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INLEIDING.

De zeereis, die ik in dit werk beschrijven wil, kwam tot stand ten

gevolge van twee andere tochten, reeds vroeger van Zweden uit naar
het westelijk gedeelte der Siberische Ijszee ondernomen. Op beide be-
reikte ik de monding der rivier de Jenissei: de eerste maal in T-?>ljJ
met het visschersvaartuig de Proven, de tweede maal in 1876 met de
stoomboot de Ymer.

Na mijn tweede reis meende ik op grond der toen opgedane erva-
ring en de kennis, die men met behulp dier ervaring uit oudere,vooral
russische ontdekkingsreizen langs de Noordkust van Azië, putten kan,
de verklaring te mogen afleggen, dat het opene vaarwater, 't welk
mij twee jaren achtereen over de vroeger zoo beruchte Kara Zee,
dien ijskelder der russische noordkust, tot aan de monding der Jenissei
gebracht had, zich naar alle waarschijnlijkheid tot aan de Beringstraat
uitstrekte en dat dus het omzeilen der oude wereld mogelijk was.

Het lag in den aard der zaak dat ik den lust tot het doen van
nieuwe belangrijke ontdekkingen, die op dit terrein verwacht konden
worden, verder geen weerstand kon bieden. Het gold hier toch de
oplossing van een geografisch vraagstuk, het bereiken van China en
Japan langs noordoostelijken weg; een vraagstuk, dat tusschen de eerste

handelsstalen en kloekste zeevaarders een wedstrijd deed onstaan, die
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meer dan 300 jaar heeft geduurd; een vraagstuk eindelijk, dat, als men
onder de oplossing de omzeiling der oude wereld verstaat, reeds sedert
duizenden van jaren het doel der wenschen van alle geografen geweest is.

Ik besloot dus voor dit doel in de eerste plaats het geld te beste-
den , dat de Heer A. Sibiriakoff bij mijn terugkomst van de reis in
1876 tot het voortzetten der onderzoekingen in de Siberische Ijszee te

mijner beschikking gesteld had. Maar voor een tocht van zulk een
omvang als waarvan hier sprake was, zou. deze som op verre na niet
voldoende zijn. Ik wendde mij dus met de vraag tot Z. M. den Koning,
in hoeverre ik bij de bedoelde reis, wat de uitrusting betrof, op een
ondersteuning uit de staatskas zou kunnen rekenen.

Koning Oskar, die reeds als Kroonprins de expeditie van Torell in
1861 krachtig ondersteund had, begroette mijn plan terstond met bijzon-
dere ingenomenheid , en beloofde binnen kort hen, die in Zweden dereis
naar de Jenissei gedaan hadden, en andere personen, die belang stel-
den in onze tochten naar het noorden, tot een bijeenkomst over deze
zaak uit te noodigen. Tevens verzocht hij mij een volledige uiteenzet-
ting der gronden in gereedheid te brengen, waarop mijne meening
steunde over de ijstoestanden aan de Noordkust van Siberië, een mee-
ning , die zoozeer van het algemeen gevoelen afweek.

Deze bijeenkomst had den 26 Januari 1877 op het slot te Stokholm
plaats. Die datum mag dus beschouwd worden als de geboortedag der
Vega-expeditie. Men ontmoette elkander het eerst aan een diner, waar-

toe een menigte personen waren uitgenoodigd, o. a. de leden van het
vorstelijk huis, die zich toevallig te Stokholm bevonden, Prins Hans
von Glückstadt, de groothandelaar Dr. Oskar Dickson ,de Staatsraad
en chef van het departement van Marine Baron F. W. von Otter, be-
kend door zijne tochten naar de arctische wateren in 1868 en 1871'
Dr. F. R. Kjellman, docent, Dr. A. Stuxberg, die vroeger met mij in
de Mosselbaai had overwinterd (1872 —73), aan den tocht naar de
Jenissei in 1875 en eindelijk aan de reizen naar de Jenissei in 1875en 76
had deelgenomen; verder de Heeren Hj. Theel en A. R. Lundström,
docenten, insgelijks leden der expeditie naar de Jenissei in 1875.

Na het diner legde ik het programma der voorgenomen reis onge-
veer in dien vorm over, waarin het later in verschillende talen gepu-
bliceerd is. Hierop ontstond een levendige discussie, waarin de gronden
voor en tegen de uitvoerbaarheid van het plan werden uiteengezet.
Vooral de vraag over den toestand van het ijs bij kaap Tsjeljuskin
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werd grondig besproken. Ten slotte verklaarde zich het eerst van allen
Z. M. de Koning van de uitvoerbaarheid van het reisplan overtuigd,
en tevens genegen, om niet alleen als koning, maar ook als privaat
persoon de onderneming krachtig te steunen. De groothandelaar
Dr. Oskar Dickson deelde in de meening van den Koning en beloofde
een deel van de belangrijke kosten, welke de nieuwe reis zou ver-
eischen, te zullen dragen. Dit was de zesde reis naar 't hooge Noor-
den, door Dr. Dickson geheel of gedeeltelijk bekostigd '. De Heer
Dickson werd later ook de bankier der Vega-expeditie en schoot de
meeste uitgaven voor, hoewel later, na den terugkeer, de onkosten
gelijkelijk tusschen den Koning, Dr. Dickson en den Heer Sibiriakoff
verdeeld werden.

Ik had terstond het genoegen als chefs van het botanisch en zoölo-
gisch onderzoek der expeditie benoemd te zien, mijne oude, op vroe-

gere reizen zoo zeer beproefde vrienden , Dr. Kjellman en Dr. Stuxberg,
beiden in de arctische litteratuur evenzeer te huis. Later in het jaar
bood zich nog een ander aan, die in 187273 mede op Spitsbergen
had overwinterd, toen luitenant, thans kapitein ter zee, L. Palander.
Hij wenschte de reis mede te maken als bevelhebber van het expeditie-
vaartuig, een aanbod, dat ik daarom zoo gaarne aannam, dewijl ik
op vroegere reizen kapitein Palander als uitstekend zeeman in de arc-
tische wateren had leeren kennen. Bovendien sloten zich nog bij de
expeditie aan de italiaansche luitenant ter zee Giacomo Bove, de lui-
tenant bij de deensche marine A. Hovgaard, de candidaat in de me-
dicijnen E. Almquist, de luitenant bij de russische garde O. Nordquist
en de luitenant bij de zweedsche marine E. Brusewitz. De scheepslijst
telde verder nog 21 man, onderofficieren en bemanning, die later
zullen vermeld worden.

Een expeditie, op zoo breede schaal ondernomen, die licht twee jaar
kon duren, met eigen schip, een talrijke, goed betaalde bemanning
en een belangrijken wetenschappelijken staf, moest natuurlijk zeer kost-
baar zijn. Om de uitgaven eenigszins te verminderen, wendde ik mij
den 25 Augustus 1877 tot den Koning met een rekest, waarin ik verzocht
dat de stoomboot Vega, die inmiddels voor de expeditie was aange-
kocht , op de marinewerf te Karlskrona volkomen voor de zeereis gereed

1 De vroegere reizen waren naar Spitsbergen 1868, Groenland 1870, ander-

maal naar Spitsbergen 1872—73, naar de Jenissei in 1875, en naar dezelfde
rivier in 1876.
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mocht worden gemaakt, en dat weder, als bij de reizen in 1868 en
1872 73, uit de staatskas eenige tegemoetkoming mocht geschonken
worden aan de officieren en de bemanning der koninklijke marine, die
zich als vrijwilligers voor de expedite zouden aangeven. Naar aanlei-
ding van dit' verzoekschrift en een schrijven van den staatsraad chef
van het departement van Marine d.d. 31 December 1877, vond Z.M.
goed den officier en de 18 man, die vermoedelijk als vrijwilligers aan
de expeditie zouden willen deelnemen , een traktement als in werkelijken
zeedienst te verleenen, en een voorstel bij den Rijksdag in te dienen,
waarin verschillende gunstige bepalingen voor hen waren opgenomen.

De Rijksdag nam dit in 1878 ingediende ontwerp met die onbekrom-
penheid aan, die de volksvertegenwoordiging van Zweden steeds heeft
betoond, waar het uitgaven gold voor een wetenschappelijk doel. Ook
werd het verzoek, door het lid der akademie van wetenschappen, pre-
sident C. Fr. Warn, in een particulier schrijven tot den Rijksdag ge-
richt, gunstig opgenomen. Daardoor werden de expeditie nog eenige
andere voordeden bezorgd.

Het kan niet op onzen weg liggen hier de besluiten van den Rijks-
dag uitvoerig mede te deden, of de correspondentie, die naar aanlei-
ding dezer voorstellen met de verschillende autoriteiten werd gevoerd.
Toch schrijft mij de plicht der dankbaarheid uitdrukkelijk voor, hier te
vermelden, hoe buitengewoon veel welwillendheid ik te allen tijde
van alle ambtenaren in zoo verschillende rangen heb ondervonden, en
in 't kort uiteen te zetten, hoe groote voordeden de expeditie tenslotte
uit dit alles getrokken heeft. Boven alles mag dit gelden van de aan-

schrijving, door Z. M. den Koning den 14 Juni 1878 tot de Direc-
tie der Marine gericht.

Nadat 2 officieren en 17 man der marine vergunning hadden ge-
kregen om als vrijwilligers aan de expeditie deel te nemen, werd ik
gemachtigd bij de marinekas te Karlskrona voor rekening der expeditie
aan te vragen: het volle traktement in werkelijken zeedienst van alle
officieren, onderofficieren en manschappen, voor den tijd van twee
jaren; het traktement van den arts der expeditie voor denzelfden tijd,
nl. 3500 kronen (de kroon ___ ƒ0.67 5) Per jaar; voorts rantsoengelden
voor de bemanning als op de vloot, nl. I'., kroon voor eiken man
daags. Dit alles natuurlijk onder verplichting, om dat gedeelte der
fondsen, 't welk voor het doel niet benoodigd was, terug te zullen be-
talen en voorts de gewenschte borgen te zullen stellen.
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De kosten, die de proviand meer mocht bedragen dan de bovenge-
noemde som, werden door de expeditie gedekt, die tevens de belang-
rijke verhooging van het traktement der zeelieden, die tot de konink-
lijke marine behoorden, bekostigde. Verder verkreeg ik vergunning mij
voor rekening der expeditie uit het marine-magazijn te Karlskrona te

voorzien van proviand, medicamenten, kolen, olie en andere benoo-
digdheden, onder verplichting die kosten van het geleverde te ver-
goeden, welke de som van ioooo kronen zouden te boven gaan.
Eindelijk werd mij toegestaan het expeditie-vaartuig op de marinewerl
te Karlskrona te doen uitrusten en volkomen zeevaardig te maken,
evenwel onder deze voorwaarde, dat de expeditie het bedrag betalen
zoude, waarmede de reparatiekosten de som van 25000 kronen zouden
te boven gaan. Daarentegen werd mijn verzoek om op de Vega de
zweedsche oorlogsvlag te mogen voeren door den Minister van Oorlog
in zijn schrijven van 2 Febr. 1878 geweigerd. Ten gevolge daarvan is
de Vega in Maart 1878 in de zweedsche vereeniging van zeilschepen
opgenomen, en het was dus onder de vlag dier vereeniging, de Zweed-
sche oorlogsvlag met een gekroonde Oin het midden , dat voor 't eerst
Azië en Europa werden omgezeild.

De Vega was, zooals uit de later volgende beschrijving zal blijken ,

een tamelijk groot vaartuig, dat in het begin van den tocht een zeer
zware lading levensmiddelen en kolen aan boord hebben moest. Het kon
dus onder zekere omstandigheden tamelijk moeielijk worden het schip
weder los te krijgen, als het bij 't zeilen langs de kust in een nieuw,
nog niet bekend vaarwater op een modder- of zandbank vastraakte. Ik
nam dus volgaarne het aanbod van den heer Sibiriakoff aan om de
expeditie gedurende de eerste helft der reis daardoor meerdere veilig-
heid te verschaffen, dat hij de middelen te mijner beschikking stelde,
om een andere, kleinere stoomboot te laten bouwen, nl. de Lena, wier
hoofddoel was de rivier de Lena te bereiken, maar die in 't begin der reis
een soort transportschip voor de Vega zoude zijn en, als dit noodigbleek,
vooruitgezonden kon worden om den toestand van het ijs en het vaar-
water te onderzoeken. Ik liet de Lena uit Zweedsch Bessemer staal,
hoofdzakelijk naar een teekening van den finschen ingenieur R. Rune-
berg in Motala bouwen. De boot was bijzonder geschikt voor het doel,
waarvoor hij bestemd was.

Bovendien werd mij nog een onverwachte gelegenheid aangeboden
om de stoombooten gedurende de reis van kolen te voorzien, daar ik
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nl., onder het maken der voorbereidselen tot de reis der Vega de
opdracht ontving, om eveneens voor rekening van den heer Sibiriakoff
twee andere schepen, de stoomboot Fraser en het zeilschip Express ,

uit te rusten. Deze zouden een lading koren, aan de monding der Je-
nissei bijeengebracht, afhalen, om ze naar Europa te brengen en van

daar Europeesche waren naar Siberië terug te voeren. Deze waren vul-
den evenwel geenszins de groote scheepsruimte der Express, zoodat
deze tot het opnemen van kolen voor de drie stoombooten kon gebe-
zigd worden. Dit was daarom te voordeeliger, dewijl de Vega en Lena
zich volgens het reisplan eerst bij de monding der Jenissei van de
Fraser en de Express zouden scheiden. Vega en Lena hadden derhalve
gelegenheid op die plaats nog weder zooveel kolen aan boord te nemen
als hun ruimte dit toeliet. Ik zal verder op van de reizen dezer sche-
pen, die alle drie een plaats in de geschiedenis dezer expeditie verdie-
nen in te nemen , verslag geven. Voor het gemakkelijker overzicht wil
ik hier slechts vermelden, dat ik bij 't begin der reis, die hier beschre-
ven zal worden, de volgende vier vaartuigen te mijner beschikking had :

i. De Vega, onder bevel van den luitenant der Koninklijke Marine
L. Palander. Zij zeilde Azië en Europa rond.

2. De Lena, onder bevel van den kapitein van een walvischvaarder
Christian Johannsen. Zij was het eerste schip, dat van den Atlan-
tischen Oceaan uit de Lena bereikte.

3. De Fraser, onder bevel van den koopvaardij-kapitein Emil Nil-
son; en

4. De Express, onder bevel van den koopvaardij-kapitein Gundersen;
de twee laatsten waren de eerste schepen, die ladingen graan van

de Jenissei naar Europa brachten. '

Toen de Vega voor rekening der expeditie werd aangekocht, werd
zij door de verkoopers aldus beschreven:

De stoomboot Vega is te Bremerhaven tusschen de jaren 1872—73
uit het beste eikenhout voor rekening en onder bijzonder toezicht der
Eismeer-Actiengesellschaft gebouwd. Zij heeft voor 12 jaren de eerste

klasse 3 3 II Verkas en meet 357 register ton bruto of 299 netto. Zij is
voor de walvischvaart en denrobbenslag in de noordelijke Ijszee gebouwd

' De eerste lading waren uit Europa bracht ik in 1876 met het stoomschip
Ymer naar de Jenissei. Het eerste schip, dat van de Jenissei naar den Atlanti-

schen oceaan zeilde , was de in Jenisseisk gebouwde sloep Morgenrood, onder bevel

van den russischen koopvaardijkapitein Schwanenberg, in 1877.
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en gebruikt en is met alle daarvoor noodige en gebruikelijke verster-

kingen voorzien. Behalve de gewone plankenbekleeding van eikenhout
heeft het schip nog overal, waar men vermoeden kan dat het met het
ijs in aanraking komt, een dubbelhuid van Greenheart. Die tweede
bekleeding strekt zich uit van dicht onder de puttingbouten tot aan
1.2 a 1.5 meter van de kiel. De afmetingen zijn:

Lengte van de kiel 37.6 meter.
„ overdek 43.4 „

Grootste breedte 8.4 „

Diepte van het ruim 4.6 „

VEGA.
Lengte doorsnede van het schip.

Plan der inrichting beneden deks.

1. Kast als kruitkamer gebruikt.
2. Kast voor de instrumenten.
3. Canapé in de longroom.
4. Hut voor luitenant Brusewitz.
5. Hut voor de luitenants Bove en

Hovgaard.
6. Winterprovisie.
7. Gang.
8. Hut voor Dr. Stuxberg en luite-

nant Nordquist.

9. Longroom.
10. Tafel in de longroom.

il. Hut voor Dr. Almquist.
12. „ „ „

Kjellman.

13. Kachel.
14. Kajuit voor kapit. Palander.
15. „ „

prof. Nordenskjold.
16. Gang (trap naar de longroom.)
17. Kolenruim.
18. Stoomketel.
19. Provisie in het tusschendek.

20. Hut voor de loodsen ) in Japan
21.

„ „
Lt. Bove S gebouwd.

22. „ „ 2 onderofficieren.



8 INLEIDING.

23. Verblijf voor de onderofficieren.
24. Timmermansbergplaats ) in Japan
25. Hut voor verzamelingen) gebouwd.
26. „ ~ de bibliotheek.

27. Officiers gamelle bergplaats.
28. Luik tot de victualie.
29. Luiken tot de kettingbakken.
30. Luik tot een plaats voor het doen

van wetenschappelijken arbeid.
31. De kombuis.

32. Kooien voor de bemanning. Dub-
bele rijen.

33. Kettingen en victualie.
34. Luik tot de broodkamer.
35. „ „ de bottelarij.
36. „ „ het kabelgat.

37. Zeilkooi.
38. "VYater- en kolenruim.

39. Machinekamer.
40. Spiritusruim..

Plan van het bovendek.

a. Thermometerkast
b. Stuurrad.
c. Nachthuis met kompas.
d. \

j Vensters van de longroom.

f. Bezaansmast.

g. Trap naar delongroom \ metgemeen-

h. Trap naar de machine- \ schappelij-
kamer. ) ken kap.

*'. Brug.
k. Schoorsteen.
/. Booten, op galgen liggende.

m. Groote mast.

n. Barring (met waarlooze stengen en
andere rondhouten.)

o. Groot luik.
■b. Stoomsloep.
q. Voorluik.

r. Hoenderhok
s. Privaat.
t. Fokkemast.
u. Schoorsteen der kombuis.
v. Trap.
x. Pompspil.
ij. Gangspil op den bak.
z. Kraanbalken.

LENA.

Lengte doorsnede van het schip.
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Plan der inrichting benedendeks.

Plan van het bovendek.

A. Machinekamer.

B. B. Ruimen.
C. Kettingbakken.
D. Waterruim.
E. Schans.
F. F. Kolenruim.
G. Stokersverblijf.
H. Machinistenverblijf
K. Ruim voor de proviand.
L. Kajuit van den kapitein.
M. Hut „ „ stuurman.
N. Kombuis.
O. Provisiekamer.

P. Salon.
Q. Q. Kast.
R. Machinekap.
S. Brug.
T. Luik voor het laadruim.
U. Trap naar het victualieruim.
V. Gangspil.
X. Trap naar de machinekamer.
Y

„ „ „ schans en het ma-
chinistenverblijf.

Z. Trap naar de kajuit van den ka-
pitein

, het salon enz.

De stoommachine van 60 paardekracht is naar het systeem Wolf,
met oppervlak condensor van voortreffelijke qualiteit. Zij verbruikt on-
geveer 10 kubieke voet kolen per uur. Het schip heeft volledig barks-
tuig en masten van dennenhout, want van ijzerdraad en marszeilen
met patentreven. Het zeilt en manoeuvreert buitengewoon goed en
loopt enkel onder zeil tot 9 a 10 knoopen. Tijdens de proefvaart maakte
het stoomschip 7 '', knoop. Men kan echter een vaart van 6—7 knoo-
pen onder stoom de gewone noemen. Verder zijn een krachtige stoom-

lier, een waarloos roer en een waarlooze schroef aan boord. Het
vaartuig is bovendien in het geheele benedenruim met ijzeren waterbak-
ken voorzien, welke-zoo gemaakt zijn, dat zij nauwkeurig aan den
bodem en de wanden van het schip sluiten, zoodat deze bakken in
't geval van ijspersing, geen gering weerstandsvermogen vertegenwoordi-
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gen. Zij zijn nog daarenboven voor 't bewaren van proviand, water en
kolen geschikt. '

Wij hadden geen reden de juistheid der beschrijving in twijfel te trek-
ken. - Toch was het voor een reis in de Ijszee, zooals wij voorhadden, in
elk geval noodig het schip nog nauwkeuriger te onderzoeken en zich
te overtuigen, dat zich al zijn verschillende onderdeelen in volkomen
goeden toestand bevonden en die veranderingen in het tuig enz. te
maken, welke de veranderde bestemming van het schip medebracht en
eindelijk het vaartuig zoo in te richten, dat het een wetenschappelijken
staf kon opnemen, die met de officieren 9 personen bedroeg. Al deze
werkzaamheden werden op de marinewerf te Karlskrona onder toezicht
van kapitein Palander verricht. Ter zelfder tijd werd voor de weten-
schappelijke uitrusting hoofdzakelijk in Stokholm zorg gedragen, waar

bij een menigte instrumenten voor natuurkundige, astronomische en
geologische onderzoekingen door de Koninklijke Akademie van Weten-
schappen in bruikleen gegeven werden.

De voedingstaat gedurende de expeditie werd vastgesteld, gedeeltelijk
op grond onzer ondervinding, opgedaan bij de overwintering in het jaar
187273, gedeeltelijk, nadat de uitstekende arts dier expeditie, Dr. A.
Envall, zijn gevoelen over de zaak had kenbaar gemaakt. Verduurzaamde
levensmiddelen :i, boter, meel enz. werden gedeeltelijk inKarlskrona en voor

een deel in Stokholm en Kopenhagen ingekocht; een gedeeltepemmikan
werd in Stokholm (door Z. Wikström) bereid, een ander gedeelte liet men

uit Engeland komen. Nieuwe aardappelen • kwamen van de Middel-
landsche Zee; een groote hoeveelheid boschbessensap bestelde men in
Finland; ingemaakte braambessen en kleederen van rendierhuiden enz.

1 Omdat er ruimte genoeg was voor kolen en proviand, werden de meesten
dezer waterbakken er te Karlskrona uitgenomen.

- Het verbruik van kolen berekende kapitein Palander evenwel bij een vaart
van 7 knoopen op 12 kub. vt. of 0,3 kubieke meter per uur.

3 Gedeeltelijk bij Z. Wikström in Stokholm, gedeeltelijk bij J. D. Beauvois te

Kopenhagen ingekocht.
4 De aardappelen zouden den ien Juni te Gothenburg geleverd worden. Zij

moesten om goed te kunnen blijven, versch gerooid en goed rijp zijn; zij wer-
den daarom door den heer K. W. Boman geleverd, die ze uit het zuiden liet
komen. Van deze aardappelen, zeker een der beste middelen tegen de scorbut,
hadden wij bij onze aankomst in Japan nog een gedeelte over.
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verkreeg men door bemiddeling van den rechter Ebeltoft uit Noorwegen —

in één woord, niets werd verzuimd om het schip zóó uit te rusten als
voor de vervulling van de groote taak , die aanvaard werd, noodig mocht
heeten. Dit blijkt nog nader uit het reisplan, in Juli 1877 Z. M. den
Koning aangeboden.

REISPLAN.

De ontdekkingsreizen, die gedurende de laatste 10 jaren van Zweden
uit naar het Noorden ondernomen werden, hebben reeds sedert lang
een werkelijk nationale beteekenis verkregen. Vooreerst heeft men ze

in en buiten Zweden met levendige belangstelling begroet en daarvoor
belangrijke sommen, door den staat, doch vooral door particuliere per-
sonen bijgedragen, ten offer gebracht. Zij zijn voor meer dan 30 Zweed-
sche natuuronderzoekers een praktische leerschool geweest; zij hebben
belangrijke resultaten voor wetenschap en geografie opgeleverd, en het
zweedsche rijksmuseum een materiaal voor wetenschappelijk onderzoek
bezorgd, waardoor het, wat voorwerpen uit de natuur der arctische ge-
westen betreft, tot het rijkste museum der wereld geworden is. Daarbij
komen dan nog ontdekkingen en onderzoekingen, die of reeds van prac-
tische beteekenis geworden zijn, of in de toekomst practische waarde
beloven te verkrijgen, bijv. de meteorologische en geografische werk-
zaamheid der expedities, hunne uitgebreide nasporingen op 't gebied van
robben- en walvischvangst, het aanwijzen van den rijkdom aan visch
op de kusten van Spitsbergen, die men daar vroeger niet vermoedde,
het ontdekken van belangrijke kolen- en phosphatlagen op het Beeren-
eiland en Spitsbergen, die eens van groot economisch belang moeten
worden voor de landen, die in de nabijheid liggen, en boven alles het
doordringen der beide laatste expedities tot aan de mondingen der groote
Siberische stroomen, Ob en Jenissei, die tot aan de grenzen van China
bevaarbaar zijn. Het was dit gelukkig bereiken dier riviermondingen,
waardoor een zeevaartkundig vraagstuk van honderde jaren eindelijk
zijn oplossing vond.

Maar juist die resultaten , welke reeds verkregen zijn, noodigen tot
voortzetting uit, vooral daar de beide laatste expedities een terrein van
onderzoek hebben geopend, dat voor de wetenschap (en ik waag het"
te zeggen) ook voor de praktijk buitengewoon veel belooft, nl. het ge-
deelte der ijszee ten oosten der Jenissei gelegen. Nog in onze dagen,
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in de eeuw van telegraaf en spoorwegen, ontmoet men hier een in we-
tenschappelijk opzicht nieuw en vroeger niet betreden gebied. Ja, de
geheele onmetelijke oceaan, die zich over 90 lengtegraden uitstrekt, nl.
van de monding der Jenissei, voorbij kaap Tsjeljuskin (het voorgebergte
Tabin der oude geografen) tot Wrangelland, is, als men de tochten
met grootere of kleinere booten langs de kusten uitzondert, nog nim-
mer door de kiel van een schip doorploegd en heeft nooit denrook van

een stoomboot omhoog zien stijgen. Het waren deze zaken, die mij
aanleiding gaven om te beproeven, of ik de middelen tot een expe-
ditie, wetenschappelijk en nautisch zoo volkomen mogelijk uitgerust,
zou kunnen bijeenzamelen. Aan haar zou dan moeten worden opgedra-
gen de noordelijke ijszee aan gene zij van de Jenissei en zoo mogelijk
tot de Beringstraat geografisch, hydrografisch en natuurhistorisch te on-
derzoeken. Men kan, zonder gevaar te loopen te veel te zeggen, be-
weren , dat nimmer een meer belovend terrein sedert Cook's beroemde
reizen naar den stillen oceaan, voor een expeditie is aangewezen; mits
de toestand van het ijs het slechts toestaat met een stoomboot, die
daartoe uitgerust is, tot die zee door te dringen. Om hierover een oor-
deel te kunnen vellen, is het noodig een vluchtigen terugblik te slaan
op de pogingen, die aangewend zijn om door te dringen op den weg,
dien de voorgestelde expeditie wenscht te betreden.

De Zweedsche haven, van welke de expeditie vertrekken zal, moet
vermoedelijk Gothenburg zijn. De tijd van vertrek is bepaald in 't begin
van Juli 1878. De weg moet zoo ongeveer loopen langs de noordkust
van Noorwegen en zal verder voorbij de Noordkaap en den ingang van
de Witte Zee naar Nova Zembla (Matosjkin Sjar) genomen worden.

De opening van een zeeweg tusschen het overige Europa en deze
streken door Sir Hugh Willoughby en Richard Chancelor in 1553 was
het resultaat van de eerste expeditie, die met dit doel van Engeland
uitging. Deze reis was ook de eerste poging om een noordoostelijke
verbinding met China te vinden. Dit doel werd wel niet bereikt, maar
toch opende die reis een verbinding ter zee tusschen Engeland en de
Witte Zee en vormt daardoor een keerpunt, niet enkel in de scheep-
vaart van Engeland en Rusland, maar ook in den wereldhandel. De
reis vroeg ook hare offers, daar Sir Hugh Willoughby zelf met de ge-
heele bemanning van het schip, dat onder zijn bevel stond, gedurende
de overwintering op het schiereiland Kola omkwam. In onze dagen
bevaren duizenden van schepen gerust en zeker dezen weg.
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Met de kennis, die men thans over de ijstoestanden in de Murmans-
kische Zee —- zoo wordt op oude kaarten de zee tusschen Kola en
Nova-Zembla genoemd — bezit, kan men in de laatste helft van den
zomer van de Witte zee naar Matosjkin Sjar zeilen, zonder voor eenige
belemmering door het ijs bevreesd te zijn. Voor eenige eeuwen was
dit evenwel, omdat men den juisten weg en den juisten tijd zoo slecht
kende, geheel anders, zooals blijkt uit de berichten over de moei-
lijkheden en gevaren, waaraan de beroemde russische zeevaarder, graaf
Lütke, gedurende zijne, vier zomers achtereen (1821 —24) herhaalde
reizen langs de westkust van Nova Zembla was blootgesteld. Een be-
kwaam walvischvaarder of robbenjager kan thans met een gewoon vaar-
tuig in een enkelen zomer verder op die zee heen en weer zeilen, dan
vroeger een expeditie, toegerust met alle hulpmiddelen eener marine-
werf, in een viermaal zoo lang tijdsverloop.

Van de Murmanskische zee kan men langs vier verschillende wegen
in de Kara zee komen, nl. a. door de Jugorstraat, het fretum Nas-
sovicum der oude Hollanders, tusschen het Wrangei-eiland en het vaste

land; b. door de Karische poort tusschen Nova Zembla en Waigats-
eiland; c. door Matosjkin Sjar, die tusschen 73° en 74'' N. B. Nova
Zembla in twee deelen verdeelt, en eindelijk d. langs den weg benoorden
Nova Zembla om. De weg om de noordpuntvan Nova Zembla heen wordt
gewoonlijk eerst in 't begin van September vrij van ijs, en mag daarom niet
door een expeditie gekozen worden, die zich ten doel stelt ver in deze zeeën

naar 't Oosten door te dringen. De Jugorstraat en de Karische poort
komen vroegtijdig vrij, maar worden daarentegen geruimen tijd door
belangrijke massaas drijfijs bezocht, die door de zeestroomingen, welke
hier met de getijden wisselen, in de bochten aan weerszijden der straten
heen en weer gedreven worden. Buitendien mist men in de Jugorstraat
goede havens, zoodat de ronddrijvende ijsmassaas voor de schepen,
die langs dezen weg in de Kara zee trachten te komen, zeer lastig
kunnen zijn. De Matosjkin Sjar daarentegen vormt een bijna 100 Km.
lang, smal, maar diep, en als men eenige weinige, wat de ligging
aangaat, bekende banken uitzondert, zuiver kanaal, dat wel eerst in
de tweede helft van Juli vrij van ijs pleegt te worden, maar dat van
den anderen kant wegens den vorm der kusten minder last heeft van
het ijs dan de zuidelijke straten. Goede havens vindt men aan den
oostelijken ingang. Ook in 1875 en 76 waren zoowel de straat als de
aan den buitenkant gelegen havens tegen het eind van Augustus volko-
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men vrij van ijs, maar reeds lang te voren was het ijs ook aan de
oostzijde zoo verdeeld, dat een schip zich zonder gevaar een weg door
de ijsbrokken heen banen kon. Dat deel van Nova Zembla, dat de
walvischvaarders eerst in 't voorjaar aandoen, is dikwijls juist de west-

kust buiten den Matosjkin Sjar te zijn.
Als in den loop van den zomer van 1878 geen ongewone weersom-

standigheden , zooals bijv. lang aanhoudende zuidenwinden, die het drijfijs
vroegtijdig van de kusten van het vasteland losmaken, in de hier be-
doelde streken zich doen gelden, houd ik het naar aanleiding van het
boven gezegde voor het beste, dat de expeditie den weg door de Ma-
tosjkin Sjar kiest.

Men kan er echter niet op rekenen reeds in 't begin van Augustus
van hier uit rechtstreeks naar Dicksonhaven aan de Jenisseimonding
een open vaarwater te hebben. Men moet veeleer zijn berekening ma-
ken op een belangrijken omweg ten einde de ijsmassaas, die tot het
begin van September in de Kara zee ronddrijven, te kunnen ver-
mijden. Het oponthoud van weinige dagen, dat de ijsmassaas hier
kunnen veroorzaken, geeft de expeditie voor 't overige gelegenheid tot

het doen van een belangrijk hydrografisch en natuurhistorisch onder-
zoek in het tot 200 vaam diepe kanaal, dat zich langs de oostkust van

Nova Zembla uitstrekt. Overigens is de Kara zee niet diep (io-—30
vaam). Zij heeft geen banken of klippen. Het rijkste dierlijk leven vindt
men in de vroeger genoemde geul langs de oostkust. Van hier hebben
onze twee vroegere expedities dan ook uit het oogpunt van systematiek
zeer eigenaardige en belangwekkende diertypen meegebracht. Ook het
leven der algen (de zeegras-vegetatie) is hier bij de kust rijk en weel-
derig. De expeditie van het volgende jaar zal dus moeten trachten zoo
tijdig mogelijk naar Matosjkin Sjar te komen, opdat men ten minste
eenige dagen aan den wetenschappelijken arbeid in deze streken kan
besteden. De reis van de Kara zee naar Dicksonhaven stuit, althans
naar de ondervinding daarvan tot dusver opgedaan, op geene moeilijk-
heden. Men kan er echter niet op rekenen voor den 10 tot den 15
Augustus naar Dicksonhaven te komen. In het jaar 1875 bereikte ik
die haven den 15 Augustus met een zeilschip, nadat ik mij in de
Kara zee te lang had opgehouden. Met een stoomschip had de
haven in dat jaar reeds in de eerste dagen der maand bereikt kunnen
worden. In 1876 was de toestand van het ijs, ten gevolge van den
kouden zomer en voortdurende N. O. winden, minder gunstig, maar
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ook in dat jaar was ik den 15 Augustus aan de monding der Jenissei.
In Dicksonhaven denk ik mij minstens eenige uren op te h ouden, om

op een der naburige eilanden de brieven neder te leggen, voor 't geval
dat ik niet, wat waarschijnlijk is, de gelegenheid heb met een van Jenis-
seisk afgezonden schip berichten over de expeditie naar huis te zenden.

Werkelijke waarnemingen over de hydrografische toestanden tusschen
de monding der Jenissei en kaap Tsjeljuskin ontbreken tot dusver bijna
geheel, omdat, zooals reeds gezegd is, een groot schip van hier nog
niet uitgezeild is. Ook van russische expedities in booten langs de kust

kent men zeer weinig, en uit hunne mislukte pogingen om van hier
uit door te dringen kan men geenszins betrouwbare gevolgtrekkingen
maken wat aangaat de bevaarbaarheid der zee in zekere tijden van het
jaar. Als men weet, welke middelen tot uitrusting van zee-expedities
Siberië tegenwooidig bezit, en men tracht zich een denkbeeld te vor-
men van de uitrusting der russische expedities ', die langs zoo ver-
schillende wegen naar de Noordkust van Siberië in de jaren 1734—43
uitgezonden werden, dan moet men het billijke dezer uitspraak in-
zien. Men kan met recht verwachten, dat een goed uitgeruste stoom-
boot veel verder kan komen dan de plaats, waar die expedities ge-
noodzaakt waren met hun vaartuigen terug te keeren, daar dezeklein,
maar met een talrijke bemanning voorzien, voor het ijs te gebrekkig
en voor de open zee ongeschikt waren. Zij waren dikwijls slechts uit
wilgenhout in elkaar gezet. *

Overigens zijn slechts drie zeetochten of misschien beter kustvaarten
in dit gedeelte der Kara zee bekend, die gezamenlijk onder het
bevel der stuurlieden Minin en Sterlegow ondernomen werden. De
eerste poging werd in 1738 gedaan in een groote sloep van 70 vt.

lengte, 7' breedte en 71, vt. diepte, die in Tobolsk gebouwd was en
van daar door luitenant Owzyn naar de Jenissei gebracht werd. Met dit
vaartuig drong Minin tot 72" 53' N.B. door.

Van hier werd een jol verder naar het noorden gezonden, maar ook
deze werd door gebrek aan proviand tot terugkeeren genoodzaakt, voor-

1 Een uitvoerig bericht over deze reizen vindt men in de: "Reise des Kaiserlich-
russischen Plotten Lieutenants Ferdinand v. Wrangel langs der Nordküste von
Sibirien und auf dem Eismeere 1820—24. Bearbeitet von G. Engelhardt" (Berlin
1839,); en G. P. Muller, "Voyages et découvertes faites par les Russes Ie long
des cötes de la Mer Glaciale etc." (Amsterdam 1766).
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dat men de plaats aan de monding der Jenissei bereikte, die door mij
Dicksonhaven genoemd is. Het volgende jaar werd een nieuwe poging
gedaan, waarbij men echter niet verder kwam dan in het voorjaar. Ein-
delijk gelukte het in 't jaar 1740 met de bovengenoemde sloep 75°i5'
N.B. te bereiken, nadat men gedurende een hooge zee in de monding
der rivier groote gevaren uitgestaan had. Den 2den September, juist als
de voordeelige tijd voor de scheepvaart in dit vaarwater begint, keerde
men, hoofdzakelijk om het late jaargetijde, terug.

Verder bestaan er eenige op werkelijke observaties steunende waar-
nemingen over de ijstoestanden aan deze kust. Het lid der akademie,
Middendorff, bereikte namelijk op zijn beroemde tocht in N.-Siberië
den 2 5-sten Augustus 1843over land de zeekust aan de Taimyrbaai (75 v 40
N.8.) en vond de zee vrij van ijs, voor zoover men haar van de kust-
hoogten af overzien kon. ' Buitendien deelt Middendorff mede dat de
Jakoet Fomin, de eenige, die een winter aan de Taimyrbocht doorbracht,
verklaarde, dat het ijs zich in de daar buiten gelegen zee in de eerste
helft van Augustus oplost en dat het door den zuidenwind van het
strand afgedreven wordt, evenwel niet verder dan dat de kanten van
het drijfijs van de strandhoogte af gezien kunnen worden.

Het land tusschen Taimyr en Tsjeljuskin is door middel van slede-
tochten langs de kust door stuurman Tsjeljuskin opgenomen. Het is
thans zoo goed als zeker, dat de noordpuntvan Azië door hem in Mei van

dat jaar ontdekt is; toen was natuurlijk de zee daarbuiten met ijs
overdekt. Waarnemingen over de ijstoestanden gedurende den zomer of

herfst in de zee bewesten kaap Tsjeljuskin bestaan er daarentegenniet.
Daar wij echter over de bevaarbaarheid van die zee spreken, is het niet
ontijdig reeds hier te vermelden, dat Prontschischew den isten Septem-
ber 1736 op open zee met kustvaartuigen van 't oosten af tot heel dicht
bij de noordpunt van Azië doordrong, die men aanneemt dat op 77"34'
N.B. en 105

° O. L. gelegen is, alsmede dat noorweegsche visschers in
den naherfst tallooze malen van de Noordpunt van Nova Zembla 77"
N.B. en 63" O.L. ver naar 't oosten gezeild zijn, zonder ijs te ontdekken.

Uit het boven gezegde blijkt duidelijk, dat men tegenwoordig geen
volledige, op werkelijke waarnemingen gegronde kennis der hydrografi-
sche toestanden aan de kuststreek tusschen de Jenissei en kaap Tsjel-

1 Vgl. Th. von Middendorff, "Reise in dem Aüszersten Norden und Osten
Sibiriens" Bd. IV, I, pag. 21 en 508 (1867).
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• , • hezit. Ik ben evenwel van meening, dat men in September,
• schien ooi- m c"[e laatste helft van Augustus, hier een water

zonder ijs of althans een breede geul zonder ijs langs de kust aan-

_.ert en wel op grond van de groote massa's warm water, welke de
rivieren Ob. Irtysj en Jenissei, die in de steppen van Hoog-Azië ont-

SDrin«"en hier naar zee voeren, nadat zij het water van een stroomge-

bied hebben opgenomen, dat in Augustus overal sterk verwarmd is. Dit
stroomgebied is grooter dan van alle rivieren te zamen genomen, die
zich in de Middellandsche en Zwarte Zee ontlasten.

Tusschen Dicksonhaven en het Witte eiland gaat dus een geweldige
zoetwaterstroom door, die in 't begin naar 't Noorden stroomt. De in-
vloed welken de draaiing der aarde op deze hooge breedtegraden op
derivieren uitoefent, die zich ongeveer in de richting van den meridiaan
ontlasten, is evenwel zeer belangrijk ,en doet de van 't Zuiden komende
rivieren naar 't Oosten afwijken. Ten gevolge daarvan moet het rivier-
water der Ob-Jenissei in den beginne als 't ware in een eigen geul of stroom-

bed langs de Taimyrkust opgesloten worden, tot de stroom aan gene
zijde van kaap Tsjeljuskin ongehinderd naar 't N.-O. of Oosten stroo-

men kan. Dicht bij de monding der groote rivieren heb ik bij bedekte
lucht in dien stroom op ongeveer 74° N.B. een warmtegraad voor den
Jenissei tot -+- 9,4° (17 Aug. 1875) en voor den Ob tot 8° (10 Aug.
1875) waargenomen. Als gewoonlijk veroorzaakt deze van 't Zuiden ko-
mende strooming gedeeltelijk een kouden onderstroom, die zich bij
storm gemakkelijk met het bovenwater vermengt en dit afkoelt, gedeel-
telijk op de oppervlakte een tegenstroom, die van 't Noorden komt,
koud is, ijs bevat en ten gevolge der omwenteling van de aarde naar
't Westen afwijkt. Zij ontstaat zonder twijfel in de opening tusschen kaap
Tsjeljuskin en de Noordpunt van Nova Zembla, gaat naar de Oostkust
van dat eiland, en zal wel de oorzaak zijn van de groote massa's
drijfïjs, die 's zomers tegen de oostkust van Nova Zembla geperst wor-

den. Naar mijne ondervinding en het algemeen gevoelen der visschers
smelt dit ijs in den herfst bijna geheel.

Om den afstand te beoordeelen, tot hoever de van de Ob en Jenis-
sei komende stroom het ijs kan wegdrijven, moet men zich goed voor-
stellen , dat zelfs een zeer zwakke strooming invloed uitoefent op de
ligging van het ijs, en dat de strooming der La Plata-rivier, wier wa-

termassa nog niet zoo groot is als die der Ob-Jenissei, op een afstand
van 1500 Km. van de riviermonding duidelijk te bespeuren is, d. i. op
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een ongeveer driemaal zoo grooten afstand als die tusschen Dickson-
haven en kaap Tsjeljuskin. De eenige zeeboezem, die zich met deKara
zee laat vergelijken, wat aangaat de grootte van het gebied, dat door
de zich daarin ontlastende rivieren wordt doorsneden, is de golf van

Mexico. ' Het water, dat zich uit die rivieren ontlast, levert eene niet
onbelangrijke bijdrage tot den golfstroom.

Zelfs de winden, die in deze streken gedurende de herfstmaanden
menigvuldig uit het noordoosten waaien , kunnen er toe bijdragen een bree-
de, tamelijk ijsvrije geul langs de hier besprokenkuststreek te doen ontstaan.

De kennis, die wij van het vaarwater beoosten kaap Tsjeljuskin naar
de Lena bezitten, steunt hoofdzakelijk op de waarnemingen van die
expedities, welke vóór het midden der achttiende eeuw door de Rus-
sische regeering ter opneming van het noordelijk deel van Azië uitge-
zonden werden. Hoewel men alleszins den grooten moed, de buitenge-
wone volharding en het weerstandsvermogen tegen moeiten en bezwaren
moet erkennen, waardoor russische poolreizigers zich steeds onderschei-
den , dient men ter juiste beoordeeling der verkregen resultaten toch
niet te vergeten, dat die expedities ondernomen werden met zeilvaar-
tuigen, op zulk een wijze gebouwd, dat zij volgens de tegenwoordige
eischen ten eenenmale voor zeelieden onbruikbaar zouden zijn en veel te

zwak om een ijsstoot te kunnen verdragen. Ook misten zij niet alleen
het machtige middel van den tegenwoordigen tijd, den stoom , maarzelfs
het gewone, voor 't manoeuvreeren geschikte tuig. Zij waren voorts

grootendeels bemand met lieden, afkomstig van de oevers der Sibe-
rische rivieren, die nooit te voren het water van den oceaan gezien,
nooit een hooge zee gekend, noch het zeilen tusschen het zeeijs door be-
proefd hadden. Als men op al deze omstandigheden let, moeten de
reizen, die ik nu bespreken zal, onwillekeurig de gedachte opwekken,
dat men ook hier in den herfst op een bevaarbaar water mag rekenen.

De reizen naar de kusten ten oosten van kaap Tsjeljuskin gingen
van de stad Jakoetsk uit, die onder 62 N. B. aan den oever der Lena,
140 zweedsche mijlen (+ 1500 Km.) van de riviermonding gelegen is.
Hier werden ook de schepen voor de expeditie gebouwd. De eerste
expeditie zeilde in het jaar 1735 onder bevel van luitenant Prontschi-
schew uit. Nadat zij de rivier was afgevaren en den 14 Augustus den

1 Vgl. von Middendorff, "Reise im Norden und Osten Sibiriens" (1848), 1,59;
een opstel van Von Baer: "Ueber das Klima des Tajmurlandes".
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mond der Lena gepasseerd was, werd het uitgestrekte delta-land der
rivier omgezeild. Den 7 September was men nog niet verder dan tot

de monding der Olenek. Men had dus een tijd van drie weken noodig
gehad om zooveel verder te komen als een gewone stoomboot in één enkelen
dag had kunnen afleggen. Men zag ijs, doch had er geen hinder van. Daar-
entegen werd de vaart wel belemmerd door tegenwind, en wel waar-
schijnlijk zeewind, waardoor Prontschischew's vaartuig, wanneer het
onvoorzichtig bestuurd was geworden, gemakkelijk op het strand had
kunnen geraken. De late tijd van het jaar deed Prontschischew be-
sluiten het schip hier voor den winter bij eenige door pelsjagers op-
gerichte zomerhutten op 72° 54' N. B. in veiligheid te brengen. De
winter ging gelukkig voorbij en het volgende jaar (1736) brak Pront-
schischew weder op, zoodra de toestand van het ijs in de golf der
Olenekmonding het veroorloofde, wat eerst den 15 Aug. het geval was.

De koers werd langs de kust naar het N. O. gericht. Hier en daar
trof men drijfij s aan; toch ging het snel voorwaarts, zoodat hij den 1

September 77" 29' bereikte, en wel, naar 't geen men er thans van
weet, in de onmiddelijke nabijheid van kaap Tsjeljuskin. Dichte ijs-
massa's noodzaakten hem echter terug te keeren; men zeilde weder naar
de Olenekmonding terug, die den 15 Sept. bereikt werd. Kort te voren
was de voortreffelijke aanvoerder aan scorbut gestorven en eenige
dagen later stierf ook zijn jonge gemalin, die hem op de moeilijke reis
vergezeld had. Daar deze gevallen van scorbut niet gedurende den
winter, maar kort na den zomer voorkwamen, leveren zij een merk-
waardige bijdrage ter beoordeeling van de wijze, waarop de arctische
expedities van dien tijd uitgerust waren.

Een nieuwe expeditie werd in 1739 onder luitenant Chariton Laptew r

langs dezelfde kuststreek ondernomen. Men verliet de Lena den 1 Aug.
en bereikte kaap Thaddaeus (76 ' 47' N. B.) den 2 September, na een
vaart, die voor de Chatangabocht door drijfijs belemmerd werd. Kaap
Thaddaeus ligt slechts acht a negen zweedsche mijl (de zweedsche mijl
is 10,6886 Km.) van kaap Tsjeljuskin af. Men keerde hier terug,
gedeeltelijk wegens de massa's drijfijs, die de passage versperden , ge_
deeltelijk tengevolge van het late jaargetijde, en overwinterde binnen
in de Chatangabocht, die den 8 September bereikt werd. Het volgende
Jaar zocht Laptew weder langs de kust naar de Lena terug te keeren.
Het vaartuig werd evenwel voor de monding van de Olenek door het
drijfijs gespleten. Na vele moeiten en gevaren gelukte het de geheele be-
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manning, zich naar de winterkwartieren van het voorjaar te redden.
Deels van hier, deels van de Jenissei uit deden Laptew zelf en zijn
onderbevelhebbers, de stuurman Tsjeljuskin en de landmeter Tsjekin , in
de volgende jaren een reeks van sledetochten om het schiereiland op te ne-
men , dat in het noordwesten ver boven het vasteland van Azië uitsteekt.

Hiermede waren de reizen ten westen der Lena geëindigd. De noord-
westelijke punt van Azië, het verste punt waartoe Tsjeljuskin, een der
energiekste leden van de bovengenoemde expedities, in 't jaar 1742
over land gekomen was, kon over zee niet bereikt worden; en nog

minder gelukte het met vaartuigen van de Lena naar de Jenissei door
te dringen. Prontschischew was evenwel den 1 September 1736 slechts
op weinige minuten, en Laptew den 2 September 1739 slechts op on-
geveer 50 minuten afstand van de genoemde landtong met zijn vaar-
tuigen teruggekeerd, die,zooals duidelijk bleek, voor het doel niet ge-
schikt waren. Onder de wederwaardigheden en ongelukken, waaraan
zij gedurende die reizen blootgesteld waren, schijnen niet alleen belem-
meringen door het ijs ontstaan, maar ook ongunstige en heftige win-
den een belangrijke rol gespeeld te hebben. Buitendien keerde men uit
vrees dat geen geschikt, door inboorlingen bezocht winterstation te berei-
ken zou zijn, juist in dat jaargetijde terug, waarin de poolzee het
meest vrij is van ijs. Als men op dit alles behoorlijk acht slaat, mag
men gerust beweren, dat er voor een stoomboot, zorgvuldig voor

de ijsvaart uitgerust, in het genoemde jaar geen ernstig bezwaar
zou bestaan hebben om kaap Tsjeljuskin om te zeilen. Over de
zee tusschen de Lena en de Beringstraat heeft men veel talrijker en
vollediger waarnemingen dan over de boven besproken kuststreek. De
hoop, schatten te zullen verkrijgen of aanzienlijke winsten door den
handel met de aan de kust wonende wilde volkstammen te zullen be-
halen, verlokte reeds vóór het midden der 16de eeuw russische jagers (Pro-
myschlenis), op avonturen belust, een aantal zeetochten langs de kust
te ondernemen. Op een kaart, gevoegd bij het reeds gemelde werk van
Muller, dat geput is uit stukken in het Siberische archief, staat langs
de kust een zeeweg aangewezen en met deze woorden verklaard: Route

anciennement fort fréquentée; voyage fait par nier en 1648 par trois
vaisseaux russes , donl un est parvenu jusqua la Kamschatka. '

1 De kaart heeft den titel: Nouvelle cai'te des découvertes, faites par des vais-
seaux russiens etc., dressée sur des mémoires authentiques de ceux, qui ont as-
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Jammer genoeg dat de nadere berichten over de meeste dezer expe-
dities geheel verloren zijn gegaan. Wanneer wij nog van deze of gene
eenige karige berichten bezitten, dan berusten zij bijna uitsluitend op
een of ander merkwaardig ongeluk, op twisten, of andere omstandig-
heden, waardoor de tusschenkomst der overheid noodig werd. Dit is
o. a. het geval met de beroemdste dezer expedities, nl. die van den
kozak Deschnew r, van welke alleen daardoor eenige bijzonderheden be-
kend zijn gebleven, omdat tusschen Deschnew en een zijner kamera-
den een twist over het ontdekkingsrecht op een walrusbank, aan de
oostkust van Kamsjatka gelegen, ontstond. Toch was deze expeditie
overigens een op besluit der regeering ondernomen ontdekkingstocht,
die ten doel had eenige grootere eilanden in de Ijszee, waarover ver-

schillende berichten onder de visschers rondliepen, te onderzoeken, en
tevens de heerschappij der Russen over de nog onbekende streken in
het noordoosten uit te breiden.

Deschnew reisde den i Juli 1648 van Kolyma af, als bevelhebber
van een der zeven met 30 koppen bemande vaartuigen, Kotscher * ge-
heeten, waaruit de expeditie bestond. Van eenige dezer vaartuigen be-
staat volstrekt geen bericht. Het is aan te nemen dat zij weldra terug-
keerden en niet, dat zij verongelukten, zooals eenige geschiedschrijvers
meenen. Drie onder bevel'van den kozak Deschnew en Ankudinow,
alsmede van den pelsjager Kolmogorzow staande vaartuigen kwamen
gelukkig naar Tsjuktsjkojnos en wel, naar het schijnt, in ijsvrij water.
Hier leed Ankudinow's vaartuig schipbreuk, waarbij evenwel de be-
manning gered en op de beide andere schepen overgeplaatst werd. Spoe-
dig daarop scheidden deze van elkander: Deschnew zette de vaart langs
de oostkust van het Tsjuktsjen-schiereiland tot de Anadyr voort, die
in October bereikt werd. Ankudinow schijnt zelfs de monding van de
Kamsjatka-rivier bereikt te hebben, waar hij zich onder de inboorlin-
gen vestigde en ten slotte aan scorbut stierf.

In het volgende jaar (1649) zeu"de Staduchin andermaal in zeven da-
gen ten O. van Kolyma tot in de buurt van Tsjuktsjkojnos en wel in

siste a ces découvertes et sur d'autres connaissances, dont on rend raison dans
un mémoire séparé. Saint-Petersbourg a I'Académie Impériale des Sciences, 1758.

1 Tamelijk breede, ruim zeventig voet lange, platte vaartuigen zonder kiel.
Gewoonlijk werden ze met roeiriemen in beweging gebracht; slechts bij gunstigen
wind bediende men zich van zeilen. (Wrangel's reis, p. 4.)
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een ijsvrije zee, zooals men uit de schaarsche berichten kan opmaken.
Deschnew's eigene meening aangaande de bevaarbaarheid der zee blijkt
voldoende uit de omstandigheid, dat hij, nadat zijn eigen vaartuig ver-
loren gegaan was, bij Anadyr hout bijeen liet brengen, om zich nieuwe
Kotscher te bouwen. Met deze wilde hij de van de inboorlingen in
den vorm van pelswaren geheven belastingen naar Jakoetsk zenden.
Hij moest evenwel uit licht verklaarbaar gebrek aan materiaal voor den
bouw van nieuwe vaartuigen van zijn plan afzien. Als hij dit bericht,
merkt hij tevens op dat de zee rondom Tsjuktsjkojnos niet ieder jaar
vrij was van ijs.

Een menigte reizen van de Siberische rivieren naar het Noorden zijn
verder na de stichting van Nisjni Kolymsk door Michael Staduchin in
't jaar 1644 ondernomen, en wel naar aanleiding van de geruchten, die
onder de inboorlingen aan de kust over het aanwezig zijn van groote,
bewoonde, aan wouden, pelswaren, walrustanden en mammoethsbeen-
deren rijke eilanden in de Siberische zee, in omloop waren. Dikwijls
tegengesproken, maar toch telkens weder in het volks- en jagersgeloof
opgenomen, zijn deze geruchten ten slotte toch in hoofdzaak bevestigd
door de ontdekking der Nieuw-Siberische eilanden, Wrangelland en het
Oostelijk van de Beringstraat gelegen deel van Noord-Amerika, welks
natuurlijke gesteldheid aanleiding gaf tot het weven van dat valsche en
opgesmukte kleed van sagen, waarin het volksgeloof ten onrechte de
overigens werkelijk bestaande eilanden in de Ijszee gehuld heeft.

Al deze pogingen om van de Siberische kust op eene open zee naar het
noorden te gaan , zijn mislukt en wel om de eenvoudigereden, dat de open
zee reeds bij een frissche bries voor vaartuigen, waarvan de stoutmoedige,
maar slecht uitgeruste Siberische poolvaarders gebruik maakten, even zoo
verderfelijk was, als een met ijs opgevulde zee, ja bijna nog verderfe-
lijker; want in het laatste geval kon men, als het vaartuig verpletterd
werd, zich meestal nog op het ijs redden en had dan slechts tegen
honger, sneeuw, koude en andere bezwaren te kampen, waaraan de
meesten van kindsbeen af gewoon waren; maar op eene open zee werd
hetkleine, slecht gebouwde, zwakke vaartuig onbruikbaar. Immers, zulk
een schip, gebouwd van dennenhout, met mos en leem gebreeuwd,
werd reeds bij een hoogte der zee, die niets te beteekenen had, lek en
was bij hooger gaande zee reddeloos verloren, als niet spoedig een
noodhaven bereikt kon worden.

Men vond het daarom spoedig wenschelijker om te beproeven de
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eilanden door sledetochten over het ijs te bereiken en ontdekte zoo ten

slotte de belangrijke groep eilanden, die de Nieuw-Siberische genoemd
werd. De eilanden werden weldra door jagers voor de inzameling van
mammoethstanden bezocht, waarvan hier groote massa's, tegelijk met

beenderen van mammoeths, neushoornen, schapen, ossen, paar-
den enz. in de daar aanwezige leem- en zandlagen begraven liggen.
Later zijn de eilanden gedurende de expedities Hedenström, door den
russischen rijkskanselier Rumanzow uitgerust, 1809—1811, en de expe-
ditie Anjou, 1823 , volledig opgenomen. De eerstgenoemde expedities wer-
den op die wijze ondernomen, dat men zich, voordat het ijs losraakte ,

met sleden, die met honden bespannen waren, over het ijs naar de
eilanden begaf, daar den zomer doorbracht en in den herfst, zoodra de
zee weer met ijs bedekt was, terugkeerde. Daar hier sprake is van de
bevaarbaarheid dezer zee, zouden deze zeer verdienstelijk uitgevoerde
expedities groot belang voor ons kunnen hebben, vooral met het oog
op de van het land uit gedane waarnemingen over den toestand van
het ijs in den herfst; maar in het korte bericht over de expedities van

Hedenström, die in "Wrangel's Reis" p. 99—119, de eenige bron, die
mij in dezen ten dienste stond, te vinden is, wordt deze vraag met
geen woord aangeroerd. ' Daarentegen zijn door de voorzorgen van den
heer Sibiriakoff ophelderingen over dit voor onze expeditie zoo belang-
rijke vraagstuk ingewonnen bij de bewoners van Noord-Siberië, die uit
het inzamelen van mammoethstanden op de genoemde eilandengroep
een tak van bestaan maakten. Volgens deze berichten blijft de zee tus-
schen de oostkust van Azië en de Nieuw-Siberische eilanden, jaarlijks
een tamelijk langen tijd vrij van ijs. Een bijzonder merkwaardige ont-
dekking werd in het jaar 1811 door een reisgenoot van Hedenström, een
burger uit Jakoetsk, Sannikow, gedaan. Hij vond nl. op de westkust van
het eiland Kotelnoj de overblijfselen van een ruw getimmerde winter-
woning, in de buurt van het wrak van een vaartuig, welks bouwtrant
geheel afweek van de in Siberië gebruikelijke. Ten deele hieruit, ten

deele uit een menigte werktuigen, die op het strand verspreid lagen,
trok Sannikow het besluit, dat een visscher uit Spitsbergen of Nova

1 Wrangels eigen reizen werden in den winter met hondensleden op het ijs
gedaan en leverden, hoe belangwekkend zij ook in menig ander opzicht mogen

zijn, geen rechtstreeksche bijdrage tot de kennis der ijstoestanden gedurende den
zomer en herfst.
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Zembla hier verongelukt was en er zich met zijn bemanning een tijd
lang had opgehouden. Het opschrift van een kruis op een graf. dat zich
in de buurt bevond, werd helaas niet ontcijferd.

Gedurende de groote noordsche expeditie ' werden ook eenige pogin-
gen aangewend om van de Lena naar het Oosten door te dringen, en
wel eerst in 1735, onder bevel van luitenant Lassinius. Hij verliet den
21 sten Augustus den oostelijken arm der Lenamonding, zeilde 120 werst

oostelijk, en trof hier drijfijs aan, dat hem noodzaakte een haven aan
de kust op te zoeken. Hier werd de winter doorgebracht met dit onge-
lukkig gevolg, dat de aanvoerder zelf en insgelijks het grootste deel der
uit 52 man bestaande expeditie aan scorbut stierf.

In het volgende jaar, 1736, werd een nieuwe expeditie onder luite-
nant Dmitri Laptew naar dezelfde streek uitgezonden. Met het schip
van Lassinius beproefde hij in 't midden van Augustus oostelijk door
te dringen, stiet echter weldra op groote ijsmassa's en keerde dus reeds
tegen het einde van die maand, op een tijd, dat de expeditie eigenlijk
eerst had moeten beginnen, naar de Lena terug.

In het jaar 1739 ondernam Laptew zijn derde reis. Hij drong door
tot de monding der Indigirka, en daar deze den 2 i-sten September dicht
vroor, overwinterde hij daar. Het volgende jaar werd de expeditie voorbij
de monding der Kolyma tot kaap Groot-Baranow voortgezet, waar het
doordringen naar het oosten den 2 6->ten September door drijfijs verhin-
derd werd. Nadat hij naar de Kolyma teruggekeerd was en in Nisjni-
Kolymsk overwinterd had, trachtte hij in het daarop volgende jaar
weder in eenige, gedurende den winter gebouwde booten naar het Oos-
ten verder te komen, maar ook ditmaal zonder succes, en wel ten ge-
volge van nevel, tegenwind en ijs. Bij het beoordeelen der resultaten
van deze reizen moet men de volstrekt ongeschikte schepen, waarmede
de expeditie ondernomen werd, niet buiten rekening laten. Eerst toch
ging men op reis met eën in Jakoetsk (1735) gebouwde groote sloep, later
met twee in Nisjni-Kolymsk gebouwde booten. Als men naar de vaar-
tuigen , die thans op de Siberische rivieren gebruikt worden, de gesteld-
heid der schepen in die tijden mag beoordeelen, dan moet men er

zich veel meer over verwonderen dat zich ooit iemand daarmede in volle

1 Met dezen gemeenschappelijken naam werden de russische expedities genoemd,
die van 1733—43 van Archangel, de Ob, de Jenissei en Lena en van Kamsjatka
uit, naar de Noordelijke Ijszee uitgezonden werden.
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zee wagen kon, dan dat men de nieuwere, minder gelukkige expedi-
ties voor een bewijs aanziet, dat er geen vooruitzicht bestaat om met

een naar de eischen van den nieuwsten tijd gebouwde en met stoom-

kracht voorziene boot door te dringen. Ten slotte blijft ons nog over, de
weinige pogingen te bespreken, die aangewend zijn om van de Bering-
straat naar het Westen te gaan.

Deschnew's expeditie van de Lena door de Beringstraat naar de mon-

dinc van de Anadyr (1648) bleef ongeveer 100 jaar lang volkomen
onbekend, totdat eindelijk Muller uit de Siberische archieven de bij-
zonderheden zoowel van deze als van andere expedities langs de noord-
kust van Siberië aan het licht bracht. Dat de herinnering aan deze
merkwaardige tochten voor het nageslacht bewaard bleef, is, zooals reeds
o-ezegd is, uitsluitend aan toevallige omstandigheden te danken, zooals
twistgedingen en dergelijke zaken , die geschrijf van en aan autoriteiten
ten gevolge hadden. Van andere dergelijke ondernemingen hebben wij
ongetwijfeld geen kennis, ofschoon men hier en daar aanwijzingen vindt,
dat de noordelijke zee vroeger dikwijls bevaren werd. In berichten over
expedities, door autoriteiten geregeld, komt het zeer menigvuldig voor,
dat ontmoetingen met walvischvaarders en handelslui vermeld worden f

die langs de kust voor privaatrekening expedities uitzonden. Op deze
reizen werd echter minder acht geslagen en nog 81 jaar na de expedi-
tie van Deschnew, was het bestaan van een straat tusschen de noord-
oostelijke punt van Azië en het noordwestelijk uiteinde van Amerika
onbekend; minstens genomen werd het nog betwijfeld. Eindelijk zeilde
Bering in het jaar 1729 op nieuw door die straat en gaf haar zijn naam.

Hij drong evenwel niet buitengewoon ver (tot 1720 W. L.) langs de
noordkust van Azië door, ofschoon hij geen belemmering van het ijs
ondervond. Bijna 50 jaar later sloot Cook in deze vaarwaters de rij der
schitterende ontdekkingen, waarmede hij de geografische wetenschap
verrijkt had. Nadat hij in 1718 een eind ver oostwaarts langs denoord-
kust van Amerika gezeild was, keerde hij terug naar het Westen, en
bereikte daar den 29sten Augustus den iBosten lengtegraad. Ontmoeting
van ijs hield hem terug om te beproeven, of hij van hier verder naar

het Westen kon zeilen; voor een vaart tusschen het ijs schijnt zijn schip
niet voldoende uitgerust of geschikt geweest te zijn.

Sedert den tijd van Cook kent men drie expedities, die van de Be-
ringstraat naar 't Westen gezeild zijn. De eerste was een amerikaansche
expeditie onder kapitein Rodgers (1855). Hij bereikte in open water,
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naar het schijnt, kaap Jakan (176''0. L. Gr.) De tweede expeditie on-
dernam de engelsche walvischvaarder Long, die in 1867 , om nieuwe ter-

reinen voor rijke walvischvangst op te zoeken, van de Beringstraat
verder westwaarts zeilde dan iemand vóór hem gekomen was. Reeds
den ioden Augustus bereikte hij de lengte van Tschaunbaai (170'' O.L.
Gr.) Hij was evenwel op de walvischvaart en niet op ontdekkingsreizen
uitgegaan en keerde dus hier terug. Toch spreekt hij in het korte be-
richt, dat hij van zijne reis gegeven heeft, de vaste overtuiging uit, dat
een zeere s van de Beringstraat naar den atlantischen oceaan zeer goed
mogelijk was, en voegt er bij, dat wanneer ook deze zeeweg geen betee-
kenis verkreeg voor den handel, zulk een verbinding tusschen de Lena
en de Beringstraat toch voor den verkoop der produkten van Nieuw-
Siberië groot nut moest opleveren. ' Eindelijk is het laatste jaar een
russische expeditie uitgezonden, om van de Beringstraat uit Wrangel-
land te bereiken. Volgens mededeelingen in de dagbladen werd zij door
ijs niet alleen belemmerd in het bereiken van haar doel, maar tevens

om nog verder westwaarts te zeilen.
Door den heer Sibiriakoff zijn uit Noordelijk Siberië berichten over

de ijstoestanden van de zee bij de kust ingewonnen. Evenwel schijnt
de vischvangst in deze streken thans zoozeer achteruitgegaan te zijn,
dat er slechts weinige visschers gevonden werden, die in staat waren
de gestelde vragen te beantwoorden. Zoo was er in Jakoetsk bijv. maar

één enkel man (een priester), die aan de ijszee geweest was. Deze be-
richt, dat de zee bij landwind zonder ijs was; dat evenwel het ijs bij
zeewind weder terugkwam, en daardoor de vaartuigen, die geen zekere
haven bereiken kunnen, aan een groot gevaar blootstelden. Een andere
correspondent deelt op grond van waarnemingen, gedurende de expe-
ditie van Tsjikanowski in 1875 gedaan, mede, dat de zee voor de Ole-
nekmonding geheel zonder ijs geweest was; hij voegde er evenwel bij
dat dit jaar in dat opzicht een uitzondering gemaakt -had. Niet alleen
in den zomer, maar ook gedurende den winter is de noordelijke ijszee
soms zonder ijs en op een afstand van 200 wersten van de kust is de
zee zelfs des winters open; evenwel laat zich de uitgebreidheid van het
open water niet met zekerheid bepalen.

Deze laatste omstandigheid wordt ook door Wrangels reizen, die gedu-
rende de jaren 1821—23 met hondensleden over het ijs ondernomen wer-
den , bevestigd.

1 Fetermann's Mittheil. 1868, pag. 1 en 1869, pag. 32.



INLEIDING. 2 7

Een derde persoon bericht: "Naar de tijdingen , die ik ingewonnen
heb, is de noordkust van de monding der Lena tot die der Indigirka
van Tuli tot September zonder ijs; noordelijke winden voeren wel is
waar ijs naar de kusten, maar niet in groote massa's. Naar de waar-

nemingen van diegenen, die mammoeths-tanden zoeken, is de zee zelfs
tot aan het zuidelijk deel der Nw. Siberische eilandengroep zonder ijs,
en het is dus waarschijnlijk , dat juist deze eilanden bescherming tegen
het ijs in het Werchnojanska-distrikt verleenen. Geheel anders is de
toestand aan de kuststreek der Kolymski. Kan men langs dien weg
slechts van de Beringstraat naar de Kolyma komen, — dan zeilt men
ook zonder moeite van de Kolyma tot de Lena."

De omstandigheid, dat het ijs in den zomer bij zuidenwinden van

de kust afdrijft, maar niet zoover of het komt bij noordenwinden in
grootere of kleinere massa's terug, wordt ook verder door andere corres-
pondenten bevestigd. Zij schijnt het bewijs te leveren dat de Nw. Sibe-
rische eilanden en Wrangelland slechts deelen van een uitgestrekte, met

de N. kust van Siberië evenwijdig loopende eilanden-groep vormen, die
van den eenen kant het ijs verhindert geheel uit de daartusschen liggende
zee weg te drijven en dus daardoor de ijsvorming in den winter bevordert,
maar die van den anderen kant de kusten tegen het ten N. van die
eilanden gevormde, eigenlijke poolijs beschut. De berichten, die ik
aangehaald heb, hebben overigens hoofdzakelijk betrekking op de zo-
mermaanden. Evenals in de vroeger tamelijk beruchte Kara zee, zal
ook hier het ijs in den herfst voor't grootste deel smelten, zoodat men

in dit jaargetijde op een tamelijk open zee zal kunnen rekenen.
De meeste correspondenten, die berichten over de ijstoestanden der

Siberische poolzee geleverd hebben, houden zich verder met geruchten
bezig, die zich in Siberië verbreid hebben, dat Amerikaansche wal-
vischvaarders van de kusten uit ver naar 't westen gezien zijn gewor-
den. De juistheid dezer geruchten wordt steeds ten stelligste ontkend;
intusschen zijn deze althans voor een deel gegrond. Ik heb namelijk
persoonlijk een visscher aangetroffen, die drie jaren lang op een wal-
vischvaarder met de kustbewoners tusschen kaap Jakan en de Bering-
straat handel gedreven had. Deze was volkomen overtuigd, dat men

althans in sommige jaren van die straat naar den Atlantischen oceaan
zeilen kon. Eens was hij eerst den 17 October door de Beringstraat
terug gekeerd.

Uit het bovenstaande volgt dus: dat de ten N. van de Siberische
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kust gelegen oceaan tusschen de Jenissei-monding en de Tschaun-baai
nooit door de kiel van een werkelijk zeewaardig schip doorsneden werd,
en nog minder door een voor de ijsvaart afzonderlijk ingericht stoom-
schip bevaren is; dat deze kleine vaartuigen, met welke men dit deel
van den wereldoceaan heeft trachten te bevaren, zich nooit ver van de
kust af gewaagd hebben; dat een open zee bij frisschen wind voor deze
even gevaarlijk is, ja gevaarlijker was dan een met drijfijs bedekte zee;

dat desniettegenstaande de zee van kaap Tsjeljuskin tot de Bering-
straat ontelbare malen bevaren is, ofschoon het niemand gelukt is de
geheele streek in eens af te leggen;

dat het ijsveld gedurende den winter langs de kust, maar vermoe-
delijk niet in de open zee gevormd, eiken zomer verbroken wordt en

zich tot uitgestrekte ijsschotsen ophoopt, die door den zeewind tegen
de kust en door zuidenwinden in de volle zee gedreven worden, doch
nooit zoover, dat het ijs niet, na eenige dagen aanhoudenden noor-
denwind , weder terugkomt. Deze omstandigheid maakt het waar-
schijnlijk, dat de Siberische zee, om zoo te zeggen, van de eigenlijke
poolzee door een rij van eilanden gescheiden is, van welke men tegen-
woordig slechts Wrangelland en de vier groote eilanden kent, die Nw.
Siberië vormen.

Op deze gronden schijnt het mij waarschijnlijk dat een, voor dat
doel goed uitgeruste stoomboot, dezen weg, zonder al te groote moeie-
lijkheden te ontmoeten , althans ten opzichte van het ijs, gedurende den
herfst in weinig dagen zal kunnen afleggen; en dat men daardoor niet
alleen een voor eeuwen gesteld geografisch vraagstuk oplossen zal, maar
tevens in staat gesteld worden, met alle hulpmiddelen, die thans den
geleerden ten dienste staan, een zee van zoo groote uitgestrektheid ge-
ografisch , hydrografisch, geologisch en natuurhistorisch grondig te on-
derzoeken , een zee, die in al deze opzichten bijna onbekend mag heeten.

De zee ten N. van de Beringstraat wordt thans door honderden wal-
vischvaarders bezocht en de weg, van daar naar de Amerikaansche en
Europeesche havens is daarom een druk bezochte zeeweg. Voor eenige
tientallen jaren was dit echter geenszins het geval. De reizen van Be-
ring , Cook, Kotzebue, Beachey en andere zeevaarders werden als kloe-
ke , door 't geluk begunstigde ontdekkingstochten beschouwd, van groot
gewicht en belang uit het oogpunt der wetenschap. In 't belang der praktijk
verwachtte men er evenwel geen onmiddelijk nut van. Voor ongeveer
150 jaar gold hetzelfde van Spangenberg's reis van Kamsjatka naar



INLEIDING. 2 9

Japan, in het jaar 1739, waardoor de ontdekkingsreizen der Russen
in het noordelijk deel van den Stillen oceaan met de tochten der Ne-
derlanders en Portugeezen naar Indië, de Soenda-eilanden en Japan in
verband gebracht werden. Ook als het onze expeditie gelukken zal na

het omzeilen van Azië het Suez-kanaal te bereiken, zal daarmee een
daad verricht zijn, die meer dan iets anders het bewijs zou opleveren,
hoe dikwijls datgene wat heden door zaakkundigen en niet-zaakkundi-
o-en voor onmogelijk verklaard wordt, misschien reeds morgen verricht
zal zijn.

Ik ben eveneens volkomen overtuigd dat een zeiltocht langs de noord-
kust van Azië, indien niet al te ongunstige omstandigheden te zamen
komen, niet alleen uitvoerbaar is, maar ook van onberekenbare betee-
kenis worden zal. Wordt ook al niet onmiddelijk daardoor een nieuwe
handelsweg geopend, dan moet zulk een tocht toch middellijk dit voor-
deel opleveren, dat daardoor het denkbeeld eener verbinding over zee
tusschen de havens van Noord-Skandinavië en de Ob-Jenissei van den
eenen kant, tusschen den Stillen oceaan en de Lena vaa den anderen
kant, grond verkrijgt en zoodoende tot ondernemingen leiden zal, die
groot nut voor de praktijk kunnen opleveren.

Zal de expeditie tegen verwachting er niet in slagen het program-
ma in zijn geheel uit te voeren, zoo zal zij toch nimmer mislukt mo-
gen heeten. Daarom moet zij zich een langeren tijd op die punten der
noorclkust van Siberië ophouden, die tot wetenschappelijke onderzoe-
kingen geschikt zijn. ledere mijl de mond van de Jenissei voorbij
is een schrede voorwaarts op den weg der volledige kennis van onzen
aardbol, een doel, dat met grootere of kleinere offers eens moet be-
reikt worden en waartoe het voor iedere natie een zaak van eer is
mede te werken.

De geleerden zullen in deze vroeger onbezochte vaarwateren in staat
gesteld wyorden antwoord te geven op een menigte vragen over de vroe-
gere en tegenwoordige toestanden der poollanden, van welke meer dan
eene op zich zelve van voldoend gewicht en voldoende beteekenis is
om eene expeditie, als die, waarvan thans sprake is, in 't leven te
roepen. Op eenige dezer vragen zij het mij reeds thans vergund te
wijzen.

Als men dat gedeelte der Kara zee uitzondert, 't welk de beide
laatste zweedsche expedities onderzocht hebben, ontbreekt tegenwoor-
dig elke kennis van het leven der planten en dieren in de zee, die de noord-
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kust van Siberië bespoelt. Ongetwijfeld ontmoet men hier, in tegen-
overstelling van de vroegere meening, den zelfden rijkdom aan dieren
en planten, als in de zee rondom Spitsbergen. In de Siberische Ijszee
zullen de plant- en diervormen, voor zoover zich dit voorshands be-
oordeelen laat, uitsluitend uit overblijfselen van de ijsperiode bestaan,
die aan onzen tijd het naast voorafging, iets wat bij de poolzeeën niet
het geval is. Daar toch breidt de golfstroom zijn water uit en maakt
deze voor vormen uit zuidelijker streken vatbaar.

Een volledige en zekere kennis van het feit, welke diervormen van
glacialen en welke van atlantischen oorsprong zijn is van ingrijpend be-
lang , niet enkel voor de zoölogie en de kennis der verspreiding der dieren,
maar ook voor de geologie van Skandinavië en vooral voor de kennis
onzer losse aardlagen.

Weinige wetenschappelijke vondsten of ontdekkingen hebben de be-
langstelling der geleerden en leeken zoozeer geboeid als de ontdekking
van kolossale, gedeeltelijk nog met vleesch en haar goed bewaard ge-
bleven overblijfselen van olifanten in de bevrozen aarde van Siberië.

Dergelijke vondsten zijn meer dan eens het doel van wetenschappe-
lijke expedities en van zorgvuldige onderzoekingen der geleerden ge-
weest

, en toch blijft er nog veel raadselachtigs over ten opzichte van
vele omstandigheden, die op de mammoeths-periode van Siberië betrek-
king hebben. Die periode valt waarschijnlijk met onzen ijstijd samen.
Met name is onze kennis der dier- en plantvor'men, die ten tijde
van den mammoeth bestonden, nog hoogst onvolledig, ofschoon
men weet dat in de noordelijkste gedeelten van Siberië, die over land
moeilijk te bereiken zijn, kleinere heuvels liggen, bedekt met beende-
ren van mammoeths en van andere diersoorten uit den zelfden tijd. Ook
weet men, dat daar overal het zoo genoemde Noakhout wordt aange-
troffen , d. i. half versteende of verkoolde overblijfselen van planten
uit verschillende geologische tijdperken.

In 't algemeen is een zoo volledig mogelijke bepaling der geologie
van de zoo moeilijk toegankelijke poolstreken een noodzakelijke voor-
waarde voor de kennis der oudste geschiedenis van onzen aardbol. Om
dit te bewijzen behoef ik slechts te herinneren aan den zooveel besproken
invloed, op verschillende meeningen der geologen uitgeoefend , ten gevolge
der ontdekking van prachtige overblijfselen van planten uit geheel
verschillende tijdperken in de gesteenten en aardlagen der poollanden.
Ook op dit gebied mag van een expeditie naar de Noordkust van Si-
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berië een rijke aanwinst verwacht worden. Buitendien treft men in Noord-
Siberië lagen aan, die ongeveer tegelijk met de kolen bevattende
formaties van Zweden gevormd zijn, en die daarom petrefacten van

planten en dieren bevatten, welke juist thans van grootbelang zijn
voor de geologische wetenschap in ons eigen land. Immers ook daar
zijn in de laatste jarenop verschillende plaatsen prachtige planten-petrefac-
ten gevonden, die ons een zoo levendig denkbeeld geven van den subtro-
pischen plantengroei, welke eens het Scandinavische schiereiland bedekte.

Weinige wetenschappen zullen eens op zoo belangrijke practische
resultaten kunnen wijzen als de meteorologie. Het is een reeds gedeel-
telijk verwezenlijkte verwachting, die algemeen gekoesterd wordt, zooals
blijkt uit de waardeering dezer wetenschap en de zoo belangrijke uitga-
ven , in alle beschaafde landen voor meteorologische stations en het
aanmoedigen van meteorologische onderzoekingen besteed. De toestand
van het weer in een land is echter zoozeer van de temperatuur, den
wind, den luchtdruk en andere invloeden van verafgelegen streken af-
hankelijk , dat de wetten voor de meteorologie van een land slechts
door combinatie van waarnemingen uit de verst verwijderde landen kun-
nen bepaald worden. Daarom is dan ook reeds meer dan eene interna-
tionale meteorologische onderneming tot stand gekomen en men kan de
meteorologische instituten der verschillende landen bijna als verschillende
afdeelingen van een en dezelfde over de geheele aarde verspreide ver-
eeniging beschouwen, door wier eendrachtig samenwerken het gestelde
doel eens bereikt worden zal. Maar veel verder dan de plaatsen, van
welke men jaarlijksche reeksen van waarnemingen verkrijgen kan , lig-
gen streken, duizenden kwadraatmijlen in omtrek, van welke men geene

of slechts enkele op zichzelf staande waarnemingen ontvangen heeft. En
toch heeft men juist hier den sleutel tot vele eigenaardige, juistzoo moei-
lijk te verklaren toestanden van het weer in de beschaafde landen van
Europa. Zulk een onbekend, maar uiterst belangrijk meteorologisch ge-
bied vormen de ten noorden van Siberië gelegen ijszee en de daar ge-
legen landen en eilanden. Het is voor de meteorologie van Europa, meer
bepaald voor die van Zweden, van groot gewicht, vertrouwbare berichten
te verkrijgen over de verdeeling van land en zee, de ijstoestanden, den
luchtdruk en de temperatuur van dit althans in dat opzicht nog zoo
weinig bekende gedeelte der aarde, en de zweedsche expeditie zal dus hier
een doel bij haar onderzoek voor oogen hebben, dat van rechtstreeksch
belang is voor ons eigen land.
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In zeker opzicht laat zich hetzelfde zeggen van de bijdragen, die uit
deze streken tot de kennis van het aardmagnetisme, de noorderlichten
enz. te verwachten zijn. Hierbij komen onderzoekingen dèr dier- en
plantenwereld dezer onbekende landen, ethnografische nasporingen, hy-
drografische opnemingen enz.

Ik heb hier natuurlijk slechts een korte aanwijzing der wetenschap-
pelijke vragen kunnen geven, die de expeditie gedurende een langer
verblijf aan de noordkust van Siberië op te lossen heeft; maar het aan.
gevoerde zal voldoende zijn om te toonen, dat de expeditie, wanneer ook
al haar geografisch doel niet bereikt wordt, toch bij de gelijksoortige on-

dernemingen , die vroeger van Zweden uitgegaan zijn, en die de we-

tenschap tot voordeel en den naam van Zweden tot eer verstrekt heb-
ben , niet zal behoeven achter te staan.

Zal de expeditie echter, naar ik hoop, tamelijk ongehinderd en dus
in een betrekkelijk korten tijd de Beringstraat bereiken kunnen, dan
zal wel is wraar de tijd, die onderweg aan de natuurhistorische onder-
zoekingen gegeven kan worden, voor de oplossing van vele door mij
aangeroerde wetenschappelijke vraagpunten veel te kort zijn; maar af-
gezien van het zeevaartkundig vraagstuk, sedert eeuwen gesteld, 't welk
daardoor opgelost is, kunnen ook dan nog hoogst belangrijke en veel
omvattende bijdragen geleverd worden voor de kennis der geografie,
hydrografie, zoölogie en botanie van de Siberische Ijszee. Bovendien
komt de expeditie, als zij de Beringstraat gepasseerd is, in andere lan-
den met een weelderiger en meer afwisselenden plantengroei, waar andere
en misschien minder voor de hand liggende vragen, maar die daarom
voor de wetenschap in 't algemeen niet minder van belang zijn, de op-
merkzaamheid van den natuuronderzoeker bezig houden, en hem rij-
kelijk voor zijn moeite en werk zullen beloonen.

Deze beschouwingen hebben ten grondslag gelegen bij het vormen
van het plan voor de hier besproken expeditie.

Mijn voornemen zou nu zijn in het begin van 1878 Zweden op een
bijzonder voor de ijsvaart ingericht stoomschip te verlaten, dat voor
hoogstens twee jaar van proviand voorzien wordt, en dat, behalve een
wetenschappelijken staf van 4 of 5 personen en 4 in Noorwegen aan de
expeditie verbonden walvischvaarders, nog een zee-officier, een genees-
heer en hoogstens 18 man (stuurlieden en matrozen), bij voorkeur vrij-
willigers van de koninklijke marine, aan boord heeft.

De vaart zal vooreerst naar een geschikte haven van de Noordkust
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van Noorwegen gericht zijn , waar kolen ingenomen worden. Hierop
zal men koers zetten naar Matotsjkin-Sjar op Nova Zembla, waar

o-unstige gelegenheid tot het passeeren der Kara-zee afgewacht wordt.
Daarna zal de vaart naar Dickson-haven, aan de monding der Jenissei,
voortgezet worden, dat ik in de eerste helft van Augustus hoop te be-
reiken. Zoodra de omstandigheden het toelaten, zet de expeditie haar
vaart van hier voort in het open water , dat de golven van Ob en Je-
nissei noodzakelijk langs de kust tot kaap Tsjeljuskin vormen moeten ,

en maakt, zoo mogelijk, ook eenige kleinere excursies naar het Noord-
oosten , om te zien, of zich niet nog eenige grootere eilanden tusschen
het Noordelijk deel van Nova Zembla en Noord-Siberië bevinden.

Bij kaap Tsjeljuskin komt de expeditie op dat punt van den voorge-

nomen weg, dat tot dusver nimmer door kleinere vaartuigen bereikt is.
Het wordt daarom waarschijnlijk met recht voor het punt gehouden,
dat het moeilijkst van de geheele noordoostelijke doorvaart voor vaar-

tuigen te passeeren is. Daar Prontschischew in 1736 in kleine, met

onvoldoende hulpmiddelen gebouwde rivierschepen tot op weinige mi-
nuten afstands van deze noordwestelijke punt van Azië gekomen is,
moet het toch voor ons schip, dat met alle hulpmiddelen van den te-
genwoordigen tijd uitgerust is, niet al te moeilijk zijn, hier verder te

komen; en dan hebben wij waarschijnlijk open water tot de Bering-
straat, die voor het einde van September zal kunnen bereikt worden.

Als tijd en ijs het toelaten, zou het wenschelijk zijn, dat de expe-
ditie gedurende dezen tocht eenige excursies noordwaarts maakte, om

te zien, of zich nog land tusschen kaap Tsjeljuskin en de Nw. Siberi-
sche groep of tusschen deze en Wrangelland bevindt. Van de Bering-
straat zal de expeditie, rekening houdende met het oponthoud, 't wrelk
de omstandigheden misschien kunnen veroorzaken, zich naar een Azi-
atische haven begeven, van waar tijdingen naar het Vaderland kunnen
gezonden worden ; zij zal dan verder om Azië heen naar het Suez-kanaal
zeilen. Zal de expeditie verhinderd worden van kaap Tsjeljuskin verder
oostelijk te gaan, dan moet het aan de omstandigheden , die van te voren
moeilijk voorzien kunnen worden , overgelatenworden, of zij alsdan naar

Europa terugkeeren zal (in welk geval het vaartuig der expeditie met zijn uit-
rusting en bemanning terstond tot een ander doel gebezigd zou kunnen
worden), of dat zij in een geschikte haven van de golf der Taimyr-
mond, van de Pjasina of van de Jenissei overwinteren zal. Zullen daar-
entegen ten oosten van kaap Tsjeljuskin ijsbelemmeringen aangetroffen
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worden, dan moet een geschikte plaats aan de Noordkust van Siberië
opgezocht worden, van waar uit gedurende den volgenden zomer gele-
genheid tot belangrijke nasporingen in de Siberische Ijszee bestaat, en
waar in den loop des zomers zeer zeker, zoodra zuidenwinden het ijs van

de kust wegdrijven , de gelegenheid gunstig zal zijn de Beringstraat te

bereiken. — Waarschijnlijk zal men ook, als het tot een overwintering
komen moet, gelegenheid hebben van uit het bedoelde winterkwartier
brieven naar huis te zenden.

Zweedsche vlag.
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"rens. — Klimaat. — Scorbut en geneesmiddelen. — De eerste vaart om de

Xoordkaap. — Othere's reisverhaal. — Denkbeelden over de geografie van
Skandinavie' gedurende de eerste helft van de I5de eeuw. — Oudste kaarten

van het Noorden. — Bericht van von Herberstein over Istoma's reis. — Gus-
taaf Wasa en de noordoostelijke doorvaart. — De reizen van Willoughby en

Chancelor.

De Vega verliet de haven van Karlskrona den 22sten Juni 1878. —

Met inbegrip der luitenants Palander enBrusewitz, bestond de bemanning
van het vaartuig bij het vertrek uit 19 koppen van de Zweedsche ma-

rine , waarbij nog de twee vreemde zeeofficieren kwamen, die eveneens
aan den tocht deelnemen zouden, de luitenants Hovgaard en Bove.
Deze hadden zich reeds eenigen tijd in Karlskrona opgehouden, om
bij de uitrusting en het zeewaardig maken van het schip tegenwoordig
te zijn.

Den 24.sten Juni werd Kopenhagen aangedaan om de menigte
levensmiddelen in te nemen, die daar aangekocht waren. Den 2Östen

Juni werd de vaart naar Gothenburg voortgezet, waar men den 27ste]-

Juni het anker wierp. Tijdens den overtocht naar Gothenburg was ook
de beroemde italiaansche geograaf Commendatore Christophoro Negri
aan boord, die reeds sedert verscheidene jaren alle IJszeetochten met
bijzondere belangstelling gevolgd had, en thans van de Regeering van
Italië de opdracht ontvangen had bij de afreis der Vega van Zweden
tegenwoordig te zijn en van haar uitrusting enz. kennis te nemen. In
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Gothenburg kwamen de heer Kjellmann, Dr. Almquist, Dr. Stuxberg,
luitenant Nordquist en iemand, die zich te Stokholm als assistent voor

Poolkostuum der oude wereld.
Laplander, naar een origineel, aanwezig in het Noordsch museum te Stokholm,

de natuuronderzoekers aan de expeditie verbonden had, aan boord.
En eveneens werd hier het grootste gedeelte der wetenschappelijke uit-
rusting, alsmede verschillende in Zweden aangekochte provisifin van
levensmiddelen, kleederen enz. aan boord genomen.

Den -pïen Juli verliet de Vega de haven van Gothenburg. Gedu-
rende de vaart langs de westkust van Noorwegen woei een sterke
tegenwind, die de aankomst te Tromsö tot 17 Juli vertraagde. Hier
ging ik aan boord. Kolen, water, winterkleederen van rendiervellen '

voor de geheele bemanning en een menigte andere voorwerpen, tot

1 Gedurende vele poolreizen heeft men voor kleeding, in plaats van rendierhui-
den, zeehondenvel gebruikt. De rendierhuid is echter lichter en warmer en is
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de uitrusting behoorende, die in Finmarken voor rekening der expe-
ditie aangekocht waren, werden hier ingeladen. Eindelijk werden hier

Poolkostuum der nieuwe wereld.
Groenlanders, naareen oude schilderij in het ethnografisch museum te Kopenhagen. '

daarom als middel tegen de sterke koude onvoorwaardelijk te verkiezen. Bij dooi-
weder hebben wel de op gewone wijze toebereide rendierkleederen het gebrek,
dat zij water opnemen en daardoor onbruikbaar worden, maar bij dat weer be-
hoeft men in 't algemeen ook geen pelswerk te dragen. De Tsjuktsjen der kust,
die zeiven veel zeehonden vangen en zich slechts door koop rendierhuiden verschaffen
kunnen, beschouwen evenwel kleederen van laatstgenoemde stof in den winter als
onontbeerlijk. In dat jaargetijde trekken zij een overjas aan van hetzelfde model
als de "Pask" der Laplanders, die, wat de doelmatigheid van het fatsoen aan-

gaat, goed schijnt te voldoen. Ik verkies de pooldracht der oude wereld boven
die der nieuwe, die uit nauwer aansluitende kleeren bestaat. Het schoeisel der
Laplanders (Renskallar of Komager genoemd) is daarentegen voor arctiche tochten
volkomen onbruikbaar, als men geen gelegenheid heeft zijn schoeisel dikwijls te

verwisselen of den tijd mist het behoorlijk te onderhouden.
J Het origineel van dit plaatje, dat door den raad van justitie H Rink te Ko-
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drie visschers, die zich tot den tocht hadden verbonden, (walvisch-
vaarders en robbenjagers) aangemonsterd.

Den 21 sten Juli was alles, wat tot de uitrusting der Vega behoorde ,

aan boord, de bemanning voltallig en alles voor 't vertrek gereed. Nog
den zelfden dag, 's nam. 2 uur 15 minuten, lichtten wij het anker
en begonnen onder 't luid hoezee der talrijke volksmenigte, die op het
strand stond, thans eerst onzen eigenlijken tocht naar de Ijszee.

Aan boord der Vega bevonden zich de volgende leden der expeditie
A. E. Nordenskjöld, Professor, bevelhebber der expeditie, geboren

18 November 1832.
A. A. L. Palander, Luitenant, thans Kapitein der Koninklijke Zweedsche

marine, Kommandant der stoomboot Vega, geboren 2 October 1840.
F. R. Kjellmann, phil. doctor, docent in de botanie aan de Universiteit

te Upsala, chef der botanische werkzaamheden der expeditie, geb.
4 November 1846.

A. J. Stuxberg , phil. doctor, chef der zoölogische werkzaamheden der
expeditie, geb. 18 April 1849.

E. Almquist, med. cand., de arts der expeditie, lichenoloog, geb. 10

Augustus 1852.
E. C. Brusewitz, Luitenant der Koninklijke Zweedsche marine, eerste

officier, geboren 1 December 1844.
G. Bove, Luitenant der Koninklijke Italiaansche marine, chef der

hydrografische werkzaamheid der expeditie, geb. 23 October 1853.
A. Hovgaard, Luitenant der Kon. Deensche marine, chef der magne-

tische en meteorologische werkzaamheid der expeditie, geb. 1 Nov. 1853.
O. Nordquist, Luitenant van een Keizerlijk Russisch garde-regiment

tolk en assistent-zoöloog, geboren 20 Mei 1858.
R. Nilsson, schipper, geb. 5 Jan 1837.
F. A. Pettersson, i° machinist, geb. 3 Juli 1835.
O. Nordström, 2 0

„

C. Carlström , stoker,
„ 24 Febr. 1855.
„ 14 Dec. 1845.

penhagen geleverd is, werd vervaardigd door een duitsch schilder te Bergen in

1654. Het schilderij heeft het volgende opschrift:

3-1 it ïrïirat Irhifriit aaff ü.nt Mm
33- grnralpiitii.r 5-iit ö-in irant lr_r
nun ïlji-rra imïrt Stoplen Ijairen m f» Crarljt
„as kalt. ïanir mm Wmtn narljt.



OP HET EILAND MASÖ. 41

O. Ingelsson, stoker, geb. 2 Febr. 1849.
O. Oeman, matroos,

„ 23 April 1843.
G. Carlsson, „ „ 22 Sept. 1843.
C. Lundgren, „ „ 5 Juli 1851.
O. Hansson, „ „ 6 April 1856.
D. Asplund, bootsman en kok, geb. 28 Jan. 1827.
C. J. Smal-tnning, bootsman, „ 27 Sept. 1839.
C. Levin, bootsman en hofmeester, geb. 24 Jan. 1844.
P. M. Lustig, „ „ 22 April 1845.
C. Ljungström „ „12 Sept. 1845.
P. Lind „ „ 15 Aug. 1856.
P. O. Faste „ . „■ 23 Aug. 1856.
C. Andersson, timmerman, „ 3 Aug. 1847.
J. Haugan, ' visscher, „ 23 Jan. 1825.
P. Johnsen, „ „ 15 Mei 1845.
P. Sievertsen, „ „ 2 Jan. 1853.
Th. A. Boström, assistent bij de weten-

schappelijke leden der expeditie, „ 21 Aug. 1857.
Bovendien was aan boord der Vega op haar tocht tusschen Tromsö

en Dicksonhaven de heer S. J. Serebrenikoff, agent van den heer
Sibiriakoff, wien in last gegeven was op het in- en uitladen der
koopwaren toe te zien, die met de Fraser en Express in Siberië inge-
voerd , en van daar uitgevoerd zouden worden.

Deze schepen waren reeds eenige dagen vroeger van A^ardö naar Cha-
barowa in de Jugorstraat (Jugor Sjar) uitgezeild, waar zij de Vega
moesten afwachten. De Lena daarentegen, het vierde schip, dat te mij-
ner beschikking gesteld was, had volgens een ontvangen order de aan-
komst der Vega in de haven van Tromsö afgewacht, van waar deze beide
stoombooten nu te zamen de reis naar het Oosten zouden beginnen.

Nadat wij Tromsö verlaten hadden, zeilden wij eerst binnen de sche-
ren door naar het eiland Masö, in welks haven de Vega eenige uren

zou blijven, om brieven op het postkantoor aldaar, waarschijnlijk het

noordelijkste poststation der geheele wereld, af te geven. In dien tus-

schentijd stak er echter zulk een hevige noordwestenwind op, dat wij
daar drie dagen lang opgehouden werden.

1 Haugan was vroeger een lange reeks van jaren met een eigen schip naar

Spitsbergen en Nova-Zembla gevaren, en was als een der gelukkigste visschers
op de Xoordsche ITszeevloot bekend.
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Masö is een klein rotseiland, onder 71"N.8., slechts 32 Km. tenZ.W.
van de Noordkaap, in een streek die rijk is aan visch en ongeveer in het
midden tusschen Bredsond en Magerösond gelegen. Aan de Oostkust
van het eiland ligt tusschen de rotsen een kleine bocht, die een goed
beschutte haven vormt. Vischvangst en zijn haven hebben het kleine
plaatsje op dit eiland een zekere beteekenis gegeven, en het tot een
der verste buitenposten op den weg naar het Noorden gemaakt. Hier,
op een afstand van slechts weinige kilometers van Europa's noord-
punt , bevinden zich, behalve tallooze visschershutten, ook eenkerk, een

De boomgrens in Noorwegen.
Pristevandet bij Tromsö, naar een photografie.

winkel, een pos .bureau, een ziekenhuis enz. Ik behoef, voor hen althans,
die het noordelijkste gedeelte van Noorwegen bereisd hebben, hier wel
nauwelijks bij te voegen, dat men er evenzeer verscheidene gastvrije fa-
milies aantreft, in wier kring wij menig uurtje van ons gedwongen
verblijf recht aangenaam hebben gesleten.

De inwoners der plaats leven natuurlijk slechts van vischvangst, daar
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alle landbouw hier onmogelijk is. Op het naburige eiland Ingö (71 0

c' N.8.) is de aardappeloogst wel is waar dikwijls overvloedig geweest,
maar in de meeste gevallen mislukt de verbouw wegens den korten
duur van den zomer. Daarentegen kweekt men in de tuinen met goed
gevolg radijsjes en eenige soorten van groenten. Van wilde bezien ko-
men voor: mirte-bezien, maar in zoo geringe hoeveelheid, dat men
slechts zelden een of twee liter inzamelen kan. Boschbezien komen iets
menigvuldiger voor, en de noorweegsche braambes (eene soort kruipende
framboos), de druif van het noorden, vindt men er zelfs buitengewoon

De boomgrens in Siberië.
Aan de Boganida, naar Middendorff.

veel. Van deze vrucht kan men op een plek van eenige vierkante me-
ters dikwijls een heele kan vol plukken. Bosch is hier niet, maar wel
struikgewas.

In de buurt der Noordkaap reikt het bosch thans niet meer tot aan de
kust der Ijszee zelf. Toch treft men op goed beschutte plekken, die slechts
iets meer binnenlands gelegen zijn, reeds 4_t 5 meter hooge berken aan '.

Hier wordt het soort berk (Betuia odorata Bechst.) en niet de dwergden
(Betuia nana L.) bedoeld. De laatste reikt tot de ijsbaai op Spitsbergen (78°7'
N.8.) ofschoon zij daar slechts eenige centimeters boven den grond opschiet.
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Vroeger evenwel waren zelfs de buitenscheren met woud begroeid, wat

uit de boomstammen, die nog in de moerassen der buitenscheren van
Finmarken voorkomen, bijv. op het eiland Renö, bewezen wordt. In
Siberië strekt zich de woudgrens aan de rivier de Lena tot aan het be-
gin der delta, d. i. ongeveer tot 72" N.8., uit '. De Noordkaap ligt onder

Braambezien (Rubus Chamaemorus L.).
De vrucht op natuurlijke grootte; de struik in bloei op verkleinde schaal.

7i°_o', zbodat het woud zich in Siberië op enkele plaatsen langs de
groote rivieren veel verder naar 't Noorden uitstrekt dan in Europa. Dit
wordt voor een gedeelte verklaard uit de groote massa verwarmd w_r-

1 Volgens Latkin "Die Lena und ihr Fluszgebiet" (Petermann's Mittheil.
1879, p. 91). Op de kaart, gevoegd bij Engelhardt's bewerking van Wrangei's
reis vßerlijn 1839) wordt de woudgrens aan de Lena op 710 N.B. geplaatst.
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ter dat 's zomers in deze rivieren van 't Zuiden naar 't Noorden stroomt,

verder uit de zaden, door het rivierwater meegevoerd, en eindelijk
uit den vruchtbaarder bodem van Siberië. Deze bestaat daar namelijk
u it overvloedige teelaarde, die door de jaarlijksche voorjaarsoverstroo-
mingen steeds weder vernieuwd wordt, terwijl daarentegen bij ons de
grond uit kaal graniet en gneissgesteenten of onvruchtbare zandlagen be-
staat. Overigens vertoont zich de boomgrens in Siberië en in Scandinavië

geheel verschillende wijze. Terwijl bij ons de buitenposten van het
woud naar 't Noorden uit schraal groeiende berken bestaan ., die in weer-

wil van hun verschrompelde stammen de hellingen der bergen met een
zeer levendig en dicht groen bekleeden , bestaat de uiterste boomvegetatie
in Siberië uit knoestige, half uitgedroogde lorkenboomen (larix dahurica
Turcz.), die als dunne, grauwe stekels boven de toppen der heuvels uit-
steken '. Ten noorden van ,deze grens ziet men aan de Jenissei nog
weelderig groeiende wilgen- en elzenboschjes. Dat het zwaardere woud
zich ook in Siberië voor eenige honderden of duizenden van jaren verder
noordwaarts uitstrekte dan thans, bewijzen kolossale, in de toendra's
of mossteppen nog overeindstaande boomstompen. Men behoeft ook
thans nog niet van de buitenste grens af ver naar 't Zuiden te gaan om
de rivieroevers met hooge, weelderig groeiende boomen omzoomd te zien.

Het klimaat bij Masö onderscheidt zich niet door bijzonder strenge
winterkoude -

, maar de lucht is bijna het geheele jaar door ruw en

' Op het schiereiland Kola en aan de Witte Zee tot aan den Oeral wordt de
woudgrens door een den (Picea obovata Ledeb.ï, maar ver naar 't Oosten op
Kamsjatka, weder door den berk gevormd. Th. von Middendorff "Reise in dem
aüszersten Norden und Osten Sibiriens" IV 582.

- De volgende tabel, die de gemiddelde temperatuur in de verschillende maan-
den des jaars aanwijst, geeft een denkbeeld van den verzachtenden invloed, door
de nabijheid van een warme zeestrooming uitgeoefend: I. Tromsö 690 39' N.B.
2. Fruholm dicht bij de Noordkaap 7i°6' N.B. 3. Vardö 70° 22' N.B. 4. Enon-
tekis en Karesuando aan de Muonio-rivier in het binnenland van Lapland 68° 26'

Tromsö. Fruholm. Vardö. Enontekis.
Jan — 4,2 —2,7 —6,0 — 13,7
Febr — 4,0 —4,7 —6,4 —17,1
Maart — 3,8 —3,2 —5,1 —11,4
April — 0,1 — 0,9 — 1,7 — 6,0
Mei + 3.2 +2,7 4-1,8 +0,9

Juni .........+ 8,7 +7,5 4-5,9 + 8,0
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vochtig. De streek moet evenwel zeer gezond zijn, behalve dat de scor-
but, vooral gedurende vochtige winters, de geheele bevolking, zoowel
beschaafden als onbeschaafden, rijken als armen, ouden van dagen als
jonge kinderen aantast. Volgens opgave eener daar wonende vrouw
wordt zeer zware scorbut door ingemaakte braambeziën met rum ge-
nezen. Hiervan nemen de zieken dagelijks eenige lepels in en een liter
van dit geneesmiddel moet voldoende zijn om kinderen volkomen te

genezen, die zoo door de ziekte waren aangetast, dat men geen hoop
meer voedde op herstel.

Ik bespreek hier dit nieuwe gebruik van braambeziën, dat oude
welbekende middel tegen scorbut, dewijl ik overtuigd ben, dat
toekomstige poolexpedities, welke zich dit voorschrift ten nutte wil-
len maken, zullen bevinden, dat dit middel inderdaad tot de gezond-
heid en het welzijn van allen, die zich aan boord bevinden, bijdraagt
en dat zulk een geneesmiddel, behalve misschien door te vurige voor-
standers der matigheid, niet zonder grond geminacht mag worden.

Tot het plan van dit werk behoort ook, telkens, naarmate de Vega
op haar reis verder gaat, een kort bericht van de tochten dier man-
nen te geven, welke den weg, door de Vega betreden, het eerst geo-
pend hebben, en dus op hunne wijze tot voorbereiding van den tocht
hebben medegewerkt, waardoor de vaart om Azië en Europa eindelijk
tot stand kwam. Daarom is het mijn plicht in de eerste plaats van de
ontdekkingsreis verslag te geven, waarop de noordpunt van Europa voor
't eerst werd omgezeild, en dat wel des te eerder, dewijl het bericht
van die reis bovendien zoo zeer de belangstelling wekt, daar zij vele
merkwaardige ophelderingen geeft over de vroegere bevolking van

Noord Scandinavië.
Deze reis werd voor ongeveer iooo jaar door een Noorweger, Othere

Juli + ii,s +- 9,3 +8,8 -f- n,6
Aug . . + 10,4 + 9,9 -f 9,8 -f- 12.0

Sept + 7,0 +5,8 +6,4 +4,5
Oct -f- 2,0 +2,5 +1,3 —4,0

Nov — 1,7 —1,1 —2,1 — 9.9
Dec — 3,2 —1,9 —4,0 —11,3

De cijfers zijn ontleend aan H. Mohn's "Norges Klima", afdruk uit C. T.
c

Schübeler's "Vaxtlifet i Norge" (Christiania 1879) en A. J. Angström "Om luft-
emperaturen i Enontekis" 'Oefversigt af Vet. Akad. förhandl. 1860).
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uit Halogaland of Helgeland ', ondernomen. Hij schijnt verre reizen
gedaan te hebben en op zijne zwerftochten kwam hij ook aan het hof
van den beroemden engelschen koning Alfred den Groote. Hij gaf
dezen koning een korte, eenvoudige beschrijving van een reis, die
hij van zijn geboorteplaats uit naar 't Noorden en Oosten onderno-
men had. Dit verhaal is daarom bewaard gebleven, dewijl koning Al-
fred zoowel dit bericht als dat van een anderen Noorweger, Wolfstan,
over zijn reis naar het zuidelijk deel der Oostzee, in het eerste hoofd-
stuk zijner bewerking van Paul Orosius' geschiedenis "de Miseria Mundi" 2

opgenomen heeft. Later is dit reisverhaal het onderwerp van vertalingen en

verklaringen van vele geleerden geworden, onder welke ik hier de Scan-
dinaviërs H. G. Porthan in Abo, Rasmus Rask en C. Chr. Rafn in
Kopenhagen noem.

Over de verhouding, waarin Othere tot koning Alfred gestaan heeft,
zijn de berichten zeer verschillend. Eenige onderzoekers nemen aan, dat
hij het hof des konings slechts bezocht heeft; anderen beweren, dat hij
door koning Alfred op ontdekkingstochten uitgezonden is; nog weder
anderen vermelden, dat hij een krijgsgevangene geweest is, die toeval-
lig zijn lotgevallen in verre landen verteld had. De reisbeschrijving van

Othere luidt aldus:

1 De kuststrook van Noorwegen, tusschen 65" en 66° N.B. gelegen.
2 Orosius werd in de 4e eeuw na Chr. in Spanje geboren en stierf in de 5e

eeuw. Hij was christen en schreef zijn werk om te bewijzen, dat de wereld,
in tegenoverstelling van het beweren van verschillende heidensche schrijvers, ge-
durende den tijd van het heidendom, met evenveel ongelukken te kampen had
gehad als in de tijden van het christendom. Hierin ligt waarschijnlijk de oorzaak,
dat zijne eentonige schildering, van niets dan ongelukken en rampen, die de heiden-
wereld hadden getroffen, langen tijd zoo gezocht was, in vele afschriften verspreid
en in vele uitgaven (de oudste verscheen te Weenen 1471) gedrukt werd. In de
angelsaksische vertaling, waarvan hier gesproken wordt, vindt men de reisbe-
schrijving van Othere in het ie hoofdstuk ingelascht, die eigenlijk een door ko-
ning Alfred geschreven geografische inleiding tot het werk vormt.

l let angelsaksische origineel bevindt zich in twee, in Engeland bewaard geble-
ven prachtige handschriften, uit de 9e en 10e eeuw. De geschiedenis van Orosius
zelf is thans vergeten, maar koning Alfred's inleiding, en vooral de beschrijving
der reizen van Othere en Wolfstan, hebben zeer de aandacht getrokken van on-

derzoekers, zooals dit uit de opgaven der vertalingen van dit deel van koning
Alfred's Orosius duidelijk wordt, die in het werk van Joseph Bosworth "Kling
Alfred's anglo-saxon version of the compendious history of the world by Orosius"
(London 1859) voorkomt.
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•'Othere zeide tot zijn heer, koning Alfred, dat hij van alle Noor-
wegers het verst mar 't Noorden woonde. Hij verhaalde, dat hij in dit
land ten noorden van de westelijke zee zijn woning had. Toch , zeide hij,
strekte dit land zich van daar nog ver noordelijk uit. Het was echter
geheel en al onbewoond, behalve dat zich op sommige plaatsen hier
en daar Finnen ophielden, die 's winters daar op de jacht gingen en
's zomers in hunne zeeën gingen visschen. Hij zeide, dat hij eens on-

derzoeken wilde, hoever zich dat land noordwaarts uitstrekte, en of er
ergens menschen ten noorden van deze woeste streek woonden. Hij
voer dus langs de kust van dit land naar 't Noorden. Hij liet het land
aan stuurboord, de zee aan bakboord liggen. Na 3 dagen was hij zoo-

ver naar 't Noorden gekomen, als die walvischvaarders, welke het verst

plegen te gaan. Daarop ging hij nog verder noordwaarts, zoover als hij
in de drie daaropvolgende dagen zeilende komen kon. Verderop boog zich
het land naar het. Oosten of de zee (maakte een bocht, drongbinnen) in het
land. Hij wist niet, wat van de twee het geval was. Hij wist echter, dat hij
op westelijken of eenigszins noordelijken wind wachtte, waarop hij langs de

kust zoover naar 't oosten zeilde, als hij in vier dagen zeilen kon. Dan
moest hij weder op vollen Noordenwind wachten, omdat het land zich
daar naar 't Zuiden buigt, of de zee het land binnendringt: hij wist
niet wat van beiden het geval was. Daarop zeilde hij langs de kust
naar 't Zuiden, zoover hij in vijf dagen zeilende komen kon. Daar trof
hij hoog boven in het land een groote rivier aan. Hierop keerden zij
in deze rivier om, daar zij uit vrees voor vijandelijkheden de rivier
niet verder durfden opzeilen. Tot zoover was het land aan de an-

dere zij der rivier goed bebouwd. En hij had nog geen bewoond land
aangetroffen, sedert hij uit zijn eigen land afgereisd was, maar hij had
overal aan zijn rechterhand onbewoond, woest land gevonden; slechts
hier en daar trof hij eenige visschers, vogelvangers en jagers aan, die allen
Finnen waren. En aan zijn linkerhand lag de zich ver uitstrekkende zee.

De Bjarmen hadden hun land zeer goed bebouwd, maar zij (Othere
en zijn metgezellen) waagden het niet aan land te gaan. Maar al het
overige land behoorde aan de Terfinnen, behalve daar, waar visschers,
jagers of vogelvangers verblijf hielden. ]

De Bjarmen gaven hem berichten van hun eigen land en van de

' Onder Finnen worden hier Laplanders verstaan, onder Terfinnen de bewo-
ners van de Terskische kust van Russisch Lapland.
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landen, die rondom hen lagen. Hij wist echter niet, wat van deze
berichten waar was, daar hij ze nimmer zelf gezien had. Hij meende
dat de Finnen en Bjarmen ongeveer dezelfde taal spraken. Behalve uit
begeerte om de eigenaardige beschaving van het land te leeren kennen,
was hij hoofdzakelijk voor de walrusvangst ' daarheen gezeild, daar de
tanden van deze dieren, waarvan de reizigers eenigen voor den koning
meegenomen hadden, groote waarde bezaten. Hun huid is verder zeer

goed te gebruiken voor scheepstouwen. Deze walvisschen zijn veel klei-
ner dan andere en niet langer dan zeven el. Maar in zijn eigen land,
zegt hij, is de beste walvischvangst. Er zijn walvisschen van 48 el lengte
en de grootsten zijn 50 el lang; van dezen vertelde hij, had hij met

5 man in twee dagen zestig stuks gedood. -

Hij was een zeer vermogend man in die bezittingen, die hun rijkdom

1 Walrussen worden thans nog jaarlijks op het ijs bij den ingang der Witte

Zee, niet heel ver van het strand, gevangen. (Men vergelijke mijn berichtover een

expeditie naar de monding der Jenissei en naar Siberië in 'tjaar 1875 in "Bi-

hang till Vetenskaps-Akad. Handl."" Bd. 4 No. 1). Thans komen zij daar nog

slechts zelden voor en, naar 't schijnt, niet onmiddellijk in de buurt van het land.

Toch valt het niet te betwijfelen, dat zij in vroegere tijden aan de noordelijke
kusten van Noorwegen algemeen waren. Zij zijn naar alle waarschijnlijkheid daar

op dezelfde wijze verjaagd, als zij thans van Spitsbergen verdreven worden. Met

welke snelheid hun aantal op laatstgenoemde plaats afneemt, blijkt daaruit, dat

ik gedurende mijne vele arctische reizen, die in 1858 begonnen zijn, nooit wal-

russen bij het Beeren-eiland of bij de westkust van Spitsbergen gezien, doch wel
met visschers gesproken heb, die ze een tiental jaren vroeger daar in scholen van

honderden en duizenden aangetroffen hebben. Zelf heb ik dergelijke kudden in

Juli 1861 in straat Hinlopen gezien: toen ik echter gedurende de reizen 1868,
1872 en 1873 deze streken weder bezocht, zag ik daar geen enkelen walrus.

5 Daar het voor 6 man niet mogelijk schijnt in 2 dagen 60 groote walvisschen
te dooden, heeft deze opgave de uitleggers van Othere's verhaal veel hoofdbre-
kens gekost. Daarover behoeft men zich niet te verwonderen, als hier sprake is

van groote walvisschen (balaena mysticetus). Maar als het verhaal betrekking
heeft op kleine soorten van walvisch, kan een zoodanige vangst ook nog in onze
dagen aan de kusten der poollanden gemaakt worden. Verscheidene kleine wal-

vischsoorten gaan namelijk in groote scholen te zamen en kunnen, daar zij dik-

wijls in zoo ondiep water zwemmen, dat zij bij ebbe op het droge liggen
gemakkelijk gedood worden Soms gelukt het ook ze naar ondiepten te verjagen.
Dat de walvisschen in het voorjaar de kust van Noorwegen in groote scholen

bezoeken, die voor zeilvaartuigen gevaarlijk zijn, bevestigt ook Jacob Ziegler in

zijn werk: "Quae intus continentur Syria, Palestina, Arabia, Aegyptus, Schon-

dia etc." (Argentorati 1532) p. 97-
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uitmaken , d. i. wilde dieren (rendieren). Hij bezat in die dagen, toen

hij den koning bezocht, daarenboven 600 stuks tamme dieren, die hij
niet gekocht had. Deze tamme dieren noemen zij meer bepaald rendie-
ren. Van deze waren zes lokdieren. De laatsten staan bij de Finnen zeer
hoog aangeschreven, dewijl zij met deze de wilde rendieren vangen.
Hij behoorde tot de aanzienlijkste mannen van het land. Evenwel bezat
hij niet meer dan 20 koeien, 20 schapen en 20 zwijnen. Slechts het
weinige land, dat hij bebouwde, beploegde hij met paarden. Het inko-
men dier aanzienlijken bestaat evenwel voor het grootste gedeelte in
de belastingen, die de Finnen hun opbrengen. Deze belastingen be-
staan in dierhuiden en vogelveêren, baleinen en zulke scheepstouwen,
die van walvisch ' en zeehondenvel gemaakt worden. leder betaalt naar

zijn eigen vermogen. De rijksten betalen 15 martervellen, 5 rendierhui-
den, 1 beerenvel, 10 korven veeren, 1 buis van beeren- of ottervel en
2 scheepstouwen, ieder van 60 el, van welke het een uit walvischvel,
het andere uit zeehondenvel gemaakt moest zijn."

De voortzetting van Othere's verhaal geeft eene beschrijving van het
schiereiland Scandinavië en van een reis, welke hij van zijn geboorte-
plaats naar 't Zuiden ondernomen heeft. Hierop geeft koning Alfred een
beschrijving van de reis, door den Deen Wolfstan in de Oostzee ge-
daan. Dit gedeelte der inleiding tot het werk van Orosius ligt intusschen
te ver buiten het bestek van mijn onderwerp, om daarvan in dit reis-
verhaal melding te maken.

Uit Othere's eenvoudig en helder bericht blijkt dat hij werkelijk een
ontdekkingstocht heeft gemaakt, om de naar't N.-O. gelegen onbekende
landen en zeeën Ie leeren kennen.

Zijn reis werd ook om dezereden zoo bijzonder belangrijk, dewijl daarop
het noordelijk deel van Europa voor de eerste maal omgezeild werd.
Eveneens kan het niet betwijfeld worden, dat Othere op dezen tocht tot

aan de monding der Dwina, of ten minste tot die der Mesen in het
land der Bjarmen ■ doorgedrongen is. Het verhaal leert ons ook, dat

! Hier is met den walvisch duidelijk de walrus bedoeld, wiens huid nog
heden door de noorweegsche visschers, de Eskimo's en de Tsjuktsjen tot tou-
wen en garen gebruikt wordt. Ook de huid der werkelijke walvisschen zou

waarschijnlijk daartoe bereid kunnen worden, ofschoon dit wegens zijne dikte
wel moeilijk met voordeel zal kunnen geschieden, zonder gebruik te maker» van
bijzondere instrumenten tot het stuksnijden van die huid.

'-' Hierbij moet evenwel opgemerkt worden, dat de distanties, die Othere in dit
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het Noordelijkste Scandinavië, hoewel weinig bevolkt, toch door Lap-

landers bewoond was, die een leven leidden, dat niet heel veel ver-

schilde van de levenswijze, die ze ook thans nog aan de kust volgen.
De Scandinavische bevolking is eerst tegen het jaar 1200 naar Fin-

marken verhuisd, en heeft er toen vaste woonplaatsen verkregen. Van
dien tijd af verspreidde zich natuurlijk in de noordsche landen een
betere kennis van die streken, ofschoon deze een geruimen tijd zeer on-
volledig en in zeker opzicht zelfs minder juist was dan Othere's beschrijving

Noorweegsch schip uit de lOc eeuw.
Naar het in 1880 bij Sandefjord gevonden schip,

geteekend onder toezicht van Ingvald Ündset, assistent aan het museum
van noordsche oudheden der Universiteit te Christiania.

heeten mocht. De voorstelling, die men in de eerste helft der 16de eeuw
van de noordelijkste gedeelten van Europa had, blijkt uit twee kaar-
ten, die de landen en zeeën van het noorden voorstellen, van welke

geval volgens de opgaven afgelegd moet hebben, op een snelheid van zeilen wijst,
die met de gemiddelde snelheid van een gewoon zeilschip in onze dagen overeen-

komt. Deze omstandigheid, die bij oppervlakkige beschouwing eenigszins be-

vreemden moet, wordt duidelijk, als men bedenkt dat Othere slechts bij gunstigen

wind zeilde en bij ongunstigen wind stillag. In 't algemeen schijnt hij dagelijks

70' a So' afgelegd te hebben.
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een uit het jaar 1532 afkomstig is. ' Op de laatste wordt Groenland nog
voorgesteld, als met Noorwegen in de buurt van Vardöhus verbonden. Deze
kaart steunt evenwel, naar 't geen de vervaardiger (Ziegler) in de voorrede
van zijn werk opgeeft, o. a. op gegevens van twee aartsbisschoppen uit Ni-
darosstift, waartoe Groenland en Finmarken behoorden, en van welks be-
woond gedeelte dikwijls handels- en rooftochten te water en te land, tot zelfs
naar het land der Bjarmen, ondernomen werden. '- Het zou moeilijk te

begrijpen zijn, hoe door kaarten, op welke zulk een verdeeling der lan-
den in het noorden voorkomt, de gedachte aan een noordelijke door-
vaart heeft kunnen ontstaan, als niet reeds toen meeningen , die een
geheel andere voorstelling huldigden, waren uitgesproken. Deze hadden
hunnen grond voor een gedeelte in een overblijfsel van de voorstellingen
der ouden, die zich Azië, Europa en Afrika, als door de zee omgeven,
dachten ; voor een gedeelte evenwel in berichten, dat Indiërs door stor-
men langs de noordkust van Azië naar Europa gedreven waren. - Hier-

1 Deze kaarten zijn ontleend aan: "Ptolemaei Costnographia, latine reddita a

Jac. Angelo, curam mapparum gerente Nicolao Donis Germano, Ulmae 1482'
en idt het reeds aangehaalde werk van Jacobus Ziegler, in 1532 gedrukt.

s Deze waren de Deen Erik Valkendorff en de Noorweger Olof Engelbrekts-
son; ook de Zwedeij Johannes Magnus, aartsbisschop te Upsala, en Peder

c o
Mansson, bisschop van Westeras deden Ziegler belangrijke mededeelingen over
de noordsche landen.

3 Van deze in zoo vele geschriften voorkomende berichten over Indiërs — mis-
schien veeleer lieden uit het noorden van Scandinavië,Rusland ofNoord-Amerika,
maar zeker geen Japaneezen, Chineezen of Indiërs; — welke door stormen op de
kusten van Germanië geworpen werden, komt het eerste reeds voor in den tijd
vóór Christus geboorte. In het jaar 62 v. Chr. nl. ontving Quintus Metel-
lus Celer, terwijl hij als proconsul Gallië bestuurde van den koning der Boii
(Plinius noemt ze Sueven) eenige Indiërs ten geschenke, en toen hij vroeg, hoe
zij naar deze landen gekomen waren, vernam hij, dat zij door stormen van de
indische zeeën op de kusten van Germanië waren geworpen (Pomponius Mela
boek 11, Hoofdstuk 5, naar een verloren gegaan werk van Cornelius Nepos;
Plinius Historia naturalis, lib. 11, cap. 67).

Van een dergelijke gebeurtenis gedurende de middeleeuwen verhaalt de geleerde
-Eneas Sylvius, later paus onder den naam Pius 11 , in zijn cosmographie: "Ik
zelf," zegt hij, "heb bij Otto (bisschop Otto van Freising) gelezen, dat in den tijd van
de duitsche keizers een indisch vaartuig en indische kooplieden door storm naar
de germaansche kusten waren gedreven. Het was zeker, dat deze door ongunstige
winden heen en weer gedreven, uit het oosten hier gekomen waren, wat niet
mogelijk zou geweest zijn, indien, zooals velen beweren, de zee in het Noorden
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hii kwam in het jaar 1539 de kaart van den zweedschen bisschop Olaus
Magnus van het Noorden, op welke Skandinavië voor het eerst met

een ten naasten bij goede grens in het noorden voorkomt. '
In allen gevalle duurde het bijna 700 jaar ■, voordat Othere in Sir

Hu_;h Willoughby een opvolger kreeg. Gewoonlijk geeft men dezen laat-
ste met voorbijgaan van Othere, de eer, de eerste in de lange rij van
mannen geweest te zijn, die getracht hebben langs den noordoostelij-
ken weg van den Atlantischen oceaan tot China door te dringen.

Hierbij valt echter nog op te merken , dat , terwijl zulke kaarten als die

onbevaarbaar en bevroren geweest was." iPius 11, "Cosmographia in Asiae et
Europae eleganti descriptione etc" Paris 1509, bl. 2). Waarschijnlijk is dit het-
zelfde voorval, waarvan de spaansche geschiedschrijver Gomara ("Historia gene-

ral de las Indias" Saragossa 1552— 53) melding maakte, met bijvoeging dat onder

keizer Frederik Barbarossa (1152 —90) Indiërs bij Lubeck gestrand waren. Go-
mara verhaalt ook, dat hij eene ontmoeting met den verbannen Zweedschen bis-
schop Olaus Magnus gehad had, en dat deze hem zeer bepaald had verklaard,
dat men van Noorwegen uit door het noorden langs de kusten naar China zeilen

kon. (Fransche vertaling van het bovengenoemde werk, Parijs 1587 blz. 12). Een

bijzonder belangrijk stuk over dit onderwerp vindt men in den "Aarböger for
nordisk Oldkyndighet og Historie''(Kopenhagen 1880). Dit werk is door F. Schiern
geschreven en draagt den titel: "Om en etnologisk Gaade fra Oldtiden."

1 Olaus Magnus: "Ausleggung und Verklerung der neuen Mappen von den

alten Goettenreich" (Venetië 1539). Tegenwoordig zou er (volgens de mededeelingen
van den Hoofdbibliothecaris G. E. Klemming) nog nauwelijks één exemplaar van
den druk der kaart over zijn; deze is echter in de uitgave van Olaus Magnus'
werk, dat in 1 507 te Bazel verscheen, onder den titel: "De gentium septentriona-
lium variis conditionibus etc." onveranderd weergegeven. De in Rome gedrukte
uitgave van ditzelfde werk in 1555 heeft daarentegen een kaart, die van de oor-
spronkelijke kaart van 1539 eenigszins afwijkt.

2 Dat de veelbetwiste reizen van Nicola en Antonio Zeno tegen het einde van

de 14de eeuw, in overeenstemming met de verklaring van Fr. Krarup, zoo uit-
gelegd worden, alsof zij de kusten van de Poolzee en van de Witte Zee bezocht
hadden, schijnt mij toe een zeer ongegrond vermoeden te zijn, in strijd met tal-
looze bijzonderheden, in de verhalen van deze reizigers voorkomende, en met de

in meer dan één opzicht merkwaardige kaart, waardoor deze worden opgehelderd
en die voor het eerst in 1558 te Venetië, helaas in een eenigszins verbeterden
vorm, door een van de nakomelingen van Zeno uitgegeven werd. Op de kaart
zelve staat het jaartal MCCCLXXX. Men vergelijke: "Zeniernes Reise til Nor-
den, et Tolknings Forsög af Fr. Krarup" (Kopenhagen 1878); R. H. Major,
the Voyages of the Venetian brothers Nicola and Antonio Zeno (London 1873)"
en verscheidene andere werken over deze veel besproken reizen.
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van Ziegler, in het westen van Europa gepubliceerd werden, men in
het noorden een andere en betere kennis bezat van de landen, waar-
van hier sprake is.

Men mag namelijk als zeker aannemen, dat gedurende de vijftiende
en in het begin van de zestiende eeuw door Noorwegers, Russen en
Karelen zoowel met vreedzame als met oorlogzuchtige bedoelingenveelvul-
dige zeereizen van de westkust van Noorwegen naar de Witte zee en
omgekeerd gemaakt werden, hoewel er van zulke reizen slechts mel-
ding gemaakt wordt in het bericht, hetwelk door Sigismund von

Herberstein ' in zijn beroemd werk over Rusland aangaande de reis
door Gregory fstoma en den gezant David van de Witte zee naar
Drontheim in het jaar 1496 ondernomen, gegeven wordt.

Die reis wordt onder den titel "Navigatio per Mare Glaciale" '- aan-
gehaald, en het bericht begint met de verklaring, dat von Herberstein het
zelf van Istoma vernam, die als jongeling in Denemarken latij n geleerd
had. Als reden, waarom de ongewone, lange, maar -''zekere omweg"
over de Ijszee verkozen werd boven den anders gebruikelijken en kor-
teren weg, noemt Istoma twisten tusschen Zweden en Rusland en een

' De eerste druk onder den titel van "Rerum Moscoviticarum commentarii
etc." (Weenen 1549) 1 gaat vergezeld van drie afbeeldingen eener kaart, die zeer

belangrijk voor de geographie van Rusland is. Deze is echter, te oordeelen naar
het exemplaar, hetwelk zich in de koninklijke bibliotheek te Stockholm bevindt

}

uit de hand geteekend. en veel slechter dan de kaart, die in de italiaansche uit-
gave van het volgende jaar gevonden wordt, ("Comentari della Moscovia et pa»
rimente della Russia etc, per il Signor Sigismondo libero Barone in Herberstain
Neiperg en Guetubag, tradotti nuoamente di latino in lingua nostra volgare
italiana'' (Venetia 1550 , met twee afbeeldingen en een kaart met het opschrift:
"per Giacomo Gastaldo cosmographo in Venetia MDLV.)

S von Herberstein bezocht Rusland tweemaal als gezant van den Romeinschen
keizer, den eersten k^eer in 151 7 en den tweeden keer in 1525 en heeft naar aan-
leiding van deze reizen een beschrijving van het land uitgegeven, waardoor
dit het eerst in West-Europa bekend werd, en hetwelk voor de Russen zelf
een belangrijke bron uitmaakt voor de studie der beschaving van het russische
rijk in vroegere tijden. Fr. van Adelung telt in zijn werk: "Kritisch-literarische
Lebersicht der Reisenden in Ruszland bis 1700" (Petersburg en Leipzig 1846)
11 latijnsche, 2 italiaansche, 9 duitsche en een boheemsche vertaling van dit
werk. Ook een engelsche vertaling werd later in de werken der Hakluyt-Society
uitgegeven.

'~ S. von Herberstein, 1 Aufl., 81. XXVIII in het tweede der drie afzonder-
lijke onderdeelen van het werk
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opstand in Zweden tegen Denemarken, juist op den tijd, toen de reis
werd ondernomen (1496). Nadat hij over de reis van Moskou naar de
monding der Dwina bericht gegeven heeft, gaat hij op de volgende
wijze voort:

"Nadat zij zich aan den mond der Dwina in vier booten ingescheept
hadden, voeren zij eerst langs de rechterkust van den Oceaan, waar
men zeer hooge en steile bergen ' zag, en nadat zij op deze wijze 16
mijlen afgelegd hadden en over een zeearm gezeild waren, volgden zij
de linkerkust, terwijl zij de open zee aan de rechter hand hadden,
welke, evenals de nabijgelegen bergen, haar naam van de rivier de
Petzora heeft. Men kwam hier bij een volk, de Finlappen genaamd,
die, hoewel zij in lage en ellendige hutten wonen en een leven leiden
bijna gelijk aan dat der wilde dieren. toch ongetwijfeld vreedzamer
moeten geweest zijn dan de volken, die Wildlappen genoemd worden.
Nadat zij daarop, nog 80 mijlen voorbij het land van de Lappen ge-
zeild waren, kwamen zij aan een land, Nortpoden genaamd, hetwelk
afhankelijk is van den koning van Zweden. Deze landstreek noemen
de Ruthenen Kajenska Selma en het volk Kayeni. Nadat zij van daar
langs een kust met veel inhammen verder gezeild waren, die zich verder
rechts uitstrekte, kwamen zij aan een schiereiland , dat de "Heilige neus" -

genoemd werd en dat gevormd wordt door een groote klip, die als een

neus boven de zee uitsteekt. Hierin bevindt zich een grot of hol, dat
beurtelings zes uren lang het water opneemt en het daarna met groot
geweld en geraas onder het vormen van een draaikolk weer uitwerpt.
Eenigen noemen dat hol den navel der aarde, anderen de Charybdis.
Men vertelde dat deze draaikolk zulk een kracht had, dat zij schepen en

andere voorwerpen, die in de nabijheid kwamen, tot zich trok en verzwolg.
Istoma zeide, dat hij nog nooit in zulk een groot gevaar geweest

was als op deze plaats, daar deze kolk het schip, waarin zij voeren,
met zulk een kracht aantrok, dat zij er zich niet dan met de grootste
inspanning, met behulp der riemen, aan konden onttrekken.

Nadat zij gelukkig voorbij de "Heilige neus" gekomen waren, bereikten
zij een vocruitstekenden berg, die omgezeild moest worden. Toen zij hier

' Hier heeft waarschijnlijk een verwisseling plaats met de bergen , welke men
in Noorwegen gezien had, daar de noordoostkust van de Witte Zee laag gelegen is.

3 Een vertaling, die dikwijls in oudere werken voorkomt, doch minder geluk-
kig gekozen is, van het woord Szojatoinos , "de heilige kaap''.
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wegens tegenwind eenige dagen gelegen hadden, sprak de schipper:
"De klip, die gij daar ziet, wordt Semes genaamd; wij zullen haar
niet zoo gemakkelijk voorbij komen, wanneer zij niet door het een
of andere offer verzoend wordt." Istoma vertelt, dat hij den schipper
berispte over zijn onverstandig bijgeloof, na welke berisping de schipper
niets meer zeide. Zij wachtten nog een vierden dag wegens de onstui-
mige zee; toen bedaarde de storm en men lichtte het anker. Toen de
reis nu onder een gunstigen wind werd voortgezet, zeide de schipper:
"Gij lachtet om mijne waarschuwing de Semesklip te verzoenen, en

hieldt dit voor een belachelijk bijgeloof, maar het was ons bepaald
onmogelijk geweest daar voorbij te komen, als ik niet in het geheim
des nachts op deklip geklommen was en daar geofferd had." Op de vraag,
wat hij geofferd had, antwoordde de schipper: "Ik heb havermeel, vermengd
met boter, op de vooruitspringende klip gestrooid, die wij daar zagen."
Toen zij verder zeilden, kwamen zij aan een andere groote kaap, Motka
genaamd, die vroeger een schiereiland was. Op de punt daarvan lag
een versterking: Barthus , wat wachthuis beteekent, want daar laat de
koning van Zweden wacht houden om zijne grenzen te verdedigen. De
tolk zeide, dat deze kaap zoo lang was, dat zij ternauwernood in 8
dagen kon omgezeild worden, waarom men dan ook, ten einde daar niet
opgehouden te worden, met veel moeite booten en goederen een halve
mijl ver op de schouders over land droeg. Hierop zeilden zij verder
langs het land der Dikiloppen of wilde Lappen, tot een plaats, die
Dront (Drontheim) genoemd wordt en 200 mijlen ten N. ' van de
Dwina ligt. En zij zeiden, dat de vorst van Moskou gewoon was tot

aan die plaats belastingen te heffen".
Het bericht is belangwekkend, omdat het ons een denkbeeld geeft

van de wijze, waarop men voor 400 jaar langs de Noordkust van
Noorwegen reisde. Het heeft waarschijnlijk rechtstreeks invloed uitge-
oefend op het uitzenden der expeditie van Sir Hugh Willougby, daar
de in 1550 te Venetië gedrukte uitgave van het werk van von Her-
berstein niet lang onbekend zal zijn geblevenaan den Venetiaan Cabot, die
destijds als opperstuurman (grand pilot) in Engeland de uitrusting der
eerste engelsche expeditie naar het N.O. met zoo groote zorgvuldigheid
regelde. Nog waarschijnlijker is het, dat de reeds genoemdekaarten van

1 In plaats van "ten Noorden van" moet men waarschijnlijk lezen: "aan gene
zij" van de Dwina.
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Olaus Magnus van Skandinavie reeds vóór 1553 in Engeland bekend
waren. Op die kaarten werd, in tegenstelling met de kaarten der Zuid-
Europeesche kosmografen, de toen reeds in het Noorden algemeen geves-
tigde meening uitgedrukt dat er in het Noorden over zee een open weg ge-
vonden werd, die een verbinding tusschen de Chineesche zee en den
Atlantischen oceaan tot stand bracht: een meening, die zelfs Gustaaf Wasa
aanleiding gaf een ontdekkingstocht in N.O. richting te ondernemen. Deze
kwam echter helaas niet tot stand en alles wat wij er v m weten staat in een
brief, aan keurvorst August van Saksen gericht, en wel door den Fransch-
man Hubert Languet, die in 1554 Zweden bezocht. In dien briefvan 1

April 1576 zegt Languet: "Toen ik voor 22 jaar in Zweden was, sprak
koning Gustaaf dikwijls met mij over dezen zeeweg. Ten slotte noodigde hij
mij uit zulk een zeereis te ondernemen. Hij beloofde mij twee schepen te

zullen uitrusten met alles, wat voor zulk een verren tocht noodig mocht
zijn, en ze met de knapste zeelui te zullen bemannen, die doen moesten,
al wat ik hun zou bevelen. Ik antwoordde echter, dat ik het reizen in be-
woonde streken verkoos boven het opzoeken van nieuwe onbewoonde
terreinen." ' Indien Gustaaf Wasa toen een geschikt persoon had kunnen
vinden om zijn grootsche plannen uit te voeren, had het gemakkelijk
kunnen gebeuren, dat Zweden met Engeland om de eer gestreden had,
de lange reeks van noordoostelijke vaarten te hebben geopend. ~

1 "Huberti Lanqueti Epistolae secretae" (Halae 1699 I 171. Men vergelijke ook
een opstel van A. G. Ahlquist in het tijdschrift: "Ny Illustrerad Tidning" 1875 p. 270.

" De eerste evenwel, die op het doen van ontdekkingsreizen in de poolgewesten aan-

drong, was een Engelschman, Robert Thorne, die lang in Sevilla woonde. Daar

alle overige landen reeds door Spanjaarden en Portugeezen ontdekt waren, be-

proefde hij in 1527 koning Hendrik VIII de tochten naar het Noorden te doen

ondernemen. Nadat men in de richting van de pool ver genoeg naar 't Noorden
gekomen was, kon men zich naar 't Oosten begeven. Men zou dan eerst, het

land der Tataren passeerende, China bereiken en daarop naar Malakka, Oost-
Indie en de kaap De Goede Hoop kunnen gaan, en zoo een reis om de wereld

maken. Men kon ook in westelijke richting gaan en benoorden New-Foundland
verder zeilen en door de straat van Magellan terugkeeren (Richard Hakluyt,
"The principal navigations, Voyages and Discoveries of the English nation" etc.
(London 1589) p. 250. Twee jaar vroeger had Paulus Jovius volgens berichten
van een gezant, door den russischen grootvorst aan paus Clemens gezonden , mede-
gedeeld , dat Rusland aan zijn noordelijke grens door een onmetelijken oceaan
bespoeld werd, waarop men, als men zich aan de rechter kust hield en er geen
land tusschen beide lag, naar China kon zeilen ("Pauli Jovii opera omnia", Ba-
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Engeland's scheepvaart is tegenwoordig veel belangrijker dan van
een;g ander land: toch is zij nog niet oud. Nog in het midden der
i6(le eeuw was zij zeer onbelangrijk en bepaalde zij zich uitsluitend
tot de kustvaart op Europa en bij tijd en wijle tot de vischvangst bij
IJsland of New-Foundland. ' Spanje en Portugal's groote macht ter zee
en hun naijver op andere landen veroorloofden vreemde zeelieden toen

ter tijd ook niet handel te drijven met de landen van Oost-Azië, wel-
ke verlokkende beschi ij vingen Marco Polo ook mocht gegeven hebben,
zoowel van hun ongehoorden rijkdom in goud en edelgesteenten, als van
hun kostbare stoffen , specerijen en reukwaren. Wilde men aan dekooplui
van Noord-Europa de gelegenheid geven in de winsten, die hier te behalen
waren, te deelen, dan scheen het noodig nieuwe wegen te ontdekken,
ontoegankelijk voor de groote vloten van het Pyrenaesche schiereiland.
Zoo is de ijver te verklaren, waarmede Engelschen en Hollanders,
meer dan eens kort na elkander, kostbare schepen uitzonden , om over de
pool of in noordwestelijke richting langs de kusten der nieuwe wereld,
of eindelijk in noordoostelijke, langs de kusten der oude wereld, een
nieuwen weg over zee naar Indië en China op te zoeken. Deze ont-

dekkingsreizen eindigden eerst, nadat Spanje en Portugal's alleenheer-
schappij ter zee vernietigd was. Geen dezer expedities bereikte echter
haar doel. Toch valt op te merken, dat zij ongetwijfeld den eersten

stoot hebben gegeven tot Engeland's ontwikkeling als zeevarende mo-
gendheid.

De reis van Sir Hugh Willoughby in 1553 was dus de eerste zee-
reis op groote schaal, die van Engeland uit naar ver verwijderde zeeën
ondernomen werd.

Zij werd met groote zorgvuldigheid door den beroemden, hoogbe-
jaarden Sebastiaan Cabot uitgerust, die den chef der expeditie nauw-
keurige voorschriften gaf, hoe hij zich onder verschillende omstandig-
heden , die zich op de reis mochten voordoen, had te gedragen. Een

sel 1578, 111, 88; de daarin voorkomende beschrijving van Rusland is onder den
naam "Libellus de legatione Basilii ad Clementem VII" voor de eerste maal in
1525 te Rome gedrukt.)

1 In 1540 had London behalve de koninklijke vloot niet meer dan 4 schepen,
wier inhoud meer dan 120 ton bedroeg. (Anderson, "Origin of Commerce" Lon-
don 1787, 11, 67). De meeste kustplaatsen van Scandinavië hebben dus in onzen
tijd een grooter vloot van schepen op de groote vaart dan London in die dagen.
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gedeelte dier voorschriften schijnt ons thans wel is waar kinderachtig,'

doch andere kunnen ook nog in onze dagen als voorbeelden van

rationeele regeling eener goed overwogen ontdekkingsreis dienst doen.

Sebastian Cabot.
Naar een portret in E. Vale Blake "Arctic Experiences" (London 1874). -

Buitendien ontving Sir Hugh Willoughby een in 't latijn, grieksch en ver-
schillende andere talen gestelden open briefvan koning Eduard VI mede,
waarin uiteengezet werd, dat ontdekkingen en het aanknoopen van han-
delsbetrekkingen het eenige doel der reis waren. De volken, waarmede
de expeditie in aanraking zou kunnen komen, werden dus uitgenoo-
digd Sir Willoughby en zijn medereizigers zóó te behandelen, als zij
zelven zouden wenschen behandeld te worden, wanneer zij Engeland
bezochten.

1 Bijv. punt 30: Item if you shall see .hem (nl. de vreemdelingen, die zij op
reis mochten ontmoeten) weare Lyons or Beares skinnes, hauing long bowes and
arrowes, be not afraid of that side: for such be worne often times more to feare
strangers then for any other cause iHakluyt i" ed. p. 262).

8 Mijn pogingen om voor dit werk een afbeelding van liet origineele portret
van Cabot, dat zich in Engeland bevindt, te verkrijgen, zijn tot mijn leedwezen
niet gelukt.
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Men was zoo vast overtuigd van de mogelijkheid op dien weg Indie
te kunnen bereiken, dat men tot bescherming tegen de houtwormen
voor de eerste maal in Engeland de onder water liggende gedeelten
van de schepen, ter beschikking van Sir Hugh gesteld, ' met dunne
looden platen voorzag. Deze schepen waren:

i. Het admiraalschip Bona Esperanza van 120 ton, waarop zich Sir
Hugh Willoughby zelf, als opperbevelhebber der geheelevloot, bevond.
De bemanning bestond, (hij zelf, de kapitein van het schip, William
Gefferson, en 6 handelslui meegerekend), uit 35 man.

2. De Edward Bonaventure van 160 ton, waarop Richard Chancelor,
de bevelhebber en opperstuurman der vloot, bevel voerde. In 't geheel
telde dit schip, daaronder begrepen twee handelaars, een bemanning
van 50 koppen. Onder de bemanning, die in Hakluyt's werk bij name
genoemd wordt, vindt men Stephen Burrough, kapitein van het schip,
en Arthur Pet, later in de geschiedenis der Noordoost-vaart zoo be-
roemd geworden.

3. De Bona Confidentia van 90 ton, onder bevel van Cornelius Dur-
foorth en met een bemanning van 28 man, onder welke drie hande-
laren.

De uitrusting der schepen kostte 6000 £, verdeeld in aandeelen van
25 £. Sir Hugh Willoughby werd tot chef der expeditie verkozen,
"wegens zijn deftig uiterlijk en zijn bedrevenheid in den krijg." 2 Naar
de gesteldheid der landen in het Oosten deed men onderzoek bij twee

"Tartaren," die bij 's konings stoeterij in dienst waren, zonder dat
men evenwel iets van hen te weten kon komen. De schepen verlieten
Ratcliffe den 2010 Mei 1553.

"' Zij werden bij gunstigen wind door
booten vergezeld tot voorbij Greenwich, waar zich toen het hof
bevond. De koning kon wegens ziekte niet tegenwoordig zijn, maar

de raad, de hovelingen en een tallooze menigte volk stonden opge-
propt voor de ramen, op de daken en aan het strand, om de voor-
bijzeilende schepen, bemand met zeelui, in nieuwe zeeblauwe klee-

' Volgens het bericht van Clemens Adams over de reis (Hakluyt ie ed. p.271).
2 Cum ob corporis formam (erat enim procerae staturae) turn ob singularem

in re bellica industriam (Clemens Adam's Bericht; Hakluyt, p. 271)
3 Een verschil van tien dagen is voor den toestand van het ijs in den zomer

van veel beteekenis in de hoognoordelijke zee. Ik heb dus altijd bij tijds-
opgaven van reizen mijner voorgangers den ouden stijl tot den nieuwen

herleid.
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deren gestoken, te zien, die de menigte met kanonschoten begroetten.
"Berg, dal en water weerkaatsten het geluid, en de matrozen schreeuw-
den zoo hard, dat men ze tot in de sterren kon hooren." ' Alles was

triomf en vreugde. Het was, alsof men vermoedde dat de grootste zee-
mogendheid, welke de wereldgeschiedenis aan te wijzen heeft, op dien
dag geboren werd.

Dereis zelve was evenwel zeer ongelukkig, zoowel voor Sir Hugh alsvoor
de meesten van zijn medereizigers. Nadat zij langs de Oostkust van En-

geland en Schotland naar 't Noorden gezeild waren, staken de drie
schepen te zamen over naar Noorwegen, welks kusten zij den 2414

Juli onder 66 N.B. in 't gezicht kregen. Men landde en vond daar 30
kleine huizen, wier inwoners waarschijnlijk uit vrees voor de vreemde-
lingen gevlucht waren. De streek werd, zooals men later hoorde, "Hal-
geland" genoemd, en was juist dat gedeelte van Noorwegen, van waar
Othere zijne reis naar de Witte zee begonnen was. Van hier zeilde men

6 Augustus . .verder langs de kust. Den —

T.. wierp men in de haven van "Stan-ö 27 Juli
few" (misschien Steenfjorden aan de westkust van Lofoten) het anker,
waar men een talrijke en vriendelijke bevolking aantrof, maar geen
andere handelswaren dan gedroogde visch en traan. In het midden van
Augustus werd de Edward Bonaventure gedurende den storm bij Sen-
jen van de beide andere schepen gescheiden. Deze trachtten nu Var-
döhus te bereiken en zeilden dus in verschillende richting heen en we-
der, waarbij men o. a. bij een onbewoond land kwam, van alle zijden
door ijs omgeven, aan welks kust het water zoo ondiep was, dat geen
boot landen kon. De ligging wordt aangegeven op 480' O. ten N. van
Senjen, onder 72 N.B. - Van hier zeilde men eerst naar 't N. en toen

1 Vibrantur bombardarum fulmina, Tartariae volvuntur nubes, Martem sonant
crepitacula, reboant summa montium juga, reboant valles, reboant undae, clara-
que Nautarum percellit sydera clamor. (Clemens Adams' Bericht; Hakluyt, p 272).

Ten tijde dat de walvischvangst bij Spitsbergen begon, trachtte Thomas
Edge, een der scheepsbevelhebbers van de Muscovy Company, aan te toonen, dat
Willoughby op zijn zwerftochten, na de scheiding van Chancelor. Spitsbergen zou
ontdekt hebben (Purchas 111 , 462). Dit bericht, zooals duidelijk blijkt, ontstaan dooi-
de begeerte om Engeland het monopolie der vischvangst te bezorgen, is onjuist, zoo-
als gemakkelijk kan aangetoond worden. Het wordt dus ook reeds lang beschouwd
als van allen grond ontbloot. In plaats daarvan hebben latere onderzoekers
aangenomen, dat het land, 't welk Willoughby gezien heeft, het Ganzenland
bij Nova-Zembla geweest is. Op gronden, die de ruimte mij niet toelaat hier
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naar 't Z. O. Zoo werd de kust van Lapland bereikt,
waar men den 28 18 September een goede haven vond, waarin Sir
Hugh besloot te overwinteren. De haven was aan de monding der ri-
vier de Arzina gelegen "nabij Kegor." Van de verdere lotgevallen van

Sir Hugh Willoughby en zijn 62 reisgenooten weet men niets, dan dat
zij allen in den loop des winters, ongetwijfeld aan scorbut, bezwe-
ken zijn. Het dagboek van den chef der expeditie sluit met het bericht,
dat hij terstond na aankomst drie man in Z. Z.WT., drie in W. en drie
in Z.O. richting uitgezonden had, om het land te onderzoeken, maar
dat dezen het onbewoond vonden.

Het daarop volgende jaar vonden russische visschers op de plaats der
overwintering de schepen en lijken der gestorven mannen, voorts

het dagboek, waaruit het bovenstaande uittreksel ontleend is, en
een testament ' van Willoughby, waaruit blijkt, dat deze zelf en een
gedeelte der bemanning in Januari van het volgende jaar (1554) nog
in leven waren -. De beide schepen en het lijk van Willoughby werden
in 1555 door den koopman Georg Killingworth ,; naar Engeland gezon-
den. Wrat de ligging van "Arzina" betreft, zoo blijkt uit de opgave in
"Anthony Jenkinson's Eerste Reis" (Hakluyt p. 335), dat deze zeven
dagen noodig had, om van Vardöhus naar Swjatoinos te komen, en
dat hij den 6den dag de riviermonding passeerde, waar sir Hugh Wil-
loughby overwinterd had. Op een afstand van Vardöhus van ongeveer
6.7 van den weg tusschen die stad en Swjatoinos heeft onder 68° 20'
N.B. en 38 ° 30' O. L. v. Gr. een rivier haar monding in de Ijszee,

nader te ontwikkelen, schijnt mij ook deze meening onjuist. Daarentegen komt het mij
hoogstwaarschijnlijk voor, dat Willoughby's land het eiland Kolgujew geweest
is, dat door ondiepe zandbanken omgeven wordt. De breedte zou in dit geval
twee graden te hoog aangegeven zijn. Evenwel zijn zulke fouten in de plaatsbe-
palingen der oudste reizigers volstrekt niet onmogelijk.

1 Gabriel Willoughby, die zich als koopman aan boord van het admiraalschip
bevond, heeft het testament opgemaakt.

• Hakluyt p. 500, Purchas, 111 249, 463.
3 Van dezen wordt in een brief, uit Moskou aan Henrie Lane geschreven, ver-

teld, dat de Czaar bij een gastmaal "called them to his table, to receave each
one a cuppe from his hand to drinke, and tooke into his hand Master George
Killingworths beard, which reached over the table, and pleasantly delivered
it the Metropolitane, who seeming to blesse it, sad in Russe, this is Gods gift"
(Hakluyt p. 500;.
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die op de tegenwoordige kaarten met den naam "Varsina" aangegeven
wordt. Ongetwijfeld hebben daar aan de monding dier rivier de 2 sche-
nen der eerste Xoordoostvaart met een zoo ongelukkigen afloop voor

den bevelhebber en de bemanning overwinterd.
Het derde schip daarentegen , de Bonaventure, onder bevel van Chan-

celor, had een gelukkige vaart, die voor den wereldhandel veel betee-
kenis verkreeg. Zooals vroeger gezegd is, werd Chancelor door een storm

in Augustus van zijn reisgenooten gescheiden. Hij zeilde dus alleen naar
Vardöhus. Nadat hij zeven dagen op sir Willoughby gewacht had, zette

hij, vast besloten zijn doel te bereiken ofte sterven, en in weerwil van

de pogingen van eenige Schotten, om hem tot de terugreis te bewe-
gen, zijn reis naar het onbekende gedeelte der wereld voort en wel
zoo ver, dat de zon dag en nacht de onmetelijke zee bescheen '.

Op die wijze bereikte hij ten slotte de monding der Dwina in de Witte
zee, waar in dien tijd een klein klooster op dezelfde plek gebouwd was,
waar nu Archangel ligt. Weldra verwierf hij zich door zijn vriendelijk
gedrag het vertrouwen der inboorlingen, die hem zeer gastvrij ontvingen.
Zij zonden evenwel terstond een bode naar czaar Iwan Wasiljewitsch,
om dezen van de merkwaardige gebeurtenis kennis te geven. Dit had ten

gevolge, dat Chancelor een uitnoodiging ontving om aan het hof te

Moskou te komen, waar hij, evenals zijne reisgenooten, door den czaar
met onderscheiding behandeld werd en een gedeelte van den winter door-
bracht. Den volgenden zomer keerde hij met zijn schip naar Engeland
terug. Zoo werd een handelsverbinding aangeknoopt, die weldra voor
beide landen van zeer groot belang werd en reeds in de volgende jaren
aanleiding gaf tot een menigte zeereizen, waarvan ik hiereven wel
verder geen melding kan maken, omdat het verhaal daarvan niet tot

de geschiedenis der noordoostvaarten behoort. -

1 Daar de Dwina zuidelijker ligt dan Vardöhus, moet dit bericht wel betrek-
king hebben op een tijdsverloop van de reis, dat vroeger valt dan de tijd

,
in het

bericht vermeld.
'-' De geschriften over deze reizen zijn zeer talrijk. Een er van verscheen voor-

eerst in Hakluyt: "The principal navigations , voiages and discoveries ofthe Eng-
lish nation" etc. (London 1589) en bevat: de instructie , den aanbevelingsbrief van
koning Eduard enz. p. 259; voorts het afschrift van het dagboek van sir Hugh Wil-
loughby , alsmede de namen der verschillende leden van de expeditie p. 265; Cle-
mens Adams' bericht over den tocht van Chancelor p. 270 enz. Dezelfde opstellen zijn
later in Purchas "Pilgrimage" 111, p. 211 overgedrukt. Voor hem, die meer over
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Een groot geograaf en zeeman was sir Hugh Willoughby stellig niet.
Toch zijn de opofferingen en de onverschrokken moed van hem en zijn
reisgenooten te recht bewonderd geworden. Onberekenbaar groot is ook
de invloed, dien Willoughby's en Chancelor's reis op de ontwikkeling
van den engelschen handel, evenals op dien van geheelRusland en noor-
delijk Noorwegen, gehad hebben. Uit het klooster aan de monding der
Dwina ontstond een groote, bloeiende handelsstad en een talrijke be-
volking heeft z;ch aan de vroeger zoo woeste kust der Ijszee nederge-
zet. Reeds is er een telegraaf gelegd en bestaat er een geregeld stoom-

bootverkeer tot aan de grenzen van Rusland. De bewoners van Vardö
kunnen dus nu in weinig uren tijding krijgen, niet alleen van alles, wat

in London of Parijs geschiedt, maar ook van dat, wat in New-York,
Indië, aan de Kaap de Goede Hoop, Australië of Brazilië voorvalt, terwijl
een eeuw geleden de post daar slechts eens in het jaar aankwam. Dit
was ook nog het geval, toen een commandant, die veel van couranten

lezen hield, den maatregel nam, die van zooveel zelfbeheersching getuigt,
om de aangekomen post niet op eens te "verslinden", maar de dagbladen
dag voor dag uit te reiken en een jaar later te lezen dan zij uitgekomen
waren. Dit alles is thans anders en nog is men niet tevreden. De belan.
gen van den handel en van de visscherij eischen een spoorwegverbinding
met het overig Europa. Binnen eenige jaren moet deze daar dan ook
ongetwijfeld komen, terwijl het ook wel niet lang meer zal kunnen
duren, of het telegraafnet strekt zich tot zoover uit en een geregelde
stoomvaart wordt geopend langs de kust der Ijszee, ver benoorden de
zee, die door Chancelor voor den wereldhandel ontsloten is.

de litteratuur, die op dit gedeelte betrekking heeft, weten wil, verwijs ik naar

Fr. von Adelung, "Kritisch litterarische Uebersicht der Reisenden in Russland
bis 1700''. (Petersburg und Leipzig 1846) p. 200 en naar I. Hamel, "Tradescant
der Aeltere 1618 in Rusland" (Petersburg en Leipzig 1847).
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Vertrek van Masö. — Ganzenland en zijn ijstoestanden. —'De schepen der expe-

ditie vereenigen zich bij Chabarowa.— Een Samojeden-dorp bij Chabarowa.—
De kerk. — Russen en Samojedeu. — Bezoek te Chabarowa 1875 - Aankoop
van Samojeedsche afgodsbeelden. — Kleederdracht en woningen der Samoje-
deu. — Vergelijking der poolvolkeren onderling. — Bezoek der offerplaatsen en
graven van Samojeden op Waigats — Oudere berichten over de Samojeden. —

Hun plaats in de ethnografie.

De Vega werd door aanhoudenden tegenwind, regen, nevel en bui-
tendien door hooge zee tot den 25sten Juli 's avonds bij Masö opge-
houden. In weerwil van het voortdurend zeer slechte weder, lichtten
wij, vol ongeduld om verder te komen , eindelijk het anker en stoomden
door de Magerö-Sond naar zee. Te gelijker tijd lichtte ook deLena haar
anker, daar zij het bevel ontvangen had, de Vega zoo ver mogelijk
te volgen en, voor 't geval wij noodzakelijk van elkander moesten
gaan, haar koers naar Chabarowa in Jugor Sjar , d. i. naar die plaats
te nemen, welke ik als punt van samenkomst voor de 4 schepen der
expeditie had aangewezen. Reeds in den eersten nacht verloren wij bij
den heerschenden zwaren nevel de Lena uit het gezicht en zagen haar
eerst op het punt van samenkomst weder.

De koers der Vega werd naar de zuidelijke Ganzenkaap gericht. Of-
schoon ik mij reeds te Tromsö voorgenomen had, door den zuidelijk-
sten toegang, nl. de Jugorstraat, in de Kara zee door te dringen,
werd toch de koers zoo noordelijk genomen, daar de ondervinding ge-
leerd had, dat in het begin van den zomer zooveel ijs in de bocht
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tusschen de westkust van Waigats-eiland en het vasteland heen en weer
drijft, dat het zeilen in dit vaarwater daardoor niet weinig belemmerd
wordt. Deze moeilijkheden vermijdt men echter, als men ongeveer bij
Ganzenland Nova-Zembla aandoet, en van daar de westkust van dat eiland
en die van Waigats naar Jugorstraat volgt. Deze keer was evenwel
deze voorzichtigheidsmaatregel niet noodig, want de ijstoestanden waren
bijzonder gunstig en wij bereikten Jugor Sjar zonder een spoor van ijs
te zien.

De vaart van Noorwegen naar Ganzenland werd in den beginne door
gunstigen wind bespoedigd, maar deze wind verminderde en woei zwak-
ker toen wij Nova-Zembla naderden. Toch ging de vaart met behulp
van stoom snel voorwaarts, en zonder verdere ongelukken. Alleen het
sterke rollen van het schip had ten gevolge, dat verscheidene instru-
menten en kisten met boeken door elkander geschud werden, gelukkig
zonder eenige belangrijke schade aan te richten. Den 28sten Juli, 's avonds
10 uur 30 min., kregen wij land in het gezicht. Het was de punt,
die in 't zuiden van Ganzenland onder 70° 33' N.B. en 51 ° 54' O. L.
Gr. in zee vooruitsteekt. Ganzenland is een lage, door grasvlakten en
ontelbare kleine meren bedekte kuststreek, die van het eigenlijke Nova
Zembla tusschen 72" 10' en 7i°3o' N.B. vooruitsteekt. De naam is een
vertaling van het russische woord Gusinnaja-Semlja en ontstond door
de menigte ganzen en zwanen (de kleinere zingende zwaan, Cygnus
Bewickü Yarr.) die in deze streken nestelen. De ganzen bouwen gewoon-
lijk hun zeer onaanzienlijke nesten op aardhoopen aan kleinere meren,
waarmede Ganzenland als overdekt is; de sterkere zwanen daarente-
gen , door de jacht zeer schuw geworden, nestelen gewoonlijk op
opene vlakten. Hun nesten zijn zoo groot, dat men ze reeds van verre
zien kan. Het materiaal daarvoor is mos, dat de zwanen in een om-
trek van 2 meter rondom het nest uit den grond halen. De diepte,
die daardoor ontstaat, omgeeft het als 't ware met een ringsloot. Het nest

vormt een stompen kegel, 0.6 meter hoog en aan den voet 2.4 in door-
snede. In het bovendeel van het nest bevindt zich een holte, 0.2 diep
en 0.6 breed, waarin de vogel zijn vier groote, grauwwitte eieren legt.
De hen zit op de eieren te broeden, maar ook de haan blijft in de buurt
van het nest. Behalve zwanen en ganzen broeden ook een menigte moeras-
vogels , eenige Lestrissoorten (roofmeeuwen), een soort uilen en verschei-
dene andere vogels, op de vlakten van Ganzenland en eveneens eenige
meeuwen op de hooge klippen van het strand. Overigens is de kust
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hier zelfs vrij arm aan vogels. Men miste althans de rotsen, zoo

dicht bevolkt met millioenen vogels, die door hun voortdurend twisten
en krakeelen de hoog noordelijke klippen gewoonlijk zoo eigenaardig
kenmerken. Eigenlijke rotsen met vetganzen en meeuwen heb ik hier niet
opgemerkt. ' Ofschoon het Ganzenland, van verre gezien, zeer effen
en laag schijnt te zijn, verheft het zich toch van de kust naar het bin-
nenland langzaam en golvend tot een met tallooze, ondiepe meren
overdekte grasvlakte, van ongeveer 60 meter hoogte. Deze vlakte daalt
bijna overal naar de zee af met een steil, 3—-15 meter hoog terras , aan

welks voet zich in den loop des winters door geweldige sneeuwjachten

een zoogenaamde sneeuwdam of sneeuwvoet vormt, die eerst zeer laat
weder wegsmelt. Eigenlijke gletschers bestaan hier niet en evenmin
eenig zwerfblok , waaruit men zou kunnen opmaken, dat de toestana
vroeger anders geweest is.

Ook zijn geen met sneeuw bedekte bergtoppen van zee uit zichtbaar.
Men kan dus op zekere tijden van het jaar (gedurende de geheele
maand Augustus) van Noorwegen naar Nova Zembla zeilen, daar op
de jacht gaan en terugkeeren, zonder ook slechts een spoor van ijs of
sneeuw gezien te hebben.

Dit geldt wel is waar slechts voor het lager gelegen gedeelte van het
zuidelijk eiland, maar het toont ongetwijfeld aan, hoe onjuist de
voorstelling moet heeten, die algemeen over de natuurlijke gesteldheid
van Nova Zembla ingang vond. Reeds in het laatst van Juni of het
begin van Juli wordt het grootste gedeelte van Ganzenland vrij van

sneeuw en kort daarop ontwikkelen zich binnen weinige weken de
noordsche bloemen in al hun kleurenpracht. Op droge, gunstig gelegen
plaatsen ziet men dan overal lage, maar rijke bloembedden, die door
geen hoog gras of struikgewas verborgen worden. Op vochtiger plaatsen
treft men zelfs wezenlijke grasvlakten aan , die, althans van verre gezien ,

op lachende groene weiden gelijken.
Wegens het tijdverlies, dat wij door het trage zeilen langs de Noor-

weegsche kust en het oponthoud te Masö geleden hadden, hadden wij
geen tijd hier te landen, maar zetten onze vaart langs de westkust van

Nova Zembla naar Jugor Sjar voort, meestal onder het genot van heer-
lijk , stil weder. De zee was' volkomen vrij van ijs en zoo was ook het

1 Vgl. "Redogörelse för en Eexpedition till mynningen aff Jenisej och Sibirien
ar 1875" p. 17. (Bihang till K. Vet. Akad. Handl. B. 4, No. 1).
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land behalve eenige sneeuwvelden, die in de diepten der dalen waren
blijven liggen, volkomen vrij van sneeuw. Hier en daar zag men
nog aan de steile strandhellingen eenige overblijfselen van sneeuwnach-
ten, die in den winter hadden plaats gehad, en die, daar de bene-
denste luchtlagen sterker door de zon verwarmd werden, duidelijke
luchtspiegelingen veroorzaakten, zoodat ze, in de verte gezien, er als
geweldige, steil naar de zee afhellende gletschers uitzagen. Toen wij
verder naar het zuiden kwamen, hadden wij bij helder weder een
schoon gezicht op Waigats-eiland. Het scheen van zee uit, aan de west-
kust gezien, een effene grasvlakte te vormen, doch, toen wij Jugor
Sjar naderden, zagen wij, dat zich langs de oostkust van het eiland
lage heuvelruggen uitstrekten, waarschijnlijk de laatste voortzetting
van den noordelijksten tak van het Oeral-gebergte, bekend onder den
naam Pajkoi.

Toen wij den ingang van den Jugor Sjar gepasseerd waren, werd er

bericht dat een stoomboot in het gezicht was. Nadat allerlei gissingen ge-
maakt waren, herkenden wij de Fraser. Ik maakte mij eerst ongerust
en vreesde dat haar een ongeluk weêrvaren was, dewijl zij in een rich-
ting stoomde, die lijnrecht in strijd was met hare bestemming. Toen
kapitein Nilsson kort daarop aan boord kwam, hoorde ik dat zij slechts
op reis was om ons te zoeken. De Express en Fraser hadden sedert
den 2osten op de vroeger bepaalde plaats op ons gewacht. Zij hadden
den 13 Juli Vardö verlaten en, evenmin als wij, gedurende de reis er-
gens eenig ijs aangetroffen. De Vega en de Fraser voeren nu te zamen

naar de haven bij Chabarowa, waar den 30 Juli, des avonds, bij een
diepte van 14 m. en op een leemachtigen bodem het anker geworpen
werd. De Lena misten wij nog. Wij waren bang dat deze kleine stoom-
boot moeielijkheden ondervonden had bij 't bevaren der hooge zee,
die wij aan gene zij van de Noordkaap aangetroffen hadden, daar toch
bij de grootere Vega een stortzee over het dek geslagen was en zelfs een
vastgebonden kist had stukgeslagen. Onze vrees bleek evenwel onge-
grond: de Lena had haar bouwmeesters en de werf te Motala eer aange-
daan en zich op zee goed gehouden. De oorzaak der latere aankomst
was een afwijking van het kompas, die, ten gevolge der geringe hori-
zontale intensiteit van het aardmagnetisme op deze noordelijke breedte,
grooter geweest was dan men uit het onderzoek,'t welk dienaangaande
vóór de afreis te Gothenburg was ingesteld, had kunnen opmaken.
Den 31 Juli wierp de Lena naast de andere vaartuigen het anker uit,
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en zoo was dus onze geheele kleine IJszeevloot op de bepaalde plaats
vereenigd.

Chabarowa is een klein dorp, dat gelegen is op het vasteland ten

zuiden van Jugor Sjar en ten westen van de monding eener kleine
rivier, die op bepaalde tijden zeer veel visch bevat. In den zomer wordt
de plaats door een menigte Samojeden bewoond, die hun rendierkud-
den op het Waigats-eiland en op de rondom liggende toendra's laten
weiden , alsmede door eenige Russen en als Russen opgegroeide Finnen ,

die van Pustosersk hier heen komen, om ruilhandel met de Samojeden
te drijven, met behulp van dezen te jagen en in de naburige zee te

visschen. 's Winters drijven de Samojeden hun kudden naar zuidelijker
streken, terwijl de handelaars met hun waren naar Pustosersk, Mesen ,

Archangel en andere plaatsen gaan. Zoo is het waarschijnlijk eeuwen
lang gegaan, doch vaste woonplaatsen zijn eerst in nieuwere tijden
daar gevestigd. Immers in de beschrijving der reizen van de Hollanders
in deze streken wordt daarvan geen melding gemaakt. Thans bestaat
het dorp of de "Samojedenstad", zooals de visschers ze met veel def-
tigheid noemen, even als andere groote steden, uit twee gedeelten:
de wijk der voorname lieden — een verzameling hutten van hout gebouwd
en met een plat dak van veenplaggen — en de volksbuurt, een hoop
vuile Samojedententen. Bovendien heeft de plaats een kleine kerk, bij
welke, zooals op meer kustplaatsen, kruisen naar aanleiding van de een
of andere gelofte opgericht zijn. De kerk is een houten gebouw, dat
door een beschot in twee deelen verdeeld is, van welke het bin-
nenste gedeelte, de eigenlijke kerk , slechts weinig boven de 2u> m. hoog
en ongeveer 5 m. in het vierkant is. Aan den oostelijken muur bevinden
zich in den tijd van het jaar dat de streek bewoond wordt, een menigte
heiligenbeelden, door de visschers bij verschillende gelegenheden daar neer-
gezet. Een daarvan , dat den heiligen Nicolaus voorstelt, was zeer kostbaar,
uit gedreven en verguld zilver vervaardigd. Voor de beelden hingen groote ,

kromme, oude koperen lampen, of liever kandelaars, die op omge-
keerde byzaiitijnsche koepels geleken, aan drie kettingen opgehangen.
Zij waren met een menigte vetkaarsen voorzien, die meestal dun wa-

ren , soms ook iets dikker, en bij ons bezoek aangestoken werden. Vlak
boven de plaats, waar wij landden, stonden een menigte sleden, met

waren volgepakt, welke de russische handelaars hier ingeruild hadden
en die den volgenden herfst naar Pustosersk zouden gezonden worden.

De waren bestonden hoofdzakelijk uit traan en huiden van poolvos-
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sen, gewone vossen, witte beren, wolven, veelvraten, rendieren en
zeehonden. De berenhuiden hadden dikwijls een zeer gevuld, wit bont,
maar waren daardoor bedorven, dat kop en klauwen er afgesneden
waren. Eenige der ons getoonde wolvenhuiden waren insgelijks bijzon-
der gevuld en schoon. Verder hadden de kooplui een belangrijken voor-
raad ganzenpennen, veeren, dons en vleugels van sneeuwhoenders bijeen
gebracht. Ik kon niet gewaar worden, waartoe de laatsten gebruikt wer-

Kerk te Chabarowa.
Naar een photografie van L. Palander

den. Men zeide mij alleen, dat zij in Archangel verkocht zouden wor-
den. Misschien gaan zij van daar naar de handelaars in mode-artikelen
van West-Europa, om als sieraad op de hoeden onzer dames dienst te
doen. Vleugels van sneeuwhoenders werden overigens reeds in het jaar
1611 in Pustosersk door Engelschen gekocht '. Buitendien zag ik onder

1 "Letter of Richard Finch to Sir Thomas Smith Governor; and to the rest
of the Worshipfül Companie of English Merchants, trading into Russia"', Pur-
chas, 111 534.
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hunnen voorraad ook walrustanden en riemen uit walrus huiden. Opmer-
kelijk is het, dat dezelfde koopwaren reeds in Othere's bericht vermeld

worden.
Daar ik zelf het russisch niet voldoende machtig was, verzocht ik

den heer Serebrenikoff bij de hier wonende Russen berichten in te win-
nen over de levenswijze en het huiselijk leven op deze plaats. Hij deelde
mij daarover het volgende mede:

Het dorp bestaat uit eenige hutten en tenten, fn de hutten wonen

q russische eigenaars met hun werkvolk (Samojeden) '. DeRussen nemen

noch vrouw noch kinderen mede hierheen. In de tenten wonen de Sa-
mojeden met hunne gezinnen. De genoemde Russen behooren te huis
in het dorp Pustosersk aan de Petsjora, van waar zij terstond na Pa-

schen afreizen, zoodat zij tegen het einde van Mei in Chabarowa aan-
komen , nadat zij een weg van 6 a 700 werst afgelegd hebben. Gedu-
rende hun verblijf te Chabarowa houden zij zich bezig met rendierteelt,
walvischvangst en ruilhandel met de Samojeden. Al hun huisraad en
alle handelswaren nemen ze op rendiersleden van huis mede, en daar
zich te Chabarowa een armoedige en vervallen kapel bevindt, brengen zij
ook beelden van St. Nicolaus en andere heiligen mede. De heilige Ni-
colaus neemt zelfs deel aan een walvischvangst. Een gedeelte hunner
rendieren laten zij 's zomers op het Waigatseiland weiden en nog na

de aankomst te Chabarowa worden rendieren over het ijs naar dit eiland
gebracht. Tegen het einde van Augustus, als de koude invalt, worden
de rendieren door het water over de Jugorstraat van Waigats naar het
vasteland gedreven. Tegen den i-sten October (ouden stijl) keeren de
Russen met hunne rendieren naar Pusotersk terug. Het Waigatseiland

1 De heer Serebrenikoff schrijft "Samodinen'', in plaats van Samojeden en

houdt den laatstgenoemden naam voor onjuist. Samojeed beteekent nl. "elkander
opetend'', terwijl daarentegen Samodin beteekent: "een afzonderlijke", iemand die

niet met een ander verwisseld kan worden", en daar de Samojeden nooit men-
scheneters geweest zijn, vindt de heer Serebrenikoff den laatsten naam verkiese-
lijk, die door de Russen in Chabarowa gebruikt wordt en een woordelijke ver-

taling van den naam schijnt te zijn, dien het Samojedenvolk zich zelven geeft.
Ik houd het evenwel voor waarschijnlijk, dat de oude, van Herodotus afkomstige
sage van de in 't Noorden wonende menscheneters (androphagen), die later overal
in de geografi.che litteratuur der middeleeuwen opgenomen is, in den vorm, door
de Russen er aan gegeven, met den naam Samojeed verbonden is. (Men verge-
lijke, wat later uit Giles Fletscher's bericht aangehaald wordt).
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wordt door hen, als een voor rendieren zeer geschikte weidegrond, be-
schouwd en daarom laten zij ook een deel dier kudden onder toezicht
van eenige Samojeden-gezinnen op dit' eiland overwinteren, dat ook
daarom goed aangeschreven staat, dewijl er geen rendieren gestolen
worden. Dergelijke diefstallen begaan de Samojeden op het vasteland
daarentegen dikwijls. Sedert 30 jaar heeft de Siberische pest groote ver-
woestingen onder de rendieren aangericht, en een Rus vertelde daar-
omtrent, dat hij nu nog slechts 200 rendieren bezat van de 1000, die
vroeger in zijn bezit waren, wat ook door andere Russen bevestigd
werd. Ook menschen worden door deze ziekte aangetast. Zoo hadden
twee of drie dagen voor onze aankomst een Samojeed en zijn vrouw
van het vleesch van een ziek dier gegeten , ten gevolge waarvan de vrouw

den volgenden dag stierf. De man lag nog ziek en zou, naar de be-
woners der plaats zeiden, waarschijnlijk wel niet van de ziekte opko-
men. Eenigen der Samojeden heeten rijk, bijv. "de oudste" (Star Schina)
van den stam , die duizend rendieren bezit. De Samojeden houden zich,
evenals de Russen, met de vischvangst bezig, 's Winters gaat een ge-
deelte van hen over den Oeral naar West-Siberië, waar het koren goed-
koop is en een ander deel naar Pustosersk.

De 9 Russen vormen een vereeniging (Artell) voor de walvischvangst.
Zij bestaat uit 22 aandeden, waarvan 2 den heiligen Nicolaus ten deel
vallen, en de overige 20 onder de aandeelhouders verdeeld zijn. De
winst der vereeniging bdoopt voor den vangtijd gewoonlijk 1500 a 2000

pud traan van den witten dolfijn (Beluga); dit jaar evenwel had er

ten gevolge van oneenigheden tusschen de leden van de vereeniging
geen vangst plaats gehad. In den boezem der russische vereeniging geldt
namelijk de regel "gelijke plichten, gelijke rechten" en daar de gegoe-
den zich nooit aan het eerste gedeelte van den regel houden willen,
zoo is ook hier weder, zooals overal in de wereld, de overmoed en

het winstbejag van die gegoeden oorzaak van oneenigheid en twist.
Noch de Russen, noch de Samojeden houden zich ergens met land-

bouw bezig. De eerste koopen het meel voor hun brood te Irbit. De
prijzen van het meel zijn veranderlijk. Dit jaar kost het te Pustosersk
1 roebel 10 kopeken per pud. Zout wordt van Noorwegen naar Mesen
ingevoerd, waar het 50 tot 60 kopeken per pud kost. De Samojeden

koopen bijna alles van de Russen. Er was veel navraag naar kruit,
lood, goedkoope geweren, rhum, brood, suiker en huiselijke benoo-
digdheden (theekopjes enz.). De vrouwen der Samojeden gebruiken stof-
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fen van verschillende kleur, bij voorkeur roode. In ruil van zoodanige
waren kan men visschen, traan, rendierhuiden, walrustanden en pels-
werk, nl. huiden van roode, witte en bruine vossen, wolven, ijsberen
en veelvraten verkrijgen.

De Russen, waarvan hier sprake is, zijn oudgeloovig. Het onder-
scheid tusschen hen en de orthodoxen bestaat evenwel slechts daarin,
dat zij geen tabak rooken en het teeken des kruises met den duim,
den ringvinger en den pink maken, terwijl de orthodoxen het met den
duim, den wijsvinger en den middelvinger doen. Alle Samojeden zijn
naar de orthodoxe leer gedoopt, maar vereeren daarbij toch nog hun
oude afgoden en maken als pelgrims bedevaarten van duizend werst

naar hun oude offerplaatsen. Eenige dier plaatsen liggen op Waigats,
waar zich die afgodsbeelden bevinden, die door de Russen "Bolvany" '

genoemd worden. Overigens zijn zoowel Russen als Samojeden zeer ver-
draagzaam op het punt van het geloof. De Russen zeggen bijv., dat de
Samojeden aan hunne Bolvany dezelfde beteekenis hechten, als zij zelve
aan hun heiligenbeelden verbinden en vinden daar niets stootends in.
De Samojeden hebben liederen en sagen, waarin zij o. a. ook hunne
zwerftochten beschrijven.

De Samojeed heeft een of meer vrouwen, en ook zusters kunnen
met denzelfden man gehuwd zijn. Het huwelijk wordt zonder eenige
plechtigheid voltrokken. De vrouw heeft in de oogen van den man de-
zelfde rechten en wordt ook als zoodanig behandeld, wat daarom zeer

opmerkelijk is, daar de Rus, zooals trouwens alle andere volkeren, de
vrouw in zeker opzicht als den man onderschikt beschouwt.

Ik bezocht de plaats voor het eerst in het begin van Augustus 1875.
Men vierde juist een russischen feestdag en wij konden reeds van verre
talrijke groepen Russen en Samojeden aan het strand zien staan. Toen
wij naderbij kwamen, waren zij met verschillende soorten van spelen
bezig, en ofschoon het voor hen wel sedert menschen geheugenis de
eerste maal was, dat Europeesche heeren hun stad bezochten, lieten zij
zich toch volstrekt niet meer in hun plannen storen, dan wanneer
eenige vreemde Samojeden zich plotseling in hunne rijen gemengd had-
den. Eenigen stonden in den kring en wierpen beurt om beurt een stuk

1 Deze naam, die eigenlijk een ruwe teekening beduidt, is ook in het Zweedsch
overgegaan. Het woord "Bulvan" is nl. een der weinige woorden, die het

Zweedsch aan het Russisch ontleend heeft.
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ijzer, ongeveer van den vorm van een korte ra-steng, op den grond,
waarbij de kunst daarin bestaat, het ijzer zóó te werpen, dat het scherpe
einde midden in een ring, op den grond neergelegd, valt en dat het in
den bodem blijft steken. Anderen waren met een spel bezig, dat veel van
ons kegelspel had en nog anderen met ringen enz. Russen en Samojeden
speelden zonder onderscheid met elkaar: de Samojeden, dieklein en leelijk
zijn, met verwarde, ongekamde haren, in vuile zomerkleeren, welke uit
huiden bestonden, bij velen overtrokken met schril gekleurde katoenen
stoffen; de Russen (oorspronkelijk waarschijnlijk van Finschen stam en

Muts van een Samojeedsche vrouw op 1/8 der natuurlijke grootte,

afstammelingen der oude Bjarmen), die groot en goed uitgegroeid zijn,
met lang van olie glimmend haar, met een sierlijke scheiding gekamd
en gefriseerd, terwijl het haar bijeengehouden werd door een haarband
of een hoofdbedekking, die veel heeft van de op nevensgaand plaatje
afgebeelde. Zij waren verder gekleed in lange, met een gordel om het
lijf gesloten, bonte, blauwe kielen of "Mekkor". In weerwil der in
den beginne betoonde onverschilligheid, die trouwens gekunsteld was en
blijkbaar tot den goeden toon scheen te behooren, werden wij vrien»
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delijk ontvangen. Daarop werden wij uitgenoodigd, evenals de an-

deren, ons geluk en onze bekwaamheid in het spel te beproeven,
waarbij spoedig, tot niet geringe vreugde onzer gastheeren, bleek,

dat wij ons, althans op dit terrein, noch met de Russen, noch met

de Samojeden konden meten. Hierop verzocht ons een der Russen
z ijn huis binnen te gaan, waar wij op thee, russische tarwemeel-koe-
ken van ongezuurd deeg en brandewijn onthaald werden. Eenige
kleinere cadeaux werden ons aangeboden, met een niet onaardige
aanwijzing, welke zaken zij daarvoor gaarne zouden terugontvangen,

Samojeedsche slede. — Naar een teekening van Kj. Thefil.

een aanwijzing, die ik, voorzoover mijne middelen het mij toelieten,
met genoegen opvolgde. In den beginne heerschte er de beste har-
monie tusschen o"£? russische en samojeedsche gastheeren; den vol-
genden dag echter -ras er een ernstige twist in aantocht, omdat de
eersten een van ons uitnoodigden met een rendierslede, die in de buurt
van een russi_che hut stond, te gaan rijden. De Samojeden waren hier-
door zeer beleedigd, maar gaven, voorzoover dit met teekenen moge-
lijk was, te kennen, dat zij zelven ons ook gaarne zouden varen, als
wij dat wenschten. En dat het hun met deze verklaring ernst was, toon-
den zij daardoor, dat zij van tijd tot tijd den twist staakten en met
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hun rendiersleden in vliegenden ren tusschen de tenten door reden.
De sleden der Samojeden zijn zoowel voor de wintervaart op de sneeuw

als voor de zomertochten over het mos der toendra's en waterrijke
moerassen ingericht. Zij zijn dan ook geheel anders gemaakt dan deAkja's
der Laplanders. Zooals bovenstaande afbeelding aantoont, gelijkt die slede
op een hooge handslede, waarin de zitplaats een lage kleine bak vormt,
die, wat gemak, uiterlijk en warmte betreft, niet met het bekende voer-
tuig der Lappen vergeleken kan worden. Wij hebben hier twee geheel
uit elkander loopende sledetypen.

De Akja der Laplanders schijnt sedert onheuglijke tijden in noor-

Akja der Laplanders.
Naar een origineel in het Noordsche museum te Stokholm.

delijk Scandinavië thuis te behooren, evenals de hooge sleden in Noord-
Rusland. Zoo vindt men reeds Akja's, gelijk aan dü/J welke thans nog ge-
bruikt worden, in het werk van Olaus Magnus (Uitgegeven te Rome,
1555 ,p. 598) en de samojeedsche slede in de eerste werken, die wij
over deze streken bezitten, zooals bijv. in Jan Huyghen van Linscho-
ten's "Schip-vaert van by Noorden etc." (Amsterdam 1601), voorge-
steld door een afbeelding aan den kant der kaart.

Dergelijke hooge sleden worden ook op het schiereiland Kanin, op
Yalmal en in West-Siberie gebezigd. De sleden der Tsjoektsjen daaren-
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tegen zijn, zooals uit een later volgende afbeelding blijken zal, lager
en komen daardoor meer met onze hand- en vrachtsleden overeen.

Bij de tenten wemelde het van kleine, zwarte en witte langharige
honden met spitsen snuit en spitse ooren. Zij worden alleen tot het be-
waken der rendierkudden gebezigd en schijnen van hetzelfde ras te zijn
als de wachthonden der rendieren. Op sommige kustplaatsen der Witte
zee gebruikt men ze ook als trekdieren, maar volgens de berichten,

Samojeedsche slede en afgodsbeelden. — Naar eene
oud-hollandsche kopergravure.

die ik vóór mijn reis naar Spitsbergen (1872) inwon, omdat ik voor
den tocht over het ijs, dien ik van plan was te doen, sleden, met hon-
den bespannen, noodig had, zijn dit honden van een grooter, sterker
ras dan de eigenlijke laplandsche en samojeedsche honden.

Ook nu ging ik terstond, nadat de Vega het anker geworpen had,
aan land, vooral met de bedoeling om bij de kerk de zonnehoogte
eenige malen te bepalen, ten einde den gang onzer chronometers daar -

naar te kunnen beoordeelen. Ik had namelijk op mijne reis (1875) ge-
legenheid gehad de ligging dezer plaats zoo nauwkeurig te bepalen, als
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dit met een gewonen reflexie-cirkel en een chronometer geschieden kan
en had daarbij het volgende resultaat verkregen :

( breedte 69 38' 50"De kerk bij Chabarowa , , _

( lengte 6oci9'49" O. L. Gr.

Nadat de observaties gemaakt waren , haastte ik mij mijn kennisma-
king met mijne oude vrienden op de plaats te vernieuwen. Ook trachtte
ik van de Samojeden .eenige kleedingstukken en huisraad te koopen;
daar ik echter geen waren voor ruilhandel bij mij had en baar geld
geen hooge waarde bij hen bezit, was de gevraagde prijs tamelijk hoog.
Voor een vrouwenpask betaalde ik 20 roebel; voor een vrouwenmuts

met messing-versierselen 10 roebel; een paar laarzen van rendierhuid
kostte 2 roebel; voor koperen versierselen aan vrouwenmutsen vroeg
men 2 roebel per stuk.

Daar ik wist dat de Samojeden op hun tochten altijd afgodsbeel-
den medevoeren, vroeg ik, of zij mij daarvan niet enkelen verkoopen
konden. In den beginne antwoordden allen ontwijkend, vooreerst om-

dat hun bijgeloof hen terughield mijn verlangen in te willigen, doch
ook, omdat zij zich tegenover de West-Europeanen een weinig over
hun afgodsbeelden schamen. De metaalglans van eenige roebels, die
ik te Stokholm ingewisseld had, vermocht ten slotte evenwel bij een

oude vrouw alle bedenkingen uit den weg te ruimen. Zij ging naar
een der volgeladen sleden, door hen, naar 't schijnt, als magazijnen
gebezigd, en zocht geruimen tijd. Emddijk kreeg zij een oude, niet meer
gebruikte leeren laars in handen Uit deze haalde zij een fraaie leeren

kous , en daaruit kwamen ten slotte vier afgodsbeelden te voorschijn.
Na vele onderhandelingen verkreeg ik ze voor een zeer aanzienlijken
prijs. Zij bestonden uit: een miniatuur pask met gordel, zonder dat er

een beeld in stak; eene 13 cm. lange lederen pop met een gezicht van

messing; een andere pop met een neus van een gebogenkoperen plaatje ;

eindelijk een steen, in lappen gewikkeld en met messing-platen behan-
gen. De eene kant van den steen stelde een menschengezicht voor;

het geheel moest een mensch verbeelden.
Ook fraaier afgodsbeelden, tamelijk goed gemaaktepoppen, met wenk-

brauwen van gesmeed ijzer, heb ik gezien. Evenwel is het mij niet gelukt
er eenige van in mijn bezit te krijgen. Bij de bovenvermelde ontmoeting
werd de handel door deze omstandigheid gemakkelijk gemaakt, dat de
oude heks, Anna Petrowna,. die haar godenbeeldenverkocht, tot chris-
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tin gedoopt was; een omstandigheid, waarvan ik natuurlijk gebruik maakte
om de eigenares aan het kwaad te herinneren, dat zij bedreef, door als
christin nog aan zulke afgoden als hare "Bolvany" waren, eer te bewij-
zen, terwijl ik haar tevens op de noodzakelijkheid wees, om zich daar-
van zoo spoedig mogelijk te ontdoen. Maar mijne even sophistische als
egoïstische beweringen vonden bij de omstanders, Russen zoowel als
Samojeden, niet den minsten steun , daar zij beweerden, dat toch in 't
algemeen geen zoo groot verschil bestond tusschen de Bolvanen der Sa-
mojeden en de heiligenbeeldjes der christenen. Het scheen zelfs, alsof
de Russen zelven deze Bolvanen beschouwden als vertegenwoordigers
van een soort heiligen der Samojeden uit de andere wereld.

Nadat intusschen de handelen goden, (hoewel niet tot mijn genoegen

Samojcedsche afgodsbeelden op een derde der gewone grootte,

daar ik voor mijn geld te weinig geloofde gekregen te hebben), gesloten
was, werden wij, zooals in 1875, door een der Russen uitgenoodigd in zijn
hut thee te komen drinken. Die hut bestond uit een voorhuis en een kamer,
4 meter in 't vierkant, nauwelijks 2 '/, meter hoog. De eene hoek werd
ingenomen door een grooten vuurhaard; daarnaast was de zeer lage deur
en daartegenover een vensterluik, waaronder eenige kisten opgestapeld
waren, die voor deze gelegenheid als theetafel dienst deden. Langs de
beide andere kanten van de kamer waren aan de muren vaste bedden
gemaakt, n. 1. planken, met rendierhuiden overdekt. Het vensterluik scheen
vroeger glazenruiten gehad te hebben; van deze waren echter de meesten

gebroken en door planken vervangen. Men kan er zich dan ook moei-
lijk over verwonderen, als glas hier een zeldzaam artikel van weelde is.

Zoodra wij de hut binnengetreden waren, namen de toebereidselen
voor de theetafel een begin. Suiker, koeken, kopjes en schoteltjes en
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een flesch brandewijn werden uit een gewonen russischen reiskoffer
genomen; vuur werd aangemaakt, water gekookt en thee op de gewone
wijze gezet, waarbij zich een dichte, zwarte rookwolk in het bovenste
gedeelte der lage kamer verspreidde , die zich in dien tusschentijd ge-
heel met nieuwsgierigen opgevuld had. Met uitzondering van deze klei-
nere ongemakken was het feest aangenaam en was er voortdurend ge-
sprek, dat met de grootste levendigheid gevoerd werd, ofschoon de
gastheer en de meesten zijner gasten zich slechts met groote moeite
voor elkander verstaanbaar konden maken.

Van hier begaven wij ons naar de lederen tenten der Samojeden, die op
eenkleinen afstand van de houten hutten derRussen lagen. Ook hierwerden
wij vriendelijk ontvangen. Verscheidene bewoners der tenten waren thans
iets zorgvuldiger gekleed, in een kleed van rendiervellen, ongeveer als
de Laplanders. Vooral de kleeding der vrouwen op feestdagen is sier-
lijk. Zij bestaat uit een tamelijk lang, om het midden nauw aansluitend
kleed van rendiervel, dat zoo dun is, dat het van het midden in fraaie
regelmatige plooien afhangt. De rok is met twee of drie strooken of fran-
jes van hondenvel voorzien, van verschillende kleur; daartusschenin is
een rand opgenaaid van stoffen, die schril van kleur zijn. Het schoei-
sel bestaat uit hooge laarzen van rendiervel, fraai en met veel smaak
geborduurd, 's Zomers gaat men blootshoofds. De vrouwen hebben dan
het zwarte, wreede haar naar achteren in twee haarvlechten verdeeld,
die met riemen, bonte linten en paarlen saamgevlochten zijn, en zich
daar, waar het haar ophoudt, in een kunstmatig verlengstuk der vlech-
ten voortzet, zoodat deze, met inbegrip der riemen, die met kralen ,

knoopen en metalen versierselen van allerlei aard behangen zijn, bijna
tot aan den grond reiken. Het geheel is zoo netjes gemaakt dat men

in den beginne bij de vrouwen aan een bijna ongelooflijk sterken haar-
groei gelooven zou. Bovendien waren een menigte andere, met knoo-
pen versierde en met kralen bedekte linten dikwijls op zeer smaak-
volle wijze, in het haar gevlochten, of in de doorboorde ooren beves-
tigd. Dit hoofdtooisel in zijn geheel is natuurlijk behoorlijk zwaar, ter-

wijl het hoofd in den winter nog daarmede bezwaard wordt, dat het
door een dikke, zeer warme, aan den kant met hondenvel afge-
zette muts van rendiervel tegen de koude beschermd is. Van deze
muts hangen twee met zware messing of koperen platen bezette rie-
men naar beneden.

De jonge meisjes versieren zich dus hier, zooals overal in de wereld,
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op de best mogelijke wijze; maar mooi worden zij daardoor in onze oogen
toch nog niet. Zij wedijveren met de mannen in vuilheid. Even als
dezen zijn zij verder klein van statuur en hebben zwart, grof haar, dat
veel op paardenhaar gelijkt; een gele gelaatskleur, die dikwijls vanwege
het vuil niet te herkennen is; kleine loensche oogen, die gewoonlijk
vochtig en ontstoken zijn; een platten neus, breede uitstekende kake-
beenen, dunne spillige beenen en kleine voeten en handen.

Vrouwelijke dracht bij de Samojeden. — Naar een teekening van Hj. Théel

De kleederdracht der mannen, overeenkomende met die der Lap-
landers. bestaat uit een wijden, langen Pask, die om het lichaam vast-

gebonden wordt door een gordel, rijkelijk versierd met knoopen en
messingbeslag. Aan dien gordel hangt het mes.

De laarzen uit rendiervel reiken gewoonlijk tot over de knie en het
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hoofddeksel bestaat uit een muts, die nauw om het hoofd sluit en
eveneens uit rendierhuid gemaakt is.

De zomertenten, de eenige, die wij gezien hebben, zijn cylinder-
vormig en met een opening in het dak voor den rook, die opstijgt van
een vuur, dat zich midden op den vloer bevindt De slaapplaatsen zijn
in vele tenten achter een gordijn van bonte katoenen stof verborgen.

Samojeedsch haartooisel, op 1/3 der natuurlijke grootte.

Die stoffen worden ook, als zij te verkrijgen zijn, voor onderkleeren
gebruikt. Leder is zeker geen gemakkelijke kleedingstof, want het eerste,
wat de in huiden gekleede wilden, na brandewijn en ijzer, van den
Europeaan ruilen, is stoffen van katoen, linnen of wol.

Van de poolvolken, waarmede ik kennis maakte, staan de Scandina-
vische Laplanders zonder twijfel het hoogst, en op dezen volgen de
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Eskimo's in Deensch Groenland. Beide volken zijn tot het christendom
bekeerd en kunnen lezen; ook hebben zij geleerd van een menigte pro-
dukten op 't gebied van den akkerbouw, van den handel en der heden-
daagsche industrie gebruik te maken, bijv. van katoenen en wollen geweven
stoffen, huisraad van gegoten en gesmeed ijzer, geweren, koffie, suiker,
brood enz. Wel zijn zij ook thans nog nomaden en jagers, maar wilden
mogen zij niet langer genoemd worden. De beschaafde Europeaan, die
geruimen tijd onder hen geleefd heeft, vat dikwijls een zekere voorliefde
op, zoowel voor vele eigenaardigheden hunner levens-als voor hun denk-
wijze. Op dezen volgen in beschaving de Eskimo's in N. W. Amerika, op
wier oorspronkelijk ruw leven de amerikaansche walvischvangers een zeer

Samojeedsche gordel met mes, op 1/6 der natuurlijke grootte.

heilzamen invloed schijnen uitgeoefend te hebben. Ik heb dien bij den
Eskimo-stam in Port-Clarence leeren kennen. Deze Eskimo's zijn ook
thans nog heidenen. Toch had deze of gene van hen reeds verre reizen
gedaan en van de Sandwichs-eilanden niet enkel kokosnoten en palm-
matten, maar ook eenig denkbeeld van de meerdere geschiktheid en
het geregelder leven der bewoners van de stille Zuidzee meê naar huis
genomen. Daarna komen de Tsjoektsjen, die tot dusver nog weinig
met menschen van de europeesche rassen in aanraking zijn gekomen ,

en wier bestaansmiddelen in den jongsten tijd op bedenkelijke wijze
schijnen afgenomen te zijn, zoodat ook de kracht en de levenslust van

het volk zichtbaar minder zijn geworden. Eindelijk komen de Samojeden,
of ten minste die Samojeden, welke de landen bewonen, die aan het
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gebied van den kaukasischen stam grenzen. Op dezen schijnt de invloed
der hoogere rassen met hun reglementen en bepalingen, hun handela-
ren en vooral hun brandewijn zeer bepaald ongunstig gewerkt te heb-
ben. Toen ik eens een Eskimo van Noordwest-Groenland vroeg, (de
man was bekend om zijn overdreven gevoel van eigenwaarde) of hij
niet toegeven moest, dat de deensche "Inspector" (de gouverneur) hooger
stond dan hij, kreeg ik ten antwoord: "Dat weet ik nog niet: de In-
spector bezit wel meer en schijnt wel meer macht te hebben, maar er

zijn toch te Kopenhagen nog lieden, van wie hij zijne bevelen heeft
af te wachten; — over mij heeft niemand iets te zeggen." Dat zelfde
trotsche gevoel van eigenwaarde treft men aan bij zijn gastheer in de
gamma (hut) van den Laplander, of in de tent van den Tsjoektsj.
Bij den Samojeed daarentegen schijnt het verdrongen te zijn door een
gevoel van ondergeschiktheid en vrees, een gevoel, 't welk bij dit volk
juist datgene in het karakter van den wilde onderdrukt heeft, hetwelk
de meeste aantrekkelijkheid bezit.

Uit oudere reisbeschrijvingen en eigen ondervindingen, te Jalmal op-
gedaan , wist ik dat een ander, misschien lager staand soort van afgods-
beelden dan dat, hetwelk Anna Petrowna uit haar oude laars had
gehaald, moest opgericht zijn op verschillende plaatsen van de heuvels,
die bestrooid waren met de beenderen van geofferde dieren. Onze rus-

sische gastheer vertelde ons, dat de Samojeden de gewoonte hadden van
ver afgelegen plaatsen een bedevaart naar die heuvels te ondernemen,
om daar te offeren en geloften af te leggen. Geriumen tijd echter wilde
geen der aanwezige Russen mij daarheen als gids vergezellen. Eindelijk
evenwel bood zich een jonge man aan om mij naar een plaats op het
Waigats-eiland te brengen , waar ik zou kunnen zien, wat ik verlangde.
Ik maakte dus den volgenden dag in een der stoomsloepen, in ge-
zelschap van Dr. Almquist, luitenant Hovgaard, kapitein Nilsson en

mijn russischen gids, een uitstapje naar het tegenoverliggende strand der
Jugorstraat.

De offerplaats lag op het hoogste punt van den Z. W. hoek van
het Waigats-eiland, en vormde een natuurlijken heuvel, de zich eenige
meters boven de daaromheen gelegen vlakte verhief. Deze werd aan

den zeekant door een steilen afgrond begrensd.
Het land was vlak, maar verhief zich allengskens tot een hoogte van

18 m. boven de zee. De bodem bestond uit silurische kalk in rechtop-
staande lagen gelegen, dié zich van 't oosten naar het westen uitstrek-
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c-en en op sommige plaatsen goed gevormde versteeningen, gelijk aan
die op Gothland, bevatten. Hier en daar bevonden zich ondiepe inzak-
kingen in de vlakte, die met een recht weelderig, regelmatig groen gras-
kleed bedekt waren. De hooger gelegen, droge gedeelten daarentegen prijk-
ten met een buitengewoon weelderig bloemtapijt van gele en witte Saxifra-
gen of Steenbreken, blauwe Eritrichium's, Polemonium's en Parrya's, voorts

gele Chrysosplenium's of Goudveilen enz. Deze laatsten, gewoonlijk zeer
onaanzienlijke bloemen, zijn hier zoo weelderig, dat zij een belangrijk deel
van het bloemenkleed uitmaken. Bosch ontbreekt geheel en al. Ook het

Offerheuvels op Waigats-eiland.
Naar een teekening van A. Hovgaard.

struikgewas is nauwelijks een el hoog en Avordt bovendien slechts op be-
schutte plekken aangetroffen, in dalvormige inzakkingen en aan den voet

van steile naar 't zuiden gekeerde hellingen. De offerheuvel werd gevormd
door een hoop steenen , eenige meters in het vierkant, die op een afzonder-
lijke hoogte in de vlakte gelegen was. Tusschen de steenen vond men:

1. Schedels van rendieren, die men, om de hersens er uit te kunnen
nemen, verbrijzeld had, maar die de hoornen nog aan het voorhoofds-
been hadden zitten. Zij waren zoo tusschen de steenen in geplaatst,
dat zij als 't ware een dicht struikgewas van rendierhoornen vormden,
wat den offerheuvel een eigenaardig uiterlijk gaf.
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2. Rend;erschedels met doorboord voorhoofdsbeen en op een stok
gestoken, de in den heuvel vastgezet was. Soms waren in deze stokken
vele gezichten, het een boven het ander, ingesneden.

3. Een menigte andere rend:erbeenderen, waaronder ook mergbeen-
deren, die stuk geslagen waren, om het merg er uit te kunnen nemen.

4. Beenderen van beren, waaronder zich ook de klauwen en de

Afgodsbeelden van

den offerheuvel, op
1/12 der natuurlijke

grootte

kop van een beer bevonden, die slechts voor de
helft zonder huid was en eerst zoo kort geleden
geschoten was, dat het vleesch nog niet had kun-
nen verrotten; bij dien kop van den beer lagen
wee looden kogels, die men op een steen neerge-
legd had.

5. Een menigte stukken ijzer, bijv. gebroken bij-
len , stukken van ijzeren potten, oude messen, het
metalen gedeelte van een gebroken mondharmonika
enz., en eindelijk

6. De machtige wezens, aan welke al deze heer-
lijke zaken geofferd werden.

Deze laatsten bestonden uit honderden kleine dunne
stukken hout, van boven met buitengewoon ruwe

menschengezichten uitgesneden, van welke de meeste
van 15 tot 20 cm., eenige zelfs 370 cm. lang wa-
ren. Zij waren alle aan de oostzijde van den heu-
vel in den grond gestoken. Dicht bij de offerplaats
zag men stukken drijfhout en overblijfselen van het
vuur, waarboven het offermaal gekookt was. Onze
gids vertelde dat bij die maaltijden de mond der
afgoden met bloed en brandewijn bestreken werd.
Het eerste werd ook door de bloedvlekken beves-
tigd , die zich bij de meeste der groote afgoden bij
de opening bevonden, die den mond voorstellen
moest.

Nadat wij een teekening van den heuvel genomen hadden, hieven
wij voorzichtig een brandschatting en legden een gedeelte der afgoden
en beenderen in een zak, dien ik naar beneden in de boot liet dragen.
Mijn gids werd thans zichtbaar onrustig en zeide, dat ik den toorn der
Bolvanen daardoor verzoenen moest, dat ik hun zelf een offer bracht.
Ik zeide terstond, dat ik bereid was het te doen, als hij mij maar zeg-
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o-en wilde, hoe ik dit moest aanleggen. Eenigszins verlegen, en in twij-
fel staande, of hij banger moest zijn voor de Bolvanen dan voor de
straf, die in de andere wereld hem treffen moet, die aan valsche go-

den offert, zeide hij dat ik slechts eenige koperen munten tusschen de
steenen neerleggen moest. Met een plechtig kerkelijk gebaar legde ik
daarop mijn offergave op den heuvel, nl. twee zilveren munten, zeker
de °rootste schat, die hier ooit geofferd was. Thans was de Rus tevre-

den , maar verklaarde, dat ik te royaal geweest was: een paar ko-
perstukken zouden volkomen voldoende geweest zijn. Den volgenden
da°" kwamen de Samojeden te weten, dat men mij bij hun offerheuvel
o-ebracht had. Zij voor zich schenen er weinig om te geven, maar toch
verklaarden zij dat de gids zijn straf wel van de beleedigde Bolvanen
ontvangen zoude. Misschien zou hij wel reeds den volgenden herfst be-

rouw over zijn daad gevoelen, als zijn rendieren van het Waigats-eiland
terugkeerden, waar zij nu door Samojeden geweid werden. Als de straf
hem thans niet trof, zou hij ze in 't vervolg wel ondergaan, of zij zou

zijn kinderen of kindskinderen treffen, maar ongestraft zouden de go-
den hem ongetwijfeld niet laten. In hun godsdienstige denkbeelden over

Gods toorn zijn zij dus volkomen van de leer des Ouden Testaments.

Deze offerplaats was overigens niet bijzonder oud. Een ouder plaats
was 600 m. dichter bij het strand gelegen, dicht bij een hol en werd
door de Samojeden met bijgeloovigen eerbied beschouwd. Een menigte
houten afgoden waren hier vroeger opgericht geweest, doch voor onge-
veer 30 jaar had een ijverig, pas aangesteld en daarom streng doortas-
tend archimandriet ' de plaats bezocht, den offerheuvel neergehaald en
in brand gestoken, en op de plaats, waar deze geweest was, een hou-
ten kruis opgericht, dat er nog stond. De Samojeden hadden geen wraak
genomen door op hunne beurt dit teeken van christelijke godsvereering
omver te halen. Zij lieten dit aan de goden zelven over, en waren

overtuigd, dat deze weldra alle rendieren van den archimandriet zou-

den laten sterven. Zij verplaatsten alleen hun offerplaats iets meer

naar het binnenland. Verder had geen onverstandige geloofsijver zich
tegen hun Bolvanen-vereering verzet. De oude offerplaats was nog
te herkennen aan de massa's beenderen en verroeste stukken ijzer, die
rondom het russische kruis, ver in het rond op den grond verspreid

1 Naar 't verhaal van russische visschers; waarschijnlijk heeft zich evenwel
geen zoo hooggeplaatst geestelijk personage zoo ver in 't Noorden gewaagd.
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lagen. Ook zag men daar nog overblijfselen van het vuur, waarboven
de sjamanistische afgodsbeelden verbrand waren. Deze moeten veel mooier
en grooter geweest zijn dan de afgodsbeelden op de tegenwoordige offer-
plaats, hetgeen ook bevestigd wordt door een vergelijking van de afbeel-
dingen, die er hier van gegeven worden, met d^'e uit den tijd der Hol-

Offerhol op Waigats-eiland.
Xaar een teekening van A Hovgaard.

landers. Het ras der sjamanistische afgoden is er in de drie laatste eeuwen
blijkbaar niet op vooruitgegaan.

Nadat ik ook den ouden heuvel onderzocht en eenigszins had ge_
brandschat, liet ik een kleine boot, die de stoomsloep op sleeptouw
had genomen, over de lage zandige punt dragen, die het binnenmeer,
dat op de kaart aangegeven staat, van de zee scheidt, en roeide met
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kapitein Nilsson en mijn russischen gids naar een samojeedsch kerkhof,
iets dieper in het land aan den oever van het meer.

Er lag slechts één persoon op die plaats begraven. Het graf was

schoon gelegen, aan den hellenden oever van het meer, die tijdens ons

bezoek met tallooze poolbloemen prijkte. Het bestond uit een zorgvul-
dig van breede sterke planken getimmerde kist, die door vast ingesla-
gen bouten en dwarshouten zoo goed bevestigd was, dat roofdieren
noch trekmuizen er bij konden komen. De planken waren niet uit drijf-
hout gezaagd, maar waren waarschijnlijk, even als de berkenbast, die

Samojedengraf op Waigats-eiland.

den bodem der kist bedekte, van 't Zuiden hierheen gebracht. Zooals
uit een pask, die rondom het geraamte lag, en uit verschillende ver-
gane lompen viel op te maken, was de doode in de gewone kleeding
der Samojeden gewikkeld geweest. In het graf bevonden zich bovendien
overblijfselen van een ijzeren pot, een bijl, een mes, een boor, een
boog, houten pijlen, eenige versierselen van koper enz. enz.

Ook opgerolde stukken berkenbast lagen in de kist, die zeker be-
stemd waren, om bij het aanmaken van het vuur in de andere wereld
gebruikt te kunnen worden. Xaast het graf lag een omgekeerde slede,
duidelijk met de bedoeling, dat de doode hier namaals zijn voertuig
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niet zou missen. Men mag aannemen, dat om die reden ook rendieren,
die het moeten trekken, bij het lijkmaal geslacht worden.

Daar het van belang kan zijn te weten, in hoeverre de levenswijze
der Samojeden veranderd is sedert den tijd, dat de West-Europeanen
hen het eerst leerden kennen, zal ik eenige beschrijvingen van die
levenswijze, zooals zij in de reisverhalen der Engelsche en Hollandsche
Noordoostvaarders voorkomen, hier laten volgen.

Dat hunne wapening wijzigingen heeft ondergaan, d. i. dat ook
de Samojeden in de kunst van oorlogvoeren en jagen zijn vooruit-

Samojeedsche boogschutters.
Naar Van Linschoten.

gegaan, blijkt reeds uit de oudere afbeeldingen, die hier bijgevoegd zijn.
Daarop vindt men ze toch steeds met boog en pijl voorgesteld; thans
schijnt evenwel de boog geheel in onbruik geraakt te zijn, daar wij geen
enkelen samojeedschen boogschutter te-zien kregen. Daarentegen hadden
zij oude slechte vuursteengeweren, bij welke gedeelten van het slot, die
verloren gegaan waren, dikwijls op zeer vindingrijke wijze door stuk-
ken been en riemen vervangen waren. Zij vroegen ook dikwijls naar

geweren met donderhoedjes; achterladers waren hun echter nog geheel
onbekend. In dat opzicht waren zij niet zoo goed met hun tijd mee-
gegaan als de Eskimo's van Port-Clarence.
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Een der oudste berichten, die ik over de Samojeden ken, is dat
van Stephen Burrough van het jaar 1556. Het wordt gevonden bij
Hakluyt (i° ed. p. 318). In het bericht over Searchthrift's reis leest
men daar nl. het volgende:

"Zaterdag den isten Augustus 1556, ging ik aan land en zag daar
drie walrussen, welke de russische kooplui gedood hadden, en zij schat-
ten een walmstand, die niet bijzonder groot is, op één roebel en den
huid van een witten beer op 2 a 3 roebels en vertelden nog, dat er
op het groote eiland (Waigats) een volk woonde, dat zij Samoiden
noemden. Deze hadden geen huizen, maar slechts tenten, uit rendier-
vellen gemaakt, die over stangen gespannen zijn. Het zijn bekwame
schutters en zij bezitten veel rendieren. Maandag den 3den lichtten wij
het anker en stuurden naar een ander eiland, dat 5 leagues (15') ten

N.O. van ons gelegen was. Hier vond ik Loshake - weder en ging met

hem aan land, waar hij mij naar een hoop samojeedsche afgodsbeel-
den voerde, 300 in getal. Het was het slechtste en ruwste werk, dat
ik ooit gezien heb. Vele hadden bloedige oogen en een bloedigen
mond; zij hadden de gedaante van mannen, vrouwen en kinderen, en

wat aan hen zekere deden van het lichaam moest voorstellen, was ins-
gelijks met bloed bevlekt. Eenige van de beelden bestonden slechts uit
oude, dunne stukken hout met een of twee kerven, met een mes er
in gemaakt. Een gebroken slede lag op den heuvel der afgodsbeelden
en eveneens een rendierhuid, door de vogels vaneengereten. Maar
voor eenige der afgodsbeelden stonden houten blokken, d;e hun tot

aan den mond reikten, en met bloed bevlekt waren. Ik zag ook het
gereedschap, waarop zij hun vleesch gebraden hadden. En voor zoover

het zich daaruit liet opmaken, leggen zij hun vuur onmiddelijk onder
het braadspit aan. Hun booten zijn uit rendierhuiden vervaardigd, en

als zij aan land gaan, nemen zij hun boot mee op het strand. Voor

hun voertuigen hebben zij geen andere trekdieren dan rendieren. Brood
en graan hebben zij niet, behalve wat de Russen geven. Hun kundig-
heden zijn zeer gering, want zij kennen de letters niet."

Giles Fletscher, die in 1588 gezant van koningin Elizabeth bij den
Czaar was spreekt in zijn bericht overRusland aldus over de Samojeden:'
"De naam Samojt wordt, zooals de Russen zeggen, van de woorden

1 Waarschijnlijk op de kleine eilanden bij Waigats-eiland.
'" Een russisch visscher, die Stephen Burrough vele diensten bewezen had.
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"die elkander opeten" afgeleid, omdat de Samojeden vroeger als kanni-
balen leefden en elkander opaten. Deze afleiding schijnt den Russen des
te waarschijnlijker, omdat zij alle soorten rauw vleesch eten, hoe het
er ook uit moge zien. Zooals de Samojeden zelven zeggen, heeten zij
Samoje, dat "uit zich zelf", d. i. een^ inheemsen volk beteekent, een
volk, dat nooit van woonplaats veranderd is. Zij zijn allen gekleed, zoo-
wel mannen als vrouwen, in kleederen van zeehondenvel, die tot aan
de knieën reiken en den harigen kant naar buiten hebben, alsmede in

Samojeden. — Naar Sehleiszing "Neu entdecktes Sieweria
worinnen die Zobeln gefangen werden", Zittau 1693. "

broeken van dezelfde stof. Zij hebben allen zwart haar, en zijn van
nature zonder baard. Daarom zijn mannen en vrouwen ook moeilijk

1 Treatise of Russia and the adjoining Regions. written by Doctor Giles Flet-
cher, Lord Ambassador from the Late Queene, Everglorious Elizabeth, to Theo-
dore then Emperour of Russia. A. D. 15S8. (Purchas , 111, 413 ")

2 Een nog eigenaardiger voorstelling dan door deze houtsneden ontvangt men

door de wijze, waarop over de Samojeden gesproken wordt in het bericht over
de reis van den italiaanschen minderbroeder Joannes de Plano Carpini naar Hoog-



NOORD EUROPA



VERWANTSCHAP DER SAMÓJEDËN MET ANDERE VOLKEN. 97

te onderscheiden, als men de haarvlechten uitzondert, die de vrouwen,
langs de ooren afhangende, dragen."

Ongeveer op dezelfde wijze worden de Samojeden door G. de Veer

in zijn bericht over Barents tweede reis in 1595 beschreven. Barents
verkreeg van de Samojeden goede inlichtingen over het meer ooste-

lijke vaarwater, en stond steeds met hen op goeden voet, behalve
eens toen de Samojeden in een der hollandsche booten klommen

om een afgodsbeeld terug te halen, dat van een grooten offerheuvel
geroofd was.

Later zijn de Samojeden het onderwerp van een zeer belangrijke lit-
teratuur geworden, die wij hier echter niet nader behoeven te vermel-
den. Zoo heeft men veel getwist over de plaats, die zij ten opzichte
van andere volken innemen. Daarover bericht mij mijn vriend, de be-
roemde taaikenner Prof. Ahlquist te Helsingfors, het volgende:

"De Samojeden worden met de toengoesische, mongoolsche, turksche
en nnsch-oegrische volken tot den zoogenoemden altaïschen ofoeral-al-
taïschen volksstam gerekend. De eigenaardigheid van dien volksstam
bestaat in hoofdzaak hierin, dat alle daartoe gerekende talen tot de
zoogenoemde agglutineerende klasse behooren. In deze talen worden al

de betrekkingen tusschen de begrippen uitsluitend door middel van uit-
gangen of bijvoegselen aan het einde der woorden uitgedrukt, terwijl
de verbuiging, praehxen en voorzetsels als middelen om de betrekking

Azië, door dezen als afgezant van den paus naar den machtigen beheerscher der
mongoolsche horden ondernomen. In deze reisbeschrijving wordt verhaald, dat
de zoon van Dsjingis-Khan, Occodai-Khan, nadat hij door de Hongaren en
Polen verslagen was, zich naar het Noorden gewend en de Bascarti, d. i. Groot-
Hongaren

, overwonnen had, eene ontmoeting kreeg met de Parositi — die een

wonderlijk groote maag en mond bezaten en geen vleesch aten, maar het slechts
kookten, en zich met het inademen der dampen er van voedden, — en dat hij
eindelijk bij de Samogedi gekomen was, die slechts van de jacht leefden, en

huizen en kleederen van vellen hadden, alsmede in een land aan den oceaan,
waar men monsters met menschenlichamen, ossepooten en hondekoppen aan-

trof. (Relation des Mongols ou Tartares par Ie frère Jean du Plan de Carpin,
publ. par M. d'Avezac, Paris 1838, p. 281. — Verg. Ramusio, Delle Navigationi
e viaggi, 11, 1583, p. 236J. Op een andere plaats in hetzelfde werk wordt ver-

haald: "het land Comania heeft in het Noorden, onmiddelijk achter Rossia,
de Mordvini en Bileri, d. i. de Groot Bulgaren, de Bascarti of Groot-Hongaren
en daarop de Parositi en Samogedi, die hondekoppen hebben moeten. (.Relation
des Mongols, p. 351. — Ramusio, 11, p. 239.J
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aan te wijzen hun volkomen onbekend zijn. Andere eigenaardigheden,
welke de altaïsche talen kenmerken , zijn de in vele daarvan voorkomende
harmonie der klinkers, de onmogelijkheid om in den aanvang der
woorden meer dan een medeklinker te plaatsen en het uitdrukken
van het meervoudsbegrip door 't een of ander aanhangsel, terwijl de
uitgangen der naamvallen in het meervoud dezelfde zijn als in het
enkelvoud. De verwantschap tusschen de verschillende takken van den
altaïschen volksstam steunt dus hoofdzakelijk op de analogie en gelijk-
heid in de vorming der taal, terwijl hunne talen daarentegen in de
bouwstoffen (zoowel in de woorden zelve, als in de vormen, die een
betrekking aanwijzen) een zeer geringe, of zelfs in 't geheel geen ver-
wantschap vertoonen. De omstandigheid, dat de Samojeden tegen-
woordig eenige volken van finsch-oegrischen stam als naaste buren
hebben (Lappen, Syrjanen, Ostjaken en Wogoelen) en dat zij groo-
tendeels dezelfde levenswijze leiden, heeft vele schrijvers er toe ge-
bracht een nadere verwantschap tusschen de Samojeden en de Finnen
of de Finsche volkeren in 't algemeen aan te nemen. De talen dezer
beide volkstakken leveren echter geen bewijs voor deze meening op.
Zelfs de taal der Ostjaken, die den Samojeden nog het meest verwant

zijn, verschilt hemelsbreed van de samojeedsche en heeft met deze niets
gemeen dan een klein aantal geleende of overgenomen woorden (hoofd-
zakelijk benamingen van voorwerpen uit het leven der poolnomaden),
die de ostjakische taal uit die der noordelijke naburen in zich opgeno-
men heeft. Wat de taal aangaat, moeten evenwel de Samojeden van-
de overige takken van den genoemden volksstam evenzeer verschillen.
In hoeverre de leer van den schedelbouw en de moderne anthropologie
de verwantschap van de Samojeden met andere volkstakken nader zul-
len kunnen bepalen, moet de toekomst leeren.
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Uit het leven der dieren op Xova Zembla : De noordsche stormvogel. — De zeekoning
of rottetetje. — Groote Zeekoet of Lomme. — Grylkoet of groenlandsche duif.—
De papegaaiduikers. — Meeuwen. — De strontjagers. — Zeezwaluwen. — Eenden
en Ganzen. — Zwaan. — Moerasvogels. — Sneeuwgors. — Sneeuwhoen. —

Sneeinvuil. — Rendier. — Ijsbeer. — Bergvos. — Lemming. — Insekten. —

Walrus. — Zeehond. — Walvisschen.

Als men de weinige Samojeden buiten rekening laat, die zich in de
laatste jaren op Nova Zembla nedergezet hebben , of die 's zomers op
de vlakten van Waigats-eiland rondzwerven, dan zijn alle landen, die
in de oude wereld door poolreizigers onderzocht werden — Spitsbergen,
Frans-Jozef-land, Nova Zembla, Waigats, het Taimyrschiereiland, de
Nw. Siberische eilanden, en misschien ook Wrangelland — volkomen
onbewoond. Het beeld van leven en afwisseling, dat de inboorling door
zijn eigenaardige zeden en gebruiken den reiziger in vreemde, afgelegen
landen gewoonlijk aanbiedt, vindt men hier dan ook niet. Daarentegen
is het leven der dieren, 't welk men daar in den zomer aantreft —'s win-
ters verdwijnen bijna alle boven den spiegel der zee levende wezens
uit het hoogste Noorden — frisscher en misschien zelfs rijker, of juister
gezegd, minder onder een weelderigen plantengroei verborgen dan in
het zuiden. Evenwel, het zijn hier niet de grootere zoogdieren, zoo als
walvisschen, walrussen, zeehonden, beren en rendieren, die onze aan-
dacht trekken, maar de tallooze scharen van vogels, die den poolrei-
ziger gedurende den langen noordschen zomerdag omfladderen.

Reeds lang voordat men het eigenlijke gebied der Ijszee binnenge-
zeild is, ziet men het schip door scharen van groote, grauwe vogels
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omstuwd, die slechts even boven de oppervlakte der zee heen en weer
vliegen of liever zweven, daar zij met den golfslag op en neer gaan,
en gretig naar het een of ander eetbare voorwerp op het watervlak
loeren, of in het kielwater van het schip zwemmen om den over boord
geworpen afval op te vangen. Dit is de Noordsche stormvogel '

(Mallemuck, ijsstormvogel, Procellaria glacialis L.) De stormvogel is
moedig en vraatzuchtig; hij ruikt leelijk, zoodat men hem alleen
in geval van nood eet, ofschoon het vleesch, als de vogel niet kort
te voren te rijkelijk in bedorven vleesch gesmuld heeft, volstrekt niet
onsmakelijk moet zijn, althans voor hem, die zijn afkeer van een
tamelijk sterken traansmaak overwonnen heeft. Bij het Beren-eiland en
Spitsbergen vindt men hem algemeener dan bij Nova Zembla. Ook
schijnt hij hier niet in een eenigszins grooter aantal te nestelen. Ten N.
van Scandinavië' ken ik drie plaatsen, waar groote scharen van vogels

nestelen: de eerste is op het Beren-eiland, op de helling van eenige
niet zeer steile klippen, buiten de zoogenoemde zuidhaven ~ van het
eiland; de andere is op het zuidelijk strand van de Brandewijns-baai op
Noord-Oostland en de derde op Spitsbergen, op vooruitspringende pun-
ten van steile bergwanden in het binnenste der IJsfjord. Op de laatste
plaatsen kan men de nesten niet bereiken , maar op het Beren-eiland
kan men zonder veel moeite een geheele kolonie dezer vogels van
hun vuilgele, korte, aan beide uiteinden gelijkelijk afgeronde eieren
berooven. Deze moeten zeer goed van smaak zijn. Het nest is alles-
behalve mooi en ruikt leelijk even als de vogel zelf.

Als het schip iets verder naar 't Noorden in een zee gekomen is,
die reeds met ijs bezaaid is, dan houdt de beweging in het water plot-
seling op; de wind legt zich en de zee Wordt spiegelblank, terwijl zij
zich met een langzame, lichte golving op en neer beweegt. Scha-

1 De naam stormvogel wordt ook voor de stormzwaluw of het stormvogeltje
(Thalassidroma pelagica Vig.) gebruikt. Deze komt in de gedeelten der poolzee,
waarover hier gesproken wordt, niet voor.

3 Bij het Bereneiland zag Tobiesen den 28 Mei 1866 eieren van stormvogels ,

die zoo maar op het ijs gelegd waren, dat de klip nog bedekte. Op eene
plaats was zelfs de op een ei broedende vogel met zijn eenen poot in het ijs
vastgevroren. Den 31/21 Augustus 1596 bevond Barents bij het noordelijk gedeelte
van Nova-Zembla, dat eenige vogels een met eenige aarde bedekt stuk ijs als
broeiplaats uitgekozen hadden. In deze beide gevallen kon dus het benedenste
gedeelte van de eieren gedurende het broeden moeielijk tot boven o° verwarmd zijn.
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ren van zeekoningen, krabbenduikers , (Merqulus alle L.), groote zeekoe-
ten (Uria Brünnichii Sab.) en Grylkoeten (Uria Grylle L.) zweven thans in
de lucht en zwemmen tusschen de ijsbrokken in. De zeekoning, die ook rot-

tetetje of"Rotges" genoemd wordt, komt op Nova Zembla , behalve op het
zuidelijk gedeelte, slechts zelden voor ,en broedt daar ook niet, voor zoo-
ver mij bekend is. De ligging van het land is te zuidelijk en het steen-
gruis aan de kanten van den berg te onbelangrijk, dan dat deze kleine
vogel er zich te huis zou gevoelen. Op Spitsbergen komt hij evenwel in on-
geloofelijk aantal voor en nestelt in de 100—200 meter hooge steen-

De Zeekoning.
(Mergulus Alle L.)

hoopen, die vorst en verweering op meer
dan eene plaats aan de kanten der steil-
hellende kustgebergten gevormd hebben,
bijv. bij de Horn-Sund, de Magdalena-
baai, op de Norsk-eilanden (dicht bij 80 °

N. B.) en op andere plaatsen. Deze steen-
hoopen vormen het paleis van den zee-
koning, dat meer ruimte bezit en meer
zalen telt dan eenige andere plaats op de
ruime aarde. Klautert men tusschen de
steenen omhoog, dan ziet men hier en

daar geheele wolken van vogels plotse-
ling als uit den grond te voorschijn ko-
men , om of in de lucht heen en weder te

fladderen, of om over zee weg te vliegen. Tegelijkertijd laten zij. die
onder den grond achtergebleven zijn , een onophoudelijk gesnater en
gepruttel hooren, dat volgens Friedrich Martens veel heeft van het ge-

raas , 't welk een troep twistende wijven maken kan. Als dat geluid soms

voor een oogenblik verstomt, dan behoeft men slechts te beproeven
door de een of andere opening tusschen de steenen in hun geschreeuw
(volgens Martens: rott-tet-tet-tet-tet) na te bootsen, om terstond van
alle kanten levendig en aanhoudend beantwoord te worden. De in de
lucht zwevende vogels laten zich spoedig genoeg weder op de steenen
der berghelling neder, waar zij al twistende en kijvende zoo dicht naast
elkander gaan zitten, dat men met één schot 15 a 30 stuks dooden
kan. Een gedeelte van den zwerm vliegt dan weder op; een ander
zoekt, evenals de ratten, zijn veiligheid in de schuilhoeken tusschen de
steenblokken. Weldra echter kruipen zij weder te voorschijn, om als
volgens een geheime afspraak in dichte zwermen over zee weg te vlie-
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gen en hun voedsel, dat uit schaaldieren en wormen bestaat, op te zoeken.

De vogel duikt gemakkelijk. Hij legt zijn blauwwit ei (hij legt slechts één
te gelijk) zonder nest zoo maar op den bodem, zoo diep beneden in den
steenhoop, dat men er slechts met moeite bijkomenkan. In het steengruis
der bergen benoorden de Horn-Sund vond ik den iBden Juni 1858 twee

eieren van deze vogels, die rechtstreeks gelegd waren op een ijslaag, welke
zich tusschen de steenen bevond.
Waarschijnlijk was debroeitijdtoen
nog niet begonnen. Waar de hoofd-
troep van deze vogels den winter
doorbrengt is onbekend '; zij ko-
men echter vroegtijdig naar het
noorden terug, soms zelfs te vroeg.
Zoo zag ik in 1873 tegen het eind
van April een menigte bevroren
zeekoningen op het ijs in het
noordelijk gedeelte der Hinlopen-
straat. De zeekoning is heerlijk
van smaak; ook levert hij wegens
de sterke ontwikkeling der borst-'
spieren meer voedsel op dan
men bij de geringe grootte des
vogels verwachten zou.

Behalve den zeekoning vindt
men tusschen het ijs reeds ver

Groote zeekoet (Uria Brtlnnichii Sab )

van het land at geheele scharen van groote zeekoeten. Hoe dichter
men bij het strand komt, des te meer neemt hun aantal toe, vooral
wanneer de klippen bij dat strand voor deze meest gewone soort van
vogels in de poollanden een geschikte broeiplaats opleveren. Daartoe
worden dan die wanden der klippen uitgekozen, die steil naar den zee-
kant afhellen, maar toch door vooruitstekende punten en oneffenheden
den broedenden vogel een geschikte ligplaats verschaffen. Op de echte
zeekoetrotsen liggen ei aan ei in dichte rijen van de punt der klip

1 Het zou wel de moeite waard zijn eens te onderzoeken, of niet een aantal
zeekoningen, evenals het sneeuwhoen op Spitsbergen, den winter te midden
hunner steenhoopen doorbrengt, en slechts vrij zelden uitvliegt, om op zee hun
voedsel te zoeken.
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tot in de nabijheid van den zeespiegel, en de geheele rots is dicht met

vogels bezet, die buitendien nog in scharen van duizenden en nog
eens duizenden naar en van de bergen vliegen, en de lucht met hun
hoogst onaangenaam geschreeuw vervullen. De eieren worden zonder
een spoor van nestvorming op de kale of slechts met oude vogel-
mest bedekte rots, zoo dicht naast elkander gelegd, dat ik in ISSB
van een vooruitstekende punt eener klip, die niet eens zoo heel groot
was, en die van den top der zeekoetrots door middel van een touw

bereikt werd, niet minder dan een halve ton vol eieren verzamelen kon.

ledere vogel legt slechts één, tamelijk groot, grijs en bruin gespikkeld
ei van zeer verschillende kleur en onderscheiden vorm. Nadat de vogel
er een tijdlang op gebroed heeft, komt er een dikke laag vogelmest
over, en hierdoor plegen de visschers de bedorven eieren van de versche
te onderscheiden.

Lost men een schot in de richting van de zeekoetrots, dan vliegen
duizenden van vogels van hun verblijf op, zonder dat het aantal van

hen , die zich niet lieten opjagen, er iets minder om schijnt te worden.
De plompe vogels, die slechts korte vleugels bezitten, vallen, als zij
zich uit hun nest werpen , eerst een goed eind naar beneden, voordat
zij "voldoende lucht" onder de vleugels gekregen hebben. om te kun-
nen vliegen. Velen plompen zich, voor dat dit geschied is ,in het water,
en vallen dikwijls in de boot, die toevallig juist langs den voet der rots
voorbijvaart.

Een onophoudelijk, onbehaaglijk gesnater toont aan dat men in de
zeekoeten-kolonie voortdurend aan het kakelen is. Ook is de eendracht
niet groot: dat bewijst het heftige geschreeuw, dat men van tijd tot

tijd verneemt. Hier schuift zich een vogel vooruit, om nog een plaats
op een reeds behoorlijk volgepakte, vooruitstekende punt te verkrijgen;
daar kibbelen een paar anderen om het eigendomsrecht op een ei, dat
gelegd is op den kant van een klip van slechts eenige centimeters breedte
en dat intusschen onder het vechten in den afgrond stort.

Reeds in de eerste dagen van Juli komen de meeste eieren uit. Jon-
gen van de grootte van den zeekoning heb ik reeds in 't midden
van Augustus hun moeder zien volgen. De zeekoet of de lomme broedt
nog op het Waldeneiland en aan de Noordkust van Noord-Oostland,
dus nog ver benoorden den Bosten breedtegraad. De grootste zeekoeten-
rotsen heb ik ten zuiden van de Lommebaai in de Hinlopenstraat bij
den zuidelijken ingang van de Van Mijen-baai in de Belsund, en in



108 DERDE HOOFDSTUK.

de "Zeekoetenhoek" in de IJsfjord aangetroffen. Wat den rijkdom van

vogels aangaat, kan slechts de eerstgenoemde met de zeekoetrots aan den
zuidelijken oever van deBesimannaja-baai (72 0 54' N. B.) ofmet die op het
ten zuiden van deze bocht gelegen, gedeelte van Nova Zembla wedijveren.
De eieren van de zeekoet zijn smakelijk; ook het vleesch van den vogel
smaakt goed, ofschoon het niet geheel vrij is van een eenigszins tranigen
smaak. In allen gevalle is de lomme veel smakelijker dan de eidereend.

Naast den zeekoning en de zeekoet ziet men tusschen het drijtijs
aan de kust twee andere naverwante vogelsoorten: de papegaaiduiker
(Mormon arcticus L.) en de Gryl-koet (Uria Grylle L.). Rotsen met

papegaaiduikers ken ik voorbij Spitsbergen niet. De vogel schijnt
daar slechts in gering aantal te broeden, ofschoon hij zich nog op het
noordelijkste gedeelte van het eiland ophoudt. Ook bij Nova Zembla
komt hij vrij zeldzaam voor. De grylkoeten , daarentegen, ofschoon nooit
in groote hoopen bijeen, worden overal aan de stranden op Spitsbergen
en Nova Zembla, zelfs tot op het Parryeiland onder 80 ° 40'N. B. aan-
getroffen, waar ik in 1861 verscheidene nesten van hen te zien kreeg.
Deze worden op de toppen van steilhellende oeverklippen gelegd. Buiten
de fjorden of baaien zwemmen de grylkoeten dikwijls te zamen , en wel
paarsgewijze. Hun vleesch smaakt ongeveer als dat van de zeekoeten,
maar is taaier en slechter; de eieren echter zijn goed.

Zeekoeten , grylkoeten, papegaaiduikers en zeekoningen komen nooit
in het binnenland voor. Nooit laten zij zich op een grasvlakte of op
een effen zandig strand neer; de steile kanten der vogelrotsen, de
zee, het grondijs, brokken drijfijs en kleine boven het water uit-
stekende steenen vormen hun verblijfplaats. Zij zwemmen zeer vlug,
zoowel onder als op het water. De grylkoeten en zeekoningen vliegen
snel en goed, de lommen daarentegen moeilijk en slecht. De laat-
sten kunnen zich dus in den winter moeilijk verder van hun broed-
plaatsen verwijderen dan Lot het naaste open water, en men mag aan-
nemen, dat geen kolonie van lommen op plaatsen aangelegd wordt,
waar de zee, ook ver van de kust, geheel en al dichtvriest. Vandaar
wellicht de zeldzaamheid der zeekoeten of lommen in de Karische zee.

Gedurende de vaart in de poolzee worden de schepen bijna altijd
gevolgd door twee soorten van meeuwen : de roofzieke groote meeuw

of de Burgemeester ' (Larus glaucus Brünn.) en de slankgevormde, snel-

1 Dezen naam heeft de vogel van hollandsche walvischvaarders gekregen



PAPÈGAAIDUIKER. GRVL-KOÈT. MEEUWEN*. 109

vliegende, drieteenige meeuw (Larus tridactylus L.). Als de robbenjager
bij een ijsschol aanlegt, om een geschoten zeehond van zijn huid te

ontdoen, dan duurt het niet lang, of een menigte sneeuwwitte
vogels met zwart blauwen snavel en zwarte pooten laten zich in zijn
buurt neder om hun deel van den buit te verkrijgen. Dat is de derde,
gewone soort van noordsche meeuwen, de ivoormeeuw of Raadsheer
(Larus eburneus Gmel.)

In aard en levenswijze zijn deze meeuwensoorten zeer verschillend.
De Burgemeester is sterk genoeg om hare eieren en jongen tegen de

Papegaaiduiker
(Mormon arcticus L.)

Gryl-koet
(Uria grylle L.)

aanvallen van den bergvos te verdedigen. Hij broedt derhalve ge-
woonlijk op den top van licht toegankelijke kleinere klippen, heuvels
of steenhoopen, het liefst in de buurt van de rotsen der lommen of op
vogeleilanden, waar de jongen der buren hun gelegenheid geven tot
roof en jacht in dien tijd, dat hun eigen jongen grootgebrachtworden.
Dikwijls, zooals b. v. bij de Brandewijnsbaai op Spitsbergen, broeden de
burgemeesters in groote scharen te zamen op de vooruitstekende pun-
ten van steile rotskanten, midden onder de zeekoeten. Op het Beren-
eiland heb ik ze op het vlakke strand zelve zien broeden, zelfs op een
plaats onder den boog, gevormd door een waterval, die van een klip
naar beneden stortte. Het nest, dat, naar de menigte vogelmest in de
buurt te oordeelen, een reeks van jaren gebruikt wordt, is in een holte
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van de klip of van den bodem gebouwd en met halmen en vele veeren
bekleed. Het aantal eieren bedraagt 3 of 4. Zij vertoonen na het koken
een geleiachtig, half doorschijnend wit, en een roodachtig geel, en

smaken zeer goed. De jonge vogel heeft wit vleesch, veel gelijkende op
dat van een jong hoen. De burgemeester is overal op de kusten van

Spitsbergen en Nova-Zembla te vinden, maar op de Noordkust van 't
Noord-Oostland of op de Zeven-eilanden heb ik geen nest van deze soort

van meeuwen gevonden.
Nog menigvuldiger dan deze groote meeuw is in de Noordsche landen

a. Ivoormeeuw of Raadsheer,
(Larus eburneus Gmel.)

b. De drieteenige meeuw.
(Larus tridactylus L.)

de drieteenige meeuw. Men vindt ze tot ver in zee, waar zij de schepen
geheele dagen lang volgt, rondom de toppen der mast vliegende en
dikwijls •—■ naar 't zeggen der visschers, als een storm in aantocht is —

naar de punten van den wimpel happende. Als het schip in de haven
ligt, verzamelen zich deze vogels rondom het vaartuig om al het eet-

bare uit den weggeworpen afval op te pikken. Zij broeden in groote
scharen op steile hellingen van het een of ander afgelegen gedeelte der
zeekoetrotsen, waarbij men dan duidelijk zien kan, dat de drieteenige
meeuwen steeds beproeven dat gedeelte der rots te kiezen, dat het beste
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is; nl. het ontoegankelijkst voor den vos en het best beschut tegen on-

weder. Onder de Noordsche vogels is de drieteenige meeuw de beste
bouwmeester. Haar nest is namelijk vast uit halmen en mest gebouwd
en zeer stevig. Het steekt, even als het zwaluwennest, boven de kleine
vooruitstekende punt, waarop het gebouwd is, uit. De uitstekende pun-
ten der halmen zijn meest binnenwaarts omgebogen, zoodat het nest

met zijn regelmatige ronding er zeer sierlijk uitziet. Het inwendige van
het nest wordt bovendien nog met een weeke, zorgvuldig geschikte laag
mos, gras en zeegras bekleed, waarop de vogel drie of vier eieren legt,
die goed smaken. Die weeke warme onderlaag heeft ondertusschen ook
zijn schaduwzijde. Dr. Stuxberg vond namelijk gedurende de reis van

1875 in zulk een nest niet minder dan 12 soorten van insekten, en

daaronder de Pulex vagabundus Bohem. (zwerfvloo) in negen exemplaren,
een vooijaarskever, een vlieg enz.

De ijs- of ivoormeeuw, volgens Fr. Martens "Raadsheer" genoemd,
wordt, zooals de eerste naam aanduidt, hoofdzakelijk gevonden op
zee tusschen het drijfijs of in de bochten, die met drijfijs opge-
vuld zijn. Het is een ware ijsvogel en men zou bijna mogen beweren
geen watervogel, want zelden ziet men hem op het water zwemmen.

Duiken kan hij even weinig als zijn verwanten, de groote meeuw
en drieteenige meeuw. In begeerigheid wedijvert de ivoormeeuw met den
stormvogel. Als men tusschen het drijfijs het een of ander groot dier
gedood heeft, dan is hij meestal terstond bij de hand, om zijn honger
met vleesch of spek te stillen. Buitendien verteert hij de uitwerpselen
van zeehonden en walrussen, zoodat men dikwijls drie of vijf ivoor-
meeuwen uren lang rustig en zonder eenige beweging te maken bij een
opening in het ijs kan zien zitten, waarin zich zeehonden bevinden,
geduldig afwachtende, dat de zeehonden komen opdagen. (Malmgren.)
De eigenlijke broeiplaats van dezen vogel schijnt tot dusver nog niet
recht bekend te zijn. Hoe menigvuldig hij ook aan de kusten van Spits-
bergen , van de Zeven-eilanden tot de Zuidkaap en aan de Noordkust
van Xova-Zembla en Amerika mag voorkomen, toch heeft men zijn
nest nog slechts tweemaal aangetroffen. De eerste maal vond Mc. Clin-
tock het in 1853 op kaap Krabbe in N. Amerika onder 77° 25' N.
8., en de tweede maal Dr. Malmgren in de Murchisonbaai onder 80°

2' X.. B. De beide nesten, die Malmgren vond, bestonden uit 23—26
cm. breede holten in los kiezelzand, dat op een vooruitstekende punt
van een steil hellende kalksteenrots bijeenlag. In elk nest vond men
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slechts één ei, dat reeds den 30 Juli een met dons bedekt jong bevatte.
Voor al de ijsmeeuwen,' die op Spitsbergen te huis behooren, had men
zeker verscheidene honderden van zulke broeiplaatsen noodig, als die bij
de Murchisonbaai, en daar wij buitendien bij Spitsbergen in. den herfst
nooit volkomen uitgebroede jongen van dit soort van meeuwen 1 gezien
hebben, zoo neem ik aan, dat hun eigenlijke broeiplaats verder naar
't noorden ligt, misschien aan de kusten van een nog onbekend pool-
land, dat wellicht door eeuwig ijs omgeven is. Hierbij moet vermeld
worden, dat de Murchisonbaai nog met ijs bedekt was, toen Malmgren
de bovengenoemde nesten vond.

Behalve de hier besprokene komen in de poolstreken, hoewel uiterst

Zeldzame noordelijke soorten vau Meeuwen.
a. Larus Sabinii Sab. b. Larus Rossii Richards.

zeldzaam, nog twee andere soorten van meeuwen voor, namelijk Larus
Sabinii en Larus Rossii. Ofschoon ik zelf de laatste soort slechts een-
maal op het Tsjuktsjen-schiereiland gezien heb, geef ik er hier ter wille
van latere poolreizigers een afbeelding van. Misschien zijn zij, als men
er wat nauwkeuriger op let, niet zoo zeldzaam als men gewoonlijk
aanneemt.

1 Gedurende mijne vele reizen in de Ijszee heb ik slechts een enkelen keef een
jonge ijsmeeuw gezien en wel in 1878 bij Pitlekaj, waar een Tsjuktsj zulk een
vogel voor een ijshoen uitgaf. Het was wit, met zwarte vlekken.
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Dikwijls hoort men 's zomers in de arctische gewesten een doordrin-
gend geschreeuw in de lucht. Als men onderzoekt, waardoor dat ver-

oorzaakt wordt, bevindt men dat het afkomstig is van een drieteenige
meeuw, zeldzamer van een burgemeester, die op geweldige wijze ach-
tervolgd wordt door een vogel zoo groot als een kraai, donkerbruin ,

met witte borst en lange staartveeren. Dit is een strontjager, nl. de
kleine jager (Lestris parasitica L.), door de Noorweegsche visschers Tjuijo
of roofmeeuw genoemd, een naam, die afkomstig is van 't geschreeuw
des vogels i-__o i___o en zijn onbeschaamd diefachtige natuur. Als de
roofmeeuw een drieteenige meeuw of een burgemeester met een kleine
kreeft, een visch of een stuk vleesch ziet wegvliegen , pakt hij hem ter-

stond aan, daar hij uiterst snel om zijn slachtoffer heen en weder vliegt,
en slaat het met zijn snavel tot dat de aangevallen vogel zijn buit laat
vallen, of zich op het watervlak laat zakken, waar hij tegen de aan-

vallen van de roofmeeuw beveiligd is. Bovendien eet de roofmeeuw de
eieren van andere vogels op, vooral die van de eidereenden en ganzen.
Als de eieren slechts eenige oogenblikken zonder toezicht in het nest

gelaten worden, vliegt hij er terstond op los en is daarbij zoo vraat-

zuchtig , dat hij zich niet ontziet nesten aan te vallen, waarvan de
broedende vogels door menschen verjaagd zijn, ook als deze op slechts
weinige ellen afstand met het inzamelen der eieren bezig zijn. Met on-

geloofelijke behendigheid slaat hij een gat in het ei en zuigt er den
inhoud uit. Als er haast bij is, geschiedt dit zoo spoedig, en uit zoo-

vele eieren achter elkander, dat hij soms onbeweeglijk blijft staan bui-
ten staat om verder te vliegen, tot hij het ingeslokte weder kwijt ge-
worden is. Bij elke plundering van een eidereendeneiland krijgt de roof-

meeuw op die wijze haar aandeel. De visschers zijn natuurlijk om de
schade, die zij bij hun middel van bestaan van dezen vogel lijden,
zeer op hem verbitterd en dooden hem waar zij kunnen. De walvisch-
vaarders hebben hem den strontjager genoemd, omdat zij geloofden dat
hij jacht op meeuwen maakte, ten einde hen te dwingen hun uitwerp-
selen te laten vallen, die de strontjager dan als een lekkernij zou ver-

slinden. De roofmeeuw broedt op lage, kale, dikwijls half onder wa_
ter staande landpunten en eilanden, waar zij een of twee eieren op
den blooten grond legt, meestal zonder een spoor van een nest. De
eieren komen in kleur zoozeer met den grond overeen, dat men ze slechts

met veel moeite ontdekken kan. Het mannetje houdt zich gedurende den
broeitijd in de buurt van het nest op. Als ergens een mensch of een
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dier, dat door den vogel voor gevaarlijk gehouden wordt, de eieren na-
dert , verwijderen zich beide vogels uit de nabijheid daarvan, terwijl zij
over den grond kruipen en hunne vleugels op de jammerlijkste wijze
laten hangen. Op die wijze speelt de vogel heel handig komedie, doch
past daarbij zeer goed op, dat hij zelf niet gevangen wordt.

Men kent, zooals wij weten, twee kleurverscheidenheden bij dezen
vogel: de eene is van ééne kleur, nl. bruin, en de andere heeft aan

't bovendeel van zijn lijf een bruine, aan 't benedendeel een witte kleur.

Roofmeeuwen.
a. Lestris Buffonii Boie. b. Lestris parasitica L. c. Lestris pomarina Tem,

Van dezen heb ik in de arctische gewesten slechts eenmaal de soort
met ééne kleur gezien, en wel in 1855, in Belsund; alle overige hon-
derden van roofmeeuwen, die ik elders te zien kreeg, hadden den hals
en het benedendeel van hun lijf wit gekleurd.

De vogel is op Spitsbergen en Xova-Zembla zeer gewoon, doch zal
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waarschijnlijk niet op het noordelijk deel van het Noord-Oostland zijn
nest bouwen. Behalve de hier besproken soort komen nog twee andere
soorten voor, namelijk de middelste jager (Lestris pomarina Tem.) en
de bergstrontjager (Lestris Buffonii Boie). De laatste munt uit door
een slanken lichaamsbouw en door twee lange staartveeren. Verder naar

't oosten komt hij veel menigvuldiger voor dan op Spitsbergen. Ten op-
zichte zijner levenswijze heb ik geen gelegenheid gehad verdere waar-
nemingen te doen.

Evenals de kleine jager de drieteenige meeuw en den burgemeester
vervolgt, zoo wordt hij op zijne beurt met groote kwaadaardigheid ach-
tervolgd door de kleine , snelvliegende en moedige zeezwaluw (Sterna ma-
croura Naum.) Deze aardige vogel is overal aan de kusten van Spitsbergen
te vinden, maar is vrij zeldzaam op Nova-Zembla. Hij broedt in groote
scharen op lage landtongen , waar geen gras groeit, en eilanden, die
met zand of gruis bedekt zijn. De eieren, die zonder een spoor van
nest, op den blooten grond gelegd worden, gelijken zoozeer op het
met mos bedekte steengruis, dat men ze slechts met moeite vinden kan ,

en dit is in nog grootere mate het geval met de pas uitgebroede jongen,
die in weerwil hunner dunne donsbekleeding, zonder dat er iets onder
ligt, tusschen de koude steenen liggen moeten. Wegens hare korte poo-
ten en lange vleugels kan de zeezwaluw slechts met moeite op den grond
vooruitkomen. Daarom is het haar ook onmogelijk haar nest op dezelfde
wijze als de roofmeeuw te verdedigen. Doch daarom aarzelt deze kleinste
der zwemvogels van de poollanden dan ook niet, ieder, wie het ook zijn
mag, aan te vallen, die het waagt in de buurt van haar nest te komen. De
vogel vliegt met duidelijk zichtbare woede rondom den rustverstoorder en

suist nu en dan met een zoo dolle vaart langs zijn hoofd, dat deze ieder
oogenblik vreezen moet door zijn scherpen snavel verwond te zullen worden.

Naast de opgetelde zwemvogels treft men overal langs de kusten twee
soorten van eiderganzen aan: de gewone eidereend (Somateria mollis-
sima L.) en de pracht-eider (Somateria spectabilis L.). De eerste nestelt,
zooals bekend is, op lage eilanden , die reeds in 't begin van den leg-
tijd door open water omgeven zijn, en daardoor voor de bergvossen,
die op het land rondzwerven, ontoegankelijk zijn geworden. De plaatsen
met de meeste eidereenden die ik op Spitsbergen gezien heb, zijn de
Dons-eilanden bij Hornsund. Toen ik in 1858 de plaats bezocht, was
het geheele eiland zoo dicht met nesten bezet, dat men met de grootste
voorzichtigheid verder loopen moest om de eieren niet stuk te trappen.
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Het aantal eieren in ieder nest bedraagt 5 of 6, soms meer, hetgeen,
naar het zeggen der visschers , daarvandaan komt, dat het wijfje, als het er

kans op ziet, de eieren van haar buren wegsteek. Ik heb zelfs in een

eidernest eieren van de Rotgans (Anser bernicla) gezien. De eieren
worden door het wijfje uitgebroed, waarbij de prachtig gekleurde man-

netjes-gans in hare buurt de wacht houdt en het teeken geeft om te

vluchten, wanneer er gevaar dreigt.

Koppen: a. Prachteider. b. Eidereend. c. Witkoppige Gans. d. Rotgans.

Het nest wordt door een dicht week donsbed gevormd, en het beste
dons verkrijgt men door 't berooven van zulke met dons bekleede nesten :

het plukken van gedoode vogels geeft veeren van minder goede qualiteit.
Als het wijfje van het nest verjaagd wordt, tracht ze in alle haast
veeren over de eieren heen te krabbelen; bovendien giet zij over de
eieren een stinkende vloeistof, wier walglijke lucht steeds aan de nieuw
ingezamelde eieren en veeren bespeurd wordt. Deze stinkende stof ver-

vliegt echter zoo spoedig in de lucht, dat de reuk er binnen eenig'e
uren geheel af is. De eidereend die voor eenige jaren op Spitsbergen '

bijzonder talrijk was, is in de laatste jaren belangrijk in aantal ver-

minderd, en kan wel binnen kort geheel van daar verjaagd zijn,
als men geen paal en perk stelt :„an de onverantwoordelijke wijze , waarop

1 De van de poollanden naar Tromsö ingevoerde menigte eiderdons en veeren
bedroeg in 1868 540, in 1866 963, in 1870 882, in 1871 630, in 1872 306 Kg.
De vangst, het geheele jaar door gedaan, kan waarschijnlijk driemaal zoo hoog
geschat worden.
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niet alleen de eidereilanden uitgeplunderd, maar ook de vogels, soms
alleen uit zucht om te moorden, gedood worden. Ook op Nova-
Zembla komt de eidereend veel voor. Zoo nestelt zij b.v. in niet gering aan-
tal op de hooge eilanden in Karmakalbaai. Het vleesch der eidereend
is wel is waar maar weinig tranig, doch grof en veel slechter dan
dat der lommen; vooral het vleesch van de broedende hen is bijna
oneetbaar.

De pracht-eider komt zeldzamer voor dan de gewone eidergans; op
Spitsbergen heet zij "Groenlands Eider" en op Groenland "Spitsberger
Eider" waaruit men zou kunnen opmaken , dat zij op geen van beide
plaatsen eigenlijk tehuis behoort. Op Nova-Zembla komt zij daaren-
tegen in grooter aantal voor. Slechts een enkelen keer heb ik het nest

van dezen vogel gezien, namelijk in 1873 , op de Axeleilanden in Belsund,
waar hij in gering aantal, met de gewone eidereend te zamen , nestelde.
Toen ik in 1858 en 1864 daar weder kwam, broedde de vogel er niet.
Misschien is zijn eigenlijke broeiplaats op Nova-Zembla, bij de binnen-
meren , een goed eind van de kust af. Zijne eieren zijn naar 't gevoelen
der visschers smakelijker dan die der gewone eidereenden; zij zijn iets
kleiner en hebben een donkerder groene kleur.

Op de Donseilanden nestelen, behalve de eidereenden, ook de Rot-
ganzen (Anser bernicla LJ met langen hals, aan het bovendeel des lichaams
zwart en bruingrauw geteekend. Zij leggen vier of vijf witte eieren in
nesten , zonder eenige kunst gemaakt, zonder veeren , en die hier en daar
tusschen de nesten der eidereenden, die veel veeren bevatten, verdeeld
zijn. Het grootste getal van deze ganzensoort vindt men gedurende den
ruitijd bij kleinere binnenmeren, dicht bij de kust, b.v. op de kuststreek
tusschen Belsund en de IJsfjord, en evenzoo op Ganzenland. De vis-
schers noemen ze dikwijls "patrijzen," een naam, die verwarring geeft
en mij in 1873 er toe bracht aan de open kust bezuiden de IJsfjord
te landen, waar, zooals het heette, patrijzen in groot aantal aanwezig
waren. Bij mijn aankomst vond ik daar slechts ruiende rotganzen. De
rotganzen halen haar voedsel meer van het land en de binnenmeren
dan van de zee. Haar vleesch is daarom zonder traansmaak en goed
om te eten, behalve dat der broeihen, dat mager en taai is. De
eieren zijn beter dan die der eidereend.

Op Spitsbergen vindt men ook een soort ganzen, na verwant met de
rotgans, nl. de Brandgans (Anser leucopsis Bechst.). Zij is daar tamelijk
zeldzaam, doch komt op Nova Zembla menigvuldiger voor. Verder vind
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men op de laatstgenoemde plaats nog een derde soort van ganzen, nl. de
Rietgans, de grijze of groote gans der visschers (Anser segetum Gmel.) en
op Spitsbergen een daarmede verwante soort (Anser brachyrhynchus Bail-
lon.). Deze ganzen zijn veel grooter dan de eiders en derotgans en schijnen
sterk genoeg om zich tegen den vos te verdedigen. Zij nestelen gewoon-
lijk hoog boven op de een of andere mos- of gras-oase tusschen het
steengruis van de kustbergen of op de hoogte van een steile strandhel-
ling in het binnenste der baaien.

Gedurende den ruitijd verzamelen zich de grijze ganzen in vluchten
bij de kleine zoetwatermeren, die men op de kust aantreft. Het vleesch
van deze soort is lekkerder dan dat van de gewone tamme gans, en heeft
geen spoor van traansmaak.

Onder de zwemvogels, die er toe bijdragen het leven op Nova-
Zembla in den zomer zijn eigenaardig karakter te verleenen, moeten

bovendien nog de pooleend en de zwaan genoemd worden. De pool-
eend of pijlstaart (Fuligula glacialis L.) is op Spitsbergen zeldzaam , maar
komt bij Nova-Zembla en vooral in de Karische zee, aan wier kusten
men hen in den zomer in groote scharen bijeen ziet, zeer algemeen
voor. De kleinere zangzwaan (Cygnus Bewickii Yarr.) is de schoonst-
gevormde en gekleurde vogel van het noorden. Zijn nesten, die men op
Ganzenland in groot aantal aantreft, heb ik reeds beschreven. De vogel
is schitterend wit, op de gewone zwaan gelijkende, maar iets kleiner
en met een sterk afwijkenden bouw der luchtpijpen en van den kan-
van het borstbeen. Het vleesch moet grof zijn en minder goed smaken.

De landvogels zijn in de hoognoordelijke gewesten, zoowel wat de
soorten als wat het aantal betreft ,veel minder talrijk dan de zeevogels;
hoewel eenige toch ook in groot aantal voorkomen. Bijna overal,
waar men aan land komt, ziet men in de bochten van het strand eenige
kleine, grijsbruine moerasvogels druk heen en weer springen, dikwijls paars-
gewijze, dikwijls in zwermen van 10 a 20. Dit is de gewone moeras-
vogel van het noorden, de paarse strandlooper (Tringa maritimaBrünn.)
der visschers. Hij leeft van vliegen, muggen en andere strandinsekten.
De gevulde krop toont, hoe goed de vogel het verstaat zijn voedsel
op te zamelen in streken, waar de entomoloog slechts met moeite eenige
enkele diervormen vermag te vinden, om die tot het onderwerp zijner studie
te maken. Zijn 4 of 5 eieren legt de strandlooper in een klein sierlijk
nest van droge halmen op opene gras- of mosvlakten neder, een eind
van de zee af. Zijne eieren zoekt hij door eene dergelijke komedie
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als de roofmeeuw speelt, in veiligheid te brengen. Het vleesch smaakt
hlerlijk.

In gezelschap van den strandlooper ziet men dikwijls een iets grooteren
moerasvogel, of veeleer een tusschensoort tusschen moeras- en zwem-

Kleinere Zangzwaan.
(Cygnus Bewickii Yarr.).

Borstbeen
van den Cygnus Bewickii, de eigenaardige ligging der luchtpijpen

aanwijzende — Naar Yarrell.

vogel in. Dit is de sierlijke, breedsnavelige Franjepoot (Watertrapper,
Phalaropus fulicarius Bonap.). Hij is op Spitsbergen niet zeldzaam en
aan de noordkust van Azië zeer gewoon, misschien wel de meest vóór-
komende vogel. Ik vermoed dus dat hij op Nova Zembla niet ontbreekt,
ofschoon men daar tot dusver slechts de hem verwante smalsnavelige
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Franjepoot (Phalaropus hyperboreus Lath.) bespeurd heeft. Deze vogel
kan als een toonbeeld van echtelijke liefde gelden : zoo trouw ziet men
mannetje en wijfje steeds bij elkander. Terwijl zij in de waterpoelen
aan de kust naar hun voedsel zoeken, volgen zij elkander, zigzagsge-
wijze zwemmende, zoodat zij elkander soms rakelings voorbijschieten.
Wordt de een geschoten, dan vliegt de andere slechts een korte poos
verder, totdat hij bespeurt, dat de echtgenoot achtergebleven is. Hij
vliegt dan terug , zwemt met zichtbare onrust om den dooden echtvriend
heen en stoot hem met zijn snavel om hem te doen opstaan. Een
bijzondere zorg voor zijn nest en 't welzijn zijner jongen openbaart
deze vogel evenwel niet, zooals men althans uit het nest zou opmaken,
dat Dunér in 1864 in Belsond gevonden heeft. De plaats van het nest
werd aangewezen door 3 eieren, die zoo maar op den kouden, uit
steenbrokken bestaanden bodem, waren nedergelegd.

Het vleesch der Franjepooten smaakt zeer lekker, evenals dat van ver-
scheidene andere moerasvogels , die in de streken voorkomen, waarvan hier
sprake is. Ik kan er mij hier echter niet uitvoeriger mede bezig houden.

Bij zwerftochten in het binnenland der kuststreek hoort men dikwijls
bij steenhoopen en gespleten rotsen een vrolijk gesnater. Het is afkom-
stig van een ouden bekende uit het vaderland, de aan ieder bewoner
van het noorden zoo welbekende sneeuwgors of sneeuwvink (Embe-
riza nivalis L.). De naam is goed gekozen, want in den winter komt
deze nette vogel in Scandinavië voor, zoover als de sneeuw reikt. In den
zomer trekt hij zich naar 't noorden terug, tot daar, waar de sneeuw nog
in Lapland voorkomt; voorts naar de toendra's van 't noordelijk Siberië
of tot aan de kusten van Spitsbergen en Nova-Zembla. Daar maakt hij
zijn uit gras \ jeren en dons zorgvuldig gebouwd nest, diep in een
steenhoop , liefst door een grasvlakte omgeven. De lucht weergalmt van
het gesnater van dezen kleinen, vrolijken vogel, hetgeen hier een des
te dieperen indruk maakt, omdat dit het eenige werkelijke gezang van

vogels is, wat men in het hoogste noorden hoort '.

Op Spitsbergen vindt men in het binnenland, en soms ook op de berghel-

' Reeds in het zuiden van Nova-Zembla treft men evenwel naast de sneeuw-

gors verschillende andere zangvogels aan, bijv. de IJsgors (Emberiza lapponica
L.) en de bergleeuwerik (Alauda alpestris L.). Deze broeden op den bodem
onder de een of andere struik, een kleinen aardheuvel of steen in een zeer
zorgvuldig ingericht, met wolgras en veeren bekleed nest. Zij zijn niet zeldzaam.
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lin'-ren, een hoendersoort, nl. het Spitsbergsche sneeuwhoen (Lagopus hyper-
boreus Sund.). Een vorm, die daarmede verwant is, komt in Taimyr-
land en langs de geheele noordkust van Azië voor. Men behoeft er dus
niet aan te twijfelen, of het sneeuwhoen zal ook op Nova-Zembla voorko-
men , hoewel wij het er tot dusver nog niet waargenomen hebben. Op Spits-
bergen had men vóór 1872 slechts enkele exemplaren van dien vogel
aangetroffen; in genoemd jaar echter ontdekten wij tot onze blijdschap
en verrassing een wezenlijke sneeuwhoen-rots in de buurt van onze winter-

Sneeuwhoenrotsen.
Mosselbaai op Spitsbergen. Naar een photografie, den 21 Juni 1873

door A. Envall genomen.

kolonie, iets ten zuiden van den Sosten breedte-graad. De rots vormde
waarschijnlijk de verblijfplaats van duizenden dezer vogels; althans
in den loop van den winter werden er een paar honderd geschoten.
Waarschijnlijk nestelen zij daar 's zomers onder de steenen en brengen
zij er ook den winter, op sommige tijden zeker in een soort winter-
slaap , tusschen de steenen door.

De levenswijze van het sneeuwhoen op Spitsbergen is dus van die der
Scandinavische sneeuwhoenders zeer verschillend, en ook de smaak van
het vleesch is zeer ongelijk. De vogel is namelijk buitengewoon vet,
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en de smaak van zijn vleesch staat tusschen dien van het berkhoen en
van een vette gans in. ' Men kan daaruit opmaken welk een lekkernij
het is.

Toen ik in den herfst van 1872 van een langdurigen tocht langs het
strand van de Wijdebaai terugkeerde, ontmoette ik een onzer schut-
ters, die een witten met zwarte vlekken geteekenden vogel in de hand
had, dien hij mij als een zeer groot sneeuwhoen toonde. Dit was ech-
ter een groot ornithologisch misverstand, want het was geen sneeuwhoen,
maar een geheel andere vogelsoort, die in den winter even als deze getee-

Sneeuwuil.
(Stryx nyctea L.)

kend is, nl. deSneeuwuil of IJsade-
laar (Strix nyctea L.) der visschers.
Hij nestelt en overwintert onge-
twijfeld op de sneeuwhoenrotsen,
die hij voor zijn hoenderhofschijnt
aan te zien. Inderdaad is de teeke-
ning van den roofvogel zoó volko-
men gelijkend op die van zijn buit,
dat deze zich bijna niet tegen hem
beschermen kan. Op Spitsbergen is
de sneeuwuil zeer zeldzaam; daar-
entegen op Nova-Zembla en op de
Noordkust van Azië, waar de lem-
ming — die op Spitsbergen niet
voorkomt — in groote scharen
voorhanden is, is hij zeer algemeen.
Hij zit gewoonlijk onbeweeglijk
op een open berghelling, reeds
van verre door zijne van den

grauwgrijzen bodem sterk afstekende witte kleur duidelijk te herken-
nen. In tegenstelling van andere uilen ziet hij ook bij den helder-
sten zonneschijn volkomen goed. Hij is uiterst schuw en daarom ook
moeilijk te schieten. Het sneeuwhoen en de sneeuwuil zijn de eenige vogels ,

van welke men met zekerheid weet, dat zij op Spitsbergen overwinte-

1 Ook Hedenstrüm zegt (Otrywki o Sibiri, Petersburg 1830 p. 130) dat het
sneenwhoen op de Nw. Siberische eilanden overwintert en daar vetter en mal-
sclier is dan op het vasteland.
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ren. Uilen zijn volgens Hedenström ook op de Nieuw-Siberische eilan-
den inheemsch ("Otrywki o Sibiri". p. 112.)

In de bebouwde streken van Europa zijn de grootere zoogdieren zoo
zeldzaam, dat de meeste menschen bijna nooit een wild zoogdier,
orooter dan een hond , gezien hebben. In 't hooge noorden is dit anders.
Het aantal der grootere zoogdieren is weliswaar ook hier niet meer zoo
o-root als in de 17e eeuw, toen de jacht op deze dieren aan 20 —-30000
menschen een rijk bestaan opleverde, maar nog altijd voedt de op-
brengst der jacht bij Nova-Zembla en Spitsbergen verscheidene hon-
derden jagers, en zelden zal er in den zomer voor hem, die zich op
de kusten dezer eilanden ophoudt, een dag voorbijgaan, zonder dat
hij een zeehond of walrus, een rendier of ijsbeer ziet. Zal men dus de
omgeving en de levenswijze eens poolvaarders naar waarheid afschil-
deren . dan mag men ook de beschrijving der levenswijze van de wilde
zoogdieren in de poollanden niet achterwege laten. Ik zal hier met het
rendier beginnen. Dit grasvretende dierkomt in de oude wereld bijna zoo

hoog noordelijk voor als het land reikt. Het werd wel door Payer niet op

Frans-Jozef-Land bespeurd, maar op de leemlagen bij kaap Tsjeljus-
kin werden rendiersporen door ons waargenomen; overblijfselen van
rendieren zijn in Barents' winterhaven op het noordelijkst gedeelte van

Nova-Zembla gezien; eenige bijzonder vette rendieren werden door
Noorweegsche visschers op Koning-Karelsland ten oosten van Spitsber-
gen geschoten en voor eenige jaren waren de rendieren zeer talrijk, zelfs

aan de noordkust van Noord-Oostland en op de nog noordelijker gelegen
Castren-, Parry-, Martens- en Phippseilanden. Ofschoon deze streken
tusschen Bo° en 8iü N. E. gelegen zijn, tiert het rendier hier, zooals
duidelijk blijkt, zeer goed en vindt het ook in den winter rijkelijk voed-
sel op de berghellingen, die door sneeuwstormen schoongeveegdworden.
Dit bewijzen het welgevoede lichaam, dat eenige der door ons daar
geschoten dieren bezaten, en ook de talrijke rendiersporen en paden, die
wij in de maand Mei van 1873 op het Castren-eiland zagen. Ook schijnt
een wintertemperatuur van 40° —50" deze dieren, die verwant zijn met

de hertsoorten van het zuiden , volstrekt niet slecht te bekomen. Zelfs kan
het Noorweegsche rendier het klimaat van Spitsbergen verdragen, hetgeen
hieruit blijkt, dat eenige van de gesneden trekdieren , die ik in 1872 mede
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nam naar Spitsbergen, en die kort na de landing wegliepen, eerst
in den zomer van 1875 aldaar door jagers geschoten werden, toen

zij in gezelschap van wilde rendieren weidden en als deze zeer vet wa-

ren. Een merkwaardig feit is het, dat de rendieren in weerwil der jach-
ten , waaraan zij op Spitsbergen ' blootstaan, en die zulke groote ver-
woestingen onder hen aanrichten , daar toch in veel grootere massa voor-

komen dan op Nova-Zembla of Taimyrschiereiland, waar zij tegen
de vervolging der jagers beschermd zijn. Zelfs op het langgestrekte
en smalle gedeelte van Zuid-Nova-Zembla is het rendier, in weerwil
der rijke zomerweiden, zoo zeldzaam, dat men daar bij het landen
nauwelijks op een rendierjacht, die wat opleveren zal, kan rekenen.
Eerst verder naar 't Noorden, aan weerszijden van de Matosjkin Sjar
komt het dier menigvuldiger voor.

Terloops moet ik hier vermelden , dat het rendier vóór 300 jaar, toen
het noordelijk deel van Nova-Zembla voor 't eerst door menschen be-
zocht werd, daar in niet grooter aantal schijnt voorgekomen te zijn dan
in den tegenwoordigen tijd. In het bericht over Barents' derde reis (De
Veer, "Diarium Nauticum", 21 Juni 1596) wordt uitdrukkelijk gezegd:
"Hier moet opgemerkt worden, dat, ofschoon het land, dat wij voor

Groenland aanzien, (het tegenwoordige Spitsbergen) beneden en boven den
Sosten breedtegraad ligt, daar toch bladeren en gras groeien en dieren
voorkomen, die gras vreten, zooals rendieren, terwijl daarentegen op
Nova-Zembla onder den 76^-11 breedtegraad noch bladeren, noch gras,
noch grasvretende dieren aanwezig zijn." Later vond men evenwel spo-
ren van rendieren, zelfs bij het winterkwartier, en men doodde b.v.
een beer, die een rendier verslonden had.

Op Spitsbergen zijn de rendieren eerst door de jacht der Hollanders
en Engelschen, en later door die der Russen en Noorwegers belangrijk
afgenomen. In het N. W. deel van het eiland, waar de Hollanders hun

1 Een enkel vissebersvaartuig uit Tromsö bracht in 1868 996, in 1869 975 en

in 1870 836 rendieren mede naar huis. Daar men hier nog bijvoegen moet de
massa rendieren, die in 't voorjaar geschoten en bij liet berekenen van de vangst
niet meegeteld worden, en men in het oog moet houden dat het getal visschersvaar-
tuigen, die van Tromsö uitgaan, kleiner is dan dat van Hammerfest en dat de
rendierjacht op Spitsbergen ook door visschers uit andere steden en door rei-
zigers wordt uitgeoefend, kan men veilig aannemen dat minstens 3000 rendieren
in ieder der genoemde jaren gedood zijn. Vroeger leverden de rendierjachten nog
meer op: sedert 1870 zijn zij echter zeer afgenomen.
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traankeukens hadden, zijn zij zelfs volkomen uitgeroeid. ' Zij kon jen

evenwel in den IJsfjord nog in grooter aantal voor en zouden, als men

z e spaarde, zich zeker binnen kort weder vermeerderen.
Dat een zoo verwoestende jacht als jaar in jaar uit op Spitsbergen

plaats heeft, geschieden kan, zonder dat het dier uitgeroeid wordt,
heeft er zelfs toe geleid , dat men aan een verhuizing van Nova Zembla
uit is gaan gelooven. Nadat ik echter thans het voorkomen van rendieren
op laatstgenoemde plaats nader heb leeren kennen, schijnt mij die wijze
van verklaren minder juist. Als intusschen toch, zooals verschillende
omstandigheden werkelijk aantoonen, een verhuizing van rendieren naar
Spitsbergen plaats heeft, dan moet dit geschieden uit het een of ander
in 't N. O. gelegen, nog onbekend poolland. Naar de meening van

eenige visschers vindt men zelfs gegevens om te bewijzen, dat dit onbe-
kende land bewoond is, daar herhaaldelijk berichten voorkomen, dat
men op Spitsbergen gemerkte rendieren gevangen heeft. Het eerste be-
richt daarvan komt voor bij Witsen ("Noort Ooster gedeelte van Asia
en Europa", 1705, 11, 904), met de opgave, dat de rendieren aan de
hoornen en ooren gemerkt waren. En van visschers, die in Noorwegen
met de rendierteelt goed bekend waren geworden, heb ik zelf gehoord,

1 Toen Spitsbergen voor het eerst kartografisch opgenomen werd, veikregen

een menigte plaatsen hun naam naar rendieren, hetgeen er op wijst, dat het rendier

daar in groote menigte voorkwam; en juist op die plaatsen ontbreekt het rendier

thans bijna geheel. Daarentegen zagen de hollandsche en engelsche reizigers der

161: eeuw geen rendieren op Nova-Zembla. Gedurende de zweedsche expeditie van

187^ zag men op de westkust van dit eiland geen rendieren bezuiden de Karmakoel -

baai, terwijl daarentegen eene groote menigte aan de Besimannajabaai en aan de

Matotsjkinsund geschoten werden. Bij gelegenheid dat eenige van de metgezellen
van den noorweegschen walvischvaarder, kapitein Sievert Tobiesen, in het jaar

1872— 73 gedwongen waren bij de noordelijke Ganzenkaap te overwinteren,
schoten zij in den winter en in het voorjaar slechts 11 rendieren. Eenige Russen,
die tengevolge van een ongeluk genoodzaakt waren zes jaren achter elkander er-

gens aan de kust van Stans Foreland (Maloy Broun) door te brengen , en gedurende

dien langen tijd hun levensonderhoud alleen in datgene vinden moesten , wat zij zich
door de jacht (zonder geweer) verschaffen konden, (bij 't landen bezaten zij slechts

kogels en kruit voor zes schoten), hadden, toen de drie, die in 't leven gebleven

waren, in 1749 teruggevonden en gered werden, 250 rendieren gedood iVgl.

P. L. Ie Roy, "Relation des aventures . arrivées a quatre matelots russes , jettés

par une tempête prés de I'lsle déserte d'Ost-Spitsbergen, sur laquelle Us ont

passé six ans et trois mois", o. 0., 1766.)
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dat de ooren van sommige der op Spitsbergen geschoten rendieren ge-
knipt waren. Misschien echter berust het geheele verhaal slechts daarop,
dat de ooren door de vorst beschadigd waren. Dat geen verhuizing van
rendieren van Nova-Zembla naar Spitsbergen plaats heeft, blijkt overi-
gens ook daaruit, dat het rendier van Spitsbergen tot een ras schijnt
te behooren, 't welk van het rendier van Xova-Zembla verschilt en dat
zich door geringere grootte, korteren kop en kortere pooten, alsmede
door een dikker en vetter lijf onderscheidt.

Weideplaats der rendieren
Green Hartour op Spitsbergen, naar een door A. Envall den 20 Juli 1873

genomen photografie.

Het best kent men het leven van het wilde rendier van Spitsbergen.
In den zomer houdt het slechts verblijf op de grasvlakten in de dalen
van het eiland, die vrij blijven van ijs; in den naherfst gaat het, naar
de visschers zeggen, naar de zeekust, om het zeegras te vreten, dat
op het strand opgehoopt ligt, en in den winter begeeft het zich naar
de met mos bekleede berghoogten in het binnenland, waar het zeer
goed tiert, ofschoon de koude daar in den winter vreeselijk streng zijn
moet. Wanneer de rendieren in het voorjaar aan de kust terugkomen,
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zijn zij namelijk nog zeer vet, maar eenige weken later, als zich op

de sneeuw een bevrozen korst gevormd heeft, en een ijskorst de hel-
lingen der bergen moeilijk toegankelijk maakt, worden zij zoo ma-

ger, dat men ze nauwelijks eten kan. In den zomer echter vreten zij
zich spoedig weder vet, en hun vetheid is in den herfst zoo groot, dat
zij op een tentoonstelling van gemest vee ongetwijfeld den eersten prijs
zouden behalen. In het museum te Tromsö wordt b.v. de ruggegraat

van een rendier bewaard, dat op Koning-Karel's land geschoten, aan

de lendenen van 7—B cm. vet had.
Het rendier is in de streken, waar men er veel jacht op gemaakt heeft,

zeer schuw; men kan hem echter, als de bodem niet volkomen vlak
is, gemakkelijk, kruipende, tot op een schot afstand naderen, als men

maar de voorzichtigheid heeft het niet van de windzij te doen. In den
bronsttijd, die in den nahertst invalt, moet het soms gebeuren, dat het
mannetjes-rendier den jager aanvalt.

Het rendier van Spitsbergen wordt niet als dat in Lapland en op
Nova-Zembla geplaagd door "gormen" (een duim lange vliegenlarven,
die onder de huid van het dier tot ontwikkeling komen). Zijn vleesch
is ook veel beter dan dat van het laplandsche rendier. Geen der ziek-
ten , die in nieuwere tijden zoo groote verwoestingen onder de rendie-
ren van Noord-Europa hebben aangericht, heeft ooit, althans in de
laatste 50 jaar, op Spitsbergen gewoed. —

De ijsbeer komt hoofdzakelijk aan de kusten en eilanden voor, die
door drijfijs omgeven zijn, dikwijls zelfs op de ijsvelden, ver weg in
de volle zee. Tusschen de brokken drijfijs maakt hij gewoonlijk zijn
beste vangst. Thans is hij aan de Z. W. kusten van Spitsbergen en

Nova-Zembla, die in den zomer vrij zijn van ijs, tamelijk zeld-
zaam , maar hij komt in de noordelijke gedeelten dezer eilanden,
die bijna altijd door ijs omringd zijn, meer algemeen voor. Zoo heb ik
b.v. gedurende mijne vele landingen in de Hornsund, Belsund, de
Ysfjord, Forelandssund en de Kings Bay aan de westkust van Spits-
bergen nooit ook slechts een enkelen ijsbeer gezien. Daarentegen zagen
wij gedurende de bootreis, die ik in 1861 met Torell in de Hin-
lopenstraat en langs de kusten der noordelijkste eilanden van Spitsber-
gen maakte, bijna op alle plaatsen, waar wij halt maakten, beren,
en evenzoo op mijn sledevaart met Palander in het voorjaar van

1873 rondom Noord-Oostland. De ijsbeer bevindt zich overigens overal
langs de noordkust van Azië en Amerika, naar het schijnt, in des te
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grooter aantal, hoe verder men naar het noorden komt. Soms is hij
ook, eerst op het ijs en dan zwemmende, tot aan de noordktist
van Noorwegen gekomen, b.v. in Maart 1853, toen er volgens het
bericht der te Tromsö verschijnende "Stiffs tidende" (1869, No. 4) in
de Kjöllerjord in Oostfinmarken een ijsbeer gedood werd.

De ijsbeer is niet moeilijk te dooden. Als hij een mensch bespeurt,
nadert hij gewoonlijk, in de hoop een vangst te zullen doen, zich
in allerlei bochten wringende en met honderd zigzagvormige bewegin-
gen, om niet te toonen, wat eigenlijk zijn doel is en daardoor zijn
buit te verschrikken. Hierbij klautert hij vaak op een ijsblok en gaat
op de achterpooten staan, om een ruimer uitzicht te verkrijgen; of hij
staat ook stil, terwijl hij met zichtbaar overleg naar alle richtingen snuift,
om met behulp van zijn reuk, waarop hij meer schijnt te vertrouwen
dan op zijn gezicht, zich aangaande den rechten aard en het wezen

der voorwerpen in de buurt te vergewissen.
Als hij gelooft met een zeehond te doen te zullen krijgen, kruipt hij

of sleept hij zich langs den rand van het ijs en moet dan, naar men

beweert, het eenige deel van zijn lichaam, dat bij de witte kleur van

het ijs afsteekt, n.l. zijn grooten zwarten snuit, met zijn voorklauw
trachten te verbergen.

Als men zich maar stil houdt, komt de beer op de bovenbeschreven
wijze zoo dicht bij, dat men hem op eenige buksschoten afstand gemakke-
lijk neerschieten of, wat de jagers voor zekerder houden , hem met de lans
dooden kan. Ontmoet men ongewapend een ijsbeer, zoo zijn gewoonlijk
eenige heftige bewegingen en schreeuwen voldoende, om hem op de vlucht
te jagen. Gaat men echter zelf op de vlucht, dan kan men zeker zijn hem
dicht achter zich op de hielen te krijgen. Wordt de beer gewond, dan gaat
hij steeds op de vlucht. Dikwijls legt hij met de poot sneeuw op de wonden
en soms graaft hij nog in zijn doodstrijd met de voorpooten een gat in
de sneeuw, om zijn kop daarin te verbergen. Als men voor anker ligt,
zwemt de beer soms naar het schip; en slaat men in afgelegen streken
zijn tent op, dan vindt men dikwijls 's morgens bij het ontwaken een

ijsbeer in de buurt, die gedurende den nacht rondom de tent gesnuf-
feld heeft, zonder dat hij ze durft aan te tasten. Ik herinner mij thans
slechts één geval, dat een ijsbeer het gewaagd had in een bewoonde
tent naar binnen te zien en dit was op de reis van Kane. Hij werd
door het aansteken van eenige lucifers verjaagd. Ik zelf heb met mijne
kameraden vele nachten achtereen in een tent geslapen in streken, waar
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wij zeker zijn konden, dat ons kamp, terwijl wij in den diepsten slaap
lagen, zorgvuldig bewaakt werd door den een of anderen beer, die
ook, als de kok opstond om koffie te koken, zelden verzuimde tot
op een schot afstand te naderen.

Daarentegen heeft de ijsbeer een bijzondere neiging om een inventaris
op te maken van de proviand-depöts, die men in verlaten vaartuigen en
booten op het strand heeft nedergelegd. De meeste poolreizigers weten

allerlei merkwaardige avonturen te verhalen, die menschen en beren

Ijsberen.

bij zulke gelegenheden ondervonden. Op de reis van 1864 kwam b. v.
eens een groote beer en onderzocht nauwkeurig den inhoud van een
boot, die met een tent overdekt was, en die wij eenige uren te voren
in het binnenste van de Grootefjord zonder wacht achtergelaten had-
den. Hij vrat een zorgvuldig toebereid rendiergebraad op, verscheurde
onze reservekleederen, en strooide de scheepsbeschuit en andere zaken
in het rond. En toen wij 's avonds na onzen terugkeer de zaken weer
bijeengezocht, de tent versteld en ons te slapen gelegd hadden, kwam
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dezelfde ijsbeer weer en eigende zich gedurende onzen slaap al het ren-
diervleesch toe, dat wij in plaats van het gestolen gebraad voor den
tocht van den volgenden dag hadden klaar gemaakt. Gedurende een
der engelsche expedities tot het opzoeken van Franklin werd eens een

beer geschoten, in wiens maag men onder andere , gezondervoorwerpen ,

ook een hoeveelheid van een uitgeplunderden hechtpleistervoorraad terug-
vond. De beer kan ook groote steenen voortwentelen, maar een laag
bevroren zand kan hij niet baas worden.

De ijsbeer zwemt uitstekend, maar niet vlug genoeg om een hem
vervolgende boot met goede roeiers te ontkomen, wanneer hij, zooals
dikwijls gebeurt, bij zijn poging om te ontvluchten zijn redding in zee

zoeken moet. Daarbij is hij, zooals de visschers zeggen, evenzoo ge-
makkelijk te dooden als een schaap; men moet zich echter haasten
hem met den harpoen of op eenige andere wijze machtig te worden,
daar hij, als hij niet zeer vet is, spoedig zinkt.

De visschersvaartuigen van Tromsö brachten in 1868 20, in '69 53,
in 1870 98, in 1871 74 en in 1872 7,^ beren mee naar huis. Men
kan hieruit opmaken, dat alle noorweegschevisschers jaarlijks gemiddeld
minstens 100 beren gedood hadden. Het is wel opmerkelijk, dat zich
onder dat groot aantal nooit een drachtige berin of een berin met
pasgeboren jongen bevond. ' De berin schijnt zich in den tijd , dat
zij draagt, goed te verbergen, misschien wel in het een of ander hol
in het binnenland.

Of de beer 's winters in een winterhol ligt, is nog niet volkomen
uitgemaakt. Toch zijn er verschillende gronden voor. Hij verdwijnt b.v.
gedurende den tijd der winterduisternis bijna geheel en al van de over-
winteringsplaatsen en men heeft soms holen onder de sneeuw gevon-
den, waarin beren verborgen geweest waren. Zoo gebeurde het eens,
dat Tobiesen met den eenen voet in zulk een hol geraakte, en wel
tot niet gering:n schrik, zoowel van den visscher, die anders niet spoe-
dig vervaard is, als van den beer.

Men vertelt ook , dat de ijsbeer in den tijd der winterduisternis naar

den kant van het ijs zou gaan om er zijn voedsel te zoeken. Hoe het
daarmede staat kan ik niet uitmaken, maar daartegen pleit toch

1 Gedurende de overwintering 1869—70 bij Oost-Groenland zag dr. Pansch
eens een berin met zeer kleine jongen. (Vgl. Die Zweite üeutsche Nordpolar-
fahrt Leipzig 1873—74, 11. 157).
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het feit, dat, terwijl in den loop des winters in de buurt onzer win-
terwoningen bij de Mosselbaai (1872 —73) aan het open water slechts
één beer gezien werd, daarentegen door Palander en mij bijna dage-
lijks beren waargenomen werden op het geheel dichtgevroren ijs be-
noorden Noord-Oostland; sporen van beren vertoonden zich hier in
alle richtingen op het ijs en daarnaast lichte, zich kronkelende spo-
ren van vossen. Nergens vond ik daarentegen eenig spoor van een

zeehondenhol en het was dus moeilijk te begrijpen, waarom de beren
steeds deze woeste ijsstreek tot verblijf gekozen hadden. De gescho-
ten beren waren voor 't overige ongewoon mager, zoodat hun vet

nauwelijks als brandstof voor den kooktoestel op de sledetochten dienst
kon doen.

Als zij hun verre tochten ondernemen om op buit uit te gaan, gaan
de beer en de door een of twee jonge beren vergezelde berin gewoonlijk
te zamen. Zelden ziet men groote troepen bijeen, behalve misschien op
plaatsen, waar een groote massa doode walrussen, zeehonden of dol-
fijnen opgestapeld lagen.

Vroeger joeg het gezicht van een ijsbeer den poolreizigers schrik
aan; thans evenwel ontzien zich de visschers of jagers volstrekt niet,
maar terstond met de lans in de hand zelfs op een grooter aantal
beren aan te vallen. Zij hebben dikwijls in korten tijd tot 12 stuks
toe met de lans gedood. Karel Chydenius schoot op de expeditie van
1861 binnen eenige minuten drie beren dicht bij zijne met een tent
overdekte boot neder.

Ik weet niet dat bij ééne enkele gelegenheid een noorweegsche vis-
scher door een beer ernstig gewond werd. Het schijnt evenwel, dat dit
dier stouter en gevaarlijker wordt in zulke streken , waar het nog geen ken-
nis gemaakt heeft met het gevaarlijke jachtgereedschap van den mensch.
Gedurende de eerste reizen der Engelschen en Hollanders trof men b. v.

in streken, waar de ijsbeer thans zoo goed als geheel ontbreekt, bijna op
iedere landingsplaats beren aan, met welke men gedwongen was ver-
klaarde gevechten te leveren, gevechten, die meermalen verscheidene
menschenlevens kostten. Toen op Barents' tweede reis den ióden Sep-
tember 1595 eenige mannen op het land dicht bij den oostelijken in-
gang der Jugor Sjar aan wal gingen om een soort daar voorkomende
"diamanten" (bergkristallen zonder waarde) op te zoeken, schoot, vol-
gens De Veer, een groote witte beer op hen los en greep een der ver-
zamelaars bij den nek. Op het geschreeuw en de vraag van den man:
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"Wie heeft mij daar in den nek ?" antwoordde een bij hem staand mak-
ker: "Een beer!" en liep haastig weg. Terstond daarop beet de beer zijn
slachtoffer het hoofd af en zoog hem het bloed uit. De overige bemanning,
voor zoover zij aan land gegaan was, kwam nu tot ontzet opdagen en

tastte den beer met gevelde geweren en spietsen aan. Maar de beer liet
zich niet zoo gemakkelijk uit het veld slaan. Hij ging er op los, greep
iemand uit de rij der aanvallers en beet ook dezen dood, waarop de
anderen op den loop gingen. Nu kwam er versterking van het schip
opdagen en de beer werd op nieuw door 30 man omsingeld, een werk,
waarbij dezen zich allesbehalve op hun gemak gevoelden, daar zij met
een "wreed, onverschrokken en vraatzuchtig wild dier" te doen hadden.
Van deze 30 man waagden het slechts drie aanvallenderwijze te werk
te gaan. Deze "moedige" mannen doodden eindelijk den beer na een
tamelijk hardnekkig gevecht.

Een menigte andere dergelijke voorvallen, ofschoon gewoonlijk goed
afloopende, komen bijna in alle arctische reisverhalen voor. Zoo werd
eens in de Davisstraat een matroos van een ingevroren walvischvaarder
door een beer weggesleept. Ook een matroos op een walvischvaarder
van Huil wedervoer te midden van het drijfijs in de zee tusschen
Groenland en Spitsbergen bijna hetzelfde lot. Den laatste evenwel ge-
lukte het nog den beer te ontkomen, doordat hij hem eerst zijn eenig
wapen, wat hij ter verdediging bij zich droeg, nl. zijn lans, en daarna
zijn kleedingstukken , het een na het ander ' , toewierp. Den 6den Maart

1870 werd Dr. Borgen door een beer overvallen en een goed eind voort-

gesleept -. Merkwaardig was het dat de beer ook ditmaal zijn slacht-
offer niet terstond doodde, maar dat de man tijd had uit te roepen:
"Een beer sleept mij voort!" en dat hij eindelijk, nadat de beer hem
verscheidene honderden schreden had voortgesleurd, toen hij bevrijd ge-
worden was, hoewel erg gescalpeerd, nog zelf naar het schip kon loo-
pen. Het scalpeeren was op die wijze in zijn werk gegaan, dat de beer
getracht had den schedel in zijn muil te verpletteren, zooals hij dat
met de gevangen zeehonden pleegt te doen.

Scoresby meent dat het gevaarlijk is in diepe sneeuw op den ijsbeer
jacht te maken. De Deen C. Petersen daarentegen, de welbekende reis-

1 Vgl. het Dagboek van W. Scoresby Jr. over zijn reis op een walvischvaarder.
Uit het Engelsch vertaald (Hamburg 1825), p. 127.

J Vgl. Die Zweite Deutsche Xordpolarfahrt I, 465.
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gezel van Mc. Clintock en Kane, beschouwde het even veilig een beer
aan te tasten als een schaap te slachten. De reiziger in Siberië' Heden-
ström zegt dat men zich met een aan een stok gebonden mes best
niet hem meten kan, en ongeveer op dezelfde wijze spreken de noor-
weegsche visschers of ten minste de noorweegsch-finsche harpoeniers,
over deze "edele en gevaarlijke" jacht.

Het voornaamste voedsel van den beer leveren de zeehond en de
walrus. Men zegt dat de ijsbeer met een enkelen greep van zijn sterken
klauw een walrus op het ijs werpen kan. Daarentegen gelukt het hem
zelden een rendier te vangen, omdat dit sneller loopt dan een beer. Ik
heb evenwel op Noord-Oostland bloed en haren van rendieren gezien,
die door een ijsbeer aangevallen waren. Het lijdt ook geen twijfel, of
hij vreet behalve vleesch , plantaardige stoffen, b. v. zeegras, gras en mos.
Meermalen, als ik den buik van een gevangen beer liet opensnijden,
heb ik in de maag alleen overblijfselen van plantenstoffen gevonden.
De visschers kennen deze eigenaardigheid van het dier dan ook zoo
goed, dat zij een grooten ouden beer, die door Dr. Théel in 1875 bij
Dicksonhaven geschoten werd, den "ouden landkoning" noemden , daar
deze te lui was om op de vangst te gaan en daarom op het land gras
vrat. Ook wil de beer zich wel met allerlei ander soort van voedsel te-
vreden stellen: althans in den winter van 1865 op 1866 verteerde een
beer den inhoud van twee tonnen zoutevisch, door Tobiesen in een
eenzame hut achtergelaten.

Het vleesch der ijsberen is, als hij niet al te oud of te zeer bedor-
ven zeehondenvleesch gegeten heeft, zeer goed te gebruiken en staat,
wat smaak betreft, tusschen zwijnen- en rundvleesch in. Het vleesch
van den jongen beer is wit en heeft veel van kalfsvleesch. Als men
de lever gebruikt, moet men zich, naar beweerd wordt, later zeer on-
wel gevoelen. Hoewel de ijsbeer, zooals gezegd is, dikwijls ook nog in
onze dagen in het noordelijkste deel van Noorwegen aan land drijft
en gedood wordt, wordt toch zijn huid door Othere niet onder de pro-
dukten van Finmarken genoemd. Hij schijnt dus eerst na de ontdek-
king van IJsland en Groenland door de Noorwegers in Europa bekend
geworden te zijn. In 't begin zag men hem voor een buitengewonezeld-
zaamheid aan. Een voornaam Noorweger, naar IJsland uitgeweken en
daar in 't bezit van een berin en twee jongen gekomen, schonk ze in
880 aan den koning van Noorwegen en ontving als tegengeschenk een
schip met timmerhout beladen. Tot dusver had niemand in Noorwegen
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dit dier nog ooit gezien. De oude sagen van het Noorden weten verder
te vertellen dat de priester Isleif om tot bisschop van IJsland benoemd
te worden, in 't iaar 1056 keizer Hendrik een witten beer schonk. In

't jaar 1064 betaalde de koning van Denemarken een witten beer van

Groenland met een goed uitgerust, volkomen opgetuigd handelsvaar-
tuig, een belangrijke geldsom en een kostbaren gouden ring.

Ook Marco Polo vertelt in zijn bericht over het land der in 't Noor-
den wonende rondzwervende vredelievende Tatarenstammen, dat zich
daar witte beren, de meesten 20 handbreedten lang, groote zwarte
vossen, wilde ezels (rendieren) en een klein dier, "Rondes" geheeten,

Ijsberen. Naar Olaus Magnus .1555).

bevinden. Het laatste levert bont of pelzen ". Daar de ijsbeer slechts
aan de kust der Ijszee voorkomt, zoo bewijzen deze berichten datreeds
omstreeks het jaar 1200 het noordelijkst gedeelte van Azië bewoond
was, of ten minste door jagers bezocht werd. Olaus Magnus beschrijft
zelfs de levenswijze der witte beren niet onjuist, en voegt er bij dat
men gewoon was hun huid aan de kathedralen en kerken te schenken,
opdat de priester bij 't bedienen der mis niet aan koude voeten behoefde
te lijden (Olaus Magnus, Uitgave Rome 1555, p. 621). Meer algemeen
bekend in Europa werd de ijsbeer evenwel eerst door de Ijszeevaarten

' Vgl. Grönlands historiske Mindesmaerker (Kopenhagen, 1838), 111. 384.
- Vgl. Ramusio (Venetië, 1583), 11, 60.
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der Engelschen en Hollanders, en zijn prijs is thans zoo gedaald, dat
de huid, die eens met een volgeladen handelsvaartuig werd betaald,
thans bij 't opmaken der rekening tusschen reeders en visschers slechts
op een waarde van 15 a 30 gulden geschat wordt.

In het jaar 1609 ving Stephen Bennet op zijn zevende reis naar het
Beren-eiland twee jonge beren, die naar Engeland gebracht en later in
den tuin te Parijs opgekweekt werden (Purchas, 111, 562). Thans wor-
den zulke dieren zeer dikwijls levend naar Noorwegen gebracht en van

daar naar de zoölogische tuinen in Europa verzonden, waarin de ijs-
beer zelden ontbreekt. De vangst wordt daardoor zooveel gemakkelijker,
dewijl de jongen de gedoode moeder zelden verlaten.

Behalve rendieren en beren vindt men in de streken, waarvan hier
sprake is, nog .slechts twee landzoogdieren, namelijk den bergvos (Vul-
pes lagopus L.) en de Lemming of Lemmus (Myodes obensis Brants) '.

De bergvos is tamelijk algemeen, zoowel op Spitsbergen als op Nova-
Zembla. Zijn hol bestaat soms uit een menigte samenhangende, in de
aarde gegraven gangen met verscheidene openingen. Zulk een hol zag
ik op het Walbergs-eiland in de Hinlopen-straat, op de hoogte van
den Zeekoetenberg: het was rijkelijk met een voorraad half vergane zee-
koeten voorzien. De oude vossen waren daar gedurende ons bezoek niet
te zien, maar verscheidene deels zwarte, deels rood- en witgevlekte jon-
gen kwamen nu en dan uit de openingen te voorschijn en maakten
onder het spelen de sierlijkste bewegingen in de buurt van het hol. Zulk
een hol insgelijks met jongen, die tusschen de openingen van het hol
speelden, zag ik aan her noordelijke strand van Matosjkin Sjar, en even-

zoo vond ik onbewoonde vossenholen en gangen op verscheidene plaat-
sen der Westkust van Nova-Zembla, gewoonlijk in het bovenste ge-
deelte van droge zandheuvels.

De lemming bevindt zich niet op Spitsbergen, maar moet op be-
paakle tijden in ongeloofelijke massa's op Nova-Zembla voorkomen.
In het begin van den zomer, als de sneeuw juist gesmolten is, ziet men

namelijk overal op vruchtbare vlakke plaatsen in de zeer dichte gras-
vlakten paden van een duim breedte en een halven duim diepte, die
in den loop van den winter door deze kleine dieren onder de sneeuw

' Men vertelt ook dat zelfs wolven op Nova-Zembla tot aan de Matosjkin-
straat moeten voorkomen. Aan de Noordkust van Azië en van Oostelijk Europa
zijn zij zeer algemeen.
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gemaakt zijn in het g-*as- en mosbed, dat onmiddellijk boven den be-
vroren grond is gelegen. Op deze wijze verbinden zij hun in de aarde
gegraven woningen met elkander en leggen zij geschikte, tegen de

strenge koude beschutte wegen aan naar de plaatsen, waar zij hun
voedsel vinden. Duizend en nogmaals duizend dieren zijn noodig om

zelfs op een klein terrein dit werk te verrichten. Hun gave om zich
te orienteeren moet dus wel bijzonder goed zijn, als zij, zooals mag
aangenomen worden, in zulk een labyrinth den weg weten te vin-
den. Gedurende den tijd dat de sneeuw smelt, vormen deze gangen
kleine, maar in alle richtingen loopende afvoerkanalen voor het water,
die inderdaad zeer veel tot het droogleggen van het land bijdragen.
En op sommige plaatsen is de bodem zoo dicht met mest van lem-
mingen bedekt, dat deze een zeer belangrijken invloed op de gesteld-
heid der aardoppervlakte hebben moet.

Door muggen wordt men in de eigenlijke poolstreken niet geplaagd '.

In 't algemeen is de insektenfauna van het geheele poolgebied uiter-
mate arm, hoewel rijker dan vroeger aangenomen werd. Het over-
vloedigst komen Arachniden, Acariden en Poduriden voor, zoodat
Dr. Stuxberg gedurende de expeditie van 1875 een groot aantal daar-
van verzamelen kon. Na afloop der reis werden de Poduriden door
Dr. T. Tullberg te Upsala en de Arachniden door Dr. L. Koch te

Neurenberg bewerkt. Men vindt deze kleine dieren in groot aantal
onder de vergane overblijfselen van planten, onder steenen en stuk-
ken hout op het strand, op grashalmen rondkruipende en nog op
andere plaatsen.

Van eigenlijke insekten brachten wij van diezelfde expeditie negen

1 D. i. niet op Spitsbergen en Nova-Zembla, maar wel op de kusten van het

vasteland. In West-Groenland wordt de mug nog iets noordelijker aangetroffen, zoo-
als ook op de zuidkust van het Disco-eiland , en wel in zoo dichte zwermen , vooral
in de eerste dagen nadat iemand daar aangekomen is, dat het gelaat van hem, die

zich zonder gaas in de met struiken begroeide moerasstreken waagt, in weinige
uren onkenbaar wordt. De oogleden zwellen dicht en veranderen in groote wa-

terblazen; aan de haarwortels vormen zich ettergezwellen, enz. Als men evenwel
deze onbehaaglijke en pijnlijke inenting ondergaan heeft, schijnt het lichaam
althans voor éénen zomer, minder gevoelig voor muggenvergift.
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soorten Coleopteren, afkomstig van Nova-Zembla, mede naar huis. T

Zij zijn gedetermineerd door Prof. F. W. Maklin te Helsingfors. Enkele
Hemipteren en Lepidopteren, één Orthopter, een grooter aantal Hy-
menopteren en Dipteren, op dezelfde reis verzameld, zijn door A. E.
Holmgren te Stokholm onderzocht.

Evenzoo werden door Dr. Stuxberg landwormen verzameld , welke be-
schreven zijn door onzen landgenoot Dr. G. Eisen, die zich thans in
Californië bevindt. Het voorkomen van deze groep van dieren in een

streek, waar de grond ter diepte van eenige centimeters voortdurend
bevroren is, schijnt mij in de hoogste mate merkwaardig. In 't al-
gemeen genomen meen ik dat de aanwezigheid van insekten in een

land, waar een koude heerscht, die het kwikzilver doet bevriezen, en

waar het dier zich geen bescherming tegen de koude verleenen kan
door zich een hol te graven, dat nooit bevriest — bewijst, dat of het
insekt zelf of zijn eieren, larve of pop stijf bevriezen kunnen, zonder
dat het daarbij sterft. Ondertusschen schijnen slechts zeer weinig soor-
ten van deze kleine dieren tegen zulk een vriesproef bestand te zijn ,

zoodat dan ook de land-vertebraten-Fauna der werkelijke poollanden
in vergelijking met die van zuidelijker landen uiterst armoedig is.

Geheel anders is dit met de zee gesteld. Hier is het dierlijke leven bij-
zonder ontwikkeld, hoever men ook naar het hooge noorden doordrong.
Bijna bij iedere dregging neemt het schepnet massa's kreeften, slak-
ken , schelpen, zeesterren, zeeëgels enz. '2 in de meest verschillende
vormen van den zeebodem mee omhoog en de zeespiegel zelf wemelt

1 Daar de eenige Chrysomela, die Von Baer bij de Matosjkin Sjar vond, een

zoo groote rol gespeeld heeft in de arctisch-zoölogische litteratuur, zal ik hier de
soorten van coleopteren optellen, die men thans — naar de bepaling der door

ons medegebrachte verzamelingen door prof. Maklin --- van Nova-Zembla zelf
kent. Het zijn: Feronia borealis, Ménétr; Feronia gelida, Makl.; Amaraalpina,
Fabr.; Agabus subquadratus, Motsch.; Homalota sibirica, Makl.; Homalium an-
gustatum, Makl.; Cylletron(?) hyperboreum, Makl.; Chrysomela septentrionalis (?)

Ménéti.; Prasocuris hannoverana, Fabr., v. degenerata. Van het Waigats-eiland
werden bovendien nog zeven soorten meegebracht, die op Nova-Zembla niet aan-

getroffen werden. De insekten komen gedeeltelijk onder steenen, vooral op plaat-
sen met veel lemmingmest of in streken met veel vogelnesten voor en op warme

dagen ook op wilgen struiken.
2 Zeeëgels komen in de Karische en in de Siberische Ijszee slechts zeer zelden,

maar op sommige plaatsen bij Nova-Zembla in zulk een menigte voor, dat zij
den zeebodem bijna schijnen te bedekken.
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op dagen met helderen zonneschijn van Pteropoden, Beroiden, platte
Crustaceën , die zich aan de oppervlakte bevinden, enz. Een schildering
van dit gedeelte van het dierlijke leven, zoo rijk aan afwisseling, zal
Dr. Stuxberg later geven.

Ook de hoogere diervormen komen in het poolgebied op het land in
geringer aantal voor dan in de zee. Het ver overwegende aantal vogels,
dat ik reeds genoemd heb, behoort in dezen zin dan ook tot de zee en
niet tot het land. Datzelfde geldt bijna van alle dieren , die sedert 3 a
4 eeuwen het doel van de visscherij in de Ijszee gevormd hebben.
Dit middel van bestaan, 't welk in het bloeitijdperk van de walvisch-
vangst een som opbracht, die te vergelijken is met hetgeen de Ame-
rikaansche petroleumbronnen thans opleveren , heeft tegenwoordig geens-
zins meer de beteekenis van vroeger. Het dier, dat toen zoo groote
winsten opleverde, de noordsche walvisch (Balaena mysticetus L.), is
thans in de wateren, waarvan hier sprake is, zoo volkomen uitgeroeid,
dat de walvischvaarders reeds sedert lang gedwongen waren zich nieuwe
terreinen in andere gedeelten der poolzeeën op te zoeken. Thans is
het dus niet meer de walvisch, maar zijn het andere diersoorten, die
de visschers naar de kusten van Spitsbergen en Nova-Zembla lokken.

Het belangrijkste was sedert de laatste 50 jaar de vangst van
den walrus. Toch begint hij ook reeds uit te sterven, zoodat men

hem nog maar zelden des zomers aan de westkust van Nova-Zem-
bla, bezuiden de Matosjkin Sjar aantreft. Zoo hebben wij b. v. ge-
durende ons bezoek op dat eiland in 1875 , '76 en '78 geen enkel
dezer dieren daar gezien. Maar aan de Karische poort, aan de oost-
kust van Nova-Zembla en op zekere plaatsen in de Karische Zee
kan men nog een goede vangst doen. Meer in het begin van het jaar
moet de walrus ook tusschen het drijfijs aan de westkust en meer zui-
delijk bij de monding der Petsjora voorkomen, ofschoon het aantal
dezer dieren , dat door de Samojeden bij Chabarowa gevangen wordt,
zeer gering schijnt te zijn. Daarentegen zagen de Hollanders op hun
eerste reizen in deze streken een groote massa dezer gezellig levende
dieren, maar ook toen reeds kwamen de walrussen hier niet in zoo
groote menigte voor, als in dienzelfden tijd op Spitsbergen en het Beren-
eiland, die zonder twijfel hun hoofdverblijfplaats vormden.

Op de 4de reis van Stephen Bennet naar het Beren-eiland wer-
den daar in het jaar 1606 in zes uren 7—-800 walrussen gedood en
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in 1608 bijna 1000 in zeven uren. De lichamen, die men op het
strand achterliet, lokten de beren in zulk een menigte, dat in het jaar
1609 door de bemanning van een enkel vaartuig 50 stuks gedood wer-
dek. Op eene plaats zag men 18 beren te gelijk (Purchas 111, 560).
Een noorweegsch visscher kon nog gedurende een overwintering op het
Beren-eiland van 1824 tot '25 677 walrussen dooden. Toen Tobiesen
daar echter in 186566 overwinterde, ving hij slechts een enkelen wal-
rus en de beide keeren, dat ik op het eiland landde, heb ik er geen
enkelen gezien. Vroeger troffen de visschers bijna ieder jaar in den na-

herfst, als het drijfijs verdwenen was, "walrussen op het land" aan,
d. i. kudden van verscheidene honderden walrussen, die op het een
of ander vlak, laag, zandig strand gekropen waren, om daar bijna
onbeweeglijk dagen en weken te slijten. Gedurende dien rusttijd schij-
nen de meesten in een diepen slaap verzonken te zijn ; evenwel niet
allen, want eenigen —• volgens het eenstemmig gevoelen van alle vis-
schers, met welke ik daarover sprak — houden de wacht, om hunne
kameraden te wekken, als er gevaar in aantocht is. Als men de noodige
voo-zichtigheid in acht neemt, d. i. als men het strand, waar de dieren
bijeenliggen, nadert, terwijl de landwind waait en dan het eerst hen
met lanssteken doodt, die het dichtst bij het strand liggen, kan men
naderhand ongestoord alle overigen dooden, die door de lichamen
hunner gestorven kameraden verhinderd worden de zee te bereiken.
Tegenwoordig heeft men hoogst zelden meer de gelegenheid tot zulk
een goede vangst en er zijn bij de walrusjagers zeer bekende landton-
gen , waar in vroegere jaren honderden dezer dieren gevonden werden,
in wier buurt men thans geen enkelen walrus meer aantreft.

Ook in de zee zijn er plaatsen, waar zich de walrus bij voorkeur
ophoudt en die dus door de walrusjagers walrusbanken genoemd wor-

den. Zulk een bank bevindt zich in de buurt van het eiland Moffen,
onder 80' N.B. bij de noordkust van Spitsbergen ge^gen. De dieren,
die hier gedood werden, moeten bij duizenden geteld worden. Een
andere dergelijke bank bevindt zich onder 72" 15' N.B. aan de kust
van Jalmal.

De reden, waarom de walrussen zich hier bij voorkeur ophouden,
is zeker deze, dat zij daar overvloedig voedsel vinden, 't welk niet, zoo-
als men dikwijls beweerd heeft, uit zeegras bestaat, maar uit verschei-
dene op den zeebodem levende schelpdieren, vooral Mya truncata en
Saxicava rugosa. De vleezige deelen daarvan worden, voordat zij ze
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verslinden, zoo handig van de schalen losgemaakt en zoo volkomen
gereinigd, dat de inhoud van de maag er uitziet als een maal zorgvul-
dig van de schaal losgemaakte oesters. Bij het opzoeken van zijn voed-

Walrustanden.

a. Buitenkant van den mannelijken slag-
tand, b. Inwendige van dien tand. c.
Vrouwelijke slagtanden. '/io der na-
tuurlijke grootte.

sel moet de walrus ongetwijfeld ge-
bruik maken van zijn lange slag-
tanden om de schelpdieren en wor-

men ', die in den leemachtigen
bodem soms diep verborgen liggen,
er uit te graven. Scoresby bericht,
dat hij in de maag van een wal-
rus, behalve kleine kreeften, ook
stukken van een jongen zeehond
gevonden had. De grootste tanden
van den walrus, die ik gezien heb,
waren een paar slagtanden van een

mannetje, die ik den zomer van
1879 op St. Lawrence-eiland, in
't noordelijk gedeelte der Bering-zee
gelegen, gekocht heb. Zij waren
830 en 825 m.m. lang; de grootste
omvang was 227 en 230 m.m., en
het gewicht bedroeg te zamen 6680
gr. Ook tanden van het wijfje heb
ik gezien van bijna gelijke lengte.
Zij onderscheiden zich echter van

die van het mannetje door een slan-
keren vorm. De oppervlakte der
tanden is steeds gebarsten; onder
de barst ligt echter ivoor zonder

scheuren, dat weder een korrelige, op sommige plaatsen half doorschij
nende, als met olie doortrokkene beenkern insluit.

Als de mannelijke walrus zeer oud wordt, zwemt hij alleen rond als een

1 Men vergelijke Malmgren's leerrijke verhandelingen in de geschriften der
koninklijke zweedsche akademie van wetenschappen en Scoresby's "Arctic Regions''
(Edinburgh 1820), I, 502. Dat de walrus schelpdieren vreet, wordt reeds op de
hollandsche afbeelding uit het begin der _7e eeuw, die wij later zullen geven,
aangewezen.
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kluizenaar; anders blijven de dieren, die van gelijken leeftijd en gelijk
geslacht zijn, in groote troepen bij elkander. Het jong volgt zijne moe-
der zeer langen tijd, en wordt door haar met in 't oog vallende tee-

derheid en liefde beschermd. Haar eerste zorg, als zij vervolgd wordt,
is dus haar jongen te redden, zelfs als haar eigen leven daarbij gevaar
loopt. Een walrus wijfje, met haar jong bij zich, is bijna altijd ver-

loren , als zij door een walrusjager ontdekt wordt. Hoe ijverig de moeder
ook beproeft het jong door stooten en stompen weg te duwen of de
vervolgers door het onderduiken, met het jong onder den voorpoot, in
de war te brengen, meestal wordt zij toch ingehaald en gedood. Zulk
een jacht is inderdaad wreedaardig, maar de jagers kennen bij hun
beroep geen medelijden.

De walrussen, vooral oude alleen levende mannetjes, slapen in den
herfst, als het drijfijs verdwenen is. Zij doen dit ook in het water,
met den kop nu eens onder dan weder boven den waterspiegel, en

met zoo sterk opgezette longen, dat het lijf zwemmen blijft en zelfs
niet een deel van den rug boven het water uitsteekt. Die laatste manier
van slapen is intusschen alleen maar bij tusschenpoozen mogelijk en

slechts zóó lang, als het dier den adem inhouden kan. Dit moet echter
zeer lang zijn. Als een visschersboot een op die wijze slapenden walrus
aantreft, wordt hij eerst met een luid "Word wakker!", voordat men

hem harpoeneert, opgewekt, "opdat hij in zijn schrik met zijn slagtan-
den geen gat in de boot sla". De walrus zinkt en gaat verloren, als
men hem met één schot doodt en hij zich nog in het water bevindt;
of als men er op schiet, terwijl hij op het ijs ligt, zonder hem terstond
doodelijk te treffen. In het laatste geval werpt hij zich namelijk onder
de laatste stuiptrekkingen in het water. Hij wordt daarom bijna alleen
met harpoen en lans van het leven beroofd.

De harpoen bestaat uit een aan de buitenzij scherp geslepen, met

weerhaken voorziene groote en sterke ijzeren haak, los aan de harpoen-
stang bevestigd, maar aan het eene eind vastgebonden aan een io vaam
lange, dunne lijn, dikwijls van walrushuid vervaardigd. Met het andere
uiteinde is deze lijn aan de boot gebonden.Zij ligt in het voorste gedeelte
van het vaartuig zorgvuldig opgerold, om ze voor dadelijk gebruik bij de
hand te hebben. In iedere boot bevinden zich 5 a 10 van zulke met

harpoenen voorziene lijnen. Als de visschers een kudde walrussen zien,
het zij op een stuk drijfijs of in het water, beproeven zij stil en tegen
den wind in , dicht genoeg in de buurt van een der dieren te komen om
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het te kunnen harpoeneeren. Gelukt dit, dan duikt de walrus terstond en
tracht vervolgens weg te zwemmen, zoo spoedig hij maar kan. De kamera-
den , nieuwsgierig om te weten wat de oorzaak van het alarm is, zwemmen

naderbij, en een nieuwe walrus wordt op dezelfde wijze met de har-
poen voor de boot gespannen. Men gaat hiermede voort, tot alle harpoenen
gebruikt zijn. De boot wordt nu, in weerwil van alle pogingen der roeiers

' Visscherstuig.
a. "Skottel" of harpoen voor de

vangst van de witte dolfijn.
b. Lans, en c. Harpoen voor
de walrusvangst, 1/15 der na-

tuurlijke grootte.

om met de riemen de boot in tegenoverge-
stelde richting te bewegen, in suizende vaart
voorwaarts getrokken, evenwel zonder ge-
vaar van eenige beteekenis, zoolang alle
dieren in dezelfde richting trekken. Als een
van hen beproeft een anderen koers te ne-
men dan die zijner metgezellen in het onge-
luk, moet de lijn gekapt worden, zal de
boot niet kantelen. Als de walrussen door
bloedverlies en inspanning afgemat zijn, be-
gint men de lijnen in te halen. Het eene
dier na het andere wordt nu naar den
voorsteven van het schip getrokken, en
krijgt daar gewoonlijk eerst met de vlakke
lans een slag op den kop en dan, als het
zich omkeert om zich daartegen te verdedi-
gen, een lanssteek in het hart. Sedert den
tijd, dat de visschers achterladers gebruiken,
verkiezen zij het meestal den geharpoeneer-
den walrus met een kogel te dooden in
plaats van met een lans. Op een niet ge-
harpoeneerden walrus te schieten beschouw-
den de walrusjagers daarentegen vroeger
als een onvergeeflijke lichtzinnigheid, om-
dat het dier op deze wijze zeer dikwijls
zonder eenig nut verwond of gedood werd.

Zij lieten zich daarom met groote verbittering tegen die reizigers uit, welke
dikwijls naar Spitsbergen kwamen en op die wijze de vangst bedierven-

Het kan intusschen niet geloochend worden dat zij in den laatsten
tijd zelven dikwijls dat slechte voorbeeld gevolgd hebben en velen zijn
van meening, dat hierin een der hoofdoorzaken gelegen is van het
zoo belangrijk afnemen der walrussen in de laatste jaren. Zal er nog
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ooit eens een internationale wetgeving voor de vischvangst in de Ijszee
vastgesteld worden, dan moest vóór alles het schieten van niet-gehar-
poeneerde walrussen verboden worden.

Gezelligheid en nieuwsgierigheid schijnen de voornaamste karakter-
trekken der walrussen te zijn. Ik ben in de gelegenheid geweest deze
eigenschappen waar te nemen, toen ik eens op een stillen heerlijken
noordschen zomerdag over de spiegelblanke, met drijfijs opgevulde
zee, midden tusschen een belangrijke kudde van deze dieren doorvoer.
Een gedeelte van hen volgde de boot een eind ver, volkomen vredelie-
vend : nu en dan lieten zij slechts een brommend geluid hooren; ande-
ren zwommen zeer dicht langs de boot en verhieven zich hoog boven
het water om de vreemdelingen in oogenschouw te nemen; en nog an-
deren lagen zoo dicht opeen gepakt op het drijfijs, dat dit tot aan

den rand onder water lag. Intusschen trachtten de in de zee rondzwem-
mende kameraden zich met geweld een plaats te veroveren juist op
het reeds zoo overvolle brok ijs, waarop de anderen lagen te rusten,
hoewel een menigte ongebruikte stukken ijs vlak in de buurt ronddreven.

Als de visschers de vrouwelijke walrus gedood hebben, gebeurt het
dikwijls dat zij het jong levend vangen. Dit laat zich spoedig tem-

men en hecht zich weldra zeer sterk aan zijn wachter. Het tracht met
zijn voor het gaan op drogen bodem zoo slecht toegeruste bewegings-
organen den zeeman , die op het dek rondloopt, te volgen, en is zeer onrus-
tig, als men het alleen laat. Ongelukkig slaagt men er niet in het jong
lang in het leven te houden, waarschijnlijk omdat men het geen ge-
schikt voedsel geven kan. Er zijn evenwel voorbeelden , dat men levende
walrussen naar Europa gebracht heeft. Zoo wordt verhaald (Purchas
111, 560), dat Mr. Welden en Stephen Bennet den 22 12 Juli 1608
twee levende jongen vingen, een mannelijk en een vrouwelijk. Het
vrouwelijk jong stierf, eer men in Engeland kwam, maar het manne-
lijke leefde 10 weken. Het werd aan het hof gebracht, daar den Koning
en aan vele achtenswaardige edelen vertoond en verwekte door zijn
eigenaardigen vorm en zijn leerzaamheid algemeene bewondering. Een

jonge walrus, die in den winter van 1829 op 30 naar Petersburg ge-
bracht werd, stierf eveneens korten tijd daarna. Dit gaf aanleiding tot

K. E. Von Baer's beroemde verhandeling "Anatomische und Zoölo-
gische Untersuchungen über das Walross", afgedrukt in de "Mémoires
de I'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg , Serie VI , deel
IV, 2, 1838, p. 97."
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De walrus wordt gevangen om zijn huid, het vet en de traan. De
waarde van een volwassen walrus werd in Tromsö bij de afrekening
tusschen de reeders en visschers in 1868 gesteld op ongeveer 53 gul-
den, doch daalde in 1871 tot op 30 gulden. Het vleesch is grof en
heeft een traanachtigen smaak. Het wordt door de visschers slechts in
geval van nood gegeten. Uit eigen ondervinding kan ik evenwel getui-
gen, dat de betrekkelijk kleine tong zeer goed smaakt. Door de Es-
kimo's en de Tsjuktsjen wordt het vleesch voor een lekkernij gehouden.

De walrus is ongetwijfeld reeds lang vóór den historischen tijd onder
de poolvolken een voorwerp geweest, waarop men jacht maakte '; maar
in geschreven werken wordt hij voor de eerste maal genoemd in de
beschrijving van Othere's tocht naar het Noordoosten. Uit het verhaal
blijkt, dat het in dien tijd aan de noordkust van Scandinavië gevangen
werd. Dit schijnt daarom des te minder onwaarschijnlijk, dewijl zelfs
in onze dagen soms een walrus naar de kusten van Noorwegen
drijft, en nog jaarlijks walrussen buiten Swjatoi Nos op het schier-
eiland Kola gevangen worden 2. Zeer te recht wordt de walrus in het
bekende noorweegsche geschrift, dat tegen het einde der 12de eeuw
vervaardigd werd, en den titel draagt: "Konungs skuggsja" ("Konings-
spiegel") als een dier beschreven, dat met den zeehond overeenkomt,
behalve daarin, dat hij buiten verscheidene kleine tanden, twee groote
slagtanden heeft, die uit de bovenkaak uitsteken. Deze duidelijke
beschrijving zonder eenige overdrijving maakt in geschriften der la-
tere Middel-eeuwen plaats voor de avontuurlijkste berichten over het
uiterlijk van dit dier en de wijze om het te vangen. Zoo vertelt Alber-
tus Magnus (f 1280) ', dat de walrus gevangen wordt, doordat
men, terwijl het dier slapende aan zijn groote slagtanden in een
rotsklove hangt, een stuk uit zijn huid snijdt en daarin een sterk touw

1 Werktuigen van walrusbeenderen worden aangetroffen onder de voorwerpen,
in de noordsche graven gevonden.

- Vgl. p. 49 noot 1.
3 Ik heb in 1858 een Phoca barbata met tanden gezien, die door ouderdom ge-

heel afgesleten waren-. Zij geleek met haar roodbruine kleur zeer op een walrus
en was ook niet veel kleiner.

4 Vgl. Albertus Magnus, "De animalibus" (Mantua 1479), Lib. 24. Op dezelfde
plaats wordt echter een op werkelijke ondervinding rustende beschrijving van de
walvischvangst gegeven met de verstandige bijvoeging, dat, wat de ouden daar-
over geschreven hebben , niet op ervaring berust.
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bevestigt, welks eene eind aan boomen, palen of groote in den rots-

wand bevestigde ringen vastgebonden wordt. Daarop wordt de walrus
door steenen, die men hem op den kop werpt, wakker gemaakt. Bij
zijn pogingen om los te komen laat hij zijn huid achter en sterft zelf
ook spoedig daarna, of wordt halfdood op het strand geworpen. Ver-
der vertelt hij dat walruslij nen door hun sterkte zeer geschikt waren
om groote lasten op te beuren en steeds in Keulen te koop waren.

Dergelijke avontuurlijke beschrijvingen van het uiterlijk en de levens-
wijze van den walrus worden in meer of minder gewijzigden vorm zelfs
door Olaus Magnus herhaald, wiens voorstelling van een walrus vol-
doende blijkt uit bovenstaande kopie van een door hem gevonden
houtsnede.

Walrusvangst. Naar Olaus Magnus. (1555)

Den 11 Ten Augustus 1556, in 't jaar na de uitgave van 't werk van
Olaus Magnus, zag iemand uit West-Europa voor de eerste maal eenige
werkelijke walrussen, door russische walrusjagers bij Waigats-eiland ge-
dood. Een beschrijving van het dier wordt evenwel niet gegeven. Van
dien tijd af hadden echter allen, die aan de engelsche en hollandsche
noordoostvaarten deelnamen, gelegenheid walrussen bij honderden en

duizenden te zien. Eerst nu leerde men dit merkwaardige, met zoovele
fabelen opgesierde dier werkelijk kennen. Uit dien tijd is dan ook de
fraaie afbeelding van den walrus, die geheel met de natuur overeen-
komt, en die hier teruggegeven wordt.



150 DERDE HOOFDSTUK.

Een eigenaardigheid bij de walrussen moet hier nog vermeld worden.
De huid, vooral die van oude mannelijke walrussen, is dikwijls vol won-
den en schrammen, die ten deele van gevechten en 't schuren tegen scherpe
kanten van het ijs, ten deele uit de een of andere zware huidziekte voort-
gekomen schijnen te zijn. Datzelfde heeft H.W.Elliott ook bij de walrus-
sen in de Beringstraat opgemerkt '. De walrus wordt ook door luizen ge-
plaagd , hetgeen, zoover ik weet, bij de verschillende soorten van zeehon-

Walrus (moeder en jong).
Naar een oude, hollandsche afbeelding.

den niet het geval is: daarentegen treft men massa's ingewandswormen in
de maag der zeehonden aan, die weer bij de walrussen niet voorkomen.

1 "A report upon the condition of affairs in the territory of Alaska'' (Washing-
ton 1875), p. 160.

- Naar een facsimile, door Frederik Muller gegeven in Hessel Gerritz' "Des-
criptio et delineatio geographica detectionis freti etc." (Amsterdam 1613). Hetzelfde
beeld vindt men gekleurd in Blavii "Atlas Major', 1665, I, 25, met de aan-
merking: "Ad vivum delineatum ab Hesselo G. A."
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Wat de andere zeedieren betreft, waarop men jacht maakt, ik kan
ze hier slechts zeer kort bespreken, dewijl ik daarover bijna geene op-

merkingen in 't midden te

brengen heb, die niet reeds
in vele andere geschriften be-
kend gemaakt zijn.

Bij Nova-Zembla bestaan
drie soorten van zeehonden.
De groote baardige zeehond
(Phoca barbata Fabr.), komt
tamelijk algemeen, ook aan
de kusten van Spitsbergen

Japansch beeld van een walrus.'

voor. ofschoon nooit in groote kudden. De jacht op dit dier is het

1 Bovenstaand beeld is uit een japansche reisbeschrijving in manuscript (n°. 360
van de door mij medegenomen japansche bibliotheek). Naar het bericht van een
attaché van het japansche gezantschap, dat in 1880 Stokholm bezocht, draagt
het boek den titel: "Kau-kai-i-fun", ("Bericht eener merkwaardige reis in afge-
legen zeeën); het handschrift in 4 deelen is in 1830 vervaardigd. In de inleiding
wordt gezegd, dat eenige Japanners, die den 21 November 1793(?) met een lading
rijst naar Jesso varen zouden, door een storm uit den koers geraakten en ver op

zee afdreven, totdat zij in 't begin van Juni van het volgende jaar bij een der

Aleoetische eilanden kwamen, die juist door de Russen veroverd waren. Daar

bleven zij 10 maanden, en kwamen tegen het einde van Juni van het volgende

jaar naar Ochotsk. In den volgenden herfst werden zij naar Irkoetsk ge-

voerd, waar zij, door de Russen goed behandeld, acht jaren bleven. Daarop
werden zij naar Petersburg gebracht, hadden audiëntie bij den keizer, en kregen
pelzen en buitengewoon goed eten. Van hier werden zij met een der schepen van
kapitein Von Krusenstern rondom kaap Hoorn naar Japan teruggezonden. Zij
werden in het voorjaar van 1805 aan de japansche overheid te Nagasaki over-
geleverd, nadat zij ongeveer 13 jaar uit hun vaderland afwezig waren geweest.

Van Nagasaki werden zij naar Jeddo gevoerd, waar zij een gehoor ondergingen.
Een persoon deed de vragen, een ander schreef de antwoorden neder, en een

derde maakte al het merkwaardige, dat zij beleefd hadden, door beelden aan-
schouwelijk. Daarop werden zij naar hun geboorteplaats teruggezonden. In de
inleiding wordt verder verhaald , dat de schipbreukelingen onwetende zeelui waren ,

die dikwijls juist op de belangrijkste zaken het minst acht geslagen hadden. Men
wordt er daarom voor gewaarschuwd, hun verhalen en de teekeningen van het boek
niet onvoorwaardelijk geloof te schenken. De laatsten nemen het vierde deel van het
werk in, en bestaan uit meer dan 100 pagina's kwarto. Opmerkelijk is het dat de eerste
omzeiling der aarde door de Russen en die der Japanners gelijktijdig plaats hadden.
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belangrijkste gedeelte van de robbenvangst in deze vaarwaters, en zee-

honden worden daar jaarlijks nog bij duizenden gevangen. Hun waarde
wordt bij de afrekening van den reeder met den visscher op ongeveer
12 tot 18 gulden berekend.

Groote, baardige zeehond. (Phoca barbata Fabr.)

Grijze zeehond (Snadd.) (Phoca hispida Erxl.)

De groenlandsche of Jan Mayen-zeehond (Phoca Groenlandica Mul-
ler), die bij Jan Mayen zulk een winstgevende vangst oplevert, komt
ook tusschen het drijfijs van de Murmanskische en Karische zee alge-
meen voor.

De Phoca hispida Erxl. is ook aan de kust algemeen. Vooral ziet
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men deze dieren ieder bij zijn robbengat op het ijs der fjorden liggen,
waarvan het ijs nog niet opgebroken is. Dikwijls volgt hij ook een eind
ver nieuwsgierig het kielwater der schepen en kan dan gemakkelijk ge-
schoten worden, omdat hij vaak zoo vet is, dat hij niet, zooals de
beide andere soorten van robben, zinkt, als hij in het water gescho-
ten wordt.

De klapmuts of Noordelijke Zee-olifant (Cystophora cristata Erxl.)
beweren de visschers nooit te Nova-Zembla gezien te hebben. Hij moet
echter jaarlijks in tamelijk groot aantal tusschen het ijs ten W.Z.W. van de
Zuidkaap op Spitsbergen voorkomen. Gedurende onze vele reizen in de
Ijszee hebben wij slechts eens een klapmuts gezien, en wel een jong
dier, dat in 1858 in de buurt van het Beren-eiland gedood werd.

Van de Cetaceën of Wallen komt de Narwal (Zeeëenhoorn), die zich
onderscheidt door zijn langen en kostbaren tand, welke zich van deboven-
kaak uitgaande, in de richting der lichaamsas uitstrekt, thans zoo zeld-
zaam aan de kusten van Nova-Zembla voor, dat de Noorweegsche
visschers hem daar nooit gezien hebben. Bij het Hope-eiland moet hij
meer voorkomen, en Witsen vertelt (p. 903), dat soms tusschen Spits-
bergen en Nova-Zembla groote kudden narwallen gezien zijn.

De witte dolfijn ' of Beluga even groot als de narwal, komt daar-
entegen aan de kusten van Spitsbergen en Nova-Zembla, overal op
plaatsen waar zoetwaterstroomen hun monding hebben, in groot aantal
voor. Vroeger werd hij, ofschoon niet met bijzonder goed gevolg, door
middel van een eigenaardig soort harpoen, door de visschers "Skottel" ge-
noemd, gevangen.Thans gebeurt dit met buitengewoon groote sterke netten,
die op het strand uitgezet worden daar, waar de witte dolfijnen plegen
te komen. Op deze wijze werden alleen door de schepen, die in 1871,
toen de vangst het rijkst schijnt geweest te zijn, van Tromsö uit-
zeilden, 2167 witte dolfijnen gevangen. De waarde werd gemiddeld op
36 gulden per stuk berekend. De vangst is, ofschoon uitlokkend, toch
zeer onzeker; soms valt zij buitengewoon goed uit, zooals in het voor-
jaar van 1880, toen een schipper terstond bij zijn aankomst in de Mag-
dalena-baai 300 stuks van deze dieren ving door eens zijn net uit
te werpen. Van de gedoode wallen gebruikt men niet alleen het spek
en de huid, maar, zoo mogelijk, ook de lichamen, die, wanneer

1 Om misverstand te voorkomen gebruik ik dezen naam in plaats van den
gewonen, maar minder eigenaardigen naam "Witvisch".
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goedkoope middelen van vervoer beschikbaar zijn, door de Guano"
fabrieken in Noordelijk Noorwegen gebruikt worden. Zij kunnen zon-

der te groot bezwaar aan boord der schepen genomen worden, nadat
zij een heel jaar aan 't strand van Spitsbergen gelegen hebben, een be-
wijs, hoe langzaam de verrotting in de poolstreken plaats heeft.

Met zijn schitterende, melkwitte huid, waarop men zelden een vlek,
rimpel of schram ziet, is de volwassene witte dolfijn een buitengewoon
schoon dier. De jongere dolfijnen zijn niet wit, maar zeer licht grijs-
bruin. De witte dolfijn wordt niet alleen door de Noorwegers bij Spits-
bergen , maar ook door de Russen en Samojeden bij Chabarowa met

netten gevangen. A^roeger schijnt hij ook aan de monding der Jenissei
op groote schaal gevangen te zijn, als men naar de menigte wervel-
beenderen oordeelen mag , die men daar bij de thans verlaten woon-
plaatsen aantreft. Hij zwemt daar verscheidene honderden mijlen de
rivier op. Groote scholen dezer kleine soort walvisschen heb ik ook
aan de Noordkust van Spitsbergen en Taimyr-schiereiland gezien.

Witte dolfijn of Witvisch (Delphinapterus leucas Pallas).
Naar een teekening van A. W. Quennerstedt (1864.)

Andere soorten van Cetaceën komen zeldzaam bij Nova-Zembla
voor. Slechts twee kleine walvisschen zagen wij dezen keer bij onze
overvaart van Tromsö, en ik herinner mij niet op mijn beide vorige
reizen naar de Jenissei in de zee rondom Nova-Zembla meer dan een
enkelen gezien te hebben. Ook op het noordelijk deel van dit eiland
komen deze zeedieren zoo zeldzaam voor, dat mij een visscher als een
merkwaardigheid mededeelde, dat hij in 1873 tegen het einde van Juli
W.-N.-W. van den westelijken ingang naar Matotsjkin Sjar 20—30 van
het land af een menigte walvisschen gezien had, waarvan het eene ge-
deelte tot de gladde walvisschen behoorde, terwijl het andere als 't
ware een spitse punt in plaats van een vin op den rug had.

Het moet wel opgemerkt worden, dat walvisschen aan de kusten van
Noorwegen nog zeer overvloedig voorkomen, ofschoon men er daar
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reeds sedert een eeuw jacht op gemaakt heeft; doch dat zij ten O. der
Witte Zee met uitzondering van den kleinen witten dolfijn zeldzamer
voorkomen. De walvischvangst, die aan de westkust van Spitsbergen
op zoo groote schaal gedreven werd, is daarom bij Nova-Zembla nooit
zoo uitgebreid geweest. Door de zee aangespoelde deelen van het ge-
raamte van walvisschen, die men op het strand van Spitsbergen
en van de zee aan beide zijden van de Beringsund zoo dikwijls
aantreft, vindt men, zoover mijne ondervinding reikt, noch op het
strand van Nova-Zembla, noch aan de kust van de Karische Zee, noch
op de plaatsen aan de noordkust van Siberië tusschen Jenissei en Lena,
waar wij aan land gingen. De offers, die zoo geruimen tijd gebracht
zijn, om langs dezen weg naar China te komen, zijn dus, zooals op
Spitsbergen, door de opkomst van een winstgevende walvischvangst
niet vergoed.

De ontmoeting met een walvisch wordt door de eerste zeevaarders
in deze streken als iets buitengewoon merkwaardigs en gevaarlijks ver-
meld, zooals b. v. in het bericht over Stephen Burrough's reis in 1556 en
wel met deze woorden ': "Op Jakobsdag zwom ons een walvisch zoo dicht
langs het schip, dat wij hem een zwaard in zijn zijde hadden kunnen
stooten, wat wij ons echter wel wachtten te doen, uit vrees dat hij ons
vaartuig zou doen omslaan. Ik riep al mijn lieden op dek en allen
schreeuwden, zoodat hij van ons wegzwom. Hij stak zoover als een

groote boot boven het water uit, en toen hij zonk, ontstond een zoo

vreeselijk geraas, dat men zeer verwonderd zou geweest zijn, als men

de oorzaak niet geweten had. Maar wij werden, Gode zij dank, zon-

der schade voor ons zelven het beest weder kwijt".
Toen Nearchus met de vloot van Alexander den Groote van den

Indus naar de Roode Zee zeilde , verwekte een groote wal eveneens een zoo

grooten schrik, dat de bevelhebber slechts met moeite de orde onder zijne
verschrikte zeelui herstellen en de roeiers bewegen kon naar de plaats
te roeien, waar de wal waterstralen uitspoot en de zee in beweging
bracht als bij een kringstorm. Alle lieden schreeuwden, sloegen met

hunne roeiriemen in het water en bliezen op hunne trompetten, om

het groote, en naar de meening der macedonische helden zoo gevaar-
lijke monster te verjagen. Men schijnt hieruit te mogen opmaken,
dat ten tijde van Alexander den Groote groote walvisschen buitenge-

1 Hakluyt, i e uitg., p. 317.



158 DERDE HOOFDSTUK.

woon zeldzaam waren in de zeeën, die Griekenland omringden ,en evenzoo
ten tijde van Burrough in de zeeën , die de kusten van Engeland be-
spoelen.

Op geheel andere wijze werd de walvisch bij Spitsbergen, eenige ja-
ren na Burrough's tocht, door de hollandsche en engelsche visschers
ontvangen. Allen geraakten bij het gezicht van een walvisch buiten zich
zelven van blijdschap en wierpen zich in de booten om van deze uit het
kostbare dier aan te vallen en te dooden. De vangst geschiedde met
zóó goeden uitslag, dat, zooals reeds gezegd is, de walvisch (Balaena
mysticetus L.) thans bij Spitsbergen zoo goed als uitgeroeid is, terwijl
de jacht op dit dier destijds honderden van schepen in de vaart bracht
en duizenden menschen werk gaf. Op onze vele reizen in deze vaarwa-
ters hebben wij slechts één dergelijken walvisch gezien, en wel 23 Juni
1864, in het drijfijs buiten de westkust van Spitsbergen onder 78 ° N.B.
Daar de noordelijke walvisch in niet gering aantal in andere gedeelten
van de poolzee nog altijd voorkomt, en daar men bij Spitsbergen in
de laatste 40 tot 50 jaar geen jacht op hem gemaakt heeft, bewijst deze
omstandigheid, hoe moeilijk het is een diersoort er toe te bewegen
naar een streek terug te keeren, waar het eens uitgeroeid of van waar
het eens verdreven werd.

De wal, waarop kapitein Svend Foyn sedert 1864 zoo goed als
uitsluitend aan de kusten van Finmarken jacht maakt, behoort tot een
geheel andere soort, nl. den blauwen Vinvisch (Balaenoptera Sibbaldii
Gray); en eveneens zijn het weder andere soorten, die nog voortdurend
in tamelijk groot aantal de vischscholen bij de kust van Noorwegen
volgen, bij welke zij soms stranden en in vrij groot aantal gedood wor-
den. Een tandwalvisch (Orca gladiator Desm.) werd zelfs voor eenige
jaren in de haven van Tromsö gevangen. De walvisch was op het punt

om te stikken, daar hij getracht had een eidereend in te slikken, en deze
niet op de gewone manier in het spijskanaal gekomen was, namelijk
niet met den kop, maar met den staart vooruit. Toen de brok naar
beneden glijden moest, werd dit door de stijve, zich opzettende pen-
nen verhinderd en de vogel bleef in de keel van den walvisch zitten,
hetgeen dezen, te oordeelen naar de zonderlinge sprongen en wente-
lingen, die hij terstond daarop begon te maken, zeer onaangenaam
scheen te zijn en zijn toestand verbeterde er niet op, toen de inwoners
van zijn hulpeloozen toestand gebruik maakten om hem te harpoeneeren.
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Oorsprong der namen Jugor Sjar en Karische Zee. — Regels voor het passeeren
van de Jugor Sjar. — De hoogste bergen der aarde. — Ankerplaatsen. — Het bin-
nenzeilen der Kara-Zee. — De omstreken dier zee. — Het ijs in het binnenland van

Nova-Zembla. — Zeldzaamheid van werkelijke ijsbergen in bepaalde gedeelten
der poolzeeën. — De physische gesteldheid der Kara-Zee. — Dieren, planten,
moeraserts. — Vaart over de Kara-Zee. — Invloed van het ijs op den zeebo-
dem. — Zoetwater. —Diatomaceën op het zeeijs. — Aankomst te Dicksonha-
ven. — Het dierlijk leven aldaar.— Inwoners en woonplaatsen aan de monding der
Jenissei. —De flora bij Dicksonhaven. —Evertebraten. —Excursie naar Deli-
Ostrow. — Jalmal. — Vroegere bezoekers van het Schiereiland. — Rummelius'
overwintering op het Briochowski-eiland.

Bij de vaart naar Waigats-eiland ontmoette ik deLena, die thans eerst
naar het bepaalde punt van samenkomst op reis was. Ik gaf den kapi-
tein bevel onmiddellijk bij Chabarowa voor anker te gaan, kolen van
de Express in te nemen en zich gereed te houden terstond na den terug-
keer van mijn uitstapje te gelijk met de overige schepen het anker te

lichten en verder te zeilen. Den 31sten Juli, des avonds, keerde ik aan
boord der Vega terug, verheugd en tevreden met hetgeen ik op mijn
uitstapje naar het Waigats-eiland gezien en verzameld had. De Lena was

evenwel nog niet geheel in orde, zoodat de afreis tot den morgen van

den isten Augustus uitgesteld werd. Daarop lichtten alle schepen het
anker en zeilden of stoomden door de Waigats-straat of de Jugor Sjar
de Kara-Zee binnen.

Den naam Jugor Sjar vindt men niet in de oudste reisbeschrijvin-
gen, noch op de oudste kaarten. Maar reeds in het jaar i6ti wordt
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hij gevonden in een bericht over den handelsweg der Russen tusschen
"Pechorskoie Zauorot en Mongozee", dat bij den reeds vroeger vermel-
den brief van Richard Finch aan Sir Thomas Smith (Purchas 111, p. 539)
gevoegd is.

De naam is ongetwijfeld van het oude Jugaria, op het gedeelte
land, ten zuiden van de straat gelegen, afgeleid, en dit Jugaria moet

(b. v. op de kaart bij Herberstein's werk) zijn naam gekregen hebben
van de Hongaren, die uit deze streken beweren afkomstig te zijn. De
eerste hollandsche noordpoolvaarders noemden de straat Waigatssond
of Fretum Nassovicum. Nieuwere geografen noemen ze ook Petsond,
wat evenwel niet juist is, daar Pet hier niet doorgezeild is.

Een afzonderlijken naam had men oorspronkelijk niet voor den zee-
boezem tusschen het schiereiland Taimyr en Nova-Zembla. Intusschen
vindt men den naam "Carskabai" reeds in de Toelichting betreffende
de scheepvaart naar het Noord-Oosten, die in 1584 voor de Muscovi-
sche Compagnie door hun hoofdagent Anthony March (Purchas 111,
805) werd opgesteld. Oorspronkelijk gebruikte men wel is waar dezen naam

slechts voor de bocht bij de monding der Kara-rivier, maar langza-
merhand werd hij overgebracht op de geheele buitenwaarts gelegen zee,
wier oudste Samojeedsche naam, ook van een rivier afgeleid, in eenigs-
zins russischen vorm "Neremskoe" moet geweest zijn (Vgl. Purchas 111,
805 en Witsen p. 917). Ik zal in 't vervolg onder den naam "Kara of
Karische Zee" samenvatten den geheelen zeeboezem, die zich van 77''
N. B. tusschen kaap Tsjeljuskin en de Noordpunt van Nova-Zembla,
zuidwaarts naar de noordkust van Europa en Azië uitstrekt.

Voor het zeilen door de straat tusschen Waigatseiland en het vaste-
land geeft kapitein Palander de volgende voorschriften:

"Daar de Jugorstraat op zee moeilijk uit de verte te zien is,, moet

men, als men er op aanzeilt, goede zonneobservaties doen, als deze nl.
te nemen zijn, en overeenkomstig deze zijn koers naar het midden van
de straat nemen, liefst naar 't N. O. p. c. Als men het land op 3 of
4 engelsche mijlen genaderd is, kan men de straat gemakkelijk onder-
scheiden. Later behoeft men verder op niets te letten, dan alleen daarop,
dat men zich bij 't binnenvaren midden in het vaarwater houdt.

"Wil men bij het Samoj eden-dorp voor anker gaan, dan moet men,
ongeveer 1 engelsche mijl aan stuurboordzij van het land afhou-
dende, N.O. p. c. sturen, tot men de hutten der Samojeden ziet, waarop
men naar stuurboordzij de een zijwaartsche beweging maakt, terwijl
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men de kerk eenigszins van stuurboord afhoudt. Voor grootere vaartui-
gen is het niet raadzaam boven ondieper wateren dan 8 a, 9 va_tm te
komen, omdat dan de diepte vrij plotseling tot 3 a 4 vaam vermindert.

"Van het dorp der Samojeden neemt men in rechte lijn den koers

op de Z. O. Kaap van Waigats-eiland (Suchoi Nos), die men op een afstand
van een halve eng. mijl passeeren moet. Vlak ten Z.W. van dezekaap
ligt een zeer lange ondiepte, waarvoor men zich in acht moet nemen.

"Van de laatstgenoemde Kaap stuurt men N. '~ O. p. c. zeewaarts
naar de Kara-zee. Met dezen koers heeft men op een afstand van '~

eng. mijl 2 ondiepten aan stuurboord en 2 aan bakboordzij.
"De diepte bedraagt in 't algemeen 10 vaam, en is op geen enkele

plaats van het vaarwater minder dan 9 vaam.
"Jugor Sjar kan dus ook door schepen met den grootsten diepgang

gepasseerd worden. Doch bij het zeilen door de Straat is het zaak
nauwkeurig op de ondiepten te letten, hetgeen het best geschieden kan
van uit den mast, van waar men bij helder weer de ondiepten ge-
makkelijk kan zien."

In de oudste berichten is dikwijls sprake van hooge, met sneeuw en

ijs bedekte bergen, die zich in de nabijheid der straat tusschen het
Waigats-eiland en het vasteland zouden moeten bevinden; ook zouden
daar de hoogste bergen der aarde gelegen zijn, wier toppen zich, naar

men beweerde, tot een hoogte van 100 duitsche mijlen zouden ver-

heffen '. De eer de hoogste bergen der aarde te bezitten, is later door
de bewoners van Noord-Rusland geschonken aan de streek rondom
Matotsjkin Sjar "waar de bergen zelfs hooger zijn dan de Bolschoj-
Kamen", een heuvel van eenige honderden voeten hoog, gelegen aan
de monding der Petsjora — een orografische beschouwing, die een nieuwe
bijdrage levert tot de oude waarheid, dat in 't land der blinden éénoog
koning is. Matotsjkin is werkelijk door een wild Alpenlandschap omgeven,
dat toppen kan aanwijzen, welke zich tot een hoogte van 1000 a, 1200111.

verheffen. Daarentegen liggen rondom de Jugor-Straat slechts lage vlakten,
die naar den zeekant met een steile helling eindigen. Deze zijn reeds
spoedig vrij van sneeuw en overdekt met een weelderig grastapijt, dat
een geschikte weideplaats voor de rendieren der Samojeden oplevert.

1 "Les moeurs et usages des Ostiackes par Jean Bemard Muller, Capitaine de
dragon au service de la Suède, pendant sa captivité en Siberië (Recueil de

Voyages au Nord", Bd. VIII, Amsterdam 1727 p. 389. j
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De meeste schepen, die door de Jugor Sjar de Kara-zee binnenzeilen
willen, moeten daar eenige dagen voor anker liggen om gunstige win-
den en ijstoestanden af te wachten. Goede havens zijn er evenwel in
de buurt der sond niet, maar wel bruikbare ankerplaatsen, gedeeltelijk
in de bocht van Chabarowa aan den westelijken ingang der straat, ge-
deeltelijk volgens de oude hollandsche kaarten aan de oostzij, in de
straat tusschen het Mestni-eiland (Staten-eiland) en het vasteland. Van
de laatstgenoemde ankerplaats heb ik echter zelf geen ondervinding
opgedaan; ook heb ik niet gehoord dat Noorweegsche visschers daar
zouden geankerd hebben. Misschien is zij reeds verzand.

Toen wij in 1878 door Jugor Sjar zeilden, was de straat geheel en
al zonder ijs. Het weer was prachtig, maar er was zoo weinig wind,
dat de zeilen slechts weinig dienst deden. Daarom ging de vaart zeer
langzaam, vooral daar ik de 4 schepen te zamen houden wilde, en
het zeilschip Express, om niet achter te blijven, door de stoomboot
Fraser op sleeptouw genomen moest worden. Buitendien ging er veel tijd
met dreggen en het naar boven halen van waterproeven verloren. Het
dreggen leverde op enkele plaatsen, zooals bijv. aan de buitenzij van

Chabarowa, een rijke vangst, vooral van isopoden en sponsen. De wa-

terproeven bewezen, dat het water reeds eenige voeten onder de opper-
vlakte een niet gering zoutgehalte bezat, en dat dus slechts een gering
gedeelte der zoetwatermassa, welke o. a. de rivieren Kara, Ob, Tas
en Jenissei in de Kara-zee uitstorten, zich door deze straat in den At-
lantischen Oceaan ontlast.

Den isten Augustus, 's namiddags, waren wij de straat gepasseerd,
en stoomden wij de oostelijk daarvan gelegen zee binnen. Die zee is
reeds sedert de i6e en 17e eeuw het doel van zeer vele onderzoekingen,
gissingen en gevolgtrekkingen van voorzichtige gouvernementen, winst-
lievende kooplieden en geleerde kosmografen geweest, en mag ook voor
de geografen en geleerden van onzen tijd, tot zelfs in onze dagen
toe, een mare incognitum heeten. Juist deze zee is het, die van Bur-
rough-j dagen af tot aan de tijden van Wood en Vlaming alle vroegere
noordoostvaarders tot terugkeer noodzaakte; en het is dus hier wel de
plaats, voordat ik met het verhaal van onzen tocht voortga, een korte
beschrijving te geven van haar omgeving en van hare hydrografische
gesteldheid. Als men het kleine, pas ontdekte eiland "Eenzaamheid"
niet mede rekent, is de Kara-zee naar den kant van het N. O. open
en onbegrensd. Zij wordt in 't Westen door Nova-Zembla en Waigats-
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eiland, in 't Oosten door 't schiereiland Taymir, het land tusschen de
Pjasina en de Jenissei, alsmede door Jalmal, en ten Zuiden door het
noordelijkste gedeelte van Europeesch-Rusland, Beli-Ostrow, en de be-
langrijke boezems der monding van Ob en Jenissei begrensd. De kus-
ten bestaan tusschen Kaap Tsjeljuskin en de Jenissei uit lage, kristal-
lijne leigesteenten, gneis en eruptieve gesteenten, die heuvels vormen;
van de Jenissei af tot aan gene zij van den zuidelijken oever der Kara-
zee uit de gelijkmatige, fijn aangeslibde zandmassa's der Gyda- en Jal-
mal-toendras; voorts bij het Waigats-eiland en het zuidelijk deel van

Nova-Zembla (tot 73 N. B.) uit kalk en leilagen, die met een van 3 tot

15 m. hooge en zeer steile helling naar zee afdalen, doch overigens de
benedenlaag vormen van een vlakte, die bedekt is met ontelbare kleine
waterpoelen en in den zomer volkomen vrij van ijs wordt. Ten N. van
73 0 N. B. wordt de Westkust der Kara-zee weer door bergen ingeno-
men, die dicht bij Matotsjkin Sjar zeer hoog en in een verwarde massa

op zich zelf staande bergtoppen verdeeld zijn. Verder naar 't Noorden
worden deze bergen lager en nemen den vorm aan van een plateau.
Waar de bergen beginnen, vertoonen zich tusschen deze eenige geringe
of zeer onbeteekenende ophoopingen van ijs, en zelfs de bergtoppen
hebben in den zomer geen sneeuw. Eerst meer Noordelijk beginnen de
gletschers, die nog verder naar 't Noorden in aantal en omvang toe-

nemen , tot zij eindelijk in het binnenland een samenhangende ijsmassa
vormen, die als het binnenlandsche ijs op Groenland en Spitsbergen
met zijn kolossaal ijskleed berg en dal opvult, en dat binnenland in
een ijswoestenij verandert. Het vormt een reservoir voor ijsbergen en
gletscherbrokken, die in de beschrijvingen der tochten door de pool-
zeeën een zoo groote rol spelen. Ik zelf heb het binnenlandsch ijs op
het noordelijk deel van Nova-Zembla niet bezocht, maar met alle zeker-
heid kan de kennis, die ik met Dr. Berggren van het binnenlandsch
ijs van Groenland in de maand Juli 1870 heb opgedaan, nadat alle
sneeuw die er op lag weer gesmollen was , en die ik met kapitein Pa-
lander in 't begin van Juni 1873 van het ijs van Noord-Oostland ver-

kreeg , voor dat het smelten nog begonnen was , ook gelden voor de
ijswoestenijnen van Nova-Zembla.

Evenals op Spitsbergen is ongetwijfeld ook hier het ijsveld door diepe,
bodemlooze scheuren afgebroken, waarover de sneeuwstormen van den
winter bruggen slaan, die gemakkelijk instorten, doch die de openingen
der afgronden zoo volkomen bedekken, dat men onmiddellijk aan den
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rand staan kan, zonder zelfs te vermoeden, dat het onvermijdelijk den
dood ten gevolge hebben moet, indien men nog één pas voortgaat. Vooral

Doorsnede van het binnenlandsch ijs.
a. Open gletscherkanaal. b. Kanaal met sneeuw opgevuld, c. Kanaal door

een gewelf van sneeuw overdekt, d. Gletscherscheuren.

is dit het geval met hem die, zonder den gewonen voorzorgsmaatregel
in acht te nemen, hetgeen hierin bestaat, dat men zich met een touw

Afbeelding van het binnenlandsch ijs op Groenland.
Naar een teekening van S. Berggren, 23 Juli 1870.

aan zijn reisgenooten laat vastbinden, alleen zijn weg vervolgt over de
oppervlakte van zulk een schitterend wit, fluweelachtig sneeuwveld, waar
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de sneeuw wel dicht opeengepakt ligt, maar niet door een ijskorst on-
derling verbonden is. Als men zich met inachtneming van de noodige
voorzorgen tegen het gevaar van in deze scheuren neder te storten, verder
over het ijsveld voorwaarts spoedt, in de hoop over het schijnbaar effene
sneeuwveld een goeden dagmarsch te kunnen maken, vindt men zich
licht in zijn verwachtingen bedrogen. Men komt namelijk op plaatsen,
waar het ijs overal doorsneden wordt door smalle dalen, die door ge-
vaarlijke scheuren begrensd zijn en door steile wanden, soms van 15 meter
hoogte, ingesloten worden. Over deze kan men slechts, nadat men tot in

Groenlandsche ijsfjord.
Naar een lithografie, door Eskimo's op Groenland geteekend en op steen gebracht,

't oneindige zigzagsgewijze geloopen heeft, tot die plaatsen komen, welke
met sneeuw opgevuld zijn en daardoor kunnen betreden worden. In den
zomer daarentegen, na het smelten der sneeuw, verkrijgt de ijswoes-
tenij een geheel ander uitzicht. De sneeuw is verdwenen en de bodem
wordt thans door een grijs, leemachtig en vuil stof bedekt, dat door
wind en regen waarschijnlijk van ver afgelegen bergen naar de opper-
vlakte der gletschers gevoerd is.



166 VIERDE HOOFDSTUK.

Tusschen deze kernachtige aarde en ook onmiddellijk op het ijs zelf
bevindt zich een dunne laag van kleine plantaardige organismen. In de
ijswoestenijen der poollanden behoort dan ook een eigenaardig soort

van flora te huis, die, hoe onaanzienlijk ze ook schijnt, toch een be-
langrijken invloed heeft op den uitslag van den strijd tusschen zon en
ijs, die hier reeds gedurende eeuwen jaar op jaar gestreden wordt. De
donkere leembodem en de donkere planten nemen nl. de warme zon-

Een langzaam voortschuivende gletscher.
Faulbaai aan de Westkust van Spitsbergen, naar een photografie, genomen

door A. Envall, 30 Augustus 1872.
nestralen beter op dan het ijs, en bevorderen dus krachtig het smelten
daarvan. Zij vreten het ijs weg, zoodat loodrechte, cylindervormige
gaten ontstaan van 30—60 cm. diepte en met een doorsnede van
meer dan één meter. Hierdoor wordt de oppervlakte van het ijs ver-
woest en verteerd.

Na het smelten van de sneeuw komen bovendien een menigte an-
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dere oneffenheden voor den dag, en de vroeger door een wrakke sneeuw-
brug bedekte scheuren gapen thans den reiziger op zijn weg met hun
blauwzwarte afgronden als peillooze diepten tegen, die althans voor het
oog niet af te meten zijn. Op enkele plaatsen zijn er bovendien in het
ijs uitgestrekte, ondiepe inzakkingen, over wier wanden tallooze snel-
vlietende beken zich in een azuurblauw ijsbed uitstorten, soms met

zoo groote watermassa's, dat zij wezenlijke rivieren vormen. Deze
hebben gewoonlijk haar monding in een in het midden der inzakking
gelegen meer, dat meestal weder een onderaardsche afwatering heeft,
door duizend voet hooge grotten in het ijs gevormd. Op andere
ziet men een rivier, die zich een gat door het ijskleed geboord heeft,

Afnemende gletscher.
Uddebaai op Nova-Zembla, naar een teekening van Hj. Théel 1875

waarin zij plotseling verdwijnende naar beneden stort met een gebruis
en geraas, dat men ver in het rond hooren kan. Een eind daar van
daan breekt weer een andere waterkolom uit het ijs te voorschijn,
die als een springbron met een krachtigen, afwisselenden en met lucht
vermengden straal hoog in de lucht omhoogspringt.

Nu en dan hoort men een gedonder, dat te vergelijken valt met een
kanonschot, in het binnenste van het ijs afgeschoten. Dit ontstaat door
een nieuwe gletscherscheur, die gevormd werd; of misschien, als men
het dicht bij den rand der ijswoestenij verneemt, door een ijsbrok, dat
m zee stortte. Want, evenals de gewone rivieren, stort zich ook de ijsstroom
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in zee uit. Zij ontlasten zich voornamelijk op drie verschillende wijzen.
Vooreerst als snelle ijswatervallen , waarbij dan het kolossale ijskleed,
versplinterd en gebroken, met een betrekkelijk snelle vaart in een smalle,
steil hellende dalkloof naar omlaag geduwd wordt, terwijl de ijsblokken
met groot geraas over elkander heen storten. Dan worden wezenlijke
ijsbergen van reusachtige afmetingen bij honderden en duizenden naar

beneden geschoven. Of het zijn breede , langzaam voortschuivende glet-
schers, die naar den zeekant met een vlakke steile helling eindigen,
van welke nu en dan groote ijsblokken, maar geen eigenlijke ijsbergen
afbreken; of eindelijk het zijn kleinere, afnemende gletschers, die zoo

langzaam voorwaarts gaan, dat het ijs aan den rand bijna even spoedig
wegsmelt als de geheele massa voorwaarts glijdt, en die dus naar den
kant van het strand niet met een steile helling, maar met een glooiing
eindigt, die met slijk, zand en gruis bedekt is.

Het binnenlandsche ijs op Nova-Zembla heeft intusschen een te ge-
ringe uitgebreidheid om grootere ijsbergen te vormen. Daarom komen
zulke ijsbergen in de Kara-zee ook niet voor ', en zelden treft men daar
dan ook grootere ronddrijvende gletscherijsbrokken aan.

De naam "ijskelder", dien de Kara-zee van een beroemden russischen
geleerde ontving, ontstond dus niet door de massa ijsbergen -, maar

1 Soms kan men evenwel ijsbei-gen in het allernoordelijkst gedeelte van de
Kara-zee of aan de N.O. kust van Nova-Zembla aantreffen, waarheen zij van
Frans-Jozefland of van andere ver naar 't Noorden gelegen en nog onbekende
poollanden kunnen afdrijven.

- In de meeste belletristische verhalen over pooltochten spelen kolossale ijsber-
gen een eerste rol, door den schrijver zoowel met potlood als met pen afgeschil-
derd en beschreven. In waarheid komen evenwel de ijsbergen veel meer in die
zeeën voor, die voortdurend toegankelijk zijn dan in die, waar het binnendringen
van het poolschip door ondoordringbare ijsmassa's gestuit wordt. Als men voor
de verspreiding der ijsbergen een uitdrukking, aan de planten-geografie ontleend,
bezigen mag, zou men zeggen kunnen, dat er meer boreale dan polaire ijsvor-
men zijn. Alle visschers bij New-Foundland en de meeste kapiteins der stoom-
booten tusschen New-York en Liverpool hebben reeds menigmaal werkelijke ijs-
bergen gezien; voor de meeste Noordoostvaarders evenwel zijn deze voorwerpen
onbekend, ofschoon de naam ijsberg in hunne verhalen dikwijls gegeven wordt

aan gletscherbrokken van eenigszins grootere afmetingen. Dit geschiedt evenwel
om dezelfde reden en met hetzelfde recht als de bewoners bij de Petsjora de Bol-
schoj-Kamen voor een zeer hoogen berg aanzien. Doch, hoewel zich nooit wer-
kelijke ijsbergen bij deze op Spitsbergen en op Nova-Zembla zoo gewone giet-
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daardoor, dat het ijsylak, 't welk in den winter, ten gevolge der strenge
kou en van het geringe zoutgehalte van het bovenwater, zeer dik wordt,
ofschoon vroeg gebroken, niet door de zeestroomingen weggevoerd en

over een ook in den winter open zee x verdeeld kan worden. Het groot-
ste deel van het ijs, dat in den winter in de Kara-zee gevormd wordt,
en misschien ook een gedeelte van dat, wat van het poolbekken daar-
heen afdrijft, wordt echter tegen de Oostkust van Nova-Zembla opge-
hoopt, waar het in den zomer de drie straten verspert, die de Kara-zee
met den Atlantischen Oceaan verbinden. Het zijn deze ijstoestanden,
die het mislukken der oude Noordoostvaarten te weegbrachten, de
Kara-zee een slechten naam hebben bezorgd en haar met een "ijskel-
der" deden vergelijken. Thans weten wij dat het daarmede niet zoo
treurig gesteld is, als men vroeger geloofde; dat het ijs der Kara-zee
grootendeels smelt en dat men dus in den zomer deze zee zeer goed
voor de scheepvaart gebruiken kan.

In 't algemeen was onze kennis van de Karische zee nog voor eenige
tientallen jaren niet alleen gebrekkig, maar ook onjuist. Men geloofde
dat het dierlijk leven er uiterst arm was, en dat alle zeeplanten ontbra-
ken ; men had geen dieplood-peilingen behalve onmiddellijk aan de kust
gedaan; de juistheid der kaarten werd te recht zeer in twijfel getrokken,
enz. Thans is in dit alles groote verandering gekomen. De kustlijnen,
die de zee begrenzen, zijn op de kaarten vastgesteld; men kent de ijs-
toestanden, de stroomingen, de diepte der verschillende gedeelten van

de zee, en men weet dat de oude denkbeelden over haar armoede aan
dieren en planten volkomen onjuist zijn.

Wat de diepte betreft onderscheidt zich de Kara-zee, behalve door
een bijzondere regelmatigheid ook hierdoor, dat geen plotselinge ver-

schers vormen, gebeurt het toch dikwijls, dat belangrijke ijsklippen zich hiervan
losmaken en naar beneden storten, die een golfslag veroorzaken, welke voor
schepen, die in de buurt liggen, uiterst gevaarlijk worden kan. Zoo brak een
stortzee, ontstaan door een stuk ijs, dat van een gletscher was afgeknapt, den

23/I3 Juni 1619 de masten van een in Belsund bij Spitsbergen voor anker lig-
gend schip, spoelde een kanon overboord, doodde 3 man en verwondde er nog
veel meer (Purchas 111, p. 734)- Meer dergelijke avonturen, hoewel op kleinere
schaal, zou ik uit eigen ervaring en die der visschers kunnen meedeelen. Men
vermijdt dus zorgvuldig in de buurt van steile gletscherhellingen te ankeren.

1 Het is nog altijd aan twijfel onderhevig, of wel de geheele Kara-zee in den
winter dicht vriest.
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anderingen plaats hebben. Langs de Oostkust van
Nova-Zembla en Waigats-eiland strekt zich een 500 m.
diepe, met koud (—2".7) zout water gevulde geul
uit, die de verblijfplaats is van een dierlijk leven,
niet alleen rijk in individuen, maar ook in een me-
nigte van merkwaardige en zeldzame vormen, als:
Umbellula, Elpidia, Alecto, Zeesterren van allerlei
soort enz. Naar 't Oosten verheft zich allengs de
zeebodem, en dan vormt hij een 30—90 m. onder
den zeespiegel gelegen vlakte, die bijna even effen
is als de spiegel der daarboven gelegen zee. De
bodem bestaat in het zuidelijk en westelijk gedeelte
der zee uit klei, in de streek van Beli-Ostrow uit

Umbellula uit de Kara-zee.
a. De polypenstok in volledigen vorm, Vs der natuurlijke
grootte, b. Het bovenste deel van den polypenstok, 1/3 der

natuurlijke grootte.
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zand en verder naar 't Noorden uit grint. Slakkenhuisjes en kleine
steenen zijn hier dikwijls door moeraserts-vorningen omgeven, die op
de hier afgebeelde figuur gelijken. Deze komen ook op een uitgestrekt
terrein ten N.O. van Dicksonhaven in zulk een menigte voor, dat zij
met voordeel tot de ijzerfabricatie zouden kunnen gebruikt worden, als
de streek wat minder ontoegankelijk was.

Ook in het ondiepe gedeelte der Kara-zee is het water op den bodem
bijna even rijk aan zout als in den Atlantischen oceaan en het ge-
heele jaar door tot een temperatuur van —2 tot —2 ".7 afgekoeld. Daar-
entegen is het water aan de oppervlakte zeer veranderlijk van gesteld-

Elpidia glacialis, Théel, uit de Kara-zee (driemaal vergroot).
a. De buikzijde. b. De rugzijde.

heid, soms op eenige plaatsen bijna drinkbaar en gedurendeden zomer
dikwijls sterk verwarmd. Hier heeft het eigenaardige feit plaats, dat het
bovenwater ten gevolge van zijn gering zoutgehalte reeds bevriest, als
het aan een temperatuur blootgesteld is, bij welke de meer zout bevat-
tende waterlagen op den zeebodem niet bevriezen, en dat het door
zijn minder zoutgehalte voor vele schaaldieren, wormen, schelpdieren,
slakken en zeesterren, die zich in het slijk- en zandbed van den zee-
bodem ingraven, doodelijk vergift is.

Op vele plaatsen veroorlooft de losse gesteldheid van den zeebodem
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het ontstaan eener zeewier-vegetatie niet, maar in de streek van Beli
Ostrow vond Johannesen uitgestrekte met zeewier bedekte banken en
aan de Oostkust van Nova-Zembla verzamelde Dr. Kjellman in 1875
een niet onbelangrijk aantal zeewieren ', waardoor hij in staat gesteld
werd de oude onjuiste voorstelling van de gesteldheid der daar aan-
wezige zeeflora te weerleggen. Hij heeft voor dit werk een uitvoeriger
beschrijving daarvan uitgewerkt, die verderop gegeven zal worden. Ik
wil nu eerst tot het bericht over onze vaart door de Kara-zee terug-
keeren. Daarover bevat mijn dagboek het volgende:

2 Augustus. Voortdurend heerlijk weer en geen ijs. De Lena schijnt
zich van de overige schepen te willen afscheiden, en ziet de vlag
niet, die geheschen is ten teeken dat haar kapitein aan boord der
Vega komen, of ten minste met zijn klein vaartuig zoo veel naderen
moet, dat men hem beroepen kan. Daarom wordt de Fraser uit-
gezonden om de Lena in te halen, wTat dan ook tegen den avond
gelukte.

3 Augustus, 's Morgens kwam kapitein Johannesen aan boord der
Vega. Ik gaf hem bevel Dr. Almquist en de luitenants Hovgaard en
Nordquist aan boord te nemen, en met hen naar Beli-Ostrow te gaan,
waar zij gedurende 36 uur vrijheid hadden te jagen en de bewoners ,

dieren en planten naar hun goedvinden te bestudeeren; daarna zou de
Lena, zoo mogelijk, door de straat tusschen het eiland en Jalmalnaar
Dicksonhaven verder varen, waar zich dan ook de andere schepen zou-

den bevinden. Almquist, Nordquist en Hovgaard waren reeds voor de
vaart toegerust; zij voeren terstond naar de Lena over, die zich onmid-
dellijk daarop met behulp harer voor de grootte van het schip tamelijk
sterke machine snel van de overige schepen verwijderde.

In den loop van den dag hadden wij veel gespleten en verteerd ijs
aangetroffen, dat ons slechts van dienst had kunnen zijn, omdat het de
beweging in de zee matigde, als het niet door den gewonen metgezel van
de ijsgrens gevolgd was, nl. een zwaren nevel, die soms evenwel iets
opklaarde. Tegen den avond kregen wij Beli-Ostrow in zicht. Dit eiland
vormt, van zee uit gezien, een zeer gelijkmatige vlakte, die zich maar
weinig boven het water verheft. Aan de buitenzij heeft de zee overal

1 Reeds in het jaar 1771 vond een van Pallas reisgenooten, de student Sujeff
in den Karischen zeeboezem verscheidene groote zeewieren (Pallas, Reise, Pe-
tersburg, 1771-76, 111. p. 34).
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dezelfde diepte, maar deze is zoo gering, dat men op een afstand van
20 —30 km. van het strand af slechts een diepte heeft van 7—9 meter.

Volgens de berichten van kapitein Schwanenberg moet men echter vlak
bij het noordelijke strand nog een diepte van 3—4 m. hebben. Een
dergelijke toestand, d. i. een gelijkmatige diepte, die dicht bij het strand
reeds 4—lo m. bedraagt, eerst langzaam toeneemt en over een groote
uitgestrektheid onveranderd blijft, is in de arktische streken zeer gewoon,
en vindt zijn oorzaak in het baggerwerk, dat gedurende bijna het geheele
jaar door het ijs verricht wordt. Een andere eigenaardige werking van
het ijs is deze, dat alle steenbrokken die dicht bij het strand in zee
gelegen zijn , op het land geschoven worden. Het strand bestaat daarom
op verschillende plaatsen (bijv. aan de Matotskin-straat) uit een bijna
samenhangenden, tot aan den rand der zee reikenden steenmuur, terwijl
men aan de buitenzijde een volkomen effenen zeebodem zonder een

enkelen steenbrok aantreft.
4 Augustus. Een zacht schudden liet 's morgens bespeuren, dat de

zee, althans voor een belangrijk gedeelte, aan loefzij weer vrij was van
ijs. Reeds gisteren nam het water in zoutgehalte af en bevatte meer
slijk: thans is het water na filtratie bijna drinkbaar. Het heeft een geel-
grauwe slijkkleur aangenomen en is bijna niet doorschijnend, zoodat
het schip in kleislib schijnt te zeilen. Het is duidelijk dat wij in het
stroomgebied van Ob en Jenissei zijn. Het ijs, tusschen hetwelk wij
gisteren doorzeilden, komt waarschijnlijk van de boezems der Ob, Jenissei
en Pjasina. De oppervlakte van dat ijs was vuil, niet helder en wit,
zooals de oppervlakte van gletscherijs of van zeeijs, dat nooit met land
of troebel rivierwater in aanraking kwam. Buiten de groote rivieren is
het ijs nl., als de sneeuw gesmolten is, dikwijls met een gele laag slijk
bedekt. Deze laag bestaat blijkbaar uit slib, dat met het rivierwater
naar beneden gespoeld en later door den golfslag op het met sneeuw
bedekte ijs geworpen is. De laag sneeuw doet den dienst van zeef en
scheidt het slib weder van het water, dat dus na het smelten van de
sneeuw ook op werkelijk zeeijs een laag vuil neerleggen kan, die de
overblijfselen bevat van een menigte kleine organismen, welke anders
slechts in zoet water leven.

5 Augustus. Nog altijd onder zeil in de Kara-zee, waarin hier en
daar een stuk ijs ronddreef. Het ijs verdween geheel, toen wij ten N.W.
van Beli-Ostrow waren. Dikwijls in den loop van den dag hadden wij
slechts 9 m. diepte, wat evenwel wegens de vlakke gesteldheid van den
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zeebodem niet gevaarlijk is. Nevel, sterke beweging in het water en een
frissche tamelijk harde bries vertraagden onze reis.

6 Augustus. Om 3 uur 's morgens kregen wij land in zicht. In den
nevel waren wij een eind ver de buitenste mondingsgolf der Jenissei
ingevaren, zoodat wij omkeeren moesten, ten einde Dickson-haven,
de plaats onzer bestemming, te kunnen bereiken. De punten der
masten van de Express waren over de eilanden heen naar 't Noorden
zichtbaar en weldra lagen beide schepen ten Z. van een eiland voor
anker, dat wij voor Dickson-eiland hielden. Toen kort daarop ook de
Fraser naast ons kwam liggen, vernamen wij dat dit een misverstand
was. Het strand, dat, van onze eerste ankerplaats uit gezien, tot het

Moeraserts-vormingen, die mangaan bevatten, uit de Kara-zee, op % der
natuurlijke grootte.

vasteland scheen te behooren, behoorde in werkelijkheid tot het vrij
uitgestrekte eiland, binnen hetwelk de haven zelf gelegen was.

Na een excursie op het land, waar wij een nest met sneeuwhoenders
zagen en Dr. Kjellman op de Diorit-gesteenten van het eiland een vrij
rijke verzameling planten kon bijeenbrengen, voor een gedeelte behoo-
rende tot soorten, die hij tot dusver nog niet in de arctische gewesten
had aangetroffen, lichtten wij het anker weder om de werkelijke haven
op te zoeken.

Kapitein Palander voer in de stoomsloep vooruit, om het nog on-
bekende vaarwater te onderzoeken. Op zijn weg trof hij een buiten-
gewoon vetten en grooten beer aan, dien hij nederschoot. Even als de
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beer, dien Théel in 1875 n^er schoot, had hij slechts mos en korst-
mossen in zijn maag en daar het niet zeer waarschijnlijk is, dat de
beer in deze streken des zomers bijzonder veel zeehonden vangen kan,
zoo mag men vermoeden, dat zijn voedsel hoofdzakelijk uit planten-
stoffen bestaat, waarbij dan misschien het een of ander rendier komt,
't welk hij plotseling weet te overvallen. In 1875 zagen wij hier een
ouden mannetjesbeer heel vreedzaam met eenigerendieren samenweiden,
waarschijnlijk met het plan een hunner zoo dicht te naderen, dat het
binnen het bereik zijner klauwen viel. De beren moeten overigens op
dat gedeelte der Noordkust van Siberië zeer talrijk zijn, daar wij gedu-
rende de weinige dagen dat wij ons hier ophielden, nog weder twee

Doorsnede van de Zuidkust der Matotsjkin-straat,
het ontstaan der steenwallen op het strand voorstellende.

eveneens zeer vette beren neerschoten. De haven, die thans door lui-
tenant Bove in kaart gebracht is, werd in 1875 door mij ontdekt, en
Dicksonhaven geheeten. Het is, voor zoover bekend, de beste haven aan

de geheele Noordkust van Azië en zij zal in de toekomst zeker een
groote beteekenis verkrijgen voor den uit- en invoer van Siberië. Zij is
aan alle zijden door rotseilanden omgeven en daardoor volkomen be-
schut; de ankergrond is goede leembodem. De haven kan zoowel van
de Noord- als van de Zuidwestzijde binnengeloopen worden. Toch moet
men bij het binnenzeilen voorzichtig zijn, daar hier en daar nog wel
een rots of klip kan gelegen zijn, die op luitenant Bove's, in aller ijl
vervaardigde schetskaart niet opgegeven staat. Het water wisselt waar-
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schijnlijk met het jaargetijde en met ebbe en vloed sterk in zoutgehalte,
maar is nooit, zelfs niet aan de oppervlakte, volkomen zuiver. Het kan
dus slechts in den uitersten nood tot het koken der spijzen gebruikt
Avorden. Intusschen leveren twee beken, die zich van het vasteland,
de een ten N. de ander ten Z. van de haven, ontlasten, een rijken
voorraad goed water. Bovendien is water te verkrijgen van eenige der
sneeuwbedden, die tot aan den herfst op verschillende plaatsen der
strandhellingen in de buurt van de haven te vinden zijn.

Bij onze aankomst zagen wij zes wilde rendieren op Dicksoneiland
weiden, van welke Palander er een doodde; op de anderen werd te ver-
geefs jacht gemaakt. Buitendien zagen wij, zooals reeds vermeld is, eenige
beren en overal tusschen de steenhoopen vond men overblijfselen van
lemmingen en vossen. Overigens was het hoogere dierlijk leven er vrij
arm. Van vogels zagen wij b. v. alleen maar sneeuwgorsen, die in massa
tusschen de steenen in zoowel op het vasteland als op de eilanden broed-
den, een nest sneeuwhoenders, een menigte snipachtige vogels, vooral
strandloopers en Phalaropussoorten, die evenwel niet nader bepaald
werden; eidereenden, gryl-koeten en burgemeesters in kleiner aantal,
evenals pooleenden en duikeenden in iets grooter getal. Donsvogels
kwamen niet voor, en daar er geen steile kustrotsen aanwezig waren,
zag men er ook geen alken-koloniën. Een school visschen werd in
de Lena-sund gezien, en waarschijnlijk is het water er zeer vischrijk.
Buitendien moeten hier in zekere tijden van het jaar ook zeehonden
en witte dolfijnen in niet gering aantal voorkomen. Zonder twijfel
had men vroeger bij de jacht op deze dieren een hut gebruikt, waar-
van thans nog eenige overblijfselen op een der kleine rotseilanden
bij den noordelijken ingang der haven zichtbaar waren. De ruïne, als
men dezen naam voor een vervallen houten hut gebruiken mag, toonde
aan, dat het gebouw uit een kamer met haard en een afzonderlijk ge-
legen schuur bestaan had, en dat het slechts in den zomer tot verblijf-
plaats gediend had voor die jagers en visschers, welke gedurende den
tijd der vischvangst van de zuidelijk gelegen, thans eveneens verlaten
"Simovien" ' hierheen kwamen.

Ik ben overtuigd dat er eens nog een tijd komen zal dat er te Dickson-
havên groote magazijnen en vele het geheele jaar door bewoonde plaat-

1 Woonplaatsen, die zoowel voor het verblijf in den zomer als voor dat in
den winter bestemd zijn.
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sen gevestigd zullen zijn. Thans is de streek tot Goltschicha volkomen
onbewoond, ofschoon, zooals achterstaande kaart aanwijst, vroeger tal-
rijke woonhuizen aanwezig waren, die langs het strand der zee en den
oever der rivier, en van de monding der Jenissei tot aan de Pjasina
opgetrokken waren. Deze zijn sedert geruimen tijd verlaten, vooreerst

zeker, dewijl de jacht zoozeer afnam; doch ook, omdat een verande-
ring in de eenvoudige en onberispelijke zeden der vroegere dagen zelfs
hier op de verre noordkust van Siberië nieuwe behoeften in 't leven
riep, die moeilijk te bevredigen waren in een tijd, toen nog geene
stoombooten het verkeer op het stroomgebied der Jenissei onderhielden.
De moeilijkheid om meel aan te voeren had bijv. voor eenige tiental-
len jaren, dus vóórdat het stoombootverkeer op de Jenissei begonnen
was, tengevolge, dat een aan den oostelijken oever der rivier onder
726 25' N.B. gelegen Simovie verlaten werd.

De Simoviën aan de monding der Jenissei vormden in hun tijd de
verst naar 't N. gelegen vaste woonplaatsen der Europeesche volksstam-
men. ' Daar zij aan den voet der kale toendra's gelegen waren en bloot-
gesteld aan voortdurende sneeuwstormen in den winter of zware nevels
gedurende het grootste gedeelte van den hier zoo korten zomer, schijnt
het wel dat hunne bewoners de gelegenheid om veel van het leven te
genieten hier niet hebben kunnen vinden. De reden , waarom juist deze
streek tot verblijf gekozen werd, vooral in een aan goeden grond zoo
rijk land als Siberië, is dan ook niet gemakkelijk te verklaren. De over-

blijfselen eener oude Simovie (Krestowskoj), die ik zag, toen ik te

zamen met Dr. Lundström en Dr. Stuxberg in het jaar 1875 de rivier
de Jenissei opvoer, maakte evenwel den indruk dat men zich daar
nimmer recht tehuis gevoeld heeft. Drie met turf gedekte huizen
stonden er nog, en wel in zulk een toestand, dat men zich nog
een begrip kon vormen van de inrichting en het leven, dat daar eens
geleid was. leder huis vormde een waar labyrinth van zeer kleine kamers:

IDe noordelijkste vaste woonplaats, thans door Europeanen ingenomen, is

de Deensche handelsplaats Tasiusak in N. W. Groenland, onder 73° 24' N. B.

Hoe weinig men zelfs in Rusland van de vroegere Woonplaatsen aan de mon-

ding der Jenissei weet, blijkt uit het werk ''Neueste Nachrichten über die nörd-

lichste Gegend von Sibirien , zwischen den Flüssen Pjassida und Chatanga in Fra-
gen und Antworten abgefaszt. Mit Einleitung und Anmerkungen vom Heraus-

geber'' (K. E von Baer und Gr. v. Helmersen, Beitrage zur Kenntnisz des rus-
sischen Reiches, IV, 269, Petersburg 1841.)
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woonkamers met slaapplaatsen, die aan de muren vast zaten; achter-
kamers met zeer groote haarden; badkamers met kachels voor stoomba-
den • traanmagazijnen met groote , uit kolossale boomstammen uitgeholde
en geheel met traan doortrokken troggen; spekschuren, waarin de over-
blijfselen van witte dolfijnen enz. Alles bewees, dat de plaats haar bloei-
tijd gehad had. Er was toch een tijd, toen hier werkelijk welvaart heerschte,
toen het huis goed onderhouden werd en de plaats met al haar een-

zaamheid het middenpunt vormde van een leven, dat misschien rijker
was aan vrede en geluk dan men oppervlakkig wel denken zou.

In het- jaar 1875 woonden een "Prikaschik" (bestuurder) en drie

Ruïnes van een Simovie bij Krestowskoj.
Naar een teekening van A. Stuxberg.

russische werklieden het geheele jaar door te Goltschicha. Sverevo was
door een man en Priluschnoj door een grijsaard en zijn zoon bewoond.
Allen waren arm; zij woonden in kleine, met turf gedekte hutten, be-
staande uit een voorkamer en een rookerige, met roet bedekte en vuile
kamer, waarin een groote vuurhaard, houten banken langs den muur
en een hooge boven den vloer aan den muur bevestigde slaapplaats.
Huisraad was er bijna niet. Slechts vischtuig en jachtgereedschap vond
men er in grooter hoeveelheid; verder nog eenige potten en ketels en
allerlei voorwerpen om thee te koken. De huizen lagen allen dicht
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bij den oever der rivier en wel zoo hoog, dat de voorjaarsoverstroomin-
gen zoo ver niet konden komen. In hun naaste omgeving lag een hoop
afval en vodden, die nooit opgeruimd werd, waarop een menigte magere
trekhonden rond sprongen om er hun voedsel uit te zoeken.

Voor de bewoners dezer streken moet het aantal russische vrouwen
geenszins voldoende zijn: althans de kozak Feodor, die in de jaren
1875 en 76 eenige ongelukkige pogingen deed om mij als loods van

dienst te zijn en die zelf reeds een rimpelige oude vrijer geworden was,
beklaagde er zich over, dat het schoone geslacht onder de Russen
zeer slecht vertegenwoordigd was. Hij bracht het gesprek zeer dikwijls
op de voordeden van gemengde huwelijken, terwijl hij (ik weet niet
of de herinneringen dan wel de hoop hem dit ingaf) van meening was,
dat een Dolganenvrouw in die streken de wenschelijkste partij was
voor een trouwlustig man.

lets meer naar 't zuiden, maar nog ver ten noorden van de boom-
grens zijn er evenwel zeer welgestelde boeren, die groote, uit vele
huizen en kamers bestaande Simoviën bewonen, waarin een zekere
weelde heerscht; waarin men op tapijten van pelswerk loopt; waarin
de vensters heel en de heiligenbeelden met goud en zilver bedekt zijn,
de muren met spiegels voorzien en met sierlijke kopergravures, portret-
ten van den russischen keizer en van generalen, behangen zijn. Deze
welvaart ontstond door hun handel met de inboorlingen, die met hun
rendierkudden op de toendra's rondzwerven.

De rotsen rondom Dicksonhaven bestaan uit Dioriet, dat hard en
moeielijk te breken is, maar gemakkelijk verweert. De heuvels zijn
daarom zeer dikwijls zoo gespleten, dat zij slechts colossale steenhoo-
pen vormen. Zij zijn met een grooten rijkdom van korstmossen over-
dekt en op de vlakten tusschen
de volgende Phanerogamen :

Cineraria frigida Richards.
Erigeron uniflorum L.
Saussurea alpina DC.
Taraxacum phymatocarpum J.Vahl
Gymnandra Stelleri Ch. & Schl. H
Pedicularis sudetica Willd.

„ hirsuta L.
„ Oederi Vahl.

deze heuvels in vond Dr. Kjellman

Eritrichium villosum Bunge.
Myosotis silvatica Hoffm.
Astragalus alpinus L.
Oxytropis campestris (L) DC.
Dryas octopetala L.
Sieversia glacialis R. Br.
Potentilla emarginata Pursh.
Saxifraga oppositifolia L.
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Saxifraga bronchialis L.
„ Hirculus L.
„ stellaris L.

~ nivalis L.
„ hieraciifolia Waldst. & Kit.
„ punctata L.

„ cernua L.
„ rivularis L.
„ caespitosa L.

Chrysosplenium alternifolium L.
Rhodiola rosea L.
Parrya macrocarpa R. Br. l

Cardamine pratensis L.
„ bellidifolia L.

Eutrema Edwardsii R. Br.
Cochlearia fenestrata R. Br.
Draba alpina L.

„ oblongata (R. Br.) DC.
„ corymbosa R. Br. -r~
„ Wahlenbergii Hn.
„ altaica (Ledeb.) Bunge.

Papaver nudicaule L.
Ranuncukis pygmaeus Wg.

„ hyperboreus Rottb.
„ lapponicus L.
„ nivalis L.
„ sulphureus Sol.
„ affinis R. Br.

Caltha palustris L.
Wahlbergella apetala (L.) Fr.
Stellaria Edwardsii R. Br.

Cerastium alpinum L.
Alsine arctica Fenzl.

„ macrocarpa Fenzl.
„ rubella Wg.

Sagina nivalis Fr.
Oxyria digyna (L.) Hill.
Rumex arcticus Trautv.
Polygonum viviparum L.

„ Bistorta L. ~^~

Salix polaris Wg.
Festuca rubra L.
Poa cenisea All.
„ arctica R. Br.

Glyceria angustata R. Br.
Catabrosa algida (Sol.) Fr,

„ concinna Th. Fr.
Colpodium latifolium R. Br.
Dupontia Fisheri R. Br.
Koeleria hirsuta Gaud.
Aira caespitosa L.
Alopecurus alpinus Sm.
Eriophorum angustifolium Roth.

„ vaginatum L.
„ Scheuchzeri Hoppe.

Carex rigida Good.
„ aquatilis Wg.

Juncus biglumis L.
Luzula hyperborea R. Br.

„ arctica 81.
Lloydia serotina (L.) Reichenb.

Onze botanici brachten dus op het land een niet onbelangrijke ver-
zameling bijeen, in aanmerking genomen de noordelijke ligging der
streek. In de zee werden daarentegen geen grootere zeewieren aange-
troffen , wat ook niet te verwachten viel, daar de proeven met Ekman's
diepwaterschepper aantoonden dat het zoutgehalte van het water in
de diepte even zoo gering was als aan de oppervlakte, nl. slechts 0,3 °

/o .
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Ook de temperatuur van het water was bij ons bezoek ongeveer dezelfde
als van de oppervlakte, nl. + 9" tot + io°. In het voorjaar, na het smel-
ten van de sneeuw, is het water hier waarschijnlijk volkomen zoet,
in den winter echter koud, en bevat het misschien evenveel zout als
op den bodem der Kara-zee.

Onder zoo afwisselende hydrografische toestanden zou men verwach

Sieversia glacialis R. Br. — Van Dicksonhaven.

ten op den zeebodem slechts een buitengewoon schrale zeefauna aan
te treffen. Dit is echter volstrekt het geval niet. Het dreggen in de
haven schonk Dr. Stuxberg een alles behalve onaanzienlijken buit, die
uit dezelfde vormen bestond als degene, welke in het zoute water op de
Kara-zee wordt aangetroffen. Deze omstandigheid schijnt te bewijzen dat
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zekere vormen van evertebraten een veel grootere wisseling in tempe-

ratuur en zoutgehalte van het water verdragen kunnen dan de wieren
en dat er een aantal soorten zijn, die, ofschoon zij in den regel in
het sterk afgekoelde en veel zout bevattende water op den bodem der
Kara-zee leven, toch ook, zonder dat het hun deert, een belangrijke
vermindering van het zoutgehalte en een toenemen van de temperatuur
tot ongeveer 12° verdragen kunnen.

Voor de wetenschap onzer dagen, die zoo dikwijls het voorkomen
van een noordelijken vorm naar 't zuiden verplaatst, of omgekeerd,
en dit wel op grond van verreikende conclusies, moest het wel van
zeker belang zijn te weten, welke vormen bij afwisseling in bijna zoet
water met een temperatuur van -\- 10 ° en dan weder in tot —2,7"af-
gekoeld water in een zee, die bijna hetzelfde zoutgehalte heeft als de
Middellandsche, kunnen leven. De eigenaardigste vormen waren naar
Dr. Stuxberg: een Mysissoort, Diastylis Rathkei Kr., Idothea erttomon
Lin., Idothea Sabinei Kr., twee soorten Lysianassiden, Pontoporeia
setosa Stbrg., Halimedon brevicalcar Goës , een Anneliden soort, een
Molgula, Yoldia intermedia M. Sars, Yoldia (?) arctica Gray en een
Solecurtus.

Drijfhout, deels kleinere takken en stukken van wortels, deels ge-
heele boomen met gedeelten van takken en wortels, die er nog aan
vastzaten, kwam in het binnenste gedeelte van eenige beschutte boch-
ten van Dicksonhaven in zulk een massa voor, dat de zeeman zich
daar zonder moeite van de noodige brandstof voorzien kan. De hoofd-
massa van het drijfhout, dat de rivier afdrijft, blijft evenwel niet aan
haar eigene oevers liggen, maar drijft naar volle zee, om daar met de
zeestroomingen op en af te gaan, totdat het hout zooveel water inge-
zogen heeft, dat het zinkt, of op de kusten van Nova-Zembla, de
Noordkust van Azië, Spitsbergen of ook op Groenland geworpen wordt.
Een gedeelte van het drijfhout zinkt, voor dat het de zee bereikt, dik-
wijls op zulk een wijze, dat de stammen rechtop in den bodem der
rivier staan met het eene gedeelte als met de wortelen in het zand vast-
gehouden. Zij kunnen op die wijze voor de scheepvaart, althans op de
ondiepere plaatsen der rivier, zeer lastig worden. Een zeeboezem, vlak
buiten Dicksonhaven, was zelfs bijna versperd door zulke door de na-
tuur gevormde palissaden van drijfhoutstammen.

7 Augustus. De Vega nam kolen van de Express in. 's Avonds kwam
de Lena aan, 36 uur nadat de Vega in deze haven het anker geworpen
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had, d. i. juist op den bepaalden tijd. Over hare reis deelt Dr. Alm-
quist het volgende mede:

"Den 2den Augustus gingen wij, Hovgaard, Nordquist en ik, aan
boord der Lena om een tocht naar Beli-Ostrow te maken. Wij zouden
aan de Z. W. punt landen en daar botanische en zoölogische onder-
zoekingen doen. Daarop zouden wij eenige aandacht wijden aan het
strand, dat daar tegenover lag, nl. dat van Jalmal, en de daar wo-
nende Samojeden opzoeken.

"Wij verlieten de Vega om n uur 'svoorm. In den loop van den

Evertebraten van Dicksonhaven.
a. Yoldia arctica Gray, 1 2/3 der natuurlijke grootte, b. Diastylis Rathkei Kr.,

driemaal vergroot.

dag zagen wij hier en daar in het zuiden los ijs en om 10' 2 uur 's avonds
stieten wij op een groote, ongeveer 300 m. breede strook los ijs, dat
zich in de richting van 't N. O. naar 't Z. W. uitstrekte. Wij kwamen
er zonder moeite doorheen. Gedurende den nacht troffen wij nu en
dan los ijs aan en 's morgens nog een strook van grootere ijsbrokken. In
weerwil van regen en mist gelukte het ons door onophoudelijke peilin-
gen met het dieplood ter diepte van 10—3 ', 2 m. water de straat tus-
schen Beli-Ostrow en het vasteland te vinden, en den 3den Augustus
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's voorm. 11 uur wierpen wij iets ten O. van de zuidpunt van het eiland
het anker. De Lena lag in 3' . 2 m. water, ongeveer 1 eng. mijl verin
zee. Het strand bleek zoo ondiep te zijn, dat wij onze boot onge-
veer 300 m. van het strand verlaten en wadende aan land moesten
gaan. Beli-Ostrow bestaat geheel uit fijn zand en slechts op dat gedeelte
van het strand, dat door zeewater bespeeld wordt, zag men eenige
steenen zoo groot als walnoten; verder binnenlands vonden wij zelfs
geen enkel steentje, ook niet van de grootte van een nagel. Het hoogste
punt van het eiland scheen nauwelijks 3 m. boven den zeespiegel te

liggen. Op dat gedeelte van het eiland, dat door het zeewater over-
stroomd wordt, d. i. het strand, en hier en daar in eenige diepe bochten
is het fijne zand zonder eenig spoor van plantengroei. Waar de bodem
zich een weinig verheft, is hij met een zwart en wit bekleedsel van
mos en korstmossen bedekt; tusschen deze liggen in lange tusschen-
ruimten verstrooid kleine grasheuveltjes. Eerst nog verder het binnen-
land in en eigenlijk slechts rondom de moerassige oevers der talrijke
kleine zoetwatermeren en bij de poelen en moerassen is de grond licht
groen gekleurd. De hoogere planten worden slechts door 17 soorten
vertegenwoordigd, alle klein en verschrompeld, terwijl de meeste
slechts eenige millimeters boven het land uitsteken. ' Slechts zeer weinige
planten bereikten een hoogte van 15 dm. Geen wilgensoort, geen bloem
van een andere kleur dan groen en wit werd ergens aangetroffen.

"Ook de korstmossen-flora was armzalig. Geen der soorten toonde
een eenigszins meerdere weelderigheid, en slechts zelden leverde het
zwarte en witte korstmossenkleed ergens een "apothecium" op. Het
weelderigst was de groei der korstmossen op het drijfhout aan het
strand en op de heuveltjes in de moerassen. De grootere korstmossen,

1 De hier gemaakte verzamelingen zijn bij onze terugkomst door Dr. Kjellman
bepaald, die er de volgende lijst van opmaakte:
Saxifraga stellaris L. Aira caespitosa L.

„ cernua L. Hierochloa pauciflora R. Br.
„ rivularis L. Eriophorum russeolum Fr.

Cochlearia fenestrata R. Br „ Scheuchzeri Hoppe.
Stellaria humifusa Rottb. Carex salina Wg.
Sagina nivalis Fr. „ ursina Desv.
Arctophila pendulina (Laest) Ands. Luzula hyperborea R. Br.

Catabrosa algida (Sol.) Fr „ arctica 81.
Dupontia Fisheri R. Br.
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zooals rendier- en ijslandsche mos, kwamen uiterst zeldzaam voor. Wij
vonden ongeveer 80 soorten. Van gewone mossen verzamelde Nordquist
ongeveer 20 soorten. De land-evertebraten waren zoo spaarzaam vertegen-
woordigd, dat slechts drie Diptera en een soort der Hymenoptera, als-
mede eenige poppen van insekten en spinnen konden verzameld worden.
Slechts Poduren waren er overvloedig, en bedekten geheele terreinen
van den bodem aan het strand. Wij hebben verscheidene rendierkudden
gezien, maar konden ze niet onder schot krijgen. Een kleine visch van
het geslacht derkwab-alen werd door Nordquist gevangen in een meer, dat
met de zee in verbinding stond. In groote menigte vond men er nog
versch drijfhout, terwijl verder op het land hier en daar een verrotte

stam lag.
"Regen en mist maakten een plaatsbepaling onmogelijk. Gedurende

den nacht voeren wij over de sond, en wierpen ongeveer i\2 eng. mijl
van het strand van Jalmal het anker, tegenover eenige Samojedenten-
ten, die wij een eind van het strand af ontdekt hadden. Bij even on-
gunstig weder als den vorigen dag beproefden wij daar te landen, maar
vonden het water te ondiep. Eerst tamelijk ver naar 't Oosten gelukte
het ons het strand te bereiken op een punt, waar het land met een
ongeveer 9 m. hoogen rand in zee uitliep. Boven dezen rand, die uit los
zand bestond, vonden wij een vlakte, die er uitzag als een rijk be-
sproeide toendra, vol moerassen en beken die haar dus een zeer groen
aanzien gaven. Om de Samojeden te ontmoeten gingen wij nu naar het
Westen, passeerden verscheidene beken , die hun bed diep in den bodem
uitgegraven hadden en door hooge oevers ingesloten waren, totdat wij,
na een wandeling van een half uur, aan een breede, maar niet bij-
zonder diepe rivier kwamen, die wij onmogelijk doorwaden konden.
Wij keerden dus naar onze boot terug, met het plan om aan de overzij
der rivier een landingsplaats te zoeken. Daar de Lena echter zoover
van land af lag en de wind toenam , meende de kapitein dat de tijd
ons niet zou toestaan een zoo groot uitstapje te maken.

"Voor zoover -wij dit uit ons kort bezoek konden opmaken, scheen
de plantengroei op dit gedeelte van Jalmal zeer rijk. Vooral de hooge
strandoevers waren rijkelijk met phanerogamen en korstmossen bedekt,
en zouden alleszins een nader onderzoek waard zijn geweest. Onze slechts
vluchtige waarnemingen over de daar heerschende vruchtbaarheid kun-
nen evenwel voor een vergelijking met de flora van Beli-Ostrow van
belang zijn; wij verzamelden en beschreven een gedeelte der hoogere



187JALMAL.

planten ', alsmede ongeveer 40 soorten van korstmossen. Nordquist
bevond de fauna gelijk aan die van het naburige eiland en vond boven-
dien twee soorten van Coleoptera.

"Nadat wij 26 uur in de sond stilgelegen hadden, lichtten wij weder
het anker en voeren naar 't Oosten, ons steeds in een geul van 10—16
m. diepte houdende. Wij konden haar niet verder oostwaarts vervolgen ,

maar moesten, ofschoon wij dicht bij het oosteinde van Beli-Ostrow
waren, besluiten om te keeren, en weer door den westelijken ingang
de sond uit te zeilen. Aan de noordkust van het eiland zagen wij een

menigte gestrand ijs, en dit gedeelte van de kust was van zee uit ge-
zien volkomen gelijk aan het gedeelte dat wij bezocht hadden. Den

7 den Augustus kwamen wij in Dicksonhaven aan."
Uit luitenant Hovgaard's bericht over dit zelfde uitstapje wordt hier

een kaart van Beli-Ostrow en de in de buurt gelegen kust van Jalmal
ontleend, waarop ik de sond tusschen het eiland en het vasteland naar

Malygin genoemd heb , een der kloeke russische zeevaarders, die voor
bijna 50 jaar er het eerst door zeilden.

Jalmal is zoo zelden door Europeanen bezocht en hetgeen zij daar
gezien hebben, is in werken opgenomen, die zoo moeilijk binnen
het bereik vallen, dat het hier wellicht de plaats is het belangrijkste,
wat van dit schiereiland bekend is bijeen te voegen, en daarbij de
noodzakelijkste litteratuur op te geven. Wat vooreerst den naam be-
treft, men schrijft dien ook "Jelmertland" ~, maar dit is te eenenmale
onjuist. "Jalmal" is van Samojeedschen oorsprong, en heeft volgens een

1 Zij zijn naar de bepaling van Dr. Kjellman de volgende:
Saxifraga cernua L. Arctophila pendulina (Laest) And.

„
caespitosa L. Catabrosa algida (Sol.) Fr.

Cochlearia fenestrata R. Br. „ concinna Th. Fr.
Draba alpina L. Dupontia Fisheri R. Br.
Ranunculus sulphureus L. Calamagrostis lapponica L.

„ nivalis L. Carex salina Wg.
„

pygmaeus Wg.
„ rigida Good.

„
lapponicus E. Eriophorum russeolum Fr.

~ borealis Trautv. Luzula arcuata Sm. S. hyperborea R. Br.
Stellaria Edwardsii R. Br. Lloydia serotina (L.) Reichenb.
Salix glauca L.

"Op de kaarten in Van Linschotens werk, reeds vroeger aangehaald en in
1601 gedrukt, en in Blavii "Atlas Major" (1665, I, 24 en 25), wordt dit land
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mededeeling van den bekenden taaikenner Dr. E. D. Europaeus de zoo
duidelijke beteekenis "Einde van het land". "Jelmert" echter was een
bootsman bij den hollandschen walvischvaarder Vlaming, die in 1664
om de noordpunt van Nova-Zembla naar Barents' winterhaven en van

daar verder naar het Zuidoosten zeilde. Vlaming zelf zag, toen hij om-
keerde , geen land, ofschoon alles er op wees dat zich land in de buurt
bevinden moest; maar verscheidenen van de bemanning geloofden land
te zien en het bericht, hiervan aan een hollandschen kaartteekenaar,
Dirk Rembrantsz. van Nierop gegeven, was oorzaak dat het land op
verschillende kaarten geteekend werd, gewoonlijk in den vorm van een
groot eiland in het noordelijk gedeelte der Kara-zee. Dit eiland werd
"Jelmert-land" ' genoemd.

De overeenkomst van naam tusschen Jelmert-land en Jalmal en de
twijfel aan het bestaan van het op de kaarten het eerst aangewezen
Jelmert-eiland heeft naderhand aanleiding gegeven, dat de naam Jel-
mert-land overgedragen werd op het schiereiland, dat de mondingsgolf
van den Ob van de Kara-zee scheidt. Hierbij moet evenwel opgemerkt
worden, dat de naam Jalmal niet voorkomt in de andere geschriften
over de vaarten van de Europeesche wateren naar den Ob. Voor de
eerste maal heb ik dien in het bericht over Skuratow's reis in het jaar
1737 aangetroffen, ter aanwijzing van de noordoostelijke punt van het
schiereiland, dat thans dezen naam draagt ~.

De grasrijke vlakten van Jalmal leveren den Samojeden in den
zomer zeer geliefkoosde rendierweiden. Het land moet dan in verge-
lijking met andere streken aan de kust der Ijszee een zeer talrijke be-
volking hebben, waarvan het grootste gedeelte evenwel in den winter
met hunne aanzienlijke rendierkudden naar 't Zuiden trekt. Toch be-
hoort het land tot de minst bekende gedeelten van het Russische rijk.
Eenige ophelderende bijzonderheden kan men aan de beschrijving der
volgende reizen ontleenen :

Selifontow 1737. De geodeet Selifontow maakte in de maanden Juli
en Augustus op rendiersleden een reis langs de kust van de Obi-golf

"Nieu West Vriesland" en "West Frisia Nova" genoemd, namen, die wel inge-
drukte werken den voorrang hebben. maar toch niet de voorkeur verdienen boven
de namen, die de bewoners zelven aan hun land geven.

Vgl. N. Witsen (1785) p. 902.
- Vgl. Wrangei's "Reise" (Berlin 1839) p. 38.
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naar Beli-Ostrow. Over deze reis schijnt helaas niets openbaar gemaakt
te zijn dan wat men bij Lütke, "Viermalige Reise" enz. (Berlin 1835,
p. 66), en bij Wrangel "Sibirische Reise" (Berlin 1839, P- 37), aantreft.

Sujeff, 1791, bereisde op bevel van Pallas het zuidelijk deel van Jal-
mal, en wel van Obdorsk uit naar de Karische golf, en geeft over
zijne op deze reis gedane waarnemingen een zeer belangrijk bericht,
't welk voorkomt in Pallas' "Reise durch verschiedene Provinzen des
russischen Reiches" (Petersburg 1771—76 111, 14—35).

Krusenstern 1862. Gedurende" zijn tweede reis in de Kara-zee , die
daarmede eindigde, dat het schip Jermak op het strand van Jalmal
ongeveer onder 69° 54'NB. verlaten moest worden, redde zich de jon-
gere Krusenstern met zijn bemanning op de kust, waar hij den 28sten
September van alles beroofd aankwam. Hij bezat, toen hij het land
bereikte, niets meer en was zeker verloren geweest, als hij niet dicht
bij de landingsplaats een rijken Samojeed ontmoet had, die meer dan
2000 rendieren bezat, de schipbreukelingen zeer vriendelijk opnam en
hen met rendieren naar het in rechte lijn 500 werst, maar volgens
berekening van den Samojeed wel 1000 werst van daar gelegen Obdorsk
vervoerde. In de beschrijving der reizen van Krusenstern, die ik heb
kunnen machtig worden, komen tot mijn leedwezen geen verdere be-
richten voor over den volkstam, met welken hij op zijn merkwaardige
reis in aanraking kwam '.

Waldburg-Zeil en Finsch 1876. Een zeer uitvoerige en buitengewoon
belangwekkende beschrijving der physische gesteldheid van het zuide-
lijkst gedeelte van het schiereiland vindt men in de geschriften over
de reis van graaf Waldburg-Zeil en Dr. Finsch in het jaar 1876 ~.

Schwanenberg 1877. Op het noordelijkst gedeelte van Beli-Ostrow
landde kapitein Schwanenberg op den merkwaardigen tocht, dien hij in
het genoemde jaar van de Jenissei naar Petersburg maakte. Men zag
geen spoor van menschen, wel van rendieren en beren. De zee was tot

' "Paul von Krusenstern. Skizzen aus seinem Seemannsleben"' (Hirschberg in
Schlesiën). Verderop zal ik eenige meerdere bijzonderheden over de beide reizen
van Krusenstern in de Kara-Zee mededeelen.

2 "Deutsche geographische Blatter. Herausg. von der Geographischen Gesell-
schaff' in Bremen, door M. Lindeman (I, 1877; 11, 1878). O. Finsch, "Reise

nach West-Sibirien im Jahre 1876" (Berlin 1879). en daarin een opgave
van de litteratuur van de hand van graaf von Waldburg-Zeil onder den titel
"Litteratur-Nachweis für das Gebiet des unteren Ob.'
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aan het strand diep genoeg voor diepgaande schepen (Particuliere mede-
deeling).

De Zweedsche expeditie 1875. Wij landden op deze reis ongeveer in
het midden der Westkust van Jalmal. Om een denkbeeld te geven van
de gesteldheid des lands zal ik hier aan het bericht, dat door mij van
deze reis gegeven ' en weinig verspreid is, het volgende ontkenen :

"Den Bsten Augustus 's nam. landde ik met Lundström en Stuxberg
op een vooruitstekende punt van Jalmal, op de noordzijde der monding
van een vrij belangrijke rivier. De landingsplaats lag onder 72° 18' NB.
en 68' 42' O.L. Het land werd hier door een lage bocht begrensd,
achter welke zich op een afstand van 100 pas een steil strand verhief
van 6 tot 30 m. hoog. Nog weder achter die strandhelling lag een uit-
gestrekte , zacht golvende vlakte, die met een plantenkleed bedekt was,
wel buitengewoon eentonig maar toch nog weelderiger dan dat van Wai-
gats-eiland of Nova-Zembla. De eentonigheid van den plantengroei heeft
hier hoofdzakelijk haar grond in de overal gelijke gesteldheidvan den bo-
dem. Een bepaalde opening in dien strandwal vindt men nergens. Overal
bestaat de bodem uit zand en met zand vermengd leem, waarin ik geen
enkelen steen van de grootte van een bukskogel, of ook zelfs zoo groot
als een erwt, heb kunnen vinden, ofschoon ik verscheidene kilometers
langs de strandhelling gezocht heb. Ook van den zeebodem buiten de
kust haalde het schrobnet nergens steenen op, hetgeen daarom ook merk-
waardig is, dewijl het schijnt te bewijzen, dat het strandijs van Ob en
Jenissei niet naar dit gedeelte der Kara-zee afdrijft, en hier smelt. Overi-
gens bevatten de zandlagen ook geen subfossiele slakken , zooals dit op
de zandlagen der Jenissei-toendra het geval is, en ook de "Noachboo-
men" schijnen hier te ontbreken. Als men naar onze waarnemingenover

deze plaats mag oordeelen, dan onderscheidt zich dus het schiereiland
tusschen de Ob-monding en de Kara-zee wel zeer van de toendra, die
ten Oosten der Jenissei gelegen is.

"Bewoners zagen wij niet, maar overal op het strand waren sporen
van menschen zichtbaar, van welke een gedeelte op bloote voeten had
geloopen; eveneens van rendieren, honden en Samojeedsche sleden;
vlak boven het strand bevond zich een offerplaats, bestaande uit 45 op

1 Nordenskiöld, "Bericht over eene expeditie naar de monding der Jenissei
en naar Siberië in het jaar 1875'' (Bijlagen tot de schriften der Kon. Zweedsche
Akademie van Wetenschappen, Dl. 4, N». 1, p. 38-42).
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een hoop gelegde schedels van beren van verschillenden ouderdom, een
menigte rendierschedels, den onderkaak van een walrus, enz. Bij de
meeste berenschedels waren de hoektanden uitgebroken, en dikwijls
ontbrak de benedenkaak geheel en al. Eenige der beenderen waren met
mos begroeid en lagen in den grond weggezakt, andere waren, zooals
het vleesch, dat er nog aanzat, bewees, eerst in den loop van dit jaar
daar nedergelegd. Midden op den hoop beenderen waren vier stukken
hout overeind gezet. Twee daarvan bestonden uit stokken van 1 meter

Offerplaats op Jalmal.
Naar een teekening van A. R. Lundström.

lengte, waarin kerven gesneden waren om de rendier- en berenschedels
te kunnen dragen, die er ot bovenop gezet, of aan de ingesneden kerven
opgehangen, of er ook wel door een in het voorhoofdsbeen gesneden vier-
hoekig gat aangeregen waren. De twee andere , die blijkbaar de eigenlijke
godenbeelden der offerplaats waren, bestonden uit drijfhoutwortelen,
waarin men eenige sneden gemaakt had om oogen, mond en neus voor
te stellen. De gedeelten van de stukken hout, welke de oogen en den
mond voorstellen moesten, waren nog niet lang geleden met bloed be-
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streken en op den hoop beenderen lag nog het ingewand van een
eerst onlangs geslacht rendier. Dichter daarbij lagen de overblijfselen
van een stookplaats en een hoop afval, bestaande uit allerlei rendier-
beenderen en onderkaken van beren.

"Daar noch zandige strandhellingen een geschikte broedplaats voor

lommen , gryl-koeten , vischmeeuwen of dergelijke vogels opleverden, noch
ergens eilanden buiten de kust aangetroffen werden, waarop eider-
eenden of andere in koloniën broedende ganzensoorten hadden kunnen
nestelen, ontbrak hier dus het rijke leven der vogels van de poolzeeën.
In de riviermonding vlogen evenwel groote scharen van eider- en pool-
eenden rond, en op de zandbanken van het strand liepen scharen van
Calidris arenaria en de een of andere Tringa onrustig heen en weer,
om voedsel te zoeken. De eenzaamheid der toendra werd slechts afge-
wisseld door eenige leeuweriken en een valkenpaar met hunne jongen
(Falco peregrinus). Buitendien waren sporen van rendieren zichtbaar
en twee aan het strand opgezette vossenvallen toonden aan, dat ook
vossen in voldoende hoeveelheid in deze streken voorkwamen om er
jacht op te maken.

"Later in den avond, nadat eenige zonnehoogten ter bepaling der
ligging van de plaats genomen waren, roeiden wij weer naar boord en

zeilden verder, terwijl wij de kust op een afstand volgden. Hierbij voeren
wij eens tusschen het land en een lange streek grondijs door, dat langs
de kust ter diepte van 9—16 m. gestrand was. 's Nachts voeren wij een
plaats voorbij, waar 5 Samojedententen opgeslagen waren, in wier na-
bijheid een menigte rendieren weidden. Het land werd thans zeer laag
en de zee werd veel minder diep. Wij richtten dus den koers naar 't
N.-W. en bereikten in die richting weldra dieper water. In weerwil
van het geringe zoutgehalte en van de hooge temperatuur van het bo-
venwater (-f- 7°,; C.), werd hier een Clio borealis en een menigte Cope-
poden aan de oppervlakte van het water gevangen."

De hier beschreven excursie en de landing van Almquist en van Hov-
gaard in 1878 van boord der Lena uit zijn de eenige gelegenheden, bij
welke, zoover mij bekend is, natuuronderzoekers het noordelijk deel
van het schiereiland bezocht hebben, dat de Kara-Zee van de Ob scheidt.
Zelfs Noorweegsche visschers bezoeken het zelden, wat hoofdzakelijk zijn
grond heeft in de ontoegankelijkheid der ondiepe oostkust en in het ge-
mis van havens. Tegenwoordig landen zij evenwel van tijd tot tijd om
water in te nemen en misschien ook om tegen den voorraad tabak, dien
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zij van hun rantsoenen bespaard hebben, tegen messen, die zij over
hebben, tegen oude uit de mode geraakte geweren, kruit, lood enz.,
produkten van de rendierteelt, van de jacht en de vischvangst der Sa-
mojeden in te ruilen. In 't begin liepen de inwoners weg, als zij de
Noorwegers zagen komen, en als zij geen tijd hadden dit te doen, be-
groetten zij hen deemoedig met een knieval of door het hoofd tot op
den grond te buigen. Zij wilden zich niet gaarne met hen inlaten om den
een of anderen handel te sluiten, en lieten ongaarne zien. wat zij bezaten.
Maar sedert de Samojeden bespeurd hebben dat de Noorwegers hun
geen kwaad deden, is het wantrouwen geweken, en heeft die groote
onderdanigheid geheel opgehouden. Thans is hun het bezoek van Euro-
peanen zeer welkom, vooreerst dewijl zich de gelegenheid voordoet
verschillende artikelen te ruilen, die zij noodig hebben , of die zij voor
hun genoegen en ter versiering aankoopen; maar verder ook zeker om
de afwisseling, die daardoor in het eentonig leven op de toendra ge-
bracht wordt. Als de visschers langs de vlakke kust zeilen of roeien ,

gebeurt het dikwijls dat de inboorlingen op de kust heen en weer loopen
en de vreemdelingen door teekenen dringend tot landen uitnoodigen.
Als dit gebeurt en er eenige rijkere Samojeden in de buurt wonen , wordt
den vreemdelingen terstond een voor de zeden van het volk bijzonder
gastvrij onthaal bereid, dat in meer dan één opzicht aan de beschrijvin-
gen uit het mythische tijdperk der beschaafde natiën herinnert.

Wat ik hier medegedeeld heb is ongeveer alles, wat wij van Jalmal
weten; men ziet er uit, dat hier nog een ruim veld voor ethnogra-
fische en natuurhistorische onderzoekingen gevonden wordt voor allen,
die in 't vervolg naar de Jenissei zullen varen.

Hoedanig is de winter aan de monding der Jenissei? Daarvan be-
zitten wij tegenwoordig nog geen kennis, daar tot dusver nog geen
wetenschappelijk gevormd persoon er overwinterd heeft. Daarentegen
heeft men een zeer boeiende beschrijving van een overwintering bij de
Briochowski-eilanden in de Jenissei onder 70 ° 48' N.8., door den Fin
Nummelin.

Ik bezocht de plaats den 27sten Augustus 1875. Het is een terrein,
dat slechts in den zomer voor de vischvangst aangedaanwordt, er in dien
tijd van het jaar zeer aantrekkelijk uitziet en een weelderige gras-
en struikvegetatie bezit. De woningen liggen aan een sond tusschen
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de Briochowski-eilanden, die de noordelijkste groep van dat labyrint
van eilanden vormen, 't welk het stroombed van de Jenissei tusschen
69 'L en 700 N.B. opvult, De vischvangst was voor dat jaar, bij
ons bezoek afgeloopen en de plaats verlaten. Maar twee kleine hui-
zen en een menigte leemen hutten, alle in goeden toestand, stonden
nog op het strand en leverden met een menigte aan land getrokken
booten en vele voor het inzouten der visschen bestemde houten vaten

de bewijzen van een industrie, die hier vroeger in den zomer wordt uit-

Leemen hutten op het Briochowski-eiland.
Naar een schets van prof. Nordenskiöld.

geoefend. Op deze plaats had Nummelin een der moeilijkste winters
doorgebracht, van welke de arctische litteratuur weet te verhalen. '

1 De bijzonderheden dezer overwintering ontleen ik ten deele aan de mondelinge
mededeelingen van Nummelin, ten deele aan de "Göteborgs Handels- och Sjö-
fartstidning" van 20 en 21 Nov. 1877. De daarin voorkomende eerste en, zoover
ik weet, eenige uitvoerige beschrijving der hier besproken vaart is met behulp
der dagboeken aan de redactie van dat blad door Schwanenberg en Nummelin
in de pen gegeven. Schwanenberg was eenige dagen vroeger met zijn in Jenisseisk
gebouwd schip te Gothenburg aangekomen.
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In het jaar 1876 had M. Sidoroff, bekend door zijn levendige be-
langstelling in de scheepvaart in de Siberische wateren, te Jenisseisk
een schip Sewernoe Sianie (Het Noorderlicht) laten bouwen en uitrusten ,

dat verschillende waren van de Jenissei naar Europa overbrengen zou. Het
werd onder het commando gesteld van den russischen kapitein Schwa-
nenberg. Onder dezen diende Nummelin als stuurman; behalve hen
had het schip een bemanning van 18 koppen, van welke de meesten

wegens misdaden naar Siberië verbannen waren. Ten gevolge van ver-

schillende ongelukken kon het vaartuig het eerste jaar niet verder dan
de monding der Jenissei komen, waar het op de bovengenoemdeplaats
in de winterkwartieren achtergelaten werd. Nummelin en vier banne-
lingen bleven aan boord , terwijl Schwanenberg en de overige bemanning
den 28sten September naar Jenisseisk terugkeerde. De vorst was reeds
begonnen. In de twee volgende weken bleef de temperatuur ongeveer
op o', terwijl helder weer met sneeuw en regen afwisselde. Den sden
October betrok de bemanning de winterkwartieren, nadat men drijfhout
bijeenverzameld en op hoopen gelegd had, om het later gemakkelijk
onder de sneeuw te kunnen vinden.

Den ióden October toonde de thermometer om 8 uur des morgens
—4,5" en daalde daarna steeds meer, tot het kwikzilver na den
21 sten October gedurende eenige dagen voortdurend onder ■— 10 ü

stond. Den 26sten October had men — 18', maar in de eerste dagen van

November steeg de temperatuur weer tot —■ 2°. Den 6den Nov. daalde
de thermometer weder tot ■— 17% maar steeg den uden weder tot 3,5".
Den _4den Nov. had men —23,5° den 21 sten —29,5°. Den volgenden
morgen had men —32", des avonds —37°, dit laatste bij wijze van
gissing, daar de thermometer niet verder wees. Deze temperatuur van
— 30" tot —32 °, afwisselende met die waarbij het kwik bevroor, duurde
voort tot het eind van November, waarop de temperatuur weder tot
— n,5

u steeg. Tegen kerstmis had men weer —31 °en gedurende de
zeven volgende dagen bevroor het kwik weder. Met dezekou begon het
nieuwe jaar. Hierop steeg de temperatuur weder tot — 20 °, maar daalde
weldra weder zoo sterk, dat zich van den ióden Januari af het kwik
vijf dagen achtereen in bevrozen toestand bevond. Den 2 2sten Januari
had men — 9% den 2Ósten weder bevroren kwik en den 29sten — 6".
Gedurende de maand Februari steeg de temperatuur nooit boven — 24°;
het kwik bevroor den 20, 25, 26 en 28sten. Dat had ook plaats op 1,

3, 6, 7, 14, 16 en 18 Maart; den 22^en had men —7 0, den 3osten
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— 29°. April begon met —31°; daarop steeg de temperatuur zoozeer,
dat zij den ióden — n bereikte en later tusschen — 21" en —6 ' (den
25-sten) wisselde. Den 2den Mei had men des morgens en des avonds

—■ 12 u, 's middags —■ 2 ' tot —-S J. Den B*ten Mei had men 4- o , den 17den
— 10,. , den 3isten 4-0,-. De maand Juni begon met 1,.". Den Ssten
had men 's middags 4- 11 ü en des morgens en des avonds van den-
zelfden dag 4- 2" tot 4- 3 U. Gedurende den overigen tijd der maanden
juni en Juli wisselde de temperatuur tusschen 4- 2° en 4- 21 ' af.

Onder zulke omstandigheden woonde stuurman Nummelin met zijn
4 reisgenooten in het slecht voorziene plankenhuis op het kleine Brio-
chowski-eiland. Den sden October waren zij ingesloten en den 2osten

was het ijs zoo sterk, dat men er op gaan kon. Den 26^11 begonnen
de sneeuwstormen, zoodat het onmogelijk werd het huis te verlaten.
De zon zag men de laatste maal den 2i*ten November en zij vertoonde
zich weder voor het eerst den igden Januari. Den 15den Mei ging de
zon niet meer onder. De temperatuur stond onder het vriespunt van
het kwikzilver. Opdat de bovenkant der zon zich den _9<len Januari
zou kunnen vertoonen, moest men een horizontale refractie van bijna
1' aannemen. De eilanden in de Jenissei zijn laag, zoodat men waar-
schijnlijk naar den kant van 't zuiden een tamelijk openen horizon had.

Kort na Kerstmis begon de scorbut zich te openbaren. Nummelin's
metgezellen waren veroordeelde en gestrafte misdadigers, bij wie men

noch een bijzonder groote zedelijke kracht, noch een groot physisch weer-
standsvermogen tegen deze ziekte kon verwachten. Zij stierven dan ook
allen : drie aan scorbut en een, toen hij beproefde van het Briochowski-
eiland naar een simovie bij Tolstoinos te gaan. In plaats van deze was
het Nummelin gelukt twee man van Tolstoinos en later nog een van

Goltschicha in dienst te nemen.
Den uden Mei kwam van 't Zuiden ontzet opdagen; Sidoroff had

nl. 3 man onder den stuurman Meyenwaldt uitgezonden om hulp te

bieden bij het redden van het schip. Vooreerst moest de sneeuw
afgeschept worden, die op het schip lag. De sneeuw lag ten naasten

bij 6 meter hoog op het ijs der rivier en dit ijs was 3 M. dik. Toen
men eindelijk het schip bijna uitgegraven had, werd het weer door
een nieuwen sneeuwstorm begraven.

In het midden van Juni begon het ijs zich in beweging te zetten,
en het rivierwater steeg zoo hoog, dat Nummelin, Meyenwaldt en 4
man met 2 honden gedwongen waren hun toevlucht te zoeken op het
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dak der hut, waarheen zij eenig voedsel en brandhout gebracht had-
den. Hier moesten zij 7 dagen in bestendig levensgevaar doorbrengen

De rivier was thans 5 meter gestegen. Het dak der hut verhief zich
slechts een vierde meter boven de oppervlakte der gezwollen rivier en

verkeerde ieder oogenblik in gevaar door de ronddrijvende ijsbrok-
ken weggesleurd te worden. Een aan het dak gebonden kleine boot
was voor dat geval het laatste reddingsmiddel. De geheele streek was
overstroomd. De overige huizen alsmede de leemhutten waren door het
water en het drijn|s weggevoerd, dat ook het eenige nog overgebleven
gebouw voortdurend bedreigde. Van het dak af was men gedwongen
dag en nacht te werken om met stangen de ijsbrokken op een afstand
te houden.

De sterke overstrooming had zelfs de trekvogels verrast. Er was voor
hen ver in het rond geen enkele droge plek om uit te rusten, en zoo
geschiedde het dat vermoeide sneeuwhoenders zich tusschen de men-
schen op het dak nederlieten. Eens zette zich een sneeuwhoen op Meyen-
waldt's hoofd en een paar lieten zich op de honden neder. Den 2 3sten
Juni begon het water te vallen, en den 25$ten was het zoo gedaald,
dat men het dak verlaten en het inwendig verwoeste huis weder be-
trekken kon.

Het verhaal van Nummelin's terugkeer in gezelschap met Schwanen-
berg over zee naar Europa dient in het volgende hoofdstuk geleverd
te worden.
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Geschiedenis der Noordoostvaarten 1556 —1878: Burrough 1556. — Pet en Jack-
man 1580. — Eerste reis der Hollanders 1594. — Olivier Brunei. — Tweede
reis 1595. — Derde reis 1596. — Hudson 1608. — Gourdon 1611. — Bosman

1625. — De la Martinière 1653. — Vlaming 1664. — Snobberger 1675. —

Roule bereikt een land ter N. van Xova-Zembla. — Wood en Flawes 1676. —

Gedachtenwisseling in Engeland over de ijstoestanden in de poolzee. — Op-
gaven van bereikte booge breedtegraden. — De meeningen over de gesteldheid
der poolzee nog voortdurend verdeeld. — Payer en Weyprecht 1872 —74.

De zee die de Noordkust van Europeesch Rusland bespoelt, wordt
door koning Alfred (Orosius, Boek I, Hoofdstuk I, 2) Quanmeer of

Quanzee (in het Angelsaksisch Cwen Sae) ' genoemd, een naam , die
duidelijk spreekt, ongetwijfeld het eerst gegeven is, en wel verdiende
bewaard te blijven. Voor de bewoners van West-Europa werden de
eilanden Nova-Zembla en Waigats, waardoor deze zee van de Siberische
ijszee gescheiden wordt, eerst door de ontdekkingsreis van Stephen Bur-
rough in 1556 bekend. Burrough wordt dus dikwijls de ontdekker van

Nova-Zembla genoemd, doch ten onrechte. Hij vond er nl. toen hij aan-
kwam, reeds russische schepen met visschers bemand, die met de vaar-
waters en het land welbekend waren. Hieruit blijkt duidelijk, dat Nova-
Zembla in dien tijd, en reeds zoo lang aan de bewoners van Noord-Rusland

' In Bosworth's vertaling wordt deze naam door White Sea (witte zee) vertaald _

een onnoodige nieuwigheid, die overigens ook onjuist is, omdat de Witte zee

slechts een golf is van den Oceaan Sae), die Europa ten N. begrenst.
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bekend was, dat zich van Rusland uit reeds e^n zeer levendige visscherij
bij dat eiland had kunnen ontwikkelen. Het is zelfs waarschijnlijk,
dat, evenals het noordelijkste Noorwegen reeds voor 1000 jaar niet
enkel aan de rondzwervende Lappen, maar ook reeds aan de Noor-
wegers en Quanen bekend was, zoo ook de landen rondom Jugor Sjar
en Waigats verscheidene eeuwen vóór Burrough's tocht niet alleen aan
de op het vasteland rondzwervende Samojeden, maar ook aan verschei-
dene Bjarmische en Finsche stammen bekend geweest zijn. Waarschijn-
lijk brachten toen reeds, zooals nu nog, de Samojeden hunne rendier-
kudden daarheen om ze gedurende de zomermaanden op de grasrijke
akkers der kusten van de ijszee te laten weiden, en waarschijnlijk wer-
den deze wilde nomaden, zooals nog heden, bezocht door handelaars
uit de in het Noorden wonende beschaafder stammen. De naam Nova-
Zembla (Nieuwland) wijst aan, dat het later waarschijnlijk door Rus-
sen ontdekt is; men weet echter niet wanneer of door wie '. Stephen
Burrough's reisverhaal, dat, zooals zoovele andere, door Hakluyt's be-
roemde verzameling aan de vergetelheid ontrukt werd, vormt dus niet
alleen eene beschrijving van de eerste West-Europeesche reis naar Nova-
Zembla, maar zij is ook de hoofdbron voor de kennis van de vroegste
vaarten der Russen naar deze streken. Ik wil dus bij deze zeereis iets
langer stilstaan dan bij de andere tochten, die ik hier nog bespre-
ken zal.

Het spreekt van zelf dat de nieuwe belangrijke handelsverbintenissen ,

die Chancelor's ontdekking van den weg van Engeland naar de Witte
zee deed ontstaan, zoowel in Engeland als in Rusland met groote
geestdrift begroet werden, en aanleiding gaven tot een menigte nieuwe
ondernemingen. Als een begin vormde men reeds in het jaar 1555
in Engeland een vereeniging: "Merchants adventurers of England for
the discoverie of landes, territories, isles, dominions and seigniories
unknowen", gewoonlijk de "Muscovy Company" genoemd. De toen 80-

1 Russische kroniekschrijvers vertellen, dat het land tusschen de Dwina en

Petsjora (Sawolotskaja Tschud) gedurende de eerste helft der 9e eeuw aan de Slaven
te Nowgorod schatplichtig gemaakt was. Er wordt meldinggemaakt van een kloos-
ter aan de monding der Dwina in het begin der 12e eeuw, waaruit men kan
opmaken dat het land reeds toen gedeeltelijk door Russen bewoond was; men
heeft echter volstrekt geen vertrouwbare opgaven over den tijd, waarin de
Russisch-Finsche Ijszee-tochten begonnen zijn. (Vgl. F. Lütke "Viermalige Reise
durch das nördliche Eismeer" Berlin 1835 p. 3).



200 VIJFDE HOOFDSTUK.

--jarige Sebastian Cabot werd tot haar onafzetbaren bestuurder benoemd,
en een menigte privilegiën werden haar door de vorsten van Engeland
en Rusland geschonken. Te gelijker tijd werden onderhandelaars, koop-
lieden en reizigers langs verschillende wegen van Engeland naar Rus-
land gezonden om de vriendschap met dit land te versterken, en de
nieuwe wereld, die hier, althans voor Engeland, in het Oosten ont-

sloten was, nauwkeuriger te onderzoeken. Een nader bericht over deze
reizen behoort evenwel niet in dit werk te huis.

Men was hiermede echter nog niet tevreden. Men beschouwde Chan-
celor's reis nl. slechts als de eerste schrede op den weg tot iets, dat
veel gewichtiger en belangrijker was, nl. de opening van den noordoos-
telijken weg naar China en Indië. Terwijl Chancelor zelf in het jaarna
zijn terugkeer met verschillende handelaars naar de Witte zee uitgezon-
den werd, was men tevens bezig met een verder reikend plan, nl. om

op den eens ingeslagen weg de oostkust van Azië te bereiken. Voor
dit doel werd een kleiner schip, Searchthrift, uitgerust, en onder bevel
van Stephen Burrough geplaatst '.

Den —-e4- ie. k6 reisde men vanRatcliffe naar Blackewall en Grays af.23 April uo J

Hier kwam Sebastian Cabot met verscheidene voorname heeren en dames
aan boord. Zij werden eerst op het schip gastvrij onthaald en gaven
den zeelieden daarvoor een ruime belooning. Nog daarenboven werden
aalmoezen onder een menigte armen verdeeld, opdat deze voor een

goeden uitslag en een gelukkige reis zouden bidden. Later werd asm
land een feest gegeven, waarbij het zoo vroolijk en druk toeging,
dat zelfs de grijze Cabot met het overige jonge lustige gezelschap aan

den dans ging. In Orwell verliet Burrough zijn eigen schip om naar
den wensch der handelaren den overtocht naar Vardöhus op het schip
Edward Bonaventure te doen. Tegen het eind der maand Mei kwam
men bij de Noordkaap, een naam, dien Burrough beweert op zijn eerste
reis aan deze noordelijkste punt van Europa gegeven te hebben -. Wan-

1 De reis wordt in Hakluyt's werk, i<>. Uitg. p. 311 beschreven. In de inhouds-
opgave wordt ze met deze woorden aangewezen: "The voyage of Stephen Bur-
rough towards the river Ob, intending the discoverie of the north-east passage
An. 1556-' Dat wij hier een bericht voor ons hebben, dat Burrough zelf nagezien
heeft, blijkt uit de voorrede van Hakluyt's werk. In den text wordt Burrowe in
plaats van Burrough geschreven.

1 Zooals ik reeds vroeger vermeld heb, vertelt von Herberstein dat Russen
(Istoma en anderen) reeds in 1496 de noordpunt van Noorwegen inbooten omge-
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neer Burrough de Edward Bonaventure verliet en weer aan boord van

zijn eigen schip terugkeerde, wordt niet vermeld, maar den 177 Juni
beantwoordde hij op de Searchthrift de afscheidssaluutschoten van

de Bonaventure. Den 20/10 Juni was men bij Kola, welks noordelijke
breedte door hem op 65" 48' bepaald werd '.

"Donderdag 2111 Juni, 's voorm. 6 uur, kwam een der russische
lodja's ons op zij. Zij werd door 26 roeiers voorwaarts bewogen, en
had 24 man aan boord. De bevelhebber der boot schonk mij een groo-

Een russische Lodja.
Naar G. de Veer.

ten broodkoek, zes kransen van een soort brood, dat zij "Colaches"
noemen, vier gedroogde snoeken en een maat uitstekend weitenmeel.
zeild hadden, die, als dit noodig was, over land getrokken konden worden. Noordkaap
of liever Nordkijn werd in dien tijd Murmanski-Nos (de noorweegsche punt) ge-
noemd. In het bericht, dat Hulsius in zijne verzameling van reizen over Von Her-
berstein's verhaal van Istoma's tocht geeft, ziet hij Swjatoi-Nos op het schiereiland
Kola voor de Noordkaap aan (Hamel, Tradescant, Petersburg 1847, p. 40.)

1 Dit moet een druk- of schrijffout zijn, en zal wel 68° 48' moeten wezen.Kola
ligt onder 68° 51' N.-B.
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Ik gaf hem een kam en een kleinen spiegel. Hij vertelde mij dat
de Petsjora de plaats zijner bestemming was. Hierop bood ik hem
iets aan te drinken. De naam van den bevelhebber was Pheother
(Feodor). — Donderdag 28 18 Juni lichtten wij het anker in de Kola-
rivier, en gingen 7— 8 leagues in zee, waar ons een steile Noordenwind
dwong terug te keeren naar dezelfde rivier, waarin wij vroeger voor

anker gelegen hadden. Daar kwamen mannen van verscheidene russische
booten bij ons aan boord, en zeiden, dat zij ook naar 't Noorden
moesten om walrussen te jagen en zalm te vangen. Zij gaven mij over-

vloedig van hun tarwebrood. Toen wij in deze rivier voor anker lagen,
zagen wij dagelijks meer van hunne lodja's de rivier afzakken. Zij waren
steeds minstens met 24 koppen bemand. Eindelijk steeg het aantal dezer
lodja's tot 30. Op deze bevond zich o. a. een man, die Gabriel
heette, en die mij veel vriendschap bewees. Hij verklaarde mij, dat zij
allen van plan waren naar de Petsjora te zeilen om daar zalm te vis-
schen en walrussen te vangen. Verder zeide hij mij, dat het bij goeden
wind naar deze rivier een vaart van zeven of acht dagen was. Ik was
blij met hem in gezelschap te kunnen gaan. Deze Gabriel beloofde mij,
mij voor ondiepten te zullen waarschuwen , wat hij ook werkelijk deed. —

Zondag^——— gaf Gabriel mij een ton mede (honingwijn) en een zijner
vrienden gaf mij een vat olie, wat minstens 2 eng. mijl door de lie-
den op de schouders moest gedragen worden. Maandag verlieten wij
en alle bovengenoemde lodja's de Kola-rivier. Dewijl wij met goeden
wind zeilden, waren zij ons allen te snel ' vooruit, maar overeenkom-
stig hunne belofte streken Gabriel en zijnvriend dikwijls hunne zeilen en

' Deze opgave is bijzonder merkwaardig. Zij bewijst namelijk, dat de schepen,
welke in dien tijd door de Russen en Finnen gebruikt weiden, in vergelijking
met de schepen der West-Europeanen nog niet zoo slecht waren, hetgeen o. a. ook

daardoor bevestigd wordt, dat men in geen der berichten der vroegerereizen van
Engelschen en Hollanders naar Nova-Zembla opgaven vindt, die aantoonen dat deze
zich, wat aangaat de scheepvaart, als bijzonder boven de mannen van Kola uitste-
kende beschouwd hebben. Daar de Russisch-Finsche visscher-Lodja's van dien tijd
waarschijnlijk geen invloed op de scheepsbouwkunst van West-Europa uitgeoefend
hebben, zou het van belang zijn alles bijeen te hebben, wat men over den bouw-
trant dezer schepen kent Afbeeldingen daarvan komen op verschillende plaatsen
in de berichten over de reizen der Hollanders voor : men kan echter niet zeker
zijn, in hoeverre zij volkomen juist mogen heeten. Volgens deze berichten is de
Lodja er op gebouwd om geklonken te worden j toch zijn de planken niet vastge-
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verlieten hun eigen gezelschapom ons op te wachten. Dinsdag bij Oostnoord-
oosten wind waren wij bij zonsondergang tegenover Kaap Saint John '.

Hierbij moet opgemerkt worden, dat van kaap Saint John tot aan

de rivier of de golf, die naar de Mesen voert, overal ondiepten liggen.
Overal zijn trouwens banken en gevaren ; men heeft nauwelijks twee vadm
diepte en ziet toch geen land. Op dien dagkwamen wij juistvoor een nauwe
bocht voor anker, die 4 of 5 mijlen ten noorden van genoemde kaap
ligt. Gabriël en zijn metgezel roeiden de bocht binnen, doch wij kon-
den er niet inkomen. Voor den avond kwamen 20 schepen met N.-O.
wind bij deze bocht aan. Wij hadden tamelijk goeden ankergrond. 's
Avonds kwam Gabriël in zijn lodja bij ons aan boord, en daar hij bij
ons gebleven was en ons over de ondiepten geholpen had, beloonde
ik hem met twee kleine ivoren kammen, een stalen spiegel en vele
andere kleinigheden, waarvoor hij nog al erkentelijk was. Intusschen
was zijn eerste reisgezelschap verder naar 't Noorden gekomen. Woens-
dag , op Sint Jan, zonden wij een boot naar land om de bocht met
het dieplood te onderzoeken, en wij bevonden dat deze bij laag water
bijna droog was. Alle lodja's in de bocht zaten aan den grond. (Wegens
het dreigend aanzien van het weer besloot Burrough bij hoog water in
de bocht te gaan. Hierbij bleef hij op den grond vastzitten, maar ont-
ving hulp van zijn russische vrienden). Gabriël kwam met zijn jol naar
buiten en dat deden verscheidene anderen en toonden allen hun goe-
den wil om ons te helpen. Alles was evenwel te vergeefs en bijna
waren zij zelve bij de moeite die zij zich gaven verdronken. Ik ver-

zocht Gabriël mij zijn anker te leenen, omdat de onze te groot waren
om van onze jol uitgeworpen te worden. Hij leende mij zijn eigen
anker en leende zelfs nog een ander, om het aan ons tekunnen zenden.

Na vele inspanningen gelukte het los te komen, en hierop zocht men
een betere ankerplaats aan de andere zij van Kaap Saint John.

"Zoodra wij het anker geworpen hadden, den -—
, kwam Ga-

-26 Juni
briël met nog drie of vier van hunne kleine booten bij ons. Zij brach-
beten iets van hun Aqua Vitae en honingwijn ten geschenke meê. Zij
wezen mij veel vriendschap en verheugden zich ons weder te zien,

klonken, maar met wilgen vastgebonden, zooals dit thans nog dikwijls gebruik is
in die streken, waarover thans gesproken wordt. Overigens herinnert de vorm dei-
schuit aan een visschersjacht van den tegenwoordigen tijd.

1 Kaap Woronow aan de Westzijde van de mondingsgolf der Mesen-rivier.
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terwijl zij verklaarden , dat zij voor ons behoud gevreesd hadden. Ga-
briël vertelde mij dat zij beide ankers en onzen kabel hadden behouden.
Nadat ik mij zoo met hen over 't een en ander verstaan had, liet ik
eenigen van hen in mijne kajuit komen, waar ik hun eenige vijgen
schonk en hen zoo gastvrij ontving als in mijn vermogen stond. Ter-
wijl ik hen zoo onthaalde, kwam een man van een der andere lodja's
aan boord. Het was een Kareliër (Kerill), wiens naam ik later vernam
en die in Colmogor woonde, terwijl Gabriël in Kola tehuis behoorde,
wat niet ver van de monding der rivier ligt. De genoemde Kareliër
zeide mij, dat een der geleende ankers van hem was. Ik gaf het
hem in dank terug en achtte dit genoeg, en daar ik mij aan het gewone
gebruik hield, slechts dan een maal te geven, als de meegebrachte ge-
schenken dit waard waren, sloeg ik verder geen acht op hem, daar
hij geen geschenken meegenomen had. Toen wij klaar waren, namen

zij afscheid en gingen aan land. Daar geraakten Gabriël en de Kareliër
in twist en aan het vechten. Zoover ik verstaan kon, was de oorzaak,
dat de een beter ontvangen was dan de andere. Maar Gabriël was niet
de winnende partij, daar de Kareliër in gezelschap was van 17 lodja's
die het allen met hem hielden, terwijl Gabriël er slechts twee bij zich had.
Bij het eerstkomend hoogwater verlieten Gabriël en zijn gezelschap deze
plaats en roeiden naar hun vroegere kameraden, die minstens 28 in-
getal waren en allen in Kola te huis behoorden. Het was mij duidelijk
dat de Kareliër er op rekende dat de kabel, die aan zijn anker vastzat
zijn eigendom moest worden. Eerst wilde hij het touw niet aan onze
boot teruggeven. Toen ik hem echter liet zeggen dat ik zou gaan kla-
gen, gaf hij het kabeltouw aan mijne lieden terug. Den volgenden dag,
Donderdag, zond ik onze boot aan land om water en hout te halen.
Toen de lieden aan land kwamen, werden zij door dezen Kareliër op
het vriendelijkst begroet. Hij gaf hun een maaltijd, terwijl een gedeelte
zijner bemanning watertonnen vulde en mijne bemanning hout in de
boot hielp dragen. Hierop kleedde hij zich in zijn besten zijden rok, deed
een ketting van paarlen om en kwam aan boord, terwijl hij zijn ge-
schenk medebracht. Ofschoon ik meer ophad met zijn gift dan met

zijn persoon, daar ik zag dat hij een ijdel man was, heette ik hem
welkom en bood hem een maal vijgen aan. Hij vertelde toen dat zijn
vader een aanzienlijk man was en dat ik nut van hem hebben kon,
maar niet van Gabriël, die maar de zoon van een priester was."

Nadat Burrough van een storm gesproken heeft, waarin hij een boot ver-
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loor, die hij in Vardöhus gekocht had, welke storm hem in de buurt van

Kaap Saint-John terughield, (de breedte werd op 66'50'bepaald), gaat
hij aldus voort:

"Donderdag den 144 Juli, toen de zon in 't Noordwesten stond,
kwam de wind van N. N.-Oost. Wij lichtten het anker en stuurden
naar 't Noorden. Twee leagues, voordat wij de Kaap voorbij voeren,
bespeurden wij een huis in een dal, een ongewoon gezicht in deze
streken. Kort daarop zag men drie mannen boven op een heuvel. Ik
nam aan, hetgeen later ook juist bleek te zijn, dat zij van eenandere
streek gekomen waren om vallen te zetten voor de vangst van herme-
lijnen ', waarop zij om de pelzen jacht maken. Dergelijke vallen zagen
wij in groote menigte op de kust, langs welke wij verder zeilden."

Van 14 tot 19 Juli (nieuwe stijl) bleef men op de kust van Kanin
Nos. Den ioden tegen den middag was men bij 68" 40' N. B. 2

''Vrijdag, 2010 Juli, scheen er weder een storm te dreigen. Terwijl ik
nu overlegde, wat het beste zou zijn in dat geval te doen, zag ik een
schip uit een bocht bij de genoemde Kanin Nos naar buiten zeilen.
Daarop bevond zich mijn vriend Gabriël, die zijn haven en zijn gezelschap
verliet en zoo dicht mogelijk bij ons kwam. Hij wees naar het Oosten; wij
lichtten het anker en volgden hem. Zaterdags zeilden wij O. Z.-0.,
Gabriël volgende. Hij voerde ons naar een haven , Morgiovets genoemd,
die 30 leagues van Kanin Nos afligt. Heden morgen zag Gabriël rook
omhoogstijgen en roeide met zijn jol er heen. De rook kwam van een

plaats, twee leagues van de plek, waar wij voor anker lagen. Bij N.
W. wind kwam hij aan boord terug en bracht een Samojeed ~ mede,
een jong man met een voor ons eenigszins vreemd Uiterlijk. Hij schonk
mij drie jonge wilde ganzen en een rotgans (Barnacle)."

Den 24 14 Julizeilde men het eiland Dolgoi voorbij en den volgenden dag
liep men de monding der Petsjora binnen, wier poolhoogte op 69 ' 10' '' be-
paald werd. Den 30 20 Juli zeilde men weder over zandbanken met slechts
5 voet water en was dankbaar dat het vaartuig zoo weinig diepgang had.

1 Waarschijnlijk bergvossen. De overblijfselen van vossen-vallen vindt men ook

thans nog dikwijls in de kuststreken aan de Ijszee, waar de Russen jacht op het

een of ander dier gemaakt hebben.
~ Kanin Nos ligt onder 68° 30'.
3 Dit was de eerste ontmoeting tusschen West-Europeanen en Samojeden.
4 De kapen, die de monding der Petsjora begrenzen, nl. kaap Ruski Saworot

en kaap Medinski Saworot, liggen ongeveer onder 69° o.
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Den dag daarop trof men het eerst ijs aan. Den had men de6 l . 25 Juh
reeds vroeger vermelde eerste ontmoeting met een verbazend grooten
walvisch '. lets later op denzelfden dag wierp de Searchthrift haar anker
in een goede haven tusschen eenige onder 70" 42' N. B. - gelegen ei-
landen. Zij werden door Burrough Saint-James-eilanden genoemd.

Dinsdag '- zeilden wij onder N.-W. wind langs de kust naar
29 Juk J

...

het Westen. Toen ik voor anker wilde gaan liggen, zagen wij een zeil,
dat zich vertoonde bij de kaap, waaronder wij van plan waren te

ankeren. Ik zond een jol naar boord. De schipper liet mij weten dat
hij met ons in Kola had gelegen en verklaarde, dat wij den weg, die
naar den Ob voerde, reeds voorbij gevaren waren. Dit land werd
"Nova-Zemblae" d. i. "Nieuw-land" genoemd. Hij gaf mij ook verschei-
dene aanwijzingen over den weg naar den Ob. Ik schonk hem een

stalen spiegel, twee lepels van messing, twee messen met fluweelen sche-
den , waarop hij zich liet overhalen nog wat langer te blijven en mij
mede te deden, wat mij voor mijn doel nuttig was te weten. Ook
schonk hij mij 17 wilde ganzen. De naam van dezen man was Los-

hake. Woensdags, toen wij naar het Oosten zeilden, zagen wij nog een
ander zeilschip, dat bij het schip van Loshake behoorde, en wij spraken ook
met den schipper van dat schip. Hij sprak met ons in denzelfden geest over
den Ob als de andere dit gedaan had. Vrijdag ~~ begon de wind
toe te nemen en draaide naar 't Westen, waarom wij, toen de zon in 't
N.-W. stond, het anker wierpen tusschen de Waigats-eilanden. Daar

zagen wij twee kleine lodja's. De bemanning der eene kwam aan boord,
schonk mij een groot brood en vertelde mij dat zij allen uit Colmogor
waren met uitzondering van een man, die aan de Petsjora woonde en
die voor het knapst van hen allen doorging in het dooden van walrussen '-.

Eenigen van hen waren aan land. Zij joegen een witten beer over de
hooge klippen in zee en deze werd daarop onder onze oogen gedood
door hen , die aan boord waren. Denzelfden dag hadden wij sterken wind
en zagen wij veel ijs in de zee ronddrijven, waarom het niet raadzaam
was in volle zee te gaan."

1 Men vergelijke boven p. 157.
' Ongetwijfeld eilanden bij de zuidpunt van Nova-Zembla.
3 Vermoedelijk was hij van Finschen stam. DeQuanen in N.-Noorwegen zijn ook nu

nog de bekwaamste harpoeniers. In de nieuwere tijden hebben zij evenwel in handig-
heid om met harpoen en geweer om te gaan mededingers in de Laplanders gekregen.
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Gedurende de eerste dagen van Augustus lag het schip meest stil,
in gezelschap of in de buurt van Loshake, die hun allerlei zaken vertelde
aangaande de Samojeden , wier offerplaatsen men op het strand zag liggen.'

Donderdag, 144 Aug., gingen wij in de haven liggen, waar Loshake
lag,- terwijl wij daar vroeger onder beschutting van een eiland hadden
gelegen. Daar kwam Loshake bij mij aan boord en zeide: "Als God
ons goed weer schenkt, wil ik met u naar den Ob varen, omdat zich
maar weinig walrussen bij deze Waigats-eilanden bevinden." Als hij
echter niet bij de rivier den Ob komen kon , wilde hij naar de rivier
Narmezay :i gaan, waar de bewoners niet zoo volkomen wilden waren
als de Samojeden aan den Ob. Hij zeide dat deze zooveel mogelijk
schoten op allen, die hunne taal niet spraken.

Den 155 Aug. zag men veel ijs drijven naar de haven, waarin het
vaartuig lag, waarom Burrough weder op dezelfde plaats ging liggen,
waar hij eenige dagen te voren gelegen had en wier poolhoogte op 70°
25' bepaald werd. Loshake verliet den volgenden morgen onverwachts
de haven, terwijl Burrough de hoogte der zon bepaalde en den 19:9
Aug. lichtte ook Burrough het anker om langs de kust van Waigats
naar het Zuiden te zeilen. Nadat hij een tijdlang heen en weer gezeild
en een storm met buitengewoon hoogen zeegang doorgestaan had, be-
sloot Burrough -^- terug te keeren. Den 22/11 Sept. kwam hij te0 23 Aug. ° /ij

Colmogor, waar hij overwinterde met het plan om het volgende jaar
zijn reis naar den Ob voort te zetten. Van die reis kwam evenwel niets,
omdat hij in plaats daarvan naar het Westen ging om twee schepen op
te zoeken, die Chancelor gevolgd en op de terugreis van Archangel
verloren gegaan waren. *

1 De berichten, die Burrough over de Samojeden verkreeg, zijn reeds boven
(p. 95) medegedeeld.

- Uit den geheelen samenhang en uit de omstandigheid dat "veel ijs" in de
zee ronddreef, mag men opmaken dat deze haven aan den noordkant van het
eiland bij den ingang der Karische Poort gelegen was.

3 Narmezay is waarschijnlijk dezelfde rivier, die op de kaart van Massa Narontza
genoemd is, en die aan de westkust van Jalmal haar monding heeft.

4 Met al de schepen , die bij de eerste zeetochten der Engelschen naar 't N.-Oosten
gebruikt werden, liep het even ongelukkig af. Immers de Edward Bonaven-
ture, onder bevel van Chancelor en Burrough, die in 1553 van Engeland naar
de Witte Zee zeilde, en in 1554 naar Engeland terugkeerde, werd op die reis
door de Hollanders geplunderd (Purchas 111, 250); zij ging in 1555 weer met
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Uit dit reisverhaal ziet men dat reeds in het midden der 15de eeuw
een zeer ontwikkelde russische en russisch-finsche scheepvaart tusschen
de Witte Zee, de Petsjora, Waigats en Nova-Zembla bestond en dat
men in dien tijd zelfs naar den Ob zeilde. De beschrijving, die Bur-
rough van de russische en russisch-finsche visschers geeft, toont verder
dat het kloeke, ervaren zeelui waren met vaartuigen, die voor hun tijd
zeer goed en bij het zeilen voor den wind zelfs beter dan de engelsche
schepen waren. Met zeer weinig veranderingen zou deze beschrijving
ook op de tegenwoordige toestanden in deze streken passen , hetgeen
bewijst, dat zij nog altijd op een standpunt staan, dat toen hoog was,
maar thans laag is. In 't algemeen schijnt het, alsof deze landen in
de laatste drie eeuwen in hun welvaart eer achter- dan vooruitgegaan
zijn. Te oordeelen naar een schrijven der russische handelsvereeniging,
die zich te Londen gevormd had, was het uit eigen beweging dat Stephen
Burrough in 1557 van Colmogor niet naar den Ob, maar naar de kust
van Russisch-Lapland zeilde, om de verloren gegane schepen op te

Chancelor naar de Dwina en keerde in hetzelfde jaar onder kapitein John Buck-
land naar Engeland terug, volgde Burrough in 1556 naar 't schiereiland Kola,
ging daarop naar de Dwina

(

en zou van daar Chancelor en een russisch gezant-
schap, bestaande uit den gezant Ossip Gregorjewitsch Nepeja en een gevolg van
16 man, naar Engeland overbrengen; bovendien had het schip een lading van

meer dan 20000 £ aan boord. Het leed den 20/10 Nov. 1556 in de buurt van
Aberdeen schipbreuk. Chancelor zelf, zijne vrouw en zeven Russen verdronken
en het grootste gedeelte der koopwaren ging verloren.

Bona Esperanza, het admiraalschip gedurende den tocht van 1553. De opper-
bevelhebber en de geheele bemanning kwamen bij Arzina op de kust van Kola
in het begin van 1 554 aan ziekte om. Het schip werd gered en zou in 1556 tot
het overbrengen van bovengenoemd gezantschap gebruikt worden. Nadat het op
de Noordzee door storm heen en weer geslingerd was, bereikte het een haven in
de buurt van Drontheim, maar verdween spoorloos, toen het die haven verlaten
had. Men heeft er naderhand nooit weder iets van gehoord.

Bona Confidentia werd evenals de Bona Esperanza na de ongelukkige overwin-
tering bij Arzina gered, werd ook tot het overbrengen van het gezantschap bij
Archangel gebruikt, maar strandde bij de kust van Noorwegen, waarbij de ge-
heele bemanning omkwam en de lading verloren ging.

Van de 4 schepen, die den 2 Aug. 1556 de Dwina verlieten, bereikte slechts
de Philip en de Mary na een overwintering bij Drontheim den 28/8 April 1557
gelukkig de Theems ("A letter of Master Henry Lane to the worshipfull Master
William Sanderson, containing a briefe discourse of that which passed in denorth-
east discoverie, for the space of three and thirtie yeeres"', Purchas, 111, 249)
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zoeken. ' In de volgende jaren waren de Engelschen zoo vervuld met

hunne nieuwe handelsverbindingen met de Russen en de uitrusting
der drie reizen van Frobisher naar het Noordwesten, dat het lang
duurde, voordat een nieuwe poging naar 't N.O. gewaagd werd. Dit
was de reis van Arthur Pet in het jaar 1580.'2 Hij was de eerste, die
van W. Europa in de Karische Zee binnendrong en daardoor niet wei-
nig de oplossing van het vraagstuk om een noordoostelijken weg over
zee naar den Stillen Oceaan te vinden bevorderde. Ook de hoofdtrek-
ken dezer reis moeten hier dus kortelijk vermeld worden.

Pet en Jackman reisden den ——, de eerste met de George, de
•VJei Ü J 11tweede met de William van Harwich af. Den — werd de Noord-

__ Juni

kaap omgezeild en den 12,2 Juli scheidde Pet zich van Jackman, nadat
hij met hem afgesproken had dat zij elkander bij "Verove Ostrove of
Waigats" zouden ontmoeten. Den 15/5 Juli zag men land, nadat men
den vorigen dag de poolhoogte op 71" 38' bepaald had. Men was dicht
bij Ganzenland aan de westkust van Nova-Zembla, zeilde nu naar O. Z.-O.
en vond den 16/6 Juli ijs. Den 20/10 Juli was land in het gezicht en
men legde het schip voor anker bij een eiland, vermoedelijk een der vele
eilanden in de Karische Poort, waar hout en water ingenomen werden.

Den 24/T4 Juli had men land in de nabijheid onder 70° 26'. Eerst hield
Pet het land voor een eiland en beproefde, het in N.-W. richting om
te zeilen. Daar dit echter niet gelukte, hield hij het er voor, dat het
Nova-Zembla was.

Van hier zeilde hij in verschillende richtingen tusschen Z.W. en Z.O.
en was den 26/16 Juli bij 69" 40' N. B. Den volgenden dag had men

1 Hamel 'Tradescant der Aeltere", p. 106. Hakluyt, ie ed., p. 326. "The voi-
age of the foresaid M. Stephen Burrough An. 1557 from Colmogro to Ward-
house" enz. Op deze reis van Burrough heeft men weinig gelet; daaruit blijkt
echter het merkwaardige feit, dat de Nederlanders toen reeds een belangrijken
handel op Russisch Lapland dreven. In hetzelfde verbaal vindt men ook een lijst
van Laplandsche woorden en opgave van de waren, die voor den handel met
de bevolking op het schiereiland Kola het meest geschikt waren, alsmede van
de prijzen, die er voor bedongen werden.

3 Twee berichten over deze reis zijn in Hakluyt's verzameling opgenomen (p.
466 en 476). Een afschrift van Pet's eigen dagboek, met andere boeken onder
de overblijfselen der overwintering van Barents op de N. O. kust van Nova-Zembla
ingevroren, werd voor eenige jaren teruggevonden. Het werd niet uitgegeven,
doch berust sedert 1876 bij consul Reins, te Hammerfest.
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donder- en regenbuien. Pet geloofde thans in de monding der Petsjora
te zijn, en nadat hij den 2818 Juli de punt van het land, die de rivier-
monding in 't N. O. begrenst, in 't gezicht had gekregen, zeilde hij,
naar 't schijnt, tusschen deze punt en de Selenetz-eilanden den grooten
zeeboezem ten O. van Medinski Savorot binnen. Hier werden onder-
zoekingen met het peillood gedaan , in de veronderstelling, dat de straat

tusschen Waigats-eiland en het vasteland hier eindigen zou; maar het
vaarwater werd zelfs voor een boot te ondiep bevonden. Pet zeilde nu
Jugor Sjar voorbij langs de kust van Waigats naar Nova-Zembla tot

een bocht op de westkust van Waigats tusschen 2 eilanden, die voor
Woronski Ostrow aangezien werden. De toegang toteen uitstekende haven
was aan weerszijden door twee kruisen aangewezen. 1 De eilanden had-
den veel drijfhout en op een van hen vond men een kruis, waaronder
iemand begraven lag. Pet schreef zijn naam op het kruis en eveneens
op een steen aan den voet van het kruis, opdat Jackman, als hij daar
komen mocht, kon zien dat Pet hier geweest was. Des avonds lichtte
men het anker weer en zeilde de westelijke punt van Waigats-eiland
rond. Men zette daarop de reis voort, terwijl men steeds de kust van
Waigats volgde, en wel eerst naar 't N. en N.-O. en daarna naar 't
Zuiden tusschen een ijsveld en het land, totdat het ijs het strand zoo-
zeer naderde, dat het vaartuig niet verder kon komen, waarna men in
een goede haven voor anker ging liggen bij een eiland, dat op de Oost-
zij van Waigats in de buurt van het land lag. Dit was misschien het
eiland, dat op nieuwere kaarten het Mestni-eiland genoemd wordt. Pet
was dus nu in de Kara-Zee. - De opgegeven breedtegraad 69 ° 14'toont
zelfs, als hij juist is, dat hij ver de mondingsgolf van de Kara-rivier
is opgevaren.

1 De Russen hadden dus reeds voor 300 jaar bakens op Nova-Zembla.
3 Men neemt gewoonlijk aan , dat Pet door de Jugor Sjar de Kara-Zee binnen-

gezeild is. Dat dit echter niet het geval was, blijkt ten deele daaruit, dat hij
nergens vermeldt dat hij door een lange en smalle straat gezeild is; ten deele
ook uit het bericht over vele eilanden, die hij op zijne vaart te zien kreeg, en
eindelijk daaruit, dat hij van 't Z. uit, de westelijke punt van Waigats-eiland
omgezeild is. Als men eenige klippen dicht bij het strand uitzondert, liggen er

geene eilanden aan het zuidelijk gedeelte van Waigats-eiland. Gedurende zijn zeil-
tocht ten O. van Medinski Savorot hield Pet het land van Jugor Sjar voor Wai-
gats en de peilingen met het dieplood, den 29/19 Juli, werden ongetwijfeld ge-
daan in de monding van een zich daar ergens ontlastende rivier.
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Hier trof Pet zijn reisgenoot Jackman aan, van wien hij bij de Kola-
kust gescheiden was, en over wiens reis in dien tusschentijd alle be-
richten ontbreken. Toen de schepen elkander ontmoetten, waren beide
door het ijs beschadigd. Daar hier nog bijkwam, dat het vaarwater
verder naar 't Noorden en Oosten door dichte ijsmassa's versperd was,
besloten de bevelhebbers , nadat zij de stuurlui geraadpleegd hadden,
terug te keeren. Ook op de terugreis had men met zware ijsbelemme-
ringen te kampen, tot men eindelijk 2515 Aug. onder 69° 49' N. 8.,
dicht bij de Z.-O. punt van Waigats, water zonder ijs aantrof. De te-

rugreis werd langs de Oostkust van Waigats-eiland door de Karische
Poort genomen, welke men den 27,17 Aug. passeerde. Van hier werd
de koers op Kolgujef-eiland gericht. Bij de zandbanken van dat eiland
geraakten beide schepen op den grond, doch kwamen spoedig weder
vrij. De poolhoogte der zandbanken werd met juistheid op 68° 48'N.8.
bepaald.

Den 'ep' verloor men de William weer uit het gezicht.' Den
Hge t 22 Aug. _ ö

— wierp de George in de Tanafjord het anker uit. Daar bevond
zich een stad, "Hungon" * genoemd.

Twee dagen later zeilde de George de Noordkaap voorbij en ankerde
den -^-^- weder te Ratcliffe.

26 Oct.
Pet en Jackman waren de eerste Noordoostvaarders, die zich wer-

kelijk recht te midden van het drijfijs waagden en zich daarbij kloek
en bedaard gedroegen Ook komt hun in de geschiedenis der scheep-
vaart de eer toe het bevel gevoerd te hebben over de eerste schepen,

1 Over Jackman zegt Hakluyt (2~ ed., I, 453): "De William met Charles Jack-
man kwam naar een haven in Noorwegen tusschen' Tronden en Rostock in Oct.

1580 en overwinterde daar. Van daar reisde hij in de daarop volgende maand
Februari met een schip, dat den koning van Denemarken toebehoorde, naar IJs-
land; sedert heeft men niets meer van hem vernomen. Ongeveer in dienzelfden

tijd strandde een Engelsch schip aan den Ob en de bemanning werd door de

Samojeden gedood. Men heeft gemeend, dat dit Jackman kan geweest zijn.'' (Vgl.
Purchas, 111, 546; Hamel, p. 238;. Waarschijnlijker is het, dat het schip, 't
welk dit ongeluk trof, hetzelfde was, dat twee jaar vóór Pet en Jackmau's reis
door de Muscovy Company schijnt uitgezonden te zijn om van de Petsjora uil

naar 't Oosten door te dringen. De leden dier expeditie waren James Bassendine,
James Woodcocke en Richard Browne; van die reis weet men echter niets be-
halve de zeer wijze en verstandige leefregelen, die bij 't ondernemen daarvan wer-

den voorgeschreven. (Hakluyt, lL' ed., p. 406.)
3 Een dergelijken naam heb ik op de kaarten van onzen tijd niet kunnen vinden.
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die van West-Europa de Kara-Zee binnendrongen. Het is dus ten on-
rechte dat Burrow ("A chronological history of voyages into the arctic
regions", London 1818, p. 99) van hen beweert, dat zij onbeteeke-
nende zeelui waren.

Met Pet en Jackman's reis worden de engelsche Noordoostvaarten
voor geruimen tijd gestaakt. Daarentegen werd de zaak in Holland met

des te grooter ijver ter hand genomen. Door den gelukkigen uitslag
van den vrijheidsoorlog met Spanje en door 't ontwaken van den on-
dernemingsgeest , steeds een gevolg der vrijheid, wist Holland , dat reeds
vroeger groot was op 't gebied van nijverheid en handel, zich tegen
het einde der 16de eeuw ook tot den rang eener eerste zeemogendheid
te verheffen. Doch de scheepvaart naar Indië en China was voorloopig
nog evenzeer voor de Hollanders als voor de Engelschen onmogelijk,
zoowel om het overwicht van Spanje en Portugal ter zee als wegens
het streven dezer landen om het monopolie langs de door hen ontdekte
zeewegen te behouden. Ten einde dus ook een aandeel te krijgen in
de groote winst, die de handel met de specerij- en zijdelanden ople-
verde, scheen het dus voor genoemde natiën wel alleszins noodzakelijk
een nieuwen weg over zee om het Noorden van Azië of Europa naar

de zeeën van het Oosten op te zoeken. Als zulk een weg werkelijk be-
stond, was het duidelijk dat Holland voor het deelnemen aan zulk
een winstgevenden handel bijzonder gunstig gelegen was. Hierin heeft
men dan ook de verklaring te zoeken van de geestdrift, waarmede
men in dat land het eerste voorstel begroette om te beproeven, of men
niet over de zee ten N. van Azië om dit werelddeel heen naar China
en Japan zou kunnen komen. Drie jaren achtereen rustte men voor dit
doel met groote kosten expedities uit, die het beoogde doel, de ont-

dekking van een Noordoostelijken weg over zee naar Oost-Azië, wel niet
bereikten, maar toch een belangrijke plaats in de geschiedenis der geo-
grafische ontdekkingen innemen. Daarenboven hebben zij de er aan ten

koste gelegde gelden duizendmaal vergoed, deels onmiddellijk door de
voor Holland zoo winstgevende walvischvangst, waartoe zij aanleiding
gaven , deels middellijk, dewijl het gevoel van eigenwaarde en van na-
tionaliteit daardoor bij het volk in zoo hooge mate toenam. Men ver-
geleek de daden zijner landgenooten tusschen het ijs en de sneeuw der
poollanden met den tocht der Argonauten, met Hannibal's tocht over
de Alpen en met de tochten der Macedoniërs in de woestijnen van
Azië en Libye. (Men vergelijke bijv. Blavius, "Atlas major", latijnsche
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ed. 1665, I, 24 en 31.) Daar deze tochten onder de ernstigste pogin-
gen behooren om het vtaagstuk, ook aan de Vega gesteld, op te los-
sen , zal ik er hier wat uitvoeriger verslag van geven.

Hollandsche Schipper.
(Naar G. de Veer.)

Eerste reis der Hollanders 1594. Deze
werd op particuliere kosten, voornamelijk
door de kooplieden Balthazar Moucheron ,

Jacob Valcke en Franciscus Maelson onder-
nomen. Eerst had men het plan slechts twee

vaartuigen uit te zenden , met den last door
de straat bij Waigats naar 't Oosten ver-
der te zeilen, maar op voorstel van den be-
roemden geograaf Plancius, die verklaarde
dat de weg noordwaarts om Nova-Zembla
het zekerst naar het doel zou voeren, wer-
den nog meer schepen uitgerust, zoodat
niet minder dan vier vaartuigen in het jaar
1594 op een ontdekkingstocht naar het Noor-
den uitzeilden. Van deze zouden twee den
weg langs de noordpunt van Nova-Zembla
kiezen, nl. één groot schip, waarschijnlijk
voor de noordsche vaarwaters opzettelijk uit-
gerust , de Mercurius geheeten en onder be-
vel van Willem Barents ' gesteld, en boven-
dien een gewone visschersloep. De beide
andere schepen , nl. de Zwaan van Zeeland

onder bevel van Cornelis Cornelisz. Nay en de Mercurius van Enkhui-
zen onder bevel van Brandt Ysbrandtsz. Tetgales, zouden door de straat

bij het Waigats-eiland verder zien te komen.

' Hij heette eigenlijk "Willem Barentszoon"; maar de naam wordt ook Ba-

rentz, Barendsz , Bernardsson, enz. geschreven. Barents' drie reizen zijn in een werk

van Gerrit de Veer beschreven, dat voor de eerste maal in 1598 te Amsterdam

in een hollandsche, latijnsche en fransche uitgave verscheen. De laatste draagt den
titel: "Vraye Description de Trois Voyages des Mer tres admirables faicts...par
les navires d" Hollande et Zelande au nord.... vers les Royaumes de China et
Catay etc.'' Later is dit werk verscheidene malen in verschillende talen gedrukt,
deels alleen, deels in verzamelingen van reizen, zooals in die van de Bry, Pur-

chas en anderen. Vgl. P. A. Tiele "Mémoire bibliographique sur les journaux
des navigateurs Néerlandais" (Amsterdam, 1867).
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Alle vier schepen verlieten Texel den 1.5.5 Juni en 18 dagen later
kwam men te Kilduin in russisch Lapland, een plaats, die in dezen
tijd dikwijls aangedaan werd door schepen, die naar de Witte Zee moes-
ten. Hier scheidden de beide helften der expeditie van elkander.

Barents zeilde naar Nova-Zembla, dat den 144 Juli onder 730 25'
bereikt werd; de breedte werd vastgesteld door "t bepalen der hoogte van
de middernachtszon op een eiland, dat Willems-eiland genoemd werd.
Men zeilde langs de kust verder naar 't Noorden en bereikte reeds twee
dagen later 75 ° 54' N.B. Den 199 Juli had men een merkwaardige
ijsberenjacht. De beer werd op het land aangetroffen en met een kogel
doorboord, wierp zich desniettegenstaande in het water en zwom weg

Jacht op Ijsberen. — Naar G. de Veer.

met een kracht, die alles overtrof wat men van leeuwen en andere wilde
dieren dienaangaande gehoord had. Men vervolgde hem in een boot
en het gelukte, hem een strik om den hals te werpen, ten einde hem
levend te vangen en naar Holland meê te nemen. Toen de beer echter
gevoelde dat hij gevangen was, "schreeuwde hij en wierp zich zoo ge-
weldig heen en weer, dat men het haast niet beschrijven kan". Om
hem af te matten liet men iets meer van het touw vieren en roeide
inmiddels langzaam voorwaarts, terwijl Barents hem nu en dan met
een touw sloeg. Hierdoor woedend geworden, zwom de beer naar de
boot en pakte ze met den eenen voorpoot beet, waarop Barents zeide:
"Hij wil wat rusten." Maar de bedoeling van den beer was een geheel
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andere, want hij wierp zich met zooveel geweld op de boot, dat hij
spoedig met zijn halve lijf er in lag. De zeelui waren zoo verschrikt,
dat zij naar den voorsteven vlogen en meenden dat hun laatste uur ge-
slagen was. Gelukkig kon de beer niet verder komen , omdat de om

zijn hals geslagen strik in het roer vastzat. Een moedig zeeman ging nu
naar den achtersteven en doodde den beer met een slag van zijn bijl.
De huid werd naar Amsterdam gezonden. Naar aanleiding dezer geschie-
denis verkreeg de plaats den naam "Berenpunt".

Barents zeilde verder noordwaarts en noordoostwaarts langs plaatsen
die hij Cruys Eylandt ' en kaap Nassau noemde, namen, die op latere
kaarten bewaard bleven, tot op een breedte van 77°'55', die men den
23 13 Juli bereikte. Hier zag men van den mast uit een onafzienbaar
ijsveld, waardoor Barents gedwongen werd terug te keeren. Hij bleef
echter voortdurend tot den — in deze noordelijke streken vertoe--29 Juli

__

J

ven, in de hoop dat de toestand van het ijs zich zoude verbeteren.
Op dien datum bevond hij zich juist ten W. van een onder 77" N.B.
gelegen kaap, die ijskaap genoemd werd. Verscheidene steenen werden
hier aan het strand gevonden, die als goud schitterden. Dergelijke vond-
sten hebben in de geschiedenis der arctische reizen eene niet onbelang-
rijke rol gespeeld, en geheele scheepsladingen ertsen zonder eenige
waarde zijn meermalen mede naar huis genomen.

Den ug' zagen zij, toen zij tusschen de Oranje-eilanden doorzeil-
den, 200 walrussen op het land. De zeelui vielen er met bijlen en
speren op aan, zonder echter een enkelen te kunnen dooden; wel
gelukte het hun op die jachten den dieren eenige tanden uit te slaan,
die mede naar huis genomen werden.

In de overtuiging dat hij langs dien noordelijken weg zijn doel niet
zou kunnen bereiken, besloot Barents, na gehouden overleg, de terug-
reis naar het Zuiden aan te nemen en naar Waigats te zeilen. Op de
terugreis maakte Barents bij 71

° N.B. de opmerking , dat hij waarschijn-
lijk nu op de plaats was, waar Olivier Brunei ■ reeds vóór hem geweest

1 Wegens de twee groote kruisen, die op het eiland opgericht waren. Dit be-
wijst dat de Russen ook dit gedeelte van Nova-Zembla eerder dan de West-Eu-
ropeanen bezocht hebben.

* De naam Olivier Brunei komt zoo dikwijls in de berichten over de eerste
tochten naar Nova-Zembla voor, en de man, welke dien naam droeg, schijnt
zulk een grooten invloed op het tot stand komen der handelsverbindingen met
Rusland gehad te hebben, alsmede op het uitzenden van ontdekkingsreizigers naar
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was en die hij Castinsark noemde, zonder twijfel het tegenwoordige
Kostin Sjar, de nog thans gebruikte Russische naam voor een straat,

de noordelijke Ijszee, dat ik in korte woorden zijn levensloop vermelden wil. Ik
ontleen dit hoofdzakelijk aan S. Muller "Geschiedenis der Noordsche Compagnie''
(Utrecht 1874), p. 26. Olivier Brunei was te Brussel geboren en reisde 1565 op
een russisch schip van Kola naar Colmogor om de russische taal te leeren en

kennis van de handelstoestanden der streek op te doen. Maar de Engelschen, die
natuurlijk eiken indringer op hun nieuw ontdekt handelsgebied trachtten te weren,
haalden de Russen over hem verscheidene jaren gevangen te houden. Eindelijk
werd hij vrijgelaten, of liever aan de rijke kooplui Jakov en Grigory Anikiew
(Stroganow) overgegeven. Hierdoor kwam het, dat Brunei deelnam aan de han-
delstochten, door dit handelshuis , 't welk door de verovering van Siberië een
zoo belangrijke rol in de wereldgeschiedenis speelde, te land en ter zee naar de

streken van Azië, die aan Rusland grensden, ondernomen. Hij geraakte daardoor
goed bekend met de Ijszee en de mondingsgolf van den Ob. Door Brunel's be-
middeling werden later rechtstreeksche verbindingen aangeknoopt tusschen de

Hollanders en dit groote handelshuis, 't welk zoo niet de jure dan toch de facto
in deze uitgestrekte landen een souvereine macht bekleedde. In verband hiermede

deed Brunei ijverig zijn best om de Nederlanders tot het openen der vaart naar
de Witte Zee te bewegen en tot het aanleggen aldaar van een nederlandsche factory,
die niet op het door de Engelschen bezette Rozen-eiland gesticht werd , maar op de
plaats waar thans Archangel ligt. Daarop nam Brunei aan de voorbereiding van
een russische noordoostvaart deel, voor welke zweedsche scheepsbouwmeesters in
Stroganow's dienst genomen werden. Brunei zelf reisde over land naar Holland
om de bemanning aan te werven. Een menigte bijzonderheden over deze onder-
neming van Brunei zijn te vinden in een brief van John Balak aan Gerard Mer-

cator, gedateerd "Arusburgi ad Ossellam fluvium, den 20 Febr. 1581.'' De brief
is in de 2e ed. van Hakluyt, 1598, I, 509, afgedrukt. Nauwelijks was Brunei
evenwel in zijn vaderland aangekomen, of hij veranderde van plan en hij besloot
den roem en het voordeel der onderneming door zijn eigen vaderland te doen
inoogsten. De eerste poging der Hollanders om langs den noordoostelijken weg
China en Japan te bereiken kwam op die wijze tot stand. Van deze reis weten

wij overigens alleen dit, dat Brunei te vergeefs door Jugor Sjar trachtte te zeilen,
en dat zijn met pelswerk, glimmerschiefer en bergkristal rijk geladen schip op de
terugreis in de monding der Petsjora te gronde ging. ("Beschryvinghe van der
Samoyeden Landt in Tartariën etc," Amsterdam 1612. S. Muller's photolith. repr.
1878.) Dit glimmer en dat bergkristal werden ongetwijfeld uit den Oeral gehaald,
daar zich in de buurt der Petsjora geen bruikbaar schiefer en bergkristal bevin-

den. Daarop trad Brunei in deenschen dienst. Men weet nl. dat een Olivier Brunei
onder de regeering van koning Frederik II van Denemarken zich aanbood Groen-
land op te zoeken en daartoe in 1583 het recht ontving zich in Bergen te vesti-
gen, waarbij hem tevens voor zes jaar vrijdom van belastingen werd geschonken.
Vgl. "Grönlands historiske Mindesmarker", Kopenhagen 1838, 111, 666.)
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die het Meschduscharski-eiland van het hoofdeiland scheidt. Men moet
er evenwel op verdacht zijn, dat op oude kaarten dikwijls door een
verbastering van het woord Kostin Sjar, de straat Matotsjkin Sjar aan
geduid wordt.

Jan Huyghen van Linschoten, geb. 1563 te Haarlem, gest. 1611 te Enkhuizen.
Naar een portret in zijn werk: Navigatio in Orientalem sive Lusitanorum

Indiam, Hagae Comitis 1599.

Ten zuiden van de "St. Laurens-baai" 'onder 70 "//vond Barents den
21/ 11 Aug. op een kaap een kruis opgericht en in de buurt daarvan

1 Waarschijnlijk de Sachanich-baai der Russen.
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twee houten huizen, den romp van een Russisch schip, verscheidene
zakken meel alsmede eenige graven, alles blijkbaar daar achtergelaten
door russische zalmvisschers. Den 25 15 Augustus kwam hij op Dolgoi-
eiland. Hij vond daar de beide andere kort te voren aangekomen
schepen van Zeeland en Enkhuizen. Alle vier de schepen zeilden van daar
naar Holland terug, waar zij in 't midden van September aankwamen.
Het verhaal van deze reis sluit met het bericht dat Barents een walrus
naar Amsterdam bracht, dien hij op het drijfijs aangetroffen en gedood
had. Barents ontdekte en onderzocht op deze reis het tot nu toe door
West-Europeesche zeevaarders nog nimmer bezochte noordelijk gedeelte
van Nova-Zembla.

Ook de twee andere schepen, die te gelijk met Barents Texel verlieten,
maakten een merkwaardige reis, vooral beschreven door hem, die later
nog zoo vele verre reizen zou doen, den uitstekenden zeevaarder Jan
Huyghen van Linschoten. '

De schepen hadden een bemanning van 50 kop en daaronder twee

tolken, een Slavoniër met name Christoffel Splindler, en een hollandsch
koopman Fr. de la Dale, die zich langen tijd in Rusland opgehouden
had. Levensmiddelen werden slechts voor 8 maanden aan boord geno-
men. In 't begin vergezelden Nay en Tetgales Barents tot Kilduin, een

eiland, dat in Van Linschoten's werk afgebeeld en tamelijk uitvoerig
beschreven is.

Den 12 2 Juli zeilden Nay en Tetgales van daar verder naar Waigats-
eiland. Drie dagen later troffen zij veel drijfijs aan. Den 20,10 Juli
kwamen zij te Toxar, naar Van Linschoten's kaart een eiland aan de
Timankust, iets ten W. van den ingang naar de Petsjora. Hier ontmoet-

ten zij een russische lodja, wier kapitein vertelde, dat hij uit ingewon-
nen berichten meende te mogen opmaken dat de Waigatssond 2 voort-

1 "Voyagie, ofte Schip Vaert, van Jan Huyghen van Linschoten, van by
Noorden om langes Noorwegen de Noortcaep, Laplant, Vinlant, Ruslandt....
tot voorby de revier Oby", Franeker 1601. Eene andere editie Amsterdam 1624,
en in uittreksel in Saeghman's verzameling van reizen, 1663. De reis is ook be-

schreven in Blavii "Atlas major'', 1665- Linschoten was "commis" aan boord,
een betrekking, waarin men zoowel het ambt van supercargo vervulde, als den
eigenaar van het schip vertegenwoordigde.

" Dit is Jugor Sjar Deze naam komt ook, ofschoon in eenigszins verdraaiden
vorm als "Wegorscoi tzar" op de kaart van Isaac Massa van 1612 voor, die
volgens opgave van den uitgever de navolging eener Russische kaart is.
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durend met ijs bedekt was, en dat men, als men deze doorgezeild was ,

in een zee kwam, die zuidelijker lag en warmer was dan de Ijszee.
Eenige andere Russen voegden er den volgenden dag bij, dat men de
Waigatssond wel zou kunnen passeeren, als dit niet belet werd door
de walvisschen en walrussen, die alle schepen te gronde richtten, welke
daarin trachtten door te dringen; dat de menigte van riffen en klippen
het passeeren van een schip ter nauwernood zouden toelaten ; en ein-
delijk dat de grootvorst die passage door drie schepen had doen be-
proeven, doch dat alle drie door het ijs verpletterd waren geworden.

Den 22'i2 Juli kwamen walrusjagers van de Witte Zee naar Toxar.
Zij spraken een andere taal en behoorden tot een anderen stam dan
de Russen. Het waren ongetwijfeld Finnen of Karelen. In de haven
zag men een menigte walvisschen', wat Aran Linschoten de opmerking
deed maken, dat de walvischvangst daar de moeite waard moest zijn.

Nadat het ijs zich verdeeld had en kruisen met ophelderende inschrif-
ten opgericht waren, zeilde men verder. Den 3121 Juli kreeg men
Waigats in het gezicht. Men landde op een kaap, door twee kruisen aan-
gewezen , en vond daar een inlander, ongeveer als een Laplander van
Kilduin gekleed. Hij nam terstond de vlucht. Andere doorkruisen aan-
gewezen punten en plaatsen, waar afgodsbeelden bij honderden waren
opgericht, bezocht men later insgelijks. Linschoten ging ook aan land bij
de kaap, waar zich dezelfde afgodsbeelden bevonden, die later door de
Vega op hare reis bezocht werden. Er waren daar 3—400 houten af-
godsbeelden , die volgens de beschrijving van Van Linschoten volkomen
overeenstemden met die, welke wij gezien hebben. Zij waren, zegt hij,
zoo slecht gemaakt, dat men ternauwernood vermoeden kon, dat zij
menschen moesten voorstellen. Het gezicht was zeer breed, de neus
stak uit ; in plaats van oogen hadden zij twee gaten; een ander gat

stelde den mond voor. Op een en denzelfden stok waren dikwijls vijf,
zes of zeven gezichten uitgesneden , wat wellicht "een geheele familie"
voorstellen moest. Ook vele russische kruisen waren daar opgericht.
Eenige dagen later vond men op het zuidelijk strand der straat een
zeer klein met afgodsbeelden opgevuld huis, die veel beter gemaakt wa-
ren dan de overige; de oogen en tepels waren van metaal. Terwijl
de Hollanders er mede bezig waren deze verzameling van afgodsbeelden
te onderzoeken, kwam een rendierslede aangereden, waarin een man
zat, die met een boog gewapend was. Toen deze de vreemdelingen zag,
schreeuwde hij luid, waarop nog een groot aantal andere sleden met
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ongeveer 30 man uit een dal kwamen aanrijden en de Hollanders tracht-
ten te omsingelen. Deze spoedden zich nu haastig naar hun boot. Toen
deze het strand verliet, schoten de Samojeden met hun pijlen naar de
boot zonder evenwel iemand te raken. Dit bloedeloos gevecht is, zoover
men weet, het eenige, dat tusschen inboorlingen en noordoostvaarders
geleverd is.

Eenige dagen later, '

°', had men een vriendschappelijke ontmoe-

ting met de Samojeden, die den Hollanders verschillende zeer juiste
inlichtingen over de gesteldheid van het land en van de zee gaven,
"na 10 a 12 dagen zou men geen ijs meer aantreffen; de zomer zou
nog 6 a 7 weken duren." Nadat de Hollanders van deze "barbaren",
die met grooter zekerheid hun boog hanteeren, dan de gnomon den hoek
bepaalt, en die meer wisten mede te deelen van hun vangst dan van

de vaarwaters, alles te weten waren gekomen, wat zij konden, nam
men afscheid van elkander. Toen een zeeman daarbij op een hoorn
blies, werden de wilden zoo verschrikt, dat zij de vlucht begonnen te

nemen, maar toen zij gerust gesteld waren door de mededeeling, dat
hoorngeschal een teeken van vriendschap was, keerden zij weder te-
rug en groetten bij hun vertrek de reizigers van het strand af door
hun hoofden te ontblooten en zich met gekruiste armen voorover te

buigen.
Den 1/11 Augustus zeilde men vol verwachting de Kara-zee of, zoo-

als zij door de Hollanders genoemd werd, den "Noord-Tartaarschen
Oceaan" binnen. Doch men stiet weldra op ijs, waarom men 13-3
Augustus onder Mestni-eiland (Staten-eiland) bescherming zocht. Hier
vond men een soort bergkristal, dat in alles, behalve in hardheid, met

den diamant overeenkwam, wat men zeer betreurde en aan de werking
der koude toeschreef. Ook hier zag men offerheuvels en afgodsbeelden,
maar geen huizen en geen bosch.

Toen Nay en Tetgales verder zeilden, kwamen zij bij een uitgestrekte
open zee en den 20/10 Aug. meenden zij voorbij de Ob-monding te

zijn. Twee zijner belangrijkste mondings-armen werden naar de schepen
Zwaan en Mercurius genoemd, namen, die later geheel in vergetelheid
geraakt zijn. Het is volkomen duidelijk, dat de rivier, die de Hollan-
ders voor den Ob hielden, de Kara-rivier was, en dat de mondings-
armen Zwaan en Mercurius onbelangrijke kustrivieren waren, die van
Jalmal in de Kara-zee vallen.

Den 21,11 Augustus besloten de reizigers terug te keeren , dewijl
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zij het voor uitgemaakt hielden, dat men van het punt uit, dat men
bereikt had, gemakkelijk het Promontorium "Tabin" zou kunnen om-
zeilen , en dus langs den N.O. weg naar China komen. Men zag een
menigte walvisschen, die zich met het halve lijf uit het water omhoog
hieven, en op de gewone wijze water uit de neusgaten spoten, hetgeen
men ook al voor een teeken hield, dat men thans een uitgestrekten
oceaan voor zich had.

Den 244 Aug. zeilden Nay en Tetgales weder door de Jugor Sjar
(Fretum Nassovicum) en nadat men den volgenden dag bij eenige klei-

Zuiden.

Noorden.

Kaart van Fretum Nassovicum of Jugor-Sjar. — Naar Van Linschoten.

nere eilanden, die Mauritius, Oranje en Nieuw-Walcheren genoemd
werden, Barents had aangetroffen, zeilden zij allen naar Holland terug,
in de volle overtuiging dat thans het vraagstuk der mogelijkheid eener
noordoostelijke vaart naar China opgelost was.

Wel werd reeds het volgende jaar bewezen, dat dit geloof op al te

losse gronden steunde, maar in elk geval verdienen de tochten van

Nay en Tetgales een eereplaats in de geschiedenis der scheepvaart. Zij
toch hebben in hooge mate de kennis der noordelijke streken uitgebreid,
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daar zij de Jugor-Sjar zoo al niet ontdekten, dan toch haar voor het
eerst doorzeilden; en even als aan Barents, moet ook aan deze zeelui
de lof toegekend worden, met degelijkheid, ijver, moed en beleid de
hun toevertrouwde taak vervuld te hebben.

De tweede reis der Hollanders in 1595. ' Na den terugkeer van de
eerste reis werd een verslag van de gemaakte ontdekkingen ingediend
bü prins Maurits van Oranje, den "advokaat" van Holland, Jan van
Oldenbarneveldt, en de overige autoriteiten van het land. Deze waren
na dit verslag er zoozeer van overtuigd, dat de weg over zee naar China
werkelijk gevonden was, dat zij terstond toebereidselen maakten om

het volgende jaar een vloot uit te zenden van 7 schepen, en wel 2 van

Amsterdam, 2 van Zeeland, 2 van Enkhuizen en 1 van Rotterdam,
met de opdracht de nieuwe handelsverbinding in werkelijkheid te openen.

Bevelhebbers der vloot waren Cornelis Nay (admiraal), Brandt Tet-
gales (vice-admiraal), Barents, Lambert Gerritsz. Oom, Thomas Wil-
lemsz., Harman Jansz. en Hendrik Hartman; commissarissen waren
Linschoten, Tacob Heemskerk, Francois de la Dale, Jan Cornelisz. Rijp
en N. Buys. Zes van de vaartuigen werden met waren en geld bevracht,
het zevende zou, als de vloot door Waigatssond gevaren was, met

berichten aangaande den tocht naar huis terugkeeren. De groote uit-
rustingen namen evenwel zooveel tijd weg, dat men eerst den 122 Juli
de reis beginnen kon. Den 22.12 Augustus kreeg men Kegor op 't
schiereiland Ribatschni in 't gezicht, en eerst den 2919 Augustus be-
reikte de vloot de sond tusschen Waigats en het vasteland. Men vond
hier veel ijs.

Den —L^— trof men eenige Russen aan, die zeiden, dat de winter
24 Aug. °

zeer streng geweest was, maar dat het ijs binnenkort verdwijnen en
de zomer nog zeven weken duren zou. Zij vertelden , dat het naar 't
N. reikende land, dat "Waigats" genoemd werd, een in 't N. van
Nova-Zembla gescheiden eiland was; dat het in den zomer door in-
boorlingen bezocht werd, die in den winter naar het vasteland terug-
keerden; dat Russische met koopwaren bevrachte schepen jaarlijks door
Waigatssond voorbij den Ob naar de rivier Gillissy (Jenissei) voeren,
waar zij den winter doorbrachten; dat de inwoners aan de Jenissei tot

den grieksch-katholieken godsdienst behoorden, enz.

1 Deze is zoowel door De Veer als door Van Linschoten in bovengenoemde
werken beschreven.
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Den ——-° kwam men bezuiden de Waigatssond in aanraking met
31 Aus. ° ° _

Samojeden. Hun "koning" ontving de Hollanders bijzonder gastvrij en
vriendelijk , en vertelde dat de kou binnen drie of vier week beginnen
zou; dat het drijfijs in sommige jaren volstrekt niet verdween; dat ge-
durende den winter de geheele sond met alle bochten en golven dicht
gevroren was; dat echter de zee aan weerszijden niet dichtvroor; dat
er aan gene zij van de rivier den Ob twee andere rivieren lagen, van
welke de verste "Molconsay" en de andere, die dikwijls doorRussische
handelsschepen bezocht werd, "Gillissy" genoemd werd; dat het land

Ongelukkig gevecht met een Ijsbeer op de tweede reis der Hollanders. —

Volgens de Veer.

zich aan gene zij van den Ob tot een kaap verlengde, die in de rich-
ting van Nova-Zembla in zee uitstak; dat lieden van hunnen stam daar
het geheele jaar woonden en dat er aan gene zij van die kaap een
groote zee lag, die zich langs Tatarije tot in warmere streken uitstrekte.'

Toen men de Kara-zee binnenzeilde, vond men veel ijs, waarom

1 Deze zoo opmerkelijke berichten worden reeds gevonden in het bovengenoemde
werk van Van Linschoten dat in 1601 gedrukt is; zij kunnen dus niet onderge-
schoven zijn. Zij bewijzen dat Taymirland door Samojeden bewoond werd en dat
hun de geographie van dit land niet onbekend was.
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men bij het Staten-eiland het anker wierp, waar men op de vorige reis
bergkristallen gevonden had. Hier werden twee man op de reeds vroe-
ger beschreven wijze ' door een ijsbeer gedood. Door dit ongeluk ter-
neergeslagen en bevreesd, de met zoo kostbare waren bevrachte schepen
nog zoo laat bloot te stellen aan het vele ijs , dat in de Kara-zee ronddreef,
besloten de bevelhebbers om te keeren. De vloot zeilde zonder verdere
avonturen door de Waigatssond, die den 25:15 Sept. gepasseerd werd,
naar Holland terug.

De een of andere nieuwe bijdrage tot de kennis van onzen aardbol
leverde deze expeditie niet. Men moet echter opmerken, dat men
met de kennis der ijstoestanden in de Kara-zee, die wij thans bezitten,
gerust beweren mag, dat de Hollanders zoowel op hun eerste als op
hun tweede reis den weg naar den Ob en de Jenissei open vonden. Als zij
van die omstandigheid gebruik gemaakt en de vaart voortgezet hadden,
totdat zij bij bewoonde streken aan een dezer rivieren gekomen waren,
zou ongetwijfeld reeds in het begin der zeventiende eeuw langs dien weg
een belangrijke handel tusschen Midden-Azië en Europa ontstaan zijn.

De derde reis der Hollanders 1596—97. 2 Na den ongelukkigen uit-
slag der reis van 1595, die met zooveel kosten uitgerust was en waar-
van men zoo groote verwachtingen had gekoesterd , wilden de algemeene
staten de middelen tot een derden tocht niet meer toestaan, maar loofden
daarentegen een hooge beloon ing uit voor die staten of kooplieden,
die op eigen kosten een schip uitzenden wilden, 't welk langs den op-
gegeven weg om 't N. heen naar de Oost-kust van Azië en naar China
zou doordringen. ~

1 Zie verder boven p. 133.
2 De beschrijving dezer reis vormt den hoofdinhoud van 't bovengenoemde

werk van De Veer. Ongetwijfeld hebben voornamelijk de avonturen gedurende de
overwintering, de eerste onder een zoo hoogen breedtegraad, het werk van De

Veer de buitengewone populariteit bezorgd, welke het genoten heeft, en die de

oorzaak is dat het in zoovele talen vertaald werd.
3 Het besluit waarbij deze belooning werd uitgeloofd, kan uit de volgende reso-

lutie opgemaakt worden :

Extract uit het Register der Resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staten
Generael der Vereenigde Nederlanden.

Folio 158 vso. 13 April 1596.
De Gedeputeerde van de Heeren Staten van Holland verclaren dat heure prin-

cipalen geadviseert hebbende op de hervattinge van de voyagie naer China en

Japan, benoorden om, deselve voyage afgeslagen hebben ten aenzien van de
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Daardoor uitgelokt rustten eenige kooplieden in Amsterdam twee sche-
pen uit, het eene onder bevel van Willem Barents en Jacob van Heems-

kerk , het andere onder Jan Cornelisz. Rijp. De bemanningwerd met zorg

uitgekozen. Men nam bij voorkeur ongetrouwde lieden, opdat de her-
innering aan vrouw en kinderen den moed der deelnemers aan de

De schepen van Barents en Rijp. — Naar De Veer.

groote costen die nu twee Jaren achter den anderen om de reyse te verzoeken te
vergeefs angewent zijn, maer dat Hare E. goetgevonden ende geconsenteert heb-
ben, mede tgevolgh van de andere provinciën bij zoeverre datter eenige coopluij-
den aventuriers bij compagnie ofte anderssins de voerscreven reijse op heure
costen ende risique, zonder de schepen ende tgelt van den lande, zoude begeren
te verzoeken, dat men dezelve aventuriers de reijse gevonden ende gedaen heb-
bendej daervan brengende goet ende geloofflijck bescheyt, tot haer luijder weder-
comste, zal vereeren mette somme van vijff en twintich duysent gulden eens.
Item daarenboven accorderen den vrijdom voor twee jaren van convoyen der
goederen die zij uit dese landen naer China off Japan zullen transporteren, ende
noch vrijdom voer den tyd van acht jaren van de goederen die zij uit China ofte
Japan in dese landen sullen bringen. Waerop geadviseert wesende hebben de
Gedeputeerde van d'andere provinciën hen daarmede geconformeert, die van See-
lant opt welbehagen van heure principalen, maer die van Utrecht hebbenverclart
niet te consenteren in de vereeringe van XXVM £.
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expeditie niet verminderen zou, hetgeen ten gevolge kon hebben dat
men te spoedig terugkeerde.

Den 2010 Mei verlieten de schepen Amsterdam. Den 14.4 Juni zagen
zij onder 71° N.B. eenige schoone bijzonnen, die in De Veer's werk
en in Blavii "Atlas major" afgebeeld zijn. Den 15.5 Juni riep een der
mannen van het dek, dat hij witte zwanen zag; bij nader inzien ble-
ken het stukken ijs te zijn, die aan den rand van het ijsveld rond-
dreven. '

Den 19;9 ontdekten zij ten N. der Noordkaap een nieuw onder 740

30 gelegen eiland. Daar werd een groote beer geschoten, waarom het
eiland den naam Beren-eiland verkreeg. Den 29 19 Juni kwamen zij
onder 80ü naar een ander tot dusver onbekend land, dat, zooals zij
meenden, met Groenland samenhing. In werkelijkheid was dit de groote

eilandengroep, die later den naam Spitsbergen verkreeg. Men vond hier
op een klein eiland eieren van een ganzensoort, de "Rotgans", 2 die
jaarlijks in groote scharen naar Holland komt, maar wier broedplaatsen
men vroeger niet gekend had. Op grond hiervan merkt De Veer op,
dat het nu eindelijk bewezen is, dat deze gans niet, zooals men

vroeger aannam, zich in Schotland op deze wijze voortplantte, dat de
hen hare eieren legde, zittende op boomtakken, die boven het water

hingen, waarbij dan het ei op de watervlakte openging en het pas uit-
gebroede jong terstond in het water rondzwom.

Nadat men te vergeefs getracht had noordwaarts om Spitsbergen heen
verder te zeilen, voer men langs de westkust naar 't Zuiden :: en kwam

den in Juli weder bij het Beren-eiland. Hier scheidden zich de sche-

1 leder poolreiziger heeft zich wel de een of andere maal op die wijze vergist.
In 1861 bijv. meende de bemanning van een boot, waarop ook ik mij bevond,
duidelijk zeelieden met zuidwesters en in hun hemdsmouwen te zien, die op een
oogenschijnlijk dichtbijgelegen kaap een herkenningsteekén schenen op te richten

Het teeken bleek later een zeer verwijderde berg te zijn; de hemdsmouwen be-

stonden uit sneeuwvelden, de zuidwesters waren bergtoppen en de beweging
ontstond dooi een trilling der lucht.

2 Zeker de Anser bernicla (rotgans), die aan de westkust van Spitsbergen zeer

gewoon is. De hollandsche naam mag niet, wat de Engelschen dikwijls doen

met "roode gans'' vertaald, noch met het zweedsche rotges verwisseld worden.
3 Men zie de afbeelding van Barents eigen kaart met aangegeven koers, die

zich in Pontanus, "Rerum et urbis Amstelodamensium historia" (Amsterdam 1611)
bevindt, en die in photografisch facsimile bij dit werk gevoegd is.
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pen: Barents zeilde oostwaarts naar Nova-Zembla en Rijp noordwaarts
naar de oostkust van Spitsbergen. Den 27/17 bereikte Barents de west-

kust van Nova-Zembla onder 73 ° 20' N.B. Den 3020 Juli kon men
van wege het ijs, dat nog tot dicht bij het strand lag, niet verder
komen. Tijdens het verblijf aldaar had men een menigte ontmoetingen
met ijsberen, die evenwel alle gelukkig afliepen. Tengevolge der be-
lemmering door het ijs ging het thans slechts langzaam vooruit, zoodat
men eerst den 25 15 Augustus de Oranje-eilanden bereikte. Den vol-
genden dag bestegen eenigen van de bemanning een hoogen berg,
van waaraf zij aan den anderen kant van het eiland open water zagen.
Even blij als Xenophon's tienduizend bij 't gezicht der zee, keerden
de bergbeklimmers naar het schip terug, om Barents het belangrijk
bericht mede te deelen. Deze deed nu alles om de noordpunt van
Nova-Zembla voorbij te komen. Dit gelukte, en den 31/21 Aug. kwam
men onder vele moeilijkheden naar een ongeveer onder 76" N. B. gelegen
haven; maar alle pogingen om van hieruit verder naar het Oosten te

komen waren te vergeefs. Eindelijk besloot Barents den "
ep

naar
0 25 Aug.

Holland terug te keeren.
Thans was het evenwel te laat. De haven was versperd door drijfijs,

dat in voortdurende beweging was, het schip verscheidene malen tusschen
de stukken ijs tot een aanzienlijke hoogte opbeurde en eindelijk het roer ge-
heel en al in stukken sloeg. Men zag nu, dat het noodzakelijk was hier te

overwinteren , waarom de noodige wapenen , huisraad en levensmiddelen
aan land gebracht en lieden uitgezonden werden om de streek in den
omtrek te onderzoeken. Men zag sporen van rendieren en, wat belang-
rijker was, men ontdekte aan het strand groote boomstammen met

wortels, die er nog aanzaten en ander hout, dat met de zeestroomingen
naar deze overigens volkomen woudlooze streek gedreven was. Het
drijfhout werd op groote hoopen gelegd, opdat het niet in den loop van

den winter onder de sneeuw zou begraven worden. Men koos een plek
uit voor een huis en begon timmerhout naar de plaats te sleepen. De
openingen tusschen het drijfijs werden den 25/15 September met een

5 Oct
twee duim dikke ijskorst bedekt; den —

'-- verdeelde zich het ijs
J „5 bept.

weer eenigermate, maar voor de ingeslotenen had dit volstrekt geen
nut, daar hun schip thans zoo hoog op het grondijs opgeschroefd lag,
dat het niet meer loskomen kon. Men maakte schier dagelijks jacht
op beren, die. zeer brutaal waren, en soms zelfs aan boord van het
schip kwamen. Den 155 Oct. dreefal het ijs , zoover men zien kon , weg,
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maar het schip bleef onbeweeglijk, daar het nog altijd omhoog gewerkt op
het grondijs lag. Daaromheen sloot zich het ijs weer, om opnieuw op een
grooteren of kleineren afstand van het strand op te breken. Nog den
i—~- zag men van het strand af veel open water, evenzoo den 16/622 Febr. ° _-■»...

Maart, en den 18/8 van dezelfde maand vertoonde zich de zeeinééne
richting volkomen vrij van ijs.

Den 31/21 Oct. begon de bemanning het huis te betrekken, waarin
men later den winter van 1596/97 onder veel lijden, gevaren, moeilijkheden
en ontberingen doorbracht, die in De Veer's werk beschreven worden.
De bemanning verloor evenwel geen oogenblik den moed, hetgeen zonder
twijfel de hoofdoorzaak was, dat de meesten van hen gered werden.

Barents' huis. Buitenzij. — Naar De Veer.

Het huis was op de noordoostzijde van Nova-Zembla, op het strand
van Barents' ijshaven opgericht. Het was veel noordelijker gelegen dan
eenige andere plaats, waar tot dusver menschen geleefd hadden. Het
land en het leven der dieren aldaar was onbekend; de stijfbevroren,
bijna muurvaste en toch steeds in beweging zijnde korst, waardoor de
zee als geboeid lag, was iets geheel nieuws, en evenzoo nieuw was de
werking, die een langdurige strenge kou op levende wezens en levenlooze
voorwerpen uitoefent. Voordat het beproefd was, kon men zelfs niet
weten, of menschen werkelijk de strenge kou van het hoogste Noorden
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en een drie of vier maanden langen winternacht uithouden konden.
Daarom is het ook geen wonder, dat de vastberadenheid, de moed
en de onverschrokkenheid der hollandsche poolvaarders de levendigste
bewondering van alle beschaafde volken opgewekt hebben en dat het
verhaal hunner overwintering met een ongekende belangstelling vernomen
werd en het onderwerp van tallooze bewerkingen in gebonden en onge-

bonden stijl, men kan bijna zeggen, in alle beschaafde talen geworden
is. Wij behoeven dus hier slechts enkele feiten uit het journaal der over-
wintering aan te halen.

Barents' huis van binnen. - Naar De Veer.

Den 14/4 November verdween de zon en kwam den —— terug.
~i Jan &

De opgave dezer dagen heeft de geleerden veel hoofdbrekens gekost,
omdat onder 76 ° N.B. de bovenkant der zon zich niet meer had
moeten vertoonen, toen de zuidelijke declinatie der zon in den herfst
grooter werd dan 13 0, 1 en in 't voorjaar weder zichtbaar had moeten
worden, toen deze weder kleiner werd dan dit getal, d. i. de zon

1 Bij 't aannemen van een horizontale refractie van ongeveer 45'.
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had zich bij Barents' ijshaven den 277 October voor de laatste maal
moeten vertoonen , en den 144 Febr. weder te voorschijn komen. Men
heeft aangenomen, dat de afwijking berust zou hebben op een groote
fout in de berekening der dagen, een fout, die evenwel door de be-
manning , die overwinterd had, eenparig ontkend werd. '

De beren verdwenen en kwamen met de zon terug. In plaats van
dezen kwamen gedurende den winternacht vossen naar het huis, die dan
in groote menigte , vele op het dak van het huis, gevangen en tot voedsel
gebruikt werden. Om den tijd te verdrijven en den moed levendig te
houden werden soms gastmalen aangericht, bij welke de goede luim
vergoeden moest wat aan de gerechten ontbrak. Na den opgang der
zon werden de beren weder zeer lastig en men had een menigte jacht-
avonturen , die allen evenwel goed afliepen. Verscheidene beren maakten
zich volkomen te huis in het door de bemanning verlaten schip, wierpen
alles het onderste boven en braken het door hooge sneeuw bedekte luik
der kombuis open. Toen men beproefde de lever van de beren te nutti-
gen , werden zij, die er van aten, zeer ziek en vervelden na de ge-
nezing geheel en al. Toen men eens bij zeer strenge kou steenko-
len gestookt had om de hut te verwarmen, waren allen bijna door
kolendamp gestikt. Eenige keeren, bijv. 25/15 Febr., had er zich zoo

veel sneeuw buiten tegen de deur opgehoopt, dat men door den schoor-
steen naar buiten kruipen moest. Voor de gezondheid nam men dikwijls
een dampbad in een daartoe ingerichte ton.

Den -_-_-^, zag; men den eersten kleinen vogel en den 25115 Mei
-/ April ö o J. J

verklaarde Barents dat, als het schip voor 't einde der maand nog niet
losgeraakt was, men in booten terugkeeren zou. De booten werden
daarom terstond in orde gebracht. Dit ging evenwel niet zoo gemakke-
lijk, omdat de meesten der bemanning in den loop van den winter,
zeker ten gevolge van scorbut, zeer verzwakt waren. Nadat de uitrus-

: Men zie hierover De Veer p. 25 en een in Blavii "Atlas major'', deel I , tus-
schen p. 30 en 31 ingebonden, ongepagineerd blad. Dat een vergissing in den

datum zou begaan zijn, is niet mogelijk, daar de poolshoogte door een bepaling
der zonnehoogte den 29/19 Febr. en den 21/11 en 31/21 Maart gedaan, juist
"enomen werd (Vgl. De Veer, p. 27). Buitendien werd op den juisten datum -
' -4 .lari

een conjunctie van Jupiter en de maan waargenomen , waardoor het verschil in
lengte tusschen de Ijshaven en Venetië op 75° bepaald werd. Hoe foutief deze be-
paling ook moge zijn, bewijst zij evenwel, dat de berekening van den dag toch
juist geweest is.
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ting der booten gereed was, en deze behoorlijk met proviand voor-
zien waren, reisde men 23 13 Juni af.

6 FebrEen der bemanning was den Jm
L gestorven. Bij t begin der bootreis

was Barents zelf zeer ziek en zeven dagen later, den 30/20 Juni 1597 , stierf
hij, toen men, door het drijfijs gedwongen, op een groote ijsschol uit-
rustte. Den zelfden dag stierf nog een ander van de bemanning en den
15/5 Juli weder een. Den L'V^r ontmoetten de terugkeerende poolvaar-

Jacob van Heemskerk Geb. te Amsterdam 1567 Gest. bij Gibraltar 1607.
Naar een kopergravure uit dien tijd van N. de Clerck.

ders bij de St. Laurensbaai twee met russische visschers bemande schepen.
Met dezen hadden de hollandsche zeelui het vorige jaarkennis gemaakt
en thans werden zij door de Russen met groote vriendelijkheid en deel-
neming opgenomen en verpleegd. Zij zetten de vaart in hunne kleine opene
booten voort en kwamen allen gezond en wel met frisschen moed te
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Kola aan, waar zij door de bewoners met feestelijkheden ontvangen
werden. Nog meer genoegen deed het hun, dat zij hier Jan Cornelisz.
Rijp aantroffen, van wien zij zich het vorige jaar bij het Beren-eiland
gescheiden hadden, en van wiens reis men slechts weet, dat hij toen

van plan was langs de oostkust van Spitsbergen naar 't N. te zeilen
en dat hij, toen dit onmogelijk bleek te zijn, in den loop van den
zelfden herfst naar huis terugkeerde.

Nadat Barent's reisgenooten de twee booten, met welke zij onder
zoo vele gevaren en moeilijkheden van de winterhaven naar Rus-
sisch Lapland gevaren waren, in het koophuis te Kola ' als gedenk-
teeken aan de reis hadden achter gelaten, —■ het eerste monument

voor een poolreis werd dus te Kola opgericht —■ gingen zij op
Rijp's schip over en volgden dezen naar Holland, waar zij o^rr^ aan-

kwamen. Barents had met 16 man Holland verlaten; 12 man kwamen
behouden in het vaderland terug en onder deze Jacob van Heemskerk,
een man, die gedurende de geheele reis een voorname rol gespeeld had,
en die later nog lang genoeg leefde om er getuige van te zijn dat de Hol-
landers zich ter zee met de Spanjaarden konden meten. Hij sneuvelde
namelijk als bevelhebber der Hollandsche vloot, die den 25 April 1607
bij Gibraltar de Spaansche vloot totaal versloeg.

Op Barent's derde reis werden Beren-eiland en Spitsbergen ontdekt,
en men leerde door haar de physische gesteldheid der hoog noordelijk
gelegen gewesten gedurende den winter voor de eerste maal kennen.
Daarentegen schijnt de ongelukkige afloop der door de Hollanders uit-
geruste tochten geheel en al te hebben afgeschrikt van het voortzetten
der pogingen om een noordoostelijken handelsweg naar China en Japan
te vinden. Ook werd die weg minder noodzakelijk sedert Houtman
met de eerste Hollandsche vloot van Oost-Indië teruggekomen was en
wel in hetzelfde jaar, waarin Barent's reisgenooten van hun overwinte-
ring terugkeerden. Dit vraagstuk werd daarom eerst weder in deze eeuw

1 Naast een voor de Noorwegers bestemde, in 1582 door de eerste Woiwode
te Kola gebouwde waag (Hamel p. 66). Bij Pontanus ("Rerum et urbis Amstel-
odamensium historia'' Amsterdam 1611 p. 142) vindt men de binnenplaats van
dit huis en de ontvangst der schipbreukelingen aldaar afgebeeld.
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ernstig onderzocht, ofschoon in dien tusschentijd niet alle pogingen
ontbroken hebben om het op te lossen.

De wensch om den handel met de Witte Zee naar Siberië uit te breiden
en de nijd, tegen de maatschappijen opgevat, die zich het recht om
alleen een zoo winstgevenden handel met Oost-Azië te drijven, hadden
weten te bezorgen, gaf namelijk nu en dan in de 17e eeuw aanleiding,
dat nog verschillende kooplieden vaartuigen uitzonden om te onderzoe-
ken , in hoeverre het mogelijk zou zijn aan gene zij van Nova-Zembla
door te dringen. Ik zal mij hier bij de opsomming van de belangrijk-
ste dier ondernemingen bepalen, en er dan de noodige bronnen bijvoe-
gen , waaruit men verder putten kan.

1608. Henry Hudson landde op zijn tweede reis op verscheidene
punten van Nova-Zembla (bij Karmakoelbaai en op verschillende an-

dere plaatsen), maar zijn hoofddoel om noordwaarts om het eiland heen
naar 't Oosten te zeilen, mislukte. De reis werd voor rekening van

Engelsche kooplieden gedaan. Een verslag daarvan vindt men bij Purchas
111, 574 en een uitstekende kritische bewerking van alle origineele
stukken, die op Hudson's leven en reizen betrekking hebben, in G.
M. Asher "Henry Hudson the Navigator",London 1860 ("Works issued
by the Hakluyt Society", Nr. 26). Het was ten W. van den Atlantischen
Oceaan, dat Hudson de lauweren plukte, die hem een zoo eervolle
plaats in de geschiedenis der scheepvaart bezorgd hebben, en dat hij
zijn graf vond. In oostelijke richting kwam hij niet zoo ver als zijn voor-

gangers. Ik kan mij hier dus niet met zijn reis naar Nova-Zembla bezig-
houden. Slechts dit dient vermeld te worden, dat twee personen van zijne
bemanning op den morgen van den 25/15 Juni 1608 onder 75 0 N. B.

een zeemeermin zagen. Hiervan deelt het dagboek het volgende mede:
"Dezen morgen zag een van de bemanning, toen hij over boord keek,
een zeemeermin. Op zijn geroep kwam nog een ander der kameraden
naar boven. Zij was toen vlak aan den kant van het schip en keek de
mannen ernstig aan. Terstond daarna werd zij door een golf omver gewor-
pen. Van den navel af waren rug en borst gelijk aan die eener vrouw.
Haar lichaam was ook zoo groot als dat van een mensch; haar huid
was zeer blank en haar lang zwart haar hing langs den rug naar be-
neden. Toen zij onderdook, zagen zij haar staart, die veel op dien
van een dolfijn geleek en gevlekt was als die van een makreel. De
namen der mannen, die haar zagen, waren: Thomas Hiller en Robert
Rayner". — Waarschijnlijk was het een nieuwsgierige zeehond, die aan-
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leiding gaf tot dit verhaal van de ontmoeting met het mythische we-

zen , waaraan de oude zeevaarders geloofden.
1611. William Gourclon bracht in dit jaar onder den titel "Appointed

chief pilote for discoverie to Ob" een lading waren naar Pustosersk
en zeilde van daar naar Nova-Zembla. In de monding der Petsjora zag

hij 24 lodja's, bemand met 10 —16 man, die naar "Mangansei" ten

O. van den Ob bestemd waren (Purchas, 111, 530, 534). Bij 't aan-

wenden van pogingen om iets naders van die zeereizen naar Siberië te

vernemen, verkregen de gezanten der Muscovy Company daarover deze
inlichtingen, dat er, althans in 't algemeen, slechts daarvan sprake was,
dat de waren over zee naar het einde der Karische golf gebracht wer-
den. Van daar werden zij dan over land, gedeeltelijk langs twee kleine
rivieren en een meer, naar den Ob gevoerd (Purchas 111, 539). Andere
berichten maken het ook waarschijnlijk dat men werkelijk tot aan den
Ob voer en wel door Matotsjkin Sjar, zooals uit de berichten bij Pur-
chas (111 804 en 805) blijkt. Op dezelfde plaats leest men ook het
reeds vroeger medegedeelde bericht van een Rus, die zich in 1584
aanbood om voor 50 roebel als gids te dienen voor de reis over land
van de Petsjora naar den Ob; verder dat een schip uit West-Europa
gestrand was in de monding van den Ob en dat de bemanning door
de Samojeden gedood was. De Rus vertelde ook dat het gemakkelijk
was van Waigats naar de monding van den Ob te zeilen.

1612. De walvischvaarder Jan Cornelisz. van Hoorn beproefde noord-
waarts om Nova-Zembla heen naar 't oosten te zeilen, maar stiet bij
770 N. B. op ijs dat hem tot terugkeeren noodzaakte (Witsen p. 906).

1625. Cornelis Bosman voer in opdracht der Noordsche Compagnie
in de Nederlanden met een schip van 90 last, bemand met 24 koppen
en voor 2 '; 2 jaar geproviandeerd, door Jugor Sjar naar 't oosten, maar
vond zooveel ijs in de Kara-Zee, dat hij in de genoemde sond een
haven zoeken moest. Hier wachtte hij op gunstiger omstandigheden ,

maar werd ten slotte door storm en ijs gedwongen onverrichter zake
terug te keeren. (Vgl. Muller, "Geschiedenis der Noordsche Compag-
nie", Utrecht 1874, p. 185).

1653. ' In dit jaar werd een deensche expeditie naar 't N. O. uit-
gezonden. De reis is door De la Martinière, die als geneesheer meê-

1 Door F. von Adelung (Kritisch-Litterarische Uebersicht enz.) wordt in plaats
niervan verkeerdelijk 1647 opgegeven.
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ging, in een werk beschreven, dat voor 't eerst in 1671 te Parijs uit-
kwam , onder den titel "Voyage des Pais Septentrionaux. Dans lequel
se void les moeurs, maniere de vivre, et superstitions des Norweguiens,
Lappons, Kiloppes, Borandiens, Syberiens, Samojedes, Zembliens, et

Islandois, enrichi de plusieurs figures". Dit werk is later zeer verspreid ,'

zeker ten gevolge van De la Martinière's lossen schrijftrant, die zeer
van den gewonen drogen stijl der scheepsjournalen afweek, of ten ge-
volge der massa wonderlijke histories, die hij, zonder op waarheid of
waarschijnlijkheid te letten, verzint. Hij is de Münchhausen der Noord-
oostvaarten. Van de Noorweegsche boeren vertelt hij dat zij allen slaven
waren, staande onder edellieden, die op hunne goederen souvereinen
waren, hun ondergeschikten tyranniseerden en gaarne reisden. Van de
elanden heet het dat zij aan vallende ziekte leden en dus onder kram-
pen , als men er jacht op maakte, neervielen. Daarvan kwam hun naam
"Eleend". De zeelui hadden aan de N. W. kust van Noorwegen van al-
daar wonende Laplanders, die allen toovenaars waren, drie windknoo-
pen gekocht. Als men den eersten losmaakte, kreeg men zwakken wind;
de tweede gaf sterken wind; de derde veroorzaakte een storm, waarbij
het schip op het punt stond te gronde te gaan -. Nova-Zembla, beweert
hij, werd door een eigen volk, de "Zembliens", bewoond, van 't welk
een paar gevangen en naar Kopenhagen gebracht werden. De la Mar-
tinière ontving ook den kop van een walrus, die met veel moeite ge-
harpoeneerd werd ; het dier is als een visch geteekend , met een langen
hoorn aan het voorhoofd. Als proef der vogels van Nova-Zembla wordt
de vetgans afgebeeld en beschreven; en ten slotte eindigt het werk met

een verbeterde kaart der Poollanden, die volgens de meening van den
schrijver er uitzien moet, zoo als de teekening beneden aanwijst. Ik
maak van deze onzinnigheden melding, omdat het reisverhaal van De

' De volgende uitgaven kent men: vier fransche, Parijs 1671 ,
1672, 1676 en

Amsterdam 1708; zes duitsche, Hamburg 1675, Leipzig 1703, 1706, 1710, 1711
en 1718; een latijnsche, Glückstadt 1675; twee hollandsche, Amsterdam 1681 en

1685; een italiaansche, gedrukt in Conté Aurelio degli Anzi's "Il Genio Vagante''
(Parma 1691); twee engelsche, de een afzonderlijk gedrukt 1706, en de andere
in Harris, "Navigantium atque Itinerantium Bibl" (3e ed., London 1744—48,
11, 457)-

2 De geschiedenis van de windknoopen is aan Olaus Magnus' "De gentibus
septentrionalibus" (Rome 1555, p. 119) ontleend. Er wordt zelfs een afbeelding
van de knoopen gegeven.
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la Martinière een niet onbelangrijken invloed op de oudere geschriften
over de arctische gewesten gehad heeft.

1664 en 1688. Een walvischvaarder, Willem deVlamingh. zeilde in
dit jaar om de noordpunt van Nova-Zembla naar Barent's winterkwar-
tier en van daar naar 't Oosten, waar een der bemanning land meende
te zien ("Jelmert-Landt" Witsen p. 902) '. Dezelfde de Vlamingh beweert
in 't jaar 1688, 25 mijl ten N. N. O. van Kolgujef een nieuw eiland,
3—4 mijl in omtrek, ontdekt te hebben. Dit eiland, dat zeer nauw-
keurig beschreven en door den ontdekker "Witseneiland" genoemd
wordt, is later niet meer teruggevonden (Witsen p. 923).

1666 werden weder van Nederland uit eenige schepen naar't Oosten

Kaart van De la Martinière.

gezonden. Onder de reeders bevonden zich eenige Joden en de schepe-
lingen kregen ook brieven in de Hebreeuwsche taal mede, omdat men

geloofde dat zij misschien met eenige der tien verloren stammen Israels
in aanraking komen zouden. Over deze reis, die zeker zonder gevolgen
bleef, schijnt niets naders bekend te zijn (Witsen, p. 962).

1675. Een hollandsch walvischvaarder, Cornelis Piersz. Snobberger,

' Vgl. boven p. 188.


