ~ondag. ,30. den dag van St. E-
rik. 140. den dag van St. Jan. 141. den dag van St. Pieter. 142. St.
]aeobs-dag. 143. St. Michiels- <_*£. 144. Datmen fonder uitneming
-moet Sacrificie doen. waerheid jfreekt. i^ó.Diegene wel-
ke d''Aerde en de %je fchade aenbrengt. 147. De gejondheid. u\%. de
Tiekte. 149. de deodeltjkeflag van de Tover-pijl. 150. Datmen geen Sa-

Êi
aen een Berg-God moet doen , nog aen eenigen Tronk, van een
, nog aen eenigefteen; want dit telken beduid, datfnlks onnut

der gevolg is.
tis dan d'Uitlegging van defe Trommel, welke men uit de H-

guurc kan befigtigen.
Twee faken zijnder noodig om fig van defeTrommels tebedie

nen : hetTeiken,en den Hamer. HetTeiken beduid, datfe eenig
begeerde faken vertoond door deFiguuren dieopde Trommel ftaan:

Sn Hamer is om daar op teflaan. Ik noem alhier het teiken of hei
rk, het bos met koopereßingen ; want fy nemen hier een grootf
ipere Ring toe, aaai welk- fy alle d'anderekleine Ringen hangen,

diemet malkanderen een bos uit maken. Alhoewelfe niet altijd de
felve gedaante hebben ; want d'eene defer Tcikenen is gemaakt van
feer vaft Koper, en van groote in den omtrek als eenRijcxdaalder,
met een vierkant gat in 't midden; als ook kleineKopere ketting-
jes, welke aan deRingen hangen, en fig int rond voegen.

D'andere is dikwils van Speauter gemaakt , aan welke een klein
rondKoper piaatjen is gehangen, aan feer dunneKettingjes.

R'K hebber een van Been gemaakt gefien, hebbende de Figuure
neen Griecxfe driekantige A, met d'aanhangendeßingen; andere

zijn weder van een ander maakfel. 'K heb mijne Trommels onder
deLetters A. en B. afgefchetft, en d'andere heb ik met de Letter G.

*

_ _ __ _ __ . ■_ _ _- ..t 1.' Maar dewyl men feer dikwilsdeRingen gebruikt, en dat felfs die
feer eenvoudig zijn, (want de teikenen derTrommels van denCan--celier van Sweden zijn geen andere,) foo is'er een Handfchrift van
fekere Autheur fonder naam, die ik dikwils hebbe aangehaalt; defe
noemdfe firnpelijk maar,Ringen.

Olaus Magnus noemt dieSerpenten ofKopere Padden ; niet om I
dat defeRingen Padden ofSerpenten in der daad zijn, of daar van dey
figuure hebben; maar om datfe Padden of Slangen verbeelden ,ofin j
plaats van de felvige' zijn; welke Beeften van deDuivel feer bemind
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Historie van Lapland,82
zvn ; en om dat men gewoon is fulke Beelden te gebruiken , om te
doen dit gene, 't welk men aan hem vraagr.

te wei ■■'■ ge ft'er, de naim van Kikvotfchen ; want'er weinig on-
de fcheid tufEhen eenKikvoifch en .en Padde is. De Lappen noe-
men die Arpa: Defe Teikenen zijn niet alle v.in Koper : want men
vindie wok van yfer, fpeauter ,filver, en ander Metaal.

Het Inftrument mt welkefy gewoon zijn op deTrommel td flaan,
noemen fy een Hamer. De voorbeelden en exempelen die ik uit
deSchrijvers hebbe te berde gebragt, beveiligen defe naam; alwaar
aangemerkt is, dat deLappen hare familiare Geeften verfoeken , alr flaande met een houteHamertjen opeen vel. Het en is geen Smits
hamer, ge-ijk deTeikenaar int Boek van Olaus Magnus fig fehijnt
ingebeeld te hebben ; maar een befonder Inftrument, ook een Ha-
mer van de Lappen genoemt,gemaakt van betRhe'en hout; invou-
gen dat beide einden van d'agterfteTacken de gedaante van eenVork
hebben ; vertoonende de Figuur van een vfcr eenes hamers: het ove-
rige van het hout diend toe het liandvarfel. Ik heb de gedaante van
dit Inftrument onder de Trommels A. en B. geteikent, gemerkt mét
Letter H.

De Lappen dan kloppen met ditklein Hamertjen op de Trommel;
niet omeen groot geluid te maken , maar alleenom deRingen die bo-
ven het Leer gehangen zijn , te doen bewegen ; om wanneer als fy
door al de Beelden hebben geloopen , te weten , 't gene fy begeer-
den. Siet dan hoe de Trommel der Lappen , welke Schattingen aan
Sweden betalen , gemaakt is.

ej

De Finnen die digt by Noorwegen zijn, en onder het Rijk vanxDi.nem:trlien, die hebben een andere wyfe van Trommels, welke:van onfe vcorgeftelde verfehelende is; volgenshet oogmerk van den■Geleerden Olaus Wormius, 't geen hv d:ur van heeft uitgegeven.
Alhoewel ik niet geloof dat dit ond.rfcheid komt van dat dele Fin-
nen een ander foo. t van Tromme s hebben, als de Lappen ; maar om
dat die van Wormius van een ander Volk is, en tot een ander ge-
bruik gehouden wierd. Het foude te wenfehen zijn, dat hy die had-
de afgefchetft; maar fiet dit is deBefchrijving diehy daarvan doet :-. De I rommel van de Lappen, wnr door fy 1 areToveryen oeffe-
nen , enkenniffè van veel dingen krijgen , flaan fv met de maat; Sis
van een ovaal-rond hout gemankt, dat geboogen is; hebbende de
langte van een voet, en tien duim in de breedte _, waar op fes gaten
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zyn, met een vuift-gat, doorhet welk men gemackelljk de linker-
handkan fteken, foo lange als men met de regrer daar boven op flaat.
Boven op is'cr een Vel gefpannen, rondom met gedroogde darmen
daar aan vaft genaait; geteikend met verfcheide monftreufe Gedier-
ten ,foo hier en daar in 'twild gefchildert met bloed , of eenige ande-
re roode Coleur. Daar op doenfe een ftukjen Koper ,in de gedaante
van een vierkant, een weinig rondagtig ; de middel lijn of Diameter
heeft de grootevan tweeduim, aan de hoeken en intmidden is een
klein KoperKettingjen. Het Inftrument, met het welk fy op de
Trommel flaan , is fes duim Lang; van dikte als de klcinftc vinger;
vertoonende fig als een Larijnfe T.

Voordcrs gebruiken fy defeTrommels tot véele dingen ,en bren-
gen veel te wege , van't gene fy haar inbeelden, door dit middel:
Dit is d'oorfaak waarom fy die in fuiken grooten agtinge ftellen :
Houdende die geduurig geflooten en bedekt met den Hamer en de
Ringen, in een Schape vel. Mijn Boek fegt het eigenfte; ik vinde
geduurig in een ander Bock liec woord Loomskin , welk geen Scha-
pen-vel te feegen is; maar vaneen fekere Vogel, die fig geduurig in
't water onthoud, welke in datLand Loom genoemt werd.

De Lappen gelooven ook dat defe Trommel een geheiligde fake is,
en totdeR.ligie beh-aort; daarom laten fy niemand van hare Huw-
bare Dogrers die aanraken. En felfs wanneer fy dievan d'cene plaats
in d'andere brengen, diagen fy diealderlaatsna d'andcre dingen, en
na dat alle de perfoonen van dat Huisgefin zijn vertrocken ; Defe
overbrenging gefchied dan met groote forgvuldigheid, door het
geleide van de Man, en nietvan deVrouw.

Sy zijn in defe gelegentheid gewoon een weg te nemen diebuiten
gemeen is , feer verfcheiden en afgelegen van de gemeene wegen,
door welke fy niet gaan. Sy vreeien , dat indien drie dagen na dat
de Trommel is vervoert, iemand, en in'tbefonder eenVrouw of
huwbare Dogter , haar op de felfde weg by geval tegen quam , fy
op het Veld niet verblijven fouden, of daar fou haar een groot ge-
vaar over komen , 't geen fy feggen dikwils gefchied te zijn.

Maar dit niet tegenftaande, kan 't egter gebeuren , dat een Vrouw
door eenige noodfakelijkheid verbonden is , defe felfde weg te gaan ;
dan foo komt de Duive! feer figt, en feid, datfe een SpeautereRing
fal geven, die tot het gebruik van defeTrommel fal gebruikt werden,
tot teken van fijn dienft en onderwerping.
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Maar wijl d'inbeeldingen van hare faaken met defe Trommel veel
zijn, laat ons eensbefpiegelen welke die zijn, en welke plegtighe-
den fy oeffenen, om fulex te verrigten. Olaus Petri brengt 'et tot

drie Hooftftucken, tot deJagt, Offeranden, en tot dekenninge van
dingen welke in verre afgelegene Landen gefchieden.

Maar Samuelßheen, teld'er vier op : d'eerfte om t'ontdecken
't geen in verre afgelegeneLanden gefchied : ten tweeden, om te we-
ten het goed ofquaad gevolg van't gene fy ondernemen fullen : ten
derden, om de Siekten te genefen : ten vierden, om te-weten wat
Ofiêr hare Goden beft behagen mogt. Dog dewijfe om fulex uit te
vinden is niet overal defelfde.

D'Eerfte wijfè zijnfe gewoon te oeffenen ontrent alle defoorten
van plegtigheden, dat is,rondom het perkement wel -'omwinden;
toonende het opperdeel desTrommels aan het vuur , diefe daneen
weinig hoog houden. Onderwylen flaat deLaplander al rondom
het teiken oft Merk ; dog dit flaan gefchied feer fagt, tot dat het
Merk begint tefpringen, en fig tebewegen; 't welk gefchied na de
maat dat defelve fig veel van die plaatfe afgeeft, alwaar die in 't eer-
fte was; en waar diefig aan eenigezijde naderd, flaat hy feer hard, en
dat al meer en meer, tot dat die gekomen is op de plaats, alwaar hy
iets voorhad te ramen.

Sy nemen dit nog in agt, dat wanneer fy op deTrommel flaan,
niet over einde ftaan, maar op deKniën neder vallen ; 't welk ook
alle die gene doen , diedaar rondomme zyn.

Aangaande dit,, waaromfy op de Trommel flaan, daarvanheb-
ben wy elders gehandelt ; derhalven is 'er overig, voortgegaan , en
totd'andereover te ftappen;, van welke d'eerfte is, te verklaren 'tgeen
in verre gelegene Landen paneert.
i Die gene aveike verlangen hebbenof begerig zijn teweten, in wat
ftand hare vrienden of vyanden zijn , vyf-honderd Mijlen of meer

t daarvan daan woonende, en wat fy doen;.. foo behoeft men maar een

" Laplander op te foeken ~ of een Finlap van Noorwegen , zijnde in
defeKonft wel afg-.igt ,-en hemeen linnenKked , of geld beloo-
ven te geven , foo fal hy uw alles openbaren, 't gene gy begeert.

Petrus Claudius verhaald het cigenfte, beveftigende het door efcn

■ exempel, dat in de Stad Berg gebeurd is, aan een van de grootfte
Koop-luiden van Noorwegen; 't geen hy daar van fegt, ftaat int
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Bock dathy uitgegeven heeft; alwaarhy aanteikend allede faken, die
defen DuitfenKoopman dede.

SekerF'inlander quam by cenen JohanDelling, Commiflionaris
van een HoogduitsKoopman: defen Commiffionaris was woonen-
de binnen de Stad Berg ; hy bad den Finlap hem te feggen foo hy
kon , wat fijn Meefter inDuitsland dede? deFinlap beloofde hem
fulex te feggen ; en begon op .ftaande voet te roepen, foo ras hy
Dronken was, en opnffprfngen van vreugde; na dathy een reis of
twee int rond had omgeloopen , viel hy opd'aardeneder, en bleef
foo eenige tijd Eggen , even alsof hygeftorven waar. Daar na reg-
te hyfig op, als een die uit denDooden opftaat; en vertelde alles wat
fijn Meefter dede. 't Welk hy terftond in een publycq Koopmans
Boek fchrcef; en naderhand wierd hy gewaar, dat fulx gefchied was,
op d'eigenfte wyfe gelijk de Fmlap hem verteld hadde.

Seker Laplander die nog in 't leven is, vertelde Joban Torn&us,
door order en groote dwang, alles 't gene hemop den weg gebeurd 1
was, wanneer hy voor d'eerftemaal in Lapland wasgekomen : Tor-
n&us bevindende dat hy alles netjes wift te feggen, gelijk het gepaf-
feert was ; foo loochende hy het egter feer hertneckig: Willende
quanfuis defen Laplander voor een Leugenaar uitmaken , om hem
niet te fterken in fijn ydele glorie ; meinende dat deDuivel hem al-
les Egt, en datdaarna niemand haarmeer geloof fou geven.

De Schrijverskomen niet over-een in de maniere oft wyfe, hoede
Lappen komen te weten , die dingen welke van verre zijn.

Olaus Magnus befchrijft het op defe wyfe : De Laplander fluit
fig en fijn Vrouw, en nog een Man alleen (zijnde een Medemacker) i,
in eenKamer ; hy geeft met een Hamer, een feker getal van (lagen, I
op een Kikvorfch of eenKopere Serpent-, geleid op een Aanbeeld; °
dan foo mompeld hy eenige Verfen tuflchen fijn Tanden , draajende
die van d eene fijde desMonds tot d'andere ; dan vallen fy ter lelver
tijd op d .la-de neder , zijnde foo bly, dat hy gelijk als van fijn fel-
ver neder valt; dan foo verblijft hy foo eenige tijd als of hy dood
was. Sijn Medemacker neemt onderwylen forgvuldig agt op feker
levendig ding,'t zy een Vlieg of mugjen ,of iets anders hem niet j»
aan en raake. «

Sijn Geeft maakt door fijn deugt defe wormen , hebbendetot Ge- d
leids-man deDuivel ;hy brengt van't feer verre gelegeneLand eeni-
ge telkenen ('t zy een ring of mes) tot bereftiging dat hy Com-
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mifïïeheeft; terftond dan opftaande, toond hy aan fijnLeider de
felfde teikenen , en verklaard hem alle d'omftaudigheden van fijn
afhuren.

Petrus Claudius fpreckt op defe wyfe , hoedanig de Lappen kon-
nen ontdecken, diedingen , welke in verre Landen gebeuren : De
Laplander, Egt hy, wtrpt fig ter aarde neder , en werd gelijk een
dood Menfch, hebbende een aanfigt foo blauw als Loot. Hy ver-
blijft een ure of twee indieftaat, na dat hetLand, waar van hy iets
weten wil, verre of na by gelegen is: Wanneer hy dankomt op te
ftaan, verteld hy alks'tgene op die plaatfen is gefchied; en alle aa,.
dere dingen, waar van men wetenfthap foekt te hebben. Defen Au-
theur fpreckt v.in geen Trommel, nog van Gefang , nog van Mede-
mackers , nog van teikenen v.m fijn Reife , en de dingen welke hy
daar de d.

Derhalveii moermen hier in agt nemen , datci'cene S, brij ver het
eene, en d'andere ietsanders hee.t tang teikcnt; nadat een yder ge-
dagt heeft, dat dit of dat waardig was aan te merken , en in 't Ge-
denkboektefetten ; daarom hoeftmen nietvoor-oordeclig v.;n d'Au-
theuren tegc oelen , daifefouden eenige leugens geftofkeit hebben.
"Want alle die dingen , welke w\ voor tegenwoordig van den Trom-
mel hebbenre berde gebragt, behotftmen niet te twijfelen of fy zijn
by de Lappen in 't gebruik.

Hy heeft anders niet byfonders, als het gene, hoe men weet de
faken die in vereL n fen zijn; 't welk op gemeene Tiomme's ge-
fc i.d , hebb ndc van agter een Handvat als een Kruis , 't geen dit
deel celijk als in vieren ve- deelt; werdendc gehouden van die gene,
die deToveryèn in 't werk ftellen. Sulcx liet men op de Trommel
die my de Heer Baron Fle mming, Colonel van eenßegjment Rui-
tery, heeft gemeen gemaakt. Siet hier deFiguure vandeTrommel.

De Lappen hébben nog voor een gewoonte,deKlauwen en Been-
dersvan verfcheide gedierten diefe gevangen hebben, aan hareTrom-
mels vaft tehegcen en te hangen. Wanneer fy willenweten wat'tr
Ü1 andere vreemde Landen omme gaat ; een onder haar flaat de
Trommei, in defier manieren : Hy doet boven op de plaats, alwaar
het beeld van de Sonne is geteikent, een quantitcit Speautereßin-
gen , met eenKettingtjen van't eigenfteMetaal aan malkander ge-
bonden : Hy flaat dan op foodanigen wyfe op deTrommel, met een
gevorkte Hamer; en maakt dat door een been , defeRingen fig be-
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wegen. Hy Singt op de felfde tijd feer diftEclelijk feker Lied oft
gefae.g , dat de Lappen gemeenlijk Jouke noemen ; Alle de genedie
daar by /.ijn , foo wel de Vrouwen als de Mans van hare N. tic, die
doen yder haar gefangen daarby ; w.lkc fy geven de naam van
Duvra ; De Mannen gebruiken een feer hoogeToon jinr-ar de Vrou-
wen een feer lange. De w lorden diefe (preken zijn feer diftinct,
wanneerfe de naam van de plaatfe uiturucken, waar van fy begeerig
zijn iets te weten.

Na dat'er eenige tijd op deTrommel geflagen is, leid hydieop
fijn hooft, en valt ter aarden neder, even of hy in deflaap viel, of
als of hy in fwijm of qualijkte viel; dan blijft hy leggen als eendood
Menfehe , van welke de ziele uit het lighaam is gegaan ; want men
vind daar geen beweging," gevoelen, pols flag, of eenig ander tei-
ken van leven in.

Dit geeft gelegentheid en reden aan een yder om te gelooven en te

verfekeren , dat de ziele van defe Man waarlijk uit fijn lighaam gaat;
zijade geleid van de Duivel: defe gaat dan in 't verre gelegenLand,
van't Welk hy de nieuwe tijdingc wil weten ; en die weder komende,
zijn dair eenige telkenen , totbewysdat hy fijn Reife afgeleid heeft.
Maar dit geloof is een belag helijke faak.

Defe Man blijft op d'aarde leggen in de felfde gedaante, zijnde van
den quaden Geeft foo beknevelt, dat de behoorlijke bedieningen
in'c Lighiam hun voortgang niet konnen hebben ; derhalven gelijkt
hy wel te flapen , of van fijn felven te leggen ; zijnde het aanligt foo
blauw als een ftuk loots. Hy lijd dan op die tijd in foodanigcr ma-
nieren , dat hem het zweet by het Hooft neder loopt, en niet min-
der uit alle d'andere deelen desLighiams , blijvende op die tijd foo
ftijf als een fteen. Siet in de Figuur op hoedanigen wijfe fy leggen
nadatfy neergevallen zijn.

Alle de Mannen en de Vrouwen, die omtrent defe daad tegen-
woordig zijn , zijn gehouden geduurig te fingen , endaar in te vol- ,
harden , tot datdie , welke de Trommel geflagen heeft, van fijn flaap ;
is opgeftaan . om hem te doen herdenken 't gene men begeerde te 'weten : want hy mogt vergeten de faken , waarom hy henen gefon- cden was. [

Soo fy ophouden van fingen , fterft defe Man , en komt noit we-
der tot fijn felven. Dit eigenfte gefchied ook , wanneer ymand on-
der denhoop hemwil opwtcken , rakende hem met dehand of voet
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aan , foo lange hy in defe ftand is : Dit is rnifTchien om d'eigenftc
reden, dat d'Omftanders groot werk maken om de Vlieg, die rond-

°m cm v''eêt » tekeereu ;'t welk ook wel andere foorten van
beesjes zijn : Sy lijden nog dulden dathyhet minfte aangeraakt/werd.

Peucerm légt dat het noodig is., dat daar geduurig ymand is, om
bet lighaam fonder ziel gade te flaan ; want indienmen hem afweerd
fonder agt te-geven, brengt deDuivel daar geduurig in 't geen niet
waar en is; maardit gebeurt alleen, foo'er ecnigDier hem aanraakt,
dathy dan nietmeer wackerwerd.

Alle defe Ceremoniën zijnde in feer korten tijd aldus geobfervecir,foo ftaat deLaplander, die deTrommel geflagen heeft , weder op uit
fijn flaap , hy fchijnt dan het leven en de Geeft weder gekregen te
hebben : Dan foo begint hy te antwoorden , op al het gene hem ge-
vraagt werd , brengende alles teberde, 't geen hy doorhetmiddel van
de Trommel heeft geleert; verklarende de ftand van alle defaken enaffairen, die in hetvreemde afgelegene Lan'd.gefchieden.

Peucerus fegt: datfe eerft opftaan , ten einde van vier-en-twintig
uren ; maar dit is niet feker , want dit gefchied wel rafler en wel tra-
ger, na datde wifg lang of kort is, diefe hebben heen tereifen. Vier-
en-twintig uren is wel hetlangfte van de tijd, diefe noodig hebben,
om te weten 't genefy begeren; en op alle de vraag-ftucken te ant-woorden, die men haarvoorftelt, van hetverre gelegenLand.

Eindelijk om alle twijfelingen weg te doen, diemen aan de waar-heidmogt hebben welke hy verteld; foo brengt hy uit dat Land een
teiken , 't welk men hem had beiaft mede te brengen : gelijk als eenMes, een Schoen, Ring, of eenig ander ding. Dit is dan tot beve-ftiging dat hy fijn reife in datLand gedaan heeft. Dit is dan 't eer-fte gebruik van haar Trommel, zijndede voornaamfte ende grootftedienft diefe daarvan hebben.

Daar werden ook wel Lappen gevonden, welkefonder hetgebruikdes Trommels weten, 't geen in verre afgelegene plaatfen gefchied ;
fulex hebben fy door de grootefamiliariteit van hare Geeften , ( ge-lijk ons éen Laplander van Torna heeft gefegt) fendende die heen inplaats van haar, op de plaatfen ofMarkten daarfemoeten wefen; metorder om haar weder te Eggen, of de Sweden ofandereKoopluidendaarzijn gekomen : Zijnde feer verre van hareTenten , foo Endenly hareGeeften henen om te fien water pafieert; hoe haarVrouwe,
Kinderen en Rheën al vaaren : welke Geeften in 't weder komen,
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haar, daar van Kondfchap doen. De Lappen die Meefterlijk in defe
Konft afgeregt zijn , is aldaar in meerder agting , Eer en gefag, als
d'andere ; men geefthem denEer-tytel van Heer oftKoning der Fel-
licen , (dat is : der Bergen, die tuffchen Lapland enNoorwegen zyn)
defen heeft dan d'authoriteit. en Heerkhappye over haar, verpligten-
de haren Geeft fijn Commande t'ondcrwerpen.

't Tweede gebruik haares Trommels is, -wanneer fy bcgceren te
weten d'uitkomfte van hare faken ; dat is: hoe, het gene fy voorne-
men te verrigten, goed of qualijk fal uitvallen: bf hare Jogt gduc-
kig fal zijn; of, het gene fy vangen fullen, hare wenfeh fal voldoen?

Want fy gelooven,datfe alle defe dingen door gonfte des Trommels
konnen weten , op welke fy haareRingen leggen; namelijk i op die
plaats alwaar de Son geteikent ftaat: dan flaanfe daar op , firigende op
de felfde tijd eenig gefang. Indien dan het bos metRingen fig bc-
weegt, en van de linkerna de regter, zijdegaar, .volgens de loop der
Sonne; foo hebbenfy daar een Teiken aan , dat alles wel fal beflaan :
En dat dieSiek is, fijn gefondheidweder fal krijgen ; of haar Huis-
houding ial vermeerdert -werden ; of haar Familie in Kinderen fal
vergroot werden, en of fy rijkdom fullen krijgen doorhareBeeften.

Maar indien dan ditbos metRingen, van de regter zijde na de lm-
ker gaat, tcgens de loop der Sonne ; foo voorfèggen fy het tegen-
deel, van Siekten en menigte andere dingen. De reden van defe gif-
finge is klaar genoeg.

Want fy gelooven , dat de Son denAutheur en uitwerker van de
vermeerdering en voortferting aller dingen is; Alfoo ook,wanneer
deRingen (die de bedieningen defer Teikenen doen)zijn, hun loop
volgen ; willen fy d'aanwas voorfèggen , diehaar groote vreugde
veroorfaakt; volgende de voetftappen van defe Planeet, welke is de
Fonttine daar die vreugde van fijn oorfprong heeft.

In defer voegen bedienen fy haar in alle hare faken, welke van
eenig belang zijn : By voorbeeld, wanneer fv eenige reife teLande~.0 ,&J ] , T ' , .■£. & . 1willen ondernemen : opdejagt gaan, verhuifen , of eenige andere
diergelijke faken verrigten.

Wanneer fy defe Trommel gebruiken, om te weten,wat order
fy moeten obferveren int Jagen; foo letten fy voornamelijk meelt
aan wat zijde de Ring fig draait, of hy na het Ooften, Weften,
Zuiden of Noorden gaat, of tuflehen eenigeLiniën, welke tuften
defe generale winden in zijn , en met wat Beeft te vangen fy fulkn
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Historie van Lapland,po
ophouden. Dit ramen en de Jager,krijgen fy door hare ondervy-
finge, om te fien aan wat zijde fy diedagfullen uit Jagen gaan ;of
wat gediert ofVogel, Vifch,of eenig ander wild gediert fy moeten
nafpeuren, foofe begeeren dat hare Jagt geluekig zy.

Het derde gebruik des Trommels is, agt te geven op de Siekten:Daar van zijn tweederlei foorten ; want lbo ras fy fig bevinden met
eenigeSiektebeladen te zijn, foo onderfoeken fy eerft doorfaken ;Derhalven die op deTrommel flaat, weet dante feggen, of defe Siek-
te uit een natuurlijke oorfake komt, of by eenig geval. Sy appli-
ceren daar op het middel, poogende te ramen, met watOfferhan-
de fyhaaren vertoornden God wederomfullen verfoenen ; en int
byfonder welkeStoorjunkare , fonder goed vermaak te hebben , ge-
looven fy dat de Sieke fijn gefondheid niet wederkan krijgen.

Eindelijk de Sieke moet belooven aan fekeren Stoorjunkare die op
dees ofgene Klipgeftelt is, te Offeren , 't zy eenRhee, Stier , Bok,
Ram, of eenig ander ding : dog dit en ftaat niet in de verkiefinge
van de Sieke; maar dit is een expreffe order en bevel van die gene
welke deTrommel flaat; toonende doorfijn Trommel flaan, water
te doen is; waar opterftond prompte executiekomt te gefchieden :
Die gene welke met fijn Trommel ramen fal, aan wat God men falofferen en Sacrificie doen, wat'Slagt-offer men fal verkiefen , is haar
niet even veel; fulx werd ook niet dagelijks nog ten allen tijden ge-
daan : die dit dan doet is een perfoon daar toe geftelt en geordineert;
en de Sieke moet fig onderwerpen aan diegene, welke hydaar toe
ftelt.

Dit is dan de methodeoft wyfe diefe int gemeen in Ekere voor-vallenwaarnemen. De Sieke moet eerft aan die gene welke de Trom-
mel fal flaan , een FLine van Speauter geven, en een andere van Sil-
ver; bindende die befcle aan de regter arm ; welke by hem verbly-
ven tot recompenfe oft betaling van fijn gedane werk : Hy hangtfe
dan ,na dat hyfijn dingen heeft verrigt, aan hetBos ringen , die hy
te vooren tot hetflaan desTrommels altijd gebruikt heeft.

Hyflaat dan daar terftond boven op, doende daarby een klein fo-
lemneel gefangetjen ; alle de Mannen en Vrouwen die dan daar byzijn , fingen alle op d'eigenfte wyfe ; deMannen met een hooge enfware toon , maar de Vrouwtjes met een ftem die wat fwacker enlager is. Defe perfoon weet dan , door het bewegen, plaatfing enfttlhouding derRmgen op het vel des Trommels, de faken ,van welkewy komen te fpreken. VVa "
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Want,wanneer een Laplander uit Lapmark^vanZJtna , in een
Siekte komt te vervallaaw-foo laat men een van fijn naafteVolk ko-
men, diemen agt dat ervarents is, op het gebruik desTrommels ;
welke terftond de grootfteRhee van den hoop , 't zy van de Sieke of&r' j

fijn voornaamfte vrienden, doet kelen; en aan fijn Afgod doet op-
offeren: hy flaat fijn Trommel, en valt ter neder als dood ; werden-
de het lighaam foo hart als een fteen. In defe ftand verbüjit hyom-
trent de tijd vaneen uur; d'omftandersbeginnen dan ecnigGelang
ofLied , daar toe bequaam te fingen , 't welke fy te vooren geleert
hebben: Tot fijn felven komende, ftaathyop, neemt iijnTrom-
mel , hy doetfe digt aan fijn oor, en flaat daarfagtjes op.

Hebbende diteen weinig tijds gedaan , fit hyr heel in gedagten, en
begint te feggen, hoe het hem op die tijd gegaan is: Hoe hy onder
de aarde is geweeft by deAntipodes , oft by deVolkeren die met
hare voeten tegen d'onfe aangaan; welke feer fchoon en een groote
Eerc waardig zijn : dat fijn Geeft daar gebragt is door fijn Spiritus
familiarvs ; dat defe Volkeren afkeerig waaren, van die gene welke
daar quamen: datfe allede poorten hadden toegeflootcn, om te be-
letten dat'er niemand foudé inkomen; maar dathy doorhulpe van
fijn familiaren Geeft een gat hadde gevondenom door tekomen ; hier
drong hy fig door : Item, dat defe Luiden of Inwoondcrs feker
ding hadden , 't welk aan de Sieke toebehoorden ; 't zy fijn Hoed,
ofeenig ander ding : en fegt dathy het daarheeft konnen vinden, of
niet.

D'Omftanders krijgen dan goeden moed, wanneer, het gene de
Sieke mift, van den Trommel-flager, wederkan gekregenwerden;
maar indien't gebeurd, dathy fulx niet weder kan krijgen, fal de Sie-
ke fterven , nadat hy veele pijne en miferie heeft uitgeftaan.

Alhoewel datfe gelooven, dat de Geeft van defenLaplander waar-
lijk uitfijn lighaam gaat, en geweeft is, daarhy fegt geweeft te zijn :
Soo feggenfe ook, dat in 't wederom komen, defen familiaren Geeft
defe ziele heeft wederom gebrast, over deKlippen en Bergen ; met
foo een fnelligheid, dathet zand, Jeflf««en, en alles vvat'er op de
weg ontmoet, fig oplicht en medewil vliegen.

M. Paulus, Venetiaan, verhaalt iets diergelijcx van de Tartaren
in deProvincie van Arkladam.

Dit zijn dan de gebruiken en dienften, die men gemeenlijk van de
Trommels heeft.

M 2 Daar
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Historie van Lapland,9%
Daar is nog een manier diefe gebruiken , om hareToverve in': werk teftellen , en om andereSick te makenyofom 't leven te bren-

gen. Dog dit gebruik werd weinig onder haar uitgevoert, en daar-
om niet feer gemeen ; want fulx niet is toegelaten, en niet dan quaad
kan aanbrengen; en dat alleen d'andere gebruiken zijn toegclaaten,
die geen fchade konnen by brengen : foo datfe gehouden zijn die te
tellen onder diedingen , welke tot deTrommel niet dienendan om
te fchaden.

Lundius fegt dikwils, dat deLappen, welke deTrommel gebrui-
ken , geen quaad-doende Geeft hebben ; en datfe die niet anders
konnen gebruiken dan tot de Jagt, en te weten waarmen Vogels fal: vangen ,en om hare kurieusheid te voldoen; Maar foo'er gebeurd
datfe ymand beleedigen , dat is door woorden of eenige Toverye,
diefe van andere Lappen hebben geleerd , welke een quade Geeft
hadden.

En alhoewel fy alle dit gebruik niet en weten, foo weten fier !wel
te vinden, die fig daar al te dikwilsvan bedienen. Johan Tornaus
teikend aan , dat in 't Jaar M D C LXXI. een feer groot getal van
Lappen van Kimt, waaren met een menigteTrommels verfien ; dat-
fe waren genoodfaakt die op die plaats te verbranden , wylfe nietwel
anders verdelgt konden werden.

Hy doet daarbyeen exempel vaneen vier-en-twintig jarigeLap-
lander , welke beleed van fijn Elven :; in fijn Kindsheid de Tfoverye
geleerd te hebben van fijn Vader ; En dat hy in 't jaar 1670. voor
een paar Mouwen, door fijn Toveryèn , een Boer van Kimi, in een
Val-water.had doen verdrinken.

Defe wierd met de doodgeftraft; maar alsmen hem geleide van
Lapland , in de naaft gelegen Stad van Bothnia, Toverde hy al fit-
tend, op de flede. (want hy vvas van goede gefondheid en fterk van
kragten) endeedfig felven in .eelt ogenblik door deToverye fter-
ven; volgens het gene hy had,\roarfegd_ 3f)amclijk , dat hy fterven
fou eer hy in.deBeuls handen quam, 3

D'Autheuren, welke van d' 3ndere gebruiken des Trommels ge-
fprooken hebben, en Eggen niets van haare Ceremoniën, nog van
woorden, nog van haar gebaren , nog teikenen, diefe ten dien einde
in 't werk ftellen. Ik geloofdat defeVolkeren; aHe die quadeKon-
ften feer verborgen houden , en niet wel mogelijk is daar agter te
komen ; en men die niet wel leeren kan , fonder grootelijcx met
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Toverye befmet te zijn , en te pafferen voor een Duivels kind.
Wy hebben int paiticulier van defe Laplandfe Trommels ge-

noeg gefprooken. Laat ons verder gaan tot het gene fy door fekere
Inftrumenten uitvinden, 't Eerfte dat fig opdoet, is een Inftru-
ment , om alle quade dingen mede uit te werken , diefe begeeren ;
'c zy Sneeuw, om het na hare wil koud te maken , en de koude te
vermeerderen ; 't welk meelt van deVrouwen gedaan werd , en al-
leen door die , welke in de Winter gebooren zijn ; want d'andere
konnen fulex niet verrigten.

Sy maken dan een kleine menfchelijke gedaante in de Sneeuw, dan
knauwen fy de Baft van Elfen-boom, en befmeren het Hooft met
dit roode fpeekfcl, diefe op het aanfigt fpuwen , op de handen en
voeten. Sy knauwen defe Elfen fchorfe nog anders, want fy fpu-
wen die op de weg door welke fy gaan , of wel aan dekant van de lin-
ker of regter zijde des wcgs.

Wanneer de Lappen defe grooteKoude willen matigen , nemen
fy deHuid van een Beir, welke fy heel blood in deKoude leggen ;
en de Laplander , fooras hy opftaat, neemt eenige teenen , met wel-
ke hy feer lange defe Huid flaat, en meind dat dan de Koude door
dit flaan verfoet werd : Maar ik ben van gevoelen datfe daar eenige
Toverwoorden by doen , diefe alleenig binnen's m'oncb, tuffchen de
tanden fpreken.

Sy hebben nog een heimelijke maniere om het felfde uit te wer-
ken : Sy nemen de Huid van een feer groot )ong Dier, foo jong
als fy konnen bekomen: ditflaan fy in ftucken , foo groot als een
hand, en dit fmijtcn fy int vuur, terwijl fy een feker lang Gebed
daar over fpreken.

Sy bedienen haar van meer andere dingen; maar het voornaamfte
is een Koorde met eenige Knoopen, welke fy gebruiken om Wind
in deZee te doenkomen : dit is een faak die men onder de Superfti-
tien van de Heidenen houd. Sy verkcopen op hare wyfe deWind,
en leveren die aan de Koop-luiden , welke door onweder aan hare
Kuiten moeten landen, of doorftilte en contrarie-wind.

Sy bedingen eerft foo veel als fy konnen, ent geld of ander goed
ontfangen hebbende, gevenfy hem tot een gcfchenk, een Riem mer
drieToverknoopen ves fien : met defe conditie, dat, foo ras fy d'eer-
fte Knoop hebben ontknoopt , een voorfpoedige Wind komen fal,
:" Mj, die
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Historie van Lapland,94
diefeer fort en aangenaam fal zijn ; En wanneer fy de tweedeKnoop

oen, fa! deWind nog harder waayen ; maar foo ras fy de derde
-ren , hebben fy een viecslijk'Tempeeft, foo hevig datfe op het

vo,or-Schip niet konnen''paffen,'dat het van Klippen bevrijd is om
ltucken teftooten;' ja konnen op d.n overloop van't Schip niet

gaan, om de zeilen in je,treeken ; op het agter-Schip kan men niet
dunrporn iets uit te regtcn, ot hetRoer te ftuuren.

Olaus Magnus verhaald fulx van de Finnen, 't welk Zieglerm de
I^/w.toefchrijft; .waar xap Samuel Rheen, en Johan Torn&us nogjong-Schrijvers zijn, yniax maken daar het mïnfte gewag niet van':
't Schijnt dan dat de Lappen fulx niet en oeftenen, want fy in 't mid-dcn-Eand gelegen zijn , en aan geen Zee en komen.

Soo dar ik geloof, dat, die de Wind in de Zee konnen verwecken,
de Finlapfe Noorwegers zijn; alwaar een yder 't gelag, en ais.een
\olkomcne magt hee^,;/ over, dieWind welke waait, op die ftond
wanneerfe gehoonn werden ; d'eene over defe Wind, en gene over
een andere : Hr fchijntwel dat defeDuivelfe kragt eenige band oft
verbintenifte met bare geboorte heeft, en daar van alle haar uitwer-
kinge van ontleend.
,_ Sy hebben ce felfde foort van Winden , fegt Pieter Claudius., even
als wy boven hebben aangemerkt.' By aldien het gebéurd, ftid hy
dat eenKoopman een VVind heeft gekogt, en d'eerfte Knoop van
de koord oft geknoopteLind komt los te doen , krjgthy een Wind
die middelmatig waaid; maar foo ras hy de tweedeKnoop ontdocr,
word deWind veel fterker, maar is egter niet tegenwenfeh van deScheep-luiden; is 't dan datmen de derde Knoop opend, is de wind
foo fterk blaafende en woeden, dat 'er gevaar is om met Schip en al
te vergaan.

Ik flap dan tot het dede over, welkebeftaat in kleine Tover-pij-
len, vaxtLoot-gemaakt, Eer kort, hebbende de langte van een vin-
ger. Sy werpen defe.Pijlen na verre gelegen plaatfen, tegens hare
vyanden , willendcftg wreken. Door defeToverye fenden fyhaar
eenige Siekten toe, diefoo gevaarlijk zijn, en van foo een jammer-lijken pjjne , datfe haarwcl drie dagen by blijven , niet konnendedefelve verdragen, defe verandert dan in vreetende Siekte, Kanker
oft iets anders aan Armen oftßeepcn.

Ik geloof feker dat Zieglem, welke defe dingen verhaald , en
Olaus
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Olaus Magnus , die fulx feer vaft daarvan verfekert , fig t'eene-
niaal hebben bcdroogen ; en dat de befebrijvinge van defe loode
Pijlen , diefe op 't goed geloofhebben g-rgeven , foo fchadelijk niet
en is. Want men vind niemand , die daar de minftekenniffe van
heeft; Samuel Rheen maakt daar het geringfte gewag niet af, nog
ook eenige andere Autheuren : 't Is ook nok door'tgemeene gerugt
tot onfe ooren gekomen , welker mond dog vol isvan Toveryèn.

Maar waarom offe dog dele Pijlen van Lood gieten? Voor my,
ik geloof dat het woord Skott, 't welk de Lappen hedensdaags in 't
gebruik hebben, om ditTovervolk uit te drucken ; foo is Zieglerus
dan in doolinge gevallen : Want ab dit Volk een menfch fiet, of
eenig ander gediert, welke te vooren alle de tcikenen van gefond-
heid had, en in fijn volle kragt was ; op een ftond Siek ter neder
valt, al fijn wackerheid verheft , en dikwilsop het Veld, dood blijft;
Eit Volk, feg ik , fchrijven dit dan deToveryèn toe, en geven het
de naam van Skott, dat is foo veel als pijl oft Toverye , met welke
hy meind dat die menfch of het beeft geflagen is.

En wijl Zieglerus van Skott heelt hooien fpreken , heeft hygele-
gentheid gekregen om figTover-pijlen in te beelden, en te geloo-
ven datfe van Lood gemaakt waren ; maar fulex is aan onfe Schrij-
vers onbekend , en meinen dat defe Toverye op een andere wyfe
in 't werk geftelt werd.

Pieter Claudius noemt het Gan, 't geen de Tovenaars laten gaan;
en fegt dat het na een Vlieg gelijkt, dat is, deDuivel oftDemon:
en dat onder de Noorweegfe Finnen, de gauwfte van dieKonft, veel
van defe Gans bewaren , en eer yder alle dagen uitfenden.

Hy verhaald een aanmerkelijke Hift->rie hier van ; welke ten fij-
nen tijde gefchied is , aan een Man die nog binnen het Helieland
woond; hebbende op fekere dag ondernomen op de Jagt te gaan,
om Beiren te vangen , en dat op deBergen van Noorwegen ; en ko-
mende bv geval by een Hol onder een Klip, vond hy daareen feer
rouwe Figuur , zijnde een Afgod van deen of d'andereFinlander.
De Tover-beurs van defe Finlander , welke fy Ganeska noemen,'
was vlak regt tegen over de Figuur; die open doende , vond hyfè'vol van blauwe Vliegen, welke gaan ; en waren de Gans ran defe
Finlander , dat is te feggen ,de Geeften; welke fy gebruiken ,om
allequaad voort te brengen 'tgeënte begeeren, fendende die alleda-
gen uit.

Defe
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" "Historie van Lapland ,96
1 Defe Schrijver geeft dan door het woord Gan niet anderste ken-
nen , als dat het een faak is, waar mede de Finnen het leven en ge-
föndheid van andere konnen berooven. Hy doethier nog by, dat
defe Finlander nier. in vrede kan leven, foo hy dagelijcx met een. Gan uitfend ; dat is te verftaan, een Vlieg oft Demon, die hy uit fijn
Ganeske oft G/tnhiid, oft fijn leereBeurfe, waar in hy diebewaard,
laat uitgaan. Hy End elke reis fijn Gan op de naaftgelegen Ber-
gen : alwaar hy deKlinpen op een vervaarlijke wijfe doet fplijten.

Een Tovenaar fepd gemeenlijk fijn Gan om feer geringe faken
'tegen de Menfchen uit, die hy dan doet omkomen. Men fiet
dan door defe 'woorden, dat defe Gan deMenfchen vry wat fcha-
dekan toebrengen,' en ook niet weinig aan het Vee en andere die-
ren , tot welken einde fy die uitfenden.

Daar is dan geen twijfel aan of" is de felfde faak welke Zieglerus
een Pijl noemd'; .t-jlilyo-preekt van werpen gelijk men de pijlen
doet: -en het :Wosrci Skfuta by die Volkeren die felfde daad be-
dicd.

Siet dan alhier het derdeHooftftuk vaivhareTover-konft , di.fe
niet alleen in 't werk ftellen tegens andere menfchen , maar felfs
deen tegen'd'ander; ja ook tegen diegene welke foo kundig inde
felve zijn als fy Elvers

Defen Autheur verhaald een voorbeeld, 't geen ten fijnen tijde
gefchied is : Sekere Finlander, Egt hy, om dat hy Eer ervaren
en doorliepen in defeKonft wilde zijn , en boven andere uitfteken,
(zijnde genoemd Asbiarn Gankonge) willende een ander om hals
brengen , aangaande eenig gèfchil datfe met elkander uitftaande
hadden, fonder fijn voor-nemen te kennen te geven, -wantA-f' biarn fig defterkfte bevond ; gebeurden't op een tijd datAsb'urn
onder een Rotze fig te flapen ging leggen: fijn vyand defe fchoone
gelegentheid waarnemende, fond'er fijn Gan na toe, die deRotze
in ftucken lietvallen ,envermorfelde den geen, welkedaar onder
te flapen lag.

Den felfden Petrus Claudius verhaald nog , datfe hare dingen
konnen tot hier toe uit rigten, namelijk om haar Gan uit te len-
den, en met gewelt denGay te verjagen, die een andereTovenaar
heeft uitgefonden.

Sy vegtendikwils genoeg in defer manieren deen tegen dander,
felfs

Vegtett.

Tot hoe
Terrc haer
toegelaten
lE.

Htlrorilch
vcthael.

Stellen hare
Tovery de,
een tegen
dander int
werk.

De Pyl vair
Zieglerus, .
en de Gan
fchijnt het
felfde te
zijn.

Groote
fcharle van
de Gan.

Die de
Klippen
fplijt.

Moet da-
gelijks een
uitftnden.

Wat men
door Gan
verftaet.



felfs tot groot gevaar van die de fwakfte is; 't geen gemeenlijk op
de Markten gebeurd , wanneer fy dronken zijn , of vyanneer fy
maar de minfte oneenigheid met elkander hebben. Sy fitten op
d'eigenfte plaats, zijnde rug tegen rug; en dit noemen fy in haaf
Tale Killodt , dat is foo veel te feggen, als te beproeven de Konft
van fijn Mede-macker : yder doet foo veel boosheid tegen fijn te-
gen-party als hy kan; en defe , van welke fijn Duivel de fterkfte
bevondenwerd , verdelgd fijn vyand volkomentlijk: hy doet hem
al fijn Rheën fterven , hy belet hem 'er geen te konnen vangen,
of iets te konnen Viffchen ; fbmma dat hem niets wel gelukt, 't.zy
wat hy by de hand mag nemen ; jakomt hem lboverre, dat hy
hem het levenfou konnen benemen.

'tWelk d'ondervinding ons heeft doen leeren: want twee Lap-
pen, zijnde gefeten rug aan rug in Uaic lente, foo ftelde d'eene
fijnTover-konft tegen d'andere int werk; weinig tijds daar na,
viel die gene dood ter aarden , wiens Duivel de fwakfte was ge-
weeft ; loopen de hetBloed hem ten monde, ooren,oogen en neu-
fe uit.

Alhier komt ons een fake voor, die wel verdiend aangemerkt te
werden, namelijk, datfe gemeenlijk Eggen , dat de Tovenaars *met haar Gan niets uitrigten konnen ,of eenig Menfch fchade aan-c
brengen , welkers Vaders naam fy te vooren niet en •weten: dog
ik weet niet of fulex plaats heeft onder d'andereToveryèn ; maar
't is feker (volgens haar eigen getuigeniflè ) dat eenLaplander die
een Tovenaar is, eenander niets beledigt" kan, foo hy hem te
vooren geen quaad heeft gedaan.

Eindelijk men (egt, dat -Tanderc Lappen doen met haren Ter,
alles wat deFinnen van Noorwegen met haren Gan doen.

Defe Tyre is niet anders als een ronde 801, hebbende de groote
van een Noot, of van een kleine Appel ; gemaakt van de lijnfte
Dons oft hairrjen van een tjivetKat, of van eenig ander gediert;
zijnde aan elkander geplakt en gebonden; gepolyftert, en buiten
op heek glad en fagt.

Sy is van een gemengelde geele , groene en grauwe Koleur,
maar is altijd een weinig geelder. Ik heb 'er een gekregen van de
Fleer Otto Sjlvefter, die ik in mijnKabinet bewaar.

-•En fegt dat deLappen defen i)re verkoopen; welke door eeni-
N
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geKonft bezield is, en fig beweegt, foodanjg dat diefe heeft ge-
kogt, hem kan brengen daar het hem belieft.

.Sy hebben de gewoonte van fig m te beelden , en poogen dat
ork n'■ >- iKen , datfe de rragt hebben met defe Tyre
uit te fenden, allesw.ie fy begeeren, als Serpenten,Padden, Mui-
fen ,en andere diergelijke geeiiert 11 ; met welkefy pijnigen en tor-
menteren , die gene, weikenfe willen dat quaad fal oveikomen.

Sy feggen daar nog by, dat defe Tyre foo fncl gaat als een draay-
wind , of foo ras a.s een pijl uit een bor,g : En fooder eenig leven-
dig gediert van defelve op de weg ontmoet werd , foo ontfangt dit
Dier dat quaad , 't welk voor een ander bereid was : Soo dat 'et
dikmaalsgebeurd, dat defe Tyre niet en komt ter plaatfe daar hy ge-
fon.Sen is, en een onnoofele op den halskomt.

De Lappen oeff.nen m.i-'.gmaals lnre Tover-konft alleenig door
woord n , mengende een feker getal voor den dag opeen (onder-
linge wijfe, gehjkwy elders hebben aangemerkt omtrent de gefchil-
len , diefe mogen krijgen.

Lundius verhaalt er een voorbeeld van , dat gebeurd is in 't
Land van Suartbgu, by de StadLula , aan twee Boeren , die lan-
gen tijd groot quaad in den fin gehad hadden :

Sekere oude Laplandfe Vrouw, vroeg op een tijd een andervan
haar Natie ,om een Aalmoefie; die daar om gevraagt wierde, fei-
de , dat het haarwel rijkelijk weder foude geloond werden, foo fy
door haarKonft kon uitwerken , dat de Slangen in het Lighaam
van fijn vyarvd quamcr» 5 en maakte haar op de felfde tijd metBran-
dewijn dronken.

Sy begon fuEx terftond in *t «ïfc te ftellen, mompelende en
fprekende eenige woorden tuflchen hare Tanden binnensmonds.
D'andere Boer begon fig van Ronden aan qualijk te gevoelen ; en
braakte fes Slangen ten monden uit: Onderwylenhad hy geen klei-
ne pijn gehad , die hem dapper aantafte ; want hy daar af ftorf.

Doe kroopen uit hetLighaam van de driode, een groote menigte
van Slangen , deen door de mond, d'andere door de neus; hebben-
de verfcheidene kolcuren, grauw,wit, fwart en groen : hetLig-
haam fvvol, en was opgefpannen als een Trommel.

Deftn felven Lundius verteld ons nog een aanmerkelijke Hifto-
rie , welke ten fijnen tijde in de Stad Luta gefchied fou zijn :
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Sekere vervaarlijke-oude Laplandfe Vrouw, die afgrijfelijk was
om aan te fien , quam indeKamer van een Inwoonder, welkers
Vrouw in de Kraam was, en alleenig in Huis; defeToverhekie
vroeg om Eten , en na Brandewijn ; de Sieke niet konnendc op-
ftaan, door hare fwakheid, bid haar, datfe wat wildewagtcn , tot
de Meid was thuis gekomen, dat diehaar foude helpen.

't Oude Wijf wierd over dit antwoord boos en toornig, om dat
haar op ftaande voet juift niet gegeven wierd , 't geen fy eifchte:
Sy ligte fig op in de Logt, en nam een gedeelte van het dak met
haar, 't welk fy verbrak en tot ftof maakte; foo dat men tot nog
toe niet en weet, hoe het gedeelte van het dak foodanig gewor-
den is.

Einde des eerfien Boeks.

en desfelfslnwoonderen. I. Boek. pp





Pag. I

Waaragtige en Aenmerkenswaardige

HISTORIE van
LAPLAND.

TWEEDE BOEK.

I. HOOFT-STUK.

Van de Kepublijk, der Lappen. Civile -zaken z.ijn tweederley. Gou-
verneurschap. Koning Motie. Magnus Ladulaus eerfte Koning
van Zweeden. Zijn voornemen. Errik de Goud-fmids verfpic-
din", gevegt en bedrog. Gehoorzamen de Birkarlen. De prefi-
dent gaat in 't "Rood gekleed, en werd van deKoning van Sweden
beveftigt. Regten en vryheden. Schattingen.

E Civile zaken zijn onder deLappen gemeenelijk
tweederley; namelijkPublijke en Particuliere. Men
dient daneerft te fpreken van dePublijke, welkebe-
fluiten de vaftigheden van hare Sociëteit en Gouver-
nement , onder welke defe volkeren totnu toe zijn.
|Het fchijnt datfein deEn ftand al over ettelijk eeu-
wenzyn geweeft, en alvoor men haarde naam van

Lappenheeft gegeven , want fy onder niemand van hare gebueren ge-
itaanhebben, maar fy ftcllen felfs orderin haar eygene faken, onder
het bevel van eenigKoning, diefe uyt haareygen natie verkiefen.

In defer voegen hebben zy fig van eenigGouvernementfchap bc-»
dient ten tijde van den HeroutKoning van Noorwegen, toegenaamt
Harfager; wanneer 't gefagover de Sweeden had,
van welke hetRijk afviel ontrent het negenhondertfte jaar na de ge-
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Hiftorie van LAPLAND,
boorte ?efu (fbrifii. Dit is feer zeker, ten minften ten opfigt van de
Lapfinnen en SufinnenofFinlanders dieaan de zee leggen, welke men
tegenwoordig Finlappen noemt,defe woonen digt hyNoorwegen langs
denOceaan, en hebben eenKoning gehad met namen Motie , dieals
Souverain over ditganfche landregeerde : endat, voorennadetyd
van Herout Harfager , dieganfeh Noorwegen onderfijn gebiedbragt,
hyroofde geheelBiarmie uyt , zonder defeFinlandersaante rakear
welke als te vooren woonen onder hetgebiedvan haareygenKoning ,
en in haar eerfte vryheid. w_.

De naamvanhappen isin die tyd nog nietbekend geweeft , daarom
behoudenzy noch de naam die haar voor-ouders gehad hebben , na-
rnelyk, diefe gemeen gehad hebben, metdiegene, vanwelke zy af-
ljomftig fijn. Daar is demmfte blyk ofwaarfchijnlykheid niet van„
datfe een andereRegeering of onder een ander Gouvernement heb-
ben geweeft, na datfe de naam vanLappen gedragen hebben ; dat is
te feggen, federt datfe nieuwe Volk-uytfcttingen oft Colonien in'e
midden-land hebbengeplant, zijnde aan d'andere ftjde der Bergen,
welke Sweeden en Noorwegen van malkanderen fcheyden. Want die
gene welke uyt haarLand fijn gegaan, en andere nieuwe wooningen
hebben opgefogt, haddeneen hooft van nooden, diehet gezag voer-
de, 't Is kwalijk tegelooven,dat, na datfe vreedfame befuters fijn ge-
worden van die landen, fyhem niet als Koningen Oppervoogt van
haar landfouden aangefien hebben. ZijnRijk was doen foo vaft ge-
grond , dat hetin geenderleywijfe mogelijkwas , datfijn volk tot een
vreemde Regeringe konden afvallen, en opeen tijd , wanneer 'er nie-
mand gevonden wierd, welkeden oorlog aan foo een groot getal el-
lendige vlugtelingen fou willen verklaren , lijnde in foo een woef.
landin de bofTchagicn, middevan defneeuw, met een onverdragely-
kekoude.

DciWo/cim'fwvandefeeiendigeitandder Lappen verwittigt fijn-
de , veranderden hare gcdagtcn om haar aan teranden , daarfy fe on-
derd'oogen hadden, 't hadde degrootfte fotternye van de wereld ge-
wecilen nietmin gevaarlijk , waar op een quaad gevolg foude gekoo-
menfijn. 'tWas met een woord nietraadfaam foo een arm verhongert
volk t' overrompelen en te plunderen. Derhalven hebben de lappen
een ruimen tyd in hare vryigheid gewooont,fonder van eenige nabuiri-
ge volkeren af te hangen,
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Magnus met toename Ladulaus is d'eerfte der Sweedfe Konin-
gen geweeft , dievoorgenomen had haart'onder tebrengen ; Defe
leefde ontrent het jaarna de geboorte Chrifti een duifend , twee hon-
dert, feren-en-feventig. Dan defeKoning bevondfig in dufdanigen
ftand , dathy de Lappen onder dekroon van Sweden niet kon bren-
gen , welkeLappen tot noch toe van niemantafhingen, maar offerde
dit op aan die gene ,welke de moed had om haar te temmenen onder
fijn gezagte brengen , belovende daar by , dat die gene welke fulx
konde uyt-W-rken het gouvernement over haar zoude hebben. Het
fchijnt niet dathy dekoften heeft willendoenvan een rechtvaardigen
oorlog, hebbende voornamentlyk defe overdenking , dathy hem
zouw moeten achtervolgen als de wildeBeeften ; evenwel kon hyon-
derwylennietlyden , datfooeennaa-gelegen volk , dieharewoo-
ningebyna int midden van fijn onderdanen hadden weigeren fou-
den deKroon van Sweden te gehoorfamen.
Hy vermoorde daar van eenigeparriculiereluiden om te fien hoefe de-

fe Natie fouden meefter werden, haar aanporrende en aanmoedigende
metgrootevoordeeligebeloften, indien zy haar temden, fulxteful-
len vergelden. De faak had een volkomen uytflag, volgens het voor-
Ad : want deBirkarlen hare nagebuiren ondernamen fulx , fijnde 'niet foudergroce hoop van overwinning, en geen kleyne buyt en
winfttedoen, hebbende na een feer gelukkigen aanflach, vuftorieuf-
lijk het veld behouden.

'tBerigt welke een defer Birkarlen in defe gelegentheid doet bly-
ken, verdient hier gedagt tewerden. 'Burmtis welke dit in gefchrift
heeft nagelaten, heeft in deConferencien doenfien , hoefe hebben
gevonden een Goud- fmit met namen Errik een man vanr
grooteeer en aanfien, welke verzekertzulx te hebbenverftaan uyt de
mond van de HeerAndreasPriefter enProchiaan van Pitha.

Defen Birkarler ging doe alleenna Lapland toe, om het Land en de
wegen hier en daar te verfpieden , door welke zy van Btrkdrlen na
haar huis toegingen. Hier dientaangemerkt dat'er op die tyd niet
een eenige woninge was, en dat'er niemand aan't noorder deel van
dit Land en woonde , fijnde woeft en onbebouwt , alwaarhyin't
middenvan de weg gingleggen en fich met fneeuw van fijn vrouw liet
bedekken, omreden dat deLappen int wederkeren waren en gedwon-
gen fouden fijn over fijn lighaamte pafTeren, 't welk dusdanig bedekt
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was. Deen na dander daar terplaatfe in de nacht merktehy datfe vyftien fterk waren; fijnde die welke het gefag over de andere
Lappen hadden. Soo ras fy ware verby gegaan,rees hy dadelyk van on-
derdefneeu op,enfpoedigde fijn weg door dekleine paadjes foo ras alshy kon ; opdefe wyfe floeg hy metfijn Evaart d'een na d'ander doot,
dieniet tot verwering medegenomen hadden , want uyt gaande,fydaar nietafdagten, datfe fuik een ontmoeting fouden hebben, want
fy de minfte vyand niet te vreefen hadden. Die gene, welkeachter aan
ging (gelykhetgemeenlyk gebeurt datmen achter malkander gaat,wanneermen een lange reys tedoen heeft) kon nietweten dat devoor-
fte omgebracht was, wijl hy door den duyfter vande nacht nietenkonde verr' voor hemfien, want fy waren verre van malkander af ;defe verfloeghy dantot de laatfte ook op de felfde plaats gekomen
was, welke fiende de doode lichamen van fijn reys-broeders oftek_meraats, groot geweld deed, en hem met alle macht tegen ftont.Dit gevecht gingvry watrou in fijn werk , een yder van haar vocht
tot behoud vanfijn leven; maar den Birkarler moeft op 't laatftfijn
vrou tot hulp roepen, dochhy bragtfe altc maal om dat 'er niet eenontfnapte, aldus behieldhy deoverwinning._ De fterkften ,machtigften enaanfienlijkften derLappen in defer ma»niere omgekoomen fijnde, onderwierpen d' anderenfich feer licht,*fonder deminfte tegenftand. SommigeAutheurenfchrijven, datfeop defelfde tijd fijn; defen dan door denKoning Magnusaangemoedigt fijnde om deLappen te dwingen datfefich onder deKroon fouden ftellen, gingen die opfoeken, hebbende
aan beydefijdenftilftand vanWapenen voor eenige dagen. Onder-

welke in deParochie van Birkarla woonden,befprongenhaar, daarfy nergens om vyanden dachten, en na dat'ereengoedgetalwaren doodgeflagen, maakten fy fich meefter van alled andere die 't Land bewoonden aan de zee van 't Noorden en 'tWeften.
Wijl dan hier boven gewag gemaakt werd van een ftilftand van Wa-penen, moetmen noodzakelijk gelooven, dat, eer fy overwonnenlijngeweeft, Oorlog tuflehen deLappen en Sweden geweeft is, doorwelke:defenKoning MagnusLudalaus haar niet en heeft onder hetgebredvan Sweden konnenkrijgen. Miffchienfpreekt Zieglerus hiercewaarneid, Eggende, dat deLaplandfeNatie een feerfterkvolk is,
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die?.eer langehare vryigheid bewaarthebben, tcgenftaande ondertuflen
de wapenenvan Noorwegen en Sweeden. Zoo dat ik geloof , dat de
vryheidderLappen, welkeden Authucrhare magttoefchrijft, liever
voort gekomen isdooreen verachting diementegen hare natieheeft: ge-
lykals wy fien dat door de Mafcoviten hare nagebuuren is intwerk
geftelt, hebbende altyd gelooft datdeLappen, om haregroote armoede,
dekoften niet verdienden , ommetrecht een oorloog tegen haar te
voeren, 't welk dan alleen dereden is, datmen haar niet en heeft on-
der deheerfchappy e gebragt- Wy moeten dan ook van gelyken gelo-,ven dat de Sweden in datzelfdegevoelen fijn geweeft;*zoo datmenbe-
fpeurt , dat deLappen niet en fijn overheerft , danalleen doordc pa-
rochie derBirkarlen : en zoo deKoning MagnusLadulaus die niet on-
der fijn gezag hadgebragt, datisjuyft niet fijn onmagt toe te fchry-
ven , alofhyzulxnietdoenenkon , maardathy omzooeenvolkte
beftryden de nodigekoften niet enheeft willen doen ~ om een ontzag-
gelyk legeruyt teruften.

De Lappen waren doe overwonnen door hulpevaneen klein getal
particulieren perzoonen, ontrent het jaarna de geboorten Jefu Chrifti
eenduyzent, tweehondert, zevenenzeventig : fijnde gedwongen
aan deBirkarlen tegehoorzamen , en by gevolg aan de Koning van
Sweden. De Sweden fijn dand'eerfte geweeft die haar hebben't on-
dergebragt, en hare gebuerenhebben ditvoorbeeld nagevolgt; d'in-
woondersvan Noorwegen hadden haar gevangen door een ded van
haarland , en deMofcoviters van d'andere. Zoo dathetby verloop
van tyd gefchied is, dat deLappen welke in 't midden van dat land
woonen en tuffen de gebergten , figgedwongen fien om te gehoor-
zamen , en fchatcinge aan deKoning van Sweden , Noorwegen enRus.
landte betalen.

Wat aangaat Sweden,'t is onwederfprekelyk datfefeder eenige ecu- ,
wen dehelft van alle derechten hebbengehad , zoowdinkerkelyke
als civilezaken , rakende namelyk de fchattingen of de ftraffe der \
niifdaden , dat is dermenfchen ofder quade bedry ven; en de helft 'de Finnen die het landaan de
Zee bewoonen, dat is vanTidisfiorden totWalangtr, 'tandere gedeelte
behoortaan deKroon van Denemarken enNoorwegen ; 'twelk uyt de
ordereblykt , welkeKaret de negende aan d'ambafladuersdie na de
Koning van Denemarken gingen, gegeven heeft. Maar aangaande 't
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land dat van Malanger ftrekt tot Waranger. daarvanheeft Sweden al-
tyd een derde gedeelte bezeten, hebbende devolkeren van Noorwegen
het twede deel , en deMofcoviter een derde gehad tot het jaar een
duifent , vyfhondert, vyf-en-negentig. Wanneer dooreenander
Publyktradaatde Sweden dit laatfte derden-deel van de Mofcoviters
gekregen hebben. Zy fijn voor het overige geduirig alleen meefter
van'tlandgeweeft, alsookvan debergen , en d'andere noortgele-
gen landen , diefe tot nochtoe onder haar hebben : zy hebben ook
Juftkieover alle d'inwoonders de tyd van ontrentvierhondert jaren
geoeffent, na de tyd van AiagnusLadulaus.

Deforme van 't gouvernement, is van 'tbegin af onderhouden,
op defe voorwaarde volgens d'uytfpraakvan de Koning Magnus ge-
daan : alle de Lappen welkewoonen aan de kant van de Golf Botmas
zouden fijn met hareviflerienvan de Salm , in volkomen magt vande
Birkarlen, welke haarmogtenfchattingen opleggen, hebbendenoch
de vryigheidom met haarte handelenen teruile-buiten in allerhande
waren enkoopmanfchappen, doen dè haarprofyt zoo veel het moge-
lykis. Tot erkentenifle danvan defe Souvereyne Authoriteit des
Koninx, fijn defe zelfdeBirkarlen jaaxlykigehouden eenvereering to
doen van een zeker getal grauwe Eenhorentjes veilen.

Dit is het zelfde 't gene Olaus Magnusvan de Lappen fchryft, dat-
ze , namelyk , prefidenten ofopfigters hebben , welke ze na hafe
willeverkiefen, 'rgene doorgemeene ftemmen van't ganfche volk ge-
fchied diefe Berchara noemen , 'twelk zoo veel te zeggen isals Berg*-
msnfchen ; defe houden haarin grootaanfien , doende haarveel eet
enrefpeeftaan , gevende aan haarveel fchoone vellen , en allerley
zoorten van vifch , zoo om defchatting te betalen diefe de Koning
fchuldigfijn, alsweluyteen zuyverevryegenegentheid. Sygeven
aandeBirkarlen dehoedanigheid vanPrefidentfchap vanJ_4/>/„r«..,want
zy haddengeenanderenopdietyd , dichaaruyt naam desKonings
beheerfchte.

Omdefer oorzaken zegt Zieglerus dat defenPrefident de naam van
Koning gehad heeft, omdat deKoning van Sweden haar 't gezagen de
ma gt gafvan over deLappen te gebieden ; welke in hetrood gekleed
was tot teiken van fijnKoninklyke waardigheid.

Uyt deferodekleding blykt kragtig, dat'ergeen andere is , wel-
kende bedieningvan Prefidentfchap bekleed, alsdiealleen, hebbede
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degrootfte Authordteit; wantO/*«- Magnus fpreekt Pofttijf, name-
lykdat fijn rode rok hem voor zoodanigen doet kennen. Een dan
der Birkarlen( te weten op die tyd vanden Autheur) gebied over de
Lappen ; en miflehien datzy van't begin af , datfeaan denoever van
de golfBotnia gewoont hebben , niet meer dan een Bevelhebber heb-
bengehad; maarna datfefig verder hebbenuytgebreid, is dit land in
verfcheide Lapmarkjn in 't bezonder verdeilt geworden, zoo dat daar
na een yder deferProvincienfijn eigen Prefident heeft gehad.

Ik maak dit befluit hier uyt, te wete , «dat in de brieven van de
Koning Gustavus d'eerfte , gefproken is van Birkarlen van Luhla ,
van Pitha en Torna , vanwelkeBtrkarlende Lappen van Pitha zedert
haren Commandant hebben gehad ; deLappen-vanhuhla de haren,
als ook vangelyken dievanTorna , enhebbenfe yder haren Koning
genoemt, die deroderok draagt, als een teyken vanfijn gezag : en
dattotdetydenvan Koning Guftavus d'eerfte ; 'twelk zeer waar-
fbhijnlykis , want Zieglerus maakt geen meer gewag dan van een
Prefident; maar Olaus fpreekt als van meer, en fegt niet, een Prefident
van Lapland, maar fpreekt in'tgetal van velen, Prefidenten.

Defe Schrijvers verdienenbeyde haar geloofin dit geval; defePre-
fidenten wierdenmet gemeene Hemmen vande Lappen uyrgekoren
omte gebieden; maarechter moeft deKoning vanSweden defe geko-
renen perfoonen in hare bediening beveiligen , en haar zodanigen
magt geven , op voorwaarde datfe haaronderfijn Majefteit moeften
ftellen , enaan hem defchattingen uyt de naam vanLapland betalen.

Eenyderkan hier toekomen , welkevan deoutften derBirkarlen
is, en tegenwoordig verfchijnt; Bureus zegt datfe fijn uyt deparochie
van Birkarla. Maar Olaus Magnus is van een ganfehander gevoe-
len ;want hy noemt die "Berchara , dat is zoo veel te zeggen, als"Berg-
mannen , het woord "Berg deduid zoo veel alsesn berg ,en(fhararoft
Karar is een menfch of man te zeggen. Maar wat of de reeden is
waarommen haar zoo eennaam geeft , ofvan wat berg zalmen dit
moetenverftaan? tenkan vande bergen niet fijn, wantop
die tyd woonden nieteen Lap/ander opdiebergen; en over diebergen
en vindmer geen andere, als menkan zeggen, dat'er hebben gewoont.
Doet hiernoch by dat de onder de Koning van Sweden ge-
ftaanhebben. Derhalven floten depublijke Acte de meeningen van
Olaus heel omver; want de Birkjtrlen fijn niet genoemt geweeft Be.-
gekarli. maar Birkarlebea. 't Ge-

7

verfcheide
gevoelens-
derAti-
theurcn-

Beide
fchryvers
fijn geloof
waardig.
DeKonïng
vanSwede
beveiligt
de prefidé-
ren van
Lapland..

Waar uyt
defegif-
fing voort-
komt.

Meer com
naandeurs.
Reden.

en defielfs Inwoonderen. 11. Boek.



't Gevoelen daar men meeft opvaft mag gaan , is dat van de Pa-
rochie vaan "Birkarla ; want Olaus Petri Niuremus ftelt die onder
denRang van de Parochie van Tavaftia , en menvind die heden-daags
in de geographifeKaarten geteikent. Aangaande datGuftavus d' eer-
fte infijn brieven van deBirkarlen niet en fpreekt van eene Parochie
alleen, maar van meer, en niet en noemtdeParochievan Birkarla,
maar van Luhla, Pitha ,en Torna; ditkomt hiervan daan, datint
vervolg eenigeBirkarlen in Tavaftien geborenfijn , diefe verkoren en
vaft (telden.in defteden van Luhla, Pitha, enToma, om aldaarover
deLappen te gebieden,en door dat zelfde middelmet haar te handelen:
en wijl deKoophandel met was dan aan da
Birkarlen, roemt Buraus dieKoopluid en , en teikentaandat dein-
woonders van Bothnia , en ookd'anderedie men Birkarlen noemt,
figbefighouden met in de zomer de Kooplieden t'onfangen welke
van den oevervan deBotnife Zee komen , brengende hare koop-wa-
ren , diefe wiften dat deLappen geexahadden , defebtagtenfe in de
winter, wanneer de Meiren en Rivieren digtbevroren waren.

Hiet ftetmen d'inwoondersvan Birkarla , datfe nietvan eene Pa-
rochiefijn, maar van Tenzywy liever Willen zeg-
gen , datfe by outs niet en hebbengewoont als in deParochie van B<r-
karla ; en datfe zedert die tyd het land vorder hebben bewoont , en
in alle deLanden en Steden deRechten en Infettingen bewaart, diefe
in 't begin ten tyde van Koning MagnusLadulaus gekregenhebben.

Defe Regten of't Wetten waren , datfe alleenig't gezag over alle de
Lappen hadden ; opdat niemand anders mogt opftaan en dit volk
eenige fchattingen opleggen ; ook was 't aan niemand geoorlooft
met haarte handelenals aan haar alleen ; en 't is zeker dat defe wetten
langeonderhouden fijn geweeft ; fijnde aldus gebleven tot de tyden
van Koning Guftavus d'eerfte , by welke men nog gefien heeft het
Traftaatmetde Birkarlen, dat gemaakt is tot Vpfal , d'eerfte dag
van int jaarvyftienhondert> agt-en-twintig, 'tw elk infig be-
vat de Pligten diezy gehoudenfijn jaarlyksaan deKroon te voldoen,
vooralledegemakkdykhedenenprofyten diefe uyt de Lappen trek-
ken : want defe gemakkelykheden of Commoditeiten, welke fpe-
fialdyk aan deBirkarlen behoren , fijn geen anderen als die uyt de
particuliereRegten voortkomen , daar zy haar zoo welby gevonden
hebbenten tyden yanKoning MagnusLadulaus.
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en deileis lnwoonderen. 11. Boe k. 9
Defe Wetten ofte Rechten fijn elke reife vaft geftelt, fijnde vande

Vaders tot op deKinderen altyd geftorven , en niemandkon die ge-
nieten ten zy hyeen Birkarler van geboorten was ; dit kan genoeg-
zaam gefien wordenuyt debrieven van denzelven Koning Guftavus,
welke d'eerfte waardigheid begrypen die d'oudeBirkarlen hebben ge-
had over de Laplanders, namelyk, dat hareKinderen die Regten
van hareOuders hebbenontfangen. DefeKoning beveftigt haar alle
defeRegten, als ook de magtomdieaan hareKinderen over te dra-
genals ook aan hare nakomelingen , met defeveranderingen alleen,
datzy onder de naam van fchattinge eens zoo' veel zouden betalen ,
als zy welvan ouds gewoonwaren.

Dit is dan de magt geweeft die deBirkarlen op de Lappen hadden ,
en datonder 't gezag van deKoning van Sweden ; defemagt is gekre-
gen doorhulpen behendigheid; vaft geftelt door'tKoninklyk gezag;
bewaart alleenvan de Natie der Birkarlen , en by na drie Eeuwen
agter een aan hareKinderen overgelevert, tot dat Koning Guftavusd' eerfte cfttwat heeft verandert.

Degrootebaldadigheid van zommige Birkarlen, haar uytftekende
rykdommen , fchattcn en d'onderdrukking der armen onder haar,
fijn de rneefte oorzaken geweeft van defe veranderinge, want 'ernie-
mant was die't gezag over deLappen had als zy, tot welke alle de pro-
fijten Derykfte ende magtigfte konden van andere
niet langer verdragen wertlcn , niets aan de armen uytdeilende , als
hetflegfteengeringfte, bewaren -ie voor haar zelven hetbefte. Defe
armen menfchen doorzoo een ouregtvaardige handelmifhandelt fijn-
de, wierdeaangeport, om tot -de Koning Gufiavus haar beklag te
doen, befchuldigendeharervkdoramen. DefeKoning, de zaakon-
dervorfchthebbende, deedHendnkLaurensm'tgevangen-huyszet-
ten, verwyEnde hem totdrie groote boeten, en ontfing zelfs zedert

gevende aan alle zoort van Per-
zoonen de vryigheid om met deLappen te handelen.

Defe Hendrik Laurens was ten tyde van Koning Guftavus een van
d'aanfienlykfle derBirkarlen en miftchiende broeder van "DavidLau-
rens, welke met Nklaas Jonas, Ejnde beide van de Birkarlen afge-
vaardigt, onder hare naam handeldenin 't jaarvyftien hondert, agt-
en- twintig met dezelfdeKoning Guftavus , wegen de fchattinge der
Lappen; doorwelkemenkan weten, dat ditreglement weinig tyd
daarna doorGuftavus gemaakt is, en dat deferegten , diedeBirkar-
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len tot nog toe genoten hadden , een eyndekregen en datby na met
hare heerkhappye.

Defe ontrovinge der Regten en Privilegiën , diefe fchandelyk
haddenmifbruikt, tot dat de armen begonde te klagen, was niet
alleen een daadvan gerechtigheid, maar van een groote voorfienig-
heid; want men aanmerkte de groote magt, welke op zulk een klein
getalvan Perfoonen rullede, over zulkeen grootvolk, en verre uy t-
geftrekt land desKoning, zoo maakte men overdenking op de ryk-
dommen, die van de Koning zeer nodig waren; hy belettede dan
datfe defefchattingen niet meerop en haalden, maar liet devryheid al-
gemeen fijn, en dataan de arme Birkarlen , waardoor zy kondeaprofperererü

HetGouvernement van deBirkaren op diewyfe fijn einde hebben-
de genomen, zond deKoning Gufiavus volkin Lapland , welke uyt
naam(lesKoningde Schattingen zouden ophalen, en voorts alle za-
kenafrigten, die daar teverhandelen ftonden. Dit volk wierd dan
van de Sweden Lapfougder,en van deLappen Kominga Olmai.ge noemt,datzoo veel te zeggen is als Koning volk. Men heeft van haargefpro-
ken in de brieven van Guftavus de eerfte en toe-geftaan aan deHeer
Migchield' eerft* Laplandfe Priefter, Anno Chrifti vyftien- hondert,
negen-en-vyftig.

Daar is een 'Be waarfchïjne.ykheid dat het ditvolk in 't begin alleen
" geweeft» die afte Publique zaken in hare handenhadden, hebbende
met alleen de generale inkomften van alle defchattingen, maar datfe
ook onder deL*/>/>.7z Jufticie oeffendcn. Karel denegende hebbende
zcdert dietyd ganfch Lapland in verfcheide portien verdeelt, en dezaken toteen beter flanel gebragt, verfterktehet getal der opfigters,
waar van d' eene kennifle van zakenzoude dragen, en d' ander zou de
huidige dagvaarden, en d' overige zouden alle d' andere bedienin-
*>en waarnemen. Dit heeft zoo langgeduurt tot dat derepublyke der
Lappen haarfatzoen heeftgekregen, op diewijfe als men haar jegen-.
woordig fiet, ofte, na deKoning, heeft yder Provintie fijneygen
Regter, fijnde een der rode Heeren „ van de Sweden Lagman ge-
naamt en fijn Leutenant Vnder Lagman , de uitlegger des Wets
Lag/afaren, en eenige andere, die dezulkenverftaan en vonnisgeven.

Zy hebben nog een Prefident van de Provintie Landzhcefdingh,
met de oyerfte van Lapland Laptfougten , en hare Officiers Landz-
zm&n, die d'anderezaken verrigten, zy ftraffen de mifdadige daarfe
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toe veroordeeltfijn, s'ontvangen defchattingen, zy handhaven he t
gemeenebeft, en hebben de zorg van alle d'andere zaken van die
natuur.

Zy hebbennu nietmeer, dan eenOverfte oft voogt in 'tLapmark.
van Vma , Titka enLuhla , die de Lappen in grooteagtingehouden,
gevende getuigenis van een zonderlinge eerbiedigheid. Zy prefen- '.
teren hem, wanneerhy aankomt, eenkaas, welke zy Neftoft noe-
men, met een ftuk vleis, dankrygenfe van hem wederom drie lepe- ■'.
lenbrandewijns, 't geenzy Puriftnefla nieten, datis zooveel te zeg- ■genalsdefamenkomt. Een derLappen buigt dan het hooft, en lig- 'haam, danktGodom dat hyhaar een overfte gegeven heeft, die 'een manis van uytnemende en buiten 'gemeene kennis, en fig door
middel vaneen tolk doetverftaan, indien denOverften deLaplandfe 'tale niet en weet.

Dit is danhet gene datvan depublyke zaken der Lappen te zeggen
valt, als ook de order en wijfehoefe hedendaags door de Sweden ge-
gouvemeert en geregeert werden.

II. HOOFT-STUK.
Van de JuftitieonderdeLappen. Juftitie en fchattingfijn twee voor-

namen zaken. Hetregt werd in Sweden uytgefproken. Toverkonft
wert meeft geflmfi. Drie en drie Rigters. Oeffenen
tweemaals desjaars Juftitie.

DAarfijn twee voornamezaken onder de Lappen , eendieopde
juftitiefiet, en een andere op defchattingen. Ik vinde wei-
nigdingenwegen de Juftitie, waarvan het waarfchijnlyk is,

dathareKoningen Opfigters fijn geweeft , en die geoefFent hebben,
Want defe Natie nog harevry igh.id geniet: maar na dat de "Birkarlen
overjhaar hebben gehesrfcht onder den naam van Prefidenté,zoofijnze
haar Gouvernement altyd onderworpen geweeft. Zieglerus erkent
geen Regter onder deLappen , en zegtalleen, datfe in Sweden komen
moeten omhare twyfelagtige gefchillen te effenen ; ik geloofdathy
wilfpreken van zaken en Proceflen van grootbelang, daar deBirkar-
len niet en dervenofkonnenvan oordcelen. Want defe dingen on-
derdeLappen zeer zelden voorvallen, want zy weten daarniettefpre-
ken vandieven, rovers, moordenaars, overfpeeiders, ofvaneeni-

B b 2 ge

In Smeden
werden
hareregt-
zakenuyr-
gefproken.

; Twee
voorname
zaken, de■ Juftitie en

i defchat-
ting.

Plegtelyk-
heid van
een Lap.

Houden
hemin
eer.

Hebben
maareen

Land-
voogr.

en deflels Inwoonderen. 11. Boek.



ge andere mifdaden : zulke buitenfporigheden fijn buiten gemene
zaken van Proces, van welke de Raad-kamers en de Rigtplaatfe by
alle d'andereNatie gehouden werden.

Daar-is ook onder dit volkniet anders dande godloofe tooverkonft
gemeen ; die haar de geheele tijd fcherpelijk verboden werd, en
daar zy feer heftig over geftraft worden ; want na datfe den Doop
hebbenaangenomen, heeft niemant defekonft opentlijkdorvenint
werkftellen nocheen ander leeren, en datom de ftrenge wetten, die
merdedoodftraften.

Maar foo ras alsKoning Guftavus d'eerfte defe Birkarlen van haar
Gouvernement had afgezet , en aen de Lappen byzondere Overften
gegeven , wierden alle dingen met nauwer forgvuldigheid na-
gevorft, alles ging beter in order, foo van proceflen als andere rigt-
faken. Karel de negendeheeft zelfs de moeyte genomen om de wet*
ten van Steden aan defePrefidenten te doenverftaan , en verplichtte
hen, foo veel het mogelijk was , haar manier van levenna de wetten
enordinantienvan Steden tefchikken. Dit ging dan doorde inftrutftie
desKonings, diehy gaf aanLourens Lourenf? , gegeven in Stokholm
de tienden dag van Oclober , feftien hondert tien, door welke hy
hem beveiligde als Overfte van Lapland , van Vhma , Pitha , en
Luhla.

DcLaplanders hebben heden ten dage drie Rigt-kamers, d'eerfte
is voor Lapland van Anundfa ofvan Aongermanne : detweede voor
Lapland van Vhma, van Pitha , en van Luhla ; de derdevoor die
van Torna enKiemi. Sy hebben daartoe ook drie Overften, tot elke
Rigt. kamer een, van welke alle zaken komen ; fy zijn verbonden
Juftitie te doenaan alle haarvolk, uyt naam van deKroon, en in te-
genwoordigheid van deRigter en Priefter; aanmerkt hier de omftan-.
digheid dat dePriefters by de Overften zijn gevoegt, om dathet ge-
zag des Priefters de Overften verplicht geen publijke faken te veron-
agtfamen.

Ik vinde in geen Hiftorie opwat tijd van 't jaarfy Juftitie oeffenen;
voor my foo het giffen plaats heeft, dunkt my dat zulx gefchied ten
tijde wanneer menmarkten houd , om deKoopmanfehappen te ver-
handelen, wijlze dan op dieplaatfen in grootemenigte van allekanten
te zamen komen, want allediergelijke zaken danbeft konnenafge-«
daan werden. Men heeft de gewoonte van zulke vergaderingen twee
maals in 't jaar te hebben , door ordinantie van Koning Karet de
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negende, deenswinters, en d'andere 'sfbmers. Sy hebbenjegen-
woordig(gelijk elders) zekere markten in yder terwijl defe
vergaeieringe gefchied, alwaar d'Overfte dan Juftitie uyt naam van de
Kroon van Sweden oeffent , waar toe geftelt zijn de maandenvan
Januariusen Februarius.

III. HOOFT-STUK.
Van de Schattingen der Lappen , waar in die begaan. Cp-halen der

Schattingen. Statuten van Koning Karel. Tienden. De Schattin-
gen beftaan in driederlej faken. Plaatfen daar men vergadert om
Schattinnen te betalen.

IKflap dan overtot de Schattingen , welke in 't eerft beftonden uyt
vellenvan wilde dieren. die meer betaalt wierden doorde Birkar-
len, als door de Lappen; niet foo zeer tot proffijt trekkende van

deKroon, als om dat zulx alleen zou zijn tot een teikenvan gehoor-
faamheid der Birkarlen aan hetKoninkrijk Sweden, en daarom heb-
ben fy het gezag over deLappen.

Het biljet van Buraus fpreekt alleenlijk Neogra timber graoskin:
(fraoskin is te zeggen grijfe vellen van Eekhoorentjes, welke al te-maal
zoodanig van koleur in de winterzijn : Timberbeduyd foo veel als het
getal van veertig huiden , elketimber is een bosje ofpakket, tefamen
gebonden van veertig velletjes. Dit biljet drukt niet uyt hoe veel
pakjes met vellen daar in getal juift moeften zijn, welke deBirkarlen
tot fchattinge betalen.

Het Traclaat 't welk Guftavus d'eerfte met haar heeft in-gegaan,
maakt gewag van agt pakketten , dat is te zeggen drie hondert en
tzeftig Eekhoorentjes-vellen en tweeMartes-vellen, die deBirkarlen
van Luhla en van Pitha altijd aan deKroon hebbenbetaalt ; gelijke
tribuyt oft fchattinge betaalden ook de 'BirkftrlenvanTorna, omdat
zy het regt hadden over de Lappen. Dit is de fchattinge waar van
Zieglerus heeft gefproken, en dit 's d'oorfaak dat de Lappen dekofle-
lijkftevellenvan de wilde dieren moeten geven: want weynig tijd na 'dat dit gefchrevenwas, en dat onder Guftavus de eerfte, heeft men \
geenveranderinge gehad, danalleen dat de fchattingen de helft zijn ]
vergroot, 't welkhet 2elve Tradtaat in defe tewnen uytwijft.

De Birkarlen vanLuhla en van Pitha gullen alle jarenheden ten da-
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gen feftienpakketten ( diefe timber noemen) van Ee\hoorem-vellen , beta-
len , en vier van Martel-dieren ; de Birkarlen van Torna naven voor
haar deel ookfoo veel ; foo dat de geheele fomme twee-en-dertig pakf
ken met Eekhoorens-vellctjes bedroegen, en agt van Martel-dieren. Dit
Traflaat is geratificeert in 't jaarvijftien hondert achten-twintia, het
weli\ wt eygehfte jaargefchied is wanneer defchattingen z.ijn opgeftelt ,
dat namelvjk.de Birkarlen eensfoo veelfouden betalen.

Maarna dat de Birkarlen van haarregt zijn verfteken, heeft deKo-
ning geoidineert dat defe Overften de fchattingen van deLappen zelfsfouden halen ; 'ris dan zeer waarfchijnelijk datzulx haar een groote
veranderinge heefc by gebragt : wijl dan int vervolg van tijd, de
Lappen die aan deKroon Sweden onderdanig zijn , geen zekerregle-
ment van hare fchattingen hadden, niet wetende hoe veel zy juyft
betalenmoeiten, ofwat voor een foort van goed , noch in wat quan-
titeyt. Maar defe zaak is in 't jaar feftien hondert twee bemiddelt,
te weten, datE in plaats van vellen voortaan de tiende van hareRheen,
en tien ten hondertvan de Stokvifch zouden opbrengen.

Dit ziet menin de orders en ftatuten vanKoning Karel, die hy aand'Opperften vanLapland gegeven heeft, namelijkaan Olaus Burman
en Hendrikfßenegtz.on, gedateert in Stokfolm dentwee-en-twintig-flen van de maand Junii, van 't zelfde jaar. 't Is dan waarfchijnlijkdat zedert dentijd van Koning Guftavus d'eerfte, deKoningen fchat-
tingen vande Lappen hebbenop-gedift, foo veelnamelijk van devel-len , en foo veel van andere dingen, na datfe veelof weynig tot haargebruykkonden verbezigen.

Defe veranderingen foo dikwilskomende, befwaarde de fchattin-gengrootelijk, en 't befchikte een goededekmantel aan de Overftenom hare particuliere zaken te verrigten , onder den dekmantel vanhet publique tebevorderen, houdende deLappen dagelijx in onfeker-heid, en onwetendheid, datfe nieten wiften waten hoe veel fy voorfchattingen moeften op-brengen.■ Doch ditreglement van 't jaar feftien honderten twee is niet lang; in ftand geweeft, om dat het miffchien al te weynig befchaaft was,of datfe niet konden daar in voort-varen , fonder merkelijk alledeLappen grootenoverlaft te doen, door een groote verminderingevan hare heeften. Defe overweging gefchiede vier jaardaarna, intjaar feftien hondert fes. Men verordende doe datyeder natuurlijkeLaplander , foo ras hy feventien jaren was geworden , gehouden
was

i4

Reden.

Dit regle-
ment heeft
nier lange
ftand ge-
houden.

De menig-
teveran-
deringen
bezwaart
de fchat-
tingen.

Srztuten
van Ko-
ning ifa-

Bemidde-
ling on-
trent dé
fchattinge..

De Over-
ften moe-
ten zelfs
de lchat-
tingen op-
halen.

EEc-j'rcs.'
Tinri-a s. '

Hiftorie van LAPLAND,



was tweemannetjes Rheen tegeven , of drie wijfjes, cfacht pond
groot gewigtgedroogdevifch; men nam ook de tiende van de jonge
beeften derhuys-Rheen, en de tiende tonne van de Vis-vangft.

Defeordenantie was nier alleenvoor de Lappen, maar ook dicnftig
voor alle de Birkarlen, welkeopde vergaderingen ofmarkte der Lap-
/>f«quamcn, en aldaar handeldenop zulkeen maniere als hetbeft van
haar kon gefchieden; zy waren dan gehouden aan de SweedfeKroon te
betalen, in forme van fchattingen, het tiende van alle de vellen diefe
wildenverkopen, en het tiende pond vande vifch diefe daar te koop
brogte; zoo ymand danRheen had , washy van gelyken gehouden
het tiende daarvan te geven : want daar is een uytdrukkelyk gebod ge-
weeft. aan alle d'overften om die vaft te houden : defe ordinantie
fchijnt allange tyd in agting genomen tefijn, en door de zelfde Koning
Karelin't jaarzeftien honderttien vernieuwt te wefen.

Defchattingen der beftaan tegenwoordig in driederley za-
ken , in zoort van gele, in Rheen, en vellen, ofwel dingen die tot ze-
kere gebruiken dienftig fijn , of andere vreemdigheden , waar van
men hetgebruik nogniet en heeft. Defe fchattingen betalen zy na
proportie en na de groote van de Provintien , die onder de Lappen
verdeelt fijn. De befte en de grootfle defer Provintien noemen zy
Landen van een volkomentbeid, ofvan een Volkomenefchattinge , maar
d' andere onvrugtbare en kleine , hieten zy Landen van een halve
fchattinge, alfoo werden danderen ook na proportie aangemerkt.
DienueenLandheeft van een volkomene fchattinge, moet jaarlyks
aan dekroon tweeRyksdaalders in foort betalen , diefe Sk.attadahler
noemen; dienuaan d' anderezyde woonen en zoo veelLand niet en
hebben, nog zoo veel niet te beurt gevallen is, betalen maar een
Ryksdaalderin 't jaar.

Maar wijlhet meenigmaalgebeurde datvelen onder haargeen Ryks-
daaldershadden , gavenzy vellen ofvifch in de plaats. De vellen wa-
ren gemeenlyk van voflen ofEekhorentjes: vyftigEekhoren-velletjes
wierdé gefchat op eenRyksdaalder;en een velvan een Vos met een paar
Laplandfe fchoenen,was van d'eigenfle waarde. De viffchen moeten
gedroogt fijn,waarvan twee pond groot gewigt een ryksdaalder doet.
Maar men moetby defe groote gewigten nog vyfanderegemeene by-
doen, volgens de gewoonte, want het gewigt vermindert wel zoo
veel indien de Vifch niet volkomelyk gedroogt is. Zy noemen defe
zoort van ponden oftgewigte Skattpund, 't welkt zoo veelte zeggen is
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als een pond ofgewigt met welke zygemeenlyk hare fchattingen be-
talen.

Ten twede geven zy ook de tienden van hare Rheen, fijnde elke
Rhee op twee daalders geld gefchat : defe fchattinge gaat op yder
Land, en nietover byzondere huysgefinnen, volgens hetgetal van de
Rheen, dieyderLand gehouden is te geven: diegene, welke gezet
is op een prijs van yder Rhee, is ten defen infigte, datfeliever willen
in geld betalen danaan Beeften, doch hetftaat haarvry, en menkan
haar dan niets meerafperfen.

Het derde dan dat deLappen aan de SweedfeKroon moetenbetalen,
is deTiendevandevellen. Yderhoofd van een Familie is gehouden
ofeen vel van een witte Vos te geven of twee paarLaplandfe fchoenen:
en is 't datfe fulx niet konnen by brengen, moetenfeeen halfpond
groot gewigt aan gedroogde Snoeken leveren.

Dit fijn dan de fchattingen die defe volkeren jaarlyks aan de Kroon
betalen, waar van een deelaangewend werd tot onderhoud des Prie-
fters , welkein datLand woonen en deLappen in de Gods-dienft der
Chriftenenonderwijfen. Maarwijl alle defe dingen door zeer lange
wegen, zooter Zee als terLand, moeten gebragtengevoertworden,
tot de plaatfe daarmenle oordeelt beft te wefen; heeft men geordi-
neert, daty derLaplander daar by zou geven , namelyk by het gene
hygemeenlyk moet opbrengen, een paar Laplandfe fchoenen ; 'twelk
zy Haxapalcka noemen, dat zoo veel bedied als de prijs van d' over-
voering, oftvragt-geld.

Defe hoofde oft Opperften der Lappen, die uyt naam vande ge-
meene ftand, de fchattingen ophalen, fijn inde Sweedfe taie Lape-
fougdar genoemt, en fijn gefteltvoor d'eerfte maalvan Koning Gufta-
vus d' eerfte, nadat de "Birkarlenvan defe bedieninge defchop hadden
gekregen, gdyk als wy voren verhaalt hebben. Elders is van dit offi-
cie oft defebedieninge gefproken, onder de brieven van Guftavus de
negende : Soo van die welke in 't jaarzeftien honderten tweegegeven
zijn,om Olaus Bunnon en Hendrikßengtzon,ah van die, welke gegeven
zijn aanLourensLe-urenfe int jaar tienvan defelfdeEeuw.ln welkeyder
belaft is fchattingen op te halenvan deLappen en uyt yder
op de zelfde wijfe alsdeKoningdoor fijn Edid in'tjaar zeftien hon-
dert, zes haddengeordineert.

De Lappen fijnde d'onderzaten des Konings van Sweden , betalen
aan niemand defchat inge danaan hem, maar echter fijnfe dan van
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alles nog niet quytgefcholden, om alle de plighten aan te wenden
diefegehoudenfijn : want zrammigc onderhaar fijn verpligt aantwec
Heeren te betalen, en d'andereaan drie ,welkefijn deKoning van Svre-
d:n,deKoning van Denemarken,en de Groot Vorft van Mo/covien.'Niet
om datfe defe driePrincen voor hare driewettelyken Souvereinen er-
kennen; ofomdatfe hier door haar onderdanen zouden fijn: maar
alleen om datfe groote gemakkelykheden uyt yder Land hebben,
't welkaan defe magtige Heeren toebehoort, gclyk als de toelating
van de Jagt, en de Vifferyen.

Alle deParochie van Torna, dieoverde bergen leggen, fijn van dit
getal; welke, uytoorzake dat men haar in de zomer toelaat dat hare
Beeften op de toppen van de bergen loopen, alwaar de warmte groo-
teris, alsookindevalleyenomlaagenaande kant van de Zee, om
de zelve aldaar wat te doenververflenen verfriflen, ook om dat men
haar op dietijd deviflerijen toe-laat, gewoon zijn, toterkentenifle
van defe gonft, om denKoning van Denemarken te betalen, aan welke
defe Landftreken toebehooren ; maar defe fchattingen zijn niet half
foo veel, alsfe wel aan denKoning van Sweden betalen. De Parochien
dieover debergen gelegen, en verplicht zijn fishattingen te betalen
zijn defe: Koutokeine, Ajovara, Teno, enVtuocki.

De Lappen vanKiemt, welke in deParochie van Enara woonen,
zijn van de zelfde : en al-hoe-wel datfe gaan jagen en viftchen inde j
Land-ftreken, die een gedeelte aen deKoning van Denemarken toe- 1
hooren, en in anderewelke van een gedeelte den Groot-vorft van
Mofcovien ondeihoorig zijn ; foo betalen zy om defe reden , de
helft aan deKroon van Denemarken •> en een vierden aan de Groot-
vorft van Mofcovien , in waardeals zy gemeenlijk aan harenSouverein
de Koning van Sweden betalen.

d'Ontfang van defe fchatting deed men van oudsfoo dikwilsals het
den Overften beliefde ; maardaar na is die in de winter vaft geftelt op c
zekere dagen en zekere plaatfen, alwaarzyby elkandervergaderen in
formvan Horden; elkLapmarkheeft fijn zonderlijkcplaats, dietot t
defevergadering beitelt is.

Defe order is niet verandert tot dat men de markt en vermaarde
koopdagenhad vaftgeftelt, om in 't openbaar te verkoopen alle de
Waren die men daarbragt: want het is daar na vaft geftelt, dat de \
Lappen defchattingen op die zelfde tijd zouden op-brengen, en op
de zelfde plaats daar de markten gehouden wierden; welke d'Overfte t;
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dan van daar vervoerde om dieaan denKoning over te leveren. Defe
regel is dan noch in 't gebruyk. Wanneer wy nu in 't vervolg van de
Markten fullen fpreken, willen wy precifeljk te kennen geven, op
wat tijd zy defchattingen moeitenbetalen.

IV. HOOFT-STUK.
Van de markten welke onder de Lappen gehouden werden : als

plaats enbeftemde tyd. Ophoedanigen wijfe de Koophandel toe gaat.
Wat warenzy verhandelen .- watgeldby haar omgaat.

DE Commertieen Koop-handel die deLappen met de naaftgeiege-
ne Natie hebben,heeft devoornaamfte rang onder alle harePu-
blyke zaken. Dog men weet niet al te wel hoe die by outs is

toegegaan: F'aulus Jovius zegt, datdeKoopluiden , die hare waren
tekoop brengen, dezelvenop zekere openbaare plaatfe zetten , en
die daaraltyd wedervan daan halen; als de Lappen dankoopen , en
een behoorlyke waarde van alles gemaakt hebben, brengen zy daar
by 't geen haarmeeftbehaagt, en maken eenruiling met zeerwitte vel-
len , diefe Armelinennoemen.

Defe manier van Koop-handel gefchied, zonder dat deKoopman
ofdenKooper een woordfpreken. Defe Koopman dan uyt de vergade-
ring lopende, maakt al weder eenruiling opnieuw met andere onbeken-
dePerfoonen: deredenhiervan meint men te fijn,om dat diteen wilde
Natie is, al meer als men wel geloven zouw, vol achterdogt, welke
zooras de vlugt neemt, als zy meteen vreemde gehandelt hebben, o£
wanneerfe maarvan verre een Schip in Zee gewaar werden.

Maar Zieglerm verwerpt defe mecriing, enzegt volgens de waar-
fchijnlykheid, dat deLappen met anderevolkeren handelen zoo door
ruiling als geld, en datdoor enkele teikenenvan een ftilfwygendc en
ftomme toeftemminge, zonder een woord te fpreken ; al-hoe-wel
zulx niet enkomt van datfeniet en zoudenkonnen fpreken, nog datfe
vreefachtig oft onbefchoft zouden zijn, maar omdatfe een taal heb-
ben dieaan hare gebuirtige Natie t'eenemaalonbekent is. .

Herbeftenitts rolgt dit gevoelen, en doet daarover defe aanmerkin-
ge , datdeLappen nietkonnende onder het vcrmangelen en ruilen,
dan haareygen Tale fpreken, en dievan d' andere Natie de zelve niet
konnendeverftaan, hebbende vreemde Koopluiden zich ingebeeld
catfe ftom waren. "et
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Hctis zekerdat deKoop handel derLappen alleenig door teikenen

gefchied, noggeen warekoop oft verkoop verrigt werd door defe
wyfe, maardat'et een zoort van reuiling oft verwiflelinge is, Dami-
vs en Olaus verzekeren en zeggen datfe dit zonder geld doen: defe
woorden doenmy gelooven dat Zieglerus miflehien zonder geld heeft
gefchrrven, in plaats van defe woorden metgeld, gclyk als in myn
editieHaat.

In d'eerfte Eeuwenhebbenzy niet wel anders konnen Koop-handel
dryven, dan door reuling, 'teen voor het ander te geven, wijife
geen geld dat gemunt was int gebruik hadden, zoo by haar als by
hare nagebuiren. Dit is ligtte weten uyt Sweden, alwaarmen by
ouds geen gemunt geld en vond, ent geen m'ervondcjiiamuytdc
naaftgelegen Eilanden als Engeland enSchotland ; want de Sweden had-
den de wetenfehap niet van geld te flaan.

Men heeft zich dan niet zeer te verwonderen, datmen onder de
Lappen zoo weinig geldvond, wantin de volgende Eeuwen, na datfe
onder de magt van deBirkarlen waren gebragt, is de manier van met
geld te handelennog niet gebruikelyk geworden ; want de Birkarlen
hebbendealtyd behouden (als een byzonder regt) de magt om met de
Lappen te handelen en Koopmanfchap te dryven, gaven haar geen
geld , maar ruilden't een voor het ander, 'tgeenfc willen dat haar
noodzakelyken tot gebruik ftrekten. Zoo dat deLappen tegenwoor-
dig nog geenkennifle van geld en hebben, wantRyksdaalders en hal-
ve Ryksdaalders fijn haar maar alleen een weinig bekent geweeft, zy
krygen ookgeen ander geld totbetaling, niet hetminfte werk maken-
devan anderemunt, zoo van Gout als Zilver oft koper.

De kennifle van ditgeld is danby deLappen niet lang in fwang ge-
weeft, want deRyksdaalders fijn een zeer nieuwe munt,hebbende nog
niet lange gangbaar geweeft, als zedert dat de Valei van Joachim
ontdekt is geworden. Zy maken ook weinig werks van defe ftukken,
is 't datmen haarZilver in klontengeeft van het zelfde gewigt, zoo re-
kenen zy eikenRyksdaalder pot twee oneen aan Zilver; om dat by
haar een Ryksdaalder oft twee oneen Zilvers de zelve zaak is. Dit
doetmy dan gelooven dat deRyksdaalder byomshaar onbekent fijn
geweeft, en datzy die voor hareKoopwaren niet hebbenontfangè, tot
dat zy jaarlyks voor haar hoofd eenRyksdaalder hebben moeten beta-
len, zoo dat ik hieruyt befluit datfe maar over weinig jaren die uyt
noodfakelykheid hebbenkeren kennen.
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Dit oogmerk doet dat ik niet wel kan verftaan'tgeen Ddmlus Goh
wilfeggen: Dat de Lappen hare Previpen niet vergaderen, dan door
rnylenengemuntgeld. Maar wat ruyling of mangeling van geldof
dit fal zyn 1 en waaromfouden zyrijkdommen in geldop-garen , wijl
zy fig daarniet van bedienen, jafelfsniet in haten Koop-handel met
hate naaftgelegene bueren ? Defen Autheur fal men miffchien leefen
moeten: Sjvergaderen met danProvifie en niet doorgeld : Dit is defin
van de woorden , want deLappen hebbennogweinig moeite gedaan
om gemunt,geld te krijgen , maar alleen om hare Provifien ofvoor-
raad op te doen, en 'tgene fy tot onderhoud van haat leven noodza-
kelijk hebben. Want'tgenehyfegt van de Provifie en eet-waren ,
kan nietwaarfijn.

Maar om ons niet op te houden met het gevoelen van defen Au-
theur ; het isvaft en feker dat deLappen eertijds niet anders handeling
gedreven hebben, dan doorruilen en vcrmangelen d' eenekoopwaren
voor d'andere. En defe gewoontewerd nog by haar onderhouden,
want menfiet haarfeer felden met geld betalen , fy en konnen niet wel
anders betalen dan met het eene goedvoor het andere te geven: met
een woord, deLappen vragen noit na geldvoor haarwaren , als alleen
voor foO veel fy hare Hooft fchattingen daar mede betalen moeten.

DeCommertieofc Koophandel- werd onder haar niet meer door
teikenen verrigt, gelyk wel eertyds pleeg te gefchieden, maar door
woorden gelyk onder ons gefchied; want men vinder verfcheidene
jegenwoordig, die de taal van hare nabuiren verftaan, of zy ge-
bruiken een tolk, die men onder haarin grootgetal vind.

Die gene welke met deLappen Koopmanfchap bedryven, fijn ge-
meenlykharegebueren, vand'eenezydede Sweden en de Noorwe-
gers, en van d' ander zyde de Finnen en %uffen of de Mofcoviters.
De Commertie is noyt zoo geweeft, alsfe wel was ten tyde wanneerfe
onder de magtvan deBirkarlen waren, welke alle naarftigheid aan-
wenden om het regt van deLapUndz.e handel te houden en te bewa-
ren, voornamentlykmetdie , welke de naafte aan Sweden waren;
jabotften zoo veel alle andere vreemdeNatie uyt, als zykonden.

Dit heeft gebleken doorde volmagt, welkeKoning MagnusLadu-
latis aan de Birkarlen over de Lapland\e volkeren gaf, te weten het
regt van den handel, fijndehetgtootfte en voornaamfte dat zy had-
den; welkregt zy langen tyd hebbenbehouden, ftervende van de Va-
der op deSoon als een erfregt, gelyk als Koning Guftavus de eerfte
daarvan meir. Karel
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Karel de negenderaakt geduurigdefe zaak aan in zijn brieven van

het jaarzeftien hondert en twee : door welke hy int toekomende
aan deBirkarlen de vryheid weigertom na Lapland te gaan handelen,
't zy met huiden oft andere dingen, gelijkfe te voren altijd gedaan
hadden.

Voor dit jaar dan warende "Birkarlen of de eenigfte, of de voor-
naamfte die defeKoophandel met deLappen dreven: zy bragten hare
waren doorganfeh Lapland heen , en maakten daarna groot geld van
harevellen. Ziet daar dan de uytkomfle der Birkarlen over deLappen
ten tijde wanneerKoning Guftavus d' eerfteregeerde.

Defe Koningkon echter harekonft niet t'eenemaal tegengaan, want
na dathy alle hareAuthoriteitenontnomen had, diefeover de Lappen
hadden, zoo lietenzy evenwel niet af met haar te handelen, want
zywiften beterdeftand en hoedanigheden van dat Land, als ook de
manierenen gewoontevan die Natie : maar Karel de negende heeft
door fijn Edikt van't jaar zeftienhondert twee, haar van deE magt
ganfchelyk berooft, als ook datfe geenverlofen hadden door ganfeh
Lapland tegaan , want dieKoophandel van alle deveilevoor deKroon
gehouden wierd, welke deLappen tekoop bragten; konnende diefoo
wel op prijs zetten als dekoop-waren , diedeLappen tot keur nemen
omtereulen; Defe Ordinantieis weder hernieuwt in 't jaar zeflien
honderten tien. By welke men alleen gedaan heeft een reglement,
aangaande deElanden welke in Lapland gevonden wierden , namelijk
dat het vleis van yder gevangenElandtoequam aan die gene die het ge-i
Vangen had , maar dat hy de huid moeft uytkeeren en datdiebewaart
moeft werden voor deKoning en deKroon.

De Lappen hebbentegenwoordig zeer grootevryheid om metande-
re Natie te handelen enKoopmanfchap tedrijven ; dieopdebergen (
woonen welkeNoorwegenvan Swedenfchey de, handelenmet die van
Noorwegen en Sweden; dienu haar wooning veel verdervan defeber-
gen hebben, doengeen handelmet de Sweden; maardie digt by het
Noorden en het Ooften fijn, dryven den handelmet deRuffen en de
Finnen.

De waren die de Lappen verruilen fijn beftaande in Rheen, en
Vifch; diefe in zoo grooten menigte vangen, datfe een heclevil- ben
ophaknendieinhaarfchuittenfrnijten; welkezydan na de nabuiri-
geProventien brengen, defefijn Njorth Bothnia en wit Rufland; zy
hebben ook geenkleine winften van de wittevellen, diefe ArmeUnen
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noemen, en anderevellenvanRheen, fwart e , roflè, blaeuwe en wit-
te Vollen; Otters; vanJasrffsoftGulfigaarts-,Martel-dieren, Bevers,
Eekhoorentjes, Wolven en Bceren; Laplandfe Rokken, Leerfen ,
Schoenen; Handfchoenen, gedroogde Snoek, Kaas en Melk van de
Rheen.

De Lappen van 'tMarkjan Vma doenkoophandel in Boeken ofta
fchillen der Boeke-boomen (diefe desfomers van deboomenfchillen,)
met fe Wjoorwegers , diedefelve niet en hebben; fy maken daar pak-
ketten af, en leggen twee in yderkorf oft kas van hare Rheen, yder
pakket geven fy voor eenRijkfdaalder.

Dit fijn dan dekoop-waren, diedeLappen reulen voor filver, rijks-
daalders, Wolle ftoften, Linnen, Koper, Latoen, Sout, Meel ,
Buffels-vellen, Naalden, Meflen, Brandewijn , en ('t geen meeft
te verwonderen is) Tabak diefe befondcrlijk beminnen, want defeis
haar nog niet heel lange bekent geweeft.

De Koning Karel heeft, gelijkwy gefien hebben , alle defe Waren
op prijs geftelt, waar na fy fig reguleren konnen, om met deKroon
tereulen. Dit reglement is nog in ftand by haar; wantfy gaan geen
contrad in met ymand, dan op de gemeene prijs ofte waardy, foo van
hareeygenekoop-waren, als dievan andere. Sy rekenen met rijks-
daalders ofte twee oneen Silvers, 't welk een en de felfde faak by
haar is.

Een gemeeneRhee is by deLappen op twee Rijkfdaalders ofte vier
oneen Silvers gerekent;

Een Laft-dragende Rhee, of die eigentlijk met een flede het goed
overbrengt, is op drie Rijkfdaalders of fes oneen Silvers gefchat.

De huyd van een wildeRhee geld eenRijkfdaalder en een half ofte
drie oneen Silvers.

DehuydvaneenHuis-ihee, is'teen mannetjen, kofteen Rijks-
daalder; foohy gelubtis, waardeert menfe op drie vierden van een
Rijkfdaalder; foo hetvan een wijfjes Rhee is, een halve Rijkfdaal-
der.

Het vel van een gemeene Vos, geld eenRijkfdaalder;
VeertigEekhoorentjes-vellen, 'twelkby haareen pakket of Tim*

ber maakt, werd op eenRijkfdaalder gewaardeert.
Drievellenvan zwarte Voifen, een Rijkfdaalder.
Een Beeren-huyd koft twee Rijkfdaalders.
Soo veel geldook de huyd van een Wolf.
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Een Laplandfe Rok, diefe een gemeeneMudd noemen, fchattenfc

op drie Rijkfdaalders.
Een paar Laarfen na dewijfe oft mode van het Land, is waardig

een halve Rijksdaalder : zoo veel gelden ook vier paar fchoenen oft
handfehoenen ; als ook een groot pondvan gedroogde Snoek.

Wat belangt nu deKoopwaren, die men haar toebrengt, zy fchat-
ten een elle wolleftoffe gemeenlykop een Ryksdaalder oft twee oneen
Zilvers, fijnde als de Siiefifche wolle, of diefe zeggen van Tanger-
mijnden tekomen.

Syfchatten ook drie pond koper op de zelfde prijs, en een tonne
meel op twee Ryksdaalders en eenhalfoft vijf oneen Zilvers.

T wee pond zout koft een hilveRyksdaalder.
Tien ellen van flegter ftoffe gelijk de boeren makeH, en gemeenlyk

Waldmar genoemt werd, belopen eenRijksdaalder.
Samuel Rheen heeft alle defe prijfen zeer naukeurig aangeteikent.

By aldieneenigeKoopwaren te laag van prijs fijn, zoo Ehatmen die
na de waarde, als de grauwe Eekhorentjes vellen, met twee, drieoft 1
meer, klimmendealnjdoptot hetgetalvan tien, welktien getal van 'vellen by de Lappen genoemt is Artog endoet zooveel als een vierde
Van een Rijksdaalder. Ook Ehatmen in een wit-
te hafen vel, zoo veel als tweeEekborentjesvellen.

Dit fijn dan de dingen welke deLappen met de Sweden en andere Na-
tienruilen en vermangelen- Sy brengen totde Noorweegje volkeren
verfcheijde dingendie van Reen vellen gemaakt fijn, ofwel heleReen-
vellen gedroogt, levendeRheen, kaas vanReen-melk gemaakt, als
ook veeren van verfcheijdevogels Haar werden dan weder fchepen
metkoper gebragt en Catoen, 't welk zy tevoren van de Sweden ont-
fangen, itemflechteftoffengemaaktdoorde boerenvan Sweden.

Int reuilennemenzy ook Offen en Koeyen, waar van zyzomers I
melk hebben, en des winters Aagten zy die om te eten : zy reuylen c
ook met Geyten en Schapen, want fy konnen hare Huyden tot ver- r
fcheydegebruyken feer nuttelijk aanveerden , en krijgen voor de
zwarte Volle-vellen en dievan Otters verfcheydefcorten van wolle v
kleeden, wolle en Enne ftoffen, niet alleengrove maarook wel fijne;
itemKennïp, Meel, gebakken brood, yfer-werkdat vtn vreemde
plaatfen komt, en andere boere-gereedfehap. Sy krijgen dan ook
Wederom van haar vifch, diefe da3r na aan de Sweden van "Bothnia
verkoopen , als daar isHaring, en gedroogde Stokvis, diefeinhaar
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tale Tosfifche noemen, als ook gedroogde Rogchen en andere dierge-
lijke Vifch. Sy dragen groote forg, om eenige beeften uyt Noorwe-
gen tekrijgen, diefe in'deHerfft gewoon zijn aan hare goden op te
offeren.

Ik en weet nietwel offe by ouds vafte en bepaalde plaatfen gehad
hebben om hare koop-handel te drijven. Olaus AJagnus fpreckt na
de waarfchijnlijkheid,datfe alle jarenvergaderden op zekere plaatfen,
't zy op hetvlakke veld, ofop eenige vafte bevroreneftaande waters,

_
om harekoopmanfehappen daar met elkander te verrigten en markt te
houden. MaardefeAutheur bepaalt geen plaats noch zekere tijd.

DeKoning Karel de negende heeft door fijn EdEft in 't jaarfeftien
hondert en twee doenverkondigen , dat de Birkarlen over-al fonder
tijd uyt tekiefendoor gantfeh Lapland konnen gaan; ondertuflehen
wil hy dat'er in yder Lapmark twee markten werden aangcftelt, een
in de winteren een in defomer, en dat op zulk een plaats daarfe het
bequaamft oordeelden.

Hy ordineert ook aan d'Overften over de Lappen , datfe eenige
zekere plaatfen zullen vaft ftellen, om markt te houden, en daartoe
debequaamfte tijden dag beftemmen, op welkedeLappen mogen ver-
gaderen , als oock de "Birkarlen, Mofcoviten, en alle d'anderevolke-
ren die daar hare Waren willen tekoop brengen» Hy bepaalt ook eerr
tijd, hoe lange dat defe markten mogen dueren, namelijk, twee of
drieweken, in welke zy na haar wei-gevallen de koop-handel mee
elkander komen drijven. Hygebied ook aan de zelfde Overften, daar
foo veelkramen te doen fetten, als hetmogelijk is ,op dat de Com-
mercie des te beter en te vafter mogten gehandhaaftwerden.

Hieruyt blijkt dan, dat men te vooren in Lapland van defe dingen
nietgewetenheeft, tot datKoning Karel zulx alsyets nieuws heeft
doen ordineren, want het geene hy gebood, was voor de toeko-
mende tijd, gevende aan haarde vryigheid om tijden plaatfe, die
daartoe debequaamfte was, te beramen, esindriesBuraus verhaalt
datfein zoortvan horden deswintert by eikanderen vergaderden, en
dat op zekerebeftemde plaatfen, tijdendagen, wanneerfe de fchat-
tingen voor de"Birkarlen moeften opbrengen, opwelke tyd deKoop-
luidenookharen waren opende en te koop ftelden-, maar hy noemt
geen tyd nogplaats; derhalvenishec wel tegelooven, datdefemark-
ten van zulkengrootenbelang nietfijn geweeft, als die, welke daar
nafijningeftelt.
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De Koninginne (fhriftina heeft nog laatftmaaldoor haar Edi-t int
jaar zeftien hondert en veertig, daar gtoote zorg voer gedragen,
ftellendc twee vermaarde markten alle jaren in Lapland vaft , eene
tot Arfuvifterf den vyf-en-twintigftcdag van Januarius op St. Pau-
/w-Feeftdag, en d' andere totArieplog den twede dag van Februarius,
fijnde de dag der zuiveringe van de heyiigeMaget Maria , gemeenlyk
Asdag genoemt; defe geduurt drie volkomendagen, in welke d'in-
woondenvan Pit ha, en aan alle d'andere Lappen geoorlooft is, al-
lesdaarte brengen en te handelenmet malkanderen:wederomwort'er
geboden, dat defe marktenalle jaren op de beftemde tyd en plaatfe
moeden gehoudenwerden , zoo dat alle jarennaderhand daarin ver-
volgd is, en werd dan voor tegenwoordig int LapmarkvanLuhla op
debekcerings dag van St. Paulus nog gehouden, en in 't Lapmark
van 'Pitha Torna enKimi op hetFeeft der zuiveringe: fijnde defe bei-
de door deKoningin Chriftina eerft in geftelt; de derdewerd ook ge-
houden in 'tLapmarkvan Vma op den dagvan £piphanius , maar't is
waarfchijnelyk dat die zeernaukeurig naden tijd van Koning Karel
onderhouden is, en dat d'anderetwee geviert fijn in een Lapmarkf»
dat digte by Sweden is.. De Laplandfe Natie die debergen bewoonen, komen twee-maals
des jaarshare handel in N dryven , een in de zomer ontrent
St.Jan, welke markt genoemt is Hansmceffa; maar d'andereis in de
herfft op het Feeft van St. Simon en Judaent Alderheiligen 't welkby 'ons int begin van November is;dit fi detyden wanneer de Lappen
met andere Natiën harekoop-manfehappen dryven.,

Sy plegen by oudsmet een groote getrouwigheid hare Negotie te i
dryven, maard'ervarentheiddoet haarnu watbehendiger fijn. Want(
na dat devreemden haar woord dikwilsniet gehoudenhebben, en dat-t
fe dikwilsvan haarbedrogen fijn, zoo konnen zy haar nu wel weder- 'ombedriegen, en fijn daar zoo flim en fubtijl op geworden, datmen
nauwelyksmet haar handelen kan , ofmen is bedrogen : en hier op j
beleggen zy haar nu meeft, want zy bevinden datfedaar doorprofpe-
reren.

Dd V. HOOFT
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V. HOOFT-STUK.
VandeLaplandfe taal , woorden en reden-kavelingen; verfchil met da

TartariicheFinlandfee»Wfrfff<ï/?»; des zelfs declinatte om de Lap-
landfe taal te leeren.

DE natuurlykc Taal die deLappen jegenwoordig gebruiken, is
zeer veel verfchdende van denabuurige volkeren; 't is dan nu
tyd om daareen weinigvan te redeneren. Men zegt dat het

een ganfeh zonderlinge taal is, fijnde t'eenemaal aan devreemde Na-
tienonbekent, rouwenßarbarifch. DeSchryversvandcfetyd zeg-
gen datfe meer talen van de nagebueren in zich begrijpt, en datfe
daarom deLaplandfe-taal by uytnementheid genoemtis,dat is foo veel
ah een gexaantenoft op eengelapte taal, om datfegelijk dEngelfc, uyt
verfcheide talen fchijnt te zamen gehaakte fijn. Om dit dan tebewij-
fen, brengen zyvele woordente berden zoo van deFmlandfè alsSweed-
fc, gelijk Stour int Sweeds .Sïoor. Salug in'tSweeds Sahgh; zelfs
fijnder ooklatijnfche woordenonder, gelijk als Poreus, Oricus, en
anckrediergelyke in meenigte meer. Zoo dat'et gelooflyk fchijnt
dat defe taal haaroorfprongneemt, van detalen der naaft aangrenfen*
de volkeren; zy bekennenaltijd datfe menigte van phrafen oft fpreek-
wijfenvan fpreken hebben, en verfch'eidene uytdrukkingen van zon-
derlingeklanken der woorden, die men zoo niet in andere talen bé-»
vind te fijn.

Daar fijn andere Aurheuren, welke gevoelendat de Laplandfe taal
haar oorfprongvan deFinnen neemt, want zebelyden dat beide defe
talen groote gemeenfehapmet eikanderen hebben, zoo in woorden
als ligtigheid diefe hebben om elkanders talen te leren, wantd'eene
kan ligtelyk d' andereverftaan, gelijk men zulxby ervarentheid zou-
dekonnenbeproeven.

Maar deFmlandfètaal, welke men fpreekt in dieProvinciën, wei-
kedigtaandeZee fijn, heeft weinig gemeenfehap met de Sweedfe ,
nog ook met deMofcovifche; ondertuflenis zy natuerlyk en eygen
aan deLappen die digt aan de Noorder-deden leggen. Ik houd dat
gevoelen voor de waarfchijnelykfte, en ik mene niet dat'er ymand
aan twyfelt : ik voege hier een lyfte by van verfcheide voornamen
woorden welke dagelyks van de Lappen gelproken werden, en zeer
weinig van deFinlandfe verfcheiden fijn. Lap-
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Nederdujtfche Taal.
God
Het Vuer
Dag
Nagt
EenRivier
Een Meir
HetYs
Een Berg
Eenßoffchagie
Een Oog
De Neus
Den Arm
De Hand
De Voet
K.i is

Lceffen
Een Eh_ :."!
D; tent oft. HuttC
Een p'jl
Den ooiloog
E>e Koning
Vader
Moeder
Broeder
DeKat
Een Hond
Een Marteldier
Een Eekhorentjé
Een Vogel
EenVifch
Een Salm
Een wildepijn-

Boon

Laplandfe Taal
Ittbmal of Immcl
Tolte
Paivve
1}
locki
laur
lenga
Warra
Medz.
Silma
Niuna
Ketawerth
Ki&tt
lalk
?oji
Sappad
Ktmatlj
Kaote
Niaola

Konnagas
Atkj.a
Am
Welie
Morfuvi
Piednax
Nata
Orre
Lodo
Quvalie
Lofa
Ghiaofa,

FinlandféTaal,
lumala.
Tui.
Paivva.
Ta.
locki.
Jarvvi.
Jaa.
Wuori.
Med^al
Si lmcc.
Nena.
Kafivverft.Kaft.
lalkfi.
fuufto.
Saapas.
Kamgett.
Kato.
Nuoli.
Sctoe.
Cuningas.
tA"ja.
Ama.
Welt.
Mor/ian.
Peinikft.
Natte.
Orawal
Lindu.
Cala.
Lobi.
Cuuft.

Defe woorden doen danopenbaarlyk fien watmenvan deLapland-
fe en ds Finlandfe Talete gevoelen heeft, want dit fijn geen namen
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van vreemde zake oft diezeer zeldzaamfijn , maarnatuurlyke en feer
gemeenzame, diefe dagelyks in haren ommegang moeten gebruiken.
Dit doet my dan gelooven dat hare taal, geen tak opfijn zelven is, en
met gebelykvan deLaplandfe verfchdendc; maar alleenig een fpruit
oft rank van de anderetaal. Want zoode Lappen (gelyk het berigt
is van een yder) een tale hebben die heel vreemt is van de andere;
waarom hebbenzy dan die woordenom zulke gemeenzamezaken uyt
te drukken, hebbende die geduurig in de mond , en dat ook na datfe
fig ais een lighaaam opfig zelfs van d'andere Natie afgezondert heb-
ben? maar in tegendeel hebben zy woorden uytgekofen , daar aan
niemandbehoeft te twijfelen, ofzy hebben hare taal van de Fmnett
ontleent.

IVlcn vind nergens een volk diehaar eygen taal zonder mengelinge
vanvreemcie talen uytfpreken, wantom dikwijls eenige natuulyke,
jazelfs gemeene dingen uyt te drukken, zal men'er gemeenlyk een
mengelmoesvan een anderetaal by horen ; gelijk men zulx fiet int
Hoogduits, d'oudeFranfcn, Spanjers, Latijnen , Grieken en dier-
gelijkenmeer. Soo is het dangeen groote zaak te twijfelen,of deLap-
penhaar oorfpronkelijke taal van de Finnen ontleent hebben, gelijk
men zulx zeer ligt uyt devergelyking met beyde talen beftuiten kan.
Maar van wat talenkonnen de Lappen fig beftbedienen , zoo het van
dienieten was, welke zy vanhaar Ouders gelecrt hebben?

Aldusredeneert Wexioniusom te tonen dat deLaplandfe taal van de
Finlandfe af-komftig is; hy meint dat defe beyde on-af-fcheidejijk
fijn, enzulx uyt noodzakelijkheid volgen moet; wijfe van die Natie
/•■ gegaan, zoo moeten zy die talen fpreken, want die anders' , ]

T° ° . , , ' r - »u Jrn' • j 'tot °c Lappen met en konde overgegaan lijn. Alle dele iluitredenen
doen de waarfchijnelykheid genoegzaam blijken.

Maar men mogtegter zeggen , dat diegene welke beweren, dat
fig zelven is, nift zonder eenig fonda-

ment gefproken hebben, en datmen daarom die zoo ligt niet moet

defchop geven , want men vind verfcheide woorden die dit fonda-
ment onderfchragenen zulx beveiligen. Men kan met geen waar-
beid loochenen, dat 'ergeen woorden in deFinlandfe tale komen die
met deLaplandfe eenigegemeenfehap hebben; en om zulx te beveili-
gen , zullen wy hier eenige woorden te voorfchijn brengen.

Neer^
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Njerduidfetaal.
De Son
Den Hemel
Water
Regen
Sneeuw
Een Man
Een Vrouw
Het hair
Het aanfigt
De kin
Het hert
Vleifch
Een wolf
Beer
Vos
Eengetrouwt man.

Laplandfe taal.
Beivve
tAlbme
Kietz.e
nA'bbra
tJtyCota
Vlmugd

Waopt
Nialbme
Kaig
Waibmi
°£&
Seibik
Muriet
Riemnes
Albma of Olma

Finlandfetaal.
Auringa.
Taivvas,
Wefi.
Sade:
Lumi.
Ihmincn.
Waimo.
Hiuxi.
Suu.
Leuca.
Sydaon.
Liha.
Suft.
Karhu.
Kettu.
Mits.

Dit grootverfchil danheeft zonder twijfel zommige doen meinen,
dat deLappen een taal hebben t'eenemaal verfchillig van de Finlandfe,
en gelijk defe namen aldusverfchillende fijn, dat ook d' overige alfoo
waren. Sy hebben geen gebrekvanredenen om zulxvaft te ftellen,
wantze zeggen dat de Lappen een nieuwe tale zouden uyt gevonden
hebben, doorvreefe datfe van de Finnen zouden verfpied werden,
wanneerfe beide eenderley tale fpraken. Dit blijkt in 'tbezonder in
deParochie van Rengo -, van de voogdyfchapvan Nolna, alwaar d'in-
woonders dikwyls veifpieders rontom hare tenten hebben betrapt,
welke luifterden en zogten allede heimelyke raadftagent'ondekken.
Zoo haddenzy haar toevlugt tot deloofheidvan hare voorouders, en
gingen een tale formeren, diefe nog heden ten dagen in gebruik hou-
den, welke zoo verfeheiden is van de Finlandfe taal, dat men niet
eenLaplands woordvind dat met de Finlandfe de minfte gemeenfêhap
oft overeenkomfte heeft. Defe verfpiederswaren de Fmnen, welke
alle deraadflagen derLappen, die doorMath*as Kurken de Tavaften
verjaagt waren, poogden t' ondekken.

Andere fijnvan gedagten datd.E namen het overfchot fijn van die
welke de Lappen-inLapland gebragt hebben, en dat d'andereTanari-
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fche woorden fijn* Maard«Tartarifehe taal, is in 't geheel zoo ver-
fcheiden van deLaplandfe, dat'er niet een woord is int welk men
eenige over-een-komfte bevind. Dit doet dan hare dwalende opinie
verraden. En om dat men niet denken zou dat ik woorden in de
wind heb gefproken, zonderzulx goet te maken, zoo zal ik hier een
aanfienlykgetal ,an Tartanfcbe woorden tellen, die de minfte ge-
meenfehap met dêLaplandfe niet hebben.

Nterduitfche woorden. Tartarifche woorden. Laplandfe'woorden.
God
De Zon
Den Hemel
Het Vuur
De Logt
Het Water
Een Meir
HetYs
De Aarde
Een Berg
Een Man
Het Hair
Het Oog
De Neus
De Baard
Een Arm
Een Hand
Een Voet
Het Hert
Een Boog
EenPyl
Vader
Moeder
Broeder
Sufter
Wolf
Beer
Vifch.

Allah
Gynefch
Giach
Atafch
Jufqer
Sauf
Dannis
Buus
Jetof Topra\
"fDagda
Adam
Sadfch
Cjns
Tdurnum
Beichlar
iAfhl
Cholun
Ajach
J«rek
J-g
Och
Babam
Anatfe
Cardafch
Ktfcardafche
Sirma
Ajuf
Balich

Jubmel
Bievve
Alm
ThIIo.
Biagga
TzJafx,
Jauur
Jenga
zAZnnam
Ware
Aolmaitz.
Waopta
Tz.ialme
Nierune
S&mao
Kiettawerd
Kietta
Jwoghe
Waimao
Tangh
NiaU
Atzja
<iAinn<t
m*ié
Aobbe
Kurt
KwoptxA
Kwele.

Gelyk
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Gelyk nu defe woorden zeerveel van elkandcren verfchelen , zo°
is het ook met alle de andere woorden gelegen, die de minfte over-
een-komfte met elkanderniet en hebben. Derhalven is 't een zotter-
niete denken datde Laplandfttale uyt de Tartanfchc haaroorfprong
zouden hebben : en'tisalfpo waarfchijnlyk, als dat de Lappa een
zonderlinge nieuwetale zouden uytgevonden hebben,die niet t'ecnc-
maalveranderde.Maar waarom fouden fy maar alken defe veranderin-
ge in eenige woorden doen , en niet int geheel? my amgaandc, ik
benvan gevoelen dat alk de woorden die geen gemeenfehap met de
Finntn{zh\\nen te hebben, evenwel Fmlandfè woorden fijn, 200
welals d'andere : maar dat de verfchillighdd veroorzaakt dat dek
bdde talen niet t'cenemaalovereenkomen, is, het geen gemeenlyk
in alleanderetalen gebeurt, datfe namelykvan tyd tot tyd een groote
veranderinge krvgen : ook om dat de Natiën met elkanderhandelen-
de, dikwyIs vreemde woorden intgebruik gehouden werden, om
elkander des te beter te verftaan.

Ditblykt openbaar tot een exempel ontrent de Tslanders en de
a\oorwegers, waar van de Hiftorie niet toe laat te twijfelen , dat de
Tslandersvande Noorweegfe volkeren niet fijn uytgegaan. En egter
is hetzeker dat woorden dagelyxfpreken , wel-
ke dievan Noorwegen niet en konnen verftaan, evenwel moetmen
daarom niet vaft ftellen, dat d'Tslanders Juifl een befondere tale op
fig zelvenzouden fpreken , zijnde t'eenemaal verfchiliig van de Noor-
weegfe.

Maar ditverfchil is ontftaan, door dat de Tslandfe Natie fig ge-
duurig van andere volkeren onthouden heeft, om datfe alleenig op
fig zelven woonden, engccnKo-.>pmanfchappenmet hare nabueren
deden, danzeer zelden. Wijl zy haar altyd in datEyland onthielden
en met andere geen gemeenfêhap hadden , is't gebeurt dat zy hare
tale zuiverlykhebben konnen bewaren , zonder weinige veranderin-
ge, gelykzydie van hare voorouders hadden geleert. Maar ontrent
deNoorweegfe volkeren heeft ditzoo geen plaats gevonden, want de-
fe met alderhandepmleggende Natiën handelende en koopmanfebap
dryvende, hebben hare oudetaal en Regering met 'er tyd verloren.

Het fchijnt dat d'cygenftefchikking ontrent de Finnen ock is ge-
weeft: want na datfe ondereen vreemd gezag fijn geraakt, en groo-
teKoopmanfchappen met hare nabueren dreven , zoo hebben zy zeer
veel van haareerfte oudetale verloren.

Zt'.ft is 't
ook nier
de Truien.

Reden.

Hetblykr
uyt de Ys-

-1anders en
Noorwe-
gers, dat d"
eene ver-
andert en
d'andere
niet.

De/ „/>-
-landje mie
komt niet
van de
Jartarife.

en deiTelfs lnwoonderen. 11. Boek. ji



In tegendeelhebben deLappen die zuiverder na alle waarfchijne-
lykheidkonnenbewaren, wijlfealtydceneenzaamleven hebben ge-
leid. Men moetfig dan niet te zeer verwonderen, indien men he-
dendaags een grooten reeks van woorden vind, die met malkander
nieto. er een komen, jazelfs dat'erniet een reden is die de Finnen
van deLappen heden tendagen konnen verftaan. Zoo dat hetkan ge-
fchïeden, dat ymand die de Laplandfe taal volkomenlyk verftond,
eenigezaken zoudenvinden , die ons zouden doen fien dat alle de
woorden die in het prononcieren oft uytfpreken zoo verfchülig fijn
in'tgemeene gebruik, zeer wei in haar oorfprong oft ftamwoorden
over-een-komen.

Dusdaniggaat 'et ookin anderetalen, gelyk intHoogduits, al-
waar OlausWormius wat te grooten onbedagtzaamheid heeft voor-
gewend met zulkengrooten onderfcheid te maken. Want niet al-
leen Nach, maarnog Effter, is jegenwoordig int gebruik, gelyk
hetookblyktin de woorden Ajfterrcd, Afterdarm, en diergelyke
meer. Want de Hoogduitfen diemen fig niet alleenlyk van Gefigt,
maar nog van Antlitz. , niet alleenvan Verfland, maar nog van Ver-
nufft; niet alleen ook van Ejfenanfangen, Scauff, tydlter, Gefang-
nus, (__Auffthun, Bett, Dopff, en andere meer, maar ook van As,
Beginnen , Keimen , Vralthaffte , Entdelken , Lagerft ad en Loken ,
welkeby na alle d' eigenfte woordenfijn, die met de oude Hoogduid-
féh over-een-komen.

Mijn gevoelendan is, dathet onderfcheidvan eenige woorden, niet
genoeg is om te bewyfen dat deLappen by outs eenbefondere tale fou-
dengehad hebben, om datfe juift een veel grooter reeks van woor-
denvinden die met deFinlandfe niet over-een-komen, als die met de
zelve over-een-komfl hebben. In tegendeel zou ditbeter dienenom
tedoen meinen dat alle deLappen niet op d'eigenfte tyd van Finland
fijn uytgegaan; maar d'alderoudfte, die eerft van haar fijn uyrge-
gaan, hebben d'oudewoorden nog onder haar bewaart, die jegen-
woordig zoo zeer in 't gebruikniet en fijn; en datde laatfte doorlang-
heidvan tyd fijn ingevoert en totgebruikgeworden.

Dir is dan mijn gevoelen aangaande deLaplandfe taal, over welke
men dit nog aanmerkenmoet, datover het ganfche land de zelfde
nieten werd gefproken , hebbende verfcheide Dialeftenoft fpreek-
wijfen, als ook andere woorden ; want de Lappen van d'eene Pro-
vincie, komen dikwyls d'andere, diein een anderLandfchap woo-

nen ,
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tien, niet dan bcfwaarlyk verftaan: even gaat'et ook in Duitsland,
frankrijk, ëngelmd, alwaar zelfs d'eeneftad zeer veel van deande-
re in tale verfcheelt: zelfs in groote lieden gebeurthet, dat men aan
de eene zyde van deftad heele andere woordenfpreekt > diemen aan
d'andere zyde noyt zal hooren.

Alle defe dialectenoft iprcek-wijfen kan men tot drie voornamen
brengen. D 1eerfte is van hetWe/ler Lapland van Vma en Pitha; de
tweede is de dialect van de Noorder Lappen , welke in Lapland van
Luhla woonen; de derde is van d' Ooftcrfe Lappen van Torna enKimi:
defe dialectenfijn zoo verfcheidentlyk voorgefproten, om datalle defe
Volkeren niet te gelyk in Lapland fijn gekomen, nog ook niet in de
zelfde tyd; want d'eenehebbenfig op d'eene plaats neder gezet en
dander op een andere plaats van't land. De taal int Lapland van Luhla
is wel debarbaarfte enruwfte, nog zoobefchaafd niet als wel d'andere-Om defegrooteverfchillen t'ondekken, fullen wy voor deLiefheb-
bers eenige woorden tot een voorbeeld by brengen.

Woorden van hetLapland
van fPitha.

Jubmcl
lochi
Warra
Olbmo
Nifuu
Skaigki
Kiiit
Niffu
Pardei
Seibig
Muriec
Reppi

Woorden van hetLapland
van Torna

Immel
Virte
Taodar
Almai
Kab.
Kawtza?
Raopaka.
Kaap.
Alik.
Ovvre.
Kops.
Riemnes.

Gelyk dan deLaplandfe taal in defeftand is, dat namelyk de ver-
fcheidentheden komen van deverfcheidenLandfchappen oft Marken.
even als het in andere landen gefchiet; waar van ons Duitsland (als
voren gezeytis ) tot een voorheeft kan dienen, welke taal anders in c

Sweden is als in Saxen, enheelandersinNederland. Dit heeft ook j.
deLaplandfe taal met andeie gemeen, dat, na datfe nadert aan het j,
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ofhet anderevolk meerdernaderen, zy daar ook meer en meer van
ontleenen. Om defereden is't dat de Lappen van Torna en Kimi %

fijnde digte hy finland, een taal fpreken, welke in veele woorden en
faken uyt te drukken , weynig van de Yinlandfe vetfchcelt. Syocffe.
nen haar feer om de tale van hare nabueren te leeren; daaromver-
ftaan deLappen van Torna en Kimi voor het meerder gedeelte dat de
Yinlandfe taal, en die van Luhla en Pitha en ncch meerder die van
Vmafpreken de Sweedfe en de Noorweegfe taal. Die nu onder deLap.
landfe natie de meefte en netftc talen fpreckt , word onder haar feer
veel geacht en gecert, defe hebben ook het grootfte voor-regt en ge-
fag over d'andere.

Men moetfich niet te feer verwonderen dat deLappen veel Sweedfe
woorden onderhaar tale mengen, wanneer zy eenige redenen voe-
ren; want het is feer moeyclijk, datfe alle dingen die by haar nieten
zijn, konnen noemen , danin vreemde woorden , die van een an.
deretale afkomftig zijn. Defegewoonte fouwmen met vele vooibeel-
denkonnen bcwaarheden, foo men zulex wildeonder-nemen. Egter
moet ik hier een ftaakje ten toonebrengen.

Want het woordeken dat menby de Lappen Salugfegt, dat is ge-
lukkig, is in 't Sweedsfalig. Niip is eenmes, en in 't SweedsKntjft

Yi&lo een dak-balk, noemt men in 't Sweeds Tilio, en diergelijke na-
menfijnder in menigte.

Johannes Torn&us heeft met een feer goed oordeel in 't algemeen
gefproken, dat de nootfakelijkheid en den ommegang van andere men-
ichen , dekragtigfte middelen zijn , om eenigvolk een vreemde taal
onder de hare te doen mengen: dit is dandereden waarom deLappen,
die dagelijks, foo in koop-handel als anders, met deSweden omme
gaan, ook veelSweedfe woorden onder hare gemeene taal mengen:
die geene nu diedagelijks met de Vinlanders te doen hebben , hebben
ook onder haretaal een menigte van Yinlandfe woorden over- gebragt;
dienu gewoon zijnd'Hoogdujtfen te hoorenfpreken , welke in Noor-
wegen zijn, krijgen ook de gewoontevan Hoogduyts te fpreken.

Hier uyt fpruyt ook , datmen eene faak met verfcheyde namen
kan noemen ; eenPaard , by voorbeeld, is by de Sweden Haft ge-
noemt, by deFinnen Hapoits, by deDuytfeni?o/j, alle defenamen
werden ook by de Lappe » int gebruyk gehouden. Dus gaat'et ook
met h.t woord Poreus by de Lappen, 't welkzy niet uyt hetLatijn
(zoo ik meen ) ontleenthebben, maar uyt !tHoogduyts, want de

Hoog-
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Hoogduytfe feggen een Borck zijnde een gelubt Verken oft Bigge; de
Lappen welke die Verkens uyt Noorwegen kregen, hebben datzelve
woord buyten twijfel ookvan haar overgenomen : op dusdanige wij-
fe hebben d'andereook haren oorfprong gekregen.

Laat ons eens alle fluyt-redenen aen een fijde fetten, en ons eygen
oordeelover defe tale vellen ; van zaken, die in ditLand nietelders
van daangebragt werden , maar inhaar eygenLand zijn , en altijd by
deLappen zijngeweeft, foois'erniet overig dan te befluyten, datfe
niet is eenverzamelde taal, en te famen geftelt uyt hetLatijn, Hoog-
duyts, Sweeds en andere diergelijke meer; datfe ook niet meerderis
een bezondere taal verfcheelende van alle d'andere , en eenig in fijn
foort, gelijk men voorwend. Maar datfe voort-gekomen is , uyt
d'oude Finlandfe taal, waar vanfe noch tegenwoordig veele oude
woorden gebruyken, die waarlijk van deVinnenverftaan werden.

Vorders heeft defe taal ookhaar declinatieenconjttngatie. Ik meyne 1niet dat het den nieuws gierigenLeler onaangenaam fal zijn, wanneer 'ik hier eenige voorbeelden toteenpreuve voorftel, om de wijfevan
deLaplandfe tale te doenverftaan. Voor eerft fal ik ftellen een decli-
neer-naam doo' al de cafus, by welke ik ook de declinatievan de Yin-
landfe tale voegen fal , om d eene fijn onderfcheyd met d'andere te
konnen vergelijken , en van beyde kennifle te dragen. Het naam-
Woord fal zijn Immel gelijk het de Lappen van Torna uyt-fpreken,
Want d'andere feggen Jubmel, maar deYmlanders noemen het Ju-
mala, dat isfoo veel ais God te feggen.

Het enkel getal.

Nominativus.'
Genit.
Dativ.
Accuf.
Vocat.
Ablat.

Int Laplands.
Immel,
Immele ,
Immela,
Immel,
o Immel,
Immtlin*

In'tFinlands,

Jumala.
.Jttmalan.jumalalle:
Jumalaa.
o Jumala.
Jumalafta,
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Hiftorievan L AP LA NL>,3<5
Het meerder getal

Nominat. Immeleck. Jumalat.
Genit. Immelijg , Jumaldenl
Dativ. Immelwoth, Jumalille.
Accuf. Immelidh , Jumalat.
Vocat. o Immaleek.) o Jumalat.
Ablat. ïmmthje, Jumalilda.

Ik moet hier noch een naam-woord by voegen , dat mede
door al fijncafus gedeclineert werd , om een veel grooter ligt daar
uyttefcheppen. Dit woord is Olmai, dat foo veel te feggen is als
eengetroucvtman.

Het enkel getal. Het meerder getal»
Nomin_t; Olmai. Nominat. Olmack*
Genit. Olma. Genit. Olmaig.
Datir. Olmas. Dativ. Olmaift.
Accuf. Olma. Accuf. Olmaig.
Vocar. o Olmai. Vocat. o Olmackfi
Ablat. o.lma(l+ Ablat.. Olmaija%

Alle d'andere woorden werden op dezelfde wijfe
gedeclineert.

De adjeEiive ofte bywerp-woorden, werden gecompareertofver-
geleken door hare uytgangen oft terminatien, gelijk als Stoure groot.
Stourapo grooter. Stouramus aldergrootfte.

Aldus ook Enack\\ee\, Enapo meerder. Enamus aldermeeft.
Vtze weynig. Vtzapo minder, Vtzamut alderminft.
Want decomparativus heeftgemeenlijk^, tot fijnbywerp-fillabe;

maar defuperlativui neemt aan dcfillabe mus.
Sy hebben ook articulen ofledekens, maar fy fetten die feer zelden

voor een woord, gelijk als men wel in anderetalen doet.
Hetgenusmafculmum en femininum ofte dewoorden van hetman-

nelijk en vrouwelijk geflagt, hebben eene uytgang oft terminatie, die
vanfnt neutrum is verfchülig. Want
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Tolt is defe en die, maar towt is neutrum.
Van gelijken is het ook met depronomina, gelijk als man myi tun

gy, fun hy, mii wy , _/?;' gylieden, Tack zyheden.
DeFinnen gebruyken in plaats van defe pronomina ofc voornamen,

Minay [wa, , han , en in 'c meerder getal me, te, he.
De verba oft werk-woorden hebben van gelijken hare drayingen

entijden: als-by voorbeeld het werk-woord ik bemin . gaatookfoo
in 't pr&fens indicativi.

Het enKel getal
*JWun pworaftam , ik bemin.
Tan gy bemind.
Sun pworafta , hy bemind.

Het meerder getal
Mii pworaflop , wy beminnen."
SU pworoft y gylieden bemind.'
Tack, pworoft ,* zy beminnen.

De anderewoordentermmeren gemeenlijk aldus, gelijk
Het enkel getal,

Mun Urn,
Tun
Sm lia ,

ik ben.
gy fijt.
hy is.

Het meerder getal.
Ma Up ,
SU U ,
Tack la l

wy zijn.
gylieden fijt».
zy zijn.

Defe voorbeelden fullen ons dan genoeg zijn om den aart én de
natuur derLaplandfe taal te doenverftaan, voor foo veelals ons noo-
dig is te weten: want wyhebben nietvoor hier een Grammatica op
terigten, maar van yder zake alleenlijkeen befchrijvinge te doen.

Ee j De

pronomen.
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De Lappm hebben een zonderlinge maniere om haar woorden uyt
te fpreken, die men niet wel met lètiers , noch teykenen oft cha-
racters, noch accenten kan uyt-drukken: want zy prononciéren de
werk-woorden met een volle mond , foo dat men de klink-letters oft
vocalen, feer diftit.cte.jjk kan hooren; maar d'andere mede-klinkers
oftcor.fonanten zijn als offeinhe-t fpeekfel des monds fwommenoft
verfmolten-, alfoó houden zyoö'k bifirt'èns memds deachterfte fylla-
ben , voornamelijk van denaam-woorden.

Zy hebben geen letters, nochoyt ook gehad, en zijn daar alfoo
weynig in bedreven als harevoor-óudêrs de Tinnen.

Want zy gebruyken ook geen Almanakken, als die van d'oude
Sweden, gefchreven inRunife letters: oök hebben zy dienietgehad,
noch eenigekenniiTe daarvan gekregen, als zedert datfe met de Swe-
den gemeenfehap hebben gehouden , waar uyt zy de tijden leerden,
om te weten wanneer zy de heilige dagen moeften vieren.

Buraus fegt, dat hy vanfeer geloofweeidige luyden verftaan heeft:
dat'ereldersgevonden zijn, en noch in Lapland eenige Colommen
oft fteene begraaf-plaatfen gevonden werden , alwaar men eenige
op-fehriften op gezien heeft.

Maar defe op-fchriften en konnen ons juyfl niet doen gelooven,
dat de Lappen by ouds zich van defe letters hebben bedient, dewijl
de Vinnen daar gantfeh geen kennifte van dragen , ja fe weten zelfs
niet hoe die daar gekomen zijn : ook hebbenfy de minde wetenfehap
niet dat by haar lieden eenige letters oft characters gebruykt zijn
geweeft.

Men fouw liever eenige giffinge konnen maken, dat de Sweden
op een tijd in datLand zijn geweeft, hebbende daar den Oorlog ge-
voert , en datfe miiïchien daar meefter zijn geworden.

De Lappen gebruyken foo wel als de Vinnen deLatijnfe letters, op
dezelfde wijfe als
ven, wanneerfe een algemeene tale willenuyt-dmkkcn. Al hoe-wel
der weynig onder haar gevonden werden, diefekonnen lefen, en
noch veel minder diefe fchrijven konnen, welke zymiftchien uyt de
fenolen geleert hebben.

Vorders wijl defe taal nergens dan by haar gebruykt werd, foor vind men zelden yemand die begeerig is om die te leeren , devvijle
men daar niets mede kan uyt-rigten. Maar indien het gebeurt, dat
men met defe vreemde Natieyets te verrigten oft te handelenheeft,

en
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en men de tale niet en weet (dat zelden gebeurt) foo gebruykt men de
Tolken, waar toe alkeneen groot getal gehouden werd; want daar
zijn weynig lieden die haretak expres gaankeren. Defe Tolken kon-
nen d'andere vreemde talen niet alte wel fpreken, behalven dievan de
Finnen: aldus gaat'ct met alle de andere Lappen, die groote mocyte

hebben om vreemde talen te pronuncieren gelijk het behoort ; zy
maken daar gemeenlijk een mengekmoes af, voornamelijk die, wel-
ke met Noorwegen handelen. Sy verwenen haretaal met de Sweedfe.
Want zy feggen, by voorbeeld, jeghkjami, in plaats van jagkom >

jeggaong voox jaggaor: als ook voor Huftro zeggenfe koona. Voor
Minmyffa, milt hofwud, Sec.

VI. HOOFT-STUK.
Van de woon-plaatfen ofTenten der Lappen. Hoe die gemaakt werden,

vanwat ftoffe en gedaante: veranderengedurig van wooning. Hoe
zy hareRheen laden. Wat order zy houden in het trekken. En hoe
zy hare ffijs- kamer bouwen.

DE Lappen veranderen gedurig, gelijk d'andere Noordfevolke-
ren, van wooning, hebbende geenvafte huyfen; zy zijn van
ouds afaltijd gewoon, van d'eene plaats na d'andere te ver-

huyfen, en alleenig maar eentente voor weinig dagen op te flaan,
dan eens op een plaats daarfe goede vis-vangft konnen hebben ; dan
eens weder opeen andereplaats om beft op de Jagt te konnen gaan.

Maar Karet de negende heeft haar defe vryigheid benomen van
over al int Land van d'eene plaats na dander te loopen, hebbende
aan yederFamilie een zeker ftukLands toegewcfen, 't welk uyt fijn
Edict van 't jaar feftien hondert en twee bewaarheid kan werden ,
't geene behelft, dat alleMeiren en Rivieren van yeder Lapmark zou-
den getelt werden, en datmen denaam van yeder foude op fchrij-
ven, diefe tot nu toe genooten hadden.

By gevolg wierden hier by getelt de Familien met de Meiren en
Rivieren, foo datmen na defe optelling een volkome diftributie of
verdeeling hadde, en dat d'eeneFamilie niet meervan deMeiren ofte
Rivieren hadde als de ander om zich zelven tekonnen onderhouden.
Veder aldus dan verdeelt , en men gaf aan zekere
wijfeenconfciemieufe perfoonen decommif-ie of laft van aan yeder
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Familie een ftukLands toe te wijfen, gaande daar rechtvaardig inj
gevende d'eene niet meer als dander, anders foumen door gonfte of
haat en nijd d'eene meerder konnen toe-wijfenals dander: foo dat
dan door dit middel weder-houdenwierde, dat deLappen niet meer
van d'eeneplaatfe na d'andere mogtengaanfwerven.

NaditEdid danvan Koning Karel hebbenfe elk zeker ftuk Lands
beginnen te befitten, 't welk bekwaam en groot genoeg was om haar
gantfche Familie t'onderhottden: zulx dat niemant meer vermogt de
vryheid te hebbenom op een ander mans Land fijn tente te plaatfen
of aldaarte!woonen.

Doch defe wijfe van gedurige verhuifing enverplaatfing is noch niets
t'cenemaal vergeten, maargeduurt noch jcgenwoordig. Maardefe
verandering is bepaalt in een plaats diemen haar heeft gegeven, foo
dat men noch kanfeggen datfe geen vafte woon-plaatfcn ofte huyfen
hebben.

De noodzakelijkheidom haarkoft te foeken, dringt haarhet mee-
fte tot defe gedurige verhuyfinge. Want dewijlfe een goed getal van
Rheen, Vifch, en wilde beeften onderhouden, zijnfe genoodzaakt
te veranderen van plaats, alwaargeen grasnoch andere voeragie voor
nare heeften meer te vindenis. Diegeene welkevan de Jachtmoeten
leven en vandeVfffcherien, zijn verboncknplaatfen op te fpeuren,
die tot defe dingen d'alderbekwaamfte zijn, alwaar men de meefte
vifch oft beeften kan vinden, zonder hetgedurig t'eenemaal uyt te
ledigen,ofte den overvloeduyt te bannen. Dewijl men op eerie plaats
alleen alle defe bekwaamheden nietkan hebben, want devifch is dik-
wns net 'n groote menigte, en fe vergadert menigmalen niet dan als
hetkoud is (want d'eene is tijdig int eenezayfoen en d'andere in een
ander) ook is d'eene foort van vifch meer in 't eene Meir, eneen an-
der foort in een andere Reviere. Invoegen dat dan die geene welke.
Viftchers zijn, en haarvoornaamfte leef-tocht daarvan hebben, niet
altijd op eene plaatfe blijven konnen, en genoodzaakt zijn hierom
fomwijlsmet hare gantfcheFamilie van plaatfe te veranderen.foo datfe
dan van d'eene na d'anderegaan. Sy nemen dan ook mede alle hare
bagagieen voeragie voor hareRheen, op dat die onderwege geen ge-
brek en mogen lijden, en datfe die doornood-dwang zoudenmoeten
verlaten, ofdie elders gaan zoeken.

Wanneerfe foo dikwilsmet haarFamilie van d'eeneplaats na d'an-
deregaan, is 't niet datfe dan haar eerfte vafte plaats volkomen verla-
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ten, omniet weder tekomen ; maarzy trekken van d'eene plaats na
dander, en doen zoo, gelyk men zegt een omlandfe reis, zoo datfe
ten leften weder opdie plaatfe komen, daarfe haar vafte woning moe-
ten houden. By maniereals deLappen van debergen dieovervloedig
hebben, wyldaar veel weideis , zoogaanfedaarna toe; enkomen
weder, wanneer het nieuwe gras groot is geworden, enkomen op't
eindvan 't jaarweder, hebbende in die tyd in alle deplaatfen geweeft,
daar zy haar voordeel konden vinden.

woonen, komen niet eenmaal int
jaar weder, maar dikwyls in een jaartot d'andere van hare tenten,
welke zy aan de kanten derRivieren hebben gemaakt, en by de mei-
ren: ditdoenfedan naverfcheide faifoenen des«yds die of goed fijn
tot de jagtof de vifïcherye, nadatfe hope hebbenvan goedgeluk.

Zy fijn gewoon defe order ontrenthare verhuifingc te houden , dat
degene, diefigverledigentotdevifleryen , dan eens byteene meir
woonen, en daneensby het ander, na dat de Vifch daargoed is en
inmeenigteby elkander vergadert; maar diefig met de jagtgeneren,
enßheen houden, woonen's winters in de boffchagicn, en klim-
men 's zomers op de bergen van Noorwegen.

Samuel dßheenfpreekt hier dus van, deLappen konnen des winters 'op de bergen lig nietonthouden, zooomdeftorm van de verfchrik-
kelyke groote winde,alsom de menigte van fnecu,'t welkeook door- j
z.aak is dat'erweinigboomen groeyen. Dit dwingt haargenoegzaam •naaromlaag te klimmen en hare tenten in de naafte boften te maken, t
alwaar zy beter hareRheen konnen bergen , fijnde warmer in 't mid- j
denvan de Hoogefneeuw: dan zoo blyven zy al geduurig op eene 'plaats, van Kers-tyd af tot deBoodfchap van de heilige Maget Maria
toe.

Maar zooras defneeuw begint te fmelten, verlaten zy die plaats,
en gaan op de naaftgelegenebergen, uyt vreefe dat hare Rheen mog-
ten afdwalen en wegloopen. Zy makenfe dandaar vaft tot het Feeft
Van St. Erikj 't welk is den agttienden van Mei.maand. Want de
wyf jesRheen gaan ontrent defe tyd haat jongenwerpen : zoo darde
jongeRheetjes op die zelfde plaatfen moeten gehouden werden tot
hetFeeft van St. JanBaptift : oftotin 't midden van deSomer. Want
dan zoo is het gras en alle deanderezoorten van kruiden opde bergen
grooten tydig geworden, als ook in de valeyen die tuffen beidenfijn.
Dan zoo weidenzy haarbeeften ai hooger en hooger, na de menigte
van haarVee. Ff Een
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Hiftorie van LAPLAND,4.2
Een yderloop boven op den top der bergen, alwaar zy met haaf

heeftenvan de Horfels en muggen bevryd fijn. Wanneerfe op defe
bergen fijn, gaanfegeduurig van d' eene plaatfe na d' andere toe, tot
dat hetFeeft van St.Bartolom&usbegint te naken: na defe tyd begin-
nen zy allenxkensweder te keeren in de bolTchafien toe, tot dat het
Kerfmiswert, want dankomenfe tot d'eygenfte plaatfe, daarfe wa-
ren van daan gegaan.

Op defe tyd gaanfe dan gemeenlyk alle te gelyk uyt op de jagt, ne-
mende met fig een zoort van fchoenen oft houte folen, en loopen dan
achterde wilde Rheen; aan een ander zyde brengen zy haar huis-
Rheen in hetbofch elders, om daar met elkander te weiden tot het
Feeft van deböodfchap derMagetMaria; op welke tyd zy die fchei-
den, nemendeyder diehy gemerktheeft, waar mede hy nafijn eer-*
fte wooninge in debergen gaat.

DitzydangefprokenvandeverhuifingederZ«*/>/tf«, en dereden
waarom zy nietaltyd op eene plaatfe konnen blyven, en de tyd wan-
neerfe zy van de eene plaatfe na de andereverhuifen.

't Gebeurt wel dat defe verhuifing oft verplaatling van tenten niet.
juiftaltijd gefchiedin een naaft gelegen plaats, digte by, maar zy
gaan zorntijds neel verre daarvan daan ,jatot twintig en meer mylen
toe. Dewijl dan een gedeelte der Lappen gemeenlijk op de bergen
woonen, een ander deel langs de;meiren en aan dekant vande rivie-
renindeboomen, voornamelijk in depijn-boomen; zoo heeft men
reden om haarverfcheide namen tegeven.

Die nu op debergen woonenaande Frontier-plaatfen van Noorwe-
genfijn genoemtFiall- lappen, want het woord Fiallis zooveel te
feggen alsbergen. Maard'andere fijn Graan-lappen geheten, want
de Swedefe en Noorweegfe volkeren noemen hare pijn-boomen Graan;
endefelevenmeeftvandevilTerycnendejagt van beeften oft voge-»
len.

Als zy verhuifen gaanfenietlangs eenige wegen, want die heeft-
men jn ganfcnLapland niet, ja daar is niet een ftraat te vinden in de
Somer, om van d' een Laplandfe tent na d'anderete gaan , ja daar is
geen weg op haarverblijfplaats, 't welk fchijnt een eenfinnigheid te
fijn,- evenwelkonnen zy zoo deen als d'andere tenten genoegzaam
vinden, zondereenige moeyelijkheid, hetzy hoeverre datfe van el-
kandergelegen fijn. Jadie nu heel verre van haretenten af-woonen,
vinden zy zonder dooien, Op defezelve wyfe weten zyook de beren-
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holen t'ondekken , en komen zonder te miiïcn, die daarnaeen tyd
lang nog vertoonen.

Vordersdefe verhuifinge gefc hied des winters op een andere manie-
re, alsindefomer ; want dan nemen zy hare tente op, en zetten die
opeen Heden, en op een andere hate goederen ofmeubelen, diefe
alfoo doorharenRheen van d'eene plaats na d'andere laten vervoe-
ren 5 difeRheen doenzy alleenlykeen halsfter om met eentrektouw,
't geen door hare beenen van achteren door gaat, en onder aan de
flede, daar zy op zitten , vaft is.

In de fomer gaanfe te voet, leggende zadels op derugge derRheen,
waar op fe hare kinders en ander gereedfehap zetten: hiertoe heb-
benfc twee Hokken, welke zy d'eeneaan d'andere om de Rhee bin-
den, na dat derug meteenig kleed bedekt is, op dat de zelve niet zou-
de gequeft werden, nog de huid open gaan of bederven, waar aan
zy eenigekleine bakjes hangen , diegeladen fijn.

Defe twee Hokken fijn wat lang, enplatagtigom te konnen bui-
gen; zy werdenvan Denne-boomenoft Maft-boomen gemaakt,waar
Tan zy meeft alle hare kaften maken. Defe houten vougen zy aan
malkander door detwee einden, fijnde d'eene als een nagel die in een
gat(leekt van d'andere, in manieren gebogen als een hoepel, defe
hangen ook boven de rug van de Rheen, op die plaats daarfe aan
een gevoegt fijn , d'eene aan de regter en d' ander aan de linker
zyde; zy fijn ook onder aan de buik van het beeft gebonden, om
over alvaft te mogen wezen.

De kif jesfijn lang, enbynaaande einden rond, als een ovaal,
en werden ook van Maft-boomen-hout gemaakt, diezoo rond gebo-
gen werden als een trommel, behalven datfe van een lankwerpige ge-
daante fijn." Zy maken defebakjes onder digt, met berken-nout in
de gedaante van trailjen zeer aardiggemaakt, enboven op de met ban-
denoft wolletouwen, welke zy zoo dikwylstoe-binden, als zy daar
yets hebben uytgekregen; op dat 'er nietsuyt vallen mogt, bedekken
zy dienog metBerken, boome ballen, ofwel met kledenoft vellen.

Zy binden defe kifjes met touwen, oft koorden, aan de einden
van defe houten, zoo datfe aan d' eene zyde afhangen, en aan d' ande-
re zyde hetbeeft raken; het opperfte deskifjes is buiten, en het on-
derftebinnen tegen debuikvan deRhee.

De lafl: van een Rhee is gemeenlijk van hondert-en-vyftig of
2eftig-pond fwaarte, en dit is zoo veel als een flrek beeft kan
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dragen. Hier van kanmen de figuure nader in zien.
Siet hier dan dewyfe, hoe zy hareRheen doen laden, wanneer zy

nietalleenhareRheen moetenover voeren, maar ook zelfs hare kin-
deren, die niet voeteren en konden , want die hangen aan de zyden
van deRhee in een zoort van wiegen. In defe overvoering van haar
goederen, nemen zy eert order waar, die niemand zonder groote
reden zouw durvenveranderen. Het hoofd van de ganfche Familie
gaatvooraf , en geleid by fig eenigeRheen die met bagafie geladen
fijn. Hierna volgt lijnvrouw , met eenander de el derbagafie; zoo
datdeRheen by elkander loopen als een troepe , die alle de kinderen
en al deknegts zagjes voor uyt dryven. Maar die det rommel draagt,
moetd'aldcrachterftegaan, gelijk wy boven elders hebben aange-
wefcn.. Zyfijngewoon d'eeneRhee voor en d'andere na te geleiden; en
dat meteen lange Heep , invoegen dat diegene welkevolgt onder aan
dehalftcrvaftis van die gene welkevoor uyt gaat; zoo dat de voorfte
metd'eerfte, aaneen koord, die men aan den hals der Rhee vaft
maakt, gebondenis. Dan gaanfe in die ordcre, tot datfe op die
plaats gekomen fijn , alwaarfe beftemt hebben eenige dagen ofwe-
ken te]verbly ven, in welkezy dan haar tenten opflaan.

De bexg-Lappen diemen in 't gemeenFiall-Lappen noemt, maken
hare tenten opeen andere wyfe, ahdie Lappen welke in deboften ge-
meenlijk woonen, fijnde Graan-Lapper geheeten. Want gene en
komen niet meer dan eenmaal int jaar op de zelfde plaats van haar
land , en maken daarom hare tenten op zoo een wyfe , datfe van min-
der geduurzaamheid fijn , vernietigende die wanneerfe vertrekken ,
maardefe makenfe vafier en Herker, om die op de eygenfle plaatfe te
doen verbly ven, en naar haar wederkeering te vinden.

bergen woonen, rigten aan de vier hoeken
vier palen op, op welkezy drie latten makenop de manier van bal-
kjes oft ribben, een orreen yder van de zyden, de derdevan achter,
Hellende geen van voren. Dan zoo nemenfeandere fparren meer die
veel langer lijn , diezyopregten, en Hellen die datfe boven de balk-
jes uytfleken, en boven malkander by na met deindenraken, maar
van onderfijnfezeerverre van eengezet, flaandeopdeaarde.

Soo eentente gelyk wel na een dak met vier zyden oft paneelen,
ofteenPavilioen, dat deFiguure heeft van een Pyramide , onderfeer
wijden breed, maar boven zeer klein en toegetrokken. Op defe
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balkjes leggen zy een zoortvan dek-kleeden,fijnde zoo gtofvan floffe
als zy vinden konnen , welke Waldemar by haar genoemt werden.
Die nu rijker zijn, leggen daar noch eenander kleed op van flerk grof,
lindegemaakt ; dit doenfeom dat dit dubbeldkked haar beter van
regen en wind bekhut. Defe zijn dan de tenten der Berg-Lappen,
welke fe met verfcheide floffen bekkeden , diefe daar weder afdoen
foo ras zy van plaatfe veranderen , en nemen diemet zigdaarfe gaan ,
om die weder op de zelve wijfe op terigten.

Wat belangt nu de Hos-Lappen, ofte Cjraan-Lapper , defe bouwen
hare tenten van planken, andere ook wel van fes Hammen van boo-
men, die boven aen malkander raken, en een fphfe gedaante uyt
maken. Boven op kggenfe takken van boomen , 't zy van Pijn-boo-
men , of't zy fchorffen welke gemeenlijkBerken-boomen ballenzijn,
diefe weten te koken en te buigen, op datfe des te makkelijker tot
haar werkfoude dienen : defe dekken fy dan met beeften-huidenen
wel getouwt leer , ook gebruiken fy aarde-zoden tot het eygenfte
werk.

Defe foort van tenten is van devoorigeverfchillig, die niet gedekt
werden dan met eenige grove flof of grof linnen, en ook maarvier
hoeken hebben, maar dele hebben'erfes. Wexioniusdoet'ernog twee
by , enfegt datdefe renten acht zijden hebben; zijnde de hoogte van
-yijf ellen, voornamelijkby deLappen vanKimi.

Hetzelfde fchrijft ook Olaus Petri van deLappen van Pitha , en fegt
dathare tenten een elle diep in de grondftaan. Defe breken fy niet af,
noch nemen daar geen goed uyt; maar laten die op de zelfde plaatfe
blijven, gemeenlijk aan de kanten vande Meiren oft Rivieren, al-
waarfe vilten, ofontrent deplaatfen daarfe ter Jagt gaan , hierinne-
menfy weder haarverblijf, alsfy wederkeeren. daaralleenlijk eenige
takken van boomen opwerpende , ofBerken-boom-fehorfièn, enin
plaats van die, zoden van aarde, waar mede zy hare tenten gevoeg-
lijk konnen dekken.

Behalven defe tweefoorten van tenten brengt Olaus Magntts noch
een derde by; feggende : eenige Lappen maken hare tenten op de
takken van boomen , welke gebogen zijn in de gedaante van een
vierkant, omvan de Sneeuw niet overftolpt te werden, die op het
veld in feer groote menigte nedervalt , als ook uyt vreefe van de
wilde verhongerde becften , die daar dikwils in foo grooteh getal
vergaderen, dat het niet mogelijk is dezelve af te weeren ; en om
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dan nietvcrflonden te wercEn, fetten fy haar tenten op boomem

Ik weet niet al te wel wat den Autheur Eggen wil met vierkant
geboge boomen : ik meyn dat hy wil Eggen , dat de Lappen gewoon
zijn hare tenten op vierftammen van boomen te bouwen, welkeop
vier hoeken ftaan, gelijk als men devier voorname ftukken houts op
de vierhoeken van een huis fet, gelijk als vier pylarenin elke hoek
een, wanneer men daarop bouwen wil. Maar wy hebben noyt van
zulk een foort van tenten hooren fpreken.

Tacitus fegt wel, dat de Finlanders hare woon-plaats nemen op
eenigegevlogten takken van boomen, en miflehien dat onfenAutheur
daargelegentheid uyt genomen heeft.

Wat aangaat noch een vierde foorte van tenten , het blijkt, dat
hy dit niet en heeft konnen ontkenen dan van Zieglerus, die defe
Lappen genoemt heeft Amaxobii, en hier uyt b-fluit Olaus datfein
tenten woonen die op wagens ftaan. Want de kragt van het griexfe
woordeken Amaxobii beduid foo veel als menfchen die op wagens oft
karren leven. Dit gevoelen van de Laplandfe tenten heeft Olaus zeer
bedrogen, {leunende op defe opinie van Zieglerus, welke nogtans
volkomen vals is; want de karren oft wagens zijn by defe volkeren
noch t'eenemaal onbekend.

Wanthoe fouden zy dieop foo een gladdenys konnen
als ook opfulke hooge fneeuw.? hy heeft dan deregre fin van Ziegleri
woorden nietgevat, wanneer hy vande Laplandfe Amaxobii fpreekt.
't Is waar dat de Lappen overal onzeker woonenen dikwilsvan plaatfe
veranderen, fonder een vafte wooning te houden, niet meer alsde
Amaxobii, welke een feer bekende Natie is geweeft, diewel eer zeer
aanzienlijk onderde Scyten was: dit heeft hem eerft te vooren doen
feggen, datfegelijk als heele Legers met tenten hebben, en hare woo-
ningenfoo dikwilskonnen vervoeren als fy willen.

De Lappen hebben dan geen meer foorten van tenten als d'eerfte
twee, die ik befchreven heb, al-hoe-wel'ernoch een vijfde foort van
Vaulus Joviusons voorgedragenwerd, doch defeis van geen belang:

" welke alleen maar onder de Mofcovitifcbe Lappen in gebruyk is, die
haar bed inkleyneholen maken, welke zy met droogebladenvervul-
len ; ofin tronken van boomen woonen, die doorhet vuur, oft door_ ouderdomen verrottingenatuurlijk zijn uytgeholt.

"c Vorders heeft elke tente tweedeuren, een van vooren en eenande-
re vanagteren. De voorfte poort oft deur isdegrootfte, enwerdalle
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dagen open gedaan, door welke men uyt en in gaat. Maard'achtcr-
poort is veel kleynder , in manieren als een achter-poort jen , defe
dientom in detent alle noodzakelijkeleef-tocht te brengen, en door
d'andere'tgeen zy int bofch gevangen hebben, als vogels, wilde
beeften vleys ; of 't geen zy in deMeiren en Rivieren gevift hebben,
zijnde allerky foarte van vifch: want het zoudeeen grootemifdaad
zijn die door de groote poorte te brengen. Vangelijken (als vooren
gezegti.) werd aan geen vrouw-luyden toegelaten door defe kleyne
achter-poort te gaan, wijl het haar op hals enkraag verboden is, maar
de man is alleenig toegelaten, alles daar door te brengen, 't geen hy
op de Jagtheeft gekregen.

dOorfake dat devrouwen door defe poort niet mogen gaan , is,
meyn ik,om datfe haren God Thorus achter defe tenteftaande hebben,
alwaarfy hem offei handebrengen. Dit komt ook van daar - dat het
ontmoeten of de tegenwoordigheid vaneen vrouw een feer quaad
teiken isvoor een man dieop de Jagt gaat. Hier komt wel te pafte
't geene Zieglerus fegt, namelijk dat aan geen vrouw is toegelaten,
door de deur van de tente te gaan , doorwelke de man diedag op de
Jacht ging. Dit kan men dan nietanders verftaan als van d'agter-poort
defer tente , door welke de vrouwen niet alken op de dag vande
Jacht niet mogen door-gaan, maar ooknoit.

Wexionius maakt een befchrijvinge van defe kleine agter-poort,
welke weder toe vallende fich felven kan fluyten; men heeftfe regt
tegen over een venlter, waardoorden dag komt: die uyt jagen ge-
weeft hebben , gaan doordefe poort, fkependenahaareenige Huk-
kenRheen-vleis. De Jager doet dan fijn jagers-kleedafen legt dat in
eenkker-kas, zijnde een elk lang en drie ellen breed, welkeisinde
tente of in 'c venfter, alwaar de vrouwen niet een voet mogen in
fetten.

Dit venfter van Wexionius waar door den dag komt is de kleine
poort van Samuel Rheen , die by na altijd toe is; defe noemt hy het
vertrek oft kker-kas, zijnde deplaats alwaar de manfijn jagers-kleed
in hangt, als ook al het geene hy tot de Jachtgebruykt. Maar de
tenten der Lappen hebben geen afgefloten kamers van muren oft plan-
ken, doorwelke men kan ingaan; defekker-kas is danniet anders,
als het cofijn van't venfter , dat Tan eenige dikke balkjes gemaakt
is, zijnde rontom afgepaalt, en is de tweede faak daar men van
fpreken moet.

De
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De vloer is in de tente zoo geddlt, dat de haarfteden altijd int

middc is; defe haarfteden is rontom met fteenen bezet, op dat hetvuur
de overhand nieten nemen; zy hebbenaltijdeen ketelover vuur han-
gende , by welke aan't achterfte der tent driebalken leggen, op wel-
ke zy haarVleisen Vifch hakken, en voorts ook alle andere dingen
bereiden, diefe tot haarfpyfegebruiken.

De plaats die tuffen defe driegefloten balken is, noemen zy hops,
waar van wy gefproken hebben , alwaar niemand in mag gaan : de
kleine poort welke gemeenlijk aan 't Noorden is, is in 't middenvan
defe fpatie waaraan zyde naam geven van Poffe. De groote poort
noemenfegemeenlijk Ox , defe werd altijdaan d'over-zydegemaakt,
want zyfijn gewoon die altyd tegen het Zuiden tezetten, door wel-
ke zyde hele dag uyten in gaan. D'andere twee zyden vande tente
fijn genaamtLoide. DeManen de Vrouw van'thuisgefin hebben
gemeenlijk haar bed aan een van defe zyden. By de Moeder flapen
deDogters, diegrootezorge voor haar eerbaarheid dragen. Dejon-
gens flapen de meefte tyd aan d'andere zyde, alwaar de knegts en
meiftensfijn, de overige fpatie die na de poort toe is, werd van haar
Kitta genoemt, hierheeft deVrouw haar befigheid- en is voor haar
gebruik; alwaar zy gereedfijnde te bed te gaan , dat achter de ge-
meene poort heeft, door welke men by dageuyt en in gaat. Maar
om alles te beterte verftaan, zoo fiet hierde grond van het plat der
tenten.

A. De kleinepoort PolTe genoemt.
B. C. Deplaat sgebetenLops, door deMans beziet, alwaar haar

Inflramenten xdjn, diefegebruiken, en andere Meubelen meer die haar
tot de Jagt dienflio zjin.

D. E. De^ydendiemenLo'ide noemt, waar van d'eene zjyde van
deVaders des huisgezdns is met z.ijn Vrouw , en d' andere voor de dien-
naars.

F. G. Is deplaatsKitta, alwaar deVrouw is.
H. 'Dehaart-ftede.
I. De gemeenepoort Oxgez.egt.
De dry ftukken houds opwelke zy haar Vleis en Vifch hakken, fijn

defe twee welke gaan van Analtoe, en de derde is die over-dwers
leid,\velkebezonderlijk deplaatfe aflcheid van deMannëen deandere,
in de welke depoorte Poffe genoemt, geplaatft is.

De derdeoorzaak welke dientaangemerkt te werden, is datfe de
heele

De houten
daar men
op hakt.

De platte
grondder
tente.

KJtta.

Loide.

Pctfe.
Ox.

De plaats
Lops,

Deiling
der vloer.

Ilaartfte.







heek plaatsvan defe tenten mettakken van Berken-boomen beleggen,
op datfe van deregen niet zouden nat werden, zy hebben ook geen
andere zoort van vloeren , en om wateygentlykerennetterte leven ,
leggenzyop defe takken eenige Rhee-velkn, op welke zy fitten en
ruften. Dit zijn dande wooningen derLappen, daarzy dagelyx in
leven.

Onder haar ommegang hebben zy nog eenige fuperftitkufe-byge-
loovigheden; d' eerfte is, dat niemant in d'achter-tent mag wan-
delen, indien hy wandelenwil, tuflenhet vuur en d'andere Lappen
die daarby zitten. De tweede is datgeenVrouw over een Mans been
int verbygaanmag flappen, want zy achten dit vooreen groot onge-
luk; derhalvenwagten de vrou-luiden voornamelyk de getrouwde
zich hierwel voor, datfe zulx nieten doen.

Behalven ditLogement hebben zy nogwel bezondere gebouwen ,
diefe Nalla noemen, in welke zy haarprovifie bewaren, Vleis, Vifch,
en 't geen zy tor haar leeftogt noodfakelyk hebben.

Defen bouwen zy gemeenlijk op de volgende wyfe : zy halen een
Pijn-boom oft Maft-boom, diefe 't eenemaalvan fijn fchorfe ontblo-
ten, zoo dathy van buiten glad is en blinkend, 't zy van zelfs, of
door eenig vet befmeert, op dat de Rotten oft eenige andere wilde
Beeften daar nietkonnen by op-klimmen; zy kappen hem vyfoft zes
ellen boven fijn wortel af, zoo dat al detakken afgehakt fijn, daar niets
ever blyvendalsde tronk, hier boven op maken zy twee kerven in
welke twee houten, kruis-wijs over malkanderkonnen leggen. Defe
twee houtenverftrekken voor balken, boven op defe balkjes bouwen
zy haarSpijs-kamer, welke zy met planken bedekkenof met fchor-
zen van Berken-boomeh; met een deuttjen onder aan, om open en
toe te fluiten.

De Figuur isby na even als onfe Duiven-hokken in Holland, die
men boven op een paal maakt, ofop eenigepilaar zet.

Defe Spijs-kamershebben in 't bezonder een poortjen oft deurtjen,
opdie wyfe by na als een valk oft val-deurt jen, zulks dat als de Lap-
lander neder klimpt het deuttjenoft valletjen (wijl het onder de Spijs-
kameris,) weder doorfijn eygenfwaarte toe-valt. Zy hebben een
zoort van ladders daarfe by opklimmen , fijnde uyt een ftuk houts
gemaakt, welke gelijk eenige trappen fijn.

De reden waaaromzy defe Eet-kamer zoo hoog moeten zetten, is
uyt vreefevandeßeeren, en van deBeeften Jarfs oft Gulfigaars ge-
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noemt, diegeduurig op zulkeEet-waren paften, defe konnen dik-
wyls ditheek gebouwom verre werpen en eten al haatkoft op , diefe
hebben , 't welk haar geen kleene fchade bybrengt.

Miftchiendat dit de woonplaatfen fijn daar Olaus %JMfagnus elders
van gefchreven heeft, datdeLappen op de boomen zouden woonen,
vreefende voor de wildebeeften. En om alle defe dingen des te bc*.
ter te verftaan , zookan men daarvan deFiguuren zien.

VII. HOOFT-STUK.
Van dekleeding derLappen, zoo der Mannen alsVrouwen; hartnagt-

kfeeden. en dekens, Schoenen, Leerfen en mutfen.
heeft in fijn nagelate Boeken ons elders willen wijs ma-

weet niet uyt wat Autheur hy zulx gezogenheeft ) dat
deLappen by outs plegen naakt te gaan, dit danheeft hem buy-

ten twyfel een voetgegeven om haar Wilden te noemen, dog dit is van
geenwaardy en alleenig voor een fabel te achten. Andere fijn weder
Van gevoelen geweeft datfe zich met beefte-vellen plachten tekleden ,
geUjk de beeften,en dit komt mem ik alleenighier van daan, datfe hare
kleeren's winters met bontvoeren.

Vorderskleden deLappen fig nietal op een en dezelfde wijfe : want
harekleden fijn niet alken eenigfins van de Vrouwen verfchilknde ,
maar zy veranderen dieook na'tfaifoen destydsen plaatfe, fijnde in
de zomer anders gekleed als's winters : item hebbenfe een ander
kleed in huis aan, en een anderalffe buiten op het veldfijn, ofopde
jagtenvilferyen.

Somers dragen deMannen broeken, diehaar langs de beenen tot
op de voeten neder hangen. Defe broekenfijn zeereng en nauw, en
dekkenhaar de heekzyden van het Lighaam ; hier over doenfe een
rok, ofliever eenrok met mouwen. Defe rok is zeerbreed, en komt
tot over dehelft van hare dyen, zy gordelenfe ontrent de middel.
Zulks datfe ftyfrontom haar lighaamfluit, en zy in 't werken geenfins
daar door verongemaktworden.

Doch de kleding is door ganfeh Lapland niet overal gelijk, nog
eveneens; want de Lappen van 't Mark\ van Vma hebben kleeden
die meer fluiten ,en fijn van voren open: in tegendeel hebben die van
het MarkvanLuhla breeder oft wyderkleeden, en gorden zich met
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een gezondheid om dekndenen over welke zy haar rok trekken, en
defen laten zy zoo rontom hangen.

Defe rok doen zy zoo maarom het lijfzonder een hemd daar onder
aan te trekken, 't welk tegen de order en gewoonte is van alk devol-
keren die in ganfeh Europa zijn , want zy hebben geen linde, noch
geen van allen, 'tzy wat ouderdom fy hebben, dragen eenig linden,
ook zijnfe by haar noyt gewoon hembden te dragen.

Defe kleederen werden van wolle gemaakt. Die van de boeren zijn
wit oft grauw, na dat de kokur van de wolle valt, fonder dat die ge-
verft zijn geweeft: defe ftoffe isvry wat grof, welke zy van de Bir-
karlen koopen , hebbende die uyt Sweden oft eldersvan daan gebracht,
en werd gemeenlijk by haar. Valdmar geheeten.

De kleederen der rijke zijn ookvan wolk, maar zijn wat fijnder
geweven, en van een anderekokur, als groene , blauwe ,en dikwils
rood, maat noyt fwart; want zy hebben een fchrik van hetfwart, daar-
om willenzy die niet dragen ; zy dragen ook wel kleeden van grover
ftof, maar dit is alleenig binnenshuys, ofop werk-dagen, ofwan-
neerfe meteenigen arbeid befigzijn, daarfe fich moeten aan befmod-
den envuyl maken. Maar buitens huyfe zijnfe curieus om opfijn
rijke-luis en na haarftaat gekleed te zijn, met allerleyfoort van koleu-
ren, en datfoo feer haremiddelen dat konnen uytvoeren; op heilige
dagen en feeft-dagen zijn alle haar meubelen enkkedingen van feer
fijne ftoffe.

Hare gordekn zijn van leer, die de rijke luyden met .tukjes zilver
befetten ; defe werden feer digtaan een gefet, in maniere van neute-
doppen, doch wat platter, gepolijft en half rond; maar die armer
zijn, hebben die alkenvan tin. Aan defegordel hangenfy haar fchee-
de met hec mes, en een vierkante beurs, zijnde wat lang en breed;
een leeren fak en een koker met naaldenen draden.

Haar meffen zijn , gelijk alsfy die gewoon zijn uyt Noorwegen te'krijgen; defcheede vanRheen- leer gemaakt, aan delijden met tinne-!
draden genaait, waar mede die ook t'eenemaal vcrciert is, zijnde met
kleyne ringetjes behangen, die daarby neder hangen.

Debeurs is mede van Rheen-leer genaait, maardit leer is onbereid 'en noch met hethair daar op. Hier doetmen noch een ander leere-
fakby, alfoogrootalsdebeurfe, defehangt onderdebeurs, zijnde
met drieknoopen toe-geknoopt. Dit leer is dan bedekt met een -luk
roode ftoffe , of van eenige andere koleur, ook met tinne-draden
gebordum. Gg i In
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In defe tas dragen zy dan een vuur-fteeri, die in 't gemeen niet en
is vankeyen , maarvan criftal, meteenftukltaals, en zwavel, om,
op die plaats daar fy komen, vuur temaken; hierdoenfe ook haar
tabak in, en diergelijke anderedingen meer, die van minder belang
zijn.

De kleyne beurs isvan het zelfde leer gemaakt, en van fatfoen t'ee-
nemaal gelijk; de Figuur isrond en lang by na peers-gewijs: indefb
beurs doen fy haar geld en anderekoftelijkheden, welkefy in waarde
houden; defe is ook gelijk de fcheede, met menigtekleyne ringetjes
romom bekangen.

De naalde-koker is mede op eenfonderlinge wijfegemaakt. Sy
nemen een vierkant fluk ftofs, onder gemeenlijk breeder a's boven,
gelijkende na een lang driekantoft triangel, met af-gefneden punten.
Sy voeren defe ftoffe met leer, op datfe feer fterek foude zijn, in welke
zy dan hare naalden doen. Defe koker voeren fy weder in een ander
van de zelfde gedaante, boven met roode ftoffe bedekt, of van een
andere cokur mettinne-draden geborduert, defe naalde-kokertrek-
ken zy met een kertjen toe.

Behalven defe dingen , hangen zy aan haar riem noch verfcheide
kleinekettingjes van latoen gemaakt, alsook een menigte ringen van.
het zelfde metaal geklonken. Defe kleine kettingjes met ringen
zijn rontom haar lijfgehangen ; de beurs hangt beneden op de buik.
maar d'anderedingen aan defij den: dit zijn danhaar kleedingen, en
het geene waar mede zy haatlighaam vereieren.

Zy dekken gemeenlijk het hooft met een bonnet, opd'eygenfte
wijfe gemaakt, evenals onfe flaap-mutfen, met welke wy des nagts
ons hooft bedekken. De rijke nayen daareen boort van vellen aan
't zy vanVoffen, Bevers ofte Maarters. De bonnetten zijnvan een
roode ftoffe gemaakt, en dikwilsookwel vaneen andere cokur, oft
van witte Voffe-velkn , diefe aan malkander nayen gelijk wy by
ons de haire zadels, doen.

Vorders werden defe mutfenoft bonnetten ook wel van een vogels-
velgemaakt, diefe Loom noemen, op welke nochalk de pluymen
zitten. Sy weten defe huidfoo aardig en behendig van defe vogel afte
doen, datfe noch hooft noch vleugels af-fnijden, en voikomentlijk
een aardige bonnette gelijkent.

Olaus Magnus zegt datfe hare mutfenvan Oyevaars-velkn maken,
Endvogels oft Hanen, waarvan zy in datLand een ontelbare menigte
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hebben, zoowelalsvan andere vogels. Hyfpreekt niet van huis-
Hanen , maar van wilde-Hanen, welke fijn Faifanten en Eend-vo-
gels: dehuid weten zyook zooafteHroopen en tebereiden. Defen
Autheur geeft elders een afbeeldfel van zoo een vogel.

Zy makenhand-fchoenen op een zeer ongemeene wyfe, enfchoe-
nen op haar eygen fat foen , alle van Rheeu-leer, met het hair daar
nog aan zittende, zelfs tot onderaan deplanten der voeten toe. Zy
dragen z >rg datzy fe van twee zamen genaide ftukken maken , van
welker eene het hair na voren toeis, en d' andere met het hair na ach-
teren toe, omdat defe zolen oft lappen zeer blinkende zouden fijn;
indien het hair maar aan eene zyde was, zouw de zelve in bet gaan de
voet nietgenoeg fluiten.

Dit deel is niet meergczoolt als de relt van de fchoen, heel anders
als men by ons doet. De gedaante is heelflegt en qualyk gemaakt,
hebbende boven maar een dekfeloft over-leer, dat'er de voet inkan;
van voren is de fchoen als een vogels-bek dienaboven omgekromt is
en eindelyk puntig werd. Defe pikeren zy rontom , en hegten daar
eenigekleine ftukjes roode ftoffe op, ofvan een anderekoleur. Zy
Heken haar blootevoeten in de fchoenen , en binden die onder hes
been meteen band, diefe zoo twee, drymaalom binden om vaflte
houden. Zy nemen, daar toe het leer van het voor-hooft van een
Rhee ; om dat ditdeel zeer dikis en flerk, geduerende wel twee vol-
komene jarenachter een.

Opdat nu defe fchoenen haar niet te ruim zouden werden en van
de voeten vallen , vullen zy die een weinig met hoy, 'twelk een ze-'ker langkruid is fijnde eygen aan de Lappen, dit bewaren zy om tot
ditgebruik tebefigen.

De Mannen en Vrouwen dragen in dezomer een ander zoort van 1kleden t' eenemaal van ker gemaakt, zonder hairigheid, want de J
hairenEjn uytgetrokken, ofmet een mes afgefchoren ; defe dragenfê
niet altijd, maar alleenig in eenige bczondere voorvallen, om zich
te befchermen voor de moeyelykheid der vliegenen horzels, opdatfe
met hareangels door het leer niet zouden Heken.

Des winters dragen deMannen onder-broeken gemaakt van vellen
diefevan deRheen pooten halen methet hair daar aan : hare winter-
kleden diefe by haar Muddes noemen, fijn ook rouw met hair van '1
het zelfde dier. Defe Muddes fijn niet alle even eens, want de eene
isvcelbeterenkoftelykerengemakkelyker als d'andere. De roeeft
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geachtHe en de koflelykfte fijn van jong*Rheen-velletjes, welkeeens
verhakt fijn, 'tgeen gemeenlyk ontrent St. Jacob gefchied : defe
kleine Rheetjes krygen dan terftond een nieuw hair , hellende na
denfwarten; zulke beef jes, dan op die tyd geflagen fijnde, geven
zeerzagte, handzamen en makkelyke Muddes.

Zy dragenook leerfen van hetzelfde ker gemaakt, daar het hair
nogaan zit. Ook dragen zy moffen en hand-fchoenen alvan het ey-
genfteleer. Haarhoofcdekkenfemeteenzoortvanbreede mutfen,
diehaar achter op defchouders neder hangen, en de zelve voor een
gedeeltenbedekt, niet anders open latende als vooreen gat om door
te fien, defefijn zeer gcrieffelyk om de harde koude af te weren,
als ook om in deregen , hagel en fneeuw te loopen.

Alk defe kleden dragenzyblood over het lijf, zonder eenig hemd
oft hemd-rok aan te hebbé. Zy gebruiken dithoy niet (waarvan wy
bovenfprakenj dan alleenig in haar leerfen, en fchoenen; s'winters
dragen zy zelden wolkkleden. Zy hebben een gordel over harerok,
die haar maar over d' helft van haar beenen hangt; het hair van defe
kleden is altyd buiten , zoo datfevan boven tot onder even eens gely-
ken als debeeften zelfs.

Defe aanmerking doetons debefchryving van Zieglerus verftaan,
welke aldus is luidende, aangaande de winter-kkderê der Laplanders.

Zygebruiken, zegthy, indit gety van'tjaar Zee-kalvers-velien
tot hare kkeding, ofookwelßeren-huiden, welkezyfraitjes weten
te bereiden; zy doen defe heeltemaalaan, boven meteen knoop aan
hethooft toegedaan, zoo datmen hare oogen alkenlyk ziet, zijnde
het heek aanligt ganfeh en gaar bedekt, even by na offe van bo-
ven tot onder in een deken oft zak genait waren. En al is 't dat dit
kleed juiftzoovaft om al de leden niet en fluit, gelyk andere kleden,
zoo moetmen weten dat ditmeerder gedaan is om de warmte danom
't gemak.

Ik mem dan dat'et hiervan daankomt, datfommige foo ligtgelooft
hebben, datdefe menfchen hairigfijn als de beeften, om datfe met

zulke hairige huiden gekleed gaan. Eenige Autheuren hebben,
mem ik, zulks door onwetenheidgefchreven, en andere weder uyt
genugt, konnendehaar zelve in zulke buitenfporigheden voldoen,
voornamentlyk in landen dieverre afgelegen fijn, waar over de le-
zers fig dan quanzuis verwonderen.

Hy zegt dat deLaplandfe Natie van boven tot onder met hairige
huiden
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huiden gekleed is, en hy merkt aan dat dit by zommige ingangheeft
gegeven om zich in te beelden dat daar wildemenfchen fijn , dieover
de ganfche huid ruig zouden wefen. Ik en weet egter niet of'er elders
diergelyken fchryver is welke zegt dat'erzulk een zoort van men-
fchen in Lapland gevondenword.

Maar wat aangaat de Ciclopen , dieniet meer daneen oog in 'tmid-
denvan het voorhooft zouden hebben, 't -welk Adamvan Bremen in
dit land meint tefijn, ik geloof, dat zulx uyt de zelfde reden is voort-
gefproten , om dat men door defe kleding van haar lighaam niets
en ziet, want ze over al bedekt fijn met hair, alleen dat voor aan
haar muts een gat is, door welke zy fien. Men heeft dan gelooft
dat dit gat het eenige oog was, 't welk zy int midden van het voor-
hooft hadden, 't Geen'er gezegtisvan de Zce-kalvcrs en de Beiren-
huiden fchijnt niet al te aannemelyk; want defefijn onder de Lappen
zeerongemeen , en zy befigen die tot andere gebruiken.

Vodersde ryke Lappen kleden haar cierlykophare wyfe, wantop
Zommige plaatfen vercierenzy haarkleeden met ftukjes rood laken,
ofvan eenig ander koleur, en borduuren die met verfcheide gcdray-
de draden van tin, zy maken figuuren van fterren, bloemenen ande-
re dingen, gelyk men zulxin d'afbeeldingen zouden konnen zien.

Aangaande nu de kleedingen der vrouwen, die fijn in de winter
ook anders als in de zomer. In dezomer dragen zy rokken , welke
haarboefem, armen ent ganfche lighaam bedekken, hebbendevan
voren eenige ployen, die tot aan d'armen toe gaan ; defe wyfe van
kkeding noemen zy Volpi; deferokken hangen zy naakt om het lyf,
bedienende fig niet meer van hemden alshare mannen.

Dit heeft ook de Graafvan Bnenne bedrogen , want defe isvan ge-
voelen dat de Laplandfe vrouwen, behalven harekleeding van vellen,
daaronder noghemden hebben, die na alk waarfchijnlykheid van
geen lindenfijn geweeft, maar van gedroogde darmenoft Zenuwen
der beeften, diefe met een zonderlinge behendigheid zeer dun konnen
maken, waarvan zy by gevolg linden zouden weven; maar dit is
ganfchelyk valfch. 't Is wel waar datfe van defe Zenuwen oft dennen
draden maken, maar zy weven daar geen lindentot hemdenaf, maar
gebruiken diealken om hetker te nayen.

De rokken van flegte en gemeene vrouw-luiden , fijn van zeer gro-
ve ftof'twelk van de Boeren in Sweden gemaakt werd , en isby haar,
Waldmar gehieten. Maar deryke vrouwen, die van grooten ftaat
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zijn, dragen feer goed Engels laken van gemeen rood oft fcharlaken l
't welkzy wel weten te fchikken.

Sy hebben een Riem om haar lendenen, als zy haar op-pronken;
defeis in fommige dingenvan deriemen dermans verfcheeiende,want
voor eerft is die veel breeder, en dikwils drie vingers breed. Defe
Riemen zijn danverrijkt en bezet, met platen foo lang als een vinger
oflanger, op welke eenigefiguren van bloemen , kleine vogeltjes en
diergelijke gegraveert zijn. Onder zijnfe vaft gehegt door een band
van leer en deen met dander dicht by een geregen , te-t dat de heek
riembezetis. Defe platen zijn gemeenlijk van tin, en daarom heeft
Olaus Petri rnifTchien gezegt , datde zelve van tin gemaakt waren ;
maar de vrouwen die van goede middelen en flaat zijn, dragen daar
zilvere plaatjens aan, goude vind men zelden ot noyt.

Aan defeRiemen hangen zy menigte van latoenekettingjes, aan
eene van die hangt een mes met fijn fcheede, aan d'andere debeurs,
aan eenderde de naalde-koker, en aan dek hangen zy wederom een
groote menigte van kleine ringetjes van latoen gemaakt. Dit goed
doenzy nietop haar zijde hangen, gelijk de vrouwen van andere na-
tien gewoon zijn te doen, maar zy laten 't regt voor haar buik neder
hangen. Het gewigt daarvan is dikwils foofwaardat het over de
twintig ponden kan halen. Men moet zich ten hoogften verwonde-
ren , hoefe zulk een fwaartegeduerig konnen dragen, niet alkende
gantfche dag door, maar alledagen. Egter fcheppen zy groot ver-
maak in dit groot getal van ringen; en 't geklankdatfe maken deen
tegen dander mogen zy feer geerne hooren, want zy beelden haar in
dat dityets doetom haarfchoonigheid en goede manierente agten.

Wexionius zegt , datfe ook kettingjes en ringen van tin daaronder
hebben, maar ik geloofdatfe daar zelden tinne by hangen: dewijl zy
gemeenlijkvan latoengemaakt zijn j want dievan tin, konnen niet
lange gedueren, en gevenook geen ofweinig klank, ook werd het
tin terftond vuilen wankoleurig als lootby na: in tegendeel blijft het
latoenlange helder en fchoon, hoe meer gehandelt hoemeerder het
komt te blinken.

Laplandfe vrouw-luiden dragen op haarborft een zeker derfel
f°° breed by na als een palm van een hand : ditvercierfel noemen zy
Krakka., en is van roode oft andere coleur gemaakt. Syhangenhet
om haar hals, gelijk een goude ketting, en dit hangt'er dan op de
borft tuflehen de mammen in, hier hangenfe menigte, van blaasjes oft
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en deflelfs lnwoonderen. 11. Boek. f7'
ronde bolletjes aan, digteby malkanderen , met eenige kleine plaat-
jes oft bladen van eenigmetaal, welke neer hangen en fig bewegen.

De ryke nu hebben daarzilvere bolletjes aan , of ten minften ver-
zilvert of verguit, waar op verfcheidentlyk gefneden en gegraveert
is, dithebbenfe niet alleen op dit hals-eieraad, maar ook op haarrok
da'arfe deboefem toefluiten, van mcenigte differente figuuren, van.
bloemen, vogelsen andere meer; en ditheeft zoo wel twee of drie
ryen, deen tegen danderover.

De vrouwtjes die nu arm fijn en demiddelen nieten hebbenom fil-
veretedragen, hebbendievankoperoftin; dit vercierfel hangt als
een fchilt.- dit is haar grootfte cieraad, enzy pronken daaraldermeeft
mede : hiervan kan men beft defiguuren fien.

De vrouwluiden van het Lapmark van Luhla laten het hair neder-
hangen; maar die in 't Markvan Vma woonen, vlegtenhet op met

linten, makende dry hair-lokken, diefe agter af latenhangen, lijnde
aan het eyndgevlogten en vaft geknoopt.

Sy dragen eenplatte hulle daarover, zijnderond aan dezijden ,en
rood van cokur. De vrouwen en dogters die nurijk zijn, maken daar
een galon oft koord van linde dradenop, omdat zulx als men hooge
Fceft-dagen h'eefc, uytftekend fouw lchijncn ; defe hebbenfe ook
wanneerfe trouwen ofop de jaarmarktengaan. Haar beenen dekken
fymetkouffen, die haar tot aan de voeten toe komen-, haar fchoe-
nen zijn als dievan de mannen , diefe opde zelfde wijkbinden.

Hare winter-kkerenzijnby na van d'eygenfte wijfe als dievan ha-
re mannen; wantfe maken harerokken (diefe Muddennoemen ) van
Rheen-huyden met het hair daar noch op fittende; en onder-broe-
ken om de'fneeuw, als het een quaat weder is, en een moeyelijke
weg, zijnde gemaakt van Hamel-vellen, defe gebruyken fy ook tot
rokken, met het hair buyten.

Ookhebbenfe mutfen alsde mannen, waar mede fyhet gantfche
hooft bedekken. Selfs in de zomer dragenfy diergelijke mutfen om
het aanlicht te bedekk.n, en datvoor de (.eken der muggen te bewa-
ren, zijn alken van eenigeftoffe gemaakt. Sy bindendie
met een band om den hals dicht toe ; het onderfte deel hangt haar
's winters over defchouders, fy konnen dieop-hakn tot boven over
't hooft.

Dit is dan vande kleeding der getrouwde vrouwen en van hare ,
dochters gefproken; want die gaan al op eene wijfe gekleed, ,
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mtn vind geen onderfcheid tulfchen deenöfdander.
Behalven de kleeren diefe daags aan hebben, gebruyken fy noch

nacht-kleeden om mteflapen; maar zy hebben geen gepluymdebed-
den, gelijk als wy hier te landevan verfcheide veeren hebben. Olam
Magnus is bedrogen geweefl , wanneer hy fchreef datfe die gebruyk-
ten. Haar nacht-kleederenzijn van tweederley foort , die, waarop
zy leggen, en geene waar mede zy fich dekken; defe zijn ook ver-
fcheyden nahet zaifoen van't jaar. Sy leggen opRheen-vellen , die
flegts op takken en bladen van Berken-boomen gefpreidzijn ; dit dient
haarvoor kaf en Matraflen van ftroo, waar opfy zagt genoeg leggen;
zy hebben geen bed Heden oft flaap- banken, want fy weten daar
t'eenemaal niet af: en hebben die noyt in haarLand gezien.

Wat aangaat de kleederen daar fy haar des zomers mede dekken,
defe zijn wolle dekens; het hair van de draden der dekens is buyten
gemeen lang, 't welkfy Raaner ofRyer noemen. Hier mede bedek-
ken fy niet alleen haar gantfche Lighaam, maar zelfs ook hethooft,
op datde muggen haar niet Heken zouden, waar door fy des zomers
in de nacht grootelijksverongemakt worden. Om haar azem nu wel
tekonnen fcheppen, en dat de zwaarte der dekens haar niet met te
grootenwarmtelaflig fouw vallen, hebbenfe de gewoontedieboven
met touwen aan de tente vaft temaken en aldus op te hangen.

Dit zijn dan haar zomer-dekens : maar diefe des winters hebben
zijn Hamel oft Rheen-dekens, over welke fyde zomer-dekens leg-
gen , waar van wy boven gefproken hebben, en die in Noorwegen
gekocht werden : defe hebben zy altijdwinteren zomer, hier leggen
zy naaktonder, fonder yets anders ophet lijfte hebben.

Uyt de afbeeldihge zalmen beft konnen befchouwen , wat klee-
ding de Lappen gebruyken, foo des zomers als des winters. Inde
bovenfte figure is een vrouw dieeen kintjen in een wiegjen heeft, dat
zy achter op de rugge draagt; maard'onderfte vrouw draagt hetop
haar arm in 'i wiegje, gelijk de gemeene gewoonteis.

VIII. HOOFT.
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VIII. HOOFT-STUK.
Van hei Voedfel , Spijl en Lappen : Kaas, Boter, Confitu-

ren , en hare bereydingèn. Tafel-gereedfchap , gulftgen aart.

Plegtelijkheden na de maaltijd.

ALle de Lappen hebben niet eenderiey Spijs: want die op de
Bergen woonen , gaan zelden of noyt om te vifTchen , voe-
dendefich alleen met het Rheen vlees , waar van fy gantfche

troepen hebben. Sy eten het vkes, en vergaderen de melk daar van
omKaistemaken; maar als hetmarktof kermis is, welke gehouden
werd wanneer het St. Jan is (defe heeft menalle jaarin Noorwegen)
dan koopen fy OlTen , Koe\en , Geyten en Schapen, Waar van zy
de meikin dezomer gebruiken, en de zeEebecften indeHerfft {lach-
ten, om het vlees te eten. Maar defe zijn hier feer zelden , omdat
zy die in dat Land niet en hebben , noch middelenkonnen verfchaf-
fen om die te koerpen , ofom daar een groot getal te konnen voeden,
wijlE dan van het voeder tot defe beeften , ontbloodzijn : ookfoo
konnen zy die 's winters niet-tallen, oft van dekoude bewaren; die
beeften mogen daarook niet wel langgedueren. Dit is dan ookd'oor-
faak dar zy diein de Herfft moeten flachten, want de weydenenhet
voeder haar dan beginr t'ontbreken.

Maar dewijlfealtijdteen groote menigte van Rheen voeden, heb-
ben zy gemeenlijk eenander wijfe om zich te fpiifen in de winter als
wel in de zomer, want in detijd vande Herfft en dewintereten zy
altijd gaar gekookt vlees, maar in deLente-tijd en zomer etenfy Kaas
Van de melk, met het vlees dat zy in de winterby de lugten wind ge-
droogt hebben.

De gewoonte van het gantfche Noorder-deel is, datmen onder
de Lappen het vlees des winters inde.lugt te droogen hangt, om dat
ai de vochtigheid doordekoudewirid daaruyt gejaagtwerd , en bekt
dat het vlees fonder te bederven goed blijft. . De Graaf van Brienne
zegt dat dit vkes rouw is, maar zulks is niet waarachtig, foo men dit
■Woord ten uyterften wilde ziften , wijl hetgeen vlees is, dat van een
even geflagt beeft afkomt (gelijk men zich wel foude konnen inbeel-
den,) maar is door de over grootekouw vermurft en gedood , foo dat
het qualijk noodig is tekoken, en 't werd foo gaarals hetvkes in an-
dereLanden, 't welk in de Son gebraden werd.

Hhï Men

Droogen
het vlees
indewind.'

Des win-
terseten Cy
anders als
zomers .
Maar kon-

Inen die
niethou-

,den.

Kaas.

Koopen in
Noorwegen
Oflenen
Koeyen.

Haar
voedfel.



Men ziet by ons veele menfchen die 'szomers in Holland om het
gras te mayen komen, welkehet fipek en vkes, dat gerooktis, eten:
ook is'er in Holland niet gemeender als drooge fcholletjej te eten,
welke daarvoor een delicatelïeheen gaan. 't Is daarook zeer gemeen
dePekelharing en Anfjovesrauw te eten; derhalven moet men zich
foofeer niet verwonderen. Inde Lente-tijd etenfy dan diergelijken
vlees dat inde wind gedroogt is, maar zomers kven zy by demelk,
Kaas en Kernemelk, diefe Kamada noemen.

Zy zuigen dikwils deRheen, voornamelijk de kleide kinderen,
diefe daar onder fetten, als ook de knechts, die geen order van op-
voeding hebben, defe melken in 't holle van haar hand, en flurpen
diefoo op.

De tonge derRheen, is by haar een lekker beetjen , 't welkby ons
ookis, wanneerfe wel gerooktengekookt op tafelgedift werd. Maar
by haarluiden werden de tongen gebraden. Het vet en merg uyt de
beenen, 't geen feer goed en delicaat van fmaak is, dat is haar befte
koft diefe fchaffen, waar van fy geen minder cier maken, als de Hoog-
duytfe natie van de Oefters, en vrugten, die nieuws elders van daan
gebracht zijn. Dit merg hebbenfy des tegratiger, wanneer het wel
gevoed is, en van een vet gemaakt b-efl. Des zelfs beenen zijn in
den Herfft heel vol, maar iv de Lente-tijd ledig. Het bloed vande

Rheen doen de Lappen ook in water koken , het welkfy als pottagie
eten, en dit is haargemcenfte koft diek hebben.

De Lappen die in deboften woonen levenvan de vifch-vangfl:, als
ook van het vogel-fchieten en de jagt van wilde beeften. En al iffc
datfe alk defe dingen in overvloed hebbenten allen tijden, foo ge-
bruyken fy die het heek jaardoor, wijlfe niet genoodzaakt zijneen
anderekolt in de winter, en een andere inde zomer te gebruyken.
De woorden van Olaus Magnus en Peucerus moet men van defe "Bes-
Lappen verftaan , dat de Lappen namelijk vande vifch- vangft en de
Jagtmoeten kven. Het gebruykvan vifch is by haar zeer gemeen.
Wat aangaathet wilde beeften-vkes, hebbé fy liever het Beeren-vkes,
alsvan eenig ander gediert; hier mede begiftigen fy zelfs haarbefte
vrienden. Onder de voornaamfte foorten van vogels , etenfe ge-
meenlijkzeker foort diemenby de SwedenSniceriipor noemt; 'twelk
vogels zijnmet ruige pooten, gelijkende feer wel na hafe.pooten.

De Lappen voeden zich nietalleenvan hetvlees dervogels, maar
eten ook haar ey eren, diefe 'm de Lente in groote menigte vergaderen
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langs deMeiren enRivieren. Sy weten zich in dit eyer-focken al vry
behendig te helpen ; want fy weten dat zeker vogel genaamtKiaod-
ker, gewoon is fijn eyeren inde holenen groeven der boomen te ver-
bergen. Soo foeken fy daneen holle boom , diefe fagen , en hangen
eenkegel oft kloot aan een ander boom, floppende beyde gaten on-
deren boven toe met mofch; thans makenfe een gat int midden,
daar de vogel kan in-komen, defe dan binnen zijnde, en hebbende
fijn eyeren geleid , foo vangenfe hemint neft, ftaan hem dood , en
nemen de eyeren uyt het onderftc gat, 't welk zy weder toe-ftoppen.
Zeker water-vogel is dan gewoon in dit neft te komen en daarfijn
eyeren in te leggen, welkezy op de zelfde wijfe vangen.

Behalven defegemeenekoft, hebbenfy noch een andere foort van
fpijs. Haar faucen zijn van wilde roode vrugten Capes gefegt, en
Aard-befien , ookhebbenfeeen zeker foort van Moer-befien, welke
ly Noorweegfe Moer-bcfien hietcn. Noch makenfe een anderefaus
oft toe-fpijs van Steen-angelica , en de binnenftc fchorfle van Pijn-
boomen, diefe op hare wijfe fmakelijk konnen toe-maken; en hier
mede moeten fy zich behelpen , wijlfe geen fpecerijen uyt Indien
krijgen.

Dit zijn dan de Laplandfe Spijfen. Gelijk als fy nieten zayen, foo
tnayenfe ook niet, volgens het gemeene fpreekwoord , de meefte
hebben geen kenniffe van brood, want alle fpijsdie van Koorn oft
Meel gemaakt is, werd by haarheel zelden ofnoyt gevonden ; want
indienfe die al hebben, moetenfy datvanandereNatienkrijgen , en
dat hebbende , eten fy daar feer weynig van. Sy hebben ook geen
zout, en by aldienfy het alvan anderekrijgen , doen fy feer weynig
in haar kolt, foo dat mennauwlijksproeven kan of die gezouten is of
niet, ditzijn de Berg-Lappen, die dat gebruyken.

Maar deLappen van het Markvan Vma eten alderley foort van
brood, indewinterkoopen zy Meel, 't welkfy uytNoorwegenkrij-
gen , d'eeneeen tonne vol, een ander twee tonnen, na datfe macht
en middelenhebben. Zy doen dan drieof vier lepelen van dit Meel
ineen pot, 't welk zy meteen weynig water beflaan, en gekneed heb-
bende, maken zy een foort vaneen koek, welke zy op de kolen leg-
gen, zyftekenhemaan eenftok, en houden hem foo over hetvuur
om tedroogen, dan eten fy die op; ditfoort van brood werd in hare
taal Tegga genoemt.
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In plaats van Meel oft Brood gebruiken fy vifch, diefe in dewinter
by een uitftekende koude laten droogen ; maarby de zomeren Lente,
hangen fyfe in de windenzonne ; en aldus gedroogt zijnde, Hampen
fyfe tot poeder. Indien wy Olaus Magnus zullengelooven, verga-
derenfy zegt hy, intbegin van dezomer de botten vande Pijn-boo-
men , welker merg feer foet is, 't geenfy in plaats van Brood oft Meel
gebruiken. De khorffe van defe boomendient haar voor zout, na
datfe dieop defe wijfe bereid hebben.

Vooreerfi fchilkn zy dePijn-boomen van hare dikke grovebaH,
tot beneden aande aarde toe, dan trekken fy de middenfte dunne
khorffe af, diefe wel zuiveren , en doen die in feer dunnebladen.
Defe bladen doenfe dan in de zonne droogen , en breken die in kleine
ftukjes, vullende daarhaar bakken mede. Defe bakken begraven zy
onderd'aarde, die met zand bedekkende, defe fchorfle latenfy foo
een dag lang op haar eigen warmte teeren oft koken. Zy Hoken vuur
boven op dieplaats daar die kiflen begraven zijn , en dat wel van een
groote menigte houts , zoo dat defe fchorffen door dit groote vuur
moeten dootkooktwerden, welke, dan eenroode koleur krijgen, met
een fmaakdie feer foet en aangenaam is. Ik heb gezegt dat zy die in
plaats van zout gebruiken, omdatzy qualijk kofl eten, daar zy die
niet mede berdden; want dit is daar lbo int gebruik, gelijk als de
zuiker by ons.

De Laplanders onderhouden defe plechtigheid nog feer religieufe-
lijk, 't welkeen overblijfTd is van'tgeen de Catholijkenhaargeleert
hebben, datfe alle Vrydag een zoortvan vaflendag houden. Want
opdie dag etenfe niet anders ah vifch, diefe van andere Lappen moeten
koopen, indienzydieniet en hebben , ofzelfs geen gelegentheid kon-
nen krijgen om te viffchen. En is't dat het gebeurt, datfe geen vifch
bekomen konnen, foo gebruiken zy melkenKaas in deplaats".

Vorders hebben zyde gewoonte van alle haar fpijfe aldus te berei-
den. Zy laten het verkhgeflagte vleeskoken, 't welk gefchiedby
klein vuur, en zoo lang daar omtrent over hangt als men een 200de
vifch kan koken , achtende dafet dan zappiger blijft, en dat anders de
jeu daar te veel zoude uyt koken , waarvan zy feer veel houden, dan
foo houdenzv dat vocht voor haar drank. Datfe defefpijfe foo kor-
ten tijd lieten koken, is noch in 't begin van voorleden Eeuw geweeft.
Zy laten dikwilshaar vlees en drank in eene ketel te zamen koken zegt
Samuel Rheen : het anderevlees dat in delucht en wind des winters
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en zomers hard gedroogt is, eten zy fonder dat'etmeer gekookt werd ;
en dit is het waarom deGraafvan Brienne meint dat zy hetvleesrauw
eten.

De melk hebben zy van haarRheen op het uytgaan van den Herfft,
diefe met een goed d.elwaters doenkoken , om datfe feer dik is; of
zy zettenfe wel in groote vaten , en brengen die buyten des winters
indekouw, op datfe binden fouw, en hard worden als een gelei,
en dan konnen zy die zeer lange bewaren , fnijdende dik even als
Kaas»

De Vifch zijnfe gewoon op de volgende wijfe te bereiden : wantzy
koken een gedeelte , en d'andere etenfe droog. Na datfe een brave
zoode met vifchgevangen hebben, zoo maken zy al devifch fchoon
diefekrijgen, voornamelijk de Snoeken; defe hangenfe dan op aan
kleine ftokjes die daar toe gemaakt zijn, en boven op bedekt, opdat
de regen en fneeuw de zelve niet mocht doen bederven , en ver-
rotten.

Dit dekom deviffchen te dekken is gemaakt van baden oft fchillen
van boomen , died'eene op d'anderegeleid werden en metkleine Hok-
jes vaft gemaakt, welke daar bovenop zijn. Dit gebouw noemen
zy Lueffte. Dit hebben zy in 't gemeen achter hare tenten.

Zy laten die by dewind oft zonnefchijn hard droogenwanneer het
Lente oft zomer is: zoo datfe altijd drooge vifch konnen hebben,
want des winters droogen zy die by de harde koude, konnende die
het gantfche jaardoorgoed houden.

Wat aangaat dekleine vifch als baarsen Zee-koning, die maken zy
nietfehoon, omdat hetvetder ingewandenzich overd'andere dee-
lenuitflrekt; maar zoo ras als zy die gevangen hebben, houden zy
die over een helder brandende vlam, diefe van kleine Pijn-booms-
rijfen ftoken ofwel van Ypen-boomen, als zy danhalfgebraden zijn,
hangen zy dk in de zonne om verder te doen droogen. De vifch dan
op defe wijfe bereidfijnde is vanzeer goeden en deiicatcnfmaak.

Vorders wat devifch belangt diefe niet en droogen, defekoken zy,
én eten de zelve foo verfch op, alsfe gevangen werd. Zy laten die in
een Ketel zieden; het zy alleen, ofmet vkes daarby gedaan , 't zy
Van vogels, of ander wi'de beeflen-vlees. Sy braden noit vifch oft
vkes, uitgenomen de tonge van deRheen, en de merg-beenen, diefe
by het vuur gaar maken, want fy breken dieen eten hetmerg daar
uit. Ik ben verwondert dat. Olaus Magnus het tegendeel daarvan
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heeft konnen fchryven, datfe namelyk het vleis der wilde beeften
braden diefe op de jagt gekregen hebben, en het zelfde zeer zelden
koken. My dunkt dat de woordenvan Zieglerus hem tot defe dwa-
ling eenvoet gegeven hebben; hy heeft miflchkn in defefchrij ver ge-
lefen, dat de man zooras hyvan de jagt quam, fijn vrouw het vleis
toonde van het beeft aan een fpitow> te braden ; hy heeft dan gedagt
datfe dit waa'rlyk deden, en miffchien dat den Schryver opfijn eygen
houtje daarby gedaanheeft om te braden.

De Vifch dandiefe verfch gevangenhebben , latenzy wel te degen
langkoken, wanneer zy die nietkonnen bewaren ; want zy achten
dat de vifch, wanneer die niet behoorlyk gekookt is, ongefond zou
wefen, enkoorfen veroorzaken , 't welk niet zonderreden is, voor-
namelykals'ergeen zout by gedaan werd.

TT _M _» «
__

tl __* 1. _• .1 _.
Haar Confituren en nagerigte beftaan gemeenlyk uyt verfcheide

foorten van kleine vruchten, en in plaats van Appelen, Peeren, No.
ten oft andere diergelyke dingen, hebben zy andere vrugten, diezy
op de volgende wyfe bereiden. Zy kooken Moerbefien , die van
een yder Noorweegfe Moerbefien genoemt werden, wanneer als defe
beginnen rijp te werden, latenzy fe op een weinig vuurs zonder wa-
terkoken, inhaar eygen zop, tot datfe murfgeworden fijn, dan
fmytenfe daareen weinigfijn geftooten zoutin: dangieten zydezel-
ve in een vat gemaakt van Berken-boomen-fchorfïen , en die wel toe-
geflopt hebbendeaan alkzyde, zetten zy het vat onder d* aard, en
dekken hetmet aarde toe; als het dan gebeurt datzy defen Moerbefien
willengebruiken , graven fyfe weder open, fijnde dan zoo verfch en
volkomenoffe daareerft in gezet waren. Zy verkoopenfe ook aan
de Lappen die op de bergen woonen, voor kaas, jongeRheen , of
voor het vleis van de zelfde beeften.

Dit is d' eenigfte vrugt diefe gebruiken , wanneerfe geen andere
vrugten hebben, zy hebben de gewoontewanneerfe nog verfch fijn,
die by haarvifch te mengen , en daareen bezonder geregt van te ma-
ken: diefe dan aldus koken. Zy lateneerft devifch in waterkoken,
doen daardan de graté uyt,en mengë diemet de Moerbefien,ftotende
de zelve meteen houte Itamper onder malkander, 'twelk zy dan in
form van Potagie eten. Dit doenfe niet alleen met defe Moerbe-
fien, maarook met wilde roode Capes, oft andere vrugten, die by
de vifch wel paften.

Behalven de gezeyde Confituren hebben deLappen nog een an-
dere
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derezoort, 't welk zy onder haar grootfte Delicateffen houden, de-

fe maken zy vanSteen-angelica _ hkr van nemen zy de (tronken ccrlc

in 't faad fchietcn en nog malslijn, fchillen daar d' uyttcrfte baftcn af,

defe zoo gezuivert fijnde laten zy die op dekolen braden, eten dieop,
en geven haareen zeer goede aangename fmaak.

Noch hebben zy een andere bereiding om defe Angclica toetema-

ken Zy nemen de {tronken eer zy in 't faad fchkten, want zy anders
houtachtig werden, kappen die in kleine ftukjes , en laten die dan een
ganfche dag in enkeleRheen-melk koken, totdat die heelrood van ko-
leurwerd, welkkookfelzy dan voor dewinter, als ook tot andere
tydenvan'tjaar, bewaren. Van defe koft houden zy uytnemend
veel ft welk genoegzaam te gelooven is) wanneer men gewoon is die
tegebruiken, want de gewoontedoethaar die zeer aangenaam wer-
den , achtende dat die koft wonderlijk gezond is: want zy bevrijd.

voor alk quade logt, en geeft een goede maag; looft winden, en
doorfnyd alkflijm: gelijk men zulx uyt degenees-boeken verder kan
betoogen. , *,-,,

Behalven defe hebbenfy nog een ander zoort van voedfel,'tgeen ge-
maakt werd van grootefuuring metRhccn-melk gekookt: het laat-
fte eindelijk is, 't welk gemaakt werd van de Pijn-boomens-baften,
dkfe in plaats van zout gebruiken (als boven verhaalt is) en koken,
oravcndedieind'aard, ontfteken daar eengroot vuur over &c. Dit
noemen zy in haretaalSantopelzi : maar in'tLapmark. van Vma zeg-
gen-e daar tuepfesk»rfmertegen, en de Berg-Lappen verkoopen die
wederom aen de Lappen diebeneden in deboften woonen.

Ik reken defe koft voor delaatfte, want ik weet met te wel of zy de
Boter onder harefpijfe hebben; wantde Schrijvers die 'er van gefchre-
ven hebben, geven de minfte blyk niet dat deLappen deBoter zouden
gebruiken; ook verzekeren ons zommige datfe geen Boter van de
Rheen-melk konnen maken. Samuel Rheen zegt dikwils, datmenk
op defe wijk maakt: zy gieten de meikineen ketel, zy koken die dan
zoo dik alskaas, die geduurig met een ftok omroerende, op datfe
nietmogt aanbranden; defeBoter is danvaneen witte kokur, den
ongel zeer gelyk; hier doenfe wat zoutboven op, en bewaren die in

eenigvat. . ~Ik flap nu over tot hare Drank., die gemeenlyk water is, t weiK

deGraafvan Brtenne zegt gefmolten Vs te fijn. Maar zulx kan met

altijd waarachtig wefen: want het is juift niet geloofelyk, dat m een
j j Land,
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Land, daarzoo grooten meenigtevan Rivieren en Meiren fijn , het
water over al onder het Vs zouderHocvriefen. En omgeen gevroren
water te hebben, houdenzydat 's winters ineenketel, die ten halven
over het vuur hangt in detent, en elk neemt met een lepel daar zoo
veel uit als hy van nodenheeft. Derhalven drinken zy dit nietkoud,
maar warm, voornamelijk in de winter.

Behalven het gemeene water hebben zy nog een andere gekookte
drank, welke gemaakt is van gekookt Vleis en Vifch, en werd by
haarLcebma gehieten. Olaus Magnus zegt ook datfe kernemelk oft
dunne-melk drinken.

Met defe dranken dan laven zy haren dorft in noodfakdijkheid,
wetendevan geen 2?«?r oft ander koren-gebrouw : al-hoe-wel de an-
dereNoordfe volkeren diedrankgemeenlijk gebruiken. Zy drinken
noyt bier, dewijl in haar land geen gerit, hoppe oft andere ftoffen
daar men bier afmaken kan, komen te groeyen. By aldien het nual
gebeurt, dathet van andere plaatfen daar gebragt werd, weten zy
het in dewinter niet te bewaren, want zy in hare tenten geen kelders
hebben. Die daaruytplaifier en debaucheswillenzuipen ('twelkal
dikwilsby haar gefchied ) drinkenFranfe Brandewijn , oft ander Ko-
ren-Brandewijn \ diefeinNoorwegen oipSt. Janskenniskoopen. Daar
isvoor haar geen aangenamer nog fmakelijker drank ; ook kan men
haar met geen grooter gefchenk begiftigen, om haregunft te winnen,
als haarBrandewijn te vereeren, want dan kan men van haar krygen
wat men begeert. Defe drank gebruikenzy meelt op hare zolemnele
Fecft-dagen, als opBruiloften , en andere diergelijke tyden.

Om dat de mond haarvan deflerkeBrandewijn niet bederven zou
nog doorgeten werden, zooetenlèdaar geduurig Roode Krakebefien
toe : waar van zy des winters hareprovifie op doen, om de brand
en fcherpte defer drank te temperen en te bematigen : want luiden
dienietveel anders gewoonfijn als water drinken , hebben eenflappe
huidin de mond, zoo dat die eer kan beledigt werden, als die de
zelfde drank dagelijks gewoon fijn.

De Lappen houden ook niet mindervan deTabak, diefe mede met
de Brandewijn en andere waren op de Noorweegfe kermis koopen.
't Is een verwonderings-waardige zaak, datvolkeren die van brood en
zout berooft fijn, zulken vermaak fcheppen in een kruid, dat uyt
het verre gelegenIndiengebragt werd, willende lievervan alle andere
leeftogt berooft fijn, alsvan een pijp tabak. Daarom werd detabak
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ook onder devreemdekoopmanfchappengcrekent, die de kooplui-
den gewoonfijn met andere waren by de Lappen tebrengen.

Zy weten mede de Tabak tot poeder te brengenen Snuif tabak, te
maken, diefe indeneufenop-fnuiven ; wanneer het dangebeurt dat-
fe geen Tabak meer en hebben, gebruiken zyde gepoederde Nieren
van deKaftoren oft Bevers diefe mede op d'eygenfte wijs gebrui-
ken.

Laten wy nu eensfien op wat wyfe zy haar maaltijd doen. Zy
eten niet meer dan tweemaals daags. Des ogtens hebben zy zeerwei-
nigkoft, beftaande uyt kaas en gedroogdevifch , of een klein ftukjen
vleis, hier mede danbedwingen zyden honger: maar hetavondmaal
is wat rijkelijker opgefchaft, zijnde becmaam om een hongerige buik
te verzaden, want dan eten zy vleis en allerlei andere zoort van fpijs.

's Winters is haar eet-plaatsbinnen detent, aan dezyde, alwaar
de Vader deshuisgefins, met fijn Vrouw en Dogters haarreftdentie»
plaats houden, fij nde aan deregter fijde van de gemeene poort als men
inkomt. Maar 's zomers eten zy buiten detent, op eenige groene
zoden: zy zittenrontom de ketel er. haardftede, die int middenvan
haar tente is.

Zy geven weinig agt op dordervan op d' hooge oft lage hand te zit-
ten , want zy agten dat de eene plaats zoo eerlijk is als d'ander; der-
haven gaanfe maar zitten zoo alshet vaft, zonder d' een of d' andere
plaats uyt te kiefen. Als zy rontom den diszullenzitten hebben zy
nog doelen nog banken , maar zitten op de grond neder, offy leggen
een huid onder haar lijf, zittende met de beenen kruis-wijs gelijk de
fny dersby ons doen, makende met elkander eenronde cirkel uyt.

In defer voegen zoo int ronde zittende, zetten de fpijfe niet op
een tafel maaropeen berd, 'twelk by haar lieden voor een tafel ver- ]
ftrekt; wederom fijnder andere die geen berd nog tafel gebruiken,
maar alleen haar fpyfe op de huid leggen daarfe op zitten. De fpyfe
uyt deketel krygende, en wel bereid wefende, leggen zy die op een
ftuk groveftoffe diefe by haar gemeenlijk Waldmar noemen : die nu
ryker fijn hebben weder in deplaats een ftuk linden, want zy heb-
ben noyt bakjes, fchotels , tafel-berden , lepels , ofc dkrgelijke
keuken- gereedfehap gezien.

Zy bedienen haarvan eenige vierkanten berden by haar Tello ge- I
noemt, ontrent tweepalmen groot, gemeenlijkvan houtoft Rheen- c
horens gemaakt; waarvan ik een in mijnkabinet bewaar. D'ande-
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re makenfe van de binnenfte baft der boomen, zetten drie ftukken
aan malkander, diefe aan een naeyen metkleinekoordjes van wortels
gemaakt.
° - . ./-... .. «..,1 .

Zoo wanneerfe eenige vogtige fpijfe nuttigen, gelijk als potagie
van melkoft anderediergelij ke koft, hebben zy een grootvat gemaakt
uyt een tronk van een Berken-boom, diefe int lang uytgehok heb-
ben , welker Figuur naaft over-een-komt met een fchop daarfe het
Koornmcde verfchieten. Elk houd fijn ftuk Vleis oft Vifch in de
hand; en zoo dikwils zy wat moeten hebhen , krygen zy maar
zelver uyt de ketel , want zy dikmaals geen linnen oft andere
ftoffen befitten ; daarfijnder ook die eenige vaten uyt hout gemaakt
hebben die rond fijn , en dienftigtotdit gebruik: defe fpyfe doenfe
in haar hand-fchoenen oft muts; zy drinkenuyt een houte lepel, die
haarvoor een beker oft drink-fchaal verftrekt, zy houden dek drank
in vaten van fchorfen gemaakt.

Het dientook aangemerkt dat de £„■/>/>-« gulfigaartsen groote eters
fijn, om datfe veel fpijfe hebben, diefe by nagt en dag eten alsfe
maar willen, voornamelijk het Vleis van beirenen wildeRheen , en
alles hebbenzy voor dekeel tenbeften. Defe grooteongematigtheid
beletgeenfins , wanneer de keftogt haar komt t'ontbreken, datfe
denhongerniet lijdfamelijkverdragen.

Maar deLappen die in deboften woonenfijn veel ongeregelder in 't
ctenals die hare woning op de bergen hebben, want gene hebben
goede welvocdendefpijfen van Kaas, Melk, en welgcmefte Rheen-
Vlcis; maar defe integendeel, dieniet danVifch etenfonder zout,
hebbendeeen maag die grooten uytgerekt is.

Wanneer haar middag oft avondmaal gedaanis,fijnfe gewoon twee
zaken te verrigten: heteerfte is, datfe God dankenin dekr voegen :
fy heften hareEindenna den Hemel toe, en doen dit gebed. Zeg-
gende :

Gode zydank, die deSpijfetot ms onderhoudgefebapen heeft.
Men fiet hiereen innerlijkteiken door d'opheffingen der handen ,

en erkenteniflc van 'tgoede , 't welkefy van God ontfangen hebben,
wanneerfedefe dankfegginge doen. Dit werd in 't Lapland van Pitha
int werk geftelt: maar die van Tornadoen hare gebeden op defe
xcyfe.

Mijn Gij, zytgeloof engebenedijtvoor de Spijfe die gy ons gegeven
hét;
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hebt; maakf , dat het gene wy jcgenwoordig komen te nuttigen, onfe
kragten bewaarten herftelt.

De tweede zaakdiefe na den etenverrigten , is, datfe malkander de
regter hand geven : d' een d' anderaanporrende om de getrouwighcid
tebew?ren , alsook de vriendfchap die deen met den ander heeft
'tonderhouden, zoo dat defe plechtigheid de liefde-band wederom
doetvernieuwen en erinneren, welke haarverbind altijdcenhertig en
vredig met elkander tefijn, gelijk zy alle een en de felfde dis heb-
ben.

IX. HOOFT-STUK.

Van de ja?t derLavïanders. 13eire jagt. Eenigefuperftitien ; order
ingaanop dejagt. Honde jagt;gaan metplankjes onder aandevoe-
ten. Vangftvan Eebhorens, Hermijnnen, Haften, Bevers, Vóf-
fen , Martel-dieren, Wolven , Linxen, Rheen , &c. Inftrumen-
tenop de jagt. Gefangen op de jagt-maaltijden&c.

DE Jagt is een van devoornaamfte oeffèningc derLappen,en wert
niet danaan de Mannenalleentoegelaten : Olaus Magnus wil
evenwelons het tegendeel verzekeren : hy fegt dat deMannen

onderde pool wonendein degroote en verre uytgeftrekte boflehafien-
in't midden fijn van een ongelooflijk getal en vervaarlijke menigte
wildebeeften: zoo datde Manluiden alken op dejagt het werk niet
kondé verrigten,indkn devrouwen haar nietrriede behulpfaam waren.
En ditis d'oorzaak dat fy foo wel als deMannen'ter jagt komen, en
doen dan hare veerdigheid fien, welke dikwils die der Mannen ver-
re teboven gaan.

Ik mem dat hy dit gefchreven heeft gelijkmeer anderedingen, niet
alleen ophet verhaal van'fommige geloofwaardige menfchen; maar
dat hy zulxelders in eenige oude Schryvers gekfen heeft : miflchkn
heeft hy wel geftcunt op het fchryven van zekeren Froeopius, wan-
neer hyvan de Seriefinnen handelt, die Olaus agt de nagebueren van
de Lappen te weezen. Dat de Mannen niet gewoon fijn d'aarde te
bouwen , en het werken de Vrouwen onbekend is, en dat by
gevolg de jagt alken genoeg is om de Vrouw zoo veel ais de Man
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werkte geven, zal miffchien eenige grond vinden op de woorden
van Tacitus , wanneer hy van deFinlanders gewag maakt.

Want .zegt hy, eenendezelfde jagtvoed zoo wel de Mannen als
de VrouWen, diefe te zamen in Compagnie hebben , en zy verdelen
de buit onder malkander.Maar alis 't datzulxvan Tacitus en Procopius
verhaalt werd, zoois't nogtanszeerwaaragtig, dat de Mannen ha-
rè Vrouwen van allerleyzoort van jagtafhouden ; zelfs laten zy haar
niet toedegereedfehappen, diefe op de jagt gebruiken , te naderen,
zoo dat het zeker is, datfeop de jagt niet en gaan; ook wanneerfe
van de jagtkomen, zulknfe noytdoor de poorte gaan,doorwelke hare
Vrouwengemeenüjkgewoon fijn uyt en in te gaan: zy laten ook
geenfinstoe, dat de Vrouwen aan het beeft met hare hand raken,
't welkzy gevangen hebben: gelijk ik zulx hier na klaarder bewyfen
zal.

De overgeloovigheid tot de welke zy zeer genegen fijn, doet datfe
ophare jagtverfcheide zaken waarnemen. D'eerfteis van noyt op
de jagttegaan, 'tzy wat tijd oft dag het is, wanneer zy een quaaden
oft ongelukkigen dag hebben. Onder d'ongelukkige dagenrekenen
Zy hetFeeft van St.ffatharine, St. Clement , en St. Markus. Nk-

en om
daarreden van tegeven, feggen zy dat hare bogenkomen te breken,
wanneerfe dieuyt- rekken; en behalven datle hierongelukkig in fijn,
zookonnenfe het ganfche jaarniets vangen.

De Tweedezaak diefein agt nemen, is, datfe noyt een jagtzullen
aanvaarden, daarwat aangelegen is, zonder de trommel (waar van
tevoren gefproken is Jeerft gebruiktte hebben, pogendedaar uyt te
weteri) ofhethaarjSodaangenaaamis; hierom maken zy daar ver-
fcheide CharacTersvan wildebeeften op.

Maar als zy op Beire-jagt zullen gaan , nemen zy een byle, welke
Zy inplaats van een trommel gebruiken (dit doetmen namelijk int
Lap-markvanVrna, en miffchien weleldersmeer) zy hangen dele
bijlaan het dak van haar tente met een lind, welke dan by het midden
van het hand-vaft hangt, waarover zy eenige woordenfpreken, on-
der ditfpreken beweegt en draitfig debijl , als die dandaarna ftil en
onbeweeglijk blijft, danletten zynaukeurig, na watoort defteelfig
wend enftil gehouden heeft: aan diezyde van 't land gaan zy dan des
ogtens uyt jagen ; en 't mift haardan noyt op de jagt gelukkig te fijn,
want zy vinden in de boffen altijd wilde Rheen, Vogels, allerlei
wild braad en vangts. Zy
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Zy vereeren dikwils deGod Stoorjunkare meteen Heen, diefe van

de bergen gehaalt hebben; defe hangen zy op en fpreken daareen re-
denover, gelijk als met de bijl, hier door weten zy de weg diefe
moetengaan, en dan fijnfe opde jagtvoorfpoedig.

De derde zaak diefe waarnemen, is, datfe noit door de gemeene
poortgaan, wanneerfe opde jagt trekken, doorwelke men gemeen-
lijk uk en in gaat , om alle andete zaaken te verrigten ; maar zy
gaan altijd doorhetkleine poortjen dat daar tegen over is, van haar
Poffe genoemt. Ik mem dat de Vrouwen daar d'oorzaak af fijn :
want zy fijnvan gevoelen dat het een quaad teiken is, wanneer haar
een Vrouw tegenkomt, als zy op de jagt zullen gaan, en het haar
onmogelijk is eenigbeeft te vangen. Dit is een van devoornaamftc re-
denen, waarom de Vrouwen verboden werd agter de tente te gaan ,
gelijk ik van zekeren Olaus Matthyffcn geboren Laplander verftaan
heb, welke onder ons ftudeerde, op de zelfde tijd, als ik defedingen
fchreef.

Zieglerus heeft hier ook elders van gefproken, maar met zeer dvi-
ftere woorden, het welkekan verbetert en verklaart werden, door
het gene ik hierkomen te zeggen. .

Dat het,namelijk ; aan geenVrouw geoorlooft is door depoort van de
tente tegaan , door welke haarMan die dag is door gegaan , om te wU-
len jagen.

Dit gebod is nietvoor een dag ofanderhalf, maar voor altijd, want
de Man gaat doorgeenandere deur op de jagt , als door dek agter- 'poort dertente, doorwelke deVrouwenniet mogen gaan. y

De vierde zaak , is, datfe vreefen,nu datfe op de jagt fijn gegaan, <eenig dingte ontmoeten, datvan een quaad teikenis.
Zy etenzeer weinig tegen datfe op de jagtgaan, agtende dat zulx ]

gelukzal by brengen en dat de jagthaaft zal gedaan fijn ; enzoodieal -lange duurt, zoo verdragen zy geduldiglijk den honger, den gan- 1
fchen dag lang. Zy eten dikwilshet merg van Rheen-beenen, wan- f
neer zy op de jagt van wilde Rheen gaan, omdat dit voedzelhaar de 'beenen in 't loopen verfterkt, en haar vele moeyelijkheden kan doen
uitftaan. Dit is dan hetgeen zy voor haar jagendoen.

DeWijfe van jagenis akvolgt: zy is nogtans niet altijd de zelfde,
maar zeer verfcheiden, zoo om de veranderlijkheid van 't faifoen des <jaars,alsom deverfcheidentheid derbeeften diefe moeten na fpeuren. 'De zomer jagtgaat heelanders toe als die van de winter. Ookis die
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van dekleine beeften zoo niet, als wel van de groote wilde dkrem
Elk moetna fijnbezondere aart ook gevangen werden, waar van de
jagersin onfe geweften mede zouden weten te fpreken.

In de zomer tijd jagenzy dietevoet,en weten die met honden, diefe
daarroekren, te laten befpringen , wdke zeer fnel konnen lopen ,':
wantzy hebbenzeergoede en moedige honden, welke niet alleen
weten een beeft te houden, maardaar enboven hebben zy de Hout.
heidom alles aan teranden.; 't welk d'oorzaak is, datzy dieaanhare
tenten geduurig vaft leggen : want dielos makende, konnen zy zeer
yuuriglijk op hetbeefiaanfpringen.

Des winters volgen zy de voet-Happen der beeften na , die in de
fneeftaan, zy weten diemeteen groote fndligheid te krygen, door
middelvan zekerekleine gladde plankjes, dievan voren naboven toe
krom omgebogen fijn , defe maken zy aan haar voeten vaft. Hier
gaanfe mede over debergen en valleij en. met fneeuw bedekt, zy kon-
nen daar mede gaanwaarle willen-, en in een ommefien loopen na een
plaats diezeer verre afgelegen is. Zy fijn op defe wyfe zeervaardig in 't
loopen, en konnen fig hier in tijd van nood mede dienen , of't ge-
beurt wel datfealleenom vermaak op de jagt trekken, doende haar
profijt, volgens het deel-derfortuin.

Zy vangenhefkleinegedkrtmet boog en pylen , maar de groote
met Hellebaarden en Mosketteft. Zy vangen de Herminen gemeen-
lijk dooreen zoort van ftrikken, even by na op diewijfe gelijkwy de
rottenen de muifen vangen. Zy zetten eenige houten dwers tegen
elkander aan, waar aan zy zeer dunnekoordjes doen, enkonnender
zoo zevenofagtgelijkelijk vangen. Zy konnenfeook in putjes van-
gen diefe bovenop met fneeuw bedekken, op dat het dier deftrik niet
zoude gewaar werden. Zyvangenfe ook wel met hare honden, die
zeer ras konnen lopen , fcheppende daar vermaak in, bytende die
met haar tanden dood.

Aangaande d'Eekhorentjes , die fchieten fy met pijlen , die van
voren niet fcherp fijn, maar in tegendeel ftomp én poiijt, anders
mogt hare huid door defcherpe pijlen gequetft werden , want des
zelfs moyigheid is alleen d' oorzaak dat men die vangt.

De jagt van uPrfarteldieren , fijne Martels , en Pirols, fijn niet
anders als zoorten van Eekhorentjes, zy vangenfe op defe manier.
Zy fchieten die dikwils met pijlen diefcherpe punten hebben, even als
de Vollen, Bevers en andere dieren. Maar indienfe de huid heel en
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óngefchondcn willen houden , weten zy die met een aardigheid
doodte flaan.

in holen die met kleine takjes van boomen
en fneeuw bedektfijn, om haarin de ftrik te doenvallen , wantzy het
Vleesruikende dat in de ftrik hangt, zoo werden zy bedrogen. Men
geefthaar ookdikwils wel vergiftigde fpijs om haar te doen fierven,
■waar toe de Lappen een zonderlinge zoort van boom-mos gebruiken;
'tgebeu-tmeenigmaalcn datde Voflen het Vlees niet en eten, 'tgeen
men haar heeft gezet om t' eten , maar zy vangen hier mede zekere
velt-rotten, welke dit vkes geerneten, hierop fijn de Voflen zeer
verfot, enwerden daarvet af. Men vangt fe nog met een andere
wijsvan ftrikken , gemaakt van yfer informe als een tang; zy van-
genfe aldusby haar pooten, wanneer zy loopen op het fpoor dat zy
tevoren hebben gegaan.

De Hafen vangen zy medemet ftrikken; zy hangen deftrik aan de
takken van eenig boomtjen , op zulk een wyfe, dat wanneer het
beeft dieaanraakt, het lig gevangen bevind, en in de logt hangen
blyft. Op diergelijken wij s vangenzy een menigtevan meer andere
kleinedieren. Zy fijn malkanderenfoo getrouw ,dat deen d'ande-
re fijn gehangen ftrikken niet naderen oft aanraken zal; en zoo het ge-
beurt datymand foodanigen Haas heeft los gemaakt, of eenig ander
gevangen beeft, foo fal hy het brengen aan den eygenaar in wiens
itrikhet gevangen is geweeft.

o *j <_.

Op dele wyfe vangen deLappen van 'tMarkvan Vma de Caftoren
oft Bevers. Zy maken vierkante korven , diefe feer fterk vlegten
metkleine takken van Maft-boomcn ; aan d'eene zyde maken zy een
gat, met een poortjen , wordende dooreen teentjen oft biefe open
gehouden, defe laten zy in dekorf loopen, hier in hangenfe kleine
takjes van (wartcn Populier-boomen , daar de Bevers zeer mede ver-
maaktfijn. De Bever daar in komende, en erende die takjes, bijt
ook de teen oft bies aan (tukken, daar het deurt jenmeden open hangt,
't welk danm net nedervallé, zulx dat hy gefloten blyft, door de fteen
die daar opkit en met het vallen daar voor Ehiet. Zoo de Caftoor
daareen uur in gevangen blijft, fterfthy door het water. Maarzoo
hetgebeurt dat'er twee fijn, een mannetjen met het wijfjen , zoo
ftaanfe malkanderen by, want die buiten is, doethet deurtjen we-
deropen, en laat den gevangen Bever daar weder uyt.

De Lappen vangen deWolveninkuilen, alwaarzydie doen inval-
Kk lenj
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len; zy doodendernogtans weinig met een mufket-fchoot; zy doen
haar beftomdie'teenemaaluytteroyen, wijlfe eenzeer groote mee-
nigte in haar land hebben, en datfe al haar beeften verflinden. Zy
vangenfe ook met fcherpe pijlen, en ander gereedfchap, diefe onder
defneeuw verbergen, zoo dat indien deWolven daarkomen over te
loopen, de zelve haar beenen doodelijkquetfen en afknypen.

Op de zelfde wyfe by na gaanfe met het vangen der Linxen ofc
Hert-Wolven en J&rfs oft Gulftgaartste werk. De jager neeme de
tijd waar wanneer de Jstrfoft Gulfigaart metkragt en geweldna twee
boomen loopt, om fijn buik t* ontladen, danfoo weten zy hem met
pijlen te fchieten, dathy dood ter neder valt. Men krygt dit dier
ook nog met twee Hukken houts, en een zeer dun bmd-garen, dat
tuflen beiden is, zoo dat dit dier defe draadeen weinigjenaanrakende,
geworgtwerd: men kanfe ook vangen ingroote hollekuilen die daar
toe gemaakt fijn ; mendoetfe in fulke drade holenvallen.

Men doet dit ook door middel van zeker: kiften die de Sweden
Jtcrfbaot noemen , dat is te zeggen kamers van de gulfigaars: men
hangt daaronder een ftuk vkesaan een klein ftokjen oftfparretjenvaft
gemaakt, dat het dekzelop hout. De gulfigaart eet ditftukjen vkes,
met een groote gulfigheid, en maakt dat defe fparre moet vallen,
waar in hy dan gevangen is en verplettert word.

De Lappen bedienen fig jegenwoordig gemeenlijk van Mufkettcn
'om deElanden te dooden, diefe tegenkomen, 't welk nogtans zeer
zelden gebeurt. Zy houden ook Jagt-honden, welke afgeveerdigt. fijn om die t' agtervolgen, dat gemeenlijk in den herfll gefchied, wijlfe
danhitfig fijn; want dit dierheeft dat int bezonder, dat 'etingezel-
fchapgaat, int getal van vijf ofzes, en dathet na de plaatfe gaat,
alwaar men der een heeft doodgeflagen, om op te zoeken ; zoo wan-
neer deLaplander met fijn muf ket een heeft dood geflagen , zoo
kanmen ligtelijk alk d' anderevangen, welke foo ras wederom ko-
men , als 't geluidvan deflag haarheeft op devlugtgejaagt.

" Daar fijn geen beeften diefe met grooteryver navolgen als deWilde.
Rheen en Beren: zy jagendeRheen met ftrikken, helkbaarts, pijlen
enmufketten; ditgefchiedin de HerfftoftLente : in de Herfft on-
trent^. want danfijn deRheen ritfig; De Lappen gaan
dan op de plaatfen van hetbofch, alwaar zyweten datde wiJde man-
netjesRheen fijn, aldaar leiden zyhare Huys-Rheen datwijfjes fijn,
en binden die aan deboomen; het wijf jen yan de Rheen rsept dan

het

Vangrtder

Hebben
Mufketten
en honden
omElan-
dente van-
een.

Andere
«ijs

Hoemen
de Linxcn
enJecrjs
vangt.

Hiftorie van LAPLAND,



het mannet jen toe , enals zy by elkander fijn , heeft de jager fig el-
dersverborgen, en flaat hemdan met een mulket doodoffchiet hem
met een pijlom verre. IndcLenten vangen zy die, als de fneeuw
uytnemend hoog is, en defe dieren als in de fneeuw verfinken en ver-
fmoren, maarde jagerskomen daarfeer veerdig over lopen, hebben-
de houte fchoenen aan, die daar toe gemaakt fijn, zoo dat zy defe
beeften ligteiijk komen te befpringen. Lundius verhaalt een Laplan-
dergekent te hebben, welke opdek wyIe zeftienRheen op eene dag
had gekregen.

Alwaar in de boflchagien eenige Meiren en Morafïcn fijn, daar l
zetten zy ftaken in d'aarde, ter hoogte ontrent van twee ellen; op }
zulk een wyfe dat d' een aan d' ander gevoegt is; zy laten daar ook
eenigefpatien tuffen beiden , in maniere vanopene poorten, alwaar
fy inde logt eenigepijlen zodanighangé, datdeßheennietoverdwcrs
konnen door de ftaken paffèren, nog niet overfpringen, zoomoeten
zy dan door defe poorten paffèren : maar zooras zy aan het touw ra-
ken daar de pijlen aan vaft fijn, werden zy doorfchoten en gedood.

Zy hitfenook wel dehonden aan, die dezelve in deftrikken jagen , 1
diefe tuften twee boomen fpannen , door welken zy weten dat de'Rheen gewoon fijn te palieren ; zy makenvan gelijkendiepe kuilen,
en Heken in de grond feer fcherpe palen , dekkende de tronk met

mofch ; de Rhee daar dan invallende, quetfl fig en is gevangen.
Zy hebben ook eenige ftaketten 'm 't gebruik, welke fijn gevlogte

ftaken op de wyfen als de groote hagen op het veld, welke met rib-
ben aan den anderfijn , wefende feer langdikwils van een paar mij-
len : deRheen hier dan na toe ge jaagt fijnde, blyven dan binnen,
welke int vlugten gedwongen fijn in groote kuilen te vallen, die
daar expresaan't cyndvan 't werk gegraven fijn.

De Lappen gebruiken defe wyfe van jagenop haar eygen land, en
die in de boften woonen, laten aan de "Berg-Lappen toe, die zeer
weinigwilde Rheen hebben , datfe in haar land, ontrent het Feeft
derKoningen, mogen komen jagen, zy gaan door haar land, om
terkermis te gaan, wanneer het markt dagenfijn; het gebeurt wel
dat een Laplander uyt hetbofch weltien gattenkrygt, welkehy ont-
haalt tot de dag vande B>>odfchap Marie.

De ßeire-jagt is op een heel zonderlinge wyfe, wanneer men na
behoren zal fpreken. D' eerfte zaak die deLappen doen, isdatlever-
nemen waar de Beiren's winters haar by-een-komft-plaats hebben.
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De Laplander die in denherfft, en alsde eerfte fneeuw begint te val-
len , devoetftappenvandeßeiren heeft waar genomen, en des zel-
ver verblyf-plaats gevonden, neemt voor de jagt aan te vangen. Hy
gaat d' eerfte uyt tegen deBeiren , zijnde't hooft van d'andere. De-
fe man is gewoon, nadathyfe ontdekt heeft, met grootebiydfehap
fijn ouders te befoeken , alsook alle naafte vrienden, en die op de
jagt tenoodigen, even of'er een groote maaltijd fouden gefchieden;
want deLappen konnen fig niet beter vermaken, en daaris haar geen
vlees fmakelyker, als datvan deBeiren. Defe vergadering gefchied
nietvoor de maand van Maart oft April, wanneer de fneeuw zeer
hoog en vaft gefleiten is, danis die beft om daar over te loopen, en
bequaamft voor de houtefchoenen , maarzy zoeken defeBeiren door
hare honden.

Na dathet hooft des jagersheeft by malkander vergadert, die ge-weejj. aan dg beuyt deelagtig fullen fijn, doet hy een verkiefmge
van ymanddiein Laplandbeü opde trommel kan flaan, endetoeko-
mende zaken ontdekken; zoodat, na dathy detrommel heeft gefla-
gen, de uytkomftvan dejagt weet te zeggen, en ofhy deBeiren zal
konnen dodenofniet.

Zijnde danvan een goede uytkomft ontrent haaf voornemen ver-
zekert, gaanfe met order na het bofch toe, zoodanig dat yder fijn
rang houd, .even als dezoldatendiealk in haar behoorlijke gelederen
moeten gaan. Die gene dan die hetBeiren-neft eerft ontdekt heeft,
gaatvoor uytals Capitein van de ganfche troep,en is verbonden d'an-
derevoor te gaan: zy moeten geen andere wapenenmede nemen als
eenftok: zy maken aan't eynd deferftok een ring van Latoen, Die
gene welke opde trommel geflagen heeft gaat na de Capi-
tein, vorderskomt die geene welke hetbelaft is , d' eerfteflag op de
Beiren te doen, en zoo vervolgens alle d' andere in order. Elk een
van haar heeft fijn befondere zaken, diehy uytvoeren moet, nadat
deBeiren fijn doodgeflagen; d'eenefijn pligt is dan het vlees tekoken,
eenandere te hakkenen in Hukken te houwen; zommige wederom
brengen hout aan, ofwater, zoo veelnoodig is. Elk die is danbelig,
en heefthet even druk, omfijn pligt behoorlijk uyt te voeren.

Zijnde dan in defe order tot het Beire-neHgekomen, beginnen zy
een zekere zang te fingen, evenofheteen Vidtori-teikenwas : want
zy fijn gewoon in defe jagt veelderley liederen te fingen, waar van
het eerftealdus begint.
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Kittulis Pourra , Kittulis fiskada , SoubbijdlaZaihi.
De zin van defe woorden is, datfe deBeiren bedanken, waar door-

fc getuigen dat harekomfte zeer aangenaam is; zy dankenhaar, datfe
haar geen quaad gedaan, nog de ftok gebroken hebben oft Helk-
baarts, daarfemede dood geflagen fijn. Die gene welke deftok draagt
met deLatoene ring, en die de Capitein is van de ganfche troepe, moet
zoo wel het eerfte van defe zang beginnen , als de relt, fijnde danals
meeftervan de Mufyk, en de eerfte wijs-houdervan't gezang.

Wanneer zy dan aldus haar overwinninge hebben geviert, halen
zyde Beiren uyt haar holen, danflaan en lmy ten zy die met ftokken
en kluppels. Dan leggen zy die op de flecde, latende die door een
Rhee na haar tente toe voeren, alwaar zy hebben t'zaam geftemd
het vlees tekoken. Zy volgen malkanderdan buiten maten vrolijk
fijnde, gevende daar genoegzame getuigenis af, zingende met een
andere zang, aldus:

Jipaha talk} °ggi° s ijpakatalkipharonis.
De fin van defe woorden is, datfe de Beiren bidden, haar geen

onweder toe te fenden, noggeen quaad te veroorzaken aan die gene
welke metgezellen van hare doodfijn geweeft. Zy fchijnen al lag-
chende te willen zeggen , gelijkzy haar gelukkig maaktenvoor d'aan-
komft derBeiren : zoo wy niet willengeloofflaan, 't geen zy fig in
beelden, dat heteen gevaarlyke zaakis vooreen jagerditbeeft of een
ander te dode, 't welk een yder onder haar jegenwoordig nog gelooft.

SamuelRheen verhaalteen anderereden van haarfingen : 't is,zegt
hy, datfe God danké,om dathy defe wilde beeften gefchapen heeft tot
haar gebruik, en haar met moed en kragt begiftigt, om zulk een
beeftfurieufelijkt'overweldigen. Het kan ondertuflen gefchieden,
datfe alle op twee wyfen fingen, en datfe defe laatfte zang by d'eer-
fte voegen.
Wat aangaat deRhee die de Beiren heeft gefleept; het en is aan Man

nog Vrouw hetganfchejaardoornietgeoorloft den zelve elders toe
te gebruiken, ja zelfs voor geenflede tefpannen: doende hem dan
een ganfeh jaarruften.

Zy hebben ookeen gewoontevan op defelfde plaats daarfe de Bei- 'ren hebben gedood een tent oft hutte op te rigten cm de Beiren
te villen en het vkes te koken ; wijlfe de materialen diefe tot het "]
bouwen van een tent noosiig hebben , op die plaats bequaamlijk <konnen vinden , of ten minften op een plaats die niet verre
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van daar gelegen i's, alwaarboomen en takken in meenigte genoeg-
zaam te vinden fijn.

Haar vrouwen blyven onderwylen op dieplaatfen om het Beiren-
vkes teeten, alwaar zy met groote blydfchap haar mannen van de
jagtwederom verwagten , welke dan met een ander nieuw gezang
aankomen, door welke zy haarvrouwen bidden datfe fchorfen van
elfen boomen zullen nemen, knauwende dietullen hare tanden zeer
fijn en klein , om haar tewerpen en int aanfigtte fmyten:

De rede waarom fe haar dus biddé, is, na datfe de Beiren in dehutte
hebben over gebragt, alwaarmenfe moet koken, dat dan een yder
van haar verpligtisin eenandere tente te gaan, alwaarfijn vrouw ge-
houdenis hem in defer voegen t'ontfangen. Zy bedienen haar van
defchorfen van elfen boomen , welke geknauwt en met de tanden
vermaalt fijnde, een roodekokur geven , hier mede fijn de Lappen
gewoon hare meubelen te verven, gelijk men met roode oker oft
bloed doet. Dan fpouwenzy dit gekokurde fpog in'taanfigt van
hare mannen, om datfe zouden fchijnen t'eenemaal int bloed van
deBeiren vangft gewentelt te fijn, om te doenblyken dekenteikenen
en kragt van haar moet.

Zy fijn gewoonin detente te gaan niet door de gemeene poort,
maar door't agterdeurtjen; door het welke, na dat het is open ge-
daan, zy na binnenfien: onderwijl fluiten devrouwen het een oogen
fien 2net het ander dooreen Latoene ring, even offe elders wilden op
mikken, houdende die als een vuurflag, dan fpuwen zy haar defe ge-
knauwe fchorfen op hetaanligt, en aldus fien zy der even eens uyt of
fe in 't bloed van deBeiren gewentelt waren. Samuel Rheen zegt het
zelfde met dit onderfcheid, dat 'er maar een vrouw is die zulx doet,
fijnde van die geen, welke hetBeiren hol eerft ontdekt hadde, we-
fende devoorganger opde jagtvan defe Lappen , die om defe reden
d'eerfte moet ingaan, en eerft in de tentefien.

Hare faken vaardigen zy dan aldus af; zy fijn gewoon twee tenten
opterigten, een voor de mannen, alwaar men de Beiren moet in
brengen, het vel af ftropen, in Hukken hakken, en doen koken ;
d' ander tent is voorde vrouwen, in welke de mannen moeten komen
om daar een deftige maaltijd aan terigten, na datfe deBeiren hebben
gevangen en t' huisgebragr. Dan foo komenfe in defe tweede tent,
alwaarde Capftein metfijn genoodigde vergaderen. Alle danby een
verzamelt zijnde in de vrouwentent, fingen fy een laag gezang; na-
melijk : Kit-

8

Regten
tweeren-
ten op.
Een voor
het Aag-
ten , en
eenander
voor de
vrouwen.
Maaltiid.

Spuwen
haarin 't
aanligt.

Zy gaan
van agter
in.

Knauwen
der elfen-
baften.
Reden
hiervan.

Hiftorievan L A P L A N D,



Kittelispouro toukpris.
Dat is:

Wy danken onfe lieve mannen , datfe ons defe roof hebben
thuis gebragt, en wy fcheppen groot behagen, dat gy lieden de
Beiren hebt doodgeflagen.

Zy houdendan het vreugde maal in defe tent, alwaar de mannen
en devrouwen te zamen fijn, endaaralderley uytftekende rare fpyfen,
voor zoo veel zy in dietijd by een konnenkrygen, opgedift werden ,
zonderyetswes van hetBeiren vleisop tefchalfen.

Soodan, als hetFeeft in de vrouwen tent geëyndigt is, gaan de
mannen weg; want het is aan niemant van de Lappen geoorlooft
wanneer hy op de Beire-jagt en by het doodflaan der Beiren tegen-
woordigis geweeft, die nagtby fijn vrouw te fijn, nog de zelve in
dry dagen aan teraken: en die gene welkeCapitein van detroepe was,
moetfig vyfvedkomene dagen van defijne afhouden. Zy gaan dan
inde tent alwaar deBeiren zijn, ftropen die de huidaf, houwenfein
{tukken, koken die , en bereiden een maal, fijnde alken voor de
mannen in de zelfde tente.

De huidbehoort aan diegene, die het hol heeft ontdekt, alwaar
de Beiren wildenover winteren, endiezulksaan de anderen te ken-
nen gaf. Men laat voornamelijk het vkes van het beeft koken, als
mede het fpek en het bloed. Men kookt 'et in ketels en men
fchept 'er al het boven dryvende vet af, dat men ineen houtebak doet
op welke men zoo veel Latoene dekzels legt, als 'er Beiren gekookt
werden; men gebruikt'er een als'ereertßeiris, en twee als'er twee

Beiren fijn, en foo voorts als 'er meer fijn.
Alle de gene welke op defe jagt hebben geweeft, zitten op order

rontom den haart, terwijl het vkes kookt; zoo dat'er niemant ge-
vonden wert, diedefe order zoude durven breken , en fig in een an-
der mans plaatfe zetten. Die het Beiren-neft ontdektheeft, fit op
d' hoogfte plaats aan deregterhand ; deLaplander die ep de trommel
geflagen heeft, neemt de tweede plaats, naaft het hooftoft Capitein ;
die dan d'eerfte flag op de Beiren gaf, heeft de derde. Die nu het
houtklieft neemt d'eerfte plaats aan de linker hand, de twede is voor
die hetwater toebragt, en zoo vervolgens neemt een yder van dit ge-
zelfchapalfoofijn plaats.

Het vkes nu gekookt fijnde, deilt men dat in twee deelen, een
oordeMannen, en eenvoor Vrouwen, die ook haar deel van het
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vlees envetkrygennabefchejdentheid vanden Laplander die de ftok
met de ring droeg, welke is de voorganger van d'andere, aan defe
flaat het reglement van te deilenaan devrouwen , en hoeveel men
byzonder zal leggen. In dit deilen nemen zy wel agt datfe de bil-
llukken aan de vrouwen nietgeven, nog geen van alle d' agter deden
der Beeren, want die alleen aan de mannen behoren. Zulx en nemen
zy niet alleen waar ontrent de Beiren , maar ontrent alle andere die-
ren en Vogelen , 't zy Eekhorentjes, Hafenoft wildeRheen.

De deylinge gedaan fijnde , fendmen twee Lappen om de vrou-
wen haar deel te brengen in haartente, want zy durvenby de mannen
nietkomen, terwijl het vlees gekookt werd , 't welk haar wel uyt-
drukkelykverbodenis. Defe twee mannen die de vrouwen het vlees
t> nu js Drengen, hebbenookeeniggezang ,'t welkzy onder het bren-
genfingen , waar door zy van verre komende ,te kennen geven datfê
met haar gefchenk aankomen; 't gezang luid aldus:

Olmaipottifuerigiftandi, 'Polandi, Engelandi, Frankfchis.
Dat is :

Ziet hierde Mannenkomendevan Sweden, Polen, Engeland en
Frankryk. Sooras de Vrouwen dan horen datfek 'tnen, gaanfena
voren ; en om te betuygen datk met verlangen verwagten , en datfe
welkom zijn , antwoorden zy haar met een andere zang , feg-
gende:

Gy Mannen die uyt Sweden . Polen, Engeland en Vrankrijk k?tut.
wyfullen uw rood wolle draad-werkom het lijfhangen.

't welk ook op dezelfde tijd gezongen werd.
Wat aangaat nu het vkes met het fpek dat de mannen toebehoort J

't is de pligt van die op de trommel geflagen heeft het zelve uyt te dee-
len, foo dat defe deeling niet alken gefchiet aan die geene welke op
de Jagt zijn geweeft, maar ook aan hare makkers, en alle die op de
maaltijd zijn genoodigt geworden, krijgende een yeder fijn deelvan
het vlees en fpek.

Als nu al dit vkes is gegeten foo van de mannen als de vrouwen,"
vergaderen z.]/ de beenen, niet om te breken en het merg daar uyc te
halen, gelijk zy dat doenvan andere beeften, maar zy bewaren die
heek, en verbergen die alle onder d'aarde.

Die dan de vandeßcir toebehoort, hangt hem aan een groote
ftok, tegenswelke huyd de vrouwen met een pijlfchkten; evenals
na een doel. Zy dekken haaroogen toe met haar kleeden, en terwi(T
defe plechtigheid gefchied, zingenfe ditLied- Batt-
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"B'att-Olmai kutti'fuerigiftandi, Polandi, Engelandi, Frankfchis,
Potte kalka woucki-

Dat is:
1 Wy fchieten jegenwoordig de pylen, tegens de gene welke kpmt van
Sweden, Polen, Sngeland en Vrankrijk.

Dk danvan defen hoop Vrouwen met haarpijl de huid eerft komt
teraken, werdde voornaamftevan allen geagt te fijn, enmenmeint
dat dit de man een goedteiken is, en dat de zelve d'opperfte van de
Maatkhappyzalwefen, om een Beer te dooden. Metj belaft: dan
defe vrouwe, datfe {tukkenftoffe moet nemen , en met een tinne-
draadop een yder van haar zoo veel kruijfen te nayen als hy Beiren
heeft doodgeflagen , 't zyeenofmeer, en een yder dieby de jagt ge-
weeft is, is gehouden diekruifen van ftoffe gemaakt aan fijn hals te

hangen, die geduurt totop de derdedag als de Zonne onder gaat.
Zeker hand-fchrift zonder naam, getuigt ook het zelfde, maar

defepligt om kruiffen te nayen behoort niet aan eene vrouw alken,
maar elkmoet ditdoen, en zy moeten diezelfs aan de hals harer man-
nen hangen, die gehoudenfijn die flegts alleenig vier dagen te dra-
gen. Hy doet'er nogby , datmenook dkrgriijken kruis aan de hals
van de Rhee doer, die de Beiren met het hout na de tente gefleept heb-
ben, 't welk daarzoo lange aan blijft hangen , tot dat het lind , met

welke hetkruis gebonden was, aan Hukken gebroken is.
Ik heb nog niet wel de reden van defe plechtigheid konnen weten ;

ondertuflen verbeeld ik my, dat defekruiflen voor de jagersfijn, even
als een bewaar-middeltegens alk quaad, 't welk de duivels, dk in de
boomen woonen haarkonnen aandoen om de dood van dé*Beiren te

wreken , welke zy doodgeflagen hebben. Want het is een zeer out

gevoelen't geennog huidenten dagen in fwang gaat, dat de duivels
eenige beeften i» haar befcherminge hebben ; 't welk zy alderwaaragtigft
fchijnen van deBeiren te gevoelen, want zy houdeneen Beer voorde
Koning vanalle wildedieren, gelijk als by ons deLeeuw onderdevier-
voetigen , en denArend onderde vogels gerekend werd.

De Lappen nemen nietalken haarAugurie oft Wikkel-raming ( dat
is, beduiding van goede oft quade voorzeggingen) uyt de Beiren-
huid, maar zelfs ookuyt deLever; ditgewey uyt het lighaam geno-
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menfijnde, hangen zy't aan een boom, en fchieten daar met pylen
na, even als fe na de huid te voren deden; die het zelve dan raakt,
js d'eerfte onder harerang, en werdvoorde voornaamfte aangefien ,
agtende dathy doorfijn vlytigheid het volgende jaarwederom andere
Beiren zal dooden.

net laatfte deferplechtigheden is, hetwederomgaan derLappen na
de vrouwe .tent) na datïefigdry dagen lang daar van af gehouden
hebben: en dan komen zy wederin defer voegen.

Zy vatten met de hand deketting, daar deketels mede over't vuur
hangen: danfïendedandrymaalsrontom het vuur, en gaan al lopen-
deuyt, deenna dander door de gemeene poort der tente, door
welke, namdyk, zoo devrouwen als de mans onderfcheidelijk in-
gaan. Ondertuflen zingen devrouwtjes ditGezang.

Tedna Kalka Kaino Oggio,
Datis:

Gy liedenijulteenfchopvol afficheoveruwlijfkrygen.
't Welk daneen van haar luiden doet, en fmijt de afiche op het

agterlijfvan een yder. Samuelßheen zegt het zelfde , endoet'erby
dat, als zulx gedaan is, den mannen oorlofgegeven werd om weder by
de vrouwen tekomen; want zy agten dat tot die tijd toe de zelve
door de dood derBeiren verontreinigtfijn; zoo dat defe tweede plech-
tigheid eenzoorte van reininge is, welke haarzuivert van alle vuilig-
heden , diefe opde jagtmogten gekregen hebben.

Dit is dan de wyfevan 't Beiren jagenonder de Lappen ; maar be-
halven dit, ftaatnogaan te merken, dat de Vrouwen het gevangen
Diernieteh moven naderen, nog methaar honden aanraken; ook mo-

• , i „ 1--1 L ugen zy niet door de grootepoort na agteren toegaan, gelijk het ook
gefchied in d' anderewyfen van jagen : entgeen opmcrkens waar-
digis, datfe door defe poort, oft liever venfter,allesdoor datvenfter
fmyten in de tente, 't gene zy van leeftogt konden bezetten; zy
brengendaar allesdoor, wat zy inde boften krygen, oftinde rivie-
ren en meren vangen. Zy brengen het daarzoo niet in, maar fmy-
ten net daar in, miffchien dooreenigen zoort van fuperftitie oft byge-
loovigheid, even ofhet haar van den hemel toegezonden was, en
daar neder auam vallen, wordende aldus in haren fchoot gefmeten
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gelyk als door een groote en zonderlinge voorzienigheid Gods. Soo
dat meelt alle hare dingen met diergelijke fuperltitien vervult fijn,
volgende daar in fimpelijk devoetftappen van hare Ouders.

Vorders is 'er geen glorieufer zaakonder de Lappen, dan een Beir
doodgeflagen te hebben, daarom begeren zy hier van publijke teike-
nen te dragen , zijnde quanfuis Mannen , die zulke groote zaken
konnen verrigten; zy maken eenige tinne dradenvoor aan haar mvt-
fevaft, op datmen zoudekonnen fien, datfe in haar leven zoo veel
Beiren hebben gedood. Op al haar huis-raad gevenfe ook eenige
teikenen vari defen hoogmoed, voornamelijk ophaar mufket.

Ikkan niet wel nalaten, datd'eerfte zaak die defeLaplander doet,
voordat hy gaateten , oftot fijnentkomt, is, om dat hy de Beiren
de huid moetafhaler., het vduytfpannen en inde logt drogen; zoo
ras hydan's ogtensvroeg op(laat, gaathy, eerhy fig te dege heeft
gekleed, om het vel van defeplaats te doen, daar hy het gehangen
had.

Ik treed nu over tot deVogel-vangft, die ook niet, danvan Man-
nen , gedaan werd, hiervanfijn verfcheide zoorten, na deverfchei-v
de tijden des jaarsen vogelen. De eerfte fchietenfe in de zomer met
pijlen of mulket-kogds, maar 'swinters vangen zy die meelt met
ftrikken. Onder andere hebbenfe een zekere Vogel die een zoort van
Patryfenis, hebbende ruige pooten, even oft Hafe-pooten waren.
Zy wetendie met een zonderlinge behendigheid te vangen. Zyleg-
gen menigte takken van Berken-boomen op elkander, diefe vlegten
als een zeer dunne hegge, daarfe menigte van kleine deurtjesaan ma-
ken , in welke zy de ftrikken hangen. Wijl dan defe vogels de mee-
fte tijdop defneeuw oft aarde gaan, en zeerweinig op de takken der
boomen, zoo gebeurt het als fe heen en wederloopen , datfe ligtelijk
indefeftrikken gevangen werden. Aangaande d'andere vogelen,
daar is niet zonderlings van aan te teikenen.

Hier by komt nu ook haregemene bygelovigheid,want alffe eenvo-
gel met een Vuur-roer gedood hebbé, halenfe uyt delinker- vleugel de
tweegrootlte veren, diefe dan op de plaats fmyten , daar het beeft
gedoodis, evenalseen reiningeen verfoeninge aan denvertoornden
God der boften.

Op gelijkewijfe doenfe gemeenlijk ook met de Eekhorentjes, wan-
neerzy die op eenig boom doodgeflagen hebben, 't zy met een kogel,
boog, houtofyfer; want zy hangen aan defe boom een klein berd-
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jen, dit maken ty bebloed, hier aan maken zyde vier pooten vaft»
en hangen dieaan de zelfde boom.

X. HOOFT-STUK.
&an deWapenen en Gereedfchappen, die deLappen op de Jagtgebruy*

ken. Hoehare Schaatfen gemaakt zijn; dwalingevanfommige Au-
theuren, dievan deSchaatfen gefchreven hebben. Haar Slok diefe
op dereys hebben. Sleden, &c.

Jagt gebruyken zijn Bogen i
hebbende de langtevan ontrentdrie ellen , twee vingersbreed,

de dikteby na van een duym oft wat dikker, zijndevan twee houten
gemaakt, die deenop dandervaft gemaakt zijn. Sy leggen op een
Bercken-hout, een andervanPijnboomen-hout, welcke 0211de me-
nigte van zijnharftfagt is, enligteiijk kan gebogen werden, welke
hoedanigheden zijn , die men om met dePijlen en Schigten verre te
fchieten, hoog noodig heeft. Defe houten bedekken fy dan met
battenvan Berken-boomen, om. die van de logr te bevrijden , als
ookvoor regen en fneeuw: want fy anders iigtelijk fouden konnen
bederven.

'tGeen de Graafvan Brienne fegt, dat hareBogen van beenen der
Rheen zijn gemaakt is vals; want een yder kan ligtelijk begrijpen dat
de beenen.daartoe al te hart zijn, enonmogelijk om te buygen. Ik
ben van gevoelen dat hy dit van Olaus Magnus heeft. Want wan-
neer hy van deRheen fpreekt, foo legt hy dat de beenen en horens
aan de bogemakers gegeven werden, welkeBogen en anderegereed-
fchappen maken om met pijlentefchieten; alsook dat defe boogma-
kers de beenen en hoorens opfoeken, ruylende daar verfcheyde an-
derewaren voor. Hier uit heeft denHeer Brienne verftaan datfy die
kogten, om van defdvige bogen te maken, ofdatfydie in maniere
van bogenkonden buigen. Maar fulks is gcenfins demeyningvan
0/*.wgeweeft, ookfpreekt hy opdieplaats int minfte niet van bo-
gen te maken, 't welkblijkt, wanneer hy fegt, enanderewerktuygen
om pijlentefchieten, maarhy fpreekt van eenanderGeweer, dat een
handvatfel heeft, met welke men dePijl werpt daar men wil; zijnde
foodanigenfoort van bogen, die men by ons Voetbogen noemt. Dog
dit Inftrument kan men niet weivanbeen maken: want menisge-
woon het hand-vat van yvoor te maken, of met perel-moer in te leg-«
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gen, ofeenige andere dingen, en in plaats van dat met eenige andere
noordfe werkenvan Rhee-beenen gemaakt. Dit is dan de meyning
van Olaus , dien de Heer "Brienne niet te wel verftaan heeft.

Het zy dan hoehet zy , -'t is zeker dat de bogen diede Lappen ge-
bruikenvan geen been en fijn, nog met geenbeen verfien, maar van
hout. hebbende geen hand-vatfel; dekoorde van defe bogen , fpant
men niet met eeniginftrument, maar met deregter hand, die de zei-
vigevaft houd. Ik hebbe gezegt dat defe bogen uyt twee ftukken
houtsgemaakt fijn, fijnded'eene op d'anderegevoegt, maar ik doe
daarnogby datfe op elkan der met een zoort van lijm gelijmt fijn.

De Lappen maken hate lijm op defe wyfe. Zy nemen een zoort
van vifch die menBaars noemt, defe ftropen zy het vel af, fijn de
eerft gevangen ; zy doen die dan in koud water, tot datfe haar van
haar fchubben konnen zuiveren, dankoken zydieinfchoon water,
onderwyknfchuimen zydiein't koken, geduirigmet een ftok aan
ftukken vryvende, opdat die verkoke, zoo lange tot'er geen vogt
meer op en fchijnt te fijn; danzetten zy dit kookfel van't vuur, en
hard geworden fijnde , bewaren zy dat tot het gebruik, en wan-
neer der yetstelymenis, laten zy defe lijm in wat water fmelten,
gelijk men zulx ontrent andere zoorte van lijmen doet. De Lap-
landersvanhet Markde Luhla gebruiken int gemeen defe bogen ,
en weten daarwonder wel medete fchieten.

Behalven defe bogen hebbenfe noch een andere zoort,'die men
Voet-bogen noemt, welkers gebruikalreeds zeer outs onderde Lappen
is. Zy fpannen die met een yzere haak, die aan haar gordel hangt, om
met des te grooterkragt dekoord tekonnen op-fpannen , op de zelfde
tijd, wanneerfe de voet zettenineen yfere Cirkel, dieaanhet hooft
van deboog is, trekkende met al haarkragten defe haak na haar, tot
datfe dekoord binnen in het hand-vatfel, dat van been gemaakt is,
hebbengebrogt, en de boog behoorlijk gefpannen is.

Zy gebruiken twee zoorte van Pijlen , zommige met yfere
punten , en andere wederom zonder yfere punten , plat en
plomp om de Hermijnen , Marteldieren , Eekhorentjes en an-
dere diergelijke beefjes tefchieten ; de fcherpe pylenfijn afgerigt om
groote dieren, wanneer zy die gemoeten, te fchieten. De punten van
defepylen, fijn altijd niet vanyfer , maarzomtijds wel van been, oft
hoorn,gelijk de gene welkewy in onfe handé hebbé klaarlijk getuigen.
Sy maké met een heetyfer een gat aan't eindvan de pijl; in hetvc eik fy
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een puntige hoorn oft been inlijmen, diefe met een mes oftfteen
eerft fcherp genoeg maken.

Behalven defe wapenen zijnfe nog gewoon Mufijvetten of andere
vuur-inftrumenten te gebruyken: men vind hedenfdaags nauwlijks
een eenigeLaplander , die 'er geen heeft, om op de wilde Beefte-
jagttegaan, voornamelijk als fy groot en gevaarlijk zijn. Sy be-
reyden die door middelvaneenige bygeloovige Gefangen, op datfe
niet mis fchieten fouden , wanneer 't gebeutde datfe vogels oft ander
wild gedierte ontmoeten : hebbende tot elk gedierte zijn eygene In-
ftrumenten. 't Genehaarmct andere Natiën gemeenis, isdatfeeen
fonderlinge profeflie van de Jagtmaken: Sy krijgen defe Wapenen
uyt een feker kleyn Steedjcn van 'tnaafl-gelegen Bothnia of van Hel-
fingiadatmenSóLderhanbunoemt, alwaargrooten handel met Ra-
penen gedrevenwerd, voornamelijk met Schiet-geweer, en Muf-
ketten. De Borgers verkoopen die aan d' Inwoonders van Bothnia,
endiewederaan deLappen diefe van nooden hebben , foo dat men
giftingkan maken, dat dit groote profijten moet opbrengen. Uyt
defelve plaatfen zijnfe genoodfaakt mede haar kruyd en lont te heb-
ben, alsook loot in klonten, daarfekogels van gieten: Dikwilsko-
pen fy die dingenwel in Noorwegen op deKermifl'en, wanneerfe bee-
Hen en andere waren handelen. De Lappen die in deBergagtigeLan-
denwoonen, geven gewilligen graag agt of negen Rijksdaaldersvoor
eenMufket, want fy konnenniet welhaarreyfe daarna toe gaan ma-
ken - derhalven moetenfy die uyt dederdeofvierde hand ten duur-
Hen betalen.

Ook gebruyken fy Hellebaarden op de Jagt, voornamelijk tegen
deßdren, maar wijl dieover al gemeen zijn, en int gebruik niets
fonderlings voorkomt, is 't nietnoodig daary ets van te befchrij ven.

D' anderevoornamefaken diefe tot de Jagt gebruyken , is een foort
van houte Schoenen oft Schaatfen, met welkefy feer ras over defneeuw-
bergen en in 't middender valeyen agter de wilde dieren konnen loo-
pen. Defe Schoenenheftaan uit twee ftukken houts, oft twee glad-
deplankjes, diegeweldigwel tot deJagt dienen , wanneer men o-
ver feer hooge fneeuw-bergen moet gaan. De Noordfevolkeren hie-
ten die in haar tale gemeenlijk Skider, en doorverkorting Skiër, dat
wel over een komt met het Hoogduydfe woord Scheiter, waar mede
fy gekloven ftukken houts beduy den; fy noemen dieook welAndrer
oft Ondrur.
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Olaus Magnus fijnde een Ys-landervan geboorte, poogt de form

endefiguur defer houte Schoenen oft Schaatfens uit te beelden, Eg-
gende, dat het lange berdjes zijn , van vooren naar om hooge omge-
kromt, de langte van vijf, fes oft meer ellen, zijnde niet feer breed ,
ontrentdat 'er een voet op liaan kan ; maar fulx is qualijk aan te ne-
men , want ik hebbe die elders gefien, en befittc nog een paar tot
mijnent, zijnde inde breette wat breeder, maar in de langte vry wat
korter. Olaus Wormius heeft dit wel opgemerkt, welke diergelijke
mede onder zijn Rariteiten bewaart, en die waardig zijn bezien te
werden; defen fegt datfe niet langer zijn dan drie ellen : 't welkruim
dehelft verfchilt, ten ware dat men elders op andere plaatfen die ge-
bruikten, 't gene ons onbekent is.
• . r ft «e «M» M in /-■ ...... 1 11, 1Die men te Leyden in Holland fiet, fijn ook niet anders, hebbende

de langte van Eren voeten, en eenweynig meer danvier duim breet.
Het moet noodfakelijkfoo fijn, foo de proportie dieOlaus f_Jkïagnus
fegt, gemeenlijkwaargenomen werd, waar is, daar de heek Wse-
reldin over een flemt, datfe weleen voet deenvan dander verfchil-
kn, en datfe gemaakt zijn na de groote en langte der mannen en
vrouwen; dat indieneen man ofvrouw agt voeten lang is, foo moet
het eene hout darfe aan d'eenevoet hebben agt voeten zijn; maar het
moet aan d'anderevoet negen voeten langgemaakt werden.

Delangfte Schaats moeteen voet langer zijn als een menfch die de
felvegebruikt, endandereeven foo langals de man oft vrouw, die
fe aan heeft. Die ik onder mijnRariteiten bewaar, is op die wijfe,
zijnde d'eene een voet korter als dander, 't is waar datFrifius Egt
dat diete Leyden beyde van eene groote zijn, en datWormius ontrent
de zijne geen onderfcheid gefien en heeft: maar ik ben van meyning
dat defe Schaatfen geenpaar zijn geweeft, maar miiïchiendegrootfte
zijn van twee v:rfcheide paren. De grootfte van demijne is even
eens op de felfde wijfe als Frifius diebefchrijft, namelijkboven op
met pek oft hars beftreken, maar de kleynfte heeft niet met allen.
Miflchkn datdefe grootfte me.ft dientom dereife voort te fetten ,
derhalven moet menfig niet te feer verwonderen, over 't geen deAu-
theuren aan de vreemde fchrijven. En alhoewel die te Leyden allee-
nig twee van de grootfte zijn, zijnde van twee grootemenfchen voort-
gekomen , gelijkFrifius fig inbeeld, foo zijnfe egtervan een menfch,
die even fes voeten lang was, waar van men een groot getal in Lap-
landvind. Dit is dan de breeteen de langte derfchaatfen, en dever-
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fcheidenen groote die de zelve in hare paren hebbn.

D' anderefiguur is by Olaus den Yslanderredelijk wel uytgedruk,
want die fijnfimpel, platenegaal, maar van voren wat op gaande,
enniet vanagteren , gelijkals die van Wormius, miflchien meer by
verfinningvan de Schilder als welvanden Autheur zelve, fijnde heel
anders op de eerfte plank van fijn kabinet, die hy aan een yder ver-
toont, welke daar Curieusna is. »

Ik merkaan mijn grootfte fchaatfe welke ik heb, datfe overal niet
volkomenregt is, maar int midden een weinig hoog gekromt ,op
die plaats daarfe de voetgemeenlijk zetten. Soo datFrifius een figuur
daarvan gegeven heeft die qualijk gemaakt is: Omdat die alleenig is
eeneenige fchaats, vertonende geenftns defe kromte: ik geefeen
figuur van de mijne, opde wyfe als eenLaplander daar medeloopt.

Vorders maken zy defe fchaatfen gemeenlijk om de voeten vaft,
door middel van eenkleine houte gebogen Cirkel y dieover dwersis,
aan de zyden derfchaatfen vaft gemaakt, want fuo fe van onder vaft
was, zouden defe fchaatfen niet gladfijn , waar doorhet veerdig loo-
pen belet moeft werden, en afflytende zouden zy ligtelijk afbreken,
't welkFrifius in lijnfigure niet heeft aangemerkt. Defe kleine Cir-
kel is by na in 't midden, zoo datd' eene helft voor is en d' andere helft
agter, invoegendevoetint midden Haat. Defe voet in defeCirkel
vaflfiaande, is aan defchaatfen door banden vafl, dievan agter aan
het been gebondenfijn. Hetafbeeldfeldat men opverfcheide plaat-
fen by Olaus Magnus fiet, en ook van Fri[iu> afgefchetsis, is maar
eenenkel verdigzel desSchilders, welke in Jtalien woonende, niet
welh.eft konnen bevatten hoedefehouteLaplandfe fchaatfe gemaakt
fijn, enhy heeft fig nietkonnen ontflaan om die te maken als houte
fchoenen dievanvoren uy tnemende lang fijn, hebbendeaan het ey nd
een omgekromde punt, fijnde van agteruytgeholt, zettende de voe-
ten daarin gelijk als inklompen, en andere zoort van houte dingen
diemenaan de voeten doet. 't Is daneen grootemifllag, niet over-
een-komende met de befchry vinge dieOlaus van defe platte fchaatfen
heeft gegeven, ook zoo merktmen dat diedefchophebben gekregen
en uyt d' anderefiguren vanfijn werkfijn uytgebotft. Zy zetten ha-
ren voet niet aan't eynd van defchaats, maar op het midden, en dat
niet zonder goedereden ; want indien mendie op heteynd zettende,
zookanmenfe om haar grootelangte nietbewegen, welkevan voren
20uw fijn, kon ook nietwel aan de voet vaftfijn, wijl men ook zoo
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grootengewigteniet kon opheffen, wanneer het alleen van voren
hing.

Men kan dan wel befluyten waarom defe fchaatfen aldus uytgc-
vondenfijn, namelijkom harevoeten daarin vaft te zetten , en met

verzekerdheid over defneeuw tekonnen loopen, 'twelk niet en zou-
de konnen gefchieden, indien ymand op het eynd van de fchaatfe
ftond, konnende niet dragen de fwaarte van fijn ganfche lighaam.
Maar wijlde voet nu int middenvan de fchaatfe ftaat, kan het lig-
haam zoo wel (leunt'el van agteren als van voren hebben, en beletten
dat hetnietagter in defneeuw weg finkt.

De Lappen dan loopenover de fneeuw in defer voegen. Hebben-
de defe fchaatfen onder hare voeten, bedienenzy haar nog van een
ftok, diefe in de hand hebben; aan't eene eynd is een rond plankjen,
anders zouden zy door de fneeuw fteken, maar metditplankjen kon-
nen zy fig voort ftooten , zoo dathaarvoorgenomene reis daarlouter
door gef'poedwerd.

Dusdanig dantot dereis toegetakelt zijnde, konnen zy daar me-
de op en neder klimmen zoo als fy begeren, en op de fnee-bergen
regtsom, en flings om drayen, zoo als zy willen, zy gaan met een
wonderlijkefnelligheid, en konnen met een uytnemende ligtigheidin
het bevroren Vs met haarftok fteken.
UIL U>.ïlUl-ll *■ J "iviliu---.

--■-.*- .--.-

De Latmiften hebben geen eygen naam om defe manier van loopen ]
uyt te drukken, de wijlfe daar geenkcnnifle van gehad hebben. De <Sweden welke den Lappen zeer nabuertig fijn noemen het Skriida, l
wantzygaanzooophetYsofbevrorefneeuw, wanneer die hard is , 'hebbende aan hare voeten niet anders als defehoute fchaatfen.

<Paulus Warnefridus hout voor zeker dat de Skritob'ms haar oor-
fpronkelijke naam van hetfpringen hebben, om datfe fekere danlfen
oftfpringen gebruiken, hebbendeeen hout, dat als een boog krom
gebogen is, die weten zy zoo te voegen, datfe door defe aardigheid
de wilde dierenkonnen vangen. Hy doethier nog verfcheide dingen
aangaande deRheen by, en al hoe welfe altijd haar eyge en bezon-
dere troepen met beeften gehad hebben, zooift evenwel by na niet
mogelijk te twijfelen, offe fijn d'eygenfte volkeren , die, eermenfe
met de naam vanLappen noemden te voren Skritob'ms gehieten heb-
ben.

Hierkomt het dan van daan datnAdam van "Bremen het minfte ge-
was van deLappen niet enmaakt, fprekende geduurig alleen van deö n Mm Skri.
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Skritobius, diehy zegt tegen het Noorden te woonen, en gelijk dB.loop der wildebeeften te gaan. Hy fpreekt daarnietvan de
loop, maar van die, welkehy met de naamvan Skritobius noemt, ge-
lijkals Paulus Warnefriduste kennen geeft, diefe doen met de ge-
kromde houten, dat is, met een zoort van fchaatfen oft fchoenen,
waar van wy een affchetfelvertoonen. Wijl dan defe volkeren zoo
hehendigenveerdigtotverwonderenstoeopde fneeuw waren (dat
deNoordfeVolkeren Skriida noemen) en datfe van d'andere zyde
van deFinnen uytgegaanfijn, hebbenfe, met regt en reden de naam
van Skridfinus gekregen.

j (_j u

Dk loopen gefchied nietalleen op effene en gelijkeplaatfen, maar
ookophooge, verhevene en ongangbare wegen , jazelfs op de top-
pen van de Hoogfte bergen , gelijk d'ervaring ons dagelijx heeft doen
leeren. Saxo zegt het zelvige van de Scncfinus of Skridfinus, wan-
neer hyvanhaar is fchryvende. Defe Natie heeft fig gewent aan een
zoorte van Ry-fchoenen , die nergens anders in 'tgebruik zijn, fijn-
deaangemoedigt dooreen-brandendebegeerte tot de, jagt, klimmen-
deop de hoogfte bergen, zoo dat 'er niet een klip van uytftekende
hoogteis, of zy durvenhet wagen om daar op te ioopen en haar te
keeren. Zy verlaten eerft de lage valkyen, en alknxkens hooger
gaande, komenfe aan de voeten der Heuveltjes, drayende geduurig
intrond, alföodatfe hare weg niet menigte van drayingen moeten
doen, komende zoo alknxkenstot den top, na datfe veele omkringen
hebben gedaan. Dek houtefchaatfen noemt hy Skriider zijnde Ry-

fchoenen die in geen andereLanden meer in 't gebruik fijn, gelijk het
overigevan de befchryvinge genoegfaam doetblyken.

Olaus Magnus heeft 'er defe woordenvan Saxo in gevoegt, op de
plaats daarhy van defe fchaatfen en dit hopende volk gewag maakt.
Zy gebruikenfe dan (zegthy/om op de toppen der bergen te klim-
men. Niet doorregte en korte wegen, zegt Samuel Rheen, maar
dooromkringen; zoo dathet de Paus Paulus de derde niet konde
gelooven, al-hoe-wel Olaus hem zulx verzekerde. Maar al is het
zeer fwaar met defe langefchaatfen opdetoppen derhooge bergen te
klimmen, zoo konnen zy ookvan deopperfle neerkomen , gelijk als
van die, welke opdeFrontkrenvan Noorwegen zijn, en datniet be-
Ehroomt en langzaam, maar met een ongelooflijke fnelligheid, zon-
der eens te flruikelen ofneder te vallen : zoo dathet, voor die gene,
dkhet noyt gefien hebben, by naongelooflijkfchijnt.
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Het fchaatfe ryden , datmen in Hollandend'omgelegene Proven-
cien des winters doet, word van andere Natiën die het zelve noyt ge-
fien hebben, als voortooverye gehouden, en zy meinen dat'er de
duivelmcdefpeelt, egter is het een zaak die daarzeer gemeen is, niet
alleen aan mannen en vrouwen , maar zelfs aankinderen , dienaulyx
op haar beenen konnen flaan. Geen volk van de Nederlanders, die
gauwer op het fchaatfe ryden fijn als de Vriefen, en zy werden van
hetryden ook Reden by haar genoemt. Het Hollandfe woord Schaat-
fen fchijnt mede zijn afkomft van het woord Skriider wel te hebben.

Behalven, datde Lappen hier mede zeer veerdig fijn, hebbenfe
nog fchaatfen met jongiiheen-leer verfien , welkeook gemakkelijker
vallen om op zeer hooge en ongangbare bergen te klimmen, waar
mede zy heel ligt loopen en beter de groote laagten en gevaarlijke
plaatfen konnen overkomen, fig aan d'andere zyde omdrayende,
om niet ligt neder te vallen , wijl datzy naar om hoog moeten gaan
enkragtdoenomop te klimmen , om dat het hair wederftrevig is,
gelijk dat van een Egel, komende door een wonderlijke deugt van de
Natuur, wederhoudenen beletten, datfe vallen. Wormius heeft
dit zelve mede indagtig geweeft , wanneer hy de Laplandfe fchaatfen,
diein fijn kabinet waren befchrijft, maar hy fegt dat dit een vel was
vaneenZee-kalf; miflchkn dat defefchaatfen wel van een Si&fin oft
Laplander die aan de Zee woont gebruikt fijn, om dat dieNatie zeer
zelden deRhee huyden gebruikt.

Aangaande mede loopen, zoo moet men aanmerken,
datfe, in plaats van een rond berdjen daar aan te hebben, daar een
kleinrond hoepeltjen aan vaft maken, van grooteontrent als onfe ta-
felbordenfijn, fijnde met twee touwen gebonden, dk d'eene op
d'anderegaan, flekende die doortweegaatjes, die aan't eynd vande
ftok fijn , zijnde dan in 't midden door dit middel vaft gemaakt. Defe
hoepel is van goed gebruik, konnende daarveel ligter mede gaan van
d'eenezydena d'andere, zy fteken daar beter mede jnde fnee, enk
glyen zoo ligt niet uyt.

Dit is dan 'd eerfle z.aakwaar van z,y zfich op de jagtbedienen, als
ook voor andere dingen , diefe in de winter moeten uytvoeren ;
want men anders in dit gety van't jaar niet gaan en kan, wijl de
fnee zeer hoog legt. Soo dikwils dan als de Lappen zulx in 't werk
ftellen , reppen zy al haar beft, en gaan zoo ras, datfe een Wolf,
Rhee , ofc andere wilde gedierten konnen agter halen , en dood
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flaan; 't welkt ook aAdam van Uremen van de Skritofinus getuigt?
Zy fijn juiflalle niet even vaardig omop de fneeuw te loopen met

defe fchaatfen; want de Lappenvanhet tJfyCarkdeVma, om dat'er
een groot getal van wildebeeften is, diefig in haar land ophouden ,
zijnde gewoonaldusvan haar jonkheidaf teloopen, zijn hiervrywat
vaardiger in , als wel die gene, welke het Lapmarkvan Luhla be-
woonen.

Men moet ook aanmerken, datdefe Lappen naauwelijks moede
werdenvan dus te loopen, zoolangealszy opde reyfe fijn. Ik heb
een Laplander gekend, welke, na dat hy een reys van twaalf mylen
hadde gefpoed , des avonds in fijn logïjs komende , een kop wijn
dronk, en zoo fterk en fris was, evenalsofhy niet uyt fijn huys was
geweeft.

Wat aangaathetandere *t gene zyop dereis hebben, 't fi\nfteden>
welke opallereifen in dewinterzeer bequaam fijn, zy leggen daar
haargereedfehapop, watmeer zyuyt-gaan om wilde Rheen te ja-
gen, welke zy met pylen fchieten, diefe van hareHeden halen. Men
behoorde te defer plaatfe wel te fpreken om defe Heden te konnen
maken, en die te gebruiken, 't welk onder andere befigheden nog
nietisafgelegt: maar wijl zy diezoo zeernktgebruikenopdejagt als
omtereifèn, enharevragtenvan d'eene plaats na d'andere over te
brengen, zoo werden wy hier door genoodzaakt dit alhier ageer te
laten, en elders daarvan na behooren te fpreken.

XI. HOOFT-STUK.
Van de Laplandfe Handwerken. Kcuken-gerccdfchap , Schepen ma-

ken, Schuiten, dragen die op haarfchouders. Timmeren van aller-
leyfleden. Schaatfen. Laden enkoffers maken. Korven en man-
den te vlegten. Verfcheyde huys-raad. Lepels , Weeftuig. Vor*
men om Tm tegieten: Tonnen : Drinkfichalen &c.

HEteerfte ambagtofthand-weskd&t de Lappen leren is het keu-
ken werk te doen; 't welk niet dan door de mannen verrigt
werd, welke alleskoken en bereiden, 't geen tot defpyfe be-

hoort ,'t zy datfevan de jagthebben mede gebragt, ofgevift hebben.
Defe konft beftaat in een groote veerdigheid, en isvan kleinbelang by
deLappen : devrouwen wetendaar weinig af, want defe koken niet
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danindegrootfe noodfakelijkheid, of wanneer zy reifen , ofals'er
geen man volkin huis is om zuix te verrigten, 't welk gebeurt wan-
neer zy op de jagtof uyt villen fijn.

De tweede deler konften is, welke ook tot de mannen behoort,
datfe fchuiten leren maken. De Lappen gebruiken die aldermecft
om mede te viflehen , bouwende die van Pijn-boomen oft Denne-
boomen-hout, diefe in het bofchtotzeer netteplanken maken ; defe
voegenfeniet met yfere fpykers, gelijk als onfe fcheep.timmermans
doen, aan malkander, maarmet buigend hout, gelijk by ouds de
Iftrife fchepen, diemen Liburnifche noemt, plegen gemaakt te wer-
den , ofmet touwen ,en daarom genaydckneepjes genoemt. Hier
toe gebruiken zy zekere zoort van dunne "Boom-worteltjes , diefe
verfch uyt d'aarde halen, drayende die op een wonderlijke wyfe ,
even by na ofhet kennip touwen waren. Andere nemen dedarmen
van beeften, en voornamelijk van Rheen , welke zy week maken en
vermorwen, drayende dieals touwen oft {naren , die dan in de wind
oft zonnen moeten droogen. Zy nayen dan waarlijk de planken
van haarfchuit aan malkander, met defe touwen oft fnaren, of't ge-
meenlijk met wortelsvan boomen; even opde zelfde manier gelijk
men het laken oft linnen met garen nayt; de gaten en fpkten die
tuffen beydenfijn, vollen zy met mofch, op dat het water nergens
mag in loopen.

Totdefefchuiten hebbenfe dikwils tweeriemen , zomtijds ook wel
vier, welke zy aan de zyde vaft maken aan groote fpykers, diefe ge-loofik van hout hebben, defe weten zy zoo te plaatfen, dateen man
mettweeriemen kan royen. Zy varen met defe barken oft fchuiten
over de alderfnelfte rivieren, die tullen de bergen van Lapland lopen.
Des zomers fijn zy heelnaakt, om deste beter tekonnen fwemmen,
om hare waren van perykel te houden en diebehouden over te brengê.

De Figuur deferfchuiten is aldus , zy fijn ontrent drie vamen -lang , maar nauwelijks eene breed , want zy niet breder fijn dan j
dry elk-bogen. Zy maken die van Denne-boomen plankjes,
om dat die zeer ligt fijn , en tot dit werk beauaamft. Zy ge-
bruiken zeer zelden yfere fpykers, dan aan devoor en agter fteven ,
en onder aan de bodem , en by gebrek der zelvige , moeten
zy haar belyden met het geen zy hebben. Defe ichuitjes fijn j
altijd zoo ligt gemaakt , dat een man fe gemakkelijk kan dra-c
gen , halende die uyt het water , dragen zy die zooverre als zy
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begeren : hierom als hetfterk wait, moeten zy diemet fteenen vul-
len , omfe in goede order te houden; zy bepekkenfe ook zeer ligt, op
datfe in hetdragen niette fwaar zouden werden , wanneerfe te veel
bcpekt waren.

Op defe wyfe danvergaderen zy hetpekjnhetLapmark van Vmd:
zy maken een grootekuil in d'aarde, ontrent dry ellen diep, opde
grond zetten zy een groote kopere ketel, welke zy boven op met
fchorfen van Pijn-boomen bedekken, zettende in 't midden een groo-
te tronkvan een boom dieint midden, gelijk een kanaal uytgeholt
is, dan zoo nemen zyde wortels van Pijnboomenen Maft-boomen,
welkevol harsfchijnen te fijn; defeklieven zy alle in zeer kleine lan-
geftukjes, en leggen dieboven op het gat alledigtby elkander.' Zy
dekkenfe dan alle met een groote menigte van zoden, makende een
groot vuur, 't welk de hars deferklein gehakte houtjes in de beneden-
flaande ketel doet loopen.

De LafPe"fl}n z-cwaardigin met haarfichuitjes te varen; daarfe
in andere zaken zeer vrecsa gtig fijn, fijnfe in tegendeel op dit klein
gebouw zeer Hout , gaande daar mede na de folemnele Feeften
en groote vergaderingen , voornamelijk die van Vma ; door
rivieren, welke water-vallen hebben, van meer als een halfuure
lang en vol klippen fijn , zy gaan daar dan Itoutmoedig heen,
zeggende datfe daar door hulpe van hare Natuur-Goden gekomenfijn.

Het derde ambagt defer luiden is het Timmeren, ofliever allerley-werk tuigen temaken, met welke men de goederen vervoert -, want
ZJ make" aldcrley z°orten vanfleden, diefe in de winter tot haarge-bruik hebben. Defe, op welke zy zelver op dereife zitten , fijn nietvan dezelfde figuur, alsdie, op welkezy hare goederen vervoeren,derhalven geven zy die ook d'eygenfte naam niet. Even gaat'et ookby ons alwaar men aan de zelve verfcheide benamingen geeft als Ka-roffen, Kakflen,Cha.fen, Wagens, Karren, Sleden en diergelyke
meenigtemeer

De Sleden op welke zyin 't reifen zelver fitten , fijn Pulkagenoemt,
en fijn gemaakt als een halvefchuit, ofklein fchuitjen , meteen fcher-pe voortleven, welkers punt opwaarts Haat, maar d' agterfleven is
P ' e"-an eene plank gemaakt. Het heele lighaam defer fleden is
uyt verfcheide planken gemaakt, zoo lang als de fleden is, fijndeaan vierofmeer ribben yaftgefpykert, en dat met houte fpykers van
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binnen vaft geflagen, deribben fijn boven dik, en van onder neer-
gaande als een fchip. De grondoft bodem is zoo breed als de palm
van een hand, gekromtna de voorfteven, en na boven toeverheven ,
alwaar een gat is, aanhet welk het touw vaft is't geen men aan de
Rhee bind, welke de Heden moet trekken ; d'andere Hukken houts
fijn wat enger. Onder hebbenfe geen plank gelijk d'andere gemeene
lieden hebben, op welke het lighaam van de ganfche flede fteunt,
gelijkals opyets daarfe op drait, maar die is geheel bloot en open ,
fijnde om laag niet plat, maar bultig en halfrond, foo datfe eens op
d'eenezyde hellen, en daneens op d'anderewant zy konnen ook veel
ligter hiermede dwers door de hoogefneeuwry den.

Dit isdan de ware befchryving van een Laplandfe Slede, zooda-
nig als ikeenin mijnKabinet beware. Herbefteniusrieeft elders daar
van ook gefchreven , redenerende alleenig met weinig woorden.
Olaus Magnus zegt datfe van d' andereverfchillen , om datfe van vo-
ren aan heteinde naomhoogomgekromt zijn gelijkeen fchaatfe , ge-
vende haardek figuur, om haar ligt voor de fneeuw te konnen bevry-
den. Vorders dat defneeuw deflede niet en zouden bedekken, en
deLaplander die daar op fit niet en zoude bevnefen, oft hy groot on-
gemak van dekoude lydcn.

Zy hebben ook de gewoontevan de ganfche voorfteven te bedek-
ken, zoo lang ontrent oftwel langer als een elk , 't welk gemeenlijk
gefchied met de huid van een zee-kalf, zijnde aan kleine ftukjes hout
vaft gemaakt , die boven over de flede als hoepels fijn gefpannen.
Vorders vullen zyd'overige ledigheden met hoy oftmofch, cm de
voeten warmte houdenen dk van dekoude te bevryden.
ren van deLaplandfe Hedenkanmen hier genoegzaam

Behalven defe zoort van liedentimmeren zy nog een ande,
Achkio noemen , dk in manier van geitel dereerfter 2eer weinig
fcheelt, alsdatfeveelgrooterfijn, fijnde welvyf ellen lang, jazom-
wijls wel langer, daar d'eerfte maar dry ellen of daarontrent is. Zy
is ook aan de voorfteven niet bedekt, maar over al open, en meelt
gefchikt om huys-raad over te voeren : want den Heer Wexionius be-
fehryft dieelders; ik ben niet van die meininggelijk als hy, dat men
het agterfte met eeniglinnen dekt tegen defneeuw, want daar walt
geen hennep in Lapland, ent linde isdaargeenfinsin gebruik, alfoo
weinig als linde kleden. Want de Lappen maken niet eens zoo veel
werks om hate Heden te dekken3 ofhetgoedvan hare meubelendatfe
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vervoeren zoo te bezorgen, maar zy dekken het welmet ledrï vellen
of fchorffenvan Berken-boomen.

Aangaande nu de wagens met wielen, welke men by Olaus Magnus
verbeeld ziet, die hebben de Laplanders niet int gebruik, ja zelfs
daar noyt van hooren fpreken :hy fegt wel, datfe de Huys-Rheen
aan wagens vaft maken, en datfe die zeer gemakkelijk over het veld
heenen trekken, maar hy zegt niet wat voor een foort van wagens het
zijn, ofop hcedanigenwijk zy zijn gemaakt. De Schilder heeft op
verfcheide plaatfen tegrooten vryheid gebruikt,en defaken afgefchetft
na fijn eigen begrijp. Ik weet niet, ofhy in defe gekgentheid, niet
overal fijn dooiende inbeeldinge liever gevolgt heelt, dan d'eige be-
fchrij vingevan Olaus. Het is een faak diezeker is, dat die volkeren
de zdvige niet enkennen , en dat'er niet een wagen met wielen onder
dcLappente vindenis, want wanneer zy des zomers reifen leggen zy
hare bagagien enkinderen op de rugge derRheen : gelijk wy elders
vooren ookverhandelthebben.

Behalven defe twee foorten van wagens, maken zy ook defe hou-
tefchaatfen, ott voct-fteeden van de Vriefen nietqualijkre<te» genoemt,
om datzy daaroprijden ; met defedankomen fy op de fneeuw loo-
pen: waarvan wy te vooren wijdloopiggefproken hebben.

Het vierde handwerkdex mannen isKiften enLaden te maken, want
zy makenKoffers enLaden van allerley foort, maar gemeenlijkovaal
rond ; zy maken ook cet-kaflen en Kabinetten, diefe met ingeleid,
been verderen , 't welk in form van linienen ronden gefchied. Ik
bewaarder foo een in mijnKabinet oftRariteit-kamer, die ik van den
H ' Ottovan Bothniagekregen heb. Sy is t'eenemaalvaneen
Berken plank, ker dun, int rond gcbogenalseen ovaal oft ey-wijs

aand'e.nuenfoo te zamen gevoegt, datmen nauwelijk daar
vet. ,ii .Kan fien, want daaris geen Ipyker aan, nog geen banden
van ballen oft teennen. Het dekzel is uyt een ftuk houts gemaakt;
maar de rand dierontom is, is vanhetzelvige hout dat foo gebogen
is. De vercierfels die daaraan fijn, makenfe van Rhee-beenen, fijn-
de in feer dunne platte ftukjes gefneden, van welke zommige lang
fijn , en andererond, met verfcheide bogten van linien rontom ge-
maakt: enomdit des te beter tebegrypen, foo voegen wy hier een
afbeeldzelby, wantal die dingen konnen beter in Figuur getoont
werden, dan befchreven.

Het vyfdevan haar handgebaar is manden en korven te maken,
waar
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waar in de Laplanden veele andere Natiën te boven gaan. Defe
manden enkorven vkgtenzy van boomwortels te famen, welke zy
flaan en zagt maken om datfe makkelijk zouden gebogen konnen
werden , zy fplytenfe dan in manier van zeer fterke banden, om die
op-alle wyfen tekonnen buigen. De manier van vlegten verfcheelt .
zeer van die van andere Natiën. Maar dit fijn hoepels , diezeergroot -fijn, als zy de korf willen maken, fijnde met defe wortel-banden j
zeer fterk op elkandergebondcn, tot datfe gekomenfijn zooverre tot
datde hoogte der mand oft korf hoog genoeg is. Zy fijn gewoon,
wanneerzy de moeyte willendoen,die met zulken aardigheid te vleg-
ten , en defe banden d' een op d'ander zoofterk byelkander te voegen, 1
datfe zoo digt fijn als een plank, zoo dat'ergeen water uytzouwkon- 'nenloopen, invoegen dat zy diekonnen gebruiken om wateren an- !
dere vogtigheden in te dragen.

De korven oft mandenfijn niet altijd van eene form; wantzy heb-
ben grooteenkleine, engemeenlijkrond met een dekzel : zy heb-
ben boven op het dekzel altijdeen rond hanvatzeloft cor, om die aan
den arm des te makkelijker te konnen dragen; d'andere fijn lang en
vierkantig. De Lappen gebruiken niet alleen defe korven , maar
zelfs ook de Sweedfe Natie, alwaarfe feer gemeenfijn ; en •brengen
diezelfs over tot andere vreemde Natiën ; want het is een werk dat
fterk, duurzaam en wel gemaakt is. Ik hebbe daar van een Figuur
elders in dit werkgetoont, gelijkals die int gemeen gemaakt wer-
den.

Behalven defe dingen maken de mannen nog van hout oft beenen
haar Huys-raad, 'tgeen fe tot haargebruik van doen hebben. Haar
Lepels maken zy van de hoorns van Rheen ,en weten met de punt van r

een mes c'aar verfcheide figuuren in tegraveren, welke ftrepen zy dan *metfocat te verfvullen ; ik bewaarder een in mijn Kabinet, die met
haar fteel zeer aardig gemaakt is. Onder defeRariteiten hebben zy
nogringen en neerhangende plaatjes aan het eynd van de fteel han-
gende: geheel gemaakt van een ftuk hoorns oft been. Defeendkr-
gelijke kanmenin de figuuren genoeg befigtigen. ik heb ook nog
eenigewerktuigen omteweven van been gernaakt,en op de zelfde wyfe \
bearbeid; met een wevers-fpoel die twee vingers lang op het eynd door g'
gaat, meteen kam delangte vaneen palm eenes hands. Ditfijnge-
reedfchapper. met welke zy wolle ünd van verfcheide kokuren we-
ven; zy fijn allevan een zelfde werk, en verdienen wel aangemerkt
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tewerden. Ik hebooknog een detabak tot poeder" te'bren-
gen, zijnde van been gemaakt, en zeergeeftiguytgevrogt, met ha-"
regcfpenoftknip-ringetjesdie wonderlijkfray met een mes uytgefne-
denfijn.
Alle dek aardige werk-ftukken fijn genöegfame blyken,dat defe vol-

keren zoo bot nog ongefchaaft niet en fijn , als men ons voor defen
wel heeft doen gelooven. Defe dingen maken zy zoo voor de vuift
weg, zonder daarveel over te praktiferen , ofhaarhooft daarover te
breken: foo dat'erfondament van hoop genoeg is, dat, indknfehet
verftand hadde gekregêofteenige anderefraye werken hadden gefien,
fy die uytdekonft heerlijk zoude makë,tot f'pijt van alk andere Natie.

Daar is nog een zaak over, die wel aan teikenens waardig is , wel-
ke is, datfe gewoon fijn in de beenenalkrley figuuren van Bloemen ,
gedierten, en andere zaken te graveren en uyt te holen , dek greven
dan, fijnhaar zoo veel als vormen, in welke zy tin gieten, hiervan
maken zy kleine fchildjes, knoopen, enplaatjes, die de mannen en
vrouwen aan hare gordelsvaft maken. Dog zy gebruiken niet alleen
defe vormen om daar uytftekende door te Ehijnen, maar nog tot
menigte andere dingen meer, diefevan buiten met tin verekren en
pronker.; zy gebruiken die ook om kogels te maken, daarfe mede
konnen fchieten.

D'inftrumenten die de-martnen gebruiken fijn niet alle van eene
zoort, maar zy gebruiken die tot verfcheide werk; want zy hebben-
der van het keuken-gereedfehap, andere wederom voor die op de
beeftenpaften, voor de jagt, en het reifen. Jahanves Tornstus zegt
datfe hare jagt-inftrumentenzeer geeftiq met been weten te maken,
cierende die aardig op: hy zegt rikt dat defe jagt«inftrumenten van
been fijn , maardatfe het hout met defebeenenvergieren en op pron-
ken, even gelijkals haar ander-gereedfehap, en het kifjenis,'t welk
ikby deprint vertoon.- Zieglerus fpreek ook van tonnen , die deLaplanden zouden gefa-
brijkt hebben, welke om eygemiijk te fpreken, buitentwyfel, niet
andersfijn, dan grootetobbens oft kuipen, diefe van eengroot uyt-
gehokftukhouts maken, gelijk men in Vrankrijk gebruikt als het
wijn-tijdis, oftenminften diergelijke.

WCfVonius maak ook gewag van eenigedrink-(ehalen omuyt te drin-
ken , lijnde uyt boom-fchillen gemaakt. Haar ander huis-raad,
t geen te gemeen is hier op te halen, is, dunkt my met waardig?
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derhalven fpoeden wy ons werk veel liever tot andere dingen.
De mannen fijn eenigfins gedwongen zulken huis-raadte maken,

eenyder in fijn eygen familie, fonder te voren eenig meefier gehad te
hebben, dan alleenig haar vader, cm vorders haar kragten en haar
geert; want een yder onder haar int bezonder is daar bequaam ge-
noegtoe, zoo dat hetniet te verwonderen is, datfe alleop dit werk
even vaardig fijn.

XII. HOOFT-STUK.
Van debefigheden derVrouwen. Spinnendradenvan plat geflagenficnu-

wen om te nayen. Verfcheide zoort van draden, bereiding. Wolle, gaaren, kouffen breiden, als ook mutfen en wanten- Wevery van
luid. Het maken van tin-draad. Hoe andere draden met tin om'
wonden werden. Verfcheideborduurwerken.

DE Laplandfe Vrouwen bcmoeyen haar mede met de fnyeryen
.n kleeden te maken , item fchoenen en handfehoenen; want
dewijk de Mannen allede andere gereedfchappen maken, zijn

de Vrouwenverbonden, ook hare Mannen, kleeelen te verfchaffen-,
want men vindinLaploxdsjyzïn andereSnijders nog Peltfersoft hand-
fchocnmakeis Behalven dit, makenfy ook het genevan diergelij-
ken werktöijde He Jen en deßheeri behoort gelijkals deborft-rkm,
en 't geen op de rugge levd, de halfters, en andere dingen meer ,
daarmen fe mede toetakelt. Maar om alle defe dingen wel te verrig-
ten , hebbenfe verfchey dencKoniten daar toe van nooden.

D'eerfteKon ft diefe keren, is, datfe doorhet middelvan fpinnen,
allerley foort van garen drayen, 't welk gemeenlijk uit Rhee-darmen
en zenuwen gemaakt word, zijnde plat geflagen , datfe foo fijn wer-
den als vlas,welkeiloffe zy daarna fpinnen ; want d'overgrootekou-
de van die Landen, laat niet toe, dat'er vlas voortgebragt werd.
Ikbewaie in mijnKahinet eenige draden, die van fulke fenuwen ge-
maakt zijn; alhoewelOlaus Magnus fegt dat defe draden tot het ge-
bruyk derkleeden zijn gefchikt.

Defe woorden een weynigduyfter zijnde, hebben den Heer Tffe
Tnenne doen gelooven , dat de Laplandfe Vrouwen daarLinden van
maken, en van hetfelvige hemden naeyen. Ik heb op verfcheyde
plaatfen aangemerkt, dathy deBoeken van Olaus Magnus heeft ge-
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lefen , om de daaruyt te konnen halen, ma-
kenfe zelfs het minfte gewagniet van fijn reife in die lande gedaan,
en dat hy niet een ware finvan Olai woordenheeft verftaan ; want ik
hebbe airede opverfcheide plaatfen laten blyken, dat fijne redene-
ringen vals fijn; men kan genoegzaam verftaan , dat Olaus niet een
enkel woord meer heeft willen zeggen, als ik begonnen heb, want
door defe woordenverftaat hy een en de zelfde zaak, gelijk hy zegt
int tiende hooftftuk van fijn vierde boek, namelijk datfe uyt defe
zenuwen, een zeer fijn vlas bereiden , 't geen men van elkander
doet, om het totdraden te maken. Hy zegt geenfins dat men daar
eenigeftoffen van weeft, maar dat men het fijnfte uyt het grofrte en-
hardfte neemt, alwaarfe draden van maken, om daar mede deklederen
tekonnen nayen. Dat dit dan waar en zeker is, blyk: genoeg hieruyt,
namelijk , datmenhedendaags geenkleeding by deLappen vind, 't zy
rokken, mouwen, leerfen , fchoenen oft eenig ander aantrekzel,
datniet met zulk een zoort van draden g enayt is.

Defe draden nu fijn nietallevan een gelijke zoort, want men vind
'er zeer grove, fijne en heelfijne , befond.rlijkdaartin.draad onder

'loop, fijnde alk tot verfcheide gebruiken. Defe dradenfijn ook niet
d' een aan dander vaft, nog niet wonderlijk langgelijk dekennip dra-
den , maar zeerkort, niet boven een oft twee ellen, na proportie
der langtevan de fenuwen.

Men vind elderseen plaats in de fchriften van OlauskJM'agnus , die-
die de gedagten van de Heer "Brienne grootelijks fchijnt te begunfti-
gen, te weten, datdeLaplandfe vrouwtjes linde maken met defenu-
wen van beeften; maar defe paflagie is by Olaus vry al wat duifter;
wantik mem dathy daarwil zeggen , dat devrouwen in Lapland juift
niet abfoluit het linde daarvan maken, gelijkd'andere vrouwen van
hetNoordendoen , zoo dathet zeker isdat ditwoord van linde, foo-
volkomentlijk in fijn volk beteikenifle niet en moet genomenwerdé,
maar alkenig voor de draden; en indien Olausal gemeent heeft datfe
daar waarlijk lindenvan maakten, fooifleregtergeeu twyfelaan, of
hy is.bedrogen.

Vorders wanneerfe defe draden willen maken, reinigen zy die eerft
wel,werendehet hardftcn en ruwde daar af, zy doenfe dan droge, daar
na flaan zy die, gelijk menby ons het lindedoet; en weyken die ftoffe
intvet van viffchen , foo datfe eyndlijk feer fagt en handelbaarword.

llchalvendefedraden.uytßhee-fenuwen, maken zy ook nog dra-
den
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èen uyt Schape-wol, om banden en lind te maken , fomtijdsook wel
met hair vanHafen, om mutfen en mouwen te maken. WantzyN
fijn gewoon daar toe wit Hafen-hair te nemen , en daar mutfen uyt te
breiden , evenop defelfde wyfe als men zyde en wolk koufens in
d'andere declen ven ganfehEuropa breid, zy drayen de draadvan de
wolk om en breiden met dryofvierkleine dunne priemen van yfer.
De mutfen diefe daarvan maken fijn zoo zagt als een Swane-dons , of
de hals van een Swaan: defe mutfen fijn wonderlijk warm, en be-
fchutten by gevolg de koude zeer wel. Op de zelfde wyfe maken zy
ookhandfehoenenoft een zoort van moffen , wanten gezegt, daar al-
ken een duimaan is, die deftig dekouden tcgenftaan.

Aangaande vorders deManufacFuré om lint temakêidie isinder daat
nietteverwerpë, wantzyhebbé eenig zoort van weef-werk, van benen
gemaakt (gelijkikne voren hebbe gezegt)en datby de figure te fien is,
die na de infirumentê,welke ik in mijnKabinet bewaar,afgefchets fijn.

Het vierde hand- werk dat de Laplandfe vrouwen doen, is, datfe
hare dradenvan fenuwen met tin-draad bewerken- waar van wy te vo-
ren wel hebben gefproken. Zy doen twee dingen,eerfte datfe tinne-
draden maken , gelijk als mengout-draad by andere Natiën maakt; ten
tweden de zenuw-draden derRheen met tin 't omwinden. Wat aan-
gaat het eerfte werk , daar toe hebbenfe een ftuk van een hoorn, daar
veele gaten in fijn, fijnde d' een groot en d' anderklein , dit vullen zy
met een ftukjen tin zoo lang ontrent als een elk, dit trekken zy met
de tanden uyt, latende dat geduurig door een klein gat gaan, ditwerd
dan alknxkens dundc-ren dunder, hebbende de diktenvaneen draad.
Maar als defe tinne-draden zoo getrokken fijn, worden zy rond, en zy
konné die derhalven omde andereniet winden , nog te degenvaftheg-
ten,fo diené fy wel plat en breed aan eene fyde te wefen: hieromfteken
_y int gat van dehoorneenklein beentjen, 't geen de helft van dat gat
toefluit, en trekken aldus het tin door het gat, zoo fijn de draden aan
d'eene helft plat,'t welkmen in d'afbeelding van de figuur kan fien.
De twede zaak daar fy fig van bedienen isd'aardigheid dat zy defe ze-

nuw-draad met de tinne-draad bedekken , zy hebbeneen klofle, met
welkefy defe twee draden aan elkander winden,zodanig dat defenuw-
draadvan detinne bedektis.'tWelkfy gedurig doenfo rasfy een draat
van tin getrokken hebben,uitvrefe dat fy haar werk bederven mogten,
en dat hetdoor het by een mengelen mogtkoir.en tebrekenjfo dat wan-
neer fyde langte hebben getrocken van een elks doenfy 't terftontom
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het hooft en hals ofom de voet; dan zoo voegen zy dieaan een ande-
re dunne draad, door middel van een klein klosjen, even gelijk men
elders doet met gou' en zilver-draad.

Vorders wat aangaat hetgebruik van defe tinne draden, dkis zeer
gemeen, onderde Laplandfe Natie, want zy vereieren daar deklee-
den mede , gebjk als ofhet borduur-werk was; en defe konft is de
vyfde cfaar de Laplandfe Vrouwen in uytftekende fijn. Zieglerusheeft diekonft niet vergeten, maat dat hy 'er nog by doet, datfe, na-
melijk dekleeden met goutofzilver doorweven, 'k weet zeker niet of
het waar is, daarvan is by deLappen nog weinig zekerheid. Want
zy en werken in geenftoffen van kleeden eenigemetalen, 'tzy datfe van
wolk oft linden lijn; want de wolk ftoffen zelfs, maken zy niet,
maarkoopen die opgemaakt van deKoopluiden van Bothnia oft
wegen, ofruilen die wel voor anderedingen; en dan zo doenzy die dra-
den daar nietin als zy gemaakt worden; maarin de befte kleden weten
zy die met de naald daar in te-werken; wijlnu Wexionius fpreekt van de
fchoenen en hand-Ehoenen, datfemoy bewerkt fijn, datmoet ver-
ftaan werden van het borduurwerk dat zy door de naald met tinne
draden doen.

Zy hebben degewoonte datfe by na allerley zoortvan kleden hiermede vergieren, endievrouw, welke daarin d'uytftekenfte is, ent
befte borduurwerk maakt ,isde mceflegeagt en boven alle d'anderegeëftimeert. De dingen welke zy meert borduurenfijn rokken, diefe
by haarMuddar noemen, voorts ookkerfen, handfehoenen , fchoe-
nen aan de voeten.en allerley gereedfehap,'t geen tot deRhee behoort
om een liedenvoort te trekken.

Het ker waar op het hair nog fit en ruig is, pronken zy met defe
vercierfels niet op , maar weten daar eenigeftukjes blauwe wolk ftof-
fe op te nayen, ofook wel groen en donkerkoleur, voornamelijk
rood, met zulke en diergelijke boorden zy danzodanige vellen. Zy

' borduuren dan zulke ftoffe op haarrokken oft Mudden, te weten om
den halsen mouwen, zulkxd-en zy ook vanbovenover de buik en
aan de zyden; ook verfien zy daar haar handfehoenen mede, niet
boven op de hand, maaronder en boven na de armen toe ; delaarkn
borduuren zy ontrent de knyen; de fchoenen ontrent het hol daar
men devoet in rteekt, ofna het eynd toe.

Daar is aly ets aardigs in defe vercierfelen ; want zy maken met defe
tinne draden verfcheidene figuren, niet alleenig van fterren, bloe-
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en deflelfs lnwoonderen. 11. Boek. *°?
men en rofen ; maar zelfs ook vogels , en viervoetige gedierten ,
voornamelijk Rheen, dat vermakelijk om te fien is: en om dit werk
meer blinkenten glad te maken , weten zy verfcheyde ftukjes plat ge-flagen tin tuften beiden te voegen , fijnde zoo dun als Hroo en glad ;
200 dat, wanneer de zonne daar op valt, dezelve door de flralen
komen te blinken.

Hier doenfy nog by de linten, neflelingen, en diergelijke neer-
hangende dingen meer, gemaakt van tinne draden met quifpels aan 't
eynd, te zaamgeflelt van verfcheide flukjesgckoleurde Hof, fijnde
in fmalle riemt jesgefneden. Ik hebin een figuur de befle daar van
vertoont, van gelijken ook de faarfen, wanten, en fchoenen.

Zy vergieren haar ganfche kleeding zoo niet alleen, maar zelfs
ookde toetakelingtotdeßhee, en voorts alles dat men op de Rheen
tot een pronk-cieraadkan leggen : men fiet overal de benaying vande
tinne-draden; de boorden zelfs fijn verfien van ftukken ftofs, die in
form van franje gefneden fijn. Om kort te wefen ,zy maken geen
vercietfels daarop, ofzy fijn waardigvan d'heele Waereld befchout
te werden. In mijnRariteit-kamer heb ik beurfen zoo van mannen
als vrouwen , als ook kokers tot naalden, fcheden met meflen , en
diergelijke dingen meer die op die wyfe geborduurt fijn, welke men
alk niet fonder vcrwonderinge kan befchouwen. En om dit niet ge-
zegt te hebben om quanfuis het werk op te pronken , en dennieuws-
gierigen lefer te voldoen , ziet zoo heb ik eenige dier dingen uyt mijn
Kabinet latenuyt-teykenen , en by het werk gevoegt.

XIII. HOOFT-STUK.

Van degemeene befigheden , zoo derMannen als der Vrouwen. "Doen
fw are werken tezamen. Hoefie in defleden zitten. Hoefe des zo-
mers en des wintersreifen; vtfteryeh. Houte vifch- haken. Een dry-
tandig yferom Snoekte vangen- Viffichen onder Ts. Om geleken
ongelukm'tviffen te weten. Toveryen ontrentdevis-vangft:

DE grootfte enfwaarfe werken z.yn gemeen zoo aan d'eene als
aan danderfexe , voornamelijk op dereyfen die zeer dikwils
onderde Lappen gtfchiedenen by na altijd geduurig fijn. Hier-

om dragende wyven in dewinter zoo wel onderbroeken als de man-
nen ,om dat'erïeergrootefneeuw valt; en des zomers als zy verbid-
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fen , foo gekyd de vader des Huysgefinsyder Rh', e die met een deel
der Meubelen geladen is, en fijn Vrouw gekyd een anderpartyc,-
foo datfe dit werk te famen verrigten.

DesSomersgaankte voet, foo weldeVrouw als de Man; maar
des winters fitten fy in eenflede, elk in de fijne befoneler. Die nu in
de flede is gaan fitten, vervult defelve tot aanzijn middeltoe, en zy
gelijkenenwel Kinderen die in de riften oft luyrcn gewonden zijn,
want zy zijn metkere bandenrontom gefwagrelt, fijnde aan beyde
zyden van de Slede vaft, foo dat het overige van het lighaam daar •buyrenis, hebbende hethooft en armen vry ; maar derug kunt agter
tegen een berd aan, 't welk gelijk de agter-ftevcnvan deflede is.

Voordefe flede fpannen fy dan een Rhee, maarop een heel andere
wijfe, als men by ons de Paarden doet: menbind om eien hals een gro-
te band die feer breed is, in form vaneenhalfter, zijnde gemaaktvan
een anderRheen-leer, waarop het hairnogfit; aan't eind desfelfs of
onder ele borft, ishet trek-touw van 't felfde ker met zijn hair, gaande
doorde beenenheen, foo van vooren als van agter, zijnde vaft ge-
maakt 'm 't gatvan devoor-Heven derflede, foo dat eenKind die lig-
teiijk foude konnen regeren.

De Schilder die deFiguren van Olaii MagniiBoeken gemaakt heeft,
is grootelijks bedrogen geweeft, dat hy de Rheen voor de lieden
fpant, even alsmen dePaarden doet, met twee trek-touwenaan de
zijden. In plaats van de groore band, die deborft derR-nee omringt
en bedekt, heeft hy een halve houtehalfter, deRhee om den hals ge-
hangen ; even gelijk men gemeenlijk voordeKarren doet. Men is
ookwel gewoon de Paarden aan de lieden te voegen cioor middel van
twee houtenaan dezijden ,in plaats van datmen twee trek-banden aan
de zijden doet, op dat het Paard, dat in 't midden defer houten loopt,
des te vryer mogt loopen , en daarom doet men fe ook een houten hal-
fter om denhals , zijnde halfrond, daar defe twee langehouten aan
vaftgehegt zijn; hy noemt defe halve cirkel Lochrancha. Even op
fuik een wijfeheeft de Schilder deRheen toegetakelt, die niet kan ge-
bruikt werden als om defe twee houten, met welke men noit deßheen
aan de lieden fpant, maar alleenig met een enkele band, of een ee-
nig trek-touw, gelijk ik hebbe gefegt.

Hy heeft het niet wel getroffen, wanneer hy de wijfe vertoont,
die deLappen des Somers ontrent deRheen gebruyken. Hy vertoont
daar van twee Infpanningen op de wijfe van een Karre, dietwee wie-
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len heeft ('welke men noyt in Lapland heeft gevonden) ook gebrui-
ken deLappen zomers geen Karren, leggende al haar bagafie op de
Rheen;

Nog heeft hy een fout begaan die minder verfchoonclijk is als d'an-
dere, wanneer hy elders een Laplander vertoont, op derug van een
Rhee fittende, gelijk als op een Paart met een zaal en Paarde.deken ,
als ook een toom en 't gebit in de hand. 't Is wel waar 't geen Olaus
zegt, datde Rhee door degrootefi.eeuw loopt, meteenmanopz.ijn rug;
maar de Lappen wetenvan dat gebruik niet; ook heeft Zieglerus al
voorhem zulx opgemerkt, datopde Rhee geen man en fit, nog dat
hy geenzadel heeft, maar dat hy alleenig metfijn borft deflede trekt.-
Wanneer het zomer is, gebruiken zy zelfs geen beeften om op tery-
den in hetreifen; jazyklimmen ook op geen wagens met wielen ge-
lijk Verbeeldingen in Olai werken uytwylen, maargaan te voet: doen-
defig alken in dewinter trekken ; fijnde yder in'tbezonder in fijn
eygen flede doormiddelvan banden vaftgebonden.

De Laplander nu die in fijn flede fit regeert hetbeeft felfs doormid-
delvan een toom, welke een breede riem is, van ecnZee-houds-huid
gefneden; defe maken zy aan defmoclvan deRhee niet vaft, maar
aan de hoorns enom het hooft. Die nu getrokken werd, hout de
zelve aan een ftok vaft die infijn regterhand is, om die danaan dereg-
ter, danaan delinkerzyde der Rhee te konnen laten vallen, welke
dan weet door deverkheidene bewegingen aan wat zyde hy trekken
moet: zóo dat de meeftervan het beltier deRhee dan aan d'eenezyde
en dan aan d'anderekan doen trekken -, want deflede is als een fchuit-
jen'twelkdan aan d'eene zyde helt en dan aan dander, by gevolg
moet hy ditzomwykn voorkomen , 't zy door het gewigt van fijn
lighaam dan aan d'eene, danaan danderzyde hellende, of door de
hand zelve , om niet t' eenemaal om te vallen.

Herbeftenius heeft defe wyfe van reifen op de zelfde maniere be-
fchreven ; maar door het woord van Hert, moet verftaan werden een
Rhee; en deftok diehy in fijn regterhand heeft, is niet om de flede
tehouden, maar om hetbeeft te beftieren, fijnde de toom aan het
eynd vaft; de man fittende zoo veel lager kan dieaan beyde zyden, zoo
aan deregter als het linker deel der Rhee laten gaan; fig niet hou-
dendemet defe ftok aan deflede : want de fwaarte van fijn lighaam
en de andere handkan hem genoegzaam in balans oft eyengewigtig-
heidhouden. Ziethierverder van in deFiguuren,
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Opdiewyfe reife zy des winters, want dan is het aartrijk metfneeuw't eenemaalbedekt. Zy hebben geen gebrek van cieraden wan-
neer zy een Rhee toetakelen, gelijk alskleden dieover het lijf leggen;
de groote band, die met een fchelktjen om den hals hangt, want
door defeklank werden deRheen verheugt; vorders fijn defe ciera-
den metde naaldgepikeert, fijnde met franjen van verfcheide koku-
ren verekrt.

ZyreiEn zomwijls zeer traag en zomwijls zeer ras, na datde zakendiefe verrigten moeten, haaftig fijn. Soo het alleenig is om van woo-
ning te veranderen, zoo fijnfe nietzeer haaftig , wijlal haar meubelen
en bagafie met andere Heen trekken , fijnde zoo een flee veel grooteren langer, by haar sAchliiogenoemt, voor welke een Rhee gefpan-
nenwerd. De man ofde vrouw is aan het hooft vanfijn flede; defe
Rheen dan volgen hem d' een na d' ander , of ook wel zonder el-
dersaanvaftgehegt tefijn; want de gewoonte diefe krygen van meEde menfchen tekven, maakt, datfe haar gewilligvolgen.

Soo wanneer hetgebeurt datzy om eenige gewigtige zaak moetenreifen, beladen zy haar zelven met geen bagafie ; maarfpoedigen ha-re weguytnemenderas, zoo datfe fchijnen te vliegen. Zieglerusver-haalt datzekere Laplander vijfduifent paften, dat is dertig mykn ,invier-en-twintig uuren heeft afgereift-, 't welk zy noemen datfe dryreifen van Horifon oft oog-einder verandert fijn; dat is, datfedryrey-fen zoo verre fijn gekomen, als zy van verre met het oogkondefien,Herbeftenius zegt, datfein eene dag tijds, een-en-twintig myknkonnen verre reifen, hy fpreekt hier van een natuurlijke dag , die al-daarvier-en-twintig uuren doet. Het fchijnt by na onmogelijk tefijn , dat menmet de flede dooreen en de zelfdeRhee getrokken, foo
veel wegs op een dag zoudekonnen fpoeden. De befte vind werks
genoegomtwintigopdebeftewegentedoen, al is't dat de fneeuw
zeer goeten gladgenoeg is. In de fpatie van tien uuren konnen zy
gemeenlijk af doen twaalf, veertien of ten hoogften zeftien my-kn, en dat is al een vaardige loop, wanneer een Rhee zoo veelwegsipoedj indienmen defpatie van de tijd verdubbelde, zal men bevin-den , datna derekeninge van Zieglerus eenRhee dertig mykn in vier-en twintig uuren tijds heeft afgeloopen. Maar 't is by na nietwel tegelooven dat een Rhee geftadiglijk zoo veeltijds agter een zouw loo-
pen ; 't is ook vals, datfe twaalfmykn konnen afdoen, dat, indien2ulx gedaan is, en deRhee niet en fterft, zoo moet de zelve des an-derendaagstenminften ruften, psfe
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Defe reis is aan de beide fexen gemeen, en de mannen bedier.cnfig daarniet beter af, alsde vrouwen, om over defneeuw te ryden;

gelijk wy zelfs gefien hebben en Olaus Magnus ook getuigt, en nogmeerder ia onfe tijd ervaren is. Maardefen Autheur is van gevoelendat de vrouwen op houtefchaatfen ryden, wanneerfe op de jagtgaan:daar zynogtans van de jagtwerden geweert, derhalven gebruiken zydieniet tot de jagt: maar wanneer't gebeurt dat de noodfakelijkheid
zulxvereyft, gaanfe met defe fchaatfen, al zoo welals met de flede,
om hare zaken te verrigten.

Gelijk alsnu de mannen en devrouwen beide tegelijk de moyelijk-hedc-n, dieopdereisontftaan, dragen; ent geen noodzakelijk is,
ontrent defe verhuifingen, diezy dikwüsgewoon fijn , of als zy el-derswederfijn aangekomen en op dk plaats eenige tijd verblyven;helpen zy malkanderdeen dander, zoo om debeeften te weiden, als
ontrent de vifleherye. Aangaande de Rheen , in. een algemeenewaarheid, dat deLappen zoo de mannen als de vrouwen , beide ge-gezamentlijk debefigheden op fig nemen , om die te weiden en voe-der te geven; beide melken zy ook de Rheen, 't welk zoo wel doorde jonge als door de oudevan beyde fexen verrigt werd.

Wat nu de Viffcheryen belangt, is het zeker dat de mannen daar on-
trent geenmeer werk doen als de vrouwen, welke dikwils in'tafwe-
fen van hare mannen heelverre van huis gaan viflehen, geduerende
wel heek weken lang, zy vangen dan de viflehen , zeg ik, halen
died'ingewanden uyt, hangeni'e in de wind te drogen, en bevvaren-fetegen de winter.

Dewyk van hare befighedenin defe gelegentheid, is zeer weinigverkhelendevan andere Natiën, want zyftellen defijiken, fpannen
denetten, vangen daarviflehen in , en krygen, dkdanineenfleep-
net. "Wat dat Paulus Jovius wil zeggen, weet ik niet; wanneer hy
meint dat deLappen op een wonderbaarlijke wyfe viflehen, hebbende
de minfteeygenfehap niet. Maar ik heb niet zonderlings ontrent haar
vifleheryen gefien ; enik weetnietofzy al andere inftrumenten daar
toe gebruken, dan men over al doet: of't moet wefen, dathy,
wanneer hy ditfehreef, oogmerk heeft gehad op haar vifch haken,
welke voor het meerder gedeelte niet vanyfer, maar van houtfijn. _ Zy nemen een takvan een Jenever-boom, daar zy een kleinfpeetjen van maken, hebbende twee einde in manier van een vork,
een defer eyndenfnyden zy op de wijs van een vifch-haak, zy maken
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hem aan een draad vaft, en binden hem aan een ftok, en fteken defe
ftok elders in deRivieren. Zy hebben een menigtevan zulke Hokjes,
diedaar toe gcfnedenfijn , in de grond van 't water vafl gemaakt, als
dan de groote viflehen komen om het aas op te Hokken, blyven zy
aan defe vork vaft hangen , en werden ligteiijk gevangen. Zy heb-
ben noyt zulke langeri ten oft viffchers hangels gefien, aan welke
menaan het eynd met een langeftreng paarden-haft een haak hagt,
latende diein 't water hangen.

HaarViflcheryen fijn verfcheiden, na de verfcheidene tyden des
jaars; want zy viflehen in de zomer weinig anders dan met het fleep-
net, 'tgeen fe met twee fchuitjes uvtgefpannen houden , zoo dat
wanneer als defe fchuitjes by elkanderkomen, hetnet om drait, en
zy devifch daarin befluiten.

Uyt dit viflehen halenzy groote profijten, want zykrygen op die
wyfe eengroote menigtevan vikh , voornamentlijkin dekntewan-
neerde vifch fijn kuit lchiet : uytgenomenoptyden wanneer deRi-
vierenoverlopen , uyt oorzaak dat de menigte van wateren, de vif-
fchen tewijd van elkanderverfpreid.

Zy gebruiken tot het viflehen nog een grootyfer inftrument , 't geen
zy byzonderlijk befigen, hangende aan't eynd van een groote
ftok, zoo lang als een heliebaard, hebbende deFiguur van een Ncp-
tunidry-tand welke wyby ons een gafrel oft vork noemen ; en zoo
der geen dry tanden aan en fijn, gebeurthet wel datf'er meer aan ge-
maakt hebben. De Snoeken weten zy hier voornamelijk mede te van*
gen, wanneer de zelvefig van de grond naar om hoog begeven , om
fig in deftralen van de zon tekoerteren en te bakeren. Des nagts doen
zy ook ditzelfde, brandende een droog hout aan de voorfteven van
eenfehuit, want dankomen defe fnoeken boven, om van het ligt
deksbrandenden houts befchenen te werden.

Des winters halenzyde netten onder door het Vs, datfe op ver-
fcheyde plaatfen openbyten , komende door hulp van een klein ftok-
jen, fijnde zoo lang als de wytte is, tuffen de twee byten, waarme-
de zyde netten onder het water Hepen, tot datfe aan d'andere kant
derRivierekomen ; makende daar boven op een groot gefchrceuw
en gewelr, waar doorfe deviflen in de netten jagen.

De Vrouwendoen de meefte tijd alk defe dingen alleenig, en men
moetfig aldermeeft verwonderen , dat de Rivieren in Lapland zulk
een overvloed van vifchin fig hebben.
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Hier kan men nog by voegen , dat de Lapven eerfe uytgaan om te
Viflehen , eerft door middelvan haar trommel befocken, ofde vangft
gelukkig zouw fijn; maar dit gefchied op een heel andere wyfe , als
gemeenlijk: want in plaats van een kopere ring, leggen zy daar een
zekere fteen op, indienzy daarvaft op blyft leggen , ift een ontwyf-
felbaarteihen vaneen goed gevolg, dan zoo keren zyde trommel om;
welkefijnde in water gefmeten , by aldien die maar tot de helft toe
infinkt, ift eentciken dat devifch-vangft in dieRivier zeer goed is, en
wanneer dieophoudmeerdergelukkigte fijn, begint de fteen na de
grond te finken.

De Lappen dragen defe fteen grooteeere toe, beftrykende die met
het fmeer van devifch. Ziet daarvande Fisuur : hebbende aan de
zyden in 't midden een kanaal oft lied , 'rgeen beiden de helften van
elkander fcheid, en de zelve rontom omringt.

Opdek volgende wyfe weten zy ook een quaade oft goede uyt-
.komft haarderviflcheryen re voorfien; als zy , nafnelijkvoor d'eerfte
reis niet meer dan een vil"jenkrygen , geloovenzy dat het in 't toeko-
mende nictgelukkig nog voordeelig te viflehen zal zijn ; zy neme dan
dievifch en byten die in tweeftukken met haar tanden,en werpen het
eene deelaan d'eenezyde van deRivier, entander deel aan d'andere
zyde , waarover zy eenige woorden fpreken , even of fe met devifch
fpraken.

Zy wetenook door de geheimeniiEenvan hare toveryèn, deviffche-
lyenvan hare vyandenongelukkig te maken, doende aan hare net-
ten drieofvierlatoenen ringen, oflicver een hair vanyder man: dit
doetdat de meeftervan de vifleherye tervvaereld geen vifch kan vangc,
welkeeenig quaad vermoedenkiijgende, gaatheenen zoekt na defe
ringe-n , dk hy ligteiijk vind enkomt wegte weren. Even zoo gaat
hetook met het hair , enhy verwekt-om de zelfde oorzaak zoo een
difordere, totdatde haften fijn afgebroken oft van fig zelven daaraf-
vallen.

Behalven defe dingenfijnder nog verfcheidene ande-re , daar man
en vrouw dagelijx te gelijk aan arbeiden, helpende deen dciv ande-
ren .gelijk als om hout te dragen; om hdningen te m.k n in wel-
ke deRheen bellenen werden , en meer anderevan dfcrgclijkcnfoort.
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XIV. HOOFT-STUK.
Van 't vermaak mdivertiffementen derLappen. Haar leuygheid. Hou.

den veelvan malkander te. bezoeken. Verfcheide fpelen; fpringen
om verft. Springen om hoogft. "Boog-fichteten. Premie. Bal-
flaan oft kolven. WorfteUn. Kaartfpelen. Taarlmg-fpel. Ko-
gels-fpel. Beproevcnmalkjtnders kragten.

DE Lappen (in 't generaal gefproken) fijn liefhebbers van leeg
te loopen en weinig te doen, fig weinig tot den arbeid bege-
vende, ten zyfe door noodfakelijkhcid daar toe gedwongen

waren, of door gebrek van kef-togt; Het fchijnt dat defe docnieteu
dusdanigenleugen aartvan hare voor ouders de Finnen in geboren is;
dekoude Compkxie diehaar over komt, veroorzaakt door de quade, hoedanigheden van dat lant, en door derigoreufeoftgeftrenge logt,
dat de menfchen aldaar zeer traag enkuy werden om yets te doen.
't Welk zelfs in ƒƒ.//<«««.'gefchied, wanneer het fterk vrkft , gebeurt
hetdat wyom yets te doenniet zeerruftigen vaardig fijn. Hiertoe
doenook de lange nagten en 't veelvuldig flapen, 't geen de menfchen
dofen traag maakt. Om niet te fpreken van hare fwakheden en ftek-
ten, die haar noodzakenvan het werken op te houden, voorname-
lijk als het werk wat fwaar is.

De vermakelijkheden met de welke de Lappen haren tijd verflyten,
ftjndebefoeken diefe malkanderen aan doen. Hier in fcheppen zy
groot vermaak, om met malkanderte verkeerenen te praten. Want
dewijlzy een eenig leven leiden, en dikwils zeer verre van elkander
afwoonen, en dat yder huisgefin fig in haar eygen tenteonthout, dit
doet datzy haar plaiziernemen om hare ouders vrindenen goede be-
kende te gaan befoeken, en die metverfcheide zaken t' onderhouden.
Zijnde hareNatuur uytnemend zeer tot het fpekn en andere verma-
ken genegen.

Defe befoekingen beftaan voornamentlijk in redenvoeringen van
gemeene zaken, die men dageljks gebruikt, als te vragen na deHand
dergezondheid , hoe het met de befigheden is en andere dkrgelijke
meerder van dien aarr. Ook komen dikwilsby haar luiden, eenige
vreemde Natiën , die van haar naam , manieren , kden en Hand
door de dagehjkkkoopmanfehappen gehoon hebben, hier fcheren
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zywat de gek mede, en geven haar uyt fchettfcry wat toenamen. De
rijkfte onder dieNatie onthalendevrienden zeer feeftelijk makende
daargoeekcicrmcdc, willende hier hareblydfehap mede te kennen
geven, dat haarzulk een eer aangedaan werd.

Behalven dek befoekinge , hebben zy nog verfcheide zeort van
Spelen , met welke zy haar konnen vermaken, voornamelijk in
de winter, wanneer zy foo verftroit niet en fijn, als des zomers,
maar zy vergaderen dan eerderby een, want zy moeten dan op zekere
plaatfen by een komen om Juftitie te oeffenen , en hare waren tekoop
te ftellen, waar van wy intvoorgaande genoegzaam gefptoken heb-
ben. Sommige fpekn fijn gemeen alleenig aan de Mannen en het
jongevolkjen ; maar dander hebben de Mannen met de Vrouwen
gemeen.

Het fpel van demannen en de jongens is aldus. Zy trekken een
linie óver de fneeuw, welke zoo veel is als een merk-paal, eenige
Happen over defe linie maken zy een doel oft wit; dan foo loopt
een yder van dit doelna de linie toe, endaar komende geven zy een
fprong, zoo vervan de linieafals het mogelijk is; die dan de verfte
heeft gefprongen, wint hetvan al d'andere. Want de Lappen fijn
zeerEgt van lighaam, endaar toe wel gefteld , fpringende over eeni-
ge waterlopen die agt ofnegen ellebogen langfijn.

Nog hebben zy een anderfpel, dat nieten is om 't verfl te fpringen,
niaarom'thoogfl. Twee mannen oft twee jongenslopen van eenig
eynd oft merk, datverre deen van ander gelegen is, hebbendein
haar hand een ftok ofeen koorde, 't zy wat lager oft wat hoger, na
dat de fp eknde metmalkanderen hebbenopgeftefnt, welke in 't -ge-
meen zoo hoog fijn als een gemeenman. Dan zoo pogen zy deen
ha danderom overdefeftok te fpringen , nemende haar loop van een
zekere beftemde plaats, die dar. het befle kan fpringen is overwin-
naarvan alles, fijnde meefter van hetfpel.

Haar derde manier van fpekn gefchied met de boeg en pykn; op ze-
kere beftemde plaats maken zy eenig doel-wit, -alwaareenige diflan-
tie tuffen beiden is; die danhet mecfte van allen dit-doelkomt te tref-
fen, is meefter en overwinnaarvan alk de fpeel-kamcraats. Ditfijn
dan zoo defpekn, met welke zy haar tijd doorbrengen, fijnde al-
leenigmaar aangefteldomeereenennaamvan glorie te-maken.

Zy hebben dikwilsgefchil om het loonoft premie, 't welk tuffen de
fpeelders is hellemt, 'tgeen zy in 'tmiddenvande plaats zetten ,daar
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Fe fpelen, waar over zy veeltijds krakkekn hebben. Defepremiebe-
fla.it zeer zelden in ftrikken gelds, gelijk menby ons doet, maarts
dikwilsom vellen, vojrnamentlijk dn van Eekhorentjes, zomtijds
om een, en zomwijls ommeer, na datfe met maikanderen hebben
afgefproken.

De Vrouwen en Mannen fpelen te zamen met een bal die van bin-
nen me-thoygcvult is, hebbende degrootevan een vuift. De gan.
fche menigte zoo der mannen als der vrouwen, verdeelt fig in twee
hoopen; d'eeneheeft d'eene fpatie, en dander de andere , Hellende
tuften beide eenige wijtte. Zijnde dan dus geflelt, zoo flaan zyalle de
bal een yder by order deenna dander, 't welkzy met cenHokdoen,
flaandedie veer in de loge als zy konnen, dan foo is d'andere party
verbonden om diewaartenemen en t' ontfangen. De mannen en de
vrouwen, de jongensenmeisjes, fpelen dit fpel alle met malkanderen:
in welke fpul de vrquwemal zulke grootebafinncn fchijnen te fijn als
de mannen bafen fijn.

Met diergelijkeballen hebbenzy nogeen ander zoort van fpelem
Zy halen, namelijk, twee linien op degevrorenfneeuw, hebbende
een zekere wyde diflantie van elkander; vorders verdeelt fig het ge-
zelfchap onderfcheidentlijkin twee delenvan malkander; d'eei\e| par-
ty neemtd'eencliniewaar, en danderd'andere link. Zy vergade-
ren dan alle int middentuitende beide linien, alwaar zy de bal ni
toe werpen, diefe met groote kragt met een ftok flaan , deeneparty
tegens d'andere, en d'andere na de linievan d'andereparty. Indien
d'eeneparty metdefe ftokken oft want hetis daarniet geoor-
loft de bal met de hand te flaan ) flaat op delinie van dander, en door
ditmiddelfig meefter maakt van deganfche wijtte, diehy waarneemt»
die werd dangeagt het fpel gewonnen te hebben, en voor overwin-
naar verklaart.

De fpelen waar van ik kome te fpreken, zoo diewelke de mannen
alken eygenfijn , als die welke gemeen fijn met de vrouwen, beho-
ren zoo wel tot jonge perzoonen, als tot die van hoger jaren fijn.
Maar daarfijn ook fpelen die alkenig tot de mannen van jaren beho-
ren. Want zy hebbeneen gewoonte van fig in twee hopen te verdei-
len, en d'eenetegen d'andereparty te Worftelen. D'eene hoop fielt
fig op een linievan fijn Frontier , gelijkals eenrang van foldaten die
in de batalie-ftaan; d'andereorder Heltfig op een linie die daar tegen
ever gemaakt is. :

Een

Worltelé.

Een ander
zoort van
kolven.

B-tflaan
•oft koiven

Hiftorie van LAPL AND,



Een yder vanfijn partye vat fijn vyand by deriem ; w-ant een yder
derLappen draagt een riem , gelijk ik boven getoontheb. Elkeriem
is twee ofdrie maals om het lighaam vaft gemaakt, diefe zeer vaft om
delendenenheenfluiten. Dit zoo fijnde, doet een yderfijn befl om
diegene, welke hybyfijn middel ofteriem heeft gekregen, teraarde
te doen neder vallen. Soohy dit dan nietdoordoofheid kondoen,
oft eenig bedrog, wetendefijn partyeen voetje te ligten.ofdoor dierge-
lijke middelenmeer, dieverklaart men als een man zonder geloof, en
defewerd als een onwaardige gevangen geleid , die niet verdient in
eenigfpel tekomen.

Dit fijn danfpelen die deLappenondex haar befonder hebben, maar
zy gebruiken noganderen, diefe van vreemde Natiën geleert hebben,
D'eerfle van defefpelen gefchict met kaarten. Waar in Laplanders
grootvermaak nemen, fijnde gewoon defekaarten ('wijl zy die zel-
ver nietmaken konnen ) van deKoopluiden der naaH gelegene landen
te kopen, welke jaarlijkshare koop waren in Lapland verhandelen.
Dit kaarte fpelen is by haar op de zelfdewyfe, alsby anderevolkeren ,
daar zy dit fpeleerfl van geleert hebben.

De taarlingisookeen fpel, dat deLappen van haar gebueren ont-
leent hebben: delen maken zy van hout, even op die wyfeals men fe
by onsvan been oft yvoor maakr, dogzomtijdsmet ditonderfcheid ,
dat de gemeene zoort van taarlingen, op alle hare zyden een getei-
kent nomber heeft, maarde Lappen hebben maareen zyde geteikent
met deletter X. Soodat defpeelders het gewonnen hebben, welke
twee taarlingen met deX werpen ,- fijnde op d'opperfte zyde vaneen
der tweefteenen.

Wanneerfefpelen, werd'ergemeenlijkeenprijsoftpremie voor
defpeelders geftelt, 'tzy van Eekhorentjes-vellen, 't zy van eenige
andere dingen dievan hoger oft lagerwaardye fijn.

Zy fpelen ook met mofket kogels, welkezy op de jagt gebruiken.
Dit doenfc zomtijds om defchade diefe geledenhebben wederin teha-
len ,• maar diealdusfijn kogels verloren heeft, komt daar geen groter
mocyelijkheidvan over, als dathy op de jagtnietkan gaan, fijnde het
door dit verlies als verbodé; derhalven moet hy veel van fijn leeftogt
derven , wanneer hy fijn voorraad nietkan gaan fchieten, en opdoen.

De /,<*/>/*« hebbenook nog de gewoontevan te beproeven wie dat
defterkfle onder haaris, wie demeefte kragt in de armen heeft: zy
vatten malkandercnsarmen oft vingers. Dit gebeurt dikwils op de
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Jaarmarkten: d'eenezoort van Lappen van 't eene beproe-
ven d'andere van't andereMark en als'er dan een de fterktte isonder
denhoop, datwerd danrugtbaar gemaakt over het ganfcheMark

XV. HOOFT-STUK.
Van het Trouwen en de 'Bruiloften derLappen. Waar deVryer na fiet.Verzoekvan'tHouwelijk T>eVryer moet buyten fiaan hout-hak-ken. "Befchenken met "Brandewijn. De Vryer wert binnen geroe-

pen, begroet zijn Vryfter. Gefchenken. Hoe het ja-woort gegeven
werd. Steentjes diede liefde verwekken. Lange uytftel. Bezoekal zingende. Regt derVryer en Ouders. Bruiloft. "Bruilofs-kle-den. Wijfe van trouwen, ferborgenthedenvan't Houwelijk by een
vuur-fteen vergeleken. Speel-ntods. Order intgaan. Droefheiddes Bruid. Orderaan tafel. Hebben geen Mufijk-inftrumcnten.
*Denieuw-getrouwde moet een jaardienen. Hiftorie. Jaloersheid.

WAnneer een Laplander gerefolveert is te trouwen, ïoekt hy
eenryke Dogter, daarhoop is van veel goeds te wagten,
met welkehy veel Rheen en andere dingen hebben' kan,

want deLappen hebben gemeenlijk vooreen gewoonte , aan hare kin-
deren, wanneerfe geborenfijn, eenigeRheen tegeven. Defe bee-
ften werden dan gerekent als niet toebehoortig aan de Vader ofte
Moeder,maar aan dekinderen,aan welkezy gegeven fijn; even op diewyfe by na als men by ons de kinderen een Piliegift geeft. ditkan voorHouwelijks-goedgerekent werden. Soo dat wanneer een
Laplander veel kinderen heeft, ener eene wil uyt-houwelijken, foo
werpt de Vryer d'oogen op de Sufters, en befiet welke de fchoonfle
Rheen heeft, en de meefte jongenkrygt; derhalvenindien een dog-
terveel goedeRheen heeft, kanfe ligtelijk een Vryer vinden. Vor-
ders geeft men opgeen andere dingcagt; men ziet 'er nieteens opdeug-
den, oft fè wijs oft eerlijk is, zelfs niet op'er fchoonheid ,of yetsanders 'tgeen een jongmenfch tot het trouwen bekorenkan.

De armfle merken alleenig aan, of de Vader van de Dogter, een
goed landin befitting heeft, of daarontrent veel wilde beeften fijn,
ofmen daarin deRivieren gelukkige Vifch-vangft heeft, olde jagtentviffen wat geeft,vorders fietmen na geen andererijkdommen nog hoe-
danigheden.
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Wanneer dan een jongman wel heeft overgelegt , en alles wel
overdagt aangaande de Vryfter die hy begeert, zoo komt hy by haar
op de openbaareen gewoonlijke vergaderingen welke ingeftelt fijn,
eensdeels om defchattingen te betalen, anderdeels om hare waren te
reulen en te verkopen ; hy gaat dan d'ouders befigtigen oft begroe- .
ten, 't zy Vader, Moeder, of de voogden defes Dogters, nemen- v

de met fig fijn eygen Vader, zoohy nog in 't kven is, en een oftwee
van fijn na'afteBloedverwanten , onder defe is'er gemeenlijk een die
het woord doet als een middelaar, om de Vrienden en Ouder van de
Dogterdaar toe te bewegen. Defegoe-man oft middelaar legt haar
voor het voornemen van de Jongman , zoekt de geeften gemoederen
van d'ouders te winnen , Hellende het Houweli|k voor. Hy neemt
dan met fig eenige Betteljes van de befte Brandewijn die hy kan vin-
den. Wanneerfe dan tot detente fijn gekomen , noodigt men haar
alk in tekomen , behalven de Vryer, weike moet buiten blyven ftaan,
gelijk als een deurwaarderoft liever een Hond, fig onderwylen met
hout te hakken befig houdende, of doet wel eenig ander werk van 1
klein belang, totdat men hem binnenroepr en by 't gezclfchap noo-
digt. Want indien het quam te gebeuren, dat hy ongeroepen binnen
quam , zoumen hem vooreen onbekeften onbefchaamt perfoon hou-
den, 't welk niet verfchoont zoude konnen werden , en fijn ganfche
werk in duigen zou doenvallen.

De middelaar gaat dan binnen by de toekomende Schoon-vader en
Schoon-moedcrvan defe Jongman, ftaande de Vader aan de deur
met deßotteljeßrandcwijnsin fijn hand , welke de jongeman daar ge-'br agt heeft om d' eer te doen van fijnvoorftel voor te dragen. De Va-1
der prefenteert haar de Brandewijn te drinken , welke zy noemenlPourifiovottn , dat is te zeggen, de Wijnvan wellekomfi , of deWtjn van
gelukte wenfehen aan de Schoon-vader en Schoon-moeder; of zy noe-]
men het Viel Soubouvim, datiszooveeltebeduiden, als deWijn van\
liefde oftMinne-wijn, diefeaan de Vader en deMoedermoetenfehen-1
ken om verlofte krygen datfe van wegen haar Dogter mogen fpre-
ken , alsookom degoede gratie en genegentheidder ouders te gewin-
nen. Na datfe dan eenweinig gedronken hebben van defe Brande-
wijn, foobegintdefemiddel man fijn laft aan te vaarden ; hyver-
haalt dan de liefde en genegentheid van defe Jongman , verzoekende
vriendelijk aan de Vader van deDogter, of het Houwelijktullen defe
twee mogte voortgaan.
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En om des te beterfijn oogwit te bereiken, geeft hy deVader feer
hooge en glorieufe namen, zoo goed als hy kan vinden,en vernedert
fig zoo feer, evenofhy met een grootPrins te doen had. Hy noemt
hemeenGroot-vader, als ofhy een Patriarg was, Eerwaardige Va-
der , goede en Opper-vader , Souvereine Vader , doende by elk
woord een kny-buiging -, zoo haar nog detitel van Koninklijke Maje-
Heit bekend is,hiet men hemVader van Majefteit en groot gezag. Jo-
hannesTornaus verhaaltalle dieplechtigheden en die woorden., heb-
bende die zelfs bygewoont en gefien.

Onderwylen werd deDogter nog niet gefproken, maarmen Helt
het eerfl de Ouders voor ; ook fpreekt de Vryerniets, tot dathy ver-
lofgekregen heeftom binnente komen; na dat hy haar allen heefc
gegroet, komt hy tot haarin detent, alwaar men hem te eten geeft.
Men fend deDogter dikwilsverre daar van daan, om de Rheen in
hetbofch te weiden, ofmenfendfe wel in een andere tent, om dat
de Vryer en het heekgefelfchap haarniet enzoudekomen te fien. In-
dien zy, oft eenige andere getrouwde vrouw van de Ouders ofc
Bondgenoten verlof heeft gekregen om'hem te fpreken, gaat hy da-
delijknaliet middag-maaluyt detente, en haalt uytfijn flede dewol-
lekleden, en meer andere dingen , welke men gewoon is op groote
Feeft-dagen oft Bruiloften aan te hebben; in defe ftand dan fijnde,
gaat hy fijn Matreffe begroeten.
0 j t n —Zy dragen goede zorge om nette fchoenen te hebben, diefe van
voren toefluiten, met banden, zijnde boven op met tinne plaatjes
belegt, en tuften beide met verfcheide kokuren benayt; even eens
vereieren _yook de mouwen : wantdiergelijken werk is zeer hoog
by deLappengeagt, voornamelijk wanneer het wat koflelijk opge-
pronkt is.

Deeerfte t' zamen-komflgefchied voor eerfl meteenkuf jen, maar
zy vernoegenfig niet alleen met het aanfigt te foenen, maarzy floten
de neufen ook zeer hart tegen malkanderen aan , want anders
fouden fy niet geloven , datkmalkanderen behoorlijkverwelkkomt
hadden.

De minnaar brengt dan in fijn fchoot eenige van de alderedelfle
fpyfen die men in Lapland kan vinden, als een tonge van een Rhee,
het vlees van eenKaftooroft Bever, endiergelijkefpyfen meer: dele
dingen biedhy haaraan, nadat hyfe gegroet heeft; maarzy weygert
fulx opentlijk in de tegenwoordigheid van harefufters ent ganfehe-ge-
2elfchap. Zy
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Zy geeft hem op defelfde tijd een teiken om uyt de tentetc vertrek-
ken , fijnde dan beide buiten gegaan int byzonder oft alken, zoo
vraagt hy haarverlof om de zelfde dingen haar weder op te offeren,
wanneer zy hettoelaat en die van hem aanneemt; defe Vryer bid haar
dan opd'eigenfte tijd verlof omby haar in de tent te mogenflapen: foo
fe niet en vil, fmytfe alk de prefenten en vereeringen op d'aardene-
der, 't welk een teiken is, datfe zulx weigert; maar indienfe dek gif-
ten houd, dat beteikent zoo veelals het ja-woort, en dat hyby haar
mag onderkruipen.

Zyweten te voren malkander metcenig liefde-kruid te betoveren,
op datfe van hareMatreffe mogtenbemind werden; dit beftaaat in een
kkenrond en plat gefteente, fijnde een Ooftindifchboontjcn oft wik
gelijk, van een bruin-groenekokur, van het welk deFiguur eenige
over-een-komft heeft met het mannelijke deel; zy houden dan dit
fteentjen in demond, zoo lange d' eerfte by-cen-komflegeduurt.

Detoeftemming vand'Ouders, als ook het houden van de Brui-
loft, is gemeenlijk eenruime tijd ophefchorc, janiet zelden tot twee
adry jaren toe. Doorzake van zulk eenlang vertoef, is, datfever-
nemenof haar dogtcrookeenrijkman mogt krygen , en defe is dan
verbonden gtootegefchenken en vereeringen aan de Vader te geven,
als ook aan deMoeder, en al d'andcre vrienden , om haarte gewinnen,
zonder welker toeftemming het onmogelijk isfijn Vryfter te trouwen.

Het gefchenk ofte degifrwelke hy ter eeren doet, moet heerlijk
fijn, na de kragten en middelenvan hem konnen lyden. Zy fijn ge-
woon diePecktz noemen, 't welk tezeggen is, dtdeelen. Het min-
fte van defedelen, beftaat in twee mark zilvers, dat is zoo veel als
fes oneen-, menvinder dietwintig oneen vereeren , item veertig en
dikwils weltot feftig toe. Sy geve dit filver niet in een klomp oft maf-
fe, maarhetis bewerkt, of daar fijneenige andere dingen van ge-
maakt; dit geduurt zoolange tot de Vryer alk de delenheeft gegeven,
't welk hem vry wat tijd ophoud.

Onderwyknalshy fijn Matreffe gaatbezoeken , houdhy figbefig
met een minne-lictje telingen met het welk hy fig onder wege ver-
maakt. Zy fijn gewoongemeenlijk delezangen te fingen zoo langezy
onderwegen fijn, nietwel juirt op een kkere maat van fingen, maar op
fo een toon aJs'c een yder ruft en gelieft, dat is, foo aishet hem maar in
het hooft valt, en aldermoyft geagt; dit gefchied niet altijd opeen en
defelfde wyfe, maar daneens dus en dan eensfoo, na datfe dunken dat
het haaraangenaamftis. Pp 3 qUus
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Olaus MatthiAs geboren Laplander van Torna , heeft my een copye
van dierlijkegezang gegeven , datfe in de w inter fingen , waar van
de(irtaldus is.

IC»butfatt,_mijn-kfeint Rhee.wy moeten ons haaften.tvantivy konnen wel
over weg, dewaterige landenz_ijn vaft en hard. Gy Ze<oft AiorasKaiqt
fuit my-Ktet verdrietig vallen;z_nlx z.eg ikookyan u vgj Moras Kaïlwaby
God.Memvti gedagten zruilenin mijnengeeft cm en weder rollen enfpek',
lat datikovsr het Moras Kaige bengetrokken. Mijn Rhee wy zijn vlug tn
ligt , aldus nullen wy haafthet eynd van onfen arbeidzien, en wy zjfllen
arriveren, ofwy zijngerefolveert tegaan ; ikjcal daar mijnMatreffefien
WMdeten. Kulnafatz., mijn Rhee vet toeenoverweegt, z.oogy haar
met en vind elders waffchen.

Dit is dan een zang van liefde , door welke de Lappen hareRheen
vermanen fig te haatten; want de minfte vertoevinge valt de minnaar
dan zeer lang.
-.-.. _vw ._.-{,.

Zy fijn gewoon fig met eenige andere Gezangen te vermaken,wan-
ncerfe nog zeer verre van haar jonge Matreffe fijn; door defe zang
herdenken zy dikwils de minne-zaken , denkende op hare fchoonig-
heiden goeden bevalligheden. Den zelfde Olaus heeft my weder een
ander gegeven , waar van ik alleen defin zal verhalen.

Gy7eerhelder-fchijnendeSon , werp uwe ftralen op het Meir Orra,
dan 7alikgehoven datgy op dehooge takkenvan de Ptjn-boomen z.ijt ge-
klommen; dankan ikhet Meir Orra ontdekken, ikffal onder de bloemen
fien, of'mijn Matreffe daar wandelt. ikj-al de boomt-jes afhakken die
niet doen dangroeyen , al detakken affnydett ,ja degroene takken,
lkyolgde de loop van de wolken, welkehare weg na lyet Meir Orra na-
men , kpn ikmetvleugels totuw vliegen, met devleugelsvan eenKray,
maar dieheb ikjnet; met de vleugelsvan een Telmg, en met de pooten,
jadepooten van een Gans , en metgoede planten dervoeten, die my kon-
den tot uw brengen. Gy hebt wel een lange tijd gewagt, gedurendefoo
veel dagen, z.OO veel goede dagen , met uwe z.oete oogen en uw hert dat
z.OO doordrongen isvan liefde. Dat indiengy wilt verre weg vlieden, z_al
i\uw oncjertujfenwelhaaft vinden. nAlwaartgy mg z.OO opgefioten, en
met z.eerfterkjgedraydefemi&en-gehenden , ofmetyfere kettingen , daar
men defterkste nted_e.-btnè. Want-de liefde doeton-s het hooft emloopen,
betovert onfe.gedAgttn en-uoovmmens. De mlle dtr kinderen , de witte
wmds , de delangduunge gedagten. Indien
ifalleshfordfin, «l/cs_ t &g-tk_, ik.z.om>my-vaiide weg fagevetr, van
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de ware weg. een raad aanvangen, en inweef v>aar door ik de
kortfte weg Tal vinden.

DeLappen noemen defe zangen Morfin Faurou , 't welk zooveel te
zeggen is alsBruilofts-gezangen, diefe op zulk een wyfe beginnen ,
ofop een andere, zijndedieby na gelijk; fingende d'eene tijd veel,
d'andere tijd weinig, na dat een yder van haar gejooft dat hy fe wc-1
zeggen oft 'tfamen Hellenkan, daaromverhalen zy de zeifde'dikwij-s
agtereen. Maarzy hebben geenvafte toon oft maat daar zy na fin-
gen, gelijk alswy; nog nieteenezang die bepaalt is, fig vergeno.e-
gende met die alleen te tingen zoo het haar beft gevalt en in de fin
komt, alleenig volgenfe een zekere gewoonteoft gebruik, nadathet
haar aangenaam.lt in d'ooreafchijnt teklinken.

Elkerdfe wanneer zy hare Vryfier gaan bezoeken, fijnfe gehou-
den Brandewijnmet haar te nemen, welke by haar lieden voor een
deftig gefcbenk gaat; maar om nog aangenamer temaken , moet
mendaartoebakby doen: ofdegedroogde Nieren van eenKaftoor,
die tot poeder geklopt fijn, daarfe zeer veel van houden, en diefe
door de neus opfnuy ven, gelijkmenby ons de fnuif-tabak doet.

Soo het komt tegebeuren, terwijl defen uytitel geduurt, dat d' ou-
dersvan de «enigereden weten voor te brengen , om hettrou-
wen te weren; dan heeft de Vryerterftond fijn toevlugt tot den reg-
ter, ded'oudersfijn verbonden aan de jongman al de koften te ver-
goeden die hy gedaan heeft terwijl hy vryde , behalven die van de
Brandewijn , fijnde Pounfluvitn genoemt , welke de Vryer geeft,
wanneerfe elkander eerft komen begroeten. Want het gebeurt zeer
dikwils, dat de Vader geen gedagten heeft-om fijn Dogter aan de
Jongmante geven, fijnde alleen een middel om fig dronkenre maken
in Brandewijn , wanneer de Vryerfijn Dogter komt befoeken , hou-
dende hemgeduuriginhope, 't Houwelijkvan 't eene jaarint ander
uytftellcnde; dit geduurtzoo lange tot de Jongman bevind dat hy
bedrogenis, en niets te hopen heeft als de betaling van fijn Brande-
wijn.

Maar indientin tegedeel gefchied dat deOuders hem enkelijk met
woorden hebbenafgeflagen, en dat hy niet te min dagelijks volhard
en het bezoeken fig niet laat verdrieten; mitsgaders dat hy onder.wy-
len fijn edelmoedigheid en mildigheid wil betoonen, groote kollen
doende, fijn de Ouders nietfchuldighemeen fpeld daar van te ver-
goeden. Maar deLappen ontfeggen gemeenlijk hare dogtets piet,
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houdende de Vrycrs alleenlijk van jaar tot jaar op, eerfe hem ant-
woord geven.

Wanneer het nu gebeurt dat de zaak zoo wel na wenfehuyt-valt als
menbegeert, komt men alle by elkander, om een dagvan de Brui-
loft vaft te ftellen. Beide Ouders en deVrienden zoo vande Bruigom
als Bruid, komen op St. Mart'ens avond in de tent van de Ouders der
Dogter. Wanneer men dan tot accoort is gekomen , geeft de Brui-
degom gefchenken aan alk deDifgenoten desBruilofts. Wanthy is
aan de Vader yerpligt een zilvcrekroes te vereeren, en dit eetfte ge-,
fchenk noemen zy gemeenlijk Stijcke; de tweede gift iseen groote ko-
pere kerel: de derde, eenbed, ofalkkledingen andere ftoffen die
noodfakelijk fijn om een bed te behangen en te bckkeden.

De gefchenken diehy aan de Moeder doet, fijn, voor eerfl een
zilvere gordel: ten tweeden een cierlijke pronk-rok, welke zy ge-
gewoon fijn Volpi'te noemen; ten laatften een hals-cieraad pm den
hals , gelijk de Vrouw.n aldaar dragen , fijnde overal met zilvere
knojpjes verfien , 't welk zy krakjhieten.

Behalven defe giften , die men aan de Vader en Moeder vereert,
Ehenkt men ook eenige vereeringenaan deBroeders, Suffers en aan
denaafteßloed-verwanten der Ouders, beftaandeuyt hals-dragten van
zilvergemaakt, eenige andere dingen, welken menom denhals
kan hangen : op dekwyfe dan moet de Jongman de gunftvan alk de
Vriendc zoeken te gewinnen, indien hy het genot van fijn Matreffe wil
hebben; dit doet hy dan in de tente van de Schoon-vaderindc tegen-
woordigheid van de geheek vergadering.

Des anderen daags houd mendan deBruiloft, en menbegint de Ce-
remonie door de trouw, die de Priefter in dekerke doet ,en defe ein-
digt door een groot en deftig maal.

Dan vertoonen fig denieuw getrouwde Bruid en haar Bruidegom,
en gaan met derijkfte, koftelijkfle en befte kleden , diefe na hare mid-
delenkonnenkoopen , gekleed. Want het zoude onder de Lappen
een zeer veragtelijke zaakfijn, dat men deBruilofts-kkden zouwgaan
kenen, 't welk daar ook nietgefchied: endit moet men niet alken
verftaan vande kkdë,maar zelfs ook van alkpronk-cicraden en kofte-
lijkheden, waar van menfigindiergelijkegekgentheden geWoon is
te bedienen; gelijk als wanneer men een Kroon met geileenten op
het hooft van deBruid zet, een fnoer met Paarkn om den hals doet,en
Ringen aan de vingersgeeft, 't welk haar Juweelenfijn. Deken dier
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gelijkekan men by ons vooreen zekere zommegelds te huer krygen.
Dog dit werd by de Lappen niet gedaan, welke niet anders dragen
dan haar eygen kleden, en niet en pronken dan met haar eygen Juwe-
len, fonder die elders van ymand te gaan kenen , want hier zouden
andersverfcheide bedriegerye uytkonnen ontflaan.

De nieuwgetrouwd e Bruidegom is dan met zulken koftelijken ge-
waatvan'c hooft tot de voeten bekleed en verciert, 't geen Olaus
Magnus over dit onderwerp medefchijnt te willen aanmerken. Hy
draagt dankleden van een Los oftLynx en van Martels-velkn, gaan-
de met zulk een pompeofhy een groot Edelman van Venetien was,
en defe dingenfijn daar in alfoo grooteachting, indien men let op de
rijkdom van fi)n kleden ; want de prijs , ot't waarde defer kleden
gaathet vergulde zilver te boven, als ook alk andere koftelijke gc-
fleente. Maar het moet fijn dat van Olaus by outs is geoeffent ge-
tveeft, often minften tenfijnen tijde. Want iktwyfel daargroote-
lijksaan, ofde Lappenoytmet Los en Martel-vellen fijn bekleed ge-
weeft. Zeker alle de Schryvers die dekVolkeren afgefchets hebben,
maken geen ander gewag, danvanRhee.vellen : en de befte kleden
die deLappen heden ten dage op haar deftigfte Feeften en grootfte
vergaderingen dagen , fijn niet van vellen gemaakt, maar van de
befte wolk ftoffen diemen vinden kan. De Bruidegom draagt dan
over delekleden een zilvere gordel.

De Bruid ontvlegt eerlthaar hair,en geeft de hair-fnoeren, met wel-
ke die totnogtoe ware gebondcgeweeft.aan een van de naafteBloed-'vrienden. Zy kamt dan het hooft-hair, \ geen fe neder laat hangen, 'en doet op haar ontbloote hooft een of twee vergulde banden oft
fnoeren, van dkzoort daar devrouw-luiden gewoonfijn vrongenaf
temaken; in dier voegen, dat in dien deftioer te breed is voor het
hooft, maakt men die tot ftrikken, en men doetde eynde naar agteren
toe hangen ; dan gord zy fig omhaar middel met een zilvere gordel; 'ditfijn dan zoo de cieradenvan de nieuw-getrouwde Bruid.

Zy doen wel eenig lint op het hooft in form van een lluycr oft huid- j
fel, 't welkdevrouwluideninandere gekgentheden meer doen om I
haar zelven wat op teeieren en welte monfteren. Aangaandenu de
kkeding , zoo hebbenwy reeds gefproken van die de Bruidegom en
Bruid eygen fijn , en opdebefte en grootfte Maaltyden van haar ge-
gebruikt werden, fijnde van de vrouwen Volpi genaamt, wefende
Van de alderbefte wolk Heften gemaakt, ty'aar uy t blijkt, dat Olaus
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Magnus fprekende dat debruid met Hermine kleden en Martel-Zibel-
line vellen zouden bekleedfijn, verre vande weg is afgedwaalt, wijl
zulx jegenwoordigniet gebruikt en werd, en of ditby outs is geweeft,
kan men uyt geen Schryversbewaarheden.

Beide dus toegetakelt fijnde, gaat men heden-daags na een kerk oft
Priefler, om aldaar de zegeningevan haar trouwt'ontfangen. Maar
by outsgebruikte men eenanderewyfe, indien men Olaus Magnus
geloofmag geven ; want dat trouwen gefchiede binnens huis, vol-
gens fijn zeggen, en niet dooreenPriefter in dekerk, wantditwerk
wierde door d' ouders zelfs voltrokken, in tegenwoordigheid van al-
le devrienden en bloedverwanten; 't welk gefchiede door het vuur
dat met yfer uyt dekei-fteen geflagen werd. Dit heeft hy zonder twy-
fel, foo wel als d'andere dingen uyt Zieglerus genomen, die niets
Egt na alle waarheid van d'ouders, maar dat hy aldus d'oude ma-
niere van trouwen verhaalt. Zy maken een verdrag ( zegt hy ) van
trouwen door het vuur, 't welk zy uyt een kei-Heen Haan, fijnde als
een natuurlijke verbeelding van de verborgentheid des Houwelijks:,welke, gelijk de vuur-fleen hetvuur in fig verbergt, fig niet open-
baart, ten zy men de zelve flaat; aldus zeggen zy is het leven ook
verborgen in beide zexen , fig niet openbarende , dan wanneerfe
by elkander kinderen gekregen hebben , die zulx ontfangen door
d'omhelfingehaarder ouders. Olaus dan dit zelfde zeggende, doet
genoegfame blyken , dat hy Zieglerus van woord tot woort heeft ge-
volgt, daarzomtijdsbydoende, datmen de getrouwde dogter al-
leenig op eenRhee zet, en vergezelfchapt fijnde met de uytgekfenfle
van haargeflagte, geleid men haar in 'er verblyf- plaats oft tente, haar
allevoorlpoedengefondheid , huppelendeen fpringende tot teiken
van vreugde. Ik ben van gevoelen datzulx gefchreven is op't enkel ge-
loof van een quaad gerugt; want de Lappen ryden noyt op Rheen,
gelijk men wel elders op Paarden en Ezels doet. Behalven dat hy niet
aanenteikendvan wat plaats men de Bruid daar henen geleid: wijl
het niet waaragtigis, datmen de zelve niet geleid van de tente der
ouders, in welke men deplechtigheden van deßruiloft begint en vol-
eyndigt; en datde kamer oft verblyfplaats desßruids opdefelve plaat-
fe is. Menkan die niet elders brengen , want eenyder van d'andere
huysgefinnen hebben alk haar eygene tenten: derhalvenkan men met
geenwaarfchijnlijkheiddeßruidna haar verblyf-plaats geleiden,als
nut dieuyt desouders tente weg te brengen, en zoo't gebeurt, dat

haar

Verbor-
gentheden
desHotiw-
lijks by de
vuur-fteen
vergekkc.

Hoefe
trouwer-

Dwaling
van Olaus.

Hiftorie van L A P L AN D,



haar verblyf-plaats in des ouders tente zy, iflmaar een overvloedige
en een ingebeeld geleid.

Ondertuffen zoo geleid men diegene welke men hedensdaags op de
Bruiloft van deBruidegom en Bruid als Speel-genotcn gebruikt; maar
dit is in de kerk ofby de Priefter, of indien de weg te lang is om te
gaan, en het in de winter mogt voorvallen, bedient menfig van een
Rhee, niet om daar op tegaan fitten, maar fy laten fig met een flede
trekken, gelijk het aldaar int reifen de wyfe is.

Dereis dan te voetof met de flede by na afgeleid hebbende, en
digteby dekerkgekomen fijnde ,ktmenopeenzekerorderin'tgaan;
de Mannen hebben de voortogt, en de Vrouwluiden volgen agter
aan. Een van de Lappen gaat voor uyt, fijnde geleider van'theek
gezelkhap; die nu defepligt bedient, noemen
molma, dat beduid zoo veel alsgeleider , ook hieten zy hem wel
meteen andere naam Automwatze , met welke zy een deurwaarder
beteikenen, of een Pedel die voorgaat, gelijkby ons deProfertoren
hebben, wanneer zy na d'Academie geleid werden. Hier volgt de
Bruidegom terftond na , en hem volgen wederom alk de mannen
van 't gefelfchap.

Eenige dogters geleiden d' anderetroep, volgende demannen ;de
Bruidvolgt, hebbede aan hare zyden een Man en een vrouw, waar
op alle d'anderevrouwen agter aankomen. Dit moet wel aangemerkt
werden, dat de Bruid grootedoefheid betoont, wijl zy weet, datft
doorverbond gehouden is haar Vader en Moeder te verlaten, wer-
dendetegenshare wille door defe man en vrouw, welke haar ver-
feldfchappen, voortgefleept; fijnde niet wel gemoed datfe haar door
trouw verbonden heeft, gevende de teikenen van droefheid door
haar droevig gefigt tekennen.

Wanneer zy dan in dekerk gekomen fijn, ontfangen zy de zegen
over het Houwelijk, na dat'er door de Priefter eenige gebeden fijn
uygeflort, gelijk men in de Chrirten-Kerken gemeenlijk gewoon is te
doen. Het zelfde werd ook van Johannes Tornaus verhaalt, behal-
ven, dathyzegt, dat deBruid van twee mannen geleid werd : na-
melijk door de Vader en de broeder, wanneer zy nog int kven fijn,
of door twee anderevan de naafte bloed-verwanten. Zy gaat dan met
het hooft nederbukkende , even als of men ymand by ons na den
Scherp-regter leide , om geregt te worden ; by aldien men haar
vraagt of het met haar fin is, en of zy defe Jongman tegenwoordig
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wel tot haar man wil nemen , fwygtfe ftil, even offe Hom was, foo
lange.tot datd'ouders haar tot hetfpreken hebben aangeport en als ge-
dwongen: zybewilligt dan eyndelijk, maar fpreekt ker zagt, dat
het dePriefter nauwelijks horenkan.

Defe ingetrokkentheid isby deLaplanders een teiken van fchaamtc
en eerbaarheid; maar wanneer zy getrouwtfijn, doetfe groote bly-
ken van genegentheid en liefde tot haar man. Ziet hi#r van in de
bygevoegde Figuur, hoe fy volgens Tornaus tuften twee mannen
gaat.

Na datfe dan op defe wyfe in de kerk door de Priefter getrouwt
fijn,gaanfe ofrydenfe met deflede na de tente der oudersvan de Bruid,
alwaar een yder die tothet Feefl genodigt is, des avonds te voren fijn
fpyfe gebragt heeft om daart'eten; fijnde op dezelfde tijd, wanneer
de Bruidegomfijn giften aan d'ouders en de Bruids vrienden omme
deift. Het grootfte deel van defe fpyfe is gekomen zoo van desBruide-
gomsals desBruids ouders, diefe alkrauw aan zekere Laplander ge-
ven, welkedaartoe geftelt is, omdezelvevan een yder t'ontfangen
en te koken, die hy daar na.devrienden voorzet om te eten en vrolijk
te maken.

Wanneerfe aan de tafel gaan zitten, hebben zy haar order: de
Bruid en deBruidegom gaan eerft aan de tafel fitten , deen na dand-
er , daar na d'ouders en alk devrienden. De Vader en de Moeder
van deBruidegom, en alk fijn Bloedverwanten, die daar genodigt
fijn, fitten aan d'eenezyde, maar de Vader en Moeder van de Bruid
met haar vrienden voegen fig aan een andere zyde.

Niemand van haarneemt zelfs de fpyfe, maar zy nemen het van
een voordiender, diehet danfijn pligt is voor te dienen. Hy begint
van deBruidegom en Bruid gevende elk fijn deel, en zoo vervolgens
aan alk d'andere. Wat aangaat die welke inde tente niet en konnen,
fijnde teklein omelk een te konnen doen aanfltten, gelijk als daar
fijn dekinderen en meisjes, defe klimmen op het dak, en daar op
fijnde, latenzy eenige touwtjes neder, aan de welken eenige haken
oft kromtens vaft gemaakt fijn, waar aan menflukjes vlees hangt en
andere diergelijkedingen meerder, zoo datfeop dkwyfe mede haar
deelvan het Feeft krygen.

Het Feeft geëindigt fijnde danktmen God, en zy geven malkande-
ren deregter-hand volgens de gemeene gewoonte. De laatfte blyd-
fchap van het maal, befluiten zy met Brandewijn te drinken, foo fe
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diemaar tekoop konnen vinden; de getrouwde koopen eerft, daar
na d'oudersen zoo vervolgens alle d'andere, elk voor fig in 't byfon-
der, hier mede maken zy fig vrolijk. Voornamentlijk doenzulx de
rijkfle, en alle die degelegentheid hebben om te koopen, door de
tegenwoordigheid vande verkopers dier waren; d'andere vervrolij-
ken fig alleen met onderling te praten, en fig met eenige vermake-
lijkheden t' onderhouden.

Wat aangaat het gene dat OlausMagnus van de Violonnê en danf-
fenfegt, het is een grooteleuge, Eggende: datfe op hare alderver-
maartfle Feeft-tyden , om degaften te verheugen, dans-fpekn aan-
rigten; waar mede zy een groote blydfehap maken, fmgende met
eenen op de zelfde tijd de deftigfte en groote daden der Helden en
Reufcn, fijnde geftelt in verfenenrijmen.endatin de talen diefe felfs
fpreken, dat is te zeggen hare deugden, diefe doorgrootelofen glo-
rie verkregen hebben , waar doorzy fugten en haarde tranen over de
wangenrollen, foo datdoorditgrootgekrijt, menigte van haar ter
aarden neder in fwijm vallen. Maar i's 't dat Olaus zulx van d' oude
Sweden verhaalt heeft, ishyniett' eenemaal van de waarheid afge-
dwaalt; want by deLappen, fprekende daarvan , weten zy nergens
afte feggen, evenof het eenongehoorde zaak was. Allede Mufica-
k inftrumenten in 't algemeen, als Fiolen en alle diergelijke fijn in
Lapland tot nog toenietbekend geweeft : zy dryven defpot met het
danflen en fpringen, fijnde na haarbegrijp dingen zonder oordeel en
belaggelijk. Zy hebbend' alderminfte gedagten niet van Helden en
Reufen; ja weten zelfs het minfte niet van het gene over hondert
jaren gebeurt is: 't welk my Olaus MatthyffeStudent in Lapland me-
nigmaals gezegtheeft. Ik kan niet bedenken hoeOlaus Aiagnus daar
aan gekomen is, aangefien niet een van al d'Autheuren daar gewag
van maakt, als hy alken , die dit eerft op de baan brengt , daar
d' andere alkfwygen.

De Lappendie nog Heidenenfijn, hebben de gewoonte vanop zul- \kcFeeft-dagenhet overige der Kaas, Vleikh, Vifch, Vet, Merg
en andere dingen te bewaren, en in een toegedekte korf te doen, \fijndegemaakt uyt baften van boomen; ditbrengen zy dan tot haren 1afgod, ontrent welke zy een kuil in d'aarde maken , daar zy defekorf ïin begraven , en dadelijkmet aarde toebedekken.

De Bruiloft op defe wyfe geéindigt fijnde, is hetnog aan de nieuw-
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getrouwde man niet geoorloft fijn vrouwe weg te leidenmet alk haar
goederen, die'er toebehoren, wanteer hy van d'ouders dit verlof
krygt, ishy verpligt by fijn Schoon-vader te blyven woonen, enhemeen volkomenjaarte dienen. Dit jaargeëindigt fijnde, zoo het
de Regter is voorgcdient, maakt,hy dat beide Familien gefcheiden
werden, opdat elkop fijn zelfs ga woone. De Schoon-vader laat
dan fijn dogter gaan en blyven in de magt van zijn Schoon-zoon , met
alk deRheen welke haar toebehoren.

Indien het gebeurt dateen dogter hondert Rheen heeft of meerder
in eigen befitting. Dan zoo geven d'oudersvoor defe hondertRheen
een Flouwlijks-goed van zilver oft geld , koper, Latoen, een tente ,
debckkedzels tot eenbed, en alle andere meubelen meer: meteen
woord alleswat tot een huys behoort. D'andere Swagers, als daar
fijnde Broeders en Sufters, en alk die een deftig gelchenk van de
Bruidegom gekregen hebben, fijn gehouden elknahaarrang een an-
der gefchenkdaar voor tegeven; gelijkals wanneerymand van haar
een oftwee mark zilvers gekregen had, die geeft tot vergelding we-
der een oftweegoede Rheen. Soo dat een Laplander, rijk fijnde,
en als hy Bruidegom is, veel giften kan uytdeikn zoo aan d'ouders
als vrienden , en hy kan op defe wyk menigte van goederen en Rheen
vergaderen.

Dit is dan de wyfe en maniere ontrent het trouwen en Bruiloftender Lappen: dogeer wy van defe materie afbreken, zoo dient hier
ook wel aangemerkt tewerden, dat'et by haar niet is toegelaten, een
van het naafte bloed tetrouwen, daarom werd ook niemand, diefoo
na vermaagtkhap is , gepretendeert. Ook is by haarverboden een- tweede vrouw te nemen zoo lange d'eerfte vrouwe nog int leven is,
derhalven moeten zy haar, gelijkalswy, met een vrouw behelpen:
Eem diefe eens getrouwthebben, ift ongeoorloft de zelve teverlaten;
waar van zy ook niet en weten , 2elfsook ten tyde niet van het Hey-
dendom , nog ook jegenwoordig niet terwijl zy Chriftenen fijn, heb-
bende altijd zeer eerlijk en vreedzaam met elkander gekeft.

Miffchicn dat by ouds de gemeenfêhap van vrouwen zoo zeer
niet is verboden geweeft, en voornamelijk dat die aan de vreemde-
lingenen buiten gaften wastoegelaten. Tornaus verhaalt een voor-
beeld datnkt zeer langegekden is, in defe termen.

Namelijkdathemverhaalt was dattentydevm fijn voorzaat, een
zeer boosaardigen Laplander van 'tLap-markde Luhla was,fijnde van
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en deflelfs lnwoonderen. 11. Boe k. I2p
een zeer rijk man van goederen in 'tLapland van Torna met fijn gan-
fche Familie in fijn wojn-plaats ge.logeert geweeft, welkekfen kon,
en deftig wift te leven, fijnde om defe reden , uyt railkrye Zuanfßiskpp gehieten, 't welk zoo veel beduid als Biffchcip oft opfiender van
Zuan. Defen Laplander van Luhla hebbende fig met Brandewijndronken gemaakt, wilde des nagts de huis-vrouw van fijn hofpes be-
flapen; de man dede dadelijk fijn klagteaantwee overften, welkeop
dieplaatfe waren, en daar Brandewijn deden verkopen. Defen Zuan
Bifkgp onderrigten haar, dat defen vreemdeling fijn vrouwe wilde
fehenden, en bloed-fchandenmet haar bedryven, en indienfe zulx
niet toeen liet, haarzoude ombrengen; dekOfficiers van deKroon
gefteltfijnde, die grepen hem aan , en zetten hem int gevangenis,
alwaarhyverwefen wierd tot een ganfche nagtaan een boom vaft ge-
bonden te werden , fijnde bitter kouwd, wijl het een harde winter
was. Eyndelijk was hygedwongen dit met geld af te kopen , zeggen-de tot fijn ontfchuldiging, dat'et een gemeen gebruik was ganfeh
Lapmark vanLuhla door, want, zeide hy, wanneer men een ander
gaatbefoeken zoo mag men daarvryelijk by een vrouw- menfch onder
kruipen, die aan een ander getrout is.1 - o

Dog Torn&ustwyfel tniet zonder reden aan de waarheid , want de-
fen fchelmagtigen Laplander heeft na alle oogen fchijnlijkheid defe
verfierde leugens tot zijn verfchooning liftigljjk weten by te brengen -,
want niemandheeft oytgehoort, dat zulkendisordre by de Lappen
van Luhla infwanggaat. Aangaande d'andere, ik weet datdefe ge-
meenfehapby haar t'eenemaal onbekend is, ja zy konnen zelfs nietlyden dat hare vrouwen anderemannen aanfien, en fijn zoo jaloers
(onder allen die mcefl na Noorwegen woonen aan de Rivieren van
Torna) dat, indientgebeurde dat een vrouw onder wege een man
ontmoete, en dat zy een weinigftil ftond met hem te fpreken, zou
de man terftond quaad genoegen hebben.j a— D ....

Eyndelijk laten deLappen niet toe dat deverloofde by elkanderfla-
pen, voor en al eerde dag desßruiloftsgepaffeert is; en zoo hetal ge-beurdc,werd datkind voor baftaart verklaart, zo dat detijd van dragen
genoegzaam openbaart, dat de by-een-komft na debelofte oftrouw-
giften gefchied is. Dit kind 'tzy jongetjen oft meisjen, indien het
eenbaftaart is, moet altijd onder d' andere broeders en fufters de min-
fte fijn en de veragfte ; wanneer her groot werd, en de Rheen door
fijn toedoen veel vermeerderen, zoo jaagt menhem buitens huikweg.
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Indienfe dan geen andere kinderen hebben, zoo is hy d'eerfte en
voornaamfte, anders werd hy de minfte geagten gerekend; werden-
de zoo wel niet opgevoed als d'anderekinderen, ondertuffen moet hy
veellyden en verdragen.

XVI. HOOFT-STUK.
Vandegeboorte en opvoedinge der kinderen. Verlangen zeer na kinde-

ren. Oudgebruikyan'tbyflapen. Oorzaak der onvrugtbaarheid.
Hoefe weten ofeen vrouw een meisjen oftjongetjen draagt. De vrouw
■werdby demaanvergeleken. Teikenen of'het kmd gezond is. Kraam-
'leggen. Waffen hetgeborenkind. Blyven niet lanrem dekraam leggen.
Doopen N'amender'kinderen.Veranderingdernamen.Zuygen.Wieqen.
Kinderenfpeel-goed. De Soons vierden van deVadergeleerd en deDog-
ters van de Moeder.Boog-fchieten. Rheen diefeaan dekinderen geven.

DE Lappen fijn zeerverlangende na kinderen, nogtansfijnfe wei-
ïig vrugtbaar, zelden meer als een, twee ofdry kinderen

krygende: het getal gaat noyt boven deagt, welke is de groot-
ftenvan hare nazaten. Zomtijds fijnfe wel zes of zeven jaren by
malkanderfonder eenkind te hebben.Daar is nu die gelegentheid niet,
welkeonder haarwel eertijds wierdc int werkgeftelt, namelijk dat
devrouwen hare vreemdelingen mogtennaderen : gelijk alsHerbefte-
niusverhaalt: dat zywanneerfe na de jagttoegingen, de Koop-iuï-
dcn en vreemdelingenby haarvrouwe t' huis lieten; en van de jagt
komende,'en haar wel in'er fchik vindende ontrent het gezelfchap
defer vreemdeling, zoo geven zy een vereering aan de man; maar
indienzy haar moeyelijkaanflelde, joegenzy hem weg met fchande.

DogOlaus Magnus verzekert daar van het tegendeel , zeggende
dat de vrouwen aldaar vrugtbaar fijn; en Tornaus verhaalt datfe in
vrugtbaarhdd d'anderevrouwen van't Noorden niet hoeven te wy-
ken, waar doorhaarNatie niet minder aan-was en krygt. Maar hy
doet door dit gevoelen blyken, dathy weinig kennis van de Laplandfe
faken gehad heeft, en'tiste gelooven dat Tornaus fijn oogmerk ophaar
oorfpronk genomen heeft, onderftellende datfe doe ter tijd in een
klein getal waren , en haar jegenwoordig tiende in groote menigte
aanwaflen, by die-tijd vergelijkt, 't Is anders zekergenoeg f dat ze-
dert deKoning Karel de Negende, die een regifler van't getal dede
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maken, als ook van hare Familien, welkein ganfehLapland fijn )datfe
zoozeer vermeerdert fijn, dat'er lievermeer aan gebreken, als aan

gewalfenfijn. Dat blijkt nog onder de Lappen die hier en ginder
door Sweden fwerven, want men vinder geen, die een groot getal
van kinderen hebben.

De quade hoedanigheden derfpyfe en d' uytftekende koude van dat <klimaat , fijn buiten twyfel d'oorzaken van hare onvrugtbaatheid. 'Zy fijn ook niet mindernieuwsgierig en kutieus ontrent de geboorte j
vanhare kinderen , alsontrentalk andere zaken. Zy pogen het toeko-
mendet' ontdekken, en diekenniffe meinen zy door hare overgelo-
vigeplechtigheden te vinden.

D' eerfte forg van hareopmerkingen is agt teflaan op de fexe, zoo
ras zy gewaar werden dat hare vrouwen fwanger fijn , beelden zy
haar in tekonnen weten, oft een jongetjenofeen meisjen zal wefen;

(
't welk door dit middel gefchied; zy obferveren terftond de Maan t
( want zy fijn van gevoelen dat de fwangere vrouw haar gelijk is, en f
datfe mei eikandereneen fympathie hebben,) zy merken daneen Ster-r
re aan die boven deMaan ftaat,hier uytbefluiten zy dat het kind een'/
mannetjen zal wefen ; maar iftdat de Ster daaronder is, verzekeren zy 'dat 'ereen meisjen zal komen.

Ik verwond-r my datfe devrouw by deMaan vergelijken ; want!
wat gelijkenis heeft fe daar mede? 't is miffchkn dat haar vrugt allenx- j
kens aan wart op die wyfe alsde Maan, en dathaar moeder alknxkens
wederomvermindert enafgaat wanneer zy van haar vrugt vcrloft is.'
Maar ik mem veel liever dat dit nog godioofe overblyffels van't hey-
dendom fijn, welke Helden dat de Maan gelijk als een befcherm-god-
dinne van defwangere vrouwen was. Want ditwas een der alderge-
meenfte gevoelens van d'Heydenen, welke alknxkens t'eenemaal
int vergeetgeraakt fijn: defedan zegik hadden een ingebeelde gelij-
kenis tuffen deMaan en een fwangere vrouw.
-EVVU-O lUIUII **w .*T_e_i_._» --- — ~-. --. — O tl •1*De derdekurieusheid diefe gade flaan, is ontrent de gezondheid
oft fickten diehetkind toekomende fijn; defekenniffe meinenzyook'uyt deMaan te bekomen. Want indien der by de Maan eenig ge-(
fternt verfchijnt, en dat hetnayoren toe gaat, datagtenzyeenon-.
feylbaar teiken tefijn, van dat hetkind gezondzal wefen, en voorts

groeyenen zonder eenige fiekte voorfpoedig fijn; maar indien defe
Ster agterde Maan gaat, dat houdenzy voor een ongelukkig teiken,
slat het kind namelijkzal fiek werden en niet lang zal leven.. Rr Na
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Naalk waarfchijnlijkheidkomt defe vrouw in hare tente in dekraam; men hoeft geen fwarigheid te hebben om te geloven, dat deplaats in de winter tekoud is, wanthet vuur is tenhalven in de tentealtijd aangefloken enbrandende, zoo dat de heek tente daar door kan

verwarmt werden. D'eerfle hulp en gelijk als het eerfle verkwik-middel dat men dekraam-vrouw geeft, is een fop met vet van Wal-viffen, 'tweikmen veel in Noorwegenverkoopt, want de fmaak isweinig verfcheknd van de Zee-kalvers, als men die kookt. Wan-neer het onvolmaaktelijk ter wereld komt , wyten zy dat op dequade en boofe hoedanigheden van de aarde daar de tente op Haat,diefe dan daarnavan plaatfe veranderen.
Het kind dateerft geboren is, waflen zy afinkoud water oft fnee-

water, tot datfe fien dat het begint te ademen, en by na niet meerademenkan, daarna waffen zy zulx met warm water af. Zy obfer-verennogdit, wanneer zy het water in een ketel warm maken , danfteken zy het tot de hals toe int water, foodanig dat'er niet een drop-pelop het hooft valt, tot dat het dePriefter heeft gedoopt. Dan wente-len zy terftond hetkind in een hafen.vel, in plaats van luiren en ande-re windfels.
De kraam-vrouw heeft haarbefondere plaats in de tent, digte bydepoort aan de linkerzyde, alwaar zy op het beddeleid, totdat dekraamoveris : defeplaatsisdaartoebereid; wijl het daar alderftilftis; aldaarbrengt men haar alleswatfe van nodenheeft: om dek re-den gaatmen daarweinig, op dat dekraam- vrouw door alhet gewoelniet en mogte verontruft nogverfwakt werden.
De Laplandfe vrouwen blyven gemeenlijk weinigdagen na hetkra-men te bedde leggen , in 't gemeen maar vier ofvijfdagen ofwat meer.na welke zywederom alknxkenshaaroudekragten krygen, danHaanzy op en doenwederom haar vorig werk. Danzoo fchikken zy haarkindop om te latendoopen ; want na datmen zorgvuldiglijk haar indeChriftelijkeReligie heeft beginnen teonderwyfen, zoo dragen zy

grootezorgom haarkinderen ten eerfte ten doopte brengen. Wantvoor defe dede men heel anders, elk Helde, het doefoo lange uyt alszy konden, maarnudoenfe dat niet meer gelijk als deKoning Gufia-
™«d'eerfte zulx in fijn patentengetuigt waar van wy reeds gefprokenhebben. D r

Dandere wagtenlanger, en men heeft die gewoonte alknxkensdoeninkruipen van dekinderen niet te doopen, tenzydkouder wa-
ren j
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en deiTelfs lnwoonderen. 11. Boek. 133
ren j 't geen Guftavus e/fdolphus in fijn brieven heeft aangemerkt, en
in der zelver voorreden, int jaar zeftien hondert, vier-en-dertig ge-
publiceert , alwaar hy V3ndeftandderßeligeinLapland verhandeld.
Men doet haar het Sacramentvan den doop gebruiken, maar alleenig
tweemaalsdesjaarsendatinde winter; d'eerfte reis gefchied het on-
trent hetFeefl derbefnydinge in 't begin van 't jaar; maar de tweede
ontrent deBoodfchapping van de H. *Jfytaget Maria ; want dan
predikte men , en men bediende haar de Sacramenten voor. Indien
dekinderen zoo lange tot die tijd toe leefden, was alles wel, zoo
niet, ftiervenzy zonder hetHeiligeSacrament van den Doopt'ont-
fangen. Een yder van hare kinderen wagte wel een rond jaar lang,
en dan is het by haarqualijkdepyne waart om te late dopen. Dit pleeg
menvoor die tyden niet in 't werk te Hellen ; want de Lappen fijn nu
verpligt eens oft tweemaals des jaarstot de naaflgdegenIweedfe ker-
kentekomen, fijnde gelegen in Angermanniaof in Bothnia om daar
dekinderen, welk nogaandeborften leggen te doen doopen , fijnde
in korven geleid, diefe agter op derugge dragen.

Maar op die tijd, indien devrouwen fterk ofte gezond fijn, en wei-
nig fiekte hebben, geven zy fig al vroeg op de weg, dikwils wel de
veertiende dag na datfe in dekraamgelegen hebben; zy klimmen op
detoppen van de hoogfte bergen; gaan langs de Meeren de ruime
vlakte heen; loopen door de dikfteBoflchagien en Foreeften, om haar
kinderen by dePi iefter tenDoop te brengen. De kerken die in Lap'
landgebouwt fijn , en de predicatien die men daar in 't Laplands doet,
heeft daargeen kleine werkingen voortgebragt. Neemt ook waar,
dat de meelte zorg van hetkind ten doop te brengen op de vrouw be-
ftaat, en dat zy haar beft doen, om die dekinderen te doen ontfan-
gen, zooras zy tot het werken maar bequaam fijn , dan zijnfe zeer
geduldig om menigerley moeyelikheid uytteftaan, zonder fig daar
grimmig over te toonen : en alis't datfe nietred anders danflegte koft
gebruiken, en niet dan water drinken geduurende defe moeyelijkheid,
zoo is't evenwel dat de fiekte oft fwakheid van haat kraam-leggen
wel haaltgenefen werd, en datzy binnenkorte dagen weder te voet
fijn, om haar werk te verrigten.

Des winters hebbenzy een andere wyfe om de kinderen ten Doop
te brengen als wel's fomers. Des winters maken zy haar kind vaft
aande flede daarfe op fitten; -maar des fomers maken zy het aan de
zadelvan deRhee vaft, aan welke hy fijn latten draagt, niet op de
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Ru gvan het beeft, maaraan de zyden van de zadel, zeg ik, daarhangen
fy het kindjenaan in een wiegjen van berken-baften gemaakt,hebben-
de de gelijkenifle van eenfchuitjen, even als men in deFiguur fien kan.

Olaus Magnusvertoont defe kinders in een zoort van manden,die op• derug van hare ouders gebondenfijn;defe fijn Figuur vertoont niet al-
leeneen vrouwe,maar ook een man die op de zelfde wijs geladen is,elk
met tweekinders, even op die wyfe, als diehet legervolgen, vier kin-
dersop derugge dragen,hebbende houte klompen aan haar voeten.
Maar ik ben van gevoelen dat de Schilder op die plaats fijn eygen ge-
dagten gevolgt heeft: want dekorven diehy daaraan maakt, hebben
geen gelijkenifle metdk,welke men in Lapland maakt: ook konnen de
Lappen fulke foort van manden niet,ook fijn harekorven niet gemaakt
met ftokken die dooreenhouteplank heengaan, welke debodem is,
en naar om hoog gaande als een plank fig toont,maar hare manden en
korven maken zy van hoepels, die deen boven dandergefchikt fijn.

Vorders foo doenfe haar beft om indenDoop hare kinders met de
naam van hare ouders oft bloed-vriendente noemë: fy gevenfegeem
heidenknamé,als daaris Thor,Guttarm,Fmne, P.'gge.maar dePriefters
doen haarbeft om haar zulkename afteraden. De namen diefe dikwils
dekinderen gevenfijn Andries, Matthijs, Kanut, lonas, enNicolaus;
maar de dogtersnoevntnfe Margriet , Elfa, Katrij»,oft Stgride.

Dit hebben zy nog befonder, datfe haer kinderen namen dikwils
veranderen,en anderenamen geven,en noemen dievan hare oudersof
bloet- vrienden, diefe meeft beminne, om als zy komen tefterven een
gedenk-naam door ditmiddel te behouden.Ditdoenfemeeft wanneer
hetkint nog feer jong is,en toteenige fiekte komt te vervallen,want op
dietijd, geven zy 't een andere naam, behoudende die mede, welke het
kind in den doop ontfangen heeft,die danvoor een toenaamverftrekt.

Na hetkramen fijn deLaplandfe vrouwen zoo fterk, dat fe wanneer
fe opde reis fijn, welagtof veertien dagen konnen de moeyelijkheden
derreis uytharden; wanneerfeter kerken hebbengeweeft, en dePrie-
fter, nadathy degewooneplegtelijkheden heeft afgelegt, haar weder
na huis toe heeft laten trekken; foo werden zy voor het verloopen van
zes weken voor onfuiver van hare mannen gehouden, in welke tijd zy
haar nieten naderen. Defe tijd danvèrftrekcnfijnde , zoobrcngenzy
haartente op een andereplaats, agtende dat de vorige plaats door het
kramen van haar vrouw befmet is.

Dit is danbelangende degeboorte van de Laplandfe kinderen : ik
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trede danover tothare opvoedinge.De Laplandfevrouwen v/eten daari
van geen minnemoers,gevende zelfs dekinderen te fuigen, gedurende <detijd van twee, drie en zomwijls vier jaren. Is't dat hetgebuert datfe \
fick werden,ofdatfe om eenige andere oorzaakhaarkind nietkonnen
tuigen, zoo geven fy datRheen-melk te nuttigen met een lepel -, maar
als fe feer dikis, kan men die dekinderen niet geven, dooreen hooren,
nog men kank niet door een fuigkan,laté fuigé.gelijk men elders doet.

Behalven de melkvan haar eigenborften, hebbenzy nogveeltijds <
de gewoontevan dekinderen alknxkens tot defpyfe te gewennen, fte- 1
kende haareen weinigRheen-vkes in'er mond, op dat, als fe zulx J
zuigen, zy daar ook een weinig voedfelkonnen uyttrekken.

Omd'order van ons werk tehouden, fullen wy een weinig fpreken
wegens de wyfe van dekinderen te wiegen. De wiegenfijn gemaakt
van een grootuytgeholt ftuk houts, hebbende de gelijkenifle by na
van de vaten daar men in Duitsland de druiven in verkoopt.Van binnen
voeren zy datmetker, enaan het hooft-einde makenzy daareen hui-
ve over, rond, gelykende een weinignaonfe wiegen. Zy kggen daar
haarkind t'eenemaal blood in, en in plaatsvan luiren, leggen zy daar
een zoort van rode mokhonder, fijnde ker fagt, diefe in defomer wel
doendrogen,welke fy gedurig omfchudden, 100 dikwils men hetkind
daarinlegt. Langs de fyden voeren fy het met tenger jongRheen-leer,
daar zy ook dekindettjesboven opmede bedekken.__. _

1.1 t _» 1 . •• __> t •. •_

Defe wiegen fijn korven genaamt,foo dat ik geloof dat deSchilder
van Olaus Magnus,ofmiiïchienhyklver,gekgentheid gegeven heeft
om fulke manden teverbeelden;hebbende horenfeggen datdeLappen
harekinderen in korven dragen, derhalven hebbenfy fig niet konnen
inbeelden,datfe anders gemaakt fijn geweeft-als wy hierin ditkapittel
befchryven. En boven datfegt hy nog dat deLappen haarkinderen op
derugge in manden dragen : 't is waar datfe harekinderen dragen, dog
nietop derug,nogin een mand,maar in een wiegje,cven eens alsin een
fak; en dar, opfoo een wyfe dat het hoof jevan hetkind, wat hoger leid
als d'andere delen, waar van wy elders een Figuur hebben getoont.

Vorders wijl het kind niet altijdkan gedragen werden, maar fom-
tijds het wiegen van doen heeft, foo hangen fy de wieg aan het dakvan
detent, en dus in delogt hangende , weten zyhet van d'eene zyde
tot d'anderete bewegen, terwijl hetkindjenflaapt.

Zy weten ook met het kind te fpekn en 't felve metrinkels te verma-
ké, defe doenfe aan de wieg,beftaande uyt verfcheide Latoer.e ringé,
met welke zy geluid maken,dit dient in plaats van een ratel, tin.;.! oft
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belletjes, hier doenfeeenigeteikenen oft merken op, fijnde tot goe-
dergeluk dienendevan hetkind,als ook op desfelfs conditie en toeko-
mende bediening. Indient een jongetjenis, maken zy een klein
boogjen aanfijn wiegjen vaft, als ookkleyne pijltjes,cn een kltin helle-
baartjc.diedie netjesgeweikt fijn, gemaakt'vantin oftRhee-hoorn, op
dat de ki..,, ren van jongsaan becjuaam en moedig zouden werden op
datfe in h?.», oudere jaren met de boog en helkbaart mogten omgaan
en haar koft zoeken. Maar zoo 't een dogtertje is, danzoo hangt men
aan de wieg vleugels , poten , en dekop van een zeer witte vogel, fijn-
de een zoort van vogels die hair aan haar peten hebben, om haar daardoor t'onderrigten datfe feer zuiver fijn, als ook datfe zeer vlug en
agijlfijnalseen vogel en zeerveerdigom alles uyt te werken, daar zyvetftand van hebben.

De Laplandfe kinderen groeyen niet ras, maar zeertraag, enniet
danvan langerhand, 't welk men aan d'uytflekende koude wyren
moet en de quade fpyfe, ookfijn de Vaders en Moeders gemeenlijk
van eenkorte ftatuur.

Sooras hare kinderen groot worden, leren zy haar die konften
welke haar noodzakelijk fijn; de Vaders nemen de lalt op fig om de
jongetjeste leren, en de Moeders wederom de dogters; want zyhebben noyt andere meefters als hare ouders, voomamentlijkontrentdie dingen welke alleenigbyhaar luidenin 't gebruikfiin.

De Vaders lerenvoornamelijk de jongensmet pijlerï boog na eenigdoel-wit tekonnen fchieten , waar toe zy van ouds gedwongen fijn,
gelijk als devolkeren van de 'Balealnfche Ey landen , als ook van Ma-
torque en Minorque , welke al haar keftogt door middel van pykn
moeten hebben; want het meefte gedeelte van de Lappen heeft geenanderekoft alsvan de jagt. Derhalven fijnfe gedwongen grooteforgtedragen dat harekinderen zuix leren , en fchieten alk daag na httdoel van eenige berken-boomen-baft , diefe elders aan op hangen,fijnde gemeenlijk het wit daarfe nafchieten: men dreigt de kinderendikwilsgeen eten te geven , voor en al eer zy eens geraakt hebben; de-fe flrengigheid maakt haar danzeer vaardig om met de boog te fchie-
ten.

Olaus Magnus verhaaltvan de zorg die de Vaders hebben om haarjongetjesmet de boog te leren fchieten , om het doel-wit te raken ,hy zegt datfe haar een witte gordel tot prijs ftellen , waar van de kin-deren grootwerk maken, en behalven dit zomtijds nieuwe bogen.
Hy

Sorgder
Vaders.

De Vaders
leren de
kinders
mer de
boog
knieren.

De Vaders
lerende
foo'ns en de
Moeders
de dogters.

De kinde-
ren groe-
yen traag.

Speel goed
voorde
-kinderen.

Hiftorie van L APL AND,
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Fly zegt dathyzulke vaardigefchieters int jaar vijftien honderten

agtien heeft gefien, zonders eens te miffen : konnende van verreeen
deuyt, fpelt oft naald raken, die zoo verre van de fchieter is, datmenfe
nauwelijks met hetoog lutrften.

Dezelfde Autheur fchrijft dat men ook de dogters leert ..log-fchie-
ten, daaromvertoont hy in fijn platen eenige vrouwluiden die met
pijl enboog toegeruft fijn. Maar zulx is hedendaags niet meer in 't
gebruik. Men leert de Laplandfe meisjes kerfen nayen , alt ook
fchoenen, hand-fchoenen, kleden , en al de toetakcling die men
tot een Rhee met een flede uyt teruften van noden heeft.

Gelijk als deLappen defe voorftenigheid hebben om hare kinderen
te leren, inde tijd wanneer zy die leren konnen tot onderhoud van >t
kven, zoo fijnk egter nog zorgvuldig om haar van nog andere din-
gen te voorfien. Zy geven, als boven gezegt is, aan yder dogteral-
tijdna d'ontfangenis van denDoop, een wijfjesRhee, en graveren
offnyden op de zelfde tijd op de hoorns het teyken van de dogter, op
datmen daar niet meer over twiften zouw.Zy gevennog aan yder dog-
tereen andereRhee, wanneer de zelve begint tanden tekrygen. Soo
ras deVader, Moeder ofymandvan d'anderevrienden gewaar werd
datfe tanden krygt,die is dan gehouden deklve een wijfjesRhee te ge-
ven, dkbyhaarPannike'n genoemtwerd, dat is te zeggen de Rhe e
vande tanden. JohannesTom&uszegt dathet vrouwen fijn, welke
een Rhee moeten geven.

Defegewoontefchijntfijnoorfpronggekregen te hebben van dat,
na datde k'nderentandê hebben beginne tekrygen,zy een vafter fpyfe
van noden hebben , fijnde het vkes derRheen daar toe meed gebrui-
kelijk. Men bewaart dan deRhee zeer zorgvuldig ;enal de jonden
die daaruyt voort komen werden tot profijten van het kind bewaart.
Zulxdoetmenookmet d'andere wijfjes-Rhee, die d'ouders altijd
daarnageven, 'tzy aan haar dogter ofte zoon, 't welk zy Waddom
hieten, dat is zoo veel te zeggenals een gegevenRhee. Alk de jon-
gen nu dievan defeRheen voort komen behoren tot hetkind ; welke
indien zy dieruilen voor geld van zilver, koper, Latoen oft kleden ,
verftrekt allemaal ten dienfte yanhetkindjen; en dit doetgeloven dat
defeRh«e detwede niet en is, maar dederde, ten zy men miiïchien
zulx opverfcheide plaatfen verfcheidentlijk in 't werk ftelde • want de
Lappen van Torna geven d'eerfte Rhee even na den Doop , maar
d' anderegeven zy zooras het kind fijn eerlle tandjes heeft gekregen.
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Soo het komt te gebeuren dat d'oudersondertuffen komen te fter-
ven , zoo geeft men aan de kinderen behoorlijke voogden, gelijk
andere Natiën doen, die de zorgc op fig nemen van de kinderen op
te voeden, waar toe men gemeenlijk de naafte vrienden verkieft.

XVII. HOOFT-STUK.

Van de ziekten derLappen, haar dood en begrafeniffe. Ooa-qualen:
Pijnen. Scheur-butk Branden daarpijn is. Lende-pij». Ver-
vrore leden. Kragt derRheen. Kaas kragten. Hootren ouderdom.
Weten doortoveryen ofymand fierven zal. Lijk maal. Bewinder
der dioden. Rmg tegen de Grafgoden. Dood-kft. Begraaf-
plaatfen en wijfe. Superftitien. Offer. Lof derdoode. Rouw.
Verdeilingvan goederen.

AL-hoe-wel de Lappen een erbarmelijk kven leyden, zoo fijnfe
egter zeer gefond; zy hebben geen medicijns, en meinen ook
datfe die niet van doen hebben , fijnde zoo veel fiekten niet on-

derworpen als d'andereNatiën. Zy weten daar ook van geen fiek-
ten , enfijnmetdemeefte zoorten nietbefmet a's wel elders opande-
're plaatfen. Zy kennen ook geen heete koorfen, Peft of diergelij-
ke fiekten. Want zooras by eenig toeval een quade logt in Lapland
voortkomt, verlielthet fenijn dadelijk fijn kragt. De peft is daar
wel gebragt geweeft door de hennep, welke uyt een zeer befmettelijke
plaats was gevoert; maar niemant is daar mede befmet geworden,
flervende daar niet meer dan een menfch van, als alleen de vrouwen
die dezelve hadden gefponnen en gehafpelt,- wamde Noordk logt
doetligteiijk zulkenqüaadaardigheid dempen.

Zy hebben dikmaals quaadeoogen , die haar zeer ontfleken, geduu-
rig tranen en kepagtig fijn.- met defequaal fijnfe menigmaals bevan-
gen , en is dikwilseen oorzaak van hare blindheiddit ishaar herkom-
ftig uytderook, met welke haar tente meenigmaals vervult is, als
ookvan het fchijnzeldes vuurs, by welke zy, kinderen fijnde, by
na geduurig zitten, en ditmaakt haar die oog-quaakn. De Lappen
die opdebergen woonen hebben grootemoeyelijkhcid wegen het ligt
der Sonne, welke op het Vs fchijnende, naar om hooge reflecteert,
en haar oogen doet blind werden.

Zy werden ook wel met long-ziekten gequelt; en fijn dikwils met
de
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depleuris oft fyde-wee, pijn in defchouders, rugge-graat, maag en
hooft-fwymelgequeit , dog dit gebeurt haar zoo dikwilsnkt-~

Tegens alle innerlijke fiekten bedienen fy fig van Bever-nieren in
Brandewijn gekookt, 'twelk haargemeenfleremedie is. Zy gebruiken
nogeen drank gemaakt van wortels van eenig mo« fijnde by haar "}erth
genoemt,of, in plaats van dat,nemenfy zAngslicd. Zy fijn gewoon de
trunk van ditkruid in Rheen-melk te koken; en dit afziedfel dient
haartoteen medicine.

Wanneer 't gebeurt dat zy met Scheurbuikbeladen fijn, daar voor S
drinken zyRheen-bloed ■ als zy Tand-pijn hebben, dat zeer zelden ge-
beurt,foo nemen fyhethout vaneenboom dk van deblixemgefiagé is,(
d3di van makenfy tand-ftokers, waar mede fy in het tand-vkesvroe-'ten, tot dat'er bloed uytloopt.

Als deLappen in eenig deelvan haar lighaam pijn gevoelen,foo is de 1
.'gemeenfte middel, eenfoort van Tondeloft Padde-floelen te nemen.die j
'aan de Berke-bomen in formvan koekjes wallen, welke aan het vuur
ontftoken fijnde , leggen het foo brandend op hetpijnclijke deel, dat
daarnaeen fweertjen open laat, waar uyt alde quade vogten vloeyen -
waar door depijn vermindert;welke branding na behoren gedaan fijn-
de, foo trekt depadde-ftoel die uyt, en depijn houd op door het vlak-
ien dat in gebrandis. Zulx doet men ook in zEgypten met wolen m
Tndicn met een foort van wol diefe JMoxanoemen: deoudennoem-
dendie Muketei, waar medefy brandedenop alle pijnelijke plaatfen,
gelijkby Htppocrates te lefen is.
' Wanneer zypijn in de lendenoft fchouders hebben, befmeren fy de

plaats met flangefmout; offe nemen wel detanden van een Caftoor,
diefe agteraan haar gordels hangen; miffchien doorfuperftitk , name-
lijk wanneerd'eerHedonderflag in de lente komt, werpen fy fig op
d'aarde nederen vringenfig van d'eenefyde tot dander,en ditagten zy
een diftige remedie tegen delenden-pijn te fijn.

Zyhebben geen betere bereidingennog zalven tot dewonden , als
de hars dieuytMafl-bomen druipt, welkefy daar op leggen. Of in
plaats van datgebruiken zy hetRheen-vet.

' Wanneer der eenige ledenvervroren en verflijft fij n doordekoude,
zoo hebbenfy geen veerdiger nog kragtiger middel dan de kaas van
Rheen-melk gemaakt,defe nypen fy tuffen een gloeyend yfer,waar uit
4an een olie loop, waar medefy hetbeledigde deelHryken, 'twelk da-
delijkde pijnHik dooreen ongeloofelijke kragt die daar terflond op-
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volg. Andere gebruiken defe Kaas op een andere wyfe: fy nemen daar
een durne fnede van , dkfe op de beledigde partyeleggen. Het
kookkl vai_ defeKaas in melkgedaan, is ook wonderbaarlijk goed te-
gen den hoefl,alk long en borft quakn, als ook tegen de maagfiekten,
diedoordegrootekoude veroorfaakt fijn, welke feer verwarmt. Defe
Kaasisookdienltigom derouwigheid des waters te verbeteren, en te
beforgen dat de maag niet en verflapt nog en bederft door het menig-
vuldig gebruik defes dranks.

Dewijl fy onderhaar metweinig fiekten onderworpen fijn, gebeurt
het ookdat fy tot hoge ouderdomkonnen komen, want men vind 'er
felfs die over dehondert jarenhebben,enkrygengemeenlijk'tfeventig,
tagtig en t'negentig jaren. Al-hoe-wel defe jarenvry hoog lopen,fijnfe niette min nog altijdblymoedig, en vaardig om hare dagelijkfefaken te verrigten, fy geven fig op weg , lopen in deboffen en op debergen tot verwondering toe. Behalven dit is hetfeldfaam dat haar haHren op het hooftof debaard grijs werden;foo datde meefte Laplandenmeer uyt ouderdom danuyt fiekten komen t' overlyden.

Indienymand in een fware en gevaarlijke fiekte vervalt, 'tfy doorouderdom, ofdooreenige ander toevaloft fiekte; foo pogen fy eerft,door middel van haar trommel,te weten,ofdefieke fal gefond werdé,of dat hy flerven moet: want fy meinê door dit middelvan toveryèn
te weten op wat wyfe de fieke Hervenfal en wat uur hy flerven moet.Zijnde danverzekert datdelyderflerven moet.en niet langmeer Elleven, en als de omftanders eenige genegentheid deChriftclijke religietoedragenjvermanen zy deworftelende om wel te fterven,als ook God
met hetLyden Chrifti in fijn gedagteniffe en herte te hebben. Maar is'tdatfe weinig werks van defeGods-dienft maken , foo laten fy de fter-vende leggen, en verrigten niet anders dan hetlijk-maal te bereiden ;
■t welkzygemeenlijk doeneer defieke fterft.

Steuchiusverhaalt een voorbeeld datonlangs gefchied is, fijnde ge-
beurt aan eenfeer ryke Laplander, defe manfeer fiek fijnde,en fig fien-debuiten hoopvan genefen te werden, lietal fijn vrienden en bekendekomen. Defe merkende dathy welhaaft de geeft mogtgeven, gingende waart van de herberge foeken , welke gewcion was hetvolk dat uytNfoorwegen en Jamptlandkomt,te huis-veften;fy kogté van hem bieten Brandewijn, om een maalte bereiden, terwijl d'anderenog leefde;
hebbendefoo een dag met fuipen toegebragt en goede ckrgemaakt,gingen fy wederna detente derfieke en vonden hem doodleggen.
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Soo ras dan als de fieke de geeftgegeven heeft, verlaten d'omflan-
dersop d'eigenfte dag de tente ; want fy meinen dat de doodeyets na-
laat,'t geen by d'oudelatijnengraf-goden oft Manes genoemt werd:
dit doet haar voor het doode lighaam vervaart werden.

Zy hebben degewoonte indienymand rijk is, het lighaam in een
linnelakente leggen ; maar indienymand arm is, foo begraven fy hem
in eenigew-Ik (lof; fy bedekken niet alleen het lighaam; maar felfs
ook he t hooft: die nu deChriftelijke pkgteli jkhedenmedeker devo-
tig aannemen, gebruiken die mede ; andere trekken den dodendebefte
kledenaan diefe in haar leven gedragen hebben.

Het lighaam dus toegefteit fijnde , doenfe 't in een dood-kift.
'tWelk door een Laplander werd verrigt, fijndc/t felve door een man,
vrouw ofr vrienden toegelaten om de geftorvene defe pkgtelijkheden
aan te doen : defe moeten fy een latoene ring geven,en hem aan de reg-
terarm binden , die daar foo iange aan bli|ft, tot dathy defe plegtelijk-iheden heeft at gekgt. Zv.fijn van meining dat defering een bewaar- |
middel is tegens het quaad, dar de graf h.m fouden kon-
nen doen, en dat fe daar door verfoenelijk r fijn : ditfchijnt nogeenoudefuperftitierkr Griekenre fijn , foo * el alsdie der Romeinen : het is
dusdanigdat fv geen dooden begraven of defe plechtigheden moeten
in 't werk geftelt werden.

De Dood-kffl is gemeenlijk van een uvtgeholde tronk eenes booms 1gemaakt} maar die op de bergen van de Frontier- plaatfen van Noor-
wegen woonen , werpen by gebrekvan boomen het doodelighaam in
fijn eygeflede , diefetAckia noemen.

In d'eerfleEeuwen eerfe Chriftenen waren, en eenige tijd daar na,begroeven fy hare dodenmaar daar het haargoed dagte, vooinamelijk
indeßoffchafien, 't welk fy heden ten dagen nog niet vergeten heb-
ben , wantk gemeenlijkverre van dekerk afgelegen fijn. Zommige I
begraven alleenlijkhaar doden in deflede Eggende , ind'aarde, diefefdaar mede bedekken , voornamelijk op 't land daarfe niet danklippenfonder bomen hebben. Sommige beletten de flede mer het doodelig-haam rontom mer (tukken hou-s, voornamelijk inde boffen. Op dat
de dooEkift daaronder niet ligt bederven nog rotten fou: dit gefchied
aan alk fyden en ook boven op, om de wildenbeeflen daarvan te be-
fchurten en ofte weren. Daar fijnder ook diefe in fpelonken en Edenleggen, welke zy met Henen weten toe te maken.

Aangaande 't geenPeucerus fchrijft, dat deLaplanden gemeenlijk F
S f i ver- f

Fabel vaa
?ucerus}

Begraaf-
plaatkn.

Dood-kifl;

Ring tegen
de graf-
goden.

Hoefe het
doode lig-
haambc-,
winden.

Verlaten
der Bt:na
de dood.

en defTelfs Inwoonderen. 11. Boek.



Hiftorie van LAPLAND,142
vervaarten bevreeft fijn voor degeeftenna haar oudersdood, en dat
zy om dit te beletten en van fchade bevrijd te fijn , de lighamen on-
derde haartftede begraven ; 't geen hetcenigfte middel zoude zijn ,
omfig tegens de auellingen des duivels te befchermen , en fig van
alle vreefe te bevryden ; wantditcens gedaan fijnde komende gee-
ften niet weder nog vertoonen fig niet meer ; maar zoo fc dit niet
en achtenen verzuimen, zoo werden zy geduurig van de zielen ha-
rer ouders vervolgt en angftig gemaakt. Dog't geene Peucerus hier
betoogt, daarvan heeft men by de Lappen noyt gehoort of gezien
datfe de dooden onder de haart-ftede begraven , maar zy begraven
diein d'aarde zoo verre van haar tente als het mogelijk is.

Diegeene welke de plechtigheden van het Chn'ftendom niet waar
"en nemen, begraven met het doodelighaam ook de bijl van de ge-
ft°rvene > alsookeen key met een ftukjen ftaals om vuur te Haan.
Zy geven nog reden van diefotte fuperftitieufe gewoonte , dat na-
melijk de doode fig op den jongften dag in de duifternifle zal bevin-
den, zoo dathy ecnig ligt van noodenzal hebbeen, 't welk hy met
een key en ftaal zal konnen flaan ; en dewijl hy op de weg fijnde,
wel hage-doorn en takken van boomen zal vinden, die hem in zoo
een dikke boflehagie tegenhouden , kanhy die meteen byle door-
hakken ; om dat de Wet de doodenheeftopgekgt, datfe door vuur
en yfer zullen in den Hemel komen. Zy redeneren daar jegen-
woordig dan alfoo van , zedert datfe van de laatfle dag hebben
hooren fpreken, als ook van het oordeel en d'opftanding derdoo-
den.

Wat my aangaat ik geloof dat het een oude bygeloovigheid is
van allede Provintien , en dat die by de Lappen niet alleen eygen
is» Ik hebbe by mijn Heer Stenon Bielke groot Threforier van
Sweden, een key met een ftaal dieuyt eengraf gehaalt was, gefien,
fijnde weinig mylen van de ftad ZJpfal , alwaar de plaats en de
verhooging van fteenen die daarop gefmeten warengenoegfame ken-
teykenen waren van eenig Heiden.

Sekerd'oude Heidenen hebben altijd gemeint, dat de dooden 'm
geen goede plaatfen logeerden, tenzy datfe de duifterniffen hadden
doorgepaffeert, fijnde de wegen met groote duiflerniffen beladen :
zoo dat d'Afgoden-dienaars van dat land fchijnen begrepen te heb-
ben, dat'ethmd onder zoo een climaat is, alwaar de nagten zeer
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lang zijnen de duifterniffenzeer dik.

Wat vorders de bijl belangt , daar over moet men fig niet ver-1wonderen ,- want het was een gewoonte die over al ingeflopen
was, namelijk, datfe hare Wapenen op het lighaam van de doode
leiden; fijnde debijl een van de voornaamfte Wapen-tuigen die de
Lappen gebruiken. Maar wat aangaat d'hedendaagfe Lappen die
meinen datde lighamen der dooden, na d'opftaudinge het eygen-
fte kven zullen hebben als zy jegenwoordig leyden en op d' aarde
zullenblyven ; dekinderen fmyten ook in de kift van de vader fijn
boog en pykn om vuur te konnen maken. Hier by fmyten zy nog
een klein fakjen met allerley fpyfe-, want zy gelovendat dedoodewan-
neer hy in de hellekomt, daarnietmoet van berooft fijn.

Dit is dan na de waarheid van die gene welke niet waardig agten
de ChriftdijkeCeremoniën te hand-havengezegt, en van die welke
verre van dekerken afwoonen; want d'andere hebben in gebruikt
hare dooden ophetKerk-hof te begraven, dat digte by de kerk ge-
plaats is , want de Prieflers haar daar toe verbinden en de hand
aan houden. En zedert zy gewoon fijn geworden de lighamen der
dooden aldaarte begraven , zoo vind men der onder haar, die zoo
eenydelheiden eerzucht hebben , dat fe voor geld en andere din-
gen, lievereen plaats in deKerk dan op het Kerk-hof hebben te
koopen.

Vorders is 'er niet een Laplander, ten zy hy heel arm was, die
vrywillig een graf wil delven : daarom geven de rijkfte geld aan
eenig Sweedoft arme Laplander om een graf te maken : dan foo
begraven zy de lighamen, gelijk als onder de Chriftenen, na dat
de vriendenvan de doode hebben gefchreit en teykenen van droef-
heid gegeven; defe verfchijnen niet op debegrafenis dan met haar
fieefte kleeden.

Dit hebben zy nog int befonder, dat fe hare Heden op het graf
laten , op welke zy het doode lighaam bragten , met alk de klee-
den dkhy aanhad terwijl hy fiek was, te weten het bed, dekens,
en al het geenom en by hem was. Ik meen datfe dit goed op het
graf fetten , op dat 'er niet fterfelijks van de doode zouw na bly-
ven , en niets aan de gene, welke fig daar van bedienen wilden,
zoude fchaden.

De doode dus ter aarde gebrast fijnde, houd men het lijk-maal
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dry dagen na dathy is begraven geweeft j danzoo komen daaralle devrienden en bekende te zamen. Daar eetmen dan hetRheen-vlees vandeRhee die de dodevoort trok tot hetkerk hot oft begraafplaats, nadatfe dietereerehvan de doodehebben opgeoffert ; zy belaften dat debenen van het beeft niet verloren gaan, daarom doen zy die zorgvul-dighjk in een korf, op welkefy een man van goederen maken, en datfoo goed als I v konnen , fijnde groot oft klein na de proportie van dedoode, en begraven dit alles in de aard. Dit doenfc ter eeren van haarAf-godoftcjuadeGod, leggende daaropftukken houdts, diefe dannog met gioote fteenen beladen.

Zy fijn n.-g gewoon, wanneerfeBrandewijn konnen bekomen metmalkanderen int rond te drinken ter gedagteniffe van den overlede-nen : defeBrandewijn noemen zy Sahgaviin , dat is te feggen degeluk-kige wijn, fijnde de wijn die men drinktom te denken ran dedoode diegelukkig is geworden en betrijd van alle de ellende defe. waerelds.Het bhjkt door defe woorden, dat de vriende van defen Laplander,
met namenThomas , waarvan ik gefproken heb in'crelaas van Sten-chms hebbendevoor gekomen en debefteidc tijd om Biandew.in tedrinken venaft.

De Lappen onderhouden nog defe Ceremonie van het einddes vin-gers in Je Brandewijn te Heken , en het aanfigt daar mede tevryven ia
manieren van reinmge ;en foo ras zy dronken fijn, fpreken zy alle lofvan de fieke diefekonnen, telfende menigte van fijn goede qnaliteiten;
indien her een man is geweeflvan een groot oordeel en vaardig in alledmgen, begaaft met eenzonderlinge kragt ; die behagen nam in deBoftchafien,en alk arbeiden befigheden waar nam; die mer fijn vrouwwel over een quam, en fi,n kinderen in vreedfaamheidop trok, vor-dersalle vriendfchap met fijn huis genoten hiel: item dat hy de trom-me\ wonder ,k wifl re gebruiken; dathy een familiaren geeflhad, die-Ie in haar taal Sueie n<.emen,fijnde feer magtig;die fijn flag altijd waar-nam, en niets voorby het gaan : dan zoo halen zy diealle op.De plechtigheden van de begrafenis eindigen dan aldusals gefeet is :indien de doouefeer rijk.sgeweefl, foo houden de vrienden jaarlijkseen maalt,, J.off rende twee jaren agter een eenigeRheen totfijneree-dagremffe na fijn dood. Het beklagof rouw der feerlange, vo, „namelijk over de vrouw oft kinderen. Defe rouw gefchiedniet dan in het hert, hebbende daar van geen uvrerlijke teikenen, wantzy gebruiken dagelijks haar gewoondijkeklederen.
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Nu flap ik over de zucceflie oft deiling van goederen, die men ge-

meenlijkna de dood doet. Alwaar men eerft moet aanmerken dat der
Lappen rijkdommc en goederen,voornamelijk in meubelenbeftaan, als
daar fijn detroepen derRheen, zilver, en boven alle andere dingen ge-
muntgeld.kopere en latoene vatenen dkrgelijke dingen meer.Maarhetgene meeft van haar geagt werd,is een groot getal van Rheen,want daarfijnLappen die hondertRheen hebben, andere duifent en zommige
meerder. Olaus bemiddelt ditgetalwat,Eggende datyder Laplandertien, vyftien, dertig , zeventig, vieren vijf hondert hebben , welke
van Herdersgeweit werden: wantfommige hebbê foo groote getal,dat
mé haarligt een onthalé kan fonder te fien dat hetgetal vermindert is.
i Daarom fijn deLappen die opdebergen woonen veel ryker als die

in deBoflchagien woonen, want zy fijn werkfamer en houden grooter
getal van Rheen, debergen geven haar allerley noodfakelijkvoedfel, ;
en deKoopmanfchappen fijn haar veel gemakkelijkermet de Noorwe-'gers en deßos-Lappen., fijnde tuffen.beiden gelegen.

Wat aangaat d' anderemiddelen, waar van menfig dagelijks bedie-
nen moet, diefijnvoor de heclewaercltopen geflelt; maar het zilver,
enbyfondelijk 't gene gemunt is, datverbergen zy in eenkuil in d'aar-
de , welke plaats by haarRoggai genoemt werd. Hier toe nemen zy ]
een grootekopere ketel ofzomtijds wel van latoen gemaakt, defe kt- 1
ten zy in degrond van dekkuil, enfluiten hem met een korf en een 1flot daar aan , in welke haar geld en zilver is; defe dekken zy dan met
planken, waaropfy aardefmyten, als ook wel takken van boomen en
mofch, op dat niemant deplaats daar dat begraven leid, mogt vin-
den. Dit weten zy met zulkeri aardigen heimelijkheid te doen, dat
zelfs haarvrouwnog kinderen daar van weten j want zoo fe haaftig
komen fiekte werdenen teilerven, blyft dat onder d'aarde begra-
ven , en d'erfgenaamenkonnen daarniet van genieten.

De goederen nu die de erfgenamen in handenkrygen, werden on-der malkanderen verdeilt, een broeder neemt 200 veel als ordinantie I
engewoonte inSweden is, namelijk tweederde, en een zufter het g
overrige derde. Eer zy deiknzetten zy deRhee dieaan hetkind ge-geven was, wanneer hetfijn eerfte tanden begon te krygen apart, end'andereRhee, wanneer het geboren wierd, als ook al de d'anderedie daarvan fijn voort gekomen, welke dikmaals tot eengroot getalwerden.

Aangaandenu degoederen welke geen meubelen ofhuis-raad fijn ,
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als daarfijn Landen, Meiren, Bergen, en wateren daar men in vïfchr,
die deilen zyniet; maar dekinderenzoo van deen als d'andere zexe
befitten die ongedeilt, en bedienenfig daarvan als een eygen erfdeel,
't welk haar doorregt vanfucceffietoekomt. Dogdit gebruik is niet
gegrond op haar eygen phantafte , maar op de verddlinge dieCare'lde
negende gedaan heeftoverganfehLapland, gevende aan yder Fami-
liefijnbefonderftuklands, alsook Meiren, Rivieren, BolTchagien
en bergen. Hier uyt meir. ik datdanvoortkomt, dat defegoederen
onderde erfgenamen niet gedeelt werden , gelijk d'andere goederen,
blyvendealtijd onddlbaaraan yder Familie; maar om na waarheid te
fpreken, zoofijn dit geen ware eyge goederen, gelijk wel d'andere
fijn, hebhende daar alleen de vrugtenaf, waar voor zy verbonden
fijn jaarlijks fckere fchattingen te betalen.
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Handelende van de Gedierten, GewaiTen, Ge-
bergten, Steenen, Metalen en Wateren.

I.HOOFTSTUK.
Van deRheen. Taranden. Onderfcheid der Herten en Rheen. Rheen

metdry vier enfes boorens sfatfoen der hoorens. De R heen her.
kaww en niet. 16 ildeen tamme Rheen. Tijdvan Reufen, lub-

ben, Melken, Kaas, 'tremfel; konnen geen Boter ma-
ken, weiding, Voeder , iTvemmenen Ziekten det

Rheen. Schade doorZiektenenToverj, ou-
derdom

Etweevoorfte Boeken afgehandelt hebbende
van hareLanden , Taal, Koopmanfch ippen,
Bedrijf, Jagt&c. konnen wy niet nalaten van
deGedierten, Bergen , Gewaften, Wateren,
Metalen, Gelteenten &c te fpreken: en om
een aanvang te maken, fullen wy eerft van de
Rheen handelen.

Een van d'alderaanmerkelijkfte faken van
ganfeh Lapland, fijn de Gedierten met vier

pooten, van welke menin Dupfland geen loorten vind, alhoewelfc in
andere naaftgelegene plaatfen gemeen zijn ; eenige vind men inLap-
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land, die in andere Landen niet gefien werden. In Lapland heeft men
geenPaarden , Efels, Stieren nogKoeyen, Hamels oft Geiten. Ook
maken deL<*/>/>e» geen het minfte werk van de Paarden, wijl die haar
om d'overvloedige Snee geen vrugt konnen doen , ookkonnen fy niet
te wel tegen de lelieKoude. Van haar naafte gebueren koopen fy fom-
tijds welKoeyen, Buffels, Schapen en Geiten, en dat alleenig om deWol en het Vleis, diefe alleen maar Somers konnen behouden, want
wanneer deWinter nadert, Aagten zy die.

Deviervoetige Gedierten die in Lapland voortkomen fijn voorna-melijk deRheen. Ik kan my niet befmnen hoe Peucerus haarde naam
van Tarankn geeft, zeggende datdeLappen die in de '.Vintcr in plaets
van Paerden gebruyken, wanneer de Wateren bevroren fijn , en debittere koude alles verhard heeft. Want indien men de befchryving
van de Taranden van Tlinius met die van deRheen vergelijkt, vind
men nauwelijks diergelijkcn ; een Tarand hetfit degrootevan een Os,
en een hooft veel grooter als van eenHert,met lang hair als vaneen Beft,dat men aikrkifoorten van cokuren kan geven , ''t welk de LaplandfeRheen nieten hebben.

Olaus Magnus fpreekt beter, gevende die denaamvan Rheen. Hyfegt datmenkfoo noemt, om ditfeophet hooft een hout dragen , datfeer hoog is, gelijkende na de Takken van een Keten , en dat het ge-reedfehap, 't «een menhaar aandoetaan de horens, om de {leden in deWinter te trekken , in haretakRnncha en Locha genoemt werd.d'Eerfte dip gewag van deRheen maakt, is Paulus Diacre, welke ge-bloeidheeft omtrent het jaereen d uitent twee honden en zeventig. 'DeLaplanden, fegt hy, hebben in haarland een feker foort van Beeften,die de Herten niet feer ongelijk fijn; ikhebbe, fegthy, ook Klee-deren gefien dievan de vellen met het hair daar aanfit.ende, gemaaktwaren. °DeRheen en de Herten hebben in fommige dingen verfchilfighe-"den; een Rhee is veel grooter enhooger daneen Hert, ookfijn al daHerten niet van eenderlei foort: dieplatte horens hebben, fijn welkkinder als d'andere, en men fiet by na geen ander m het ganfcheNoorder quartier. Maer daerisveel onderfcheydtwflen de hoogteen
groote; want alhoewel derveek feer hooge Herten fijn,die door haerhooge en dunnePooten hooger fchijnen, zijn de lighamen egterklein-eer als dievan deRheen.

De Rheen hebben niet alleentwee hoornen, alwaerde Herten die
ftaen-
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ftaende hebben , maar volgens 't gevoelenvan Olaus fijnfe nog meteen
derde voorlien , ftaendein 't midden van het hooft, met hare takken
rontom . fijnde kleynder als d'andere; defe dienenom fig te befcher-
men tegens allerleifoorten van Beeften , voerendedaeroorloogmede.
voornamelijk tegens de Wolven. Daer fijnder wel, diefulx looche-
nen , maar dekverftaen defin van Olaus nier, want hy fegt niet dat het
een derde hoorn is, fijnde van d'anderebeidegefcheiden', en in 't mid-
denvan de beideftaende, alleenigverfchillende in kleinte , volgens de
figure diedaar V3n algebeeld is. Maar defen Schryver heeft alkenigh
willen feggen, dat heteen tak is tuffen beide de groote hoornen groe-
yende, hebbendefijn fatfoen als een hoorn in 't middenvan de beide,
ftekende vooruit, en wyl die in eenige punclcn oft toppen verdeilt is,
foo fchijnt die wel een derde hoorn te vertoonen.'

Men fiet hedendaags meerRheen,zijnde opfuik een wijfegewapent;
fy hebben twee hoornen diena agter toegaan , gelijk men in de Herten
gemeenlijk fiet, maar int midden van defe twee hoornen Ichieteen
kleinen horen uit, foo verdeelt in takken als een Herts-hoorn, gaende l
na voren toe, fo datde gedaenteen ftand,gelijk alseen derde hoorn ver- 1
toont. Alhoewel het menigreis gebeurt, dat een yder defer hoornen,
diergelijken tak uitfehiet, foo dat'erniet alken dry hoornen khijncn te
zijn, maar fomtijds wel vier , twee na agter toe gaande gelijk menin de
Herten fiet, en twee na voren roegcflrekt, 't welk deRheen iu't be-
londer eigen is.

Den Lieer Brienne heeft ook diergelijksinfijn voagiete kennen ge- 'geven du de Rheen daarin vande Herten verfchekn, fijnde begaaft
met twee ryen hoornen; hy wil feggen een ryen navooren toeop
hetvoorhooft, en een ander agter na deRugge toe, gelijk fulx uit fim
figuur genoegfaem af te metenis, alhoewel zijn Schildert overal niet
te wel gerroffèn heeft, als v? el onfe Schilder, diefulx na hetkven heeft
afgefchetft.

Atbert de Groot maekt dit dier af met dry regels hoornen ( datop
d'eigenfte wijk dientverftaen te werden ) namelijk dat yder regel twee
hoornen heeft, foo dat het heek hooft niet'dan fpricten fchijnt tege-
lijken. De twee grootfte defer hoornen ( kgthy ) ftaan in 't midden,
daar de hoornen derherten fraen , defe waffchen tot een uitnemende
groote, krygendede langte van vijfeikbogen , fijndeelk van vijlen
twintig takken. De hoornen van de tweederegel, llaenop hetmidden
van het hooft, gelijk men in fommige gedierten liet» hebbendekkine
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korte horentjes; detwee andere eindelijkvande laetfle order, fïaen
heel na voren toe, en fchijnen beter twee beenen te fijn, met welke het
beeft. wanneer het ftrijd , fig befchermt.;

Albert heeft hier niet gefproken als ofle altijd foo waren , maar daer
werden alleen fommige gevonden, die haar horens al Jus geftelt hebben.
twee namelijk ge-kromt na achter toe; twee kleinder na omhorjgetoc
gaende, en nog tweekkyndere, diena voren omg-kromt fijn , heb-
bendeeen yder alle hare takken, en niet meer dan 'cenc'v. ortd > die
gene, welke op het voorhooft komen , foo wel als die fig naar om hoo-
ge oprigten, werd niet eigentlijk van.gefproken : fy verwifielen hare
grootehorens, namelijk die v/elke de Rheer. yifi agteren'hebbehi Ik
moet hier aanhalen de fes endertigftc taf.l van jcfifion, in welke hy
van de wonderbare Herten handelt, 't geen alleenig maar na hetbegrijp
der Schilders gemaaktis, die by gevolg gedwaelt heeft, 't welk verbee-
tert moet werden.

Vorders isdir niet gemeenlijk; men fiet menigmaals Rheen met
dry hoornen , alhoewel het getal van die vier hebben , waar van wy te
voren handelden, grooter is. 't Geen wy tegenwoordig van de hoor-
nen gefprokenhebben, dat moet men vei ftaeu van de Mannetjes, die
degrootfte, breedfleende meeftgetakfle hebben,, want de Wijfjes
hoornen fijn in alleskleinder , en minder getakt.

Zy fijn altijd foo aen de Mannetjes als deWijfjes gefield, dat de top-
pen niet na agter toe omkrommen , gelijk als dievan de Geiten en Bok-
ken; ook (leken fy niet tegen elkander aan , gelijk als die der Herten
en Elanden , maerftrekken fig m voren toe gelijk als dievan deWilde
Geiten en andere diergelijke Gedierten ; 't welk indek Dieren wel
moetaangemerkt werden.

De hoornen derRheen fijn dan dusdanig intbtfonder; fy fijn be-
dekt meteen foortevan Mosoftfagte donfigheid , 't welkgemeen lijk\
gefchied wanneer de jonge hoorntjes weder uit fullen komen , nadat
d'eerfte fijn afgevallen. Want als fy in de Lente beginnen uit te groe-
yen , fijnfe tenger en fag?, vol faps en bloeds en van buiten hairig; maer
wanneer fyhaar natuurlijkegroote krijgen, valt het hair in deHerfts
uit, tegen die tijd datfe weder verwifkkn.

. Dit dier verkheelt nog van een Hert, om dat het grooteren korter
Pooten heeft, gelijkende wel na Buffels Pooten. DeKlauwen fijn na-
tuurlijker wijsintween gefpleten enbynarond, gelijk als die der Stie-
ren en Koeyen. Wanneerfe fagtof hard loopen, fo maken haaregele-
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derenvan haer been.frëefi'feer groot gekraak", even of'er
twee Kcyen op elkandervielen ,o{ dat men een Neutkraekte; als men
dan ditgerammel hoort, weet men dat'ereenßheena by is, 't welk on-
trent d"k gedierten iets fonderfings is, , ,

Dekokur verfchéelt'var. Idkdej!'Herten hoornen, want dek helt
TTieerder na sten asgrauwen ,'Mondt, dek is niet alleen het hair ónder
aen debuik wit, mkt ook aan defijden en dekhouders. Ik.Weef geen
reden waerom Ölaïts Mignus haerlailg hal1.w.öefcrïrfjft: 't is wel waer
datfe hair genoeg hebben , dat lang is onder aen den hals, rpaar 't is t'ee-
'nemac. gelijk de Bokken eh Gciienltóbben,'by' ha als dat .andander-
e gedierte, dög'het koffit niet fé'p-sTJy lift h-ir der .Vilde"Geiten.

Dit is nog ontrent deRheen aen tè rhërtëeh , datfe. niet"herk.auwen,
alhoewelfc gefpktenePooten hebbcn,én in plaats van een galblaas aen de
Lever, gaetereen Pip van deLever na de Darmen toe; even geüjk
lïienindePaarden en andere weinigeDieren fiet volgens het getuige-
nifle vanden Edele Heeren Ruyfch en Blankaart. Vorders kanmen de
regte afbeelding van d-ïßheen in de figuren afgebeeld fien.

Wijders is dit dier van natuiren Wild , en men vindereen groote
menigte in Lapland, maer fy werdengetemt, om tot dienftbaarheid te
qebruyken. De Rhee welke uit een andere voorkomt, is van gelijken
fagt en tam, waar van men mcenigtetrpüpen ganfeh Lapland door fiet
weiden. . , ,• Men derdefoort die tuiïc'rien deWildeen de Tam-
me is, en van beidete famen voortgeteek werd. Want deLappen heb-
ben degewoonte, als fy WildeRheen willen vangen, datfe die ineen
Bofch fetten daeralleen tammeWijfjes by elkander fijn gebragt, voor-
namelijk in dietijd , wanneer fy hitfig fijn ofreujen ; dan gebeurthet
dikwils, dat, als defe Wijfjes werpen, fy defe derdefoorte voortbren-
gen, dievan deLaplanden Kattaigiar of Peurach genoemt werden, wel-
ke grooteren fterker fijn als d'andere, en daerom vry wat beterom de
Sleden te trekken. Dit is dan een {"onderlinge fbort van Rheen , web
ken de wreden aarteenigfins behouden, daarom fijnfe vry boosaar-
dig , quaad enkoppig, ftootendé dikwijlsop diegeen , v/elke in de Sle-
den fitten, gevendehem zooveel fchoppen en Hagen , dathy'ervan
{.erft. Sy hebbengeen ander middel in dit voorval als agter over te leg-
gen en fig gedekt tehouden , totdat de hoofdigheid van dit Beeft wat
overgegaenis. Wantdek Dieren fijn feer fterk, foodanig datmenfe
met geen {lagen kan temmen, en die in de flede fit heeft geen tijd oft
middelom hem anders te doen bedaren. On-
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f ■iV Hiftorie van Lapland,
Ontrent hetFeeft vaiü,Sint Mattijsreujen defe.Beeften, en loependaarom door het Land, en Paren met malkander op d'eigenfte wijkalsde Bokken en Herten, foodanig, dat wanneer men een Mannerjeu indietijd flagt, heefthet vleisal foo :gei!enreuk als dat van de Bokken;daeromAagten de.Lappen die altijd op eer. ander tijd van 't Jaar, wan-

neer het vleis beter fmaafct, en uuftekender is, gelijk als ik te voren ge-fegt heb.
De Wijfjes van deRheen, welke deLappen in hareTaal Waiiarnoe-

men, dragen hare jongen veertig wekenlang, en werpen die in demaand van Maart ontrent Sintjacob en Sint Philips, oi op de derde
dag, diefe de mifTe van 'rKruys noemen : of'-nok wel ontrent het feeftvan SintErick ; (om wijlsopk wel op Smt Urbanus Feeft, dat is wan-
neer de Son en de Kruiden op haarkrachtigfte beginnen te werden.Sy dragen iederreis niet meer dan een Jong gelijk, en fijn int gemeenfeer vrugtbaar, jafoo datmen onder hondertRheen Wijfjes, naulijkstien vind die onvrugtbaer fijn, welke dan qji haer onvrugtbaarheid
in 't befonder de naam dragen van Raones. Dek hebben een feer fap-pig vleisin deHerfft , even offe daar toe vet gemaekt waren; daeromhebben fy ook de gewoonte vanfe tegen dietijd re flaeren._ De Jongen nu diefe aenfokken enopvoeden, fpyfigenfy met haereigemelk, en dat int midden van het Veld, (onder die onder eenigdak te brengen en eenigktfel oft fchade te lijden. Elke moer oft Wijf-jenkend altijd de haare, foo wel aen de ftemalshet gefigt, en ieder
Jongvolgt altijd fijn moer fonder fig daar in te bedriegen', al was hetonder hondert andere, want fy foeken foo lange totlyby haer regtemoedergekomen fijn. Alk nu wat grooterzjn, werden fy metkrui-den gcfpijft, want fy eten bladenen andere groente diekop de Bergenvinden, fonder egter degroote genegentheid van het fiftgen teverhe-
ien : want menfiet fom wijls de JongeRheetjes haar moers foo langefuigen totfe wederomop nieuwseen ander Jonggeworpen hebben; opwelke tijd de moers d'oude Jongen af'fctten: dit verbind de Lappen,
wanneerfe Rheen melk willenhebben.datfe aen de muil van deJ ongen
een Scherp-hout binden, op dat,alsfe alfokomen fuigen , zy de moerfeer mogen doen, en dat defe by gevolg niet toelate dac hare eujers ge-
trokken werden.

De koleur des hairs van de JongeRheet jesis eerft rood met geel ge-
mengt, eneenigfinsroodagtig; dit hair valt haar uit ontrent Smtja-
cth, en dankomt'cr een ander foort vanhair, dat wat naden fwarten
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helt. Johannes Tornaus fegt niet dat dithair fwartrs, maar dat hec is
als hooft-hair, hier doorverftaat hy haft dat uit den donkerblond, en
byna fwart is, datis Caflanie bruin.

De Jongen en fijn int eerft niet veel grooterals eenKat, behalven
dat dePooten langerfijn en fterker, want fy op de derde dag al loopen
konnen, welke dan de moer volgen, met foo een fnelheid als de moer
loopen kan.

Een Rhee van vier jarenheeft fijn volkoirtene groote. Somtijds
onderfcheid men wel de jaren van deRheen met verfcheidene namen.
Wanteen Rheè van een jaar, noemen ly Mees, van twee jarenOrach,
van dry jarenWorfu, en van vier jaren Namiloppu , dat is foo veel te feg-
gen als die geen naam hebben. Is 'teen Mannetjcn bieten fy die Hiruas,
maar een Wijf jen Herki.

Wanneer't gebeurt darde Rheen fterk genoeg, en tot werkenen
goede dienft te doenbequaem ?ijn , footemtmenfe,men drtfleert haar,
es leert haerde Sleden trekken ,en vaardig loopen ; alk dan nu foo af- d
gerigffijn, werd'erl fy van de Lappen Fajomherki gcheeten. Wanneer
ly ladingtrekken , noemen fy haar daaromLijkamtierki, foo dat'er fijn
om bagafie ce trekken, andere om te treeken en S'ed.n të voeren.

De Lappen hebben degewoonte vande Rheen te lubben, wanneer
fy dié tot werken willen georuiken , wantte dan tammerfijn, en hand- <■famer; die niet gelubt fijn , hebben een quader en boosaardiger aart.
Men lubtfe dan wanneerfe een jaeroüd: fijn , 'j welk de Lappen met de
tanden doen, diefy afbreken door het bijten ,'foo datfe dan tot het tee-
len onbequaam werden. cl'Andercwelke nu nietgelubt fijn,bewaren fy
om voort teteekn ,en werden Servi genoemt; het getal van die is foo
groor niet als van de Wijfjes: want onder hondert Wijfjes vind men
nauweüjk twintig Mannetjes.

Uit deWijfjes melken de Lappen haer Melk, maken daerKaes uit»
en krijgen daerJongetjesvan ; ac Mannen melken foo wel als devrou-
wen i vallendeop deknyen, houdende in d'eenehand een houtenapin
welke de melkvloeid ,en met d'anderehand melken fy her Beeft, dat
dikwijlsaen een Paal vaft gehegt is, en {omwijls welongebonden flaat.
Dit melken gefchied des namiddags ten twee ofdry uuren, en datmaer
eenmaalsdaags. Want hetoverige datkin haar eujerskrijgen, laten fy
om de Jongen te voeden , 't welk tot s'ogtens toe geduert. Sykrygen
meerder merk als fyhaar Jongen behouden dan offe geftorven ofge~
flagtwarent De grootfte meenigte diefe dagelijks vaneen Wijfje kon-
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nen hebben is een goede Sweetfe maat vol; welke een weinig meerder
isdan een vierde vaneen Pot, waarmede men gemeenlijk langs den
Rijnkant gewoon is deWijn te meten.

De melk derRheen is gemeenlijk natuurlijkerwijs veten dik, even
byna of'er eyeren in gekookt waren ; daerom iiTe ker voedfaem , waer
van deLappen leven. Het overige datfe nietkoken, gebruiken fy om
Kaas te maken; deVrouwen doen dat aldus; eerft laten fy de melk
fchiften oft ftremmen , dan doen fy die uit deKetel; en hebbendeeen
vorm daar medevervult, fetten fy daareen ander boven op, dan doen
fy daer nogeen derde by van d'eigenfte fatfoen, datfctten fy foo lange
op elkander tot'cr kven of agt dus op elkandcren vervult fijn; dan
keeren zy diealk om , foo dat, die te voren onder ftond, nu boven ge-
raakt te ftaan ; foo datfe deKaas met de handen niet drukken, maar
d'eeneperft op defe wijfe d'andere.

Sy ftremmen de melk met d'ingewanden van Snoeken, diefe in de
Soete-me'k fmijten, en maken a'dusop die wijfe hare Kaas. Nu de
Lappen van de Boffchen hebben aen de Rivieren de""Snotken in groote
mcenigte, daaifed'ingewanden ukhakn , bc hooi lijk droegen , en dan
aan deBerg Lappen verkoopen , welke geen Vifkn hebben.

Om een Kaas te makt. n , rrntt men wel foo veel Melk hebben, als'er
van tien Wijfjes Rhee: kan grmo'ken werden ; De figuur der Ka'en
isrond , als een houte berd , dat wy pp d tafel Lcbruiken; fy werden
gemaakt van een duim of twe vingers dikte.DckKaas isvsn feer vette en
dikke Somer-melk derRheen gemarkt, wanneer de kruiden op het
kragtigfte fijn en vette tappen in fig hebben ; defe waffen in de valfcyen
en op deBergen van Noorwegen. Alhoewel der, Kaas gemaakt werd,
wectmen ncgtans van geenBoter tekamen, geliik als lommige dat
hebben willen in 't werk fteflen , dog vergeefs. Evenwel hebben fy in
plaats van Boter, eenige ftoffe dieweinig van hetfmeer verfcheelt, ge-
lijk ik eldersgeto'ont heb.

Dewijl de Lappen fooveel gemakken en andere nuttigheden van de
Rheen hebben, foo ift ook, datfe daargrootwerk van maken, en dag
en nagtoppaffen foo wel des Somers als 's Winters, doende die op een
verkkerdeplaatfe weiden, op datfe nietkomen afte dwalen, en dat'er
de wildeDierenbykomen. Eindelijk dewijl (y daargroote forg voor
dragen hebben fy de gewoonten, wanneer hare Rheen weiden, met
hare Vrouwen daarby te wefen, als ook harekinderen, knegts en meis-
kens, en omringen die, roepende na die gene welke verre afdwalen,
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diezy door haarroepen envreemde gebaren dwingen om van de Tro-
pen niet af tedwalen, voornamelijk als detijd van te melken genaakt,
vergaderenfe alknxkensbinnen dePlaats diemetPalifladen omheintis,
en binden dieaan depalen vaft.

Alledefe befigheden vermoyen deKnegts en Meisjes louter, wan-
neer deLappen feerrijk fijn enveel werkshebben: voornamelijk wan- c

neer de winter feerftreng is enfe op de Bergen Fellices genoemt de
Rheen moeten gaan weiden, want aldaar dienenfy dievan deWolven
te befchermen ente verhoeden dat die d' een d' ander niet aanvatten,
endstfe nietvan elkander verftrojen. Alle defen fwaren arbeyd is al-
leen om een weinighuur, die de dienaars van hare Meefters krijgen,
daaromverdriet hetfomwils deknegts; zo datfe verloopen en niet lang
in haar dienft blijven, ja, alle Jaar een nieuwe huir hebben, klis
dikwils om hethalfjaar, voor een Jaardienft geven fy haar een twee-
jarigeRhee, welkevan deL-ppen Aorak gehieten werd, fijnde geen
tweeRijksdaalders waart.

Sy hebben haarperkoft plaats digte by de Boflchagien, alwaarfy .
een grootewijte affchutten, welke bequaam genoeg is om hare Pveen
te weiden, dek heyning werd gemaakt van ftokken en langepalen,
hier aan fijnkleine deurtjes,een om deRheen in te doenkomen, en de
anderomfe te doen uytgaan. Wanneerfe op de hooge Sneebergen
fijn, alwaar geen houtof Boflchagieis, foo bindenfy deWijfjesRheen
aan kleinepaaltjes, tot datfe gemolkenfijn.

Het voeder derRheen is in de Somer tijt het aangename kruid,
't welk in deValleijen groeyt $fy eten ook de malfeen tengere blaad-'
jes, fijnde diken vet, defegroejenaandeßoomtjes, dieaan defyde
der Noorweegfebergen waiTchcn.DeRheen die intLap-mark van Uma
fijn eten garen een feker foort van kruid, datfe aldaar Mifne hieten, 1
'twelk omtrentde Zee walt: de Wortel isker dik» hier Spruiten drie
bladen uit, {trekkende fig naarom hoogtoe, en fcheiden fig van el-
kander. 'sSomersetenfyookd'ar.gelica, die aan de kanten van
Rivieren waft, als ook aan deWater groeven , flooten enWaters van
Bergen en Klippen. Sy hebbeneen af keer V3n debiefen en eten die
noyt, nog ook eenig kruid datwat ruw en vreed is. Sy ftaan int
Weiden over einde,en doen het beter al gaande, dan datfe nederbok-
fcen om de Bloemenen Kruiden af teeten, want deHoornen die haar
ophetvoorhooft lang uit wallen, beletten zulx.

Op andere tijdeneten fy een fekere foort van witte Mofch > diemet \
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groote menigteop de Bergen waft, als ook in de Boffchen, ganfeh
Lapland door. Want als het aardrijkmet Snee bedekt is, weten defeBeeften (even als de wildePaarden. ) dooreen natuurlijke ingeeving,de Snee met harepooten open te graven en een kuil te maken om ditMofch te mogen eten.'t geen fy hebben blood gekrapt. 't Is een fondc-r-lingeen opmerkelijke faak, dat dek beeften, inde Winter, nietsanders'
eten als dek Mofch, egter vet en gladwerden , beter olk eenig an-derkruid gegeten hadden; fy hebben felfs fuiken fchoonen hair ophaar huid dat etongelooflijkfchijnt. Dereden waaromfe beter fijn
in deherfft en winterals wel in de Somer, 'is datfe de warmte niet kon-nen verdragen , welke fy desSomers moeten uit liaan , foo dat des So-mers dikwilshet vel over deBeenen hangt, en fy voor liet oogfig feerqualijk op doen.

De Rheen konnen wonderbaarlijk Swemmen, en weten met degrootte fnelheid en ligtigheid heekbreede Rivieren over tekomen ,
want een Sehuytjen met goederiemen kank met volgen. De bobbelsvan het water datfe uitblafen, doet harekragtint Swemmen fien, fyfteken hare ruggen tot aan dehelft van hareribben, buiten het water.Hetkhnrn haar qualijkdepijne waart om die intwater van de Rivie-
ren in te dompelen.

Defe Dieren fijn ook Siekten , gelijk andere, onderworpen , onderwelke depelt in een troep komt t''ontfteken, blijft'er niet een int leven,
en defen armen Laplander, moet dan weder nieuwe kopen ; dog dekfiekte komt weinig in Lapland. Daar is nog een ander fiekte, diealk
Jaren in f wang gaar; ontrentde maand van Maart, wantchngroejen-der Wormen ag'cr in haarrugge, en defe kruypen daar foo ras uit als.fy levendig fijn, want als men in dietijd een Rhee flagt, vind menhet vel vol kleyne "aatjes, even als een wyde kef, 't welk men dan
nergens an .-lerskali toegebruiken.. y°°r

r dy maken fy van de doodeRheen een karweitjen , maar
wijl fy foo hard met loopen konnen,, weten fy haarop een andere wijfe
te betrappen : fy omringen dedlheen rondom, en werpen fig daarbo-
ven op, {bodanigidatmeiife ligt vangen kan.• DelVolven fijn gedierten die deRheen groote fchade bybrengen,wantk vhegenfeaan, en bijten haarde Kek af; maar deRheen ver-weeren haar foo veelmet de hoornen alsfy konnen. De Lappen wetenfulx ookdoor quaadaardigeboosheid teverrigten , namelijk door haeri toowrym , dat deWolven deRheen aenpakken, al ift dat de toovenaar
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daarverre vandaar woont; {y konnen hare vyanden daar foo veel
fchade mede doen als fy begeren, wantfy bekezende Wolven door
hettooveren feker getal Rheen aan te vaardigen, en foo veel als fy ook
gefegthebben, werden om halsgebracht.

Maar om my niet langer opte houdenmet andere byzonderheden,
foo fegt ik datdeRheen niet altijd hoornen hebben , want fy vef%iffe- 'kn die alkWinter," en de nieuwegroeyen niet danvan langfamer hand\in de Somer; fijnde tenger en met donfige hairigheid bekt. De Wijf-
jes verliefen de hare niet, tenfy dievolwaflen fijn. Deßheen vegten
nietalleen met te hoornen tegen de Wolven hare gefwore Vyanden,
maar felfs ook meterPooten , gevende haar grootéftooten , wanneerfe
aan haar lijfgenaken. Sy beminnenfeer datfehare vyanden op devlugt
mogen jagen; want indiende Sneeuw niet te hoog is, foo legt haar
behoud en verfekerde verwinning alken in harefnelligheid in 't loopen,
want hier door konnen fy ligteiijk deWolven op de vlug"t jagenen fig
felvenredden en behouden. Maar het gebeurt menig reis datfe door
ditloopen van boven neder deBergen vallen , en hals en Beenen ko-
men te breken , veranderende hareblyde onvlugtingen in de dood»

Het derdeongemak is, dat indien menk niet forgvuldig gade flaat,
fy hier en ginderkomen te vciftroyen en verre af te dwalen , waarom
fy tot onderfcheid van andere daar altijd een merk op teikenen , want
aldusvan anderegevonden fijnde, nadert d'eigenaar die felve weder.
Defe teikenen fnijden fy opde hoornen, of indien dieniogten afvallen,
merkenfy dieaan d'ooren ,foo dat het meenigreis gebeurt, datymant
op de Jagt van Wilde Rheen gaande, fijn eigen merk op de Rheen
vind, van diehy vangt. Defe merken fnyden fy op de hoornen met een
mes, als deRheen nog jong zijn.

Hét vierde cjuaad dat de Rheen overkomt is op deBergen Fel'ices
genoemt, en dit gebeurt desWinters, wanneer het Aardrijk met veel l
Sneu bedekt is,foo dat degejaagdeRheen nietkonnen loopen, derhak
ven fy uit nood- dwang in de Snee moeten nederfinken en eindelijkVan
honger flerven; of door de fterke winden fig.nierkonnende'houden,
vallen fy'van böVen neder teberften.

Deßheen welke alle ongemakken en 'fwarigheden van ziekten te
bovenkomen , leven feiden langer dan dertien jaren; 't gene nog feld- d
faem is: 't gebeurt menigmaals,wanneer een Laplander dießheen be-
fit, seftor dat ook ;a!k de Rhecn.ftcrven, of ten minften de -mesftehoop.
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Dit isdan hetgene wy van deRheen te feggen hadden,fijnde alleen
de Dieren daar deLappen hareprofijten envoordeden meeft van heb-
ben , even als andere natiën van Bokken, Schapenen anderevee Bee-
ften kven: derhalven verpligt dit dekvolkeren die optepaffen en niet

te verfuymen ofte verwaerloofen: hier toe houden fy ook Honden om
op haarTenteen Beeften te paffen en om deklven op de Jagt te gebrui-
ken, foo datfe niet anders hebben als dek twee huisdieren, by hebben
feer goedflag van JagtHonden, diefe deen aan dandervoor een, twee

en dryRijkxdaalders dikwijlsverkoopen: defeHonden fij n verfchei-
dentlijkafgerigt, d'eene tot deWilde R heen, diefe op een vlak veld
konnen bektten foo langetot'er een mofket isdoorgefchoten; andere
fijn wederomtot de Bere Jagtdienftig , of om Otters, Marteldieren
en Eekhorentjes te vangen.

II. HOOFTSTUK.
fax de Beiren, Herten , Wilde Meen , Elanden, Onderfcheid tuf-

fen Rheen en Elanden, wolven, Gulfigaart, Bevers, Martel-
dieren, Eekhoorentjes , Sabels , Hevminen, Berg<muifen, Hafen,
Wezels &c. haar aart, eigenfehap , voorttelingfreranderwg des
huids.

DE Beiren hebben d'eerfte rang onder de Wilde Gedierten m
Lapland, deLappen noemen haar ook de Koning van de Bof-
fchen. Men heeft menigte defer Gedierten in Lapland, fy lijn

hier gevaarlijker en wilderab wel elders in andere landen; voorname-
lijk dieeen wittekring met hair om den halshebben, welken men feer
veel inde Noordfe landen vind. Sy doen groote chade ontrent de

Rheen; eten hare fpijfe opdiefe in belondere fpijs-kaflen, ofteetka-

mersop ftaken bewaren , oft liever afgehouwen boomen, daaralken.g
Sn hoLe ftomp is van blijven ftaan. hier bewaren fy haar voorraad
in van vkis, vifch en andere noodfakelijke eetwaren, waar van wy el-
ders gefproken hebben: 't welk de Beiren beklimmen en om verre
halen

8, tot dat fy haargerief daar uit hebbende, daar mede ah met eea
gevonden buit, henen gaen en na haer holen loopen.

Nadeßeirenvolgen wd deElanden , wdkeOkw Magnus ™ldeE^£landea.
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fels genoemtheeft, alhoe wel fulx een heel ander loort van Beeften is.
Scaligermaakt tuffen de Elanden en Rheen ook weinig onderfcheid ,
hy fegt datdeElandenhair hebben als deEfels welkevan deSweden_?««-
gers gehieten werden, en van eenige Gothten Rangifer; de Hoog-
duitfe noernenfe£/~W, deMofcovitcnL.&zi; infomigcCornmen-
tarien heeftmen bevonden datfeRheen genoemt wierden inNoorwegen:
ik weet egter niet wat Commentarien Scaliger daar van gekfen heeft,
maar ik ben wel indagtig dat by de Hoogduitfe een Eland Ellen gehie-
ten is, dog dat noemtmenin 't Noorweegs geen Rehen, maar Alg,
welke naam aldaaren int ganfche Noorden hedendaags nog feer ge-
meen is. Olaus Magnus verkkert ons dat de naam van Eland uit de
Noordk fpraak herkomftigis, en aldaar gemeenlijk E/g oft Elgar
gefegt werd. Dit blijkt ook genoegfaam uit het beeft dat de Mofco-
vitersLozzi hietenen datzein lithuanienLoss noemen 't geen dan met
het Hoogduitfe woord Ellen feer na by komt, 't welk de Latynen de
naam van Alce geven. Soo dat de woorden Lojf, Lozzi, Af/g. El-
iendeenen het {elfde Beeft beteiker.t, zijnde van d' andere dieren dief
in Noorweegen de naam van Rehen en by onsRheen gehieten lijn ver- *fehillig.Want datßeeft is vooreerft veel kleinder als eenß hee, hebbendee
de groote omtrent als een van de aldergrootfte wildeGeiten.De Eland
heelt ook veel korter Hoornen., fijnde wel tweehanden breed , heb-
bende aan hare lyden eenige wenige korte takjes. Sy hebben geen
ronde Pooten , maar de voorite langer , flappende daar mede bottelijk
voort; aan de eindenfijn klauwen , waarmedefy dehonden en Men-
fchen ftooten diefe onderwegen vinden. Het hooftgelijkt ook foofeet
niet, fijnde langer, met groote en grove neerhangende lippen, de
Koleur is ook foo wit niet, als dievan de Rheen; maar zy zijn over
algelijk van een feer donker gek koleur, met watafchgrauwgemengt.
Alfk ook gaan , hoort men hetgekraak der beenen in degewrigten foo
niet, gelijk men fulks in de Rheen befpeurt. Eindelijk foo't een als
hetander dier, wel in gefien fijnde ( gelijk my menig reis gebeurt is)
is'er zulk een onderlcheid, dat men fig verwonderen moet over die
Luiden, welk dekbeide dieren voor een en defelfde faak aannemen.

Vorders fijnder in Lapland feer weinig Elanden, en men krijgt die'
elders van daan, byfonderlijcküitL/f£w*i->.». Daarom heeft Koning
Karel'de negende dooreen edikt alle d' Elanden-vellen, die 'mLapiand
geflagt wierden, voor fig felven bedongen ; menvindfe int zuiderdeel
vaa Lapland, alwaar menfe vangt, wanneerfe eerftvan deLappen al-
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daarfijn gcjaagt, 'tzy doorgeweer, of door't jagen vande Boeren;
maarin het andereLapland vindmenfe telden. Lundius verfekert onsdatfe in 't Lapmark van Umagevonden werden, maar niet m het Mark
van Lula. Het is feker datde Elanden tweemaals des jaarsby elkanderloopen aan deRiviere Niva inKarelten ; namelijk in deLente komen
zy in Karelien , en in deHerfft keeren fy weder inR ufland.

Men vind ook wel Herten in Lapland , maarfe fij n daar feer raar, en
daarby nog vry klein als een wildeGeit byna, hebbende platte ho-
rens, met gelijking na een Geiten een Hert; en alhoe weidde Heftenjuiftmet de Herten van andere landen t' eenemaal gelijkeneh; foo ful-len wyons vernoegen met het weinige dat wy van deHerten gefprokenhebben.

Ganfeh Lapland door heeft men een feer groot getal van Wil-deRheen, maar die hebben geen verfchil met de Huis-Rh.een , als datfe
grooterfijn en dat het hair fwarter is.

i) e Wolven fijn in datLand in feergroote irenigte, fijnde verfche-
lende vande gemeene Wolven in andere Landen, en medt hierin,d3thet hair vande Laplandfe Wolven witter is; daarom werden fy,buiten alletwijffel, van andere Schryvers witte Wolven genoemt, ookhebben zy harder hair, 't geene langer en dikkeris. Zy ftryden dik-wils met deRheen, diefig met haarhoornen verdedigen.

Maer dit is iets fonderlings, en behoort welopgemerkt te werden,
dat, namelijk , een Wolf foo lange hy een Rhee aan een pad gebondenfiet, hem geen leed fal doen, maar foo ras hy hem ontbondenvind,
fa! hy terftond op hem aanvallen, en hem verflinden. d'Oorfaak hier
van kan aldus afgeleid werden, dat deWolf, ziende deRheen aan een
touw gebonden, vredtdoor het felve in den ftrik te geraken , en on-derwijlen t wijfellende is, of'er menfchen by mogten wefen om hem tedooden, want het is een dier dat vol quaad vermoedenis, en geduurigmiftrouwende. De Lappen hebben altijd de gewoonte wanneerfe deWijfjes Van de Rheen melken , haer aan palen oft Haken vaft te ma-
ken. .»

De Wolven r3"den niet alleen de Rheen aen, maer felfs de men-fchen , voornamelijk deVrouwen als fy fwanger fijn. Hier over neemtOlaus Magnus eenige aanmerkingen ( als voren gefegt is) dat eenige
Trappen harehuilen op Boomen bouwen, welke kruis-wijs gemaaktfijn , foo om niet op het bloote veld te woonen , datmet fnee bedekt is,
als wel om nietvan deWolven, Bdren en andere wilde gedierten ver-
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flonden te werden, welke fig in groote meenigte verfamelen ,en de
meefter fpekn, ten fy men haretroepen door het Jagen weet te ver-
minderen. Dek Beeften nemen grooteacht op defwangereWijfjes en
jongeKindertjes op welke defelvepaffen en die fy {bekken teverflin-
den , want die fijnby haar alslekkere en aengenomebeetjes. Hierom
dienen dereifigers altijd op de weggewapentte fijn , voornamelijk als
fy Vrouwen by fig hebben, welke op het uiterftefwanger gaan, 't gee-
ne zy aen de reuk weten tekennen, daarom laet men niet toe dateen
vrouw alkenfal gaan reifen, ten {y daar een gewapend man haar con-

foo dat hier uit blijkt dat het meefte gevaar voor fwangere
Vrouwen van de Wolven voortkomt, welke in Lapland meer gevrceft
werden als eenig andere gediert.

De Gulfigaarts fijn aldaarook in groot getal. Dit Beeft heeft een
rond hooft,fterke en fcherpe tanden, evenals de Wolve tanden , eenbreed Lichaam , en korte Pooten , gelijk de Otters hebben. Het vel isuitnemende fwart, van't welk een fekere .witte blinkende glans af-
fcheynt, even eens als de bloemen die op het Satyn gewerktfijn. Som-
migevergelijken die by de Sabels. Alhoewel dekeen fagteren delica-
ter hair hebben. Dit Beeft heeft fijn verblijf plaats niet alken opde
aarde, maar ook in waters, even als de Otters; daarom «eloo.cnfommigedat'eteen foort vanOttersis; alhoewel de Gulfigaarts nog
wel ruim foo groot fijn; fy eten wonderlijk veel, en daerom geeft
men haer denaemvan Opflókkers oh Gulfigaarts. Inde Slaveniktaal
werden fy Rojomacha genoemt, de Sweden hieten die Jerjf, en de
Hoogduitfen VilefraJJ'of JVtldefraJf; dog defe naam beduk geen Dier,
'tgeene veel opflokt en gulfig is, gelijk Scaliger wil, maar eer een Wilddierdat in 't Bofch is; want het woord Wild bereikend in Hoo«duits-
land nietmeer dan wreede wilde dieren, derhalven moet Scaliger dit
Hoogduitfe woordje niet verftaan hebben, ofwel ('t geen waarfchijn-
lijkftis)dat de Uitkhryversof deDrukkers het originele fchrij ft niet
trouwelijkgevnlgt hebben. Hier uit blijkt ligteiijk, datdegulf:-
nie- alfeen de wilde Bedien maar felfs ook de tamme vervolg., 't welk
men dagelijks wel in Sweden gewaar werd; felfs ook werden devif-fchen in het water van dek Beeften niet met vrcden gelaten.

Daer zijn ook veel Bevers oft Caftoren in Lapland foo uit oorfake van ï
de menigvuldige Vifch, die haar overvloedige koft befcluftom van
tekven, als om datfeftilletjes in deri vieren konnen verblijven, fon-
der vanSchuitjes en Scheépjes,als in den Dmauu en denRhyn gefchied ,

ij

Bevers.

Gulfigaarts,

en defelfs lnwoonderen, 111. Éoek.



gemoeit te werden. Sy hebben nietsbyfonders verfcheide van de Be-
vers diemen in anderelanden vindj de Otters fijn ook aleens gelijk
men eldersfiet.

Zy hebben inLapland een ongelooflijke verfcheidentheidvan Poffen,
en behalven de gemeene heeft men verfcheydene fwarte, gele , ge-
merkt met een kruis, item afch-grauwe en witte. De fwarte fijn de
kollelijkfle, en de meeft geagtfte, want diefijn alderraarft en felfaamft-
de aanzienlijkfte luidenin Mofcovie maken daar Mutfen van,derhalven
fijnfe ook duur, werdendevoor tien Goude Efcus gekogt in ftukken
en fomwijls wel voor vijftien ftukken.De gele Volle vellenfijn minder
in achting dan de fwarte en de gemeene roodagtige. Die nu met een
kruisgeteikendfijn, dienoemtmengekruifde Vofie vellen, fy heb-
ben een fwarte linie van het hooft over derugge gaande na de {taarttoe,
en nogeen ander dievan devoorfte pooten overdefchouders gaaten de-
fe linie metregte hoeken doorfnijd, foo dat defe twee linien de ge-
daantevan een kruis uitmaken. Men maakt 'er meer werks van als
van deroodagtige; fy fijn gemeenlijk grooteren dikker van hair. De
akh-grauwe Vollen fijn diegene welken van jonfion de naam van IJh-
tifdes gegeven werden, om datfe tuffchen haar afch grauwe kokur eenig
blauw gemengt hebben , gelijkende 03 het kruid datmenWeede oft ifa-
tis noemt. Sy hebben egter overal defekokur nier; want hare langfte
hairenzijn aan de einden fwartagtig, maar het korfte hairis byna als
witte dons,en de mengelinge van defe tweekokuren maaktdek derde
blauwe uit. Olaus Magnusnoemt dieHemels bfauw oft lafuurkoleur,
en teikent aan , datmen doen ter tijd daar minder werks van maakteals
vand' andere, en dat de witte diefe blinkendenoemen om hare blan-
kigheid de Lamprayen gelijk fijnde, geen andere gemengeldekokur
hebben, maar fijn mindergeagt als d' andere, om datfe feer gemeen fijn,
en dat herhair van defe twee foorten binnen korten tijd uitvalt. De
reden waarom defe witte VofTen in foo grootenovervloed fijn, is, om
datkdie veelligter konnen jagen, en datfe fig niet in de Boffen ver-
bergen, en niet gevangen werden dan alleen op deBergen met Sneu w
bedekt , welke tuffen Noorwegen enSwedenfijn.

De Martel-durenfijn in Lapland ook by menigten: \J$ aftans feker
dat menknergens beter van vel, nog in foo grooten overvloed vind
■als hier; fy fijn ook verfcheiden van waardye, en debefte fijn welken
hethair aan den hals meer geel is als wit. Maar dit moet aangemerkt
werden, dat de Marters in Lapland nergens anders gevonden werden ,
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dan alleenig in deBoffchen, en datzefig befonderlijk van Eekborent-
jesen Vogeltjes bedienen, om tot aas te gebruiken, wantfy hebben
feer fcherpe tengels; des nagts klimmer,fy op de Boomen, alwa'er de
Eekhoorentjes fig in groote menigte onthouden om aan de Martel-
dierenniet ten proye te geraken.

d'Eekhorentjes fijnde een kleindergediert, enby gevolg fwakker
vsn kragten, weten fig niet temin doorhareradheid teredden, fprin- 'gende van d'eenetak des Booms tot d'andere, foo dat hun vyand ftil \
moet ftaan, envan fijn voorgenomen oogmerk ophouden. De Mar- ,
tel-dieren agtervolgen nietalleen d'Eckhorentjes, maar felfs ook de
Vogels foo kleine als groote; fy vattenfe met haar fcherpe tengels,
wanneerfe des nagts op deBoomen fitten, werden fy geloert en van de
Martelsverkheurt. DegrooteVogels gevoelende datfy gevat wer-
den , willen terftond wegvliegen maar de Martels houden haar aan
derug 100 vaft, dat ly niet weg vliegen kunnen; voorts werden fy
foo lange gebeten , datfe doodmoeten ter aarde neder vallen.

Daar is in Lapland een ongelooflijk getal van Eekhoorentjes; dit is
ytsbyzonders, datk, namelijk, alk jaar hare koleur veranderen ,
en in plaats vsn Rood, werden fy regende Winter Grijs, 't welk de
kokur is van V.kr men groot werk maakt en die veel geagt is. Daar
onthoudenfig feer veel Eekhoorentjesontrent het Noorden . en hoe
verder de tijd van deWinter af is, hoe meer het hair bederft en veran-
dert, dat is, minder gemengt metRood , daarom jaagtmen alleen in
hetmidden van deWinter, en niet in de Somer. Dan foo vangtmen
een ongelooflijke menigte: fy hebben de gewoonte opfekere tijden
des jaars met heek troepen uit te gaan, en men vangt dan alles foo
fchoon, dat'er naulijksietsoverblijft; want de eenetijd fijnfe feer veel,
en d' anderetijd ker fchaars. Men hoeft de oorfaak defer fchasrsheid
dan naulijks t'onderfoeken ; fommige fchry vers meinen dat het uit
vrek van hongeris, wetendedat'er in dietiid voor haar weinigt'eten
is, en dat defpijfe haar voor een tijd fal ontbreken ; andere meinen
wederom dat het is om d' ongematigdheid des logts t' ontwijken,
't vVelk haar doet vertrekken, komende dan op de ftranden van de
Meiren, fetten zy fig neder op ft ukken van Pijn-boomen, en Maft-
boome fchorfen; fy houden haar {taart regt , om haar alseen Seil-
fteen te dienen; fy verlatenook de Meiren, als haar een goede Wind
begunltigt, die haar dagelijksvervoert en geleid, tot dat de werrel-
winden en d' Orkanen de kleine Scheepjes tegronde Imyten, en de
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Hiftorie van Lapland,i8
Scheeplieden fchade aanbrengen. Het lighaam der Eekhorentjes is
foo danig geftelt datfe niet tegronden gaan ; van leeftogt berooft fijn-
de , vergaderen fy in groot getal menigmaals aan dekanten van de
Meiren, dan is haar huidop hetalderbelte, en tot vele gebruiken be-
quaam.1 . . . . ■ f . . . .... . ~« r .

Als het hetgebeurt dat'er weinig overblijven vermenigvuldigen fy
wederom in foo korten tijd, dat het byna ongelooflijk is; want elk
Wijfje draagt ten minften vier of vijf Jongen, jafomtijts wel fes en le-
ven, Ditisdan vande wilde gedierten waaraf SamuelRheen elders ge-
wag heeft gemaakt. Maar daarfijnder nog meer daarhy nietvange-
fproken heeft.

Op d'eerfte order komen dan deSebels, van Olaus Magnus Sabels
genoemt, welke vellen ker duurfijn , dieons van de Lappen en Tar-
taren tocgefonden werden : denfelven 0. Magnus (egt dat deLappen fig
daarmedevereieren . voornamelijk ten tijde van hare bruiloften. Sy
fijn in dat landfeer weinig» werdendedan feiden gevangen. Sommi-
geAutheuren fchrijven datdit dier van fatfoen is alseen Wekltjen, en
d' andere, waar onder ook Scaliger is, dat het eenigfins de Martel ge-
lijkent, (boten opfigte vanhaar groote des lighaams als des felfs Fi-
guur. De koleur is aldemaaft met die des huids overeenkomftig ,
fijnde ker veel geagt; men vindfe wel blinkende en wit, gelijk als wy
eens hebben gefien die door d'Ambafladeurs van Mofcovien aan onfen
Koning van Sweden geprefenteert , fijnde een vereering van goote
waardye, ditklden gefien werd. Dit fijn miff.hien die, waarvan
Adam vanßremen wel eertijts heeft willen fpreken,in fijn verhandeling
van Scan Hnavk , onderde naam van witte Marters.

Nog hebben deLappen een foort van Beesjes in haar land, diemen
Hermelynen oft Herminen noemt, welkers huid feer wit is, en voor
allerleiKoopwaren gereult werd. Defe Hermelme , die men ook de
naam geeftvan Armnline is niet anders foo van figuur als natuir, dan
een wit Wefeltjen , hebbendeop het eindvan haarfleert een buiten ge-
meene fwartigheid. De verfchdde koleur verandert het beeft niet; dit
kleine diertjen is niet wit dan in deWinter, want het is dan aan alle fy-
devan dekoudeen Sneu w Befet, daarna verandert dehuid wederom,
gelijk fulx aan andere Wefeltjes gefchied, hernemende fijn voorige
roodagtige kleur, tot aan het eind van Mei, wannerfê wederom by
elkander komen om te paren. De Herminen vangen ook Muiten even
alsdeWeffeltjes, daarom werden zy in Sweden medeKatten genoemt.
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Olaus Tetri, wanneet hy dieondergetal van deWefeltjes ftdt, fpreekt
daarvan dusdanig, als of fy daar geenfins aan twijfelde, hebbende
daarvan by menigtein andere landen gefien, en 't ganfche Noorder
quartier door; daarom wil ikfe met Scaliger de naam van Sweedfe Mut-
fen filet geven.

Met goedregt foumen fekere foort van kleine Beesjes, LemmusoU
Lemmer genoemt,onder deMuifen konnen rekenen diedeHerminen
tothaer aas gebruiken en daer vet van werden : Defe werden in Lap-
land by groote menigten gevonden, en aldaerBerjr-muifèn enLemblar
geheeten. OlausWormius heeft daer vaneen befchryvir.g in fijn Kabi-
net, met een Seernet afkhetfel, waerin men bemerkt dat dekBeesjes
feer kortefleertjes hebben, met digt hair bewaffen , dogfy fijn deM ui?
fen niet t'eenemaal gelijk; fonder van dekoleur te fpreken, welke ver-
fcheknde is,namelijk rood met fwart gemerkt. Men heeft opgemerkt
dat defe Beesjes niet alle jarenverfchijnen , maar alken opfekere tijden
onverfkns, en dat in fuiken grooten menigte, datfehet heek landbe-
dekken, even als de Vogels in de Lente gewoon zijn. Olaus merkt 3an,
datfulx gefchied als het geregend heeft,ftorm* winden vallen , en gro-
te ftort-r-genen komen; men gelooft dat defeBeesjes met denregen
vallen, 'tfy dat de wind haaiopligt, en van dever-gelegene eilanden
oveibrengt; of hetfy datfein de Wolken geformeert of gegenereert
werden , waer aan men dikwijls twijffelt. Wormius is van gevoelen dat-
fe in deWolken geboren «-erden ; 't welk Ifaak Voffius tegen fpreekt,
en meint datdekBec-jesuir hiar holen niet voortkomen, tenfy hare
holen met water, naeen grooteregen , vervult werden , latendefig te
voren niet fien; Strabo gelooft fulx mede, datfe alken voorden dag
komen, als hare holen doorden regen vol water loopen. Want fy waf-
fen in een ongelookfijkcmenigte, even na denregen, aan ; en dit doet
fommigc geloovenals offe uit de Wolken met deregen neder vielen:
dog defe meening is nietfeer waarfchijnlijk.

Defe Beesjes fijn in 't minfte nietvreesagtig voor de verby pafferen-
de, maar in tegendeel {tour enkloekmoedig, gaen vooren en agter die
gene , welke haar willen aantaften ; fy kryten en fchreeuwen by na als
dekleine hondjes: indien men fe wil flaen , feo vreefen fy nog ftok,
noch {pies, fpnngende en bytende na diegene, welke haer willen
leed aan doen; fy werdenraknd dol, even als verwoede hondjes, by-
tende in deftok van die haer flaan willen. Dit hebben deU Beekjes in 't
belonder, datfe in de huikn niet enkomen, nog in de Tenten gaan,
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om daerfchade te doen, houdende fig altijd indigte Bosjes enHage-
doornen tefchuil en verborgen ,en verre van heuvelen.

Sy hebben fömtijds de gewoonte van tegens elkanderen flag re voe-
ren , fig als in twee Armeen inßatailje ftelknde, vergaderende langs
de Meiren en Beemden. Wanneer de Lappen diergelijke vergaderde
troepen fien, nemen fy daareenige, onfeilbare voorteikenen uit van
oorlogenin Sweden. Sy fien ook van wat ooi t den oorlog defer Bees-
jeskomt, foo van't Ootten, agtenfy dat'er oorlog met de Ruften fal
fijn; maarkomen fy van hetWetten, meinen dat'er een oorlogvan
de Deenen fal aanftaan.

Dek Beesjes hebben ook nog wel andere vyanden als haar eigene j
voor eerft m eten fy figfömtijds tegensdc Herminen aankanten, die
fig daar mede vet makemdaar na tegens de Vofkmdfc haar vangen en in
haar holenftcpen,in welkefy dieby duifenden vergaderen, en daarvan
leven ;'t welk deLappen geenkleine fchade aanbrengt, want foo lange
defe voorraad duurt, foo loopen de Voflen om geen aas uit, wantfy

haar holen hebben, foo datmenfe dan op die tijd niet van-
gen kan. Vorders eten de Rheen ook defe foort van Berg-muifen,
voornamelijk in de Somer. De Honden gaen daarom ook opde Jagr,
enetenfeop: dog met ditonderfcheid, datfe alleenig het voorfteop--
eten en het agterfte laten leggen , miffchien dat'er in de 3gterfte deden
iets verborgen is, dat dek Honden fchaden mogr.

Dek Beesjes werden dan alelns verdreven, fy eten een feker kruid
datfe uittrekken , en maken dat het voorde tweede reis niet weder uit
waft, waar van fy fdvcr fterven; of fy klimmen op Boomen ,alwaar
fy fig aan gcfpletetakken verhangen en aldus fterven; of ly vergade-
ren met heeletroepen by een even als de Swaïuwen doen , wanneerfe
vertrekken , fy fpringen dan in het water, foo datmen dikwijls ettelijke
Duifenden by elkander op eene plaatfe verdronken fier.

Vande laatfte foort van Bteiien, daarfiet menook een goede me-
nigte van in Lap/and, voornamelijk int Lapmak van Uma by de Ber-
den Fellices genoemt. Dele werden Hafen gehieten , welkers vel in
deWinter, een feer naukerigeen volmaakte wittigheid, krygt, dat
men in haarfoo wel als in ds Voflen befpeurt. Want het is feker dat de
Hafeninde Noordfcquartieren hare huid alle jarenvan koleur veran-
deren; beginnende in de Herfft (wanneer dagen nagt even lang is)
hare huid grijsen wit te werden , dan foo valt de eerfte Sneuw, men-
uet ook menigmaals datfea»n d'eenefyde half grijsen aan de anderefy-
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de half witlijn, 't welck wydikmaals gefien hebben; maar int mid-
denvan de winrer worden fy volkomenlijk wit.

De Reden hier van werptmen opeen kinderlijke voorfienigheid der
natuur, die defekoleuren tot aangenaamheid der Menfchen weet te
veranderen : ik meen dat dereden hier meeft in beftaat, namelijk, dat,
dewijl het in dieLanden feer koud is, ook falpeter deeltjes in de logt
moeten fijn , welke alleenig dekoude veroorfaken ; defe nueen groo-
te fcherpe fuirigheid by fig hebbende, verooi faken een fagte effervef-
ccntie met hetAlkali dat in de Hairen des huids is, welke na het effer-
vefceren nood fakdij keen andere verftel van deden moeten na kten,
welkverflel van delen de ffra'en des ligts regtlinig afflaande, noodfa-
kelijk een wittekoleur onfe ziel doet gewaar werden.

III. HOOFTSTUK.

Befhrpving van de Laplandfe Vogels, fijn alle wild , Swanen .-
Hopvogels, Knypers , Loomvogcls , Ki teders, Faifrnt, wil-
de hanen , Veldhoenders, Tatrijfcn, Arenden,. taven en dier-
gelijl;en.

MEnvindinL<s/>/<WSwanen, Ganfen , Eendvogels, Hop-
vogels, Spechten, en andere Rcviervogels meer, foo wel
als die op deBoomen en Boffchafien fig onthouden , als fai-

fandcn, Wilde Hanen, Pauwen, enPatrijfen, voornamelijk in de
voortijdomtrent Pinxfter, dan Vliegen fy uit; d'eeneVliegt op de
toppen derBergen,andere vliegen na verre gelegeneWateren en Meiren
om fig te vermaken. Alle dek vogels fijn een yder welbekend,
maar d'anderefijn aan d' andere natiënfoo bekend nier, want menvind
dieniet dan flech_s in deNoordk quartkren. Dit groot getal komt
alleniff doorde groote menigte van Meiren, Moraflen en andere Wa-
teren; als ook deßoffchen en Bergen, 't welk alk bequameplaatfen
fijn, om de klve te doen voortelen , waar van geheelLapland wel
verfien is.

De Swanen fijn Vogelsdie alle Revieren gemeen fijn, en foo wel
bekend als de Ganfen enEendvogels; defe werden onder deWilde
Vogelsgerekend : dog deLappen hebben foo geen Huis-Vogels, want
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debovenverhaalde, als ook de Duiven, Hanen en Hoenders fijn byhaarondergeen tammegerekend.
De Swanen en d'Eend-Vogels hebben onder haareen groote vonr-figtigheid, diefe obferveren ; want als fv de Somer gewaar werden,vallen haarePluimen uit; dan vliegenfein onganbare plaarfcn, en indEilandjes welke in verre gelegene Meiren en Mor. ff. n l.ggen , totdat haar dePluimen wederom gewaffen zijn , en dat(y over alle Wa-

teren konnen vliegen : want {ookongepluimt bleven daar de Menfchenwoonen, foumen haar ligtelijk met de hand grijpen , 't wdk op dieplaatfen , daar geen Menfchen woonen nier gefchiedenkd n.
DeWilde Vogels hebben dit byfonders, datfe van het Wcftcn ko-men in deNoordie quartieren, alwaarfehare Netten m.ken, Eijccnleggen , defelve uitbroeden, haar Jongetjesvoorttelen, en dat wel inzo grooten menigte als wel elders; om datfe (foo ik vertrouw) nietvermakelijker nog verfckerder konnen leven , nog dders haar voedfelin foo grooten menigte vinden, als welin dit NoordfeLand. Dit isint algemeen een waarheid aangaande de Vogels die fig aen deRivie-ren onhouden. De Swanen telen in groote menigte voort aan dekan-

ten van de Zee en aan den duitfen Oceaan, voornamentlijk int begin
van de voortijd.

De Hopvogels brengen hare Jongen medeop de felfde tijd voort, endatin foo grooten menigte, ditfc fchijnen den Hemd te verduiflerenwanneer fy vliegen. Op de plaatfen , akvaarfv des nagts haar verblijfhouden, of alwaar fy haar ïeéftogt moeien focken, aldaar kanmen't gekhieuw wel een halve mijle verre hooren.
DeKnijpers, fijnde een foort van Spechten , dieeen VogJ is, wel-ke in Lapland eigen is, defe heeft een SwarreKop meteen Swar'erug,en van gelijkekoleureen groot gedeeltevan de vleugels, op de Maagen Buik fijnfe wit, de Bek rood, feer lang, en met Tanden bekt,boven aan een weiniggekromt: de Pooten fijn rood er, kort, met velals de Ganfentuften de Tengels befet, gelijk als alle de V gels meefthebben , diehaar aan deRivieren onthouden : d' afbeelding kan menbeft uit deFigueren befpeuren.
Daar is in dat geweft nog een Vogel, die men gemeenlijkLoom

noemt, zijnde medeeen derWarer- vogels, welke SamuJRheen onder.dargeflagt heeft gerekend, indien men niet en wil fcgg-n fulx vergeten
te hebben. Sy fijn daar infoogrooten getal en in foo menigte onder-fchdddijkefoorten, dat het onmogdfik is, die met weinig woorden
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uitde drukken. Den vermaarden Heer OlausWorm bewaarteen be-
fchryveniffe daarvan in fijn rarireyt Kamer, al Waar mende afbeeldin-
gekan fien ; fijn bek is feer fcherp, en geenfins langwerpig, foo datwy
dieniet te wel onder defoorten van Eendvogels konnen rekenen. De-
fe Vogel heeft dit fonderlings, dathy niet op deaarde gaat, gelijk an-
dere Water-vogels; derhalven vliegt hy en fwemthy altijd over het
water : fijn Pooten fijn ongemeen kort, na Proportie van hetganfche
lichaam , en 'tagterfciffcfoodanig geftelt, datfe fcer bequamefijkkon-
nen fwemmen , maarfe konnen het lijf op d'aardeniet wel houden om
voor: te gaan, en veel minder om te loopen. Daarom geeft men die
de naam van Lo&me l ogels, 't welk 100veel beduid als manke Vogels die
nier gaenkonnen.

De Kiceder , waar van men elders gewagheeft gemaakt, is onder het
get3Ï van deBokhvogels, welke ik hebbe vertaalt Urogaüus dat is fleert
Vogel. oftFailant, lijnde de generaalfte foort, welke men Cedron
noemt zijnde een woord, feer na het eerfte gelijkende, indien men
den ge'eerden Medicus Gesnerus fal gdoofgeven , welke meer andereei-
genfchappen van dit dier befchreven heeft, 't Geen men egrer gelooft,
dat namelijk het Mannetjen van hetWijtjen in koleur niet en verfchce-
len , als datfe foo fwart niet fouden fijn , is vals; want de koleur is
t' eene maal geel, metkleinefwarte vlekken gemerkt.

Dek faak dient ook in de Faifant aangeteikenr, die men v/el F
Kleine Wi'de Hanenheet, gelijk den Autheurdie noemt, de koleur
desWij'jrsiskerverfcheiden vande Mannetjes; want de Mannetjes
fijn byna hcd fwart, en deWijfjes geel, gelijk de Wijf jesvan de an-
dereFaifanten oft grooteWilde Hanen dit hebben , wijl die in geenen
deden van elkander verfchekn, dan allen in de groote vant lighaam
maar OlausMagnus verfekert ons datfe akh-grauw van kokur fijn ,
maarals een gemengelde koleur hebbentuffen geel en afch-grauw, die
meeft naden vaaknoft akh-grauwen helt.

't Iseen foort van Vogels, die hy aldusbekhrijft. Zy hebben , fegt
hy, in de Noordk Landen een foort van Wilde Hanen, in groote de \Faifanten gelijkende, als alken dat de Staert wel watkorter is, en datfe
fe over het heek lighaam fwarte veren hebben , met eenige witte blin-
kende Pluimen aan deinden der {taarten de vleugels. De Mannet-
jes, fegt hy vorders, hebbenroode en hooge hsne Kammerjes, maar
die van deWijfjes fijn laag en neerhangende , doch van koleur t' ee-
nemaal grijs.
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Hiftorievan Lapland ,24
Defe Wilde Hanen fijnde felfde, welke de Sweden in haer tak

Orrar noemen : de Grieken hietenfe Tetraones, deLatiniften VrogalU
Minores, deFrancen Faifans oft PetttsCoqs Sauvages, dat is FaifantenoftkleineWilde Hanen. Het fchijnt datfe de naam van Hanen gekregen
hebben, om dat'er eenKam op het hooft ftaat, en die geen andere vo-
gelshebben, dan alleen deWilde Hanen, niet alleenig boven op het
hooft, maer aan beidefijden van d'oogen, 't welk deteikenaar van o-
lausniet alte wel heelt getroffen; want men heeft in plaats van defe vo-
gels, de gemeenehuis-hanen geteikent, 't geen vande weg afged waalt
is, en denbefigtiger af doet dwalen.

Defe kleine wilde Hanen oft Orrar , hebben foo wel als de groote
(diemen Kiedrar noemt) hareWijfjes van haarverfchelendein kokur j
de groote hebben een kokur die meer na den gelen trekt, maar d' an-
dere hebbe een grijk oft afch-grauwerkoleur, gelijk ik te voren ge-
fegt hebbe. Daar fijn Autheuren die haar enkelijk de naam van Fai-
fèinten geven , maarfe fijn egterfeer van onfegemeene foort verfchelen-
de; 't welk menligt gewaarkan werden, indien menalknig de moy-
te gelieft te nemen , om deen tegen dander te verge'ijken. Alhoe
wel defe tweederhandefoorten in Lapdand&eypnden werden namelijk
Kiedrar en Oir..ï,foofijn nogtans dtfe twee lajtfte foorten veel raarder
en in kleinder oft minder overvloed als wel d'eerite. De menigte van de
andereWilde Vogels is foo wel nis defe altijd niet egaal en de zelfde,
want fy gaan dikmaalsfeerhaaftig weg , ja wel voor eenjaar konnen
fy agter blijven, dat ker wonderlijkfchijnt. Somtijds komen fy wel
eens weder met fuiken overvloed, dat de Lappen die site veel hebben
omfe tekonnen gebruiken.

Nu treed ik dan over tot een foort van Vogels, die men Hafel-hoen-
dersof Veld-hoendersnoemt, welke men in Laplandin foo grooten me-
nigte heeft, dat deLappen fig daarmedekonnen voeden.

Ook heeft men in Lapland een groote quantitritvan Patrijkn, fijn-
deder zelver Pooten heel ruig en donfig als o{ het HakPooten waren ;
defeNeftelen inde Boffen en op feer hooge Bergen, daargeen Boo-
menfijn, en nog bedekt met Sneeuw, voornamelijk op deNoorweeg-
fe Bergen, alwaar men defe Vogels vind, fijnde opfekere getyden des
jaarsaldaerin grooten overvloed. Samuel Rheen geeftfe de nasm van
Fialßiipor ofte Snioeripor, de Hoogduitfe en deS weden hietenkScbna-
hiiner, darfoo veel tefeggen is als Sneeuw-hoenders ,oft Schnavagel, dat
is Vogels diefig in de Sneuwvermaken, en fig op de toppen derBer-
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gen van Sweden en die der Alpes , welke met Sneuw bedekt fijn, ont-
houden. • Dek Vogels hebbenPooten even eens als Hak Pooten leer
donfig met hair verfien in plaats van Pluimen. Sy fijn heel wit in de*
Winter afs Sneuw ; de Wijfjes alleen hebben in elke Vkuge{ een fiwarte
Pluim. Wanneer deLente aankomt, krijgenfy weder' riaür oiidh grij-
fe koleur , even als de Wijfjes van de kleine Wilde Hanen. Defe
Pluim hebben fy tot deWinter toe, wanneer fy weder volkomen wit
werden.- De Authc-uren hebben noit defe veranderingen van kv
ren aangemerkt; Olaus Magnusfegt ker wel, dat de Vogels, welke op
de Sneuw kven, veranderinge onderworpen fijn , namelijk dat hare
wittekoleur afch-grauw werd: dochhy fpreekt niet van defeP3trijkri
metruige donfigePooten , maar hy geeft haar roode Pooten , gelijk
hy ook aan de Ojevasrs fwarte toefchrijft. Defe Patrijkn loopen ge-
meenlijk over de aarde ofover de Sneuw, maar fitten weinigop de
Bomen; 't welk in deFiguren van Olaus Magnus qualijk isafgebeeld!
Vorders fijn defe Vogels uytftekende net, en in een geduurige bewe-
ginge, loopende dan hier dan ginder, fonder lang op een plaatfe te ver-
blijven. Waar van men deFigure kan fien.

Behalvende Vogels welke dienen ofom teeten , of om daar klee-
dingen van te maken , vindmen nog dek dieonnut en gevaarlijk fijn,
en onder die fijn de Arenden opde Bergen Fellices, die fig desSomers 'op dekleineRheetjes neder laten, endiedooden. Men fiet daarfeer
feiden Raven, welke , indknfe daar al gevonden werden, niet wit
fijn gelijk als fekeren Martiniere ons loektop de mouw te fpelden.

IV. HOOFTSTUK.
VeLaplandfe Vifi Ixvangjl van Salm e-n desfelfs overvloed. \ Wat

Lax en Salm //. Snoeken. Pc £weden.\ijn Meefters van de
Vangft, -reden daart. af., Syki, Baaijy Raeding, ÖerlaX ,
Har , ennog anderefoarten -vanVifih.

NUflap ik over tolde Viffehen diemcnin Lapland yangt. Men
heeft'cr daar fuik een groenen overvloed ,' datfédieby menigté
in Toftöen doen en na andereLanden overvoeren. 'Faülusjo-
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mav hy fpreekt van deLaplanden welke aande Kuft van Mofcovien
woonen , die hv ookbefchrijft. D' andereLappen vangen die alleen
in Meiren en Rivieren.

P.e befte Vifchdieder in Lapland gevangen werd, isdeSalm; ikgeloof dat'er in ganfeh Europa geen plaats is daar men die in grooter
overvloed vangt, daninde Bothnifc Zee, alwaar defoete Rivieren fig
ontlofcneninvloyen, welkevan de Bergen van het ontdoyde
water afloopen.

Men heeft verftaan dat'er een ongelooflijke menigtevan Salm met
Je netten gevangen is. Sy komen in Lapland door de Rivieren by
menigte , en dit geduert 100 lange tot ty door den aandrang des
Waters gefteut werden , keerende in den Herfft weder ontrent
St. Martijs.

De Salm komt int Lap-Mark van Lula int midden van de Somer,
tot ontrent deKerk die deLappen Jockmochhieten , alwaarfeker Wa-
ter loop haar belet verder te I wemmen. Sy fijn veel magerder wanneer
fy weg gaan, dan dsfy komen; miffchien dat fulx komt,door diendatfe
harekragten hebben afgemat, en datfe afgeflooft fijn, door het ge-
duirig Swemmen tegen deftroom ofte loop des Waters; of miffchien
datfe hare behoorlijkevqrfriflmg, fpijs en water verliefen als fy deRi-
vieren hoog op Swemmen en verre van de Zeefijn.

Om defereden noemen d' inwoonders van Straatsburgdefe Viffchen
wanneer fy uit de Zee landwaard in fwemmen, Salm, en die weer
weg gaat , hieren fy Lax, om dathy Lajf dat isLaffus oft moede
geworden fyn, fijnde doorfijn langereifen als afgemat enfonder krag-
ten.

Lundius doethier by, dat deSalm komende int water, datvan de
Bergen .FW//'««fnoopt, gewoon is foo fwart te fien als een Kool, bra-
kende terftond alles uitwathy inde Maag heeft, enhyby na geenvoedfel gebruikt foo lange de Somergeduert. Menkan wel afmeten
wat een grootenmenigte van defefalm in Lapland moet fijn , want fe-
ker Officier van deraad kamer vmTorna, heeft op die plaats allee-
nig fien binnen komen in eenjaar tijd* derden hondert barken metSalm.

De tweede foortvan Viffchen welke uien in Lapland vindfijn de
Snoeken, die men van alderley groote in de Meiren vangt. Olaus
Magnus verhaaltdat,'er int hergagtige L<*/>Wgevonden werden van
yter hondect duifent Italiaanfe mijlen in de langte, en welhondert
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en desfielfs lnwoonderen. 111. Boek. 27
duifend of meer mijlen inde breete, in welke allerlei foorten van
Vifch voortgeteelt werden ; men vangt aldaar foo een groote menigte
van Snoek, dat vier aanfiendijke NoordkKoningrijken daarvan kon-
nen gevoed werden, waar vanfe nogeen groot gedeelte ganfeh Duits-
doorvervoeren ,{oo gefouteVifch als die in deSon oft Wind gedroogt
is. Defe Snoeken oft water Wolven noemt O. Magnus int Sweeds
Giteddor, welke int foete water Swemmen, fijnde de heek Weireld
door genoegfaam bekend, hebbende een langwerpig hooft, Kake-
beenendie vol fijn vanker fcherpe Tanden, welke alk op elkander
paffen.

Menvinder die een ongemeene grootehebben, zijnde dikwijlsveel
grooter als een Man. 't Is feker indienk daar bequaam vers water *hadden, en haarbehoorlijk voedfel, datfy alknxkens wel agt voe-
ten langfouden werden. De Sweden welkeWoonen in het Land by
haar genaamtGraanon , fes uiren van de Scbool diede Lappen Lijkfala
hieten; int landvan Umavangen verkheide diergelijke fnoeken, 't welk
deLappen nietgeem zien.

De Sweden fijn Meekersdefer Meiren alwaarfy met haarBarken en
kennepe Netten komen ; dek Barken zijnfoo ligt, dat menfe ligte-
iijkvan d'eene Meir in dander overbrengen kan. Sy konnen vsn
een Man gedragen werden, welkegemeenlijk fes hondert pont kon-
nen opligten; defe Snoeken gevangen hebbende, nemen fy mede en
yder Boer geladen met dry , vieren vijf hondert pond Vifch: want

defe Meiren fijn tot verwonderens toe met menigte Viffchen opge-
propt.

Zy feggen dat het regt van Viffchen haar toebehoort als een Patri-
monievan goederen , 't welk hare vooroudersgekogt hebben, want

men heeft langentijd opfigters over Lapland gehad. Wanneer deLap-
pen harefchattingen niet en konden betalen , hebben defeopfigters het
regt der Viffcheryen defer Meiren verkogt ,aan de boeren oft inwoon-
ders van Sweden, diedaar feer wd over te vreckn waren, {tellende
dek Viffcheryen alle Jaren in het werk, fonder dat de Lappen daar
eenig mifnoegenover derven toonen.

De derdefoort van Viffchen werd Syk by de Sweden genoemt, heb-
bendeeen weynig verkhil van de Brakm, behalven dat het hooft
wat langer isen fcherper, maar foo breed nier. Sy werden naulijksfoo
groot alsKerpers int gemeen , alhoewel mer in Lapland wel vind die
tien of twaalf pond wegen. Men vangtfe inkleine Meiren, hebben-
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2 S Hiftorie van Lapland,
fomwijls de langte van een die; fy fijn vet,goed van fmaak en foo de-
licaat, dat 'er , foo my dunkt, geen beter Vifch ter Weireld is.

De Baars isdevierde foort van Vifch die daar feer gemeen is, fijnde
dikwijlsvan een ongelooflijke groote. Menfiet in deKerk van Luhla
hedensdaags nog een gedroogt hooft defer Viffchen , 't geen meer als
twee hand palmen breedis, bovenvan het hooft af tot de kaken toe te
meten.

Men vind in de Meiren Nog, welke in de lager landen fijn na de
Zee toe, Grundeling, Zee-koning, Wit-vifch en diergelijke.

Onderde Meir-Viffchenvind men nog int hooger-land tuften de
Noorweegfe Bergen dikwijls nog twee andere foorten van Vifch , die
deSweden Reeding en Oerlaxnoemen ; ik weet niet of men defe foor-
ten elders meerder vind. DeRotding krijgt fijn naam van datfe on-
der aan de Buik rood is, datwat na denPurperen trekt, fijnde moy
om te fijn.

De Oerlax iseen foort van Vifch die de Salm heel wel gelijkt, be-
lialven in groote, wantte veel kleinder is. Sommige fchrijvers zijn
van gevoelen dat het Jonge Salmtjes zijn , maar 't geen defe meining
om verre floot, is, dat defe Vifch in Meiren gevangen werd , diefeer
verre van de Zee gelegenfij n , wefende rontom met aarde aan alk zy-
denomringt, alwaar men ook noit Salm gefien heeft. Ik foufe liever
onder defoorten van Voren willenftelkn , om dat het vertch.l, ten
uiterlijken aanfien , defer Viflchen foo veel niet verfchilt; alleen dat
hetvlees der Vorens veel rooder, fagter en lekkerder is.

Men vangt'erook een Vifch van de Sweden Har genoemt, fijnde
byna een foort van Vifch als de Syk , waar van wy vooren gefproken
hebben.

Behalven defe voornoemde Viffchen, fijnder in Lapland nog wel
eenige andere, waarvan men weinig cier maakt, welke daarook ,
om datfe niet bekendfijn, niet gegeten werden. Olaus Petri noemt
'er eenigeop by namen als Salario de Cobitis, Barreel, Zee-koning ,
Borbocjbe, Oxiate. Wyting, Karper, Stekende Cobttis, &c.
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V. HOOFTSTUK.

Van de kruypende Gedierten : allerley foort van Muggen. Vlo-
jen en Lupfen : en Wefpen die veel ongemaks aanbrengen.

SYhebbenin Lapland weinig oft geen Kruipende gedierten oft Ge-'.wormten , nog ook geen foorten van Slangen voornamelijk in
het hooger deel van Lapland; 't welk ontrent de Bergen van

Noorwegen is; maarint lager deel, alwaar geboomten en Boffchafieu
fijn, fiet men'er nog weleenige.

De Infeßcn oft Diertjes fonder Bloed fijn daar niet gemeen ; men
weet'er ook vsn geen Vloijen, want fy fijnder t'eenemaal onbekend.
Maar fy hebben genoegfaam kenniffe van Luifen, waar van fy fom-
wijls konnen krielen, wijl fy geen verfchooning van Hemden hebben ,
en in langetijd haarkleederen niet ververfen, foo datfe vuil, fmerig en
na hetSweet ftinkende moeten wefen. De Luifen fuiveren fy in de
Somer uit, maarin de Winter hangenfy diein dekoude, op dat d«
Luifen moetenflerven.

Maar fy hebbeneen foort van Muggen fijnde van di ijderlei groote,
kleine , middelmatige en groote ; de kleine fijn byna onfigtbaar;
maarkonnen fomwijls dapper fteken, en fteken foo heftig even of
heteen Naaide fteek was: zy verfchynen gemeenlijk in een Duiftere
lugttegen dat het fal gaanRegenen. De grootfte overtreffen in groo-
tede gemeene Muggen van dat Land, en quellen die luidenop ver
fcheide wijten. De grooteMuggen fijn ook feer moijdijk, wijl fy
feer hevig fteken, voornamelijk ontrent plaatfen daarveel water is.
Defe Muggen vallen niet alleen de Menfchen laltig, maar felfs ook de
Beeften, voornamelijk deRheen, diefefeer fteken en quetfen, 't welk
deLappen, om defe moijelijkheidt' ontgaan, opde toppen der Ber-
gen doet vertrekken, alwaarfy van'tgefteek defer Muggen konnen
vry fijn. De Menfchen befchermen fig van defe Muggen en Paarde
Vliegen door middel van rook, diefe geduurig moeten maaken, ja
felfs int midden vande Somer in hare Tenten ; dit gefchied dan de
ganfche nagt doorwanneer fy flapen ; fy bedekken dan haar ganfche
Lighaam en het hooftmet een grof wollei dèkfel. Wanneer fy des
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Somers moeten uitgaan en een Reik doen, bedekken fyhaar Lig-haam met huyden , of om beter tefeggen , foo dragen de mannen foowei als de Vrouwenkleederen van Leergcmaakt, waardoor deBees-jesnietkonnnen fteken; hier toefetten fy ook Mutfen op het hooftdie, byna haargeheek aanfigt bedekken. Sommige derLappen heb-ben my verkkert, dat'ergeen beter middel is tegen defe onverdrage-hjkelaft, dan fi,n ganfcheaanfigt te befchilderen , behalven d'oogen,
met een kkere foort van harsofpik.

Behalven dek Muggen , hebben fy nogeen foort van groote Wefpendie deRheen feer laftigen moijelijk vallen ; defe fteken haar gankhelijkdoorde Huid heen, foo dat'erettelijk gaatjes na blijven, welke menfien kan als de huidafgehaald is: dekgaatjes noemen deLappen Kaorm.De rook is hier ook wel een derbefte middelen om dit gedierte van deRheen af te weren; de grootenoodfakelijkheid verplicht de Lappenbywijkn tot groote vuuren aan te fteken, doende de rook over deRheen henen gaan, opdatfe van de dekWefpen Mcgten bevrijd fijnHier toe weten fy eenig Mofch op {tukken van Bomen vaft temaksn,om des te grooter rook te verwekken, 't welk de Wefpen verjaagt.En wanneer het Vuur haar ontbreekt , laten fy de Rheen intwaterloopen, op dat de felvevan dit gedrogte mogte bevrijd werden , often minltcn om haarpijne te doen verfagten.

VI. HOOFTSTUK.
Ve/cheide Gehoomten, Kruiden en Moffen in lapland. Boomen

Waffen ganfeh lapland niet door. Boffen, Heefters , Kruys-heften, Wilde Keften, jenever , MoerheCten , Framhoyfen,
Krakeheften, Roode Beften, Strarte Beffen. Steen Angelica,omring , Rheen-kool MOSAROOTH ,• IVEL KG NI-GRO ES.Dolkruid : Droogen en verfcheydefoortett van Mofch.

MEn heeft in Lapland feer weynig Vrugten , nog Appelen,Peren , Kerfen oft eenige Vrugt-boomen, want'er geen
{oete logt is ; ook is d'aarde al te ontvrugtbaar omyts tekonnen voortbrengen. OlausPetri teikend ook aan, datmen aldaar
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/elfsinde Boffchafien geen Boomen vind, alsdie de koude konnen
verdragen, want deEiken, Hafelacr, Hagedoorn Andoom en Lin-
deboom, konnen dieniet uitftaan; maar menvinder alleenig Maft-
boomen , Pijnboomen, Jenever, Berken , Sorbenboom, Wilgen ,
Ypenboom , Elfen, Cornoeljen , Kruis-befien , Populieren en dier-
gelijke meer welke tegen dekoude gelijk als gehard fijn.

Maar deBoomen , diein Lapland groyen , waflen van allerleifoor-
ten juift niet op een en defelfde plaats ; wantfommige plaat fen fijn ,
t' eenemaal daarvan ontblood, gelijk als fulx genoegiaam blijktop de
Bergen welke men de naam Fellices geeft, die gelegen fijn tuftchen
Noorwegen en Lapland , makendeeen gedeelte uit van den Berg Sevo
oft alhier, fegik, ftaan geen Bomen, ook fijn
der andere plaatfen meer , alwaar niet een eenige Boom te vindenis.
Miflchien dat fulx wel ontftaat, door dien hier, als voren gefegt is,
de heftige winden ichriklijk woeden : hetkan ook wel fijn , dat d' uit-
nemendeen vervaarlijke bittere koude de waare oorfaak is, dat op defe
Bergen niet eenBoom kan waflen.

De Landeryen nu dieby de Bergen fyn, hebben wel BoJJchagien ;
maar met dit onderfcheid, dat op denaafte Plaatfen niet 3nders waft
danBerke-boomen t welker grooteen hoogte ongemeen aangenaam is
om te befigtigen; wantfy fijn in foo goeden order geftelt, datfe van
verre wel een der voornaamfte en aanlokkelijkite lufthoven gelijken.
Aangaande deplaatfen diewat verdervan deBergen afgelegenfijn, al-
daarheeft men fchoone hooge Majlboomen en Pijnboomen , tuftchen
welke men wel eenige Berken liet groenen, diefoofchoon gelijken of-
fe daareerft geplant waren; fy ftaan niet feer digt by een maar verre van
elkander afmet eenigetuffen plaatfing.

Selden vindmen in Lapland andere geboomten, als daar wy nu
meinenvan te fpreken. De Heefters groyen daarin groote menigte;
voornamelijk heeft men daar overvloed van Kruis-Doorn , die feer
fchoon en groot op hethooge landby deBergen gefien werden: maar
de Lappen maken 'er geen werk af; miflchien om dat harevrugt fwart,
fuur en van een quade fmaak is. Sy hebben niet alleenig dit geboom-
te ,'t geen haar ah eldersroode Bellen voortbrengt, maar nog andere
welkefwartedragen, en delefijn daar gemeen, en in grooten over-
vloed.

Op het gebergte Fellices groytook nog een foort van WildeKerfen,
welkers vrugtende Lappen by menigte vergaderen, en in het Sweeds
Jotubar H<?ggekergenoemt"werden. De
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De Jenever-boom is in Lapland wel foo gemeen niet ah op andere
plaatfen, dog groeyt daar vry weelderig en feer hoog.

In Lapland groeyd ook allerlei foort van Grein oft kleinevrugten.
d'Uitftekenftedaarvan fijn lage Moerbefien oh Noordje Moerbefien. Sy
fijn die ker gelijk welke aan de hagen waffen; want defe vrugtjesfijn
verdeelt in menigte kleine Greinen, welkers koleur eerft uit den geel
bkeken fiet, maarryp geworden fijnde, krygen zy een Roode kokur;
fy waffen zeer gasrn op vogtige en brockagtige plaatfen. De vrugten
fijn feer gefond gegeten,menvindgeen beter oft gereedergenees-mid-
deltegens defcheurbuik als defe befien. De Lappen eten dekniet alleen
verfch afgeplukt; maar weten die ook elders medete bewaren, gelyk
ik hier voor hebbe gefegt.

Daar groeitby haar ook een vrugt diewybyons Framboy:j'en noe-
men : item een foort van Krakebefien, welkefeer kleine Blaadjes heb-
ben ,enby de kruidbekhry vers Chamataxus genoemt werden; de
Sweden uitoorfake (mem ik) dat deKrayen die
ker beminnen. Men vinder ookRoofe beften welkeklein fijn , diemen
in het SweedsLingon noemt. Daar fijn ook nog andereSwarte Beffen ,
welkenfy in defelfde taal Blaobar hieten, en by de Hoogduitfen Myr-
tilli: dek zijnderal zoo overvloedig als de andere {oorten. Daar fijn
nog wel andere vrugten , waar van dat volk weinigwerks maakt, zoo
dat men , om kort te gaan , aldaer allerleifoorten van Beflien vind.

Lapland brengt ook feer veel droogen voort, als daar is voor eerft de
Steen Angetica by deKruid-fchry vers Angelica Petrofa gefegt, maar de
Lappen noemen ze in 't fpeciaal, het Lapland-Kruidoh Samigraes, om
datfe dat geern eten, en dat het een goedegefonde fmaak heeft: het
werdby hser ook wel pofco gehieten. De ftronken zijn mals en kort,
maar grofen wel gefloten, die men daar in grootemeenigteheeft. Ook
heeft men'ereen overvloedvan groote Sutring , welke deLappen eten ,
gelijk wy eldersgefegt hebben.

Men fiet'erook veelandere kruiden , die in geen andere plaatfen
meer groeyen, derhalven(ijnfè feldfaam ; onder allen is'er een kruid ;
datfe Rheen-kool hieten,ofwelkleine Laplandfe Sthoen ;om dat desfelfs
bloem t'eenemadeen Laplanders Schoen!gelijk is,de koleur der bioem is
blauw, met dryryen trofjesineen.Schaaltjenof't Kokertjen, de bla-

'■jn feer breed, even als die van degemeeneKool; de {tronk heeft •'te van een vinger, maar deWortel is buiten gemeen bitter. Dit
kruid krijgt fijn grootein leerkorten-tijd; het ftrekt fig uit aan alk lij-
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en desfelfs InWoonderen. 111. Boeck. 3 j
den, en regt fig feer hoog op, jafelfs tot dry ellebogen hoogte, enfom-tijds wel hooger. 't Is een kruyd dat niet gebruikt werd, en fchadelijkis, zulksdat'et qualijkvaneenig beeft gegeten werd, endat zyfelvevlieden als een Fenijn.

Nog wall'er een anderkruid inLapland, datfeer nut en medicinaal
is, en felfs van deLappen in grootewaarde gehouden werd , hebbende
met de jonge Pinkfter-nakels eenige over-eenkomft; fy noemen datkruid Mofarooth, 't heeft de Bloemen en fmaak alsPimpernel; het waftlangs de Meiren en loopende Waters, De naam Mofarooth fchijnt geenLaplandfe taal te wefen, maareen Sweedfe naam, en 't isfoo veel te feg-
gen als een kruid dat in Brockagtigc Landen voortkomt, alwaarvecl
Mofch groyt; hoe datfulx deLappen hieten, heb ik nog nietkonnen
gewaar werden. Volgens de meiningvan Lundius werd het fclvete-
genswoordig van deLappen Welkgnigroes genoemt, die'erdefe befchry-
ving van geeft.

Dit kruid, fegt hywaft opverhevene aardeoft kleine heuveltjes, endat in morasagtigeplaatfen; het fchiet fijn wortel feer diep in d'aarde;
hetis grofen gelijkend van koleur en Figuur na de Tabak; van binnen
wit,d'uitfchietendebladen fijn feer fmal en fcheiden deen van d'ande-
rein verfcheidene takken, johan Franhnius fielt die onder defoor-
ten van wilde Pinkfternakelen; deWortel van dit kruidis nietallecn
medicinaal, maar ook feer bequaam om den honger teverfadigen, vol-
gens het getuigenifle dat de Lappen daar van hebben gegeven j 't is
in de medicijne een deftig middel tegen het kolijk, en dient tegens allebuik-pijne gebruikt te werden.

By ditkruid groyt gemeenelijknog een ander kleinkruidjen , wel-
kers wortel en bladen het vorige byna gelijk fijn; men moet fig wel
wagten van hetin plaats van het andere te eten , want het verwekt een
buitenfinnigheidoft ylhoofdigheid, 'twelk deWildePinkfternakelen
in Hollanden Engeland mede doen, waar van by denvermaarden Th:
Willeseen voorbeeld te lefen is.

Dit quade toeval is ook eens aan een jongeLaplander gebeurt, welke
in de Schoolvan 'tLapmarkvanUma ft u deerde, defe van ditkruid e-
tende, verloor op defelfde tijd fijn verfland, en liep in het Bofch wel
twee maanden langfonder te eten. 't Gebeurde ten laatften dathy el-
dersonder een dak gedroogde Vifch vond en daarvan at, waardoor
hy van fijn quaal genefen wierd. Weder by fijn finnen gekomen fijn-
de, getuygdehy dathynegeaRivieren overgefwommen was, en dat
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hem niets foo fwaar te voren quam, of hy fouw het konnen hebben
uitflaan.

Dit fijn dannu dekruiden diewy fonderlingin Lapland meinen te
wefen j vorderswat d'anderekruiden aangaat is'er niemand tot nu toe
geweeft dieeen nauwkeurigebekhryving van deLaplandfe kruiden ge-
daan heeft, en eenigefiguuren daarvan in 't ligt heeft doenkomen.

Alhoewel in Lrpland eenige fimpele droogen waffen , en van fom-
mige genoeg gekend zijn (foo fijnder egterfoo menigerlei foorten niet)
als we! ganfeh Sweeden door gevonden werd. Olaus Petri heeft aldaar
des Somers niet geweeft,foo dathy weinig heeft konnen aanteikenen;
in'tWefter Boihni.t opdeFrontkren , alwaar het befte deelvan Lap-
land gelegen is, heefthy ontrent vier en twintig-derki foorten van
pelen aangeteikent. Men vind daar noit Agrimonie, Scherlei, Leu-
werk-voet, Hypericon oft SintJansKruid ,'Perforata gefegt, Pimper-
nel , efulla, nog meeranderekruiden die men in Sweden fiet waffchen.

Ik treed nu over tot fekere foorten van Mokh, welkein Lapland
vedderlei, en met verfcheidene kokuren werden voortgebragt. d'Eer-
fie onder deMoffen, is de Boom-Mofch, diewel meelt aan de takken
van demift-boomen hangt, waaruit een hars voortkomt; ook waft
wel deMofch aan verfcheidene andere geboomten,even op diewijfeof
het zeer lang hair was, 't welk de Sweedên Laaf noemen.

11 De tweede M>fcb groyt in een groote overvloed ganfeh Lapland
door, 't welk deRheen in deWinter tijd voor voedfel ftrekt, he:v/aft
op d'aarde, felfs onder de Sneeuw, want deRheen , alsvoren verhaalt
is, weeten deSnee met haarPooten weg te fchrabben, en defe Mos op
te zoeken: defelvige is wit van koleur, met langagtige bladen , maar
klein en dun , waffende wel een voet hoog.

' De derde foort van Mofch groyt mede op d'aarde, maar is vry wat
korter; ookfijn de bladeren veel dunderen de kokur nog fchoonder,

i namelijk uit den geel-groenen. Defe Mofch isvoor de Voffen een doo-
delijkvergift; daarom wetende Lappen diefijn te ftampen en tever-
bryfelen, mengende die onder eenig aas, dat de Voffen geern eten, wafj:
doorfy dan{.erven en dus gevangen werden.

De vierde Mofch {iet men van gelijken op de aarde waffen , fijnde
1 ganfehLapland doorfeer gemeen; desfelfs koleur is rood: zy iskort,

uitnemende fagt en delicaat. Defe groote fagrigheid en teederheid
maakt dat de Lappen die in plaats van pluimen gebruiken , gelijk wy te,
voren elders hebben gefegt, want fy bezigen die felfs om dWftgeboo-
ren kindertjes in te feggen» Mea
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Men heeftmy nog van een vijfdefoort van Mofch verhaalt, diefeer
breede en lange bladen heeft, deLappen geven die de naam van Fath-
na; defe is wonderlijk goed tegens d'ylhoofdigheid, wanneer men ze
toteen fijn poeder ftampt, en met eenig fopinneemt. Maariktwijfel
felfs of men die onder derang der Moffen mag tellen; ikfouweervan
gevoelenfijn dat hetkleineRijsjes oft Vefcltjes van de Angelica waren,
fijnde feer klein gefneden oft gehakt, vorders bereid en onder d'aard
gekookt, waar van wy genoegfaam opeen ander plaats gefproken heb-
ben.

Het laatfte daarwy eindelijk van dienen gewag te maken, is een
foortvan kruid; dat in Leplandon verfcheidene wijfcnwaft; debeftevan allenvindmen ia de valleyen oft laagten van deBergen Fellices ge-
fegt, fijnde fagt, korten volfappig. op andere plaatfen
voortkomt, is veel langer, rouwer en drooger. Nog is 'er een derde
fpeeie diefcer langen foet is; welkersbladen feer dunen puntigfij n.

De Lappen vullen daar haar Leerfen mede, gelijk wy te voren ver-
haalt hebben, ook Heken fy dat in haar Schoenen en Moffen oft Wan-
ten, om fig van debittere koude te befchermen.

Het waft aan de kanten van loopende Watertjes, dieover hetland
loopen van de Bos-Lappen ; fy vergaderen hetindeHerfts, bereiden
het, en weten't felve in gedaantevan grootecirkels te drayen, 't welk
fy aldus aan deBerg-Lappen verkoopen, om de jongeRheedjcs, kaas,
en diergelijke dingenmeer dn te leggen.

VII. HOOFTSTUK.

Van de Minen die/¥■ Laplandgewonden Werden. Ontdekking van
■ Silvermineni Loot-aders ,• Loot-minen. Silver-minen. Marca-

fita. Werkhuis, De Luiheid der Lappen is doorfiaak dat de Mi-
nen nietoutdektwerden. Koper-minen. Verfcheide Ij'etminen.
Goudminenzijnnog nietgevonden.

d'/~\Uden hebbenonbedagtclijk gefegt, dat'er eenigeMetalenin
I 1Lapland gevonden wierden, en dataan d'uiterfte einden van

Scandincevien en 't Noorden; alleenigiffer een die dat nieten
fchrijft, wantOlaus Magnus loochent ten hoogften, dat'er tot fijner

Eee 2 tijden
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tijden toeeenigeMinenvan yfer, koper, filver of 't diergelijke metalen
in de vergdegene Landen van't noorden fijn ontdekt; alhoewel den
feer Heiligen man Job elders fegt, dat het Goud van de zijden van't
Noorden komt. Defe Minen aldaar dan niet gevonden werdende,
noodzaakte haaral haar gereedfcti3p met houte Spijkers en teenen aan
malkanderenvaft te hegten, wantte geen yfere Spijkers of iets dierge-
lijks hebben,

Maar int jiarvijfendertig defer eeuw, onder de deRegeringevan
deKoninginne Chriftina heeft men Silver-mijnein 't Lapland van Pitha• ontdekt, by de Nafafmll niet verre van den oorfprong der Riviere
Skeellejftheo , na de hoogten toe van deBergen Fellices, dieSweden van
Noorwegen fcheiden. Defe feer abondante Silver- mine doer genoeg-
fame blijken, dat'er in allede vafte Landen noodfakelijkeen grooteme-
nigte metalen moeten fijn : derhalven moet men foo ker de voorfeg-
ginge van den vermaarden ftof- fcheider Paracelfus' niet volkomelijk
verwerpen, dat men namelijk in de Noordfe Landen tuflehen defeftig-
fteen kvenrigfte graadbreete, zulkeen Schat-kamervan Metalen fouw
vinden, als men oit dkrgelijks in 't Ooften niet ontdektheeft; defe re-
kening van d'ontdekking des tijds, neemt hy uit openbaring. Dit is
dan d'eerfte Mine,welke oit inLapland ontdekt isgeworden.

Seker Laplander met namen Loens Perfon wonende int fteenagtige
Pitha, welke Diamanten {leep en Paarlen logt, heeft dieontdekt. Eric
Femming Fransman Baron de Lais , Raads-hee'r van 't Koninkrijk,
wierdPrefident enopfigter gemaakt van die Compagnie om't uitgra-
ven defer metalen te bevorderen; defe wierd gefonden met fijn medege-
kl Hans Philips, doorde Gouverneurs desRijks van dietijd tot de Mi-
ne van Nafa. Hv deedfedan doorKoninglijkelaft openeu , Hellende
aldaareen Magafijn-huis van allerlei noodzakelijkheden om in deMine
te werken en het Silver daaruit tehalen.

De Loot-ader is daar feer goeden rijker als dievan het Silver; om dat
het foo hard niet is, maar alleenig een fteen, diemen ligtelijk tot fand
kan brengen, welk men fonder grootemoeyte bewerken kan , 't geen
aldaar doorkonft gefuivert werd en in fijn behoorlijke form gegoten.
Men heeft de gewoonte van defenBerg te openen niet met yfers, om
daar uit te houwen ,'t fy hamers, beitels oft anders, maar met holen,
welkezy met Bof-poeder vullen, 't welke ontfteken fijnde doorhet
vuur, defe berg in verfcheiden ftuckjes doetberfte en openfpringen.

Men heeft nog fcer wdnig tijds in defe Mine gewerkt, wantin den.
oor-
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Oorlog tuffchen Sweden en Denemerken, onder het gebied van Ko-
ning KarelGufiavus , omtrenthet jaar feftien hondert agt en vijftig, I
was'er kker Gouverneur van Noorwegen von Anen genoemt, ko- b

mende voor deKoning van Denemarken , en dezeheeftk bedorven ,
na dathy alk deWerken hadde geruineert. Soo dat'ertot nu toe nie-
mand gevonden is, die de koften heeft willen doen , om dek Mine te

fuiveren en te doenbewerken; wantdaar hooren feer veelkoften toe,

eer dat men daareenige profijten uit foudekonnen verhopen, derhal-
ven is hetvoor een particulier fwaar om aan te taften.

In de derdeMme vind men Silver, zy is 't Lap-Mark van Luhla gele-
gen , dertig Sweeefe mijlenvan deKerk in deParochievan Luhla; fijn- r
de Kiedtievary genoemt, dat isfoo veel te feggen als Steene-bergen ; de-
fe wierde in 't jaarfeftien honderten kftig door kkeren JonasPieterfen,
die tot Torpenjaur , was gevonden. Defe is by na int midden vandk
Land gelegen, alwaar het quartier is dat de na3m draagtvan Torpenjaur,
plaatft opeen feer hoogen Berg, hebbende twee mijlen op dentop,

fcheidende Sweden van Noorwegen, en is fes mijlen van Rcedftad, een
klein Landtjen van Noorwegen, tullen 't welken Kiedtkievarri een
feer hoo"etop is, fijn de onder de Lappen feer vermaart genaamt D_o.-

fidl, gelegen opde weg, welke gaatvan defe Silvermine naNoorwegen
toe , waar over het onmogelijk is in de Winter te reifen , en dat om de
uitftekende hoogte; behalven ditfijnder nogker verkhrikkelijkeen
vervaarlijke dwerrel winden en Itormen , welke beletten denreiliger
daarover tepaffèren. 'dAder deler Mineheeft vry veel Silver, fijnde aan alle zijdenverre
uitgebreid; men vindfevol Marcaftte oft Vuur-fleen van een witte ko-
leur Men heeft verkhidene openinge gemaakt om daar in tekomen,
maar overal vindmen hetfilver evengoed en van deklfde alloi. Sy
heeft defe moyelijkheid, dat'er geen Boflchagien digteby fijn. Want
het houtmoet'er weleen mijkof anderhall van daarna toegebracht
werden: daarom moeten fy in plaats van hout, Kannon Poeder oft
Bus- poeder gebruiken, op die wijfe als ik hier na feggen fal.

Het Werk-huis alwaar men waft, oi daarmen dAarde fuiven en
waft, dieeerft uit de Ader gegraven is, is wel vijf mijlenvan de mine j
af gelegen, welkeplaats feer vermakelijk is, alzo'erveeleRivieren tefa- ,
men loopen, zijnde de voornaamfte gehieten, deRivier ge-

naamt Davrüok vloyt daar ook na toe; hetBofch isker groot, be-

ftaande uiteen groote menigte Boomen, voornamelijk ftekel beften,
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3« Hiftorie van Lapland,
menigte Kruiden en hoy. Op die plaatfe is het Viffchen mede feergoed, want daaris overvloed van allerleiVifch, gelijk als groote Salm,kleine Sahn, Snoek, Baars en andere diergelijke meer. Men kan dervande Kerk van Luhla in de Somer metSchuytjes komen, behalvenop eenigeweinige mykn na, en aldus brengt men met zeer kleine ko-ften alle noodfakehjkheden tot hetWerkhuis; ook kan men al het ge-fuivert Silver door de golf van Bothma daar van daan voeren. Menwerkt hedensdaags nog aan dde ilver- mine, want die dekoften daarwillen aan doen,konnen daar geenkleine profijten uithalen.Behalven defe tweeSilver-minen fijnder nog meer andere", maar nie-mand heeft tot nog toe ondernomen die te bearbeiden , wijlfe feer ver-re gelegenfijn, de meefters daar het opfigt niet over konnen nemen ,
ten {y metgroote moyelijkheid; wijl dan niemand defe f ware koftenwil aanvangen, foo ift dat'er tot nog toe geen profijten fijn uitgehaalt,derhalvenmoeten fy ledig blyven leggen.

Laurens Andnejjengeboren Laplander heeft'ereene getoont tot Tor-penjaur in t gebergte van Firrovan defelve heeft'er nogeen gewefen al-ken.g een imjkgelegenvan de andere mine genaamtKiedtkyvari. Nog.fier tweermjlen daarvan daan een andere,fijnde een weinigOoftwaartgelegen; dekAder is in een dunne fteenbdlooten, maar welke feerhardl fchijnt omitebreken. d'Eerfte defer dry Minenis gevonden intjaar feftien hondert feventig , in de Somer. Sijnde in een fteen die feerhard was en een menigte van aderen had, gaandevan een klip van twin-tig ellen hoogte afC dat is tekggen twintig maal de diftantievan het ee-ne eind des arms tot het ander) gelegenop een ker groote hoogtedesBergs van Fiorovari, op welkemen nietkan klimmen dan met grootsmoyte en gevaar des levens. °d'Andere Minen fijn te voren al ontdekt geweeft, en daar isgrootehoop dat men nog meer andere fal vinden; ja fekeren Laplander heeftbelooft meer anderen te fullen toonen. Sy weten wel waarkz.jn, maardevreefe doet haar dieverbergen om niet te fullen werken, en op datfvvan hare vryheid en foet leven niet mogtenberooft werden. Dit doetdan haar defe ve verfwijgen, want fy foeken geen verdrietig nog flaaf-agtig leven te leiden. &-><"»*

Men heeft'er een in Lapmark vanTornagenoemtfuappawahoa, ontrent twintig mijlen var. de Stad T<w.
hondert vijf en vijtig door fekeren Laplander, welke een fteen oft
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klomp kopers aan fekeren ErikErikjen vertoonde, die het eerft uitge-
bragt heeft. Defe Mineis fuiver, en ker rijk , daarom agt men het de
moy te waardig te zijn, om de daar toe vereifcht werdende noodfake-lijkheden na toe te brengen.

Ik hebbe hier voren wel eenig perfoon genoemt, maar men meint
voorfeker,dat deMine doorfekeren Mr.AbrahamRheenftiern affefloor I
van de Minen,diemen gemeenlijk Noma noemt, in 't jaarkftien hon-
dertvier en vijftig, is ontdekt; defen bragt eerft tot Stokholm d'eerfte
fteendefer mine; welke de bewerkers bevonden hebben datuit hon-
dertpond Steen een vierdefuiver en deftig metaal is voortgekomen: de-
fen heeft dan het befluit genomen vanop fijn eige beurs de koften te
doen om dek mine te bewerken. Hy heeft my ditgefchreven, en een
gedeelte defer eerfte fteen gefonden, welke tot Stokholm is beproeft
geweeft.

Men heeft'er nog eenander int felfde Lap-Mark, leggende nat
Noorden, ontrent dry mij'en van de vorige; dekis gevonden ontrent
het jaarkftien hondert agt en kftig dooreen feker Laplander; dog de-
fe ader is foo goed niet om hetyfer, dat'er ondergemengt is, daarom
werkt men daarfoo hevig niet in , als men wel in de vorige doet; fy

*werd tfittangi genoemt. Men voert het Koper van defe mine door
ffriiddel van Schuitjes na het Werkhuis Kangis, om aldaar gefmoltenen
m d'Ovens gezuiverd te werden* En als danbrengt men het na Torna.

weinig rijde daar naheeft men nogeen anderKoper-mine, in 't Ge-
bergten van LapMark de Torna , ontdekt, genoemtRanawara, fijnde
alleenigeen mijle van denNoordfen Oceaan en van Titisforde» na het
Noorden toe, gelegen, diealk d'anderein goedheid overtreft: foo
dat hondert vijftig pond fteen , die uit de mine gegraven is, wel hondert
pond fuiver Koper geeft, volgens her gctuigenifled.it my Mr.Rheen-
fitern daarvan heeft gedaan, hebbendemy daar een goed monfter van
gefonden.

Ik heb nog een ander monfter van hem gekregen dat uit een vierde
Koper-ader komt, fijnde gevonden in 't jaarkftien hondert vier en fe-
Ventig. Defe Ader is medein'tLap-MarkvanTorna, in h't gebergte
genaamt Mangnawarra : Dit is een goede mine , dog tot nog toe niet
feer bewerkt, beltaandemeeft uitKoper-fteenen, die deen op dander
geftapelt fijn.

Menvinder ook nog Tfer-minen. Daar werd'er een in 'tLap-Mark
%'an Twnagevonden> fijnde vaft aan eenKoper-mine, genaamtSuwap-
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pevahra, -trekkende ook na een Berg, diedaar tegenover leid. Het
Yfer dat'er uit gehaalt werd, is feer goed. d'AndereYfer mine, is in 't
felfde Mark, genaamtJunefuando; zy is ontrent het veertigfte jaarde-
fer euwe gevonden, doorfekeren Laurens wonende op defelfde plaats,
fijnde van de Stad Torna ontrent twee en twintig mijlen gelegen, van
daarbrengt men het yfer na de Smitfeoft Werkhuis teRangis, alwaar
het rauwe Koper gefuivert werd, en aldaarfmeed menhet Yfer in Pla-
ten oft ftaven met de Hamer.

In hetfelfde Mark heeft men nog een derdeyfer aderin 't gebergten
genaamtGtüemara, ontrent vijfmijlen verre van Suappewahra. Defe
mine is mede fcer goed: ik hebbe 't geluk gehad, dat ikvan defclf den
affcfloor een proefjen gekregen heb, die my door brieven gefchreven
heeft, dat defe ader fcer groot is, en 't heele gebergte overgaat.

Dit metaal is hetbefte dat men van diefoort kan vinden, ookheeft
men daarzulk een grootemenigte, dat het ongelooflijk is, dat foo een
Mine niet uitgckdigt werd, de. halven is defe Ader nietweinig te ach-
ten.

In deBergen Fellices, is een uitftekende metaal ader tot Petziwara
in 'tLapmark van Luhla, ontrentvijf quart van een mijle van 't Werk-
huisoft Smitfe Qgikjok gehieten, alwaar ook een groote menigte van*
metaal-fteenen van deBergen gevallen leggen. Men werkt egter
alken aan de twee eerfte aders defer Mine; want niemant heelt die
rekoftcn, datik weet, willenuitftaan , om de derdeader
men.

Men heeft in defe Minen verfcheidenene foorten van metalen in de
voorgaande jaren gevonden, in 't jaarfeftien honderttweecc feventig,
geloofde men dat'er eene van Goudwas, maarmen heeft'er nog geen
fekereontdekkingeaf: ik fal hier niet meer van fpreken ; en verge-
noeg my dan alleen in defe gelegentheid met d'autheurenaangeteikent
te hebben, welkefchryven dat defe Mine ontdekt is. Maar in Sweden
ten tijde van Guftavus d'eerfte, fchijnt Olaus Magnus fulx met defe
woorden tekennen tegeven. Jobfeyt dat de Goud-minen uit het Noor-
denkomen; men fegt ook datGuftavus d'eerfte dieontdekt heeft, en datfe

feer geagtfijn. Maar dit was alleeneen enkel uitftroyfel, dat door een
onfcker autheur is gedivulgeert,fonder dat'ereenig gevolg na gekomen
is j want defeMine is totnog toe van niemantbekendgeweeit.
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VIII. HOOFTSTU K.
Laplandfe Gefteenten , waar voor Gods-dienftgedaan Werd, Platte

ronde Steenen. Seilfteen is daar niet te vinden. Diamanten oftCriftal, met Welke men Amethifften, Tofaas,
Taarten, in Wat Schulpen de Taarlen waffchen.

MEn vind een vervaarlijke menigte van groote Steenen in Lap-land, maar die fijn rouw, hard, engeenfinsglad, ookkan-
menfe nauwelijks met een hamerfattioneren,en tot eenig goed

werk bequaam maken. Sy fijn byna alle afch-grauw, gelijk als deKlip-
pen gemeenlijk fijn. Menvinder veel ontrent dekanten van derivie-
ren en Meiren, welkeby na eenige figuren van Beeften vertoonen. De <Lappen maken daargroot werkat, regten ze op in form van Goden, en <eerenze onder denaam van Stoorjunkare. «

In'tLapmark van Torna, ontrent de mine Junefuando vind menl
aan de kant van de Riviere, Torna een menigte van platte en rondecSteentjes, even ofhet ftukken gdds waren , fo grootby na als een hal-
ve Rijksdaalder, geelvan kokur, enfehijnen wel uiteen etter gefor-
meert te wefen; maar wijken de keyen nauwlijks in hardigheid. Ik
hebhiereen figuur by gedaan geteikentmet de Letter B. •

In deMinen van de Metaal fteenen vind men welagtderki gedaan-
ten , dievolkomelijk glad, gepolijft, glinfterende,en als foodanigdoor«
de natuurgemaakt fijn ■ Sy fijn altijd klein, nietveel grooterals Hafe-
noten,of wel foo klein. Daar is weinigof geen koper in; maar ze heb-
ben niet minder Swavel, welker figuur op de Letter C uitgedrukt
ftaat.

Men kan nog niette wel feggen of 'er Magneet-fteen oft SeilfteeninLapland gevonden werd of niet; Olaus Magnusfegt aldus,-dat men op
iPemden van de Noordjè Bergen Seilfteen vind, waar door de Scheevaart
nteeftgeoefent werd; het fchijnt datfe daardoor eenige Bergen onder
de Pool verftaan hebben, welke eenige autheuren vertieren dat vol
Seil-fteen fijn; maar fulkx bewijftgeenfins datin Laplana fulke Ber-
genfijn; want ze word daar niet gevonden: daar fijn egter autheuren
welke verfekeren dat'er Seil-fteen in Lapland gevonden werd.
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Menfiet evenweleen feer grootemenigte van anderekoftelijke ge-
fteenten in de gebergten, onder allen is'er de Diament, Anethijft en
Topaas,

Men noemtfegemeenlijk Diamanten, maar ze zijn in der daad niet
veel meer danCrijiallen, gelijk als de figurete kennen geeft. Sy wer-
den aan allekanten van Lapland gevonden , hangende aan deklippen en
aan de Steenen van verfcheiden groote , fijnde d'eene van d'anderein
groote en verfcheidentheid onderkheiden. Sommige fijn foo groot
alseehkindshooft, g-lijkik gefien heb by den roem-rugtigen Graaf
MagnusGrbrèel de la GardieGroot Kamelier van het Sweedfe Konink-
rijk; Sy zijn feer groot, rouw, ongelijken ongekhikt; dekoleur is
feerfchoon, aangenaam, helder, klaar en gtinflerende, behoevende
voor het Indiaanfe Criftal niet te wijken ; daarfijn eenigeWolkjes en
Vlekken in die geel en fwartagtig fijn, benemende lomwijls hare glans
enluiller. Men vind'eregter feerfuivere en heldere, d'andere vind
men hieren daar in de Myn-aderen . fchijnende eenige fpkten teheb-
ben; deen is uit de natuur veel gladderen netter gepolijft; d'andere
fijn rou wer, quaftagtiger en oneffender; 't eene Criftal isook fomtiids
harderals het andere Criftal ook onder die, welke menBoheem-
feKriftallen noemt.

De Lappen gebruiken fe ook by gebrek van keyen om vuur te flaan,
want fe geven meer vuur als dekeyen klfs, wanneer men daar met een
ftaal opflaat. Ik hebberinmijnKabinet, met welke men de preuve kan
nemen, dek is met eenftuk Staals ineenLaplandfe Beurs gelegen, fijn-
de toteen vuurflag feer bequaam.

De Steen-flitpers weten defeKriftallen oft Laplandfe Diamantente
polijften, foo datfe doorkonft gemaakt werden als fijneDiamenten,
wantdie niet beter weten, (ouden de felve da3r voor erkennen. Sulke
Kriftallen oft Diamanten heb ik ineen figuur onder de Letter A ver-
toont , hebbende de natuurlijke grooteen behoorlijke form»gelijk als
ik diei n mijn Kabi netbeware.

Diergelijks fpreekt men ookvan de Laplandfe Amethiften , maar die
fijn feer bleek, duif/ter en metverfcheide vlekjesbefet, foo dat ze by de
Boheemfein geen vergelijking komen; want fe aldaarveel fchoonder
gevonden werden, ook fijnfe veel raarder, deennog danderis foo ge-
meenniet alsde eerfteDiamanten.

Hier dient ookvan de Topaas gefproken; ik bewaarder een in mijn
kabinet, dievan Lapland gekomen is, fijnde foo helder als kriftal,

be-
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behalven dekoleur welkena den bleik gelen helt: en men verkke*t
mydatbyna alle d'andere zoodanig fijn, enfoovuurignogkhijnend
niet vallen als wel d'andere, diemen eldersvind. 't Is 100veel dat men
in Lapland allerleigefteentenheeft, maar alk haar koleurennogluifter
zijnfoo fchoon en'helder niet als van de geenen dieuit Indien komen.

Ik falditHooft-ftukmetdePrf-r/e» befluften, alhoewel die onder j
de gefteenten niet en behooren. Menvind lommige Paarlen in deLap-
landfeRivieren ; derhalvenfijnder eenigeLappen, die haar werk ma-
ken van die te Viffchen; de Laplander JohanPieterfen oft Peterfon,
welke d'eerfte Silver Minevan Nafafitell ontdektheeft, is van diegene
geweeft; want hy heeft wel uitdrukkelijk gekgt. Dat fijn ambagt
■was Diamanten te flijpen en Paarlen te foeken. Men heeft in deNoor-
der dedenRivieren, in welke deftaalen gevonden werden, want men
zkt'er Schulpen, daar dePaarlen in waflen, fijnde feerfchoon , en niet
te veragten, alhoewdfe bleek en flauw fchijnen, miffchien datde gro-
tekoude d'oorzaak is,datfe het meefte van hare levendigheid verhelen,
welke men in de Indiaanfe Paarjen fiet. Het gebeurtevenwel fomtijds
dat'ereenige gevonden werden, welkevoor de orientaalfe in genen de-
len behoeven te wijken: want fy overtreffen defelve gemeenlijk in
grooteen volkomene ronte: dog die fijnder feer weinig onderde ge-
nen , welkerijpen volmaakt fijn te vinden , want de meefte vallen niet
al terond. Daar is een groote overvloed van onrijpe en onvolmaakte
Paarlen , waar van fommige welrond fijn aan eene fijde, maar aan d'an-
dere fijde plat; welker agterdeel bleek en geel is, of van een roodeko-
leur ,ol diedoodverwig en duifter is; maar aan d'andere ronder fijde
fijnfe helder, levendigen fchoon; waar van ik fommige in mijn rari-
teit kas bewaar. Men heeft my over eenige jareneen Parel laten fien,
dievan Botbniatot Stokholm wasgebragt, fijndefoo groot,volkomen
rond ,en van 100 een fchijnende en heldere glans,datfekere Dame van
groote ftaatdaar geern honderten twintig Rijksdaalders wildevoor
geven ; deJuwelierfeide, indien hy'ernog een diergelijke by had, dat
hy ze dan voor niet minder wildeverkoopen als voor vijf hondert
Rijksdaalders.

Derhalven heeft Lapland nog iets waar voor het fig kan doenachten.
De Paarlen waffen alhierniet in fulke Schulpen gelijk als in Indien,bre-
de, platteen byna ronde gelijk de gemeene Ocftersdoen; maardefe
Schulpen fijn langenhol, even eens byna als de Moffelen, diemenniet
in deZee vangt, maar inde Rivieren. De onvolkome Paarlen, die
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niet volkomelijkfijn geformeert, fijn aan de Schulpen alleenig vaft ge-
heght; maar welke volkomen fijn, fijn nergensaan vaft, maar losin
de Schulpen, foo datfe daar uit vallenkonnen,

IX. HOOFTSTUK.
Laplandfe Rivieren, Meiren . Fonteinen en , desfelf

oorfptongen, grondenenbenamingen.

LApland is een van de aanzienlijkfte Landlchappen om haar menig.
vuldige wateren, Fonteinen , Rivkrencn Meiren met de welke
het befproyt werd. d'AlderverrowfteRivieren , welke hsrens-

menva» hare Lapmarken gekregen hebben fijn deRivier
Umeao, Torneao, en
Pitheao, Kimtao.
Luhleao,?,

Defe Rivieren komen van de Noortfe Bergen afdalen, makende
vorders veel kleine watertjes en Riviertjes, waar van fororcige grooï
genoegfijn; defe ontloflen fig in de Gelph van Bothnia.

De RiviereVmdela doet deRiviere Umeao (lellen.
De Lappen fijn van gevoelen dat de i.iviere Umeao fijn oorfprong. neemt uit een kleine Fontein zijnde in het gebergten Fellices, welken

Noorwegen van Swedenfcheid; dat ook dek Fontein byna altijd on-
derd'aardebedekt is, bediende elders ontrent eenig Meir uit, alwaar
fijn water uitloopt en uitvloyd, makende alfoo verfcheide Meiren, en
loopende wederom daarvan uit, waar door defeWateren aanwaffen,
en een groot getalRivieren uitmaken.

Vorders deRiviere Skellepe maakt deRiviere Pitheao.
DeRiviere Avtlajoki vermeerdert deRiviere Kimiao, en defe dry

Rivieren fijn dekkinlleniet.
DeRiviere Luhleao heeft twee oorfprongen; d'eerfte is een andere

kleineRivier, diedikwijls de felfde naam voert, ontfangende in 't Lap.
mark de Luhla feer vee' kleineRiviertjes, welkevan deBergen Fellices
komen , namelijk deRivieren

Pyrrijaur, l K'tttagiocb,
Kardjoch, \ Laitijoch, en
Darrijoch, Sitttjoch.
Quikkiocb, ! £)ie

4 4

Oorfprong.

Luhleao.

Pitheao.
Kim ao.

Oorfprong.

Umeao.

Rivieren.

Eiflorievan Lapland,



Diefïg alle ontlofen in dekleineLuhleao.
d'Andereoorfprong oft grooteRivier van Luhleao,is wel degrootfte

welke men Stoor Luhleao hiet, defe ontfangt ook feer veel Rivieren

Van gelijken ook de Rievier7or»Mokrijgt ook in fijn boefcm de
rivieren.

Keungtma, en Tangeleao.
'Als ookeenige kleine mindere takjes van andere Rivieren. Soo dat

defeRivier weinigvoor d anderenbehoeft te wijken, eensdeelsom haar
fnellen loop; anderdeelsom haar overvloedigwater,

't Gebeurt menigmaalsom het vierdeof vijfde jaar, dat het Ysen
de Snee van deBergen Fellices komt te fmelten, waar door defe groote <Rivier foodanig opgevult werd, datfe over haren oever wel dertig of
veertig ellebogen hoogkan vloyen.

Dewijl nu dekRivieren , vol water fijnde van deBergen, hetLand
doorvlietenen fomtijdsbverflroomen , hebben fy aldaareenig Water- \loopen oft Water-vallen waardoor het Water met eengroot geraasvan
boven neder ftort, 't welker fneile loop geen Schuiten konnen weder-
ftaan.

Zy hebbeneen fekere Water-val in 't Landfchap van Luhla , diefe
Muskaumokke hieten.- item nog een tweede Sao genoemt; met nog'een derde welke men de naam van Niomelfaski geeft, dat is foo veel tey
feggen als Hajen-fprong,SaltusLepormus, om dat deRivier Luhlao ker
eng is, en foodanig tuflên twee Bergen, die fo digt aan malkanderenrei-
ken , dateen Haas van deneenen Berg op den anderen over het water
kan fpringen gedrukt word.

Diergelijke Water-vallen heeft men ook intLandfchap Torna;
Waar van de namen deraanzienlijkftevolgen.

d'Eerfte is Tarrafors niet feer verre van de Noorweegfe Bergen gele-
gen ,fijnde een van d'alderfterkfteen dekragtigfte Water-vallen.

Die, welke men Coeng;erbruksFors noemt is de tweede. Vorders die
van Lappia Fors en nog dryandere, ontfangen met elkander het water 1datvan boven afloopt, defe noemt men Palloforfer , d'andere Kettille
Forsen de laatiteKukulafors, fijnde niet verre van de StadTorna.

Dek Water-vallen beletten grootelijks de Scheepvaart, maargeven
groot voordeel aan de Werkhuikn en Smitfen dtr metalen : defe, kg y

ik , hebben daargroote nut af, behalven dat ik van d'overvioedige vifch d

kom t«(preken, die daaruit gevangen werd.
Fff 5 Be-

Nadeel en
roorc.ee.
dei Water-
gallen.,

Tarrafori.

Coenger-
bruLsiors.

Hafe-
fproirg
waterval.

Water-Io«_
pen.

Vloydwej
over.

en desfelfs inwoenders. UI, Boek, 4$-



4* Hiftorie van Lapland,
Behalven deRivieren , is'er ook een groot getal Meirenganfeh Lap.landdoox; daarfijnder egtermaar weynig bekend, onderde welkenhetMeixLulatraskis, int Landfchap Luhla, door welkers middende Rivier Luhlao vloyd; dit noemt men het groote; item het MeirLugga.
Soo deen alsd'andere hebben meenigte van Salmen, foo wel als hetMeir Subbaig.
Langs deRiviere genaamtkleine Luhlao zijn veel Meiren, en onderallenfijnder

Saggati, Sytuok,
Rit jak, Waykijaur, en
Pirrijaur, Karragien.
Skalka,

Welke laatlle het grootfte van allen is: hebbende allerleifoorten
van Viffchen.

Het felfde is ook intLandfchap Pitha, alwaar feeraenmerkeJijke
Meiren zijn, als

Hornafraudijaur ,I Pieskejaur.
Arfutsjerf, en

Voornamelijk is hetvoornoemde Meir Stoor Afuan, foo wijden uit-gebreid , dat men'erfoo veel Eilanden in telt als'er dagen in 't Jaar fijn.'Lundius fegt dat het Meir genaamt Arfuisjerf wel agtien mijlen
groot is.

Het Meir Enaretresk fijnde gelegen in hetLandfchap Kimi, over-treft in groote allede Meiren int ganfche Land; het nadert fcer aandePool ; heeft byna ontelbare Eilanden, in welke kleine gebergtenfijn, die in manier van Pyramiden opftaan ; dog defe fijn niet bewoont.Menkan defeEilandenniet voor een aanwas ott ophoopingrekenen,
maar voor een vaffigheidj want defe Eilanden, alhoewelfe klein fijn,
hebbenfoo grootengetal,en d'Oeversdefes Meirs fijn foo wijd, dat'erOoiteenigLaplander geweeftis, diefeallevan zijn leven heeft befigtigt.

Menheeft in Lapland verfcheide Meiren, welker omkring nietfeer
grootis, daar een grootemenigte van Vifch gevangen werd. DeL<a>-ym noemen die in haartaal Saivo, dat isfoo veel te feggen als Heiligenen Heiligdommen; fy fijn in foodanigen achting, dat'erniemand ge-vonden werd, diedefelve derft profaneren, en ontreinigen.Lapland heeft ook een menigtevan Fonteinen en Water-bronnen, wel-ke in deSomer fcer helderen verfriffende fijn, fy komen uit het Sand
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op borrelen, als een loopende Rivier, fig omdrayende alseenkleyn
rond, even als een tol fig omdrayt; ofalseen water dat van den Stok
in een vatomgedrayt werd.

Men heeft anderh.df mijlevan Li/'kfala Scholeder Lappen in 'tLap-
Mark van Uma fckere Fontein, welkers water feer gefondis«n medici-
naal : des felfs water is verdeiltin dry Beekjes, waar van het eene te-
gen het Ooften is; hetander loopt na hetWellen, en het derdena het
Noorden toe. De Sweden gebruiken dieom deTandpijnte verfoeten,
het Water bevrieft noyt, al hoewel men het in een Bekken ol ineenig
vat doet.

Een yder defer Meiren in 'tbefonder heeft twee gronden , een feer
hooge, welkês welle in 't midden is alstuffen twee oppervlakten, en nog
een iffer lageren veel dieper, welke is als een onderfcheiden Meir; invoe-
gen dat het rncnigmaals gebeurt, dat de viflchen het oppermeir verla-
ten ,en in de dieptevan het opperfte gaan en fig verbergen. dAlder«
bygeloovigfle onder deLappen geloven dateenig God defe Meiren be-
ftiert en gouverneert, welke defclve doetbewegen en de Viffchen laat
verdwijnen, tot teiken dathy verontwaardigt is, daarom offeren fy
hen offerhanden om fijn toorn tebevredigen, en van hem te verkrijgen
dat deVifch wederom kome.

X. HOOFTSTUK.

Verfcheidene Aarde in Lapland, Zanden , desfelfsfchade in de So-
mer. Gevaar op de Bergen Fellices, Befchrjving der Berge»

Spoken op de Eergen. Toppen derBargen , namen. Se-
ker gebouw ten tijde des Sondvloeds gemaakt i wederlegging.
Vlakten.

d' K Arde waar van ikfpreekop'teind van dit werk, heeft niet de
r\ felfde hoedanigheden ganfeh Lapland door. Sy is beter dat

geen na Bothmatoe, zijnde bcquamer om te bouwen en aller-
lei zaadvrugten, Moeskruyden , Erten en Boonen te doenvoortfprui-
ten, die gene welke Tuinen op die ieltdeplaatfen hebben gemaakt, en
aldaarKool, Rapen, Pinflernakden, Radijs en diergelijke Kruiden
hebben gelait, konnen van de waarheid getuigeniffe geven. Op andere
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plaatfen isLapland vrywat vogtig, uit oorfake van de meenigvuldige
Meiren, ofdat het te fteenagtig en klippig is.

QaÉr {\m byna overalfeer veel onvrugtbareSanden, die aldaar door
defterke Winden gins en weder gedreven werden, vervullende en be-
dekkende de meefte vlakten des landsinde Somer, evenals de Sneuw
in deWinter, voornamelijk ontrent plaatfen d'gteby Noorwegen ge-
legen ; 't welkby na een algemeeneonvrugtbaarheid veroorfaakt, bre-
kende in de Somer alle de wegen.
1 Dit Sand dusdanig door deWind opgeheven fijnde, verwekt groo-
te moyelijkheid aan dereifigers; want aan alk fijden leggen groote
Sneuw-hoopen , die door deKoude Winden niet ontdoyt fijn ; als
ook dekleine en fwakke warmte der Sonne, en de kouden nagten doen
boven op de Sneuw een korft b. vriefen, welke in der daad niet anders
danVs fchijnt te fijn. Wanneer ditSand door de Wind gedreven fijn-
de j allede neuw volkomelijk bedekt, konnen de reifigers het gevaar
niet weten, maar reifen daar over met grootevoorfigtigheid, om het
infinken voor te komen. Want als hetgebeurt datfe op de Heuveltjes
fonder agterdogt klimmen , welke met Sand bedektfijn, en deopper-
korft begint tebrekpn, foofakken (y neder , fonder dat'erymand fig
kan redden, moetende aldaar noodlakdijkals ten grave nederdalen.

Daar is ook geen minder gevaarvoor die gene, welke op deBergen
Fellices harereik nemen ; want indiener een Storm-wind komt, foo
ifteen groot gevaar, en voor een reifiger geen kken geluk, daar door
tekonnen komen fonder fijn leven te laten; foo dat hetgevaar des
Winters met deker hooge Sneuw is, en des Somers met de Sanden, die
van de Gebergten afwayen , met welke de menkhen des Somers fchie-
lijkovervsllenwerden.

Lapland heeft aan defijde van Noorwegen feer veel hooge Geberg-
ten; de Sweden noemenk in haar oude Taal oft in d'Yslandk Taal
Fiall; in 'tLatijn Felltci, en Fellices; deFinnen noemenk Tundur,en
de Lappen geven diede naam van Tudderi of Tuddur. Cluverius noemt
den ganfehen aanhang defer Bergen intLatijn MomSaivo, wijl hy-
fegt dat d'Oofler-zijde van Noorwegen daar mede gefloten werd;
hierin volgt hy Plimus, welke in dieTermenfpreekt in 't Vierde Boek,
en 't dertiendeKapittel. De reputatie begint van daar grootelijks fig opte
doen, door de natie Injevons, die aan de/efi/de d'eerfte is van Duiifland.
De Berg Sevo is daar jeerbreeduitge(trekt, de R ipheeer Beigenvan hoogte
geenfins wijkeniein.datLand; Jy maakt een jeergrootegolf Codanusge-
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MMt, Ut aan het hooft der Cimbren, diemet EÜarder. befaut u, welks
•voornaatte toet Scardia is. Doch Adam van Bremen geelt dtfeBergen tn

Laplandde naam van Montes Riphat; maar het komt hiervan daan
dat hyPUnius met niet al te grooun oandagt geldenheelt, als ook geen
andere c chrijvers gelijkSolmus en Orofius.

Het zy wat naam men die geven wil, het is altans feker, dat het
genePliniusvan defe Bergen fegt feker moet fijn; fijndefeer w.jd uit-

ceftrekt, velende niet minder als d' Oude Riphaer Bergen der Oude
Scijthen. Me nrekend die onder het getal derAlpes en dat onder de
voornaamfte. Des fdfs hoogte en ver uitgeftrekthe.d gaan boven het
geloof; want haar Opper-toppen fchijnen denHemel te doorboren,
werdende ettelijke mijlen van deReifigers gefien; fy fijn ook eenige

mijlen hoog boven de wolken; en ftrekken ook vooreen Baken om
naar Noorwegen tereifen. ...

Op defe hoogeBergen flaat niet eenen Boom, zijnde de zelve altnd
met Sneuw bedekt, foo wel des Somers als desWinters, ofvan Sand en
Klip'ftecnen. c ~ . ,

De rang defer Bergen begint fig alknxkens te verheffen digte by
Zempt-land, en dat dooreen geduurige hoogte, geleidende na het
Noorden toe, fig uittrekkende wel hondert mijlen verre, tot die by

Tttuffiordeindigt, of miflchkn langs de golf van de Ys-zee. Soo dat
Noorwegen door dereeks delerBergen als dooreen Bolwerk oft na-
tuurlijk op geregte muur van de Provincie Sweden is afgekheiden,
welkefijn wefter Bothnia , Angermatinia , Medelpadta, Zemptia,
Herrendalia, Helfingia, Gejincxa, en Da/ia. _

Wanneer deLappen, die aan de voeten deferBergen woonen, eenig •groot geraasregens d.n avond maken, ofdatfeeenige honden aan het
blaffen brengen; foo fiet men daar terftond eenige vervaarlijke fpoo-
ken verfthijnen, dieeen naaren afgrijflelijk geluid van zich geven,hier
by (iet men Vuur en Vlam.die deLappen meinen dat door hareGoden
Storjunkare oft SedUe gemaakt word , welkefy feggen op deBergen
te woonen. Sy doen daar nog by , dat in dien ymant de itoutlieid
heeftvan met een vinger de verblijf plaats der Sedde te wijkn , terftond
de Snee neder valt, en dodelijke ltorm-winden, door her gefag van
dek verftoornde Sedde oprijfen.

Aangaanded' overigeBergen, zy zijn alk met een geduurige or-
der aan de anderen voort veroonden , fy hebben egter «emge toppen
enuidttkendepunten, died'eenevan den anderen ondcrkheid, als
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Bijlorie van Lapland ,5o
ook om de hoogte en de langte te kennen ; d'uitfteekfds fijn in eenfeer groot getal, hebbende verfcheide namen onder deLappen ; waar
van devoornaamlten van 'tLapmark deLuhla de volgendezijn.

Waifawari,
Sktpoive,
Nafawari,
Cerujoive,
Kioldawaari,
Niottuswa<ig,
Kidtkiwaari,
Zeknawaari,
Fierrowaare,
Cardawaari,
Steikawaan,
Skalopacht,
Darrawari,
Wognoujaart,,
Niynnas,
Kaskaoine,
Wallewaari,
Skielda waari,
Harrawaari,
Porta waari,
Kafa,
Seggock
Attivis &c.

Defe gebergten noemenk in d'andere provinciën van Lapland meteen anderen naam; maer het is feermoeyelijk alle denaamente we-ten : doch dat is ook geenfinsmijn oogwit.MIen moet hier niet vergeten . dat 'er in het Lapmark deUma, terplaatfe alwaar deBergen Teüiees beginnen, eeneis, fijnde veel hoo-ger als alle d andereBergen, hebbende opfij n top een vertrek, op eenleer vafte aarde, foo groot als een gemeene kamer gebouwten gemaaktvan groote quaftige planken: al-daar ten tijden /V-éals deZond-vloed was, foude gebouwt fijn , endat door die gene welke dagteh dat de Water-vloedfoo hoog nietfou-dekomen, maar men twijfelt of datLand doe ter tijd aibewoont isgeweeft j ook is het te gelooven datd' Hiftorie derSond-vloed aan de
L«p-
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en desfelf InWoonderen. 111. Boek. ji

Lappen nieten is bekend geweeft, als ten tijde wanneer het Chriften-
dom by haar een begin nam; ook ben ik niet van gevoelen dat dek
Plankend'onmatige logt (ooveel (aren, fouden hebben konnen te-
gen ftaan , fonder te bederven. Miflchkn datfe elders eenigebyzon-
dere Diluvi. met dievan Noach verwarren , en by gevolg aan d'eenetoefchrijven dat in d'anderegebeurtis.

Het Bofchagtige Lapland heeft een groot getal van feer fchoone'
Vlakten, foo dat het een menfch die wel fien kan , naulijks mogelijk is
het eind te bereiken , dekfijn koel, vogtig, groen, en zodanig metkruiden verfien, dat'erheek troepen beeften foo des Somers als des
Winters gaan weven en voedfel genoeg hebben.

Dit is dan het gene, 't welk ik volgens mijne gcheugenifle hebbe
konnen opftellen, derhalven fal ik een einde maken van het Sweedfe
Lapland te befchrij ven. Ik hebbe mijn beft gedaan om de waarheid
foo veel my mogelijk was , als mijn Rigt-fnoer, te volgen. Vaart
wel.

EINDE DES DER-DEN BOEKS.
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Naukeurige beschrijving

FINLAND,
en desselfs

INWOONDERS.
VIERDE BOEK.

I. HOOFTSTUK.

Kort begrijp van de ganfche Hiftorie
der Finnen.

Inland, beteikent foo vee! in onktaal als of
menkyde Schoonland, wijl het vermakelijker
en plaifieriger is dan Sweden j eertijds heeft
het de deernaam van Koninkrijk gevoert,
doch Hedensdaags is het niet meer daneen
heerlijkheid. Munfier fchrijft elders , dat
de Slavonifche Natieeertijds de Heerlijkheid
van Finlandbekten hebben; hebbende hare
Taalaangenomen, en levende by na op de

felfde wijs alsdc Mofcoviters en Griekken. Maardde Landen fijn
hedendaags toebehoortig aan de SweetfeKroon. Dit landfchap brengt
goed Koorn voort, want het iseenvlakkeLandsdouwe, met veel
Neereger Bergen e» Moraflen verfien als wel Sweden omeingelt is.

De voornaamfte plaatfen fijn Guft, fijnde een burgt; Abboeen
Biflchoppelijkeftad; Rafburg, Wijburg, het Hertogdom van Carel

Ggg £ en
Stede*
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derFinnen



Naukeurige hefchriving van Finland,5*
en diergelijke metx.Wijburglegt op-de grenfen naar deRuffen en Mof-
coviters. De ingèfetenen van Finland voeren geduirig Oorlogtegens
de Mofcoviters, dieaan de zee woonen, zijnde des Winters toe be-
vroren , dog desfomers bequaam genogom in te varen.

Aangaande deFinlandfe Taal, diefegik, is tweederki, de Bor-
gersvan Wijborg (preken al int gemeende SlavonifeTaal, en dat tot
Sibbon enBorge toe: maar die aan de zvde vande Zee woonen, ge-
bruiken meeft dè Sweetfefferaak : dog'dieint midderfvan Finland wo&
nen , hebbeneen tael op haar fel ven. De Sweetfe Taal is de Gorriifche
nietfeer ongelijk, hebbende grootegemeenkhnp met Hie van deDee-
nenen Noorwegers. Sy hebben onder haarveel alen die feer na
met onfe duitfe woorden overeen komen, dewijl hare Taal van d'Ou-
deDuitfchen fchijnt voorkomftig te fijn.

II. HOOFTSTUCK.
Beftchriving van Finland.

Finland fijnde een Landfchap Noordwaars gelegen, werd onder
de deden van Noorwegen getelt. 't Is foo groot, wijden lang,
dat het in de voorledene eeuwen voor eenKoninkrijk op lijn fel-

ven plagt te gaan.
Al hoewel ditLand onder een feerkoud Climaat gelegen is, werd

het nogtans van deintoonders bebouwt, befaiten bewoont van ker
flerke en moedige Luiden , die in vorigetijden hare Vyanden kloek-
moediglijk wiften tegen te gaan , om voor hare privilegiën en vrvhe-
dentotden uiterftsn Droppel bloeds te ftrijden, en den aanval der
genen die de felven trachten te frhanden af te weeren.

De FinlandfeLogt valt al vry watkoud en fchfT|>,even alsinLapland,
en andere daaromtrentgelegene landen , dog niet te minker fuiver en
klaar fijnde , wcinigh befmettelijkheid en peften onderhavig , foo
dat defe Logt byfonder gekamd isom onfe fappenen bloed 'tomfte-
ken, en behoorlijk voort te doen loopen , waar door menlang gefond'
kan leven. Defe Logt, kg ik, is dan foo getempert, dat men de
Vifch diea'leen in defon gedroogt is, fonder eerit te fouten, bewa-
ren kan, jaal was heteen dofijn jaar , behoudens datkvan vogt moe-
bewaart werden.
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en desfelfs InWoonders. UU. Boek. Jj

Vanden z 5 Maart tot den 8 September heeft men daargeduirig
dag, fonder eenige nagt of duitternis gewaar te werden ; yder 24uu- 1
ren is het weder een nieuwedag, want van den vierden Md tot den
•erften Auguftifchijnt deSon geduirig fonder ondergaan, athoewd
hy altijdeenigfinsboven hetAardrijk gefien werd. Het Noorder-
deelvan Finland legtwel drieHonderten vijftig Gottifche mijlenvan
Zuid-got!and af, alwaar opfekere plaatfen (alsteLmcopen enScaren) de
Son fijnde in 't begin van deKreeft, men 't in midden van de Nagt,
fonder eenig Kaars-ligt gemakkelijk leien en fchrijven kunnen , al was
het het kkinlte fchri. t dat'er te vinden is. Ook kan men alderhande
foort van geld gemakkelijk tellen; alwaar ter plaats, als ook op de
daar omtrent gelegene, aldaar de Noordfe Pool boven den horifont
feftig gradenverheven is, foo fiet men van d'eerfte van Mei, tot int
begin van Auguftust'eenemaal geen Herren in delogt, maar alleen de
Maan, de welke vol fijnde, alseen brandendvuur heel rood gefien
werd, drayende omtrent hét vlakke der aarden, waarover d' inwoon-
dersfeer verfciirikt en verbaaft fijnt

III.HOOFTSTUCK.
Van deKragtige Winden diein Finland heerft hen , mitsgaders van

de Donder, Blixem,,en overmatige koude . Rijp, Sneeuw en Ts-.
Kaftelen van Sneuw, Gevecht in de Sneeuw. Renbanen metPaa-

rden op het Ts.

Finland is niet minderde felle woedende winden onderhavig als
een van haar naaltgekgen Noorder volkeren. De Noordweften
Wind heerfcht hier ker vreeflijk, fulks daar ymant over de

Bergen gaande, fonder af te vallen niet geduirenkan. 't Is derhalven
niet dan metgevaar, wanneer men in windig weer een Reis fal aan-
vangen.

De Noorde winden fijn daar foo fterk, dar heek Schepen uit de
Zeegenomen ,enin deBoflchagien neer gefmeei en worden; alsook
Molens werden van haarplaatfe verfet, fonder eenige(chade te lijden.
HeekBergen vankleine Steenen werden door de W< '"■ n Iy een ge-
famelt, even offe aldaar doorMenfchen hinden gemaakt waren.------ Hoe-

Winden.

Lange da-
gen.



Hoewel defe geweftenfeer koud fijn, heeft men 'er egterVeel Dotti
der, Blixem, en Weerligten, ja 't Dondert'er en Blixemt'er diekwik
(b afgrijfelijk, dat men naeuwelijks v/eet waer men zich van angft fal
verfleekcn ; en hier door gefchied aan Menfchenen Vee geen kleine
fchade. Soo ald?ar yts verhevens is vanToorens en Huifen, dat
vliegt terftond in de Brand , wijl fy met pek besmeert fijn. De Bo-
men werden daar dikwils wonderlijk uvt d'aarde gedrait, 't welkdoor geen menfchen konft dus foude konnen gekhieden.

DeKoude is inonk landen des Winter nau wlijks verdraaglijk, maar
dat men fig des Winters ter plaetfen , daar de koude, om de verge-
kntheid der Sonne, eigen is met geen huidenvan Beeften behulp, fe-
ker fyfouw niet uitte ftaan fijn : daarom hebbende Beeften fuiken
warmte byfig, dat wanneer men hare lighamen opend; ly foo heet
fijn , dat men daargeen hand inkan verdragen.

In dek Landen heeft men behalven de groote ftorm Winden, denRijp, en overvloedigeSneeuw, die valt foo dik en foo duifter, dat deLuiden tegens malkander aanloopen, fonder dat deen den anderera
te voren gefien heeft: 't maakt de wegen ook feer ongebruikelijk, want
men ligteiijk door de Sneuw daar van afgeleid werd. 't Gebeurt by
wijlen, datdoor de Wind de Sneeuw zich (oo hoog ftapelt als Ber-
gen. Op het Vs door de Sneuw tereifen is foo gevaarlijk niet dan o-
ver land. Door de Boflchagien is het medefeer f waar te reifen , ver-mits, deBoomen (waar van Sneuwgeladen ligteiijkker groote tak-
ken affcheuren , en aldus de wegen onbruikbaar maken. Daar e»boven als fy door deBoffen reifen , en deBoomen fig door de wind
bewegen, vallen daar heek hoopen met Sneuwvan boven neer,'t welkmoijefijk is voor die dasronderfijn.

Ü3ar werden wel veertien of vijftienderley gedaante van Sneeuw
gevonden. Ook fiet men aan de Glakn van de Bidltoven won-derlijke Figuren van Boomtjes en Bloemen, die daar aan bevriekn?
foo dat fommige liefhebbers die hebben afgekheft, en als een Ra-riteit in onk Landen gebragt.

<r* <_.

De Jongens hebbeneen Manier van heek Kafteelencn Sloten vandefe Sneuwre maken , vegtende aldus met eikanderen om ltrijd,voor-
namelijkdesSondaagsalsfy niet en werken: defe Kafteekn hebbenhaar venfters en deuren, met hare Schanfen en Bolwerken rontom:
zy begieten de Sneeuw met water, om de zelve desre harder te doen
bevriekn: danfoo verdeden (y elkander in Compagnien, en vegten

met

Bolwerken
van Sneuw

Verfcheide
Figuren
van Sneuw
enYs.

Rijp en
Sneuw.

Koude,

Blixem en
Donder.

Naukeurigebefehrijviug van Finland,



met Sneeuwballen-hebbendefwarte Vaandels: als fy lang genoeg alfoo
gevogten hebber,, komen fy wel met vuilten aan malkanderen. Vele•ftrijd gaat met fuiken hevigheid, even of 'er leven en landby re verlie-
fen was. Die nu als fchelm uit't Vaandel weg geloopenis, fteken fy
de hals vol Sn-ruw by derugge neer, hem by na met veel vuile woor-
den vervloekende. ~',"_

Op den 26 December plagten op het Vsvan alk plaatfen een menig-

te volks by een te (amekn , welke alk tePaard faten : dek dan reden
alle om het melde, die overwinnaar was, kreeg deprijs, welke be-
ftondin eenige maten Koom oft nieuwekleederen, als ook hetPaard
dat tot deMerk paal niet en konde loopen.

Sommige van dekNatie loopen menigmaals te voet op hetYs om
het (neltft : en in plaats van dat, hebbenfommige Schaatfen , gelijk als
de Lappcn-hieris medeeenprijs toe gefteltvan filvercLepels, kopere
Vaten, Degens, Kleeren, jongePaerden ,en diergelijke dingen.

Als nu deStrijden foo op het Ysgekhieden, hebben fomige foete-
laars de gewoontevan eenigeTenten op het Vs opteliaan, die daar
veel mede winnen, fijndeker gerieflijkvoor die aldaar te (amen fijn
gekomen.

Wanneer fy over hetYs gaan, hebbenfy houte fchoenen aan met
fcherpe yfere Tanden onder aangemaakt. Ook hebben fy driehoe-
ken met yfere pinnen. Als ookronde yfere reepen met yfere ringen
rontom met fcherpe tanden, aan welke voorfeide werktuigen feer
flerke riemen fijn, om aan de voet vaft temaken en vaft daar mede
te gaan en ftaan.

IV. HOOFTSTUCK.
Van de Spoken die hy nagt dan/Jen, mitsgaders van deToverejfen,

Tovenaers, Wind-verkoopers, enz.

DE Nagt-fpooken doendeRdfers en Herders des nagts feer veel
moijelijkheid aan , werdendedaar' fömtijds geheel van om-
ringt. De Koning hoterus heefteens drie Nijmphen van dier-

gelijke fpoken tot haar holentoe vervolgt, en deRiem met de gordel
tot overwinning gekregen.
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Naukeurigehefthrijving van Finland ,J*
Wanneer fy danffen, drukkenfy de voeten foo diepin d'aard, datdeplaats daarfy gedanft hebben doorde groote hitte moet verfengen,

foodanig, dat 'er daarna niets meerderwil waffen. Sy noemen defefpoken Alvendans. Sy meinen dat hetgeeften van menfchen fijn, dieal haarleven lang tot groote wellullen 'fijn genegen geweeft, welkebegeerlijkheden nog inde zielen leeven, en zich op deze wijs aan hen
vertoonen.

Met weinig voorbeeldenfal ik aanwijfen, dat deToverijen groote-lijkby defe Noordfe volkeren in fwang hebben gegaan. Hagberta,
Dogter van de Reus Vegnofius , vertoonde fig nu in een ongewone
grootheid, dan klein, dan weer dun en teeder van lighaam ; (om-
tïjds gefronft, dan weder effen en glad van huid, konnende haar lig—hssm na believen veranderen, d'Eene tijd wasfy tot den Hemd toeverheven dan weer foo laag als een dwerg. Soo dat hier ongelooflijkedingen van vertelt werden.

Wanneer'tgebeurde datKoning Hadingus't Avontrnaal hield, ver-fcheen hem een andere tooveres, dieeen bondel Scharki byfig had,flekende hasr hooft uit d' aardeby den haart, en, haarBoefem toe-reikende , fcheen tevragen in wat gedeelte desWeerelds foo een kruidin de winter gewaffen waar. De Koning begerig fijndeom hier van dewaarheid te weten, wierd doorhaar onder d' aardegetrokken ,en zybragt hem daarna weder op het aardrijk, na dat (y onuitfprekelijkehelkgedrogten aan hem vertoont had.
Crata fijnde een Noorweegk Vrouw, begerig fijnde te weten hoehaar boon al voer , maakte een pap, waar in fy het tenijnige vogt van

dry Slangen, die aan een dun touwtjen hingen, liet druppen, dogErik nam ditBanket voor fig, en het zelve gegecten hebbendekreeg hyde hoogde trap van menfchelijke wijsheid. * Want defe fpijs had de
kragt om in ymand een overvloed van wetenfehsppen te dorten,
foodanig dathy uit het geluit der dierenkon verftaan; wat fy begeer-
den.

Ons voornemen is intkort te toonen, wat kragt deToovenaars
hebben, in de hoof t-ftoffen,foo doorzich fel ven,als'door andere beto-
vert, te bedwingen, op datfy of (agter of ftrenger de natuurlijkeorde-
ning matigen ; dog eerft zullen wy aanwijkn ,'datFinland en lapland,
d'uiterfte deden van de Noordfe Landen, eertijds in de Herderfeflaat fijnde-foo geleerten ervaren in 'tToveren was, even ol fySoroafterde Perfiaen in defe verdoemde oeffeningen tot hunkerrnecfter hadden
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gehad: fchoon ook, gelijk men fegt, d' andere volkeren , aan de
groote Zeewoonende, in defe uitfinnigheid betooveret fijn geweeft.
Soodanjg heeft de ganfche Weereld, in dit en diergelijk quaad een-
ftemmig en yverig geweeft in defeToverkonft te ceren. Be Finnen
hadden, onder d' andere Heidenfe dolingen , voor een gewoonte
dat(y aan dezeevarende luiden, door onweer en twegenwinden aan
deftranden belemmert, deWind tekoop veilden en vcrkogten, en
de penningen ontlangen hebbende, drieknoopen in een koort leiden,
waar in men defe maatmoed houden, dat als men een knoop los deê,
tamelijke wind kreeg ; maar detweede los gemaakt fijnde, wkrdfefel-
der; dog dederdeontknoopt werdende , wierd de wind foo fel, dat
het onweerde, en de Schepen tegen deKlippen dukken dieten,foo dat
het Schip niet teregeren was. Dit hebbenfommige wel tot hun ked-
wefen met groote fchaade gefmaakt. Dog na dat Chridi Euangelium
begon door te breken, isdefekond noit in 't openbaar meer gefchied,
maar werd nog onder den duimwel gedaan.

Sivaldus fijndeeen Sweed, een navolger van deKoning Haldanus
had kven Sonen, die alk foo bedreven en in de Toverkonfl afgeregt
waren, dat fy dikwijls, door dekragten van een khigtige woede aan-
gedreven, plegen te (chuimbekken, op hun tanden te kneden , vuuri-
gekolen in te fwelgen , en doorvuur en vlam te loopen; ja (oo danig
dat debewegingen en uitwerkfekn van hun dwaasheiddoor geen ande-
re middelengeitiltkonden worden , dan doordekragt der banden, o:
door het Horten van menfchelijk bloed.

V. HOOFTSTUCK.
Sekerwerktuig derToovenaars. Manier om te Weeten wat men in

verre Landen doet. Hoe de Tovenaarsfiekten aan andere ver-
wekken. Toveryen van Hollerus en Oddo. Tover/- van
Othni.

IN defeLanden woonen menfchen, die de oogen van andere weten
te begogelen en te bedriegen, dat hun aanfigten, als ook dievan
ander eeen heel andere gedaante fchijnen tekrijgen. Dit deden niet

alleen deWorftelaarsen,Kampvegters, maar felfs ook alleeleifoort van
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Vrouwenen maagden, die gewoon waren na haar welgevallen hun
gedaante, welke vsn fmoddigeid verfchriklijk was, en hun aanfigt
vol van vuileplekken, vande dunheid des logts teveranderen, en,
defe valfche fchjin verdrijvende, weer hun vorige gedaante aan te ne-
men. Men bevind dat hun Toverdigten , foo grooten kragt gehad
hebben, datfy een ding, feerverre van daar en heel verwart en be-
lemmert fijnde, ktoar, helderen voor oogen konden maken. Defe
Toverijenvertoonden fy dan aldus.
i Die begerig waren om te weten, in wat (laat haar vrienden in verre
geweften woonende, waren , gingen by een Finlander o( Lapknder,

1fijnde in dekkonft tedege afgerigt, gaven hem eenig gefchenk, na-
melijk, een linne kleed, of boog, dan verfogtmen hem, dat hy
haar bekend fouw maken , waar haar vrienden of Vyanden waren, en
watfy deden. De Toovenaar meteen medegefd , oft gemalin ver-
noegt, gingin fijn kamer, en floegby gekttefiigen een kopere Kik-
vorchoftflang, en, fijnToverdigten binnensmonds mompelende
wende(iq nu naar deen, en dan na dander fijde, viel elkereijsin
fwijm, en blrdeen korten tijd voor dood leggen. Hy wier onder-
tuffen forgvuldig van devoornoemde medegefel bewasrtop dat geen
levendig dier, 'tfyMug, Vlieg, ofytsandershem aanvoeren fouw.
Want door dekragt van Tooverdigten bra;.;t fijn geeft, dooreen qua-
geeftgekid, vsn verre eenig teiken ("tzy een ring ofte mes ) tot ge-
tuignisvan dathy fijn gefantkhap afgedaan had; en hy, terdond
weer opftaande verklaarde defelve teekenen , met d' andere omftan-
digbeden, aandiegeen, diehemgehuurthad.

Syvertoonen ook geen minderkragt om den Menfchen en Beeften
eenigefiekten. op de hals te doen komen, en haar te doen flerven.
Wantfy maken Tover-pijkn van loot, een vinger dik, dog korr.

,Sy fchieten dk door verfchide plaatfen, welkevan malkandergelegen
fijn, tegensdegene, aan de welkefy fig wreken willen,, en brengrn
deKanker of hetvuur asn deesof gene leden, zulks dstkfomtijds bin-
nen dry dagen in fcHril. kelijke pijn komen tederven,

e Sekeren Toovenaar Hollerus, fijnde by de Noordfe volkeren ge-•agt als een God, wid door fijn Tooverijen met een been foo fnel over
Zee re varen als een ander meteen Schip.

Nog iflereen geweeft geweeft genaamt Oddo, defen was foo in de
Tooverijen afgerigt, dat hy fonder Schip ofiets anders overZee fwod,
en de Schepen deè vergaan } hy was itreng tegens de Kooplie, maar

goe.

En Oddo

Toverye
van Holle
rus.

De Toove-
naar ver-
wekken
fieckten
aan andere.

Manierom
teweren
watmen in
verre Lan-
den doet.

Toove-
ftaars.

NaukeUfigebefchrijving "van Finland,



goedertieren tegensdie van't Land, houdende de boerfle opregtig-
tigheid in meerder agting, dan de vuile winft der Kooplieden. Hy
wasook feer gekertom het daal door fijn Tooverijen flomp te maken.
Maar door fijn Vyanden verkhrikt zijnde, fonkhy inde Zee, alhoe
welhy opde Baren pleeg te gaan.

Othin een van degrootte en oudfte derToovcnaars, brogt de Ko-
ning Hadnig door Tooverijen tePaard over Zee in fijn Rijk.

VI. HOOFTSTUCK.
Vande gehonde Toovenaar

IN 't meirVeter leideen klein eiland, op welkers middentwee Ker-
ken gebouwt fijn. Onder een van deleKerken iseen hol gemaakt
meteen lange en diepe ingang, alsook een uitgang van een onge-

meene diepte; dit hol werd van geen andere menfchen befogt, dan
vande foodanige, die feer nieuwsgierig fijn ; wanneer fy daar in
klimmen nemen fy een ligtendeLanteern mede,met een kluwen gaarn,
om d' uitgang weder te vinden.'tGeen nu haar beweegt daarin te gaan,
is om feker Toovenaar, Gilbert genaamt,te fien, die door fijn Toovery-
en, waaruit fijn elendefproot, van over feer langetijd, door fijn eigen
Meefter, met namen Catillus, welkehy begeerde te vermeefteren,
verwonnen en gebonden is. DefeToverie is aldus gefchied.

Catillushad een kleine ftok, op de welke eenige Gottife en Ruf-
fche letters gelneden waren, welke van deLeermedter weg geworpen
wierd. Gilbert de ftok vangende, bleef onbeweeglijk en gebonden,
jafoodanig , dat hy fig nog reppen nogroeren kon; want fijn tanden
waren als met vafthoudende lijm gehjmt, en lijn voeten, door de
loofe raad van fijn Meefter, daaraan gevoegt, blijven vaft daaraan
gekledt. Hoe wel veele roekeloofc menfchen om ditfpektakel tefien ,
uit grooteverwondering hier in tredernevenwel durven fydoorfchrik
daar niet na by komen , wijl het in dat hol vrecflijkitinkt, waar door
fy ligtelijk fouden komen te flikken, d' Eeigen inwoonders, dammen
en Drayboomendaar voor makende, befchikken ook dat de verog-
ters van haar eigegevaar, als buiten finnen fijnde, en noit weer te
voorfchijn komen fullende, daar niermgaan. W>jd«is, men heeltook
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doorfen ftrenge wet, als van de gene, die fig de dood op den hals
hafen, wel fcherpelijk geboden, dat degenen diekennis van dit gevaar

anderefullen aanlokken ,of aangeloktfijnde, om defe
geheimenis te doorfoeken, aenbrengen, ditEiland Vtfingxoe is feer ver-
maart, wijl deKoningen daar haarverblijfnemen, en vele daar ge-ftorven en begraven zijn.

VII. HOOFTSTUCK.
Van deStrafderTooverejfi. Van een Fngelftn Vrouw , dievan de

Duyvels uit hetgrafgehaaltwierd. Verhaal van Saxo , wegens
deftraffen der Tooverijen. Schade die de Duyvels doen.

OPdathetnietfouwfchijnendat de Toovereflen van die Lan-
den alleenlijk tot defe droevige fchouwfpekn by gebragt wer-
den , foo fal ik alhier befchrij ven 't geen Vincentelders in zijn

Hiftori-boekken verhaalt.daar hy verfekert dateenEngelfche Vrouw,
doorTooverkonftuitgedeken, na (chrikkelijke pijnen van de Gee-
ften, met grouwlijk gedruis , in de logt weggerukt wierd. Sijn
woorden luiden dan dusdanig.

Sekere Vrovw die haarwoning by Bethelia , een Dorp in Enge-land, had, en fig met Tooveren en Waarfeggen behielp, opeen dag
maaltijd houdende, hoorde haarKray , daar fy hasr vermsak in
fchcpte, iets, ik weet niet wat, luider dan de gewoonte was klappen.
Sy dit hoorende liet het mes uit haar hand vallen, en wierd geheel
bleek, feyde: mijn glas is heden ten einde geloopen, myfal van
daag een groot ongeluk wedervaren. Terwijl (y nog fprak, quam
tot haar een Bode, kggende: uw Soon is heden geftorven , en uwgeheel Huisgefin is een haadigedoodoverkomen. Sy ditgehoort heb-
bende , viel door een geweldigedroefheid getroffen , neder, en be-val datmenhaar overgeblevene kinderen, een Monnik en een Non
roepen foude, tot de welken fy al hikkendenfeide: ik heb, ik weet
niet doorwatrampfalig noodlot, altijd aan deDuivelkhe werken tendiendgedaan. Ik heb d' oorfprongvan alle fonden , en de Meefte-
res van alle gruwelengeweed ,en wanhoop van mijn felven. Maarwijl ik weet dat deDuivelen, die ik tot aanraders van mijn bedrijven
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gehad heb; mijn pijnigers in deftra( (uilen zijn , (oo bid ik uw, by
't moederlijk ingewand, dat gypoogen lult mijn pijnen te verligten ;
wantgy f uit het vonnis van mijn verdoemenis, 't geen over mijn lid
gevelt is, niet herroepen. Benait derhalven mijn geftorvenLighaam
in het vel van een hart, begraalt het in een deenen graf, maakt het
dekfel met Yfer en Loot vad, en bind het graft kils met grootekete-
nen. Indien ik aldusdry nagten blijf leggen, (oo (uit gy my op de
vierde dag in d' aard' begraven. Dog ik vrees dat d'aarde my niet,
om mijn begane mifdaden , (al ontlangen. Gy fult vijftig dagen
Pfalm fingen, en ookfoo veel dagenmifk voor my laten doen. Dit
alles wierd op haar bevel gedaan , maar ten kon niet helpen. Want
doeind'eeifle twee nagten deChooren der Geeftelijke Plalmen by
't Lighaam (ongen , quamen deDuyvcls, en braken de deurvan de
Kerk, diemet een fware grendel gefloten was, als ook de twee Ke-
tenen, maar ly konden demidddlle, die fterker gemaakt was, niet
breken. In de derde nagt, ontrent het Hanen gekray, fcheen dat
heekkloofter, door 't druis deraankomende Vyanden, van de grond-
ved af bewogen wierd. Want, een van gedaante fchrikkelijker als'
dander, en hoog vangdlalte, iloegmctfoo grooten gewelt tegen
dedeuren aan, datfy aandukkenfprongen, en meteen verwaant ge-
baartot aan 't grafkomende, en haar by 'ernaam geroepen hebbende,
beval dat fyopdaan fouw. Sy antwoorden hierop, dat fy nkt en
kon, uit oorfaak van deBanden. Gy fult feide d'andere weertot u
ongeluk ontbonden werden. Hy brak de Keten die van d' andere
niet gebroken had konnen werden , fonder eenig gewelt , gelijk
als een draad, afliet het dekkel van het graf met de voetaf, en haar by
de hand gevat hebbende, trok haarvoor d'oogen van de Weerelt uit
deKerk nas de deuren, daar een fwart Paart, dat moediglijk brieden ,
gereetdond, Dit Paart was over al met ykre haken behangen, dasr
defeRsmpfalige Vrouw op gekt wierd , en met het geheel geklfchap
voor d'oogen der aankhouwers verdween. Men hoorde egter een
fchrikkelijk geroep by na vier mijlen verre , d3t deerlijk om hulp
bad.

Saxo verhaalt ook in 't 14 Boek • hoedanigeen fpot en fchande des
Duivels; uit oorfaak van de dienft der quade geeften , denßampfah'
ge Rugianen in de St3dKarenten overgekomen is, daar door d' inge-

ving der Geeften eerft de Hoererijeen ongebonden kven bedreyen
waren, en eindelijk > int bedrijven van defe vuiligheid, geftraft wier-

den.
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den. Want de Mannen van dieStad, fig met hun Vrouwen ver-
mengende, volgden daarin het voorbeelden wijk der honden, en
kondenniet van haargerukt werden, invoegen dat (y, fomtijds aan
palen, van malksnder ftaande , gehsngen, door dek ongewoone
verknoping een hclaggdijk fdou wfpel vertoonden. Door defchrik-
kelijkheid van dit w-mdcr, begon men pkgtelijke dicnftcn aan de
Beelden te bewijkr.; en men geloofde dat het geen, 'twelk door de
Tooverijen der Duivelen ontworpen was, door de kragten defer
Beelden uitgewerkt wierd. Soodanige dingen werden ( volgens het
getuigenis van den Heiligen Auguftijn) door 't geregtig en opperfte
Oordeel Gods toegelaten , uit oorfaak van deverdienften der gener,
dievan hen geregtelijk, of alleenlijk geplaagt, of onderworpen en
bedrogen worden. Derhalven de geene, diegeen kven , dat voor
't aanflaande gelukkig , en tegenwoordig Godvrugtig is, begeert,
moet voor foodanige heilige dingen de doodby d'onder aarfche Gee-
ften foeken. Maardegeeft die geen gemeenfêhap met d'onderaar-
fche geeften wil hebben , moetfig van't fchadelijk waangdoof, daar
medefy geert werden , onthouden, en de ware Godsdienll, daar
medefy verwonnen en verdelgt werden , aannemen.

In de Noordfe Landen, daar, na de Letterlijke fin, de fetel van
deSstanis, quelkn deDuivelen met velerhande fpottingen, «?n on-
derverfcheide geftalten d' inwoonders van defeplastfen , jsdoen hen
ook grootefchsde ssn , namelijk met d' omwerping der huifen, ver-
delging van Vee verwoefting van Landen, en'geheek omkeering der
Burgtenen Beeken.

VIII. HOOFTSTUCK.

Van de Schuytjes en Scheepjes , diemet Teften en Wortelen gebonden
Werden. Houte Ankers.

OM dattot nog toe in d'uiterfte NoordfeLanden geen of wei-
nig Mynenvan Ykr,KoperofSilver gevonden fijn , foo heb-
ben fijn verfcheide andere middelen van nooden tot haar

Schuiten en Booten, diemen andersby ons met Yfer aan malkande-
ren vaft hegt, om degrooteWateren te konnen doorploegen. Der-
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halven als fy Schepen fullen timmeren, voornamelijkten dienft van de
Viffery , foo nemen fy heelkonftdijk gekloofdePijnboomen of Den-
neboomen, die in hun Boffen tot dunnePlanken , gemaakt, en (om
datfy geen fpijkers hebben ) met dunne Wortelen van Boomen, die
verfch uitgetrokkenfijn, als met touwen aan malkanderen genait wer-
den.

Andere nemen takken en tecnen van Populierboomen, of ook we!
van andere, maar van geen eiken , die daar teverre van daan waffen,
met welkefy hun Schepen binden. Maar de Dennen en Pijn 800-
menfijn daar lbo hoog en regt, datfy tot allerhandegebruik bequaam
fijn ; en de gene die gewinfugtig fijn, konnen die ook aan deKooplie-
den , dieover zee komen , verkoopen.

Andere voegen om Schepen te maken dePlanken te famen , diefy
geweve en bereide Senuwcn derBeeften , en voornamelijk derRheen
welke in deSon en Wind gedroogtfijn, tefamen binden. Maarde-
fe Senuwcn fijn van de Fijnfte flag der Senuwen oft Pefen , die in
plaats van gaarn gebruikt werden, afgefcheiden, gelijk 3ls het vlas
van het werk. Üerhalven alle fchepen , hoedanig fy oe.k gefchikt
en gebondenfijn , worden met Pek van Pijn-boomen ( waar van de
Finnen groote overvloed hebben) forgvuldelijk befmeert, en van bin-
nen en buken . daarhet noodig is, met houte nagels vaft in een gefla-
gen. De Schepen , diefy maken , fijn fcer kort,en niet diep, maar
tamelijkbreed, naar de behoorlijke overeen-koming, die by Stor-
mig weder, ten dienft derSeikn noodfakelijk is, om dat de golven
niet hooggaan, en veel fcuhim uitwerpen, uit oorfaak vande Klip-
pen , dieonder 't water verborgenfijn : jafy buigen gemeenlijk voor
de baren, gelijkeen leren fak voor de weerftuyt der goiven , om datfy
niet met hart en onbuiglijkyfcr,maar met fagte en dunnetakken en fe-
nuwen gebondenfijn.Defe Schepen duuren ook een lange tijd, en fijn
de bedervingnietfcer onderworpen, wijlfy met peck beftreken fijn.

Sy maken Ankers van kromme Wortels van fterke Boomen, die
door deSwaarheid der Steenen vaft blijven , en Seelen van Populieren
of van Berke- boomen, waar affy lange kabels tot haargebruik ma-
ken.
*.. Sy gebruiken tot haar Seilen wolleLakens, met ftronkken van Boo-
men , voornamelijk in deflaande Wateren, maar fcer fclden in de
Zee. Haare Schepen noemen zy H-iapar, dat is foo veel gefegt als
Schuitjes. Delefchuitjes fijn niet alleen fcer langmaar ook fcer fnel,
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jafoodanig datfy van een kleinenfloot fchijnen te vliegen, en wer-
den alleen in defnelle vloeden, uit hooge plaatfen afvloeiende, en
tot de Vifferie in deSomer gebruikt.

IX. HOOFTSTUK.
Van 'tonderrigt om tejihieten.

AL deNoordfe volkeren hebbengroot vermaak in hetfchieten,
fijnde een werk dat haar als in geboren is, voornamelijk met de
Boog.die in alle ouderdommen.tijd en plaatlen en gelegentheden

aan hen geoorlooft is,en dit van hun eerfte jonkheyd af, in de welke
d'Ouders, groote forg dragende, hun Kinderen , foo Mannelijke, als
Vrouwelijke, masr in 't bedonder deSonen , onderwijfcn, nsmclijk,.
hoefe de Hand- hogen (want fy gebruiken geen ander gefchut) fullen
houden, opheffen, aftrekken, of krommen in'tuitfehieten van de
fchigten, en hoe men depijl, foofy, fonder de doel te tieffen, in
de Boomen, Kruiden oft Sneuw verloren is,of uit de hoogte in 't aard-
gewas, en groen Kruyd nedervatt, weder krijgen, fal; dat is,dat fy
of een of veel pijlen , meteen fclve opheffing van deBoog, verre en
hoog uitgefchoten.door degenediefy op een fclve wijle derwaars fchie-
ten , toeken; want fy vinden dan de Pijl diefy eerft uitgefchoten heb-
ben , niet verre van de-geen, die fy daar. na uidenden.

Al de Boog-fchuttersvan't NToorder geweft , gebruiken defe wij-
fe ,om defePijlen weer te vinden. Sy ftellen voor de jongens, op
datfy te vieriger na het doelfouden fchieten, een witte gordel(daar in
fy groot vermaak fcheppen) en nieuwe Bogen tot een Prijs voor , en
voor de Meisjeseer. linnekleed. Hier dooiwerden zy 100 ervaren ,
datfyeen penningof naald, van foo verre alsfy konnen fien , fcker-
lijktrdfen. Ditvolkisten meeftendeel van geftalte, en flauwher-
heidvan gemoed, om dat hetfonder Steden of Burgten in Dorpen ,
Hutten, Wagens, of in een diepe Wildernisfijn wooning heeft , ja
de meeften maken haarHuifen in Boomen , diein 't vierkant waflen,,
op datfy nietdoor de dikkeSneuw welke op 't Veld neervalt, veritikfof van de hongerige beeften , in een groote menigtete famen loopen-
de, verfcheurt fouden worden. Men houd derhalven feer nauwe-
agt voor de bevrugtevrouwen , en kleine kinderen daar he{ wilde ge-
dierteviengüjker, als lekkerder fpijs, op loert. Jien-
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X. HOOFSTUCK.
Van de Bekering der Noord en Ooft Finlandsn.

Dit volk aan d'uiterde geweften van 't Noorden woonen de,
wierdeertijds gelijk veele gebuirige Landen, door't Heidens
waangeloofverkit, di, vande weg der waarheid afdwalen-

de, betoondefig lafterlijk tegensGod, en geweldig tegen fijn naa-
ften. Maar na dat defe twee heldereligten , ErikKoning van Swee-
den en Hendrik Aarts Biffchop van Upfal, hen, in 't Jaar 115 5 , doefy
de verkondigingvan Gods woord, en de Vrede die hen aangeboden
was, verf maat hadden, meteen verwinnende hand tot het Chrifte-
lijkgdool, en onder 't Koninkrijk van Swecden gebragt, Kerken ge-
ftigt, en Priefte's over haar gedelt hadden, foo fijn defe lieden berr.in-
ners van alle deugden geworden, maar voornamelijk van de milda-
digheid, en herbergfaamheid , die d'inwoonders met de hoogde
goedheid, welke men begeeren kan aan de vreemdelingen bewijkn.

Sy fijn onder elkander vriendelijk en fedig, en traaag tot giam»
fchsp : maar in dien (y lang daartoegetergt werden , foo fullen fy de
lankfaamheid met de grootheid van de wraak vergelden.

Sy woonen in Buerten ahkleineDorpen ondedcheiden. Sy heb-
ben Kerken die heerlijk gebouwt fijn, en doen groote neerdigheid
om nog meerKerken teBouwen. Sy bttoonen giooteeerbiedigheid
aan de Prieders, gevende aan haar detiende van haar goed, fy werden
ook tot vergelding hier af, (00 danig van de Prieders in de Godde-
lijke Wet onderwefen, datfy , hun voorgaande doolingen verwer-
pende, doorfekere eiger.khap des vernufts heel wakker en vaardig
werden , om al 't geen'dateerlijk is, te volgen, d' Inwoonders van
Wdl Bothonien werden met aeleniet ongelijk geagt. Want fy, ge-
brek van d' onderwijfing der Schooien hebbende, fijn door de na-
tuurlijkeWet fodanig onderwefen, datfy defonden verioeijen en de
deugden omhelkn ; vermits fy bevinden datde gene, dieopregtdijk
leven, en niemant hinderen , alk goederen toevloeijen jen integen-
deel dat, om de verfoeijelijke mifdaden, namelijkHoererye, Over-
fpel, Dievery en Doodfbgej? x- de Vogelen en Peeden, de BoiTchen,
en deViflehen hun Wateren dikwijlsverlaten hebben, en niet weer-
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gekecrt fijn , voor dat door degebeden en zegeningen der HeiligeDie-
hsars de vergramdeGodheid verfoer.t was.

XI. HOOFTSTUCK.

Vanfekeren Amgrimus, en de Tooverijen derFin/anders.

DB Sweedfe wordelaar Arngrimus (treed in fijn tijd tegens
groote en magtigeKoningen van 'tuiterfte deel desWeerelts,
EgbertKoning derBiarmers, en Tengildus,Koning der Sehrik-

finnendn voegen dat hy om de overwinning ,op hen verkregen, voor
fijn verdienden en fegcnpra!ingen,o/«r<?,de Dogtervan Frori_.,Koning
der Deencn , tot fijn bedgenood verkreeg, gelijk federt duitgang
betoont heeft. Dog hy ondertuflen tegeneen Bofvolk ten Oorloog
trekken fulknde, verfterkte fig meteen dapper Heir, en trok daar
mede derwaars. Hy bevond in 't eerft , dat hy niet tegen Wilde en
Woefte menkhen,maar ook tegens de wreedfte HooftftöffenOorloog
aanvangen fouw.

Defe lieden fijn feer ervaren in d' Oeffening der Schigten en gebrui-
ken in deStrijd breede en grootePijlen. Sy fijn riet min gekert om
met befweringen en Tooverijen aan te taften, en konnen metkromme
houten op't midden van de Sneeuw weg vlugten, of aanvallen.

Arngrimus, volgens't getuigenilTe van Saxo, defe lieden aantaf-
tcnde, om vermaartheid voor fig te verkrijgen , verdelgde hén , die
met ongelukkdijk teftrijden in devlugt ged.igen , door dry deentjes,
over defchouder geworpen foo veel Vyanden , gelijkBergen , deden
te voorfchijn komen. Amgimus dan , door dooling verftrikt, en
wanende vrugtelookn arbeid tedoen , weerriep het Heirvande Vy-
and te dooden , vermitds hy me°nde dathy door dehooge rotfen, tuf-
fen beiden ftasnde, belet wierd. Sy quamen in devolgende dag we-
der ten ftrijd, en, verwonnen fijnde, wierpen Sneeuwop d'aarde,
en maakten dat diteen grootevloed fcheen. De Sweetfen dan, door
een groote doling van 't gefigt in een valfche waan der dingen bedro-
gen , meenden dat fy een grooteen boyengewoneWaterfluis hoorden
ruifen De Finnen raakten derhalven mèt de vlugt weg, vermids

ver wirrner vooreen ydekinbeelding van't water verkhrikte. Sy
geraak.-
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geraakten ten derden dag weer int onderfpit, fonder sjiddel van't
ontvlugten: wantfy ,fiendedat hun ftagordening waggelde, begaven
fig in de magt van den verwinner. Hy daagde daarna Egtherus, een
Overfte derBiarmers in een lijfgevegt uit, en verwan hem. Hy dan
defe roof en fegeteikenen verkregen hebbende, trouwde Ofura Dog-
ter desKonings van Denemarken , by welkehy twaalf Soncn kreeg ,
die fig alle met Zee-roven geneerden , en daarom gedood wierden.

XII. HOOFTSTUCK.

Vandeftrijden derFinnen tegens de Mcfkoviters-

GLlijkhet Vorflendom van den Groot Vorft der Mofköviters
feer breed en magtig is, foo vermeerderten vergroot hy ook
de benaming van fijn gebied, gelijkfijn brieven , onlangs door

feker Demetrius aan Klemens dekvende overgefonden, in defer voe-
gen betuigen : degroote Heer Bafilius, door Gods genade Keifer en beheer-
fcher van geheel Ruffen , groot Hertoog van Voldemarien, Mofkovten ,
Nieugroden , Plefcovien, Smolencien , Ijfetten , Jugorien , Permten ,
Verfchien, Bolgarien ejre. ejre. Beheerfcher en groot Voft van Ned.rland
van Nieuwgrode, Cemigovien, Rafanien, Volorchien, Rojetien, Bel-
chien,Rojchovien , Saroflavien , Beloferien, Udorien, Obdorten , Con-
dienien ére. &c.G?,gevcn in onk Stad Mofco u in 't Jaar 1057.Maar de
gebuirige volkeren zijn meer over defe groote en breede eernamen ver-
wondert danfy kragten daarai vreefen , infonderheyd de Finnen, die,
dikwijlsgetergt, niet aflaten fijn magtigeeernamen, en ook fijn volken
te belagen : dog niet foo gewoonlijk int veld (ten waar dat het feer
hard Vs maakte) als op de wateren die in veel Vloeden en Meiren ver-
deelt fijn. Masr fy fijn ten meeftended van wcerfydc geen andere, dan
Roovers, die, uit begeerte van te rooven de ftrijd aanvangen , fonder j
dat deVorften der Noodk Landen fig omfoo geringe oorfaken in o-
penbare Oorloogbegeven.

ra, xni.
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Naukeurigebefchrijving van Finland,7<>

XIII. HOOTSTUCK.

Hoe de Finnen op verfcheide wijfe Strijden*

HOewel by deFinnen of Finlanders, volken van de Noordfe
Landen, omhun al te grootewreedheid, op (ware ftraffen ,
of op Koninklijke draf, gebodenis, dat fy f huis geen wa-

penen van Oorloog, als Speren , Pijlen, Schigten, Swaarden en
Poken tot malksndcrs verdeden ondergang fullen gebruik-n; foo is
egter het gebruik van Bertds en Bijlen aan hen toegelaten, om fig in
hasrHuifelijkenoodfakelijkheid te redden, met welke fy ook won-
derlijkegebouwen maken. Ma3ropdat het niet fou fchijnen dat fy
gebrek van 0-*rloogs Wapenen hadden » om fig ter bequame tijd van
de Mofcovitfe roovers, die al te na aan hen fijn, te befchermen,
foo wederdaan o( verdrijvenfyd" eerde aanval met flingers, daar fy
yfere foklen mede uitwerpen.

Voorts als fy van naby hand aan handflrijden. (oo werpen fy werp-
deenen, dieaan hun gordelsgebondenfijn. Want fy fijn feeriterk
vsn armen, en voornamelijk in 't werpen welervarendafoodanig dat'er
niet een werp vrugtdoos gedaan werd.

Sy hebben ook feer langefpiefen van Dennehout, diein de Scnne-
fchijn gedroogt fijn , welkereinden fy met Pennen en Nagels fcherp
maken , waar mede dan devoorden de Schermutfel, o{ d' aanval der
ligt gewapende Ruiters tegenftaan.. Sommige gebruiken koorden,
gelijk Netten , die fy metgroote kragt uytwerpen , en na fig trekken:
want als fy ftrijd gemeen fijn geworden , foo werpen fy defeKoorden,
gelijk ftrikken , over het hooft dergener, die hen tegenftaan, om
de Mannen ofPaarden rot fig te trekken. Sommige gebruiken ook
Steenen, foo groot als vuiften , diein een Touw gewondenfijn,'t welk
aan .een ftok van vierdkn lang vaft gemaakt is, {vermids fy geen Yfe-
re of LoodeKoegels of Yfere ketens hebben ) daar mede fy d armen
derRuiters, en de voeten derPaerden treffen en bedraijen , en dus
tot een fchigtige val brengen. De felve Finnen hebben ook groote
hulp en onderftand van de grooteen wreede Honden : want de Paer-
denderMokovitersfchrikkenen vlugten niet minder van hen, dan
dePaarden derPeruanen vande kerneis; ver mids defe Honden, na

dat
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datfyonderwefenfijn, aandeNeufeh der Paarden fpringen en hen
daarin bijten; Waar door te weeg gebragt werd datfy, van defe
fchrik getroffen, op hun agterfte pooten Iteigeren, en den opfitter af-
fmijten, diedan terftond gedood of gevangen werd.

XIIII. HOOFTSTUK.

Van deFinlandfe Wapenen,

DE Finnen ofFinlanders gebruyken ook tot befcherminge van
haarLighaam , Bordharnaffen , ten deckvan Leer der Zee-

kalveren gemaakt, die metkalk bereid fijn , enten deck met
het hairigeLeer derRheen : 't welkfy , alsze in de winter Ooorloo-
gen, met water begieten , en dus laten bevriekn, invoegen dat het
Vs, van buiten aan het hair handende, niet door het Sweet van de
geen, die het draagt,, vermurwt werd , en niets vanfijn aangenome
hardigheid verlied.

Eenige gebruiken, gelijk deSchubben van Vifch, Helmen dievan
de Teugels derRheen vernuftelijk aan elkander gehegt fijn , en andere
wederom deVellen van fekere Vogels, inwendigmetgrootenairitig-
heid metYkre dradenin malksnderen gevlogten.

Sommigebeforgen tot haarverkkering, haarhooft met kere Hel-
men , dievan digten vogtigLeer gemaakt fijn, dat, in Kalk geweikt
over een hout, de gedaante van een hooft gelijk, getrokken, en al-
lengs in de logt gedroogt is. Maar op dat dekHelmen door de warm-
te van't hooft niet weer murw fouden werden , foo voyert men die
meteenjonge fchors van Populier Boomen,en metLijm der Viflehen,
daar de yogtigheidtegen flaat.

XV. HOOFT.
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Naukeurige befchriving van Finland,? 2

XV. HOOFTSTUCK.
Van de Viffchen en Swarte vloed te Nieuwburg in Finland; mits-

gaders van een Wonderlijke Harpenaar in de:^e/ve.

O Pd'uiterflegrenkn van Finland, onderde Pool gelegen, is
een Burgt, hetKoninkrijk van Sweeden onderworpen, de
Nieuwe Burgt genoemt; om dat(y met wonderlijke behen-

digheid gcftigt, en doorkonft en natuurfterk gemaakt is. Wantfy
flaat op een ronde Berg. dk met meer dan een ingang en uitgang na
deWelt-fyde heeft, fchoon men van die fyde nog op geen andere
wijfe daarby kan komen , dan met een vlot, aan groote Yfere Kete-
nen gebonden, 't welk dagelijx met grootenarbeid, door middelvan
Blokken en Touwen, uit oorfaak van 't geweld van't Water, by nagt
van debekttelingen desKonings van Sweeden, of van fijn Leenhou-
ders, daargeftelt, aan d' eene fyde van deVloed getrokken werd.

Voorby dekBurgt ftroomt een ker breede vloed , die een ongron-
delijkediepte heeft, fijn oorfprong ontdast uit het witte Meir, en
ftroomt allexkens af. Sijn water werd fwart van degrondaf, voor-
nsmentlijk by dek Borgt , dsar alk de Viffchen die hy heeft, en
voortbrengt, fwart fijn. Sy werden egter niet onaangenaam van
fmaak geagt; en de Viffchen diefig daar onthouden , fijn Salmen,
Voorens, Baarfen, Snoeken, en meer anderefagteVjffchen.

Hy heeltook een Vifch Tribium genoemt, die des Somers fwart en
desWinters wit is, en in degroote Zee mager werd, en fchoon niet
langer daneen voet, vijf vingeren dik Spek heeft, 't welk, gefouten
fijnde, Gout, hoewel in deDiepte gevallen , uit het water trekt, en
van de grond doet boven komen. Eindelijk dek vloed maakt een
fwart Meir, en vloeyd doorWyburg, gelijk de Nilus, een fwarte-vloed,
daar in hyfig ontlaad:.

Men fiet (omtijds in defe vloed debeeltenis als van een Harpenaar,
't welkeen wonderlijk voorteikenis; te weten dat de Borgt-voogt,
of Overfte wel ti3ad fal derven, o( dat deSchild wagt, die verluime-
lijk of in flaap gevonden is, nade wetten des Ooi logs, van deMuur
geworpen f-1 werden, om aldus zijn leer/en te eindigen. Dit water
is ondertuffen noitvry van (poken en gedrogten , die daar tallen tij-
den verfchijnen. Men hoort daar ook hec geluid van Fluiten , en de
klank van bellen langs d' oevervan de Zee. XVI. HOOFT.
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XVI. HOOFTSTUK.
Van de Viervoetige Gedierten i mitsgaders van het Gevogelt.

DEBedien die men in Finland vind fijn alle wild. en worden
in deBoffen en op deBergen gejaagt. De voornaamfte foor-
ten hier affijn deRheen, welkemen hier gebruikt alsPasrden

om te trekken: d' eigenfchsppen daarvan fijn hier voor in de befchrij-
van Lapland wijdloopig te leien.

Voorts heeft men hier veel wilde Katten, Herminen , Otters,
'Voffen, Bevers, Wolven, Beiren, Martels, Hafen, Lochfen
en diergelijke, allebequaam om'er goede pelterijen af te maken; de-. wijl menfig hier niet anderskleed dan met Bont.

't Gevogelte is hier inde Boflchafien in groote menigte, bequaam
om'er goedeBedden af te maken, alhoe wel defe natie die niet ge-
bruikt. Men heeft hkr Havikken en Arenden , die wederom hare
verfcheidene foorten hebben , gelijk ook Eynd Vogels, Telingen en

Ganfen. Daarfijn veele Vogelsin 't water, fijndeeen foort van Pin-
guïns, als ook veeleSneevogels, waar van menin debekhnj vingvan
Lapland breeder fien kan. f

Ik foude van defebefchrijvingvan Finlandeen geheelBoek konnen
maken, maarvermits fulx gefegt is in Lapland, foo heb ik het onnoo-
dieeedagteen ding tweemaalsoptehalen, want dewijl dek volkeren
meteikanderen in Taal, ommegang, policie en manier van leven by-
fonder wei overeen komen, (uilen wy van ditwerckjen een eind
maaken.
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Figuur. 43
Superftitien deLappen. 49,70,82,142
Swedens gefag over de Lappen. 5

T.
"PAal derLappen. 26

Komt met diederFinnen overeen.
26,28

Tabak. 66
Tand-pyns gencfing. 239Tand-ftokers. 239Tartarifche Taal. 30, 31Tenten derLappen. 39,44,45,46
Tienden 15,16
Timmeren van Sleden. 94
Tin-draad hoe het gemaakt werd- 101
Toefpyfen. 61
Tooverkonft werd geftraft. 12
Tooveryen om geen vifch te vangen. in
Tradaat tot upfal. b'
Trommels gebruik op de Jagt. 70
Trouwen derLappen. 124

V. 4?
\7Erhuifingder Lappen hoe diegefchied.
* Vifch. '60 Vifleherye. 107

Viees-droogenindewind. 59ViasvanSenuwen. 100
Voedfel derLappen. 59
Voet-bogen. 84,85 Voctfleden. 96
Vogels. 60 Vogelvangft. 83
Volpi, wat. 55
Vormen omtin te gieten. 98VofTe-vangft 73. Vrouwe-riem. 36VrydagsVaften deLappen. 62
Vryen derLappen. nó
Vuurflag hebben deLappen altijdby fig.s2w.
WEef-tuygen. 97

Wegen nog ftratcnfijn inLapland.
ico

Weverivan Lint. 101
Niet- 42

Wieg. 58,135 Wikkel-raming. 80,8 iWinterdekens 58Winterkleeden. SI.S7Wiffeling ontrent deKoopmanfchappen.
'9Welk grovekleeden- 51

Wolven-vangft. 73Woonplaats derLappen. 39Woorden van Pitha. 3 3
'1 oma. 3 3

Worfteku. 114
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Voornaamste saken in 't derde en vierde Boek begrepen.
A.

AArd-mofch, dat deRheen eten. 34
Aasderßeeren. 10
Amethiften. 42

Angelica. 9
Arents. 25

B.
BAars 28

Beiren. 12

| Bekeering derNoord en Öofifinnen. 67
Bergmuikn. 19
Beften rood en fwart. 32
Bevers. * 15
Blixem in Finland. 56
BolTchen. 3 1
Bolwerkenvan Snee. 56
Boter kan in Lapland niet gemaakt wer-

den. 8

D.
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D.
Diamanten. 4*

Dolkruid. 33
Donder in Finland. 56

E.
TJEkhorentjcs. 17■'--'Eenden. 22
Elanden. 12

Onderfcheid. 13
F.

TjAifan.. 23
*■ Finlandfe befchryving. 53
Fathna , een foort van Mofch. 3 y
Fellices, Bergen. 48
Franboikn. 32

G.

GEbonde Tovenaars. 61
Gebouw ten tijdeNoags geftigt- 50

Gekraak der Leden derRheen. 4
Gelegentheid van Finland. ?4
Goud-minen. 4°
Gulfigaarts. 15

H,

HArt, watvoor Vifch.- 28 ;Harpcnaarby deFinnen. 71'Hafen. 20
Hafefprongs Waterval 45";
Heefters. 3" j
Herkauwen derRheen. 5 |
Hcrminen. 18.
Herten, 14'Hopvogels. 22 j
Houte Ankers. 65 j

I.
lAgt-honden. 12

lenever, 3 2 ,
K.

K Aas derRheen. 8
Kerken derFinnen. 67

Kerfen. 3 1

Kkc dervogel. z \ j

Kopd-miaen. 3? ' 39 '

Kruid om fig warm te houden. 3$
Kruiibeficn. 3.Kryftal. 42Bequaamheidom vuur te flaan. 42

L.
T *Aaf, wat 34■'-'Lange dagen in Finland. 5-5Laplandfe Kool. 32

Schoenen. 32
Lax, wat hetvoor Vifch is. 26
Logt van Finland- ƒ4
Loot-ader. 36Minen. 37
Loom vogel. 22
Lubben derRheen.
Luifen. 29

M.
\\-Arcafita. 37XVJ-Marteldieren. 16
Melken derRheen. 7
Minen. 35, 36Mijne wat voor een kruid. 9Moerbefien. 32Mafarooth, wat 33Mofch werd-van deRheen gegeten. 9, 34Om Vofien te vangen. 34

Om Bedden te maken. 34
Muggen. 29

N.
Ag'(poken. 57

O.
r~\ Erlax , wat voorVifch. '_8

P-
T) Aarlen. 4?
■*■ Patryfen, 24
Pijlen derFinnen, 68

R.

R.Aoner. wathet is. 6
Reedirg, wat- 28■ met Paerden ophetYs. 57

Rheen. 2

2
Met
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Met dry Horens. 3, 4
Onderfcheid. 2
Metvier Horens. 3
Met fes Horens. .3
Voeder. 9
Siekte. *o
Ouderdom. ! 1
Kool. 3 2

Rivieren. 44

S 'CAbels. 18
v *6

Schepen. 64
Seilfteen. 4 1

Schieten. 66
Silver-minen. }6. 37
Sneuws verfcheide Figuircn. 56
Sneuwballens gevegt. S7
Snoek. 2<5
Spoken. '49
Steen Angelica. 3 1

Steenen. 4 1
Werden als Goden geeert. 4>

__•_•__ _■>.

Suiring- 32

Swanen. ■ 2,z

Syk, watvoor Vifch. 27

T.

TAal derFinnen. 54
Taranden, wat voor Beeften,

Tenten ophetYs. • -&
Tooveryen dievoor deRheen fchadehjk

fi Jn fioToóvenaars.

Tooveryenin Finland. - yS
Exempelen. 58

Tooverye van Hollerui en Oifo. 60
Tooveryevan Othin. 61
Topaas-keen, 42-

1

VEldhoenders. *4
Vifchvangft. 3£

Vlakten. 5
Vloyen. 29
Vogels derLappen 21
Voffen. 16

WAtetloopen. t\f
Welkgnigms,wat voor eenkruid 3?.

Wefpen. 30
WildeHanen. 24
Wilde Kerfcn. 31
Winden in.Finland. 55
Wind-verkoopen. 59
Wolven. 14
Wormen in de huidderRheen. 10
Wortelsvan Boomen,, bequaem om Sche-

pen te binden. 65
V

V"fei-mine. 39, 401 Ys-fporen. 57
Ys-vogel. 22

z.
ZAnden. 48

Schade. 48
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