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ALGEMEENE

AANMERKINGEN

BETREFFENDE

LAPLAND.

EERSTE AFDEELING.

Wegens eenige Schrijvers, die berichten van
Lapland gegeeven hebben; inzonderheid van

den Zendeling canute leems —- Des
Schrijvers oogmerken, in dit gedeelte

zijns Werks , ontvouwd.

Indien een Reiziger zijne aandagt in zijn ver-
haal bepaalde tot de bijzonderheden, welke hij
daadlijk, met eigen oogen, zag, zouden zijne
ontdekkingen zich beperkt vinden door eenen
en gen gezigteinder, en zelfs, in dat beftek,
zou zijn* onderricht, dikwijls zeer onvolkomen
weezen. Den oorfprong, de redenen, en de
onderfcheidene verbintenisfen der dingen, moet
men vaak van anderen leeren. Hee is, der-

IV. Deel. A hal-
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halven, zijne zaak niet alleen, zo veel moge^
lijk, met de Inboorelingen te verkeeren, en
allen de zodanigen, die hem kundfchap kunnen
opleveren; maar ook gefchreevene ftukken te

raadplcegen. — Een reisverhaal te doen zwel-
len, door het invoegen van uittrekzels uit boe-
ken, binnen aller bereik, of gemaklijk te be-
komen, is eene vrij algemeene, doch geen»
zins lofwaardige, handelwijze. Het is een an-
der geval, wanneer een boek, weetenswaardi-
ge en nutte berichtgeevingen vervattende, niet
bekend is, bij de zodanigen voor welken hij
zijn werk vervaardigt, en 't welk., wisten zij
dat het beftondt, alleen verftaanbaar zou wee-
zen voor een zeer klein getal.

Om gezag aan het door mij ondervondene
bij te zetten, en mijne kundigheden van de
zeden en gewoontens der Laplanderen uit te

breiden, zag ik uit om te ontdekken, welk
eenen bijfland ik kon krijgen uit onderfcheide-
ne verhaalen, of gedrukt of gefchreeven. In
deeze mijne nafpeuringen vond ik gelukkig te

Drontheim, de Hoofdftad des Gewests van
Noorwegen , 't welk aan Noorweegsch Lapland
grenst, een werk flegts weinig bekend in an-
dere gedeeltens van Europa. Dit boek han-
delt opzetlijk over de Laplanders, die Fin-
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mark bewoonen, en onderworpen zijn aan de
Deenfche Kroon. Het oorfpronglijk werk was
in 'c Latijn gefchreeven, door canute leems,
die, tien jaaren lang, het Zendelingfchap bij
de Laplanders bekleedde, fteeds onder hun
verkeerde, en een Leermeester van de Lap-
landfche taal in de nabuurfchap van Drontheim,
Het is opgedraagen aan den tegenwoordigen
Koning van Deenemarken christiaan den
VII, op wiens bevel het eerst gefchreeven en
naderhand in 't Latijn overgezet werd. Deeze
vertaaling werd te Koppenhagen gedrukt, ten
jaare 1767. Dit werk is opgehelderd met aan-
tekeningen, voornaamlijk, fchoon niet eenig-
lijk, de Plantkunde en de Natuurlijke Historie
betreffende, door gunner, Bisfchop van Dron-
theim, gepaard met eene Verhandeling over
de Heidenfche Bijgeloovigheid der Laplande-
ren i verrijkt met een groot aantal Plaaten.
Uit des Zendelings Verhaal en uit 'sßisfchops
Aantekeningen, heb ik, onder mijne eigene
waarneemingen, gevoegd, wat mij het weetens-
waardigst en gewigtigst voorkwam.

'Er is voorhanden een Verhaal van Zweedsch
Lapland, 't welk, in geen opzigt verfchilt
van dat des Heeren leems; dan de Leezer
wordt inzonderheid gewaarfchuwd tegen een

A 2 an-
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ander uitgegeeven Werk van eenen ongenoem-
den Schrijver in het Hoogduitsch, getijteld Nör-
difche Reyfe enz., in het midden der verftree-
kene eeuwe uitgekomen. Die Hoogduitfche
Schrijver maakt de Laplanders tot een volk
van toveraars, en heeft zijn boek met de ge-
drogtlijkfte ongerijmdheden opgevuld, en de
verregaandfte valschheden van hun vermeld.
Hij fchrijft dat de Laplander zijn rendier tot

zich roept met op een hooren te blaazen; dat
hij gereed zijnde om de reis aan te vangen,
het dier in 't oor fluistert, als 't ware 't zelve
onderrigtende van den weg, dien het neemen
moet. De Zendeling leems zegt voluit, dat
hooren of trompet onbekend zijn bij de Lap-
landers , die geen gebruik van eenige fpeeltuig
maaken: wat het in 't oor fluisteren betreft,
de dwaasheid van zulk een doen belet de ge-
loofwaardigheid. In dit zelfde reisverhaal ver-
meldt de Reiziger, dat hij een gunftigen wind
voor geld en tabak van eenige inwoonders van
Norland kogt, die hem een ftuk oud linnen
gaven, met drie knoopen daar in gelegd, wel-
ke hij aan het middelzeil vast maakte; 'er bij-
voegende dat hij met het losmaaken van den
eerften en tweeden knoop een gunftigen wind
hadt; doch dat, op het losmaaken van den der-
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den, een geweldige ftorm volgde. Onze Zen-
deling ontkent volftrekt de waarfchijnlijkheid
deezes verhaals; fchoon het toegeftaan mag
worden, dat de Laplandfche toovenaars eer-
tijds voorgaven zulk een gezag over de win-
den te hebben: want dit vindt men ook bij
andere Schrijvers opgetekend. Mijne leezers,
die liefhebbers en bewonderaars zijn van Hu-
dibras, herinneren zich hier gewislijk, dat but-

ler zinfpeelde op deeze bijgeloovigheid, die
hij zeker, bij die Schrijvers, in zijne wijduit-
geftrekte beleezenheid, hadt aangetroffen.

Het gemelde boek des Zendelings is zeer
netjes in het Deensch uitgegeeven met eene
Latijnfche overzetting. Het barbaarsch La-
tijn, 't welk de overzetter, fchoon zeer wel
in 't Latijn bedreeven, heeft moeten gebrui-
ken, van wegen de nieuwigheid der voorko-
mende zaaken, (die cicero, of C/Esar in geen
zuiver Latijn zouden hebben kunnen uitdruk-
ken,) zou in veele gevallen, voor weiervaare-
nen in die taal onverftaanbaar weezen, werd
het niet opgehelderd door het daar bij geplaat-
fte Deensch.

De Laplanders, van welken men bericht
aantreft bij den Zendeling leems, zijn de In-
woonders van Finmark , een gedeelte der Pre-

A 3 fee-
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fecture van Drontheim, en toebehoorende aan
de Kroon van Deenemarken. Men wil, dat
deezen, in geenerlei opzigt verfchillen, wat
zeden, gewoontens en taal betreft, van de Lap-
landers, tot Rusland en Zweeden behoorende;
dat zij baarblijklijk het zelfde Volk zijn, fchoon
onder verfchillende Rijksbeftuuren leevende. —Deezen Schrijver in zijn werk volgende, zal
ik, in eenige gevallen, den zelfden grond
betreeden, welke ik reeds even aangeraakt
heb, Doch waar ik dit doe, zal het meer
omftandig bericht des Heeren leemï, xlaar
aan eene genoegzaame maate van nieuwigheid
en belangrijkheid fchenken , om het onbe-
haagelijk verveelende van herhaaling te voor-
komen.

Eenige Schrijvers hebben de Laplanders af-
gebeeld niet alleen als een morsfig lui volk,
bovenmaatig overgegeeven aan het gebruik van
fterken drank; maar ook als een wellustig en
lafhartig foort van volk, geldgierig, en zich
van fchelmerijen bedienende om 'er aan te ko-
men. De Zendeling leems betoont eene zekere
prijsbaare partijdigheid voor dit Volk, 't welk
zo veele jaaren het voorwerp geweest is van
zijnen Godsdienftigen arbeid; jaaren die hij niet
altoos op de genoeglijkfte wijze fleer.. Hij
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ontkent alles niet, wat. ten hunnen nadeele ge-
zegd *is, of liever zijne wijze van verdeediging
toont, dat, hoe zeer zij dan ook in zeden ver-
bererd zijn, zij op verre na altoos niet onbe-
rispelijk ivaren. Wat hun trek tot fterken
drank en tabaJc als mede de buitenfpoorigheid
in beiden aanbelangt, hij erkent zulks, en licht
het toe; dan in alles ftraalt zijne zugt om die
gebreken te verkleinen, door.

Uit alles wat ik gezegd heb, wegens den
bijftand, van welken ik mij, in het volgend
Verflag van Lapland, zal bedienen , verbeelde
zich niemand, dat hij, in de volgende bladen ,
flegts eene vertaaling van het gemelde boek te

wagten hebbe. Verre van daar, ik heb 'er al-
leen zodanige berichten uit ontleend, als ik be-
langrijk vondt en toepasfelijk op den tegenwoor-
digen ftaat diens Lands. Al dit is doormengd
met mijne eigene aanmerkingen; en heb ik, bij
wijlen, getoond, in welke ftukken ik van den
Eerwaardigen leems verfchil. Eenige dingen
door hem beweerd, vond ik, door mijne ei-
gene waarneemingen, niet bekragtigd, deeze
liet ik daar, en heb ik 'er veel bijgevoegd de
Natuurlijke Historie diens Lands betreffende.
In deezen heb ik verpligting aan Dr. quen-
zel, den Heer paycul, beiden te Stokholm;

A 4 aan
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aan den Hoogleeraar thunberg te Upfal; als
mede aan mijn Vriend, den Lieutenant gus-

tavus brandel ; aan den Hoogleeraar swartz
en den Heer hyelm, Opzigter van het Mu-
feum der Mineraalen en Muntmeester te Stok-
holm. Aan allen deezen heb ik veel verplig-
tings.
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TWEEDE AFDEELING.

Van den Oorfprong der Laplanderen.

±Je Laplanders zelve zijn geheel onkundig,
wegens hunne herkomst. Het algemeenfte ge-
voelen is, dat zij afftammen van de oude Finni
of Finnen; en deeze veronderftelling dunkt den
Eerw.j leems , en de meesten onder de verftan-
digen, veel waarfchijnlijker dan het begrip der
zodanigen, die de Laplanders van de Hebreeu-
<wen doen hervoortkomen. De overeenkom-
ften', op welke de pleiters voor de Hebreeuw-
fche herkomst hun begrip gronden, geeft de
Heer leems in 't breede op. Ik zal de voor-
naamfte vermelden ; niet om dat ze, mijns oor-
deels, ernftige overweeging verdienen; maar en-
kel om iets toe te voegen aan de veelvuldige
voorbeelden, die voorhanden zijn van de ver-
beeldingen en opvattingen der afleiding- en
overeenkomst-zoekeren. „De Laplanders heb-
„ ben doorgaans zwart hair, zo ook de Joo-„ den; de Jooden zijn klein van geftalte, dit
„ is ook het geval der Laplanderen; de Sa-„ turdag was bij de Jooden tot den Godsdienst

A 5 ~ be-
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„ beftemd; deeze was ook bij de Laplan-„ ders, vóór de invoering des Christendoms,„ de dag van Godsdienstviering; de wijze„ van ftembuiging bij het Pfalmzingen in Lap-„ land gelijkt veel op het gezang der Joo-„ den in hunne Sijnagogen; wanneer de Joo-„ den hunne Godsdienftige offeranden toe-
„ bragten, waren zij gewoon het grootfte ge-„ deelte dier offeranden zelve te eeten: zo
„ deeden ook de Laplanders met het offer,„ 't geen zij hunne Afgoden heiligden; zij„ aaten het vleesch en lieten de beenen aan
„ de Goden: de mannen onder de Joodea„ kookten, zo ook bereiden bij de Laplan-„ ders de mannen de fpijs. Eenige van de
„ wetten der Jooden, ten opzigte van de„ Vrouwen, in zekere omftandigheden, wer-„ den oudtijds bij de Laplanders ook waar-
„ genomen."

De Heer leems merkt op, dat 'er veele over-
«enkomften zijn in de zeden en leevenswijze
der Laplanderen en der oude Scythen. De
kleeding der Laplanderen beftondt, gelijk die
der Scythen, in huiden van wilde beesten. De
Scythen, even als de Laplanders, verwaarloos-
den den landbouw, hadden geen vaste woon-
plaats; maar zwierven met Vrouwen en Kinde-
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ren om, leevènde van 't geen hun Vee hun
ten voedzel gaf. Hij merkt ook zeer treffende
overeenkomften op tusfchen de Scythifche en
Laplandfche taal; bij voorbeeld de Donder,
bij de Scythen onder den naam van Terami
bekend, wordt bij de Laplanders door Tier-
mes aangeduid.

Niets hadt de Heer leems tegen het alge-
meene begrip, dat de Laplanders oorfprong-
lijk van het zelfde ras waren met de Zweed-
fche Finnen of Finlanders ; een denkbeeld ge-
grond op de treffende gelijkheid van naamen
en andere omftandigheden. Maar, eens toege-
daan zijnde, dat de Laplanders en de Fin-
tien waarfchijntijk, ten eenigen tijde, een
en het zelfde Volk geweest hebben, en dat
de nu voorhanden zijnde kenmerken van on-
derfcheiding allengskens ontftaan zijn in het
verloop van eeuwen; denkt hij, onder den
naam van Laplanders te mogen bevatten al
het Volk, woonende op de kusten van Fin-
land en Noorland, 't geen een herderlijk lee-
ven leidt, gelijk de andere Inwoonders van
Noorwegen, zo wel als de Gezinnen, die
met hunne rendieren van berg tot berg om-
zwerven.

Ten aanziene deezes gefchilftuks, wegens der
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Laplanderen herkomst van Scythen, naderhand
Tartaaren geheeten, merkt de Bisfchop van
Drontheim in zijne Aantekeningen op, dat de
Finnen, de naaste voorzaaten der Lapldndé-
ren , bij ptolomeus den Aardrijkskundigen
vermeld worden, als mede dat der Romeinen
Gefchiedfchrijver tacitus van hun gewaagt,
wiens befchrijving' van de Finnen , dit mogt 'er
de Bisfchop wel bijgevoegd hebben, in de tref-
fendde en gewigtigde bijzonderheden toepas-
felijk is op de bergbewoonende Laplanders,
en de veehoeders van Noorland en Finmark,
heden ten dage.

De Bisfchop, daar hij de Laplanders en
Finlanders aanmerkt als oorfpronglijk de Fin-
nen of Finni van ptolomeus en tacitus,
ftelt dat de Finnen zelven afdamden van de
Scythen of Tartaaren, en van dien-Stam der
Tartaaren, bij den naam van Samoieden be-
kend. -De Noorweegfche, Zweedfche en Rus-
fifche Laplanders houdt hij voor een en 't
zelfde Volk.

De Finlanders of Finfche Laplanders agten
zich beledigd, naar het verhaal van Bisfchop
gunner , wanneer zij Laplanders genoemd wor-
den. De reden hier van is, gelijk hij met
scheffer beweert, om dat Lap een fmaad-
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woord is (*). De Bisfchop veronderdelt, dat
de Laplanders hoogst waarfchijnlijk de oudde
Bewooners van Zweeden en Noorwegen waren,
dat de eerde aankomelingen uit Scythia , uit
het zuidelijk gedeelte van Scandinavia verdree-
ven zijnde, in deeze droeve dreeken bij opeen-
volgende horden, in de westlijke en zuidelijke
dreeken kwamen, woonplaats en voedzel zoe-
kende. Niet alleen ontdekken hunne ze-
den en gewoontens, heden ten dage, vrij dui-
delijk fpreekende overblijfzels van hunne Scy-
thifchen oorfprong; maar die akelige gewesten
in de nabijheid van den Bevroozen Oceaan
gelegen, van het Rusfisch Landfchap Kamt-

(*) De Laplanders fchijnen bekend geweest te zijn
bij herodotus en andere oude Schrijvers, die hun de
naamen gaven van Lynocephali, Troglodtten en Pigmeen.
Men wil dat de naam, dien zij tegenwoordig voeren,
hun gegeeven is door de Zweeden , die het eerst en
meest hun land vermeesterden. Men zegt, dat die naam
is afgeleid van een deezer drie Zweedfche woorden,
Lapp, 't geen Wolf betekent; of Lappa, 't welk zo
veel zegt als een Fledermuis; of eindelijk Lapa, 't welk
'hopen uitdrukt. 'Er fteekt, volgens de veronderftelling
des Bisfchops van Drontheim en scheffer, niets onge-
rijmds in een dier naamsafleidingen aan te neemen. De
kleeding der Laplanderen regtvaardigt de eerfte, hun
flank de tweede, en hun zwervende leevenswijze de derde.
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fchatka af, zijn nog bewoond door een men-
fchenras, gelijk aan de Laplanders, en die,
even als zij, in deeze ruwe woonplaatzen der
vrijheid gedrongen zijn, lang vóór den tijd dat
wij volksberichten en geloofwaardige gefchie-
denisfen bezitten.
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DERDE AFDEELING.

Van de Taal der Laplanderen.

±Jq taal der Laplanderen fchijnt geheel ver-
fchillende en onderfcheiden van alle andere taa-
ien, uitgenomen alleen de Finlandfche, met
welke dezelve eenige overeenkomst heeft, eg-
ter zo veel niet als de Deenfche en Hoogduit-
fche. Dezelve onderfcheidt zich door eenige
bijzonderheden, gelijkende op het taaieigen
der Hebreeuwen. Dan de Eerw. leems neemt
te dier oorzaak, het niet over zich om te zeg-
gen, dat die taal van de Hebreeuwfche afdamt.
Hij wijst na de Voorreden van een Lapland'
fche Spraakkunst, door hem vervaardigd, om
reden te* geeven van zekere woorden en uit-
drukkingen, die eene afleiding uit het Griekseh
of Latijn fchijnen aan te duidden. Dan hij
daat het gevolg niet toe, dat deeze woorden
daadlijk Griekfche en Latijnfche zijn, na Lap-
land overgebragt; zij kunnen, ondanks die ge-
lijkvormigheid, tot de oorfpronglijke landtaale
der Laplanderen behooren; en, fchoon de
Laplandfche taal veele uitdrukkingen behel-
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ze bijkans gelijk aan de Finlandfche en Deen-
fche, of om eigenlijk te fpreeken, aan de
Noorweegfche of Noordfche, verfchilt dezelve
nogthans zo veel van die taaien in de algemee-
ne uitfpraak en wijze van uitdrukken, dat in-
dien, bij het uitfpreeken van zekere woorden,
de Laplander, de Finlander en de Deen ieder
hun eigen aangeleerden tongval gebruikten,
zij elkander niet zouden verdaan.

De ' Heer leems, merkt op, dat de Lap-
landfche taal bij vreemden zo weinig in aan-
merking komt, dat zij zelfs naauwlijks ver-
daan wordt door de Noorweegers , op de gren-
zen van Lapland woönende, fchoon dezelve
niet minder i waardig is tot vaste taalregelen
gebragt en voor andere verdaanbaar gemaakt
te worden, dan de andere leèvende taaien van
Europa. Dezelve prijst zich in 't bijzonder
aan door eene fraaije kortheid, welke in één
woord bevat, waar toe in eene andere taal ver-
fcheidene zouden vereischt worden. Bij voor-
beeld mijn kleine fneede brood, wordt uitge-
drukt door het enkel Laplandsch woord Lac-
batziham, dit woord wordt op de volgende
wijze ontbonden, het is zamengedeld uit het
zelfftandig naamwoord laibe, een koekje of

fneede brood; het verkleinend woordje atz, en
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het voornaamwoord am, 't geen mijne betekent.
De Laplandfche taal laat eene verwisfeling
van medeklinkers toe, naamlijk van de lipletters
B en P, B en M, F en V; van de keelletters
Gen K, en de tandletters S en Z, en de tong-
letters D en N, als mede D en T, de lipletter
F en de keelletter K worden desgelijks met el-
kander verwisfeld; de letter GN,in dezelfde iijl-
labe famengevoegd, worden met eene blaazing
uitgefprooken.

De Eerw. leems treedt zeer diep in de ver-
dere ontvouwing van het taaieigen en het cha-
racter der Laplandfche taal, door alle de deelen
der fpraakkunst heenen. — Dan ik denk, dat
'er zeer weinigen onder mijne Leezers zijn , die
mij dank zouden weeten, als ik hun, op het
geleide van dien voorganger , door alle de dee-
len der Laplandfche fpraakkunst omvoerde. Ik
zal mij vergenoegen met flegts het een en ander
bij te brengen, dat veelen niet zal mishaagen.

De eerde tientallen in de Laplandfche re»
kentafel zijn;

Auft x Gut 6
Gouft 2 ZhieeMa 7
Golm 3 . Kautzt 8
Nielja 4 Autze 9
Vit 5 Z,#<7£* 19

IV. Deel. B
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Het is eene zonderlingheid in de Lapland-
fche taal, dat de benaamingen van vloeidoffen,
metaaien, mineraalen, graanen, kruiden en
vru^ten, alleen in het meervoudige worden
uitgedrukt. Die taal vloeit ook over van ver-
kleinwoordjes, 't geen drekt om aan dezelve
bevalligheid en zomtijds kragt bij te zetten.

Wanneer een Laplander een Noorweegfchen
Boer ontmoet, zegt hij Pasfevelje! Dat be-
tekent, mijn Makker! mijn Vriend! —— Eene
Noorweegfche Vrouw fpreekt hij aan met den
naam van Pasfeooabla! zo veel als mijne Hei-
lige Zuster!

De gefneedene Rendieren worden bij de
Laplanders hooger dan anderen gefchat, en in
waarde gehouden. Zij overtreffen ook de an-
dere in grootte en vetheid, brengende teffens
hunne bezitters het grootde nut en voordeel
toe. Van hier is het, dat zij, van iemand
fpreekende, dien zij denken dat aanfpraak heeft
op eene hooge maate van lof, zeggen unertze-
jetz, dat is, hij of zij is een volmaakt ge-
fneeden Rendier. Een Laplandsch Vredereg-
ter onder de boeren, in 't Noordsch bij den
tijtel van Lertnand bekend, joun porsanger

geheeten, was gewoon, wanneer hij in een
moedigen en fnorkenden luim was, van zich
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zelven te zeggen Heerge thiouga! of Ik ben
een gefneeden Rendier! Van eene zwan-
gere Vrouwe, wier tijd omtrent daar is, ge-
bruiken zij deeze fprcekwijze Nisfon las kiet-
ziemleii in, dat is, letterlijk overgezet, De
Vrouw is in de dagen van toevoorzigt, zo veel
al dat zij zich in eenen daat bevindt, welke
vordert, dat zij zorgvuldig is omtrent zich zel-
ven , en oplettend behandeld moet worden door
anderen. .

In fpreuken of zegwoorden, is de Lapland-
fche taal geenzins rijk; alleen wil ik vermel-
den hoe het zeer gemeen is bij de Noorweeg-
fche Rusfen van Finmark, om, wanneer zij
de opregtfte deelneeming in iemands droefe-
nisfe of ramp willen te kennen geeven, uit te

roepen Beiste (lakkar! zo veel als Arm dier!
Deeze uitdrukking geeft bij hun het leeven-
digst gevoel van medelijden te kennen.
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VIERDE AFDEELING.

Van het uitwendig Voorkomen en de Lichaams-
gefleltenisfe der Laplanderen — Hunne Ge-

woontens en Leevenswijze — Hun Gods-
dienflig en Zedelijk Character.

±Je Kinderen der Laplanderen zijn uitftee*
kend vet en poezcl, niet alleen in 't aange-
zigt, maar in alle andere lichaamsdeelen. Dee-
ze gefehiktheid om vet te worden doet zich
minder op als zij opgroeijen. De Laplander
is van een donkerverwige kleur, zijn hair is
zwart en kort, zijn mond groot, zijn kaaken
hol, de kin is eenigzins lang en fpits, zijne
oogen zijn zwak en daan wateragtig, zulks
ontdaat deels uit den gedaadigen rook , in wel-
ken hij leeft, t'huis in zijn hut of tent zitten-
de ; deels moet het toegefchreeven worden aan
de fneeuw, die hem, 's winters buiten zijnde,
deeds in 't gezigt waait; daarenboven heefc
hij, op de bergen jaagende, geene voorwer-
pen, waar op hij het oog vestigt, dan van
eene fchitterende witheid. Dat deezé zwak-
heid der oogen aan die oorzaaken, en wel

voor-
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voornaamlijk aan de laatde moet toegefchree-
ven worden, is hoogst waarfchijnlijk; dewijl
zommigen, naa op de jagt geweest te zijn,
verfcheide dagen niet kunnen zien.

Eenige Schrijvers hebben de Laplanders af-
gemaaid als met hairlokken begroeid, gelijk
de wilde dieren. Anderen hebben hun flegts
één oog gegeeven; doch dit zijn voldrekte fa-
belen, welke die Schrijvers uit herodotus(*)

en

(*) De oorfprong deezer vertelzeltjes van een volk
met hair overgroeid, die flegts écii oog hadden, gelijk
de Cyclopen, is zo oud, of ouder, dan de tijd wanneer
herodotus fchreef. Hij gewaagt van zekere Cyclopen,
onder den naam van Anmap/i bekend, bewoonende de
Noordelijke Gewesten, die eenen geduurigen krijg voer-
den tegen de draaken of de griffioenen; dieren, die de
Goudmijnen in bezit hadden. Men veronderftelt dat het
begrip deezer Cyclopen ontftaan is uit de vertaaling van
het Scytisch woord anmaspos, 't geen zo veel zegt als één
oog. Zommigen dagten, dat de Anmapfi een Tartaarsch
volk waren, in wier land de Chineezen, (wier wapen
een Draak of Griffioen is,) verfcheide invallen deeden
om goud te zoeken, 't geen zij wegvoerden. — Wat
de bijzonderheid der Inboorelingen van Lapland, hunne
ruighairigheid betreffende, aanbelangt, dit fielt men te
zinfpeelen op hun dragt van beestenhuiden in den winter
tot een opperkleed. herodotus fpreekt desgelijks vnn
menfchen, die, op zekere tijden des jaars, in Wolven
veranderden. Zulks hadt zeker geen anderen grond, dan
in de verwilderde verbeelding of de bedriegerij der tove-

B 3 naa-
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en plinius fchijncn ontleend te hebben, en in
geenen deele toepasfelijk zijn op de Laplan-
ders, of op eenig Volk des aardbodems.
Anderen hebben , met meer blijks van waarheid
en regtmaatigheid, beweerd, dat zij van na-
tuure een hinderlijken dank hadden. Men
moet, met de daad, erkennen, dat 'er een on-
aangenaame lugt bij de Laplanders plaats
heeft, derker dan men gewoonlijk bij de be-
woonders van andere Gewesten aantreft; dan
zulks is niet zo zeer toe te fchrijven aan hun-
ne natuurlijke geaartheid, dan wel aan hunne
gewoone leevenswijze ,in hun hut of tent, in
gcdaagen rook, en bedekt met eene kleeding,
vol vuiligheid, vet en traan.

Over het algemeen zijn de Laplanders klein
van gedalte; maar zij bezirten eene vrij groote
maate van lichaamsderkte. Zeker zijn zij een
zeer hardvogtig menfehenfoort, en in daat veel
arbeids te verduuren; leevende in een zeer

nnaren, die voorgaven het vermogen te bezitten om zich
in Wolven te veranderen, en misfchien, om dit bedrog
te verfterken, zich met Wolfshuiden omkleedden. Dit
waanbegrip is tot laatere eeuwen overgegaan, en heeft
eene bsnaaming nagelanten, zij worden Wercwolf gehee-
ten , bij de Dnitfchers IFaltrwolf, bij de Franfchen Loup
garou, (en iu 't Hollandsen Weerwolf)
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drenge lugtftreeke met eene wondere maate

van geduld en kloekmoedigheid. Ten bewijze
hier van gewaagt de Heer leems van eene
Vrouw, die, in de maand December, de ijs-
en fneeuwbergen doorkruiste, vijf dagen naa
dat zij in de kraam bevallen was, om haar kerk-
gang te doen.

De Berg-laplanders , en die de Zeekusten
bewoonen, zijn, ten deezen opzigte, even zeer
te bewonderen, dat zij ademhaalen te midden
van den verdikkenden rook in hunne tenten

en hutten, wanneer de eenige opening, waar
uit de rook kan wégkomen, geflooten is, om
de onguurheden des weders buiten te fluiten.
En, even als men waargenomen heeft, dat de
Laplanders , van natuure en door gewoonte, in
daat zijn groote moeilijkheden te verduuren,
en zwaaren arbeid, met geduld, te volbren-
gen , zo heeft men, zints lang opgemerkt, dat
de eenvoudigde geneesmiddelen, die elders
weinig geagt worden, genoegzaam zijn om bij
hun de gezondheid te herdellen, wanneer de
kwaaien van geenen zeer geweldigen aart be-
vonden worden. Langduurige ervaarenis heeft
dit bevestigd, en het fchijnt, dat de Voorzie-
nigheid, ter vergoeding van hun onvermogen
cm buitengewoone bijdand te bekomen, de-

B 4 zelf-
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zelfde uitwerkzels bij hun, door de allerge-
meende middelen, te wege brengt. Zij dellen
hooge waarde in fpecerijen. Geen gefchenk is
den Laplander aangenaamer, dan 't geen be-
ftaat uit tabak, peper, gember, en dergelijke,
hoe gering de hoeveelheid ook zijn moge.

De Laplanders bezitten eene maate van
vlugheid, welke men waarlijk moet bewonde-
ren; hunne lichaamen zijn leenig en boven al-
len begrip buigzaam. Het is verbaazend welk
een aantal Laplanders zich kunnen onthouden
in eene ruimte, die wij niet zouden denken,
dat de helft, of een derde, van zulk eene me-
nigte kon bevatten. Zij zitten neder, op het
digtst bij elkander in een gepakt, onderftutten
het lichaam met hunne hielen/ of laaten het
geheele gewigt op de teenen rusten. De
Amerkaanfche Indiaanen, of Wilden, gelijk
zij genaamd worden, neemen dezelfde geflai?
te aan, en de vernuftige Historiefchilder,
die het Verdrag van penn met de Indiaanen
ïn de bloeijende Volkplanting, welke tot nog
diens naam draagt, afbeelde, heeft niet ver-
zuimd zijne fchilderij op te eieren met de
gedalte van een Indiaan in deeze zeldzaam©
houding.

Met eene bewonderenswaardige fnelheid daa-
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len de Laplanders van de deile zijde eens
bergs af, met fneeuw en ijs overdekt. Zij
bedienen zich van een bijzondere foort van
fneeuwfchoenen, wijd verfchillende van die
den zelfden naam draagen in de Noordlijkde
deelen van America. De fneeuwfchoen is een
lang duk hout, van vooren krom en agter-
waards oploopende, op het midden wordt hee
aan den voet vastgemaakt. De fneeuwfchoen
is beflemd om voor te komen, dat men niet
diep in de fneeuw zakke; dezelve draagt in
het Deensch den naam van Skie; het gebruik
fchenkt veiligheid en fpoed. De Laplanders
gleiden 'er op voort, met zulk een vaart, dat
de wind hun om de ooren fnort, het hair ag-
ter uit duift, en nogthans weeten zij het lich-
haam, zo te beduuren, dat, indien zij, bij toe-
val , hun muts laaten vallen, of iets anders hun
op den weg voorkomt, dit weeten op te raa-
pen, zonder geheel op te houden. Zo ras de
kinderen kunnen wandelen, beklimmen zij de
zijden der bergen, en oefenen zich welhaast
in het gebruik der fneeuwfchoenen.

Wanneer de Laplanders met hunne Rendie-
ren reizen, kan de fnelheid, waar mede zij
den weg fpoeden, alleen begreepen worden
door hun die het zien. Zij rijden, met gelijke

B 5 vaart,
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vaart, de toppen der bergen op en af, het
wapperen van de teugels op de ruggen der
rendieren is naauwlijks merkbaar. —— De Lap-
landers van de kust zijn bij uitdek bedreeven
ïn het vaaren met hunne booten. — Meerge-
melde Zendeling veronderdelt, dat de buiten-
gewoone vlugheid der Laplanderen grooten-
deels is toe te fchrijven aan de traan, die , van
kindschheid af, een voornaam gedeelte huns
voedzels uitmaakt,* doch zulks ontdaat veeleer
daar uit, dat zij, van deezen vroegen leeftijd
af, in fpelen van eenen werkzaamen aart, vol
lichaamsbeweeging, zich oefenen. Zij leeren
bergen beklimmen, zwaare vragten hout draa-
gen, jagt op wild te maaken, en de tamme
rendieren, op eenen groöten afdand, te verge-
zellen. Op deeze wijze worden zij ook gehard,
om, met geduld, allerlei graaden van koude en
hitte te verdraagen. Het is voornaamlijk door
de jagt, dat zij vlug ten voet worden, en de
kleinheid van hunne gedalte brengt het haare
toe tot hunne fnelheid. Zij zijn met weinig
vergenoegd; hunne zielen zijn niet vatbaar
om aangedaan te worden door die driften,
welke in de lichaamen van een zo groot ge-
deelte des menschdoms de deerlijkde verwoes-
tiegen aanrichten. Zij flaapen op beide de zij-
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den (*)• Zij zijn niet gewoon zich tusfchen
twee vederbedden te rust te begeeven, gelijk
gebruiklijk is bij hunne meer befchaafde na-
buuren. Hunne beroepsbezigheden dooren den
natuurlijken loop der dierlijke geesten niet;
zij verzwakken geenzins het lichaam door het
infpannen hunner zielsvermogens; hier uit volgt
dat zij derk, gezond en werkzaam zijn.

Eenige Laplanders toonen zich zeer bedree-
ven in het fnijden van hout en hoorn, fchoon
zij geen ander werktuig gebruiken dan een ge-
woon mes; hier mede maaken zij klein huis-
raad, als koppen, lepels enz. Hunne fleeden
zijn van hun eigen maakzel, en zo kundig za-
mengedeld en welgeflooten, dat 'er geen drup
waters door kan dringen. De Vrouwen zijn
zeer afgericht in het verderen van de gordels

met

(*y In utramvis dormiunt aurem, neeplumis indormire
mollibus magni astimant, zijn de woorden des Bisfchops
van Drontheim, uit wien wij deeze bijzonderheid ontlee-
nen. Men nierke op, dat in Duitschland, Deenemar-
ken, Zweeden en Noorwegen, de gewoonte is op een
vederbedde te flaapen, en dat zij, in flede van dekens,
een dekbed gebruiken. Deeze beide vederbedden zijn
doorgaans van het zagtfle dons. Eenige Geneesheéren
raaden het flaapen op de rechter zijde aan; doch da
Bisfchop denkt, dat nu op het eene, dan op het andere
oor te leggen, het gezondfte is.
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jnet ijzer- en koperdraad, en eenige deezer
munten, even als de mannen, uit, in fnijden
op hout of hoorn. Behendig is dit volk in
de jagt, gelijk wij vervolgens breeder zullen
zien. In vroegeren tijde waren pijl en boog
hun eenige wapens; dan thans maaken zij ge-
bruik van fchietgeweer, en zijn daar mede op
de jagt zeer 'afgericht.

De Heer leems telt onder de deugden der
'Laplanderen voornaamlijk hunne dipte inagt-
neeming van den openbaaren Eerdienst, en hun
erndig gedrag bij dcnzelven. Hij gewaagt van
het geduld, waar mede zij blootshoofds zitten,
in de drengde koude, om Gods woord, drie
uuren aan een te hooren, in tenten, waar zij
geenzins beveiligd zitten voor den droom van
zeer koude lugt. — Het blijkt dat de Laplan-
ders, in den beginne, en geduurende het eer-
fte gedeelte der jongst verftreeke eeuwe, in
de dikde duisternis des Heidendoms gedompeld
lagen, zonder iets het minde van de letteren
te weeten. Het was frederik de IV , Koning
van Deenemarken, die den throon in den jaa-
re 1619 beklom, die het eerst het licht der
Euangelieleere bij hun deedc opgaan. Hij del-
de, ten di?n einde eene Godsdiendige Zending
fian; dit werd agtervolgd door diens Zoon
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CHRISTIAAN DE VI, FREDERIK DE V. diens
Kleinzoon, en christiaan de VII, den te-

genwoordig regeerenden Koning. Zij zijn
thans, gelijk de Heer leems ons onderrigt,
wel onderweezen in den Christlijken Gods-
dienst, en hebben het Nieuwe Testament in
hunne landtaal. De Zendeling vermeld, met
verrukking, de naamen van eenige Laplanders,
die den geheelen Catechismus, agter een kon-
den opzeggen, en groote dukken van het
Euangelie, met een gedeelte der Pfalmen, en
in de Laplandfche en in de Deenfche taal; in-
zonderheid gewaagt hij van een oud man, die
zeventig jaaren telt, en een groot gedeelte van
den Catechismus weet op te zeggen, fchoon
hij nooit een letter heeft leeren leezen, en
nooit voorheen iets zijner geheugenisfe hadt
aanbevolen.

Dit voorbeeld van de kragt des geheugens
fchijnt niet ongelooflijk. De Arabieren en
andere Herderflammen, die de gewoonte heb-
ben om den ledigen tijd te verdrijven met het
ophaaien van en luisteren na vertellingen, hou-
den ze zeer lang in geheugen en haaien ze
met groote getrouwheid op, naa dezelve een-
maal gehoord te hebben, julius cjesar gist,
dat een der hoofdredenen, waarom de Druï-
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den hunne lesfen niet in gefchrifte delden,
datr in gelegen was, ten einde hunne Leerlin-
gen ze des te beter hunner geheugenisfe zou-
den aanbevelen, 't Was het gevoelen van so-
crates, blijkens de Phado van plato, dat
kennis gereeder verkreegen en langer bewaard
wordt, als men dezelve bij mondlijke overle-
vering fchenkt, dan in gefchrifte delt. Het
fchijnt dat het oor min afgeleid wordt dan het
oog, en dat de ziel zich meer infpant bij het
hooren, dan bij het zien. De Zendeling voegt
'er den vuurigen wensch nevens, dat zijne
medearbeiders in den wijngaard des Heeren,
zich tot dien arbeid mogen bekwaam maaken,
door eene volkomene kennis van de Lapland-

fche taal te verkrijgen; dewijl niet veele van
de mannen meer kennis van de Deenfche taal
hebben, dan van eenige weinige woorden en
fpreekwijzen, die in den loop des handels voor-
komen , en dat de vrouwen daar van te eene-
maal onkundig zijn.

Bij de Laplanders daan de Zendelingen in
de hoogde agting; zij betoonen hun veel eer-
bieds. Zij groeten hun op het diepde, en
geeven hun, bij alle gelegenheden, den voor-
rang. Zij fchikken hun veele gefchenken toe
van 't geen in Lapland voor lekkernij gehou-
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den wordt, als bevroozen rendierenmelk, de
tongen en de mergpijpen van dat beest. Zij
z ijn zeer dipt in het vieren van denSabbath,
zij onthouden zich van vloeken en zweeren,
algemeene ondeugden onder de inwooners van
Noorwegen. Zij zijn, over 't algemeen, van een
goed zedelijk gedrag. Hoererij en overfpel
zijn zeldzaam gepleegde zonden; diefdal is
weinig of niet onder hun bekend; zo dat gren-
dels of flooten, om den eigendom te beveili-
gen, in Lapland geheel overtollig zijn. In
Noorwegen krielt het van bedelaars: dan bede-
len is in Lapland onbekend. Indien iemand,
door ouderdom of zwakheid, in een behoefd-
gen daat vervalle, hij vind terdond ruimen on-
derdand, en de liefderijkheid komt hem met

volle handen te gemoet. Met dit alles erkent
de Heer leems, dat de Laplanders niet geheel
vrij zijn van die gebreken, welke altoos de
menfchen, in den daat der zamenleevinge, min
of meer aankleeven. Zij kunnen de verzoe-
king tot buitenfpoorigheid in drinken niet we-
derdaan, en laaten zich door gierigheid ver-
lohken. Zij drinken zich dronken, gelijk de
menfchen elders, als hun gelegenheid tot het
gebruik van derken drank voorkomt, en zij
kunnen, zo min als andere handelaars, nalaaten
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te bedriegen, als zij denken zulks, zortder ge-
vaar van ontdekt te zullen worden, te kunnen
doen. De huiden der rendieren zijn meerder
of minder waardig naar het jaargetijde waar in
de beesten gedood Zijn. Wanneer het dier in
de lente gedood is, is de huid doorvreeten
van een infect, 't geen 'er zich in boort, en
daar eitjes legt; doch het geval is geheel an-
ders wanneer het beest in den winter gedood
wordt. Om den kooper te bedriegen en den
zelfden prijs te krijgen voor een gebrekkige
als voor een gaave huid, weet de Laplander
alle die gaatjes toe te doppen, en fchroomt
niet te verzekeren, dat 'er geen gebrek aan en
het beest in den herfst geflacht is, fchoon hij
verzekerd is van het tegendeel, van de door-
boorde huid en den tijd des flachtens.
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VIJFDE AFDEELING.

Kleeding derLaplandfche Mannen en Vrouwen.

H<enige Schrijvers hebben beweerd, dat de
Laplanders kleederen draagen met goud en
zilver vercierd; anderen hebben met veel ver-
trouwen verzekerd, dat de kleederen ter Lap-
landeren gemaakt zijn van Zeehonden- en Bee-
renhuiden, en van zulk eene gedaante, dat zij
het voorkomen hebben van in zakken te wan-
delen. Dan deeze vertellingen zijn niets te
agten, en zo verre van de waarheid vervreemd
als het bericht eens Schrijvers, dat de Vrou-
wen in Lapland zich bedienen van fluiers, ge-
weeven van de zenuwen en ingewanden der
wilde dieren.

De Heer leems begint de kleederdragt be-
fchrijving met de opgave van die der Man-
nen. —— De man draagt op zijn hoofd een
kap van een kegelagtjge gedaante, gelijkende
op een zuikerbrood. Deeze kappen zijn veel-
tijds gemaakt van rood karfaij, en bedaan
uit vier ftukken, beneden breeder dan boven,
daar ze in een punt zamenloopen; tusfchen de

IV. Deel. C vier
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vier ftukken is een ftreep geel karfaij, op de
naaden gevoegd: boven op den top is een
pluim van onderfcheide gekleurd laken. Het
beneden gedeelte heeft een rand van ottervel;
maar de Rusfifche Laplander boordt zijn kap
kostbaarder, met hermelijn. Zomtijds ftrekt
de lengte van den boord deezer kap zich voor-
en agterwaards tot eenige lengte, en loopt in
een punt uit. Een kap van die gedaante noe-
men zij in hunne taal Nidne Kapperak, 't welk
zo veel zegt als een kap met een neus of punt.
De Heer leems vermeldt eens een kap gezien
te hebben van een armen Laplander, gemaakt
van een Salmvel, dezelve was wit, en hadt
vier afdeelingen, die zich zigtbaar opdeeden ter
plaatze waar de fchubben van het vel afgeraakt
waren.

De Laplanders draagen een foort van rijd-
hoed, door hun Rivok geheeten, deeze gebrui-
ken zij op de jagt, of als zij de tamme ren-
dieren, bij het weiden, oppasfen. Deeze hoed
laat alleen eene kleine opening, om door heen
te zien, is van vooren naauw toegehaald, en
bedekt, op 't hoofd gezet, de fchouders; voor
aan is een klap, bij hun Zhialbme-raft ge-
heeten.

Zeldzaam draagen de mannen in Lapland
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eenig bekleedzel om den hals; of, wanneer
zij iets dergelijks gebruiken, bedaat zulks uit
een fmal reepje laken, eens om den hals ge-
flaagen: zo dat hunne halzen altoos bloot zijn,
of ten naasten bij ongedekt, ondanks de! ftreng-
heid des weders.

De borstrok door den Laplander gedraagen,
noemen- zij Tork; deeze is gemaakt van een
fchaapenvagt, met de wol daar op, en de wol-
lige zijde binnenwaards gekeerd; dezelve heefc
een hooge kraag, mee karfaij ftijf gemaakt, of
ftevig door eenig ander foort van laken, net-
jes gewerkt, met verfchillend gekleurde draa-
den, deeze borstrok komt even beneden dè
borst. Naardemaal dit kleedergedeelte tevens
voor een hemd dient, heeft het geene ope-
ning, dan bij de borst; het is meer of min
vercierd, naar den ftaat of de verkiezing des
draagers; dit kleed is met ottervel geboord.
Aan de flmkerzijde vooraan is een fmalle ftreep
of boord van laken of bont; aan de rechter-
zijde, inzonderheid bij de vrouwen, heeft de
borstrok kleine vergulde zilveren knoopjes, de
kanten van de mouw zijn desgelijks met een
boord van karfaij of ander laken omzet, ge-
boord met ottervel'; een rand vari dezelfde
doffe loopt beneden om; en daar de wollige

C 2 zij-
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zijde binnenwaards gekeerd is, hangt de wol
beneden uit. Dit kleed, dus breedvoerig be-
fchreeven, draagt de Laplander op het naakte
lijf, en dient hem tot een hemd.

De opperkleeding, door de mannen gedraa-
gen , is gemaakt van karfaij of ruw laken; ook
van rendieren huiden, oude of jongen, graauw
van kleur. Dit gedeelte der kleeding noemde
de Laplanders Kafti, en is, gelijk de borst-
rok, voorzien van een dijve halskraag, zich
uitdrekkende tot de kin, en rondsom den hals
gaande. De halskraag is doorwerkt met draa-
den van onderfcheide kleuren, veeltijds zeer
netjes. Dit opperkleed is, even als de borst-
rok, alleen open aan de borst, en desgelijks
geboort met karfaij of eenig ander foort van
laken van verfcheidenerlei kleuren. Op beide
de fchouders is eene foort van band of epau-
lette, in onderfcheidene gedaantens gefneeden
en van dezelfde doffe. De beneden rand des
kleeds is bewerkt met figuuren van verfchil-
lend gekleurde' draaden. Die boord heet men
in Lapland Luskuldalk. Om den halskraag
digt om den nek te haaien, dient een rijgzel.
De halskraag, de fpleet op de borst, en de
fchouderband zijn alle gemaakt van drooken
onderfcheide gekleurd laken, en doorregen met
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draaden desgelijks verfchillend van kleur; de
randen der mouwen zijn op dezelfde wijze ver-
cierd. De onderrand ■ des opperkleeds heeft
een omloopende zoom van onderfcheide kleur,
bij voorbeeld is het kleed van rood karfaij,
dan is de rand geel, groen of wit. De Lap-
lander heeft geen zak in zijn opperkleed;
maar draagt een kleine zak, hem op de borst
hangende, waar in hij het noodige heeft om
vuur te maaken, nooit is hij zonder zulks, en
voert hij daar in ook mede alles wat dagelijks
te pasfe komt; die zak heet bij hun Niufak-
gierdo.

Geduurende den winter is de koude in dee-
zen oord allergeftrengst. Een enkel ftaal zal 'er
een genoegzaam bewijs van opleveren; te wee-
ten dat meiren en rivieren doorgaans bevriezen
ter diepte van twee en een halve Deenfche
elle. Nogthans ftaat aan te merken, dat, wan-
neer 'er veel fneeuw op den grond ligt, de
vorst zo diep niet doordringt. Het is uit hoof-
de van deezen buitengewoonen graad van kou-
de, dat de Laplanders zich genoodzaakt vin-
den om hunne lichaamen mei bont en de on-
gefchooren huiden van verfcheide dieren te be-
dekken. Het opperkleed, gemaakt van de huid
«ens volwasfen rendiers, wordt bij de Ingeze-

C 3 te
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eenen Paesk geheeten; dan de huid van een
wijfje wordt doorgaans tot dit einde het beste
gekeurd, en gedraagen met de hairige zijde
buitenwaards, 't welk aan dit kleed een ruw
en onaartig voorkomen bijzet. Deeze bonte
kleederen zijn niet open aan de borst, maar
digt. Rondsom den hals is een boord van
dierenhuid met het hair daar op, de Paeslok
genaamd. Twee riemen van een rendieren-
huid, met oplegzels van verfchillend gekleurd
laken, dienen om het kleed digt op de fchou-
deren te doen fluiten. Dit kleed heeft desge-
lijks een hoog opdaande.^en dijve halsband,
van dezelfde huid gemaakt en het hair daar aan
gelaaten. Dit opperkleed dient om den draa-
ger tegen den regen te befchutten; en wordt
het gedraagen, gelijk menigmaal het geval is,
op zee, endoor zeewater natgemaakt, dan zal
de Laplander, aan drand komende, zich in de
fneeuw rollen om het bederf des kleeds door
het zeewater te voorkomen.

De Berg-laplanders draagen, om zich te-
gen de drengheid des weders te befchutten,
deeds om den hals als zij op reis zijn, de
huid van een jongen vos, altoos in agt nee-
mende om den daart op een der fchouderen
te laaten hangen. Wanneer de Zweedfche
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kooplieden eene reis door het gebergte doen,
binden zij een Martershuid, ten zelfden einde,
om den hals, en om 'er cieraad aan.bij te
zetten, ftaan 'er zilveren plaatjes in de gaaten
waar voorheen 4e oogen waren. — Een op-
perkleed gemaakt van de huid eens jongenren-
diers, draagt bij de Laplanders den naam van
Moedda; de gedaante is gelijk aan het kleed
van een volwasfen rendier; maar het heeft een
boord rondsom de mouwgaten, en is beneden
omzoomd met een rand van zwart hondenveL
De bonte kleederen die fe~Laplandfche vrou-
wen voor het rijker gedeelte hunner Landge-
nooten vervaardigen, zijn gemaakt van jonge
rendierenhuiden, graauw van kleur, en de ope-
ning aan de borst heeft een rand van ottervel;
beneden is alles omzoomd met zwarte honden-
huid. Van beneden na boven is, op ieder zij-
de, een duk huid, in de gedaante van een
yjigge, op het kleed genaaid. Men merke op
dat alle de kanten van de borst en den hals,
met de andere deelen des kleeds, die van la-
ken' zijn, bewerkt zijn met draadwerk in ver-
fcheidene figuuren, naar den fmaak der koo-
peren.

Zomtijds draagen de mannen gelooide lede-
ren handfchoenen, bij hun onder den naam

C 4. van
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van Rappakak bekend; doch meestal zijn de
handfchoenen van jonge rendierenhuiden ge-
maakt, met de hairige zijde buitenwaards, en
om de koude des te beter af te weeren, ge-
voerd met cijprus-loof. De vrouwen vervaar-
digen een beter foort van handfchoenen op de
koop, die gedraagen worden door Laplandert
van aanzien; het gedeelte dat de hand bedekt,
is van zwart vosfenvel of van de pooten der
rendieren, met de ruige zijde buitenwaards;
deeze handfchoenen reiken over de vuist en
eenigzins over den arm; het bovenfte gedeelte
des handfehoens, 't welk den arm bedekt, is
van laken, keurig doorwrogt met draadwerk
en geboord met ottervel. Veele Laplanders,
zo mannen als vrouwen, draagen om de vuist
koperen armbanden, welke zij zich verbeiden
de kragt te hebben, om hun voor pijn in de
lede i e beveiligen.

De mannen gebruiken geen kousfen, doch
in ftede daar van een foort van pantalons, die
naauw om de beenen en dijen fluiten. Deeze
zijn vervaardigd van karfaij of ander grof la-
ken, of gelooid leder, zomtijds ook met de
huid van rendieren pooten. De van karfaij of
ander laken vervaardigde pantalons zijn op de
knie met een ftuk diereahuid bezet om dat
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gedeelte te duurzaamer te maaken; de andere
van gelooid leder Sistekak geheeten, dienen
voornaamlijk in 't water; andere van huid ea
leder, dat is het voorde gedeelte van lederen
het agterde van huid, Kamas bufack genaamd,
worden meest te land gebruikt, en gedraagen
over de pantalons van karfaij of ruw laken.

De fchoenen der Laplanderen hebben flegts
■ééne zool, zomtijds gemaakt van de huid eens
rendieren kops, het bovenleder en het agter-
ftuk zijn van de pooten des zelfden diers.
Deeze foort van fchoen is veel in gebruik bij
de Berg-laplanders, en Gattokak genaamd.
Het hair wordt op de huid gelaaten, en maakt
de buitenzijde van den fchoen; dit zou dezel-
ve tot het wandelen, inzonderheid op het ijs,
glipperig maaken, indien zij de voorzorge niet
gebruikten om het hair af te zengen, daar
door 'er eene oneffener oppervlakte aan te gee-
ven, en alle glipperigheid te voorkomen. Dit
is te noodiger voor kinderen, die buiten dee-
ze voorzorge, deerlijk zouden vallen. Men
heeft fchoenen met zooien van zeehonden hui-
den, welker opperleder van eene dunner foort
is, gelooid en ongelooid. Laatstgemelde foort
van fchoenen worden voornaamlijk gedraagen
door lieden, die veel in 't water zijn. De
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Laplanders gebruiken geen gespen of ftrikken;
maar maaken de fchoenen vast met een riem
om den enkel gaande. Om de voeten des te
beter voor de koude te befchutten, vullen zij
de fchoenen met ftroo of andere vulzel. De-
wijl hunne pantalons niet tot de hielen rei-
ken, fteeken zij de voeten naakt in de fchoe-
nen; gemelde ftroo of ander vulzel wordt
daarom zorgvuldig in de fchoenen geftooken
en 'er 'snagts-uitgenomen om te droogen en
's anderen daags weder dienst te doen; van tijd
tot tijd wordt dit ververscht.

De Laplandfche vrouwen maaken eene foort
van laarzen op de koop, de zooien zo wel
als het opperleder en de hieldukken zijn van
rendieren vel, met het hair buitenwaards. De
andere deelen, als de binnenzool, de fchaft
en de knieomflagen zijn van laken, en de laatst-
gemelde met draadwerk vercierd. Deeze laar-
zen worden boven 'de knie met een band vast-

gemaakt, van welken een cieraad afhangt, be-
ftaande uit repen zwart laken; de neus deezer
laarzen, door de Laplanders Sacpokak gehee-
ten , eindigt in een fcherpe punt.

De mannen draagen lederen gordels met tin
vercierd, aan de voorzijde is een zak, waar in
zij hun voorraad van tabak bergen. De agter-
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kant van den gordel heeft verfcheide riemen
van leder, vercierd met knoopen van tin en
andere bijhangzels. Het mes in een fcheede
fteekt desgelijks in den gordel, van welken
een menigte lederen riemen afhangen. De
vrouwen vervaardigen gordels op de koop,
cierlijk bewerkt en met dierenvellen geboord.

Wat der vrouwen kleederdragt betreft, zij
draagen kappen op 't hoofd, zomtijds wollen,
doch meest linnen. De wollen kappen zijn
van karfaij of ander laken, en beftaan uit twee
ftukken, een bedekt het agtergedeelte • des
hoofds en den nek, het ander de flaapen des
hoofds en het voorhoofd. Langs de zoomen
van die twee ftukken is een reep van geel-
kleurig laken genaaid; het beneden gedeelte
van de kap is gerand met geel of wit afzet-
zel, of een'boord van eenige andere afftee-
kende kleur; bij gebrek hier van vult een rand
van eene andere kleur dan de kap, de plaats;
die kap heeft tevens een lint van goud- of zil-
verkleur. De Heer leems gewaagt van eene
arme Laplandfche vrouwe, wier kap afgezet
was met een zalmhuid van eene witte kleur,
anders gelijk aan de voorheen befchreeven kap.
De linnen kappen verfchillen van de wollen
daar in dat zij cierlijker geboord zijn.
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Eer de Laplandfche vrouw haar kap opzet,

fchikt zij een ronde knop of knoop aan den
top, en de kap opgezet hebbende, maakt zij
een band daar aan of daar onder vast.

De vrouwen draagen desgelijks, als zij op
reis zijn, of bij nagt de rendieren oppasfen,
een dekzel, 't welk uit twee deelen beftaat;
het eerfte is uit één ftuk en befchermt hoofd,
hals en fchouderen, als mede de kin; 't zelve
is vervaardigd van rood, blaauw of groen kar-
faij, beneden geboord met een lakenfche rand
van eene andere kleur; hier over zetten zij,
om het hoofd des te beter te bedekken, een
hooge kap, van gedaante als een kroon, breedst
aan den top, en fmaller na beneden, aan de
flinker zijde is een ftreep van anders gekleurd
laken, of zomtijds in ftede daar van, een be-
legzel met een verzilverde knoop aan 't einde.

De borstrok en het opperkleed der vrouwen
verfchilt weinig van dat der mannen. Hetzel-
ve is vervaardigd van fchaapenhuid met de wol
binnenwaards, en verfchilt van dat der mannen
alleen daar in, dat het van vooren en agteren
plooien heeft, maar langer en enger op de
borst is, en een weinig laager dan de heupen
komt, terwijl dat der mannen beneden de.
kniën reikt. Dit kleed dient, even als dat der
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mannen, voor een hemd. Het opperkleed is
van karfaij en verfchilt van dat der mannen al-
leen hier in^ dat der vrouwen daalt

( beneden
de knie, daar dat der mannen flegts tot de
dijen reikt; het laatfte heeft een ftijve hals-
kraag, het eerfte geen halskraag in 'c geheel.
Der vrouwen fchaapen vellen kleed heeft eg-
ter een hooge ftijve halsband, die nek en ooren
dekt, en boven het lakenfche kleed zonder
halskraag uitfteekt. De vrouwen hebben nog
een ander foort van opperkleed, Barve gehee-
ten, van karfaij of ruw laken gemaakt; doch
van het voorgemelde daar in verfchillende, dat
het laager dan het middel komt en in plooijen
rondsom het lijf loopt Het opperkleed van
rendieren huid gelijkt op dat der mannen in
alle opzigten, uitgenomen dat het geen de
mannen draagen, tot de hielen nederhangt, ter-

wijl dat der vrouwen naauwlijks tot de kniën
reikt.

De handfchoenen der Laplandfche vrouwen
zijn in gedaante aan die der mannen gelijk;
eenige zijn wit, gemaakt van rendieren vel,
met het hair buitenwaards, vercierd met ftuk-
jes laken van verfcheidenerlei kleuren daar op
genaaid. De pantalons der vrouwen dienen,
even als die der mannen, voor kousfen, van
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karfaij of ander laken gemaakt, of van rendie-
ren leeder, doch zelden van gelooid. Der
vrouwen fchoenen zijn geheel van rendieren
huid; de Berg-laplanders geeven aan twitte
huiden de voorkeur.

De gordels der vrouwen zijn van leder of
of laken, vercierd met plaatjes van tin, van
den gordel hangt een fmaller om 't lijf loo-
pend cierzel, waar aan eene menigte kleine
dingen hangen, onder andere koperen ringen;
de aanzienlijkfte vrouwen hebben gordels met
zilver vercierd. De vrouwen draagen over de
fchouders halsdoeken, of mantels van Rusfisch
linnen of van katoen, nu eens wit, dans eens
met kleuren. Zij maaken desgelijks gebruik
van een fmalle voorfchoot van Rusfisch linnen
of katoen, wit of gekleurd; het witte is al-
toos vercierd met een omboordzel van franje.

Zilveren oorringen draagen de Laplandfche
vrouwen, zomtijds zilveren halsbanden, die
rondsom den nek gaan, en verbonden worden
met de oorringen. 'Er is zo weinig onder-
fcheid tusfchen de kleedihg der mannen en
vrouwen in Lapland, dat, volgens onzen meer
gedagten Zendeling, de man en vrouw te meer-
maaien in het aandoen der kleedinge mistast.

Al de kleeding dus in het breede befchree-
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ven, is het werk der vrouwen alleen; de man-
nen neernen het huiswerk waar, en kooken;
alles is, ten deezen aanziene, het omgekeerde
yan 't geen elders in de wereld ftand grijpt.
Verfcheide gereedfchappeh van hout, ten huis-
lijken gebruike dienende, zijn ook het werk
van der vrouwen handen; het beste fnijdwerk
in Lapland is men mede aan dezelve ver-
fchuldigd, . . *
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ZESDE AFDEELING.

Fan de Wooningen der Laplanderen en der-
zelver Huislijke Inrichtingen.

JL/e tenten of hutten der Zee-laplanderen of
die aan de kust woonen, draagen den naam
van Laume guatte, en zijn zamengefteld uit
vier posten, in een langwerpig rond zamenver-
bonden, meteen kleine deur, en eene opening
in het dak om den rook uit te laaten. Het
dak deezer tenten is gemaakt van bast des ber-
kenbooms, en aardzooden. Om 'er in te ko-
men, moet men zich bijkans geheel krommen,
en van binnen is het onmogelijk recht over
einde te ftaan, uitgenomen misfchien in het
midden, waar het vuur geftookt wordt, juist
onder het rookgat. Eén ftap zich van de vuur-
plaats verwijderende, moet men zich geheel
krommen. Het gezin zit egter rondsom, het
ongemak des krommens niet bemerkende. De
geheele binnenkant van de tent is met boom-
takken bedekt. In 't midden zijn twee ftee-
nen hoogtens, op een ruwe wijze, op een ge-
lijken afftand, evenwijdig aan elkander, opge-
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Worpen, loopende van de deur tot de tegen-
overzijde van de tent; dit dient ter ftookplaat-
ze; aan de vier uithoeken zijn zo veele pos-
ten, dienende om het gebouw te onderfchraa-
gen, hier aan zijn uitfteekende ftukken houts
vastgemaakt, in de gedaante van dwarsbalken,
om 'er een ketel over het vuur aan te hangen.

»Eer de Laplanders te flaapen gaan, doen
zij het vuur zorgvuldig uit, en naa dat de
rook ter-hutte is uitgevaaren, klimmen zij op
het dak, en zetten een plank op het rookgat.

Reeds hebben wij aangemerkt, dat de tent
in het midden verdeeld is door twee fteenhoo-
pen, om een.vuurplaats te maaken. Deeze ver-
deeling ftrekt zich uit na de deur en het ver-
der einde der wooning, door middel van vier
blokken berkenhout van eene behoorelijke leng-
te daar aan toegevoegd: zulks maakt twee ope-
ne vakken in 't midden, behalven voor de
ftookplaats. Het vak naast de deur is de ver-
zamelplaats Voor het brandhout, het ander dient
om de ketels te bergen, en een koperen kruik
met fneeuwwater om te drinken. 'Er blijven
dan nog twee ruimtens over aan de zijde van
de hut aan de rechter en flinker zijde van de
vuurplaats; deeze zijn ieder door blokken houc
in drie deelen afgefcheiden; bet eerfte; naast

JV. Deel. D de
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de deur, reikende tot de ftookplaats; het twee-
de beflaat de ruimte van de vuurplaats; en het
derde bevat de naaste afdeeling, waar de pot-
ten en ketels geplaatst zijn. Die afdeelingen
in de hut mogen de flaapplaatzen heeten: want
daar in flaapt het gezin, in de volgende fchik-
king.

Elk deezer afdeelingen heeft een rendieren
huid ten vloerkleed, om geen ongemak bij het
zitten en het liggen te hebben van de takken
op den grond gefprcid. Als een Laplandsch
huisgezin te flaapen gaat, is de orde der bed-
den in deezer voege; indien 'er flegts één ge-
zin de hut bewoont, neemt man en vrouw de
eene zijde in met drie afdeelingen; de andere
zijde is voor de dienstboden en kinderen. In
gevalle de kinderen en dienstboden aan dezelf-
de zijde met den meester en vrouw moeten
flaapen, neemen de meester en vrouw de lig-
plaats, verst van de deur, als de beste, Boshio-
k'taeski geheeten ; de kinderen flaapen in de
middelfte afdeeling, Gask - loido genaamd, naast
de ftookplaats, en de dienstboden liggen digtst
aan de deur, in de Urfa-kiaeskie.

Indien een Zendeling bij hun het nagtver-
blijf neemt, wordt de flaapplaats Boshio-kiaeski
hem ingeruimd, de man en vrouw verlaaten
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dan 'snagts de hut* en dit is het geval zo
lang diens verblijf duurt.

Wanneer twee gezinnen in dezelfde hüt woo-
nen, is het vuur, de open plaats bij de deur
tot het bergen van hout gefchikt, en die waar
potten en ketels ftaan, gemeen voor beide de
gezinnen. Het gebeurt zeer zeldzaam dat 'er
eenig gefchil tusfchen hun ontftaat, en dat een-
voudig volk geeft een voorbeeld van hartelijk-
heid en broederliefde aan de ïnwoonders van
fteden en plaatzen, die menigwerf de Laplan~
ders weinig beter dan wilden aanzien.

De fchaapen en het vee hebben een ftal bij
den ingang van de hut, zij komen 'er in door
dezelfde deur als de rest des gezins, van 't
welk zij geen onaanmerkelijk gedeelte uit-
maaken.

Naast hunne hutten vervaardigen de aan zefc
woonende Laplanders eene bergplaats voor
hooi; ten welken einde zij drie rijen van pos-
ten in den grond zetten, met dwarsbalken met
ftaaken, die dezelve, op zekere hoogte van den
grond, kruisfen. Op deeze dwarsbalken plaat-
zen zij hun hooi, 't geen zij zo digt. moplijk
zamendrukken, en boven al rondsorn dé pos-
ten vastwerken, deezer toppen blijven zigtbaar»
Onder het hooi zijn dus tytfee ledige plaatzen,

D s ver-
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verdeeld door de rijen van posten, in de land-
taal Alke of Lap geheeten. In deezer voege
bewaafen de Laplanders hun hooi, geduurende
den winter; de regens, in dit jaargetijde wei-
nig vallende, doen 'et geen fchade aan, de
fneeuw raakt het flegts aan den buitenkant. In
de ruimtens beneden deeze hooihoop hangen
de Laplanders hunne kleederen, bergen 'er
hunne rendieren huiden, potten en ander huis-
gereedfehap. Wanneer de voorraad van hooi
op geraakt, vinden zij zich genoodzaakt tot

voedzel voor hun vee, boomen te kappen, en
van bast te ontblooten, welke zij aan het vee
te eeten geeven; hier toe bedienen zij zich
ook van kleine takjes. Zomtijds is de vorst
zo fterk, dat de fneeuw bevriest, en de hard-
heid de rendieren belet om dezelve met hun-
ne pooten weg te fchraapen, om dus bij het
mosch te komen, 't geen hun voornaamfte
voedzel uitlevert, in dit geval kappen de Lap-
landers pijn- en andere boomen om verre, om
de mosch daar op gegroeid den rendieren te

geeven. Zulke verrigtingen vernielen veel
houts. Zij voeden hun vee desgelijks met
wortelen, en bereiden eene foort van fpijze,
die de koeijen gaarne eeten; deeze beftaat uit
den kop, de graaten en de ingewanden van
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gekookte visch, met ftroo en zeewier ge-
mengd. — De Noorweegfche boeren, af Noor-
mannen, gelijk men ze noemt, die de oost-
lijkfte gedeelten? van Finmark bewoonen, voe-
den hunne koeijen niet alleen met hooi; maar
met hetzelfde mengzel of met zulke bladeren
en takken, als aan de rendieren gegeeven
worden. *

De wintertent van den Berg-laplander ver-
fchilt zeer weinig van die des Zee - laplanders,
zo even vermeld, uitgenomen dat de toeftel
door den laatstgemelden gebezigd, om zijn pot
te kooken , niet gebezigd wordt door den
eerstgenoemden. De Berg-laplander de fneeuw
van den vloer zijns tents wegdoende, maakt
'er een wal van rondsom zijne wooning. Dé
ftaaken, die het wollen bekleedzel van zijn
tent onderfchraagen, zijn gezet in den opge-
worpen wal van fneeuw, en een kleine boom,
dwars door de hoofdftaaken heen fteekende,
onderfteunt den ijzeren pot-haak, waar aan de
ketel hangt. Het wollen dekkleed over den
tent beftaat uit twee ftukken, zamengevoegd
door houten nijpers. De deur van de tent
heeft de gedaante van een pijramide, beftaat
uit wollen ftoffe, en wordt door houten uitge-
zet; dit maakt de deur, die alleen door een

D 3 Ie-
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lederen riem aan den top der pijramide vast
is. De zijden van de deur zijn gevoegd aan
dunne ftokken, die tot deurposten dienen.
Eene zijde van de deur is vastgemaakt aan een
deezer posten, naar gelange de wind waait,
om geen togt te veroorzaaken, die rook ver-
wekt. Hier door kan men de tent alleen van
eene zijde inkomen, en wel aan «lie tegen
over de windzijde is.

De Berg-laplander richt doorgaans zijn tent

in het geboomte op, en gaat alle dagen, den
zondag en heilige dagen uitgezonderd, brand-
hout haaien. Een boom geveld hebbende,
fleept hij die voor de deur van zijn tent, waar
hij de takken afkapt, en de grootere ftukken
tot brandhout gereed maakt; ten dien einde
heeft hij een werktuig vervaardigd, beftaande
uit een dwarsbalk op twee ftaaken rustende.
Het hout 't geen hij vervolgens aanvoert; voor
het meerendeel groen en met fneeuw en ijs
bezet zijnde, geeft zo ras het ontftooken is,
een dikken rook van zich, welke te onver-
draaglijker wordt door den onaangenaamen
damp des vogtigen houts. De geheele tent

is, voor eene wijle, met een dikken rookwolk
vervuld, en die 'er in blijven loopen gevaar,
van voor een wijl, hun gezigt te verliezen.
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Wanneer de vlam doorbreekt, neemt de rook
allengskens af; doch het bovenfte van de tent

is 'er altoos mede vervuld, en, indien de wind
'er na is, wordt de rook terug gedreeven door
de opening gefchikt om dezelve uit te laaten.
Als de Berg - laplander zich ter ruste begeeft,
dooft hij zijn vuur niet uit, het dient hem tot
een lamp, en geeft zo veel lichts als hij noo-
dig heeft. Op een kleinen afftand van zijn
tent richt de Berg • laplander een bergplaats
op, door eenige balken dwars over posten in
den grond gezet te leggen, en met takken te

dekken. Deeze plaats dient hem ten pakhui-
ze, voor rendieren vellen, en ander gereed-
fchap.

De zomertent der Berg-laplanderen, gelijkt
in alle opzigten naar zijn winterverblijf, uitge-
nomen dat het bekleedzel van zeildoek is, en
'er geen fneeuwwal omheen ligt: daar de
fneeuw, op dien tijd, allerwegen gefmolten
is. — De kleine tent van welke zich de Berg-
laplander bedient, als hij op de rendieren jagt
is, beftaat uit grof zeildoek, en heet in zijne
taal Lawo. Als hij ten oogmerk heeft dezel-
ve op te flaan, doet hij de fneeuw weg tot

hij den grond bloot hebbe, over deeze fpreidt
hij de dunne takken van digt bij ftaande boo-

D 4 men
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men gekapt, aan alle kanten laat hij eene
hoogte van fneeuw. Waar op hij een genoeg-
zaam getal van ftaaken hakt, in de fneeuw
fteekt, zo dat zij in den top zamenkomen,
bindt ze met een touw zamen, en flaat 'er zijn
zeildoek bekleedzel over heen, alleen eene ope-
ning voor de rook laatende. Zijn vuur ont-

fteekt hij op de verzamelde fteenen', en als hij
*t zelve behoeft om te kooken, of zijne ver-
kleumde leden te verwarmen, hangt hij den
medegenomen ketel op. De Zee-laplan-
der maakt gebruik van eene dergelijke tent,
als hij zich op eene zeereize bevindt, hij voert

die mede in zijn boot, en bedient 'er zich
van, bij flegt weer, aan den oever. Hij is
genoodzaakt zijne toevlugt tot zulk een red-
middel te neemen: dewijl hij geene menfchen
wooningen rondsom zich aantreft.

De Berg- en Zee-laplanders bedienen zich
van kleine afluivingen tot bewaarplaatzen van
fp ijsvoorraad, en zodanige huislijke zaaken als
zij niet onmiddelijk behoeven; zij rusten op
houten blokken een weinig boven den grond.
De Zee-laplander vervaardigt zodanige naast
zijn hut, de Berg-laplander in de bosfchen.
De Berg-laplander maakt kuilen in den grond,
deeze noemt hij Gedge -borra ; de grond is
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met fteenen belegd, dit is de bewaarplaats van
rendieren vleesch.

In deezer voege de hutten en tenten der
Zee- en Berg-laplanderen befchreeven heb-
bende, fpreekt de Heer leems verder van de
wooningen der'" Boeren in Noorwegen en Lap-
land. Deeze zijn geringe hutten, aan de zijden
van hout, met een dak van zooden, liggende
op planken, die in de langte na den top loo-
pen. Deeze wooningen zijn zonder fchoor-
fteenen, doch verfchillen daar in van de ande-
re tenten, dat eene menigte van openingen in
de zijden de rook uitlaaten, deeze ftrekken
teffens om licht te fcheppen. De vuurplaatzen
zijn gemaakt van fteenhoopen in de gedaante
van ovens. Het vuur wordt dagelijks ge-
ftookt, de deur en de gemelde openingen ha-
ten de rook uit. Het brandhout ten vollen ver-
teerd en de fteenen, die den oven vormen,
door en door heet en de openingen geflooten
zijnde, duurt de warmte tot den volgenden
dag, wanneer het ftooken weder hervat worde.
De boeren gebruiken ftukken van pijnboomen
hout, in ftede van lampen, om te verlichten,
en beleggen den vloer hunner hutten mee vlak-
ke fteenen.

D 5 ZE.
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ZEVENDE AFDEELING.

Van de wijze op welke de Laplanders hunne
Bedden gereed maaken en zich tegen het

fteeken der Musquitos beveiligen.

•tiet bedde waar in de Zee-laplander zich
in zijn hut, en de Berg-laplander in zijne
tent begeeft, is gemaakt van rendieren vellen,
gefpreid over de boomtakken, die den grond
bedekken. Des Laplanders bovenkleed dient
tot een hoofdkusfen, en een bereidde fchaa-
penhuid, met de ruige zijde binnenwaards, als
een deken, over welke een wollen heen ligt.
Voor den winter heeft de Berg-laplander een
deken met een zak daar aan, waar in hij de
voeten fteekt. Hoe koud het ook zijn moge,
de Berg-laplander gaat naakt te bedde. De
flaapplaatzen zijn door niets anders, dan door
blokken, van elkander gefcheiden. De Huis-
vader en Huismoeder flaapen in het diepst van
de tent, de kinderen in de naaste afdeeling;
de dienstboden naast de deur; doch zo digt
bij elkander, dat man en vrouw met de hand
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over het bedde der kinderen kunnen reiken,
en deezen weder de flaapplaats der dienst-
boden.

In den zomer vindt zich de Berg-laplander
grootlijks geplaagd door vliegen of musqui-
tos, dan hij heeft een vond om zich tegen der-
zelvcr fteeken te befchutten als hij te bedde
ligt, en tevens niet te zwaar gedekt te zijn.
Ten dien einde maakt hij een lederen riem
vast aan de ftaaken van zijn tent boven zijn
bedde , 't welk zijn zeildoeken dekzel tot

een voeglijke hoogte doet rijzen; doch zo
dat de randen tot den grond reiken; hij
kruipt onder dit dekzel en brengt den nagt
gerust door.

De foort van vlieg, welke den Laplanderen
zo lastig valt, is de Culex pipiens van lin-
jsueus; dezelve wordt in 't Deensch Lijs-mug
en door de Laplanders Zhinoik geheete . Het
wijfje alleen bijt en zuigt het bloed; zo be-
zwaarlijk valt het zich tegen dit fteeken te
befchutten, dat handfchoenen geen befchutzel
geeven: dewijl zij den angel door de naaden
heen booren. Geduurende den zomer zijn
deeze plaagende dieren, met zulke zwermen
in de bosfehen, dat wie 'er in treedt, zich
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verzekerd mag houden, dat zijn aangezigt on-
middelijk vol zal zitten en hij naauwlijks in
ftaat zij om voorwaards te zien. Een klei-
ne zwelling, met eene onduldlijke jeukte,
volgt onmiddelijk op de fteek, en deeze wordt
gevolgd van kleine zweertjes, zo dat het
gehad eens mans, die uit het land komt,
naauwlijks kenbaar en vol puisten is. Wan-
neer de Laplanders in de bosfchen bezig zijn
om timmerhout te hakken, en bast te verza-
melen , kunnen zij met geene rust altoos
eeten; zo ras zij den mond openen, zijn de
infecten bij menigte gereed daar in te vliegen.
Indien de wind fris doorwaait, verdwijnen die
plaaggeesten voor eene poos'; doch de wind
gaat niet leggen, of zij keeren met hun ge-
zuis weder, en vervullen alles. ■—. Dit lasti-
ge geflagt kwelt desgelijks het vee en de ren-
dieren: als deeze uit de bosfchen terug kee-
ren, zijn ze 'er als mede overdekt, en wan-
neer men ze van de ruggen en zijden af-
ftrijkt, zijn der dieren huiden rood van bloed.
Rook, heeft men bevonden, houdt deeze in-
fecten op eenen afftand: wanneer derhalven
de eene Laplander melkt, houdt een ander
over hem een rookend hout, dit doet de in-
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fecten op eenen afftand blijven, en het beest
heeft rust. Het vermaak, 't geen men zich
voorftelt, in den zomer, te zullen genieten,
naa een verdrietigen winter, die van St. Mi-
chiel tot Julij duurt, wordt grootlijks door
die lastige infecten weggenomen.
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ACHTSTE AFDEELING.

De Spijze derLaplanderen , en hunne Kookerij*

xJq rendieren melk maakt het grootfte ge-
deelte van het voedzel der Laplanderen uit;
men heeft twee wijzen om dezelve te berei-
den , naar gelange van het jaargetijde. In den
zomer kooken zij de rendieren melk met zuu-
ring tot dat dezelve dik wordt, op deeze wij-
ze bewaaren zij dezelve ten gebruike voor dat
kortduurend jaargetijde. In den winter volgen
zij deeze wijze van bereiding; de rendieren
melk, in den herfst verzameld tot het begin
van November, wordt in vaten en andere vogt
houdende dingen gedaan, welhaast wordt de-
zelve zuur, en bevriest met het aankomen van
de koude; men bewaart dien voorraad in dee-
zer voege. De melk naa dien tijd verzameld,
wordt gemengd met zeker foort van besfen,
en gedaan in de pens van een rendier, wel
van vuiligheid gezuiverd, daar in bevriest de
melk weldra, en Wordt vervolgens met de
pens in ftukken verdeeld; hier toe bedient
men zich van een bijl; geen ander werktuig
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zou dien ijsklomp kunnen breeken. Het wordt
als dan in kleine ftukjes verdeeld, en alle da-
gen in den winter op den middag gegeeten.
Zonder bij het vuur gebragt te zijn, discht
men dit op, en het is dus ijs-room in vol-
komenheid; hier wordt vleesch en vrugt ge-
voegd bij de boterrijkfte melk, die men van
eenig dier kan krijgen; dan, niettegenftaande
de buitengewoone vetheid, welke veronder-
fteld mag worden, in eene groote maate, de
uitwerking der koude te wederftaan, is de
koude in den mond bij het gebruik zeer ge-
weldig.

De melk, laat in den winter gemolken,
bevriest onmiddelijk: men doet dezelve in
kleine vaten van berken hout. Deeze wordt
bij den Laplander voor zulk eene lekkernij ge-
houden, dat hij dezelve bewaart, als het beste
't geen hij een Zendeling kan aanbieden. Het
wordt bij het vuur gezet, en ontdooid met
een lepel genuttigd. Men dekt het zorgvuldig
toe: dewijl, de koude 'er naderhand in flaande,
de melk geel en rans wordt.

Kaas maakt men van rendieren melk op
deeze wijze. De melk wordt met water aan-
gelangd, anderzins zou dezelve, door de on-
gemeene vetheid niet ftremmen op het indoen
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Van het ftremzcl. Als eene genoegzaame hoe-'
veelheid waters bij de melk gedaan is, wordt ze:
op het vuur ce*et, zo veel noodig is gewarmd
zijnde, wordt 'er het ftremmiddel ingedaan;
de weij fcheidt zich fchielijk van den wron-
gel , deeze wordt 'er uitgenomen, en in een
doek gedaan om uit te persfen. Men geeft
'er eene ronde gedaante aan; eet ze koud of
geroosterd; over het vuur gehouden, loopt de
kaas gevaar van branden; laat men het daar
toe komen, zij brandt als een kaars. Men
houdt dezelve voor een uitfteekend geneesmid-
del tegen winterklooven in de handen. De
gebruikt wordende ftremzel of lem verkrijgen
zij door het ingewand van een visch, of van
een rendier, met zekere hoeveelheid boter-
melk te mengen.

De Berg-laplanders maaken ook boter van
rendieren melk; maar dewijl zij de melk ge-
heel neemen, is de boter wit van kleur, fmaakt
Zo goed en is zo vet niet,'als die door de
Zee - laplanders van den room van koemelk
gemaakt wordt. Deeze kustbewooners hebben
weinig rendieren, hun vee beftaat' meerendeels
uit koeijen, fchaapen en geiten. Bij het boo-*
ter maaken gebruiken de vrouwen de vingers
alleen, roerende den room daar mede ronds
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tot dat de boter fchiet, of het mengzèl ge-
noegzaame Hevigheid bekomt.

Beftendig eet ten middag- en avondmaal de
Berg-laplander, den geheelen winter door,
versch vleesch. Zij Aagten weeklijks één of
twee rendieren, naar gelange van de grootheid
des gezins. Zij kooken dit vleesch op de
volgende wijze. Het vleesch wordt in kleine
ftukjes gefneeden, en in de pot gedaan, zon*-

der eenigzins agt te geeven om het van bloed
en vuiligheid te zuiveren: daar op Wordt de
pot bij het vuur gezet, op dat het vet, door
eene langzaame hette, van het vleesch fcheide.
Wanneer het vleesch bijkans gaar is, wordt
'er het vet afgefchept, en in een kruik ge-
daan, men ftrooit 'er een weinig zouts over;
voorts worden de vleeschftukken, met een
houten vork 'er uit gehaald, op een fchotel
gelegd, het vogt blijft vervolgens in de pot.
Het eeten nu gereed zijnde, zet zich het ge-
zin aan dit vleeschmaal; als zij eeten doopt
elk de ftukjes vleesch op de punt van zijn mes
geftooken, in het afgefchuimde vet; nu en dan
flippen zij in het nat in de pot overgebleeven ,
't geen met geen meel of iets anders aange-
vuld wordt; op deeze wijze voleindigen zij
hun maaltijd. Men heeft verteld dat zij hun

IV. Deel. E vleesch
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vleesch raauw eeten; doch dit heeft nimmer
plaats. Behalven het vleesch des rendiers kookt
-de Berg-laplander de beenderen om de merg,
die als een groote lekkernij befchouwd, den
Zendelingen worden voorgezet. Zij kooken
en eeten ook de ingewanden; doch nooit met
het vleesch te gelijk. De Berg-laplanders
geeven zelfs de beenderen niet aan de hon-
den; doch tragten 'er alles, wat 'er in zit uit
te haaien, door ze in kleine ftukjes te breeken.
Graaf kjümford zelfs zou niet fpaarzaamer kun-
nen weezen. De longen van de rendieren krij-
gen de honden. Deeze dieren zijn hun van
veel diensts in het volgen van de rendieren:
eenige Laplanders houden 'er tot acht toe.
Schaars worden ze gevoed: want behalven de
longen van de rendieren, als dezelve gedood
worden, krijgen zij 's morgens en 's avonds
flegts eenig voedzel. De Laplanders kooken
niet alleen hun vleesch, maar eeten het ook
gebraaden, dit is bij bun eene lekkernij; ten
einde het te braaden, bedienen zij zich van
houten {pitten over einde in den grond ftee-
,kende, aan dezelve hangt het vleesch voor het
vuur, en zo lang tot het genoeg gebraaden
js. Vleesch met boter te ftooven is bij hun
geheel onbekend.
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Uit het vermeldde blijkt, dat de Laplan-
ders het vleesch versch eeten, en niet ge-
woon zijn in te zouten; zij dooden nimmer
een rendier in den zomer, en hebben geen
reden om zich van dit middel te bedienen,
om het vleesch het overige van het jaar te
bewaaren. Om fpijsverandering te hebben,
rookt de Laplander zomtijds zijn vleesch:
ten dien einde hebben zij niets anders te

doen, dan vrij diepe infnijdingen in de ftuk-
ken vleesch te maaken, en dezelve boven
op de tent te hangen, waar het fchielijk door-
rookt is.

Vleesch maakt het voornaamfte voedzel uit
van de Berg - laplanders ; doch die aan de zee-
kust hebben osfen- en fchaapen vleesch: bei-
den eeten zij het vleesch van beeren, wolven,
vosfen, otters, met een woord alles wat dier
heet, het zwijn uitgezonderd; fpek is een ver-
foeizel bij den Laplander.

De Laplanders, die ter falmvangst uitgaan,
leeven van dien visch opgefpleeten en ge-
droogd. Gedroogde visch eeten zij, zonder
dezelve te kooken; doch eer zij dien in den
mond fteeken, doopen zij elk ftukje in waan.
Visch met dien faas wordt kinderen, dié ttog
zuigen, gegeeven; om dien gereed te msakda

E 2 voor



REIZEN DOOR68

voor den mond der zuigelingen, kauwt de
moeder de ftukjes vooraf: dus gewennen de
kinderen vroeg aan den fmaak der traan, die de
Laplander voor eene lekkernij houdt, en hun
veel beter fmaakt dan boter. Doch het is niet
waar, 't geen men verteld heeft, dat zij een
pint traan bij ieder maaltijd drinken, of dat de
vrouwen, als zij in baarensnood zijn, een groo-
te teug daar van inzwelgen om de fmert des
arbeids te verzagten.

Wanneer hun voorraad van gedroogde visch
op is, verzamelen zij de koppen en beenderen
van den visch, waar aan nog iets zit; deeze
voor het vuur geroost, worden in een ke-
tel gedaan met ftukjes fpek van zeehonden;
de graaten zijn eerst in dit vet geftooken en
eenigen tijd gehaten om daar mede door-
trokken te worden. Dit alles wordt bij el-
kander gedaan, en opgedischt als men het
gaar oordeelt. Om die fpijs te fausfen,
wordt 'er een gedeelte van het zeehon-
den vet gebruikt, en men doopt de ftukjes
daar in. *

Zij braaden hun visch zo wel als zij dien
kooken, en zijn zeer gefteld op versch gevan-
gen kabbeljauw. De lever van deezen en an-
deren visch, met eene foort van besfen op-
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geftoofd, houdt men voor een lekkeren fcho-
cel: deeze, zo wel als hun fpijs in 't alge-
meen, is van de vetfte foort, en wordt zon-
der brood gegeeten. Eene eetwijze van dee-
zen aart zou door de geneesheeren, als onge-
zond, verworpen worden: het voorbeeld nog-
thans van dit volk, 't welk beftendig dit
foort van voedzel gebruikt, bewijst dat dezel-
ve met de gezondheid beftaanbaar is: want de
Laplanders genieten dit leevensvoorregt in de
hoogde maate. Heerfchende ziektens, lijfloo-
pen, koortzen, kennen zij niet. De eenige
veel woedende kwaal is kolijk met ftuiptrek-
kingen, die de Artzen aan wormen toefchrij-
ven; dan dit ongemak is eer lastig dan dood-
lijk, en ftrekt geenzins om 't geen van hun
onafgebrookene gezondheid gezegd is, te ver-
zwakken.

Reeds hebben wij opgemerkt, dat de Lap-
landers weinig gebruik van brood maaken,
nogthans ftaat te vermelden, dat zij een zeker
brood op den haart bakken, beftaande uit meel
met enkel water gekneed.

De Laplanders hebben ook hunne lekker-
nijen, eer gefchikt om het gehemelte te kie-
telen , dan om de greetigheid des hongers te

voldoen. Die kleine toebereidzels van weel-
E 3 de,
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de, welke men aan de tafels der rijken en
grooten, in andere deelen van Europa, de»
naam van naageregt geeft, zijn niet geheel on-
bekend bij die eenvoudige volk. Om hun
fmaak te ftreelen, bedienen zij zich van de
binnenbast des pijnbooms, nu eens eeten zij
die versch, dan eens verhoogcn zij den fmaak
door dit uitgepelde in den rook te hangen.
Om dit nageregt ten vollen fmaaklijk te doen
worden, doopen zij het geduurig in hun ge-
liefde traan-olie. Van appelen, nooten, en
de vrugten, in andere landen bekend, hebben
zij geen kennis; maar, om dit gebrek te ver-
goeden, bezitten zij het gewas Angelica, van
't zelve eeten zij den wortel en de bladen,
rauw of in melk gekookt. Dit kruid met de
besfen, die gevonden worden, wanneer de
fneeuw fmelt, geheel rijp door geduurende
den langen winter in de fneeuw begraaven ge-
legen te hebben, dient om den tijd te korten
terwijl zij aan tafel zitten.

Dan 'sLaplanders voornaamfte weelde is
dat kruid, in zulk een algemeen gebruik over
een groot gedeelte des aardkloots, tabak; die
te mogen genieten is zijn hoogfte wellust.
Om 'er den fmaak van te hebben, wanneer
zij dien, op eene andere wijze, niet kunnen
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bekomen, Zal hij de boordzel vatt de zak
waar in dezelve geweest is, uitkaauwen, eri
de duigen van het tabaksvat aflikken. Rookeri
en kaauwert zijn de wijze' des gebruiks. Op de
laatstgemelde wijze Tef zich mede verlustigen-
de, fpuwt hij geftadig in de hand en onthaa-U
zijn neus op het fpeekzel, 't welk de prikke-
lende zouten van dit kruid heeft ingezoogen:
zo voldoet hij teffens reuk en fmaak. — Op
eene gezellige partij bijeen zijnde, en geen
grooten voorraad van tabak hebbende, zetten

zij zich in een kring, en de pijp gaat van
mond tot mond, zo dat elk, op zijn beurt, vier
of vijf haaien doet, allen even voldaan over
het genot des tabaksrooks.

De gewoone drank zo van den Zee- als
Berg-laplander is koud water, in den win-
ter verkreegen.door het fmeken van fneeuw,
en hier van bedienen zij zich zo lang 'er
fneeuw te bekomen is; een koperen vat ftaat
altoos met dien frisfen drank gereed. De
Berg-laplander flaat doorgaans zijn tent op
ter phatze waar gereedlijk water te bekomen
is, en het ijs doorhakkende, bekomt hij des
voorraads in overvloed.

Wij hebben onze Leezers volkomen genoeg
bekend gemaakt met der Laplanderen keuken.

E 4 in



REIZEN DOOR
72

in alle de werkzaamheden tot dezelve behoo-
rende, mengen zich de vrouwen niet; de
mannen zijn koks in alle opzigten, en daar
de tafelborden nimmer gewasfen worden,
heeft men ten deezen opzigte ook geen keu*
kenmeid noodig.
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NEGENDE AFDEELING.

Huisraad der Laplanderen.

X-Je. lijst van de ftukken, waar uit het Huis-
raad der Laplanderen beftaat, is zeer kort.
Zij hebben genoeg om in hunne behoeften te
voorzien, en meer dan dat zou hun tot een
last weezen. De tent van eenen Berg-lap-
lander is op den eenen dag aan deeze, op
morgen aan eene andere plaats opgeflaagen;
niet veel verfchilt hier van de Zee-laplander.
Stoelen, tafels en wat meer van dien aart is,
welke de meeste andere volken noodig heb-
ben, zijn bij hun volftrekt onnoodig, en ge-
volglijk hebben zij ze niet. Bezaten zij ze,
zij zouden niet weeten waar dezelve te phac-
zen, en voorts in de verhuizingen van groo-
ten hst weezen. Eenige weinige koperen va-
ten en ketels, houten bakken en van hoorn
gemaakte lepels, maaken al het keukengereed-
fchap uit. Bij deezen weinig talrijken en on-
kostbaaren inboedel voegen eenige weinigen
der rijkften, twee of drie tinnen fchotels en
zilveren lepels. De Berg-laplanden heeft geen

E 5 licht
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liche in zijn tent, geduurende den nagt, dan 't
geen het vuur hem verfchaft; de Zee - laplan-
der bedient zich van een lamp. Een fchulp
is met traan gevuld, het lemmet is gemaakt
van een foort van biezen, en gevolglijk wordt
het beftendig brandend lamplicht bezorgd door
ftoffèn, die bij de hand zijn. Het prachtigst
ftuk huisraad, 't geen de Laplander bezit, is
de wieg voor het kind, beftaande uit een ftuk
welgevormden en uitgeholden houts; een plek
is bijzonder voor 's kinds hoofd beftemd; ban-
den loopen 'er om heen, waar mede de wieg
op 'smoeders rug, bij het reizen, wordt vast-

gemaakt ; een ring met koraalen hangt boven
de wieg voor het kind om 'er mede te fpeelen.
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TIENDE AFDEELING.

Over de Rendieren, zo tamme als wilde-.
Behandeling van het tamme Rendier, en de
veelvuldige voordeelen, welke de Laplander
van V zelve trekt; met vermelding van tijd
omtrent den Winterzonnejland, wanneer de
Zon nimmer boven den gezigteinder komt, en
den Zomerzonnefiand, als dezelve nooit on-
dergaat.

.L/e bronstijd van het rendier neemt eenen
aanvang omtrent het einde van den herfst, en
het wijfje brengt de jongen voort in de lente.
De oudfte en fterkfte bok, bij de Laplanders
Aino -valdo geheeten , drijft doorgaans alle de
overige weg, en blijft het algemeen mannetje
bij de geheele kudde.

Het is een heerfchend begrip of aangeno-
men gevoelen geweest, dat de hinden of wijf-
jes rendieren alleen kunnen werpen bij ftorm-
agtig weer, 't welk doorgaans plaats heeft op
den werptijd, en daarom bij de Noorweegers
den naam draagt van Rein -kalve - zein ofRen-
kalven-faifoen$ maar zulks is, gelijk de Heer



76 REIZEN DOOR

leems ons onderrigt, niets meer dan een volks-
vooroordeel: want deeze dieren werpen, even
als alle viervoetige beesten, ten beftemden tijde.
Eenige hinden draagen alle jaaren , deeze noemt
men Aldo; andere, Kodmo geheeten, werpen
om 't andere jaar; men treft 'er ook onvrugt-
baare aan, met den naam van Staink beftempeld.
Zo ras het wijfje geworpen heeft, laat het de
hoorns vallen. De jongen zijn, van de ge-
boorte af, zeer vlug, en ras in ftaat om met

de moeders een gelijken tred te houden. Elke
hinde kent haar eigen jong, hoe talrijk de
kudde ook moge weezen.

Indien de hinde van eene aschverwige kleur
is, ziet het jong bij de geboorte rood, met

een ftreep op de rug, het wordt dan Mieefe
geheeten. Deeze kleur wordt allengs donker-
der, de roode hairen vallen met den herfst
uit, wanneer het dier den naam van Zkiarmak
krijgt. Eenige rendieren zijn volgroeid wit,
met aschverwige vlekken; de jongen van eene
witte moeder zijn altoos wit.

De hinden, bij de Noorwegers Simler ge-
heeten, zijn grooter dan de bokken, eenige
deezer hebben fijn getakte hoorns, weinige ger-
heel geene. Zo ras de oude hoorns afgevallen
zijn, komen de nieuwe te voorfchijn; deeze
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hebben in den beginne, het voorkomen van
zagte uitpuilingen aan de kop, van eene zwart-

agtige kleur; het bekleedzel verandert als de
hoorns uitfchieten, in aschkleur en fchilt af,
wanneer de hoorns op het afvallen ftaan. De
hoorns zijn dik aan den wortel, worden allengs-
kens dunner, met takken als vingers; ze zijn
dermaate getakt, dat deeze dieren vegtende,
dikwijls zodanig met de hoornen in de war
geraaken, dat ze niet, zonder tusfchenkomst
van menschlijke hulp, van elkander kunnen
ontward worden. De agterbouten maaken het
vetfte gedeelte uit, en heeft zulks het meest
plaats voor den bronstijd.

Zeer wordt het rendier, in den zomer, ge-
plaagd door een vlieg, die in de neusgaten
kruipt, en om die reden, bij linnjEus den
naam draagt van Oestrus nafalis; de Laplan-
ders noemen het Trompe. Het rendier is des-
gelijks onderhevig, aan eene ongefteldheid die
befmetlijk en zo heilloos is, dat dezelve dik-
wijls een groot aantal rendieren, wegfleept.
Deeze ziekte, waar tegen men nog geen ge-
neesmiddel gevonden heeft, is een kwaal van
de milt, en hier de Miltfyge geheeten. Men
ziet deeze kwaal aan als volftrekt ongeneeslijk.
De Laplanders dooden het dier zo ras zij blij-
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ken van die ongefteldheid ontwaaren, ten ein-
de zij ten minften de huid behouden. — Reeds
hebben wij gewag gemaakt van een infect, 't
welk de huid, door de gaten 'er ingeboord,
van minder waarde maakt; dit infect wordt
menigwerf verdreeven door de rug van het
beest met teer te befmeeren; en van de vlieg,
zo even vermeld, die in de neusgaten der ren-
dieren kruipt, worden zij vaak verlost door
het niezen, 't welk die prikkeling veroorzaakt.
De rendieren zijn desgelijks onderhevig aan
eene kwaal, algemeen onder de gehoefde die-
ren; te weeten de Paronychia, hee Kreupel,
bij de Noorwegers onder den naam van Klov-
fyge bekend. De wijfjes hebben ook kleine
puistjes aan de uijers gelijk aan die welke
thans in Engeland zo bekend zijn onder den
naam van koepokken.

Het voornaamfte voedzel der rendieren in
den winter beftaat in eene foort van wit mosch
door de Noorwegers Quit-mosfe geheeten, de
kruidkundige naam is Lichen rangiferinus.
Om bij dit mosch te komen, moet het ren-
dier met de voorpooten in de fneeuw graaven*
Het gebeurt zomwijlen, doch zeer zeldzaam,
dat de fneeuw dermaate bevroozen is, dat het
rendier met krabben niet op den grond kan
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komen; wanneer dit eenigen tijd aanhoudt,
zou het groot gevaar loopen, dat het geheele
gedacht van rendieren door honger omkwam,
tot volftrekt bederf van de Laplanders; maar
zo groot is de goedheid der Voorzienigheid,
tot nog, geweest, dat zulks nimmer gebeur-
de, en gelijk te hoopen is, nooit gebeuren zal.

De tamgemaakte rendieren, die den voor-
naamften rijkdom der Laplanderen uimaaken,
komen in een geheel jaar nooit onder het dak.
In den zomer vinden zij een overvloed van
gras, en in den winter leeven zij grootendeels
van het gemelde witte mosch. — In eenige ftree-
ken van Noorwegen worden deeze dieren, in
ftede van paarden, gebruikt, en, geduurende
den winter, op ftal gezet. De rendieren zijn
zeer gefteld op menfchen-pis, gaarne lekken
zij de fneeuw, daar mede befproeid. Men
vermeldt dat zij ook jagt maaken op eene
foort van muis, van welke zij de kop alleen
eeten; 's winters gebruiken zij fneeuw tot

drank, en neemen dien onder het loopen voor
de fleede.

De grootfte vijand van het rendier is de
wolf, en het vordert de grootfte waakzaam-
heid en voorzorge om de kudde tegen de lis-
tige aanvallen van deezen geflaagen en flimmea
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vijand te befchutten. Zij tragteh de wolvett
weg ee drijven door verfchrikken, en af te
weeren door ftaaken in den grond gezet met
lappen van oude kleederen omhangen; dan het
is voornaamlijk bij het opfteeken van een ftorm ,
dat zij dubbele voorzorg moeten gebruiken en
wakkerheid betoonen: want als dan ziet de
roover om na eene gelegenheid om de vrees-
agtige dieren te overvallen. Op het oogenblik
van alarm, komt het geheele huisgezin der
Laplanderen in beweeging, eenigen zoeken de
rendieren op; terwijl anderen een groot ge-
raas maaken door met ftokken op een buiten
gebragte fleede te (laan. En, in de daad, het
is van de uiterfte noodzaaklijkheid, dat de
Laplanden hier alle voorzorgen aanwenden;
dewijl het tamme rendier zo eenvoudig is, dat
het niet zorgvuldig bewaakt en bewaard, een
gemaklijke prooij voor den wolf wordt. De
kudde ontwaart dien vraatigen vijand niet, of
de domme fchepzels, in ftede van na de ten-
ten te loopenj, en zich onder de befcherming
der menfchen te begeeven, fnellen boschwaards,
waar dan eenigen door den wolf gedood Wor-
den, dien men waargenomen heeft dat zijn
best doet om de bevreesde dieren tusfchen zich
en de tenten te houden, als hij ze op eenigen
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afftand, aantreft. In dit nazetten heeft de wolf
voor uit bij het rendier als zij eene berg af-
gaan; dan is hij verzekerd, dat hij het innaa-
ien en vatten zal; doch dit is het geval niet
bij het opgaan eener hoogte. Indien de wolf
het rendier-in de billen vat, ontkomt het laatst-
gemelde het niet zelden; als hij zijn prooij
bemagtigt, is het doorgaans door het in de
keel te vatten, wanneer hij het arm dier,
binnen korten tijd wurgt.

De Heer leems vermeldt, dat hij 'er zes
tevens op de fneeuw zag leggen, gedood door
wolven, die weggedreeven waren, door het
gemaakte alarm. De gedoodde dieren bezien-
de , ontdekte hij geene toegebragte wonde, zo
behendig hadden de wolven de wurging ver-
rigt. Men merkt op, dat de wolf nooit zijn
prooij verflindt op de plaats waar hij het dier
doodt; maar het tot op zekeren afftand weg-
floept. Het is, naar het fchrijven van dien
Heer, waargenomen, dat de wolf het gevan-
gen dier opvrcetende, den kop na het oosten

richt; ten minften, fchrijft hij, dat de geraam-
tens in de bosfchen altoos in die ftrekking lig-
gen. Ik kan niet zeggen geloof te flaan aan
dit gemelde; waarfchijnlijk werd hij verkeerd
onderrigt. Als de wolven op de jagt zijn,

IV. Dr.EL. F wor-
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worden zij fteeds door een groot aantal kraai-
jen en ravens vergezeld, en de Laplanders
worden veel al, door het gefchreeuw deezer
vogelen, van de aannadering der wolven onder-
rigt. Het fteunt op waarneeming, dat zo-
danige rendieren, als aan ftaaken met touwen
vastftonden, geen aanval van de wolven lee-
den, terwijl de losloopende weggevoerd wer-
den: zulks moet voortkomen uit vrees, bij
den wolf veroorzaakt op het gezigt van des
rendiers band of eene dergelijke oorzaak:
want zulks zou niet gebeurd zijn , indien
het rendier losgebrooken, de vlugt geköo-
zen hadt.

Elk Laplander zet een bijzonder merk op
de rendieren hem toebehoorende, dit vindt
men doorgaans aan de ooren door gemaakte
infnijdingen. Om de rendieren zamen te hou-
den, en het verftrooid omzwerven te voorko-
men, worden de rendieren twee maaien daags
uitgedreeven, onder behoorelijk toevoorzigt,
en weder na de tenten terug gebragt; die han-
delwijze wordt beftendig gevolgd in het diepst
van den winter, wanneer de dagen kortst en
de nagten zestien uuren lang zijn.

Allen, die eenige kennis hebben aan het
•zonneftelzel, zullen zich niet verlegen vinden
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om reden te geeven, waarom de zon, in die
oorden, zeven weeken lang, beneden den ge-
zigteinder blijft, hatende in ftede van helder
daglicht, flegts eene fcheemering van weinige
uuren. Het is nogthans zo donker niet of ie-
mand kan, wanneer de lugt vrij is van wol-
ken, zien te fchrijven, en zijne werkzaamhe-
den verrigten op de kortfte dagen, van tien
uuren 's voormiddags tot één uur naamiddag,
zonder behulp van kaars- of lamplicht; en daar,
geduurende den winterzonneftand, de zon haar
licht zo langen tijd weigert, laat het zich ge-
reedlijk begrijpen, dat de mindere hemellich-
ten, in die kortfte dagen, vrij helder fchijnen,
en de maan zo wel bij dag als nagt haar licht
geeft. Naa dat 'er zeven weeken verloopen
zijn, verfchijnt de zou weder, met vernieuw-
den glans, én, naar de algemeene opvatting,
luistervoller. Dit valt voor op den eerften
van April, wanneer de dagen in zo verre ver-
lengd zijn, dat de fchaduwen vaneen algemee-
nen nagt beginnen te verdwijnen : en daar de
zon ophoudt het land, voor zeven weeken in
den winter, te verlichten, zo krijgt de Lap-
lander daar voor vergoeding ten tijde van den
zomerzonneftand, wanneer dezelve, geduurende
even langen tijd, nagt en dag fchijnt: men

F 2 heeft
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heeft waargenomen, dat de zon bij nagt blee-
ker fchijnzel geeft dan over dag.

Dan, om tot de rendieren weder te kee-
ren. — Wanneer deeze dieren van het voedzel
zoeken tot de tenten terug gebragt zijn, gaan
zij rusten en vormen een kring rondsom de
tenten; bezig zijnde met mosch te zoeken,
verfpreiden zij zich wijd en ver over het land.
Of,het weer fchoon dan flegt zij, de rendie-
ren worden om voedzel te zoeken, op den
vastgéftelden tijd, geregeld uitgedreeven; en
wanneer de veehoeders, om zich voor een
fneeuwvlaag te dekken, zomtijds agter eene
fneeuwhoogte gaan fchuilen, waar zij veelligt
door den flaap overvallen worden, gebeurt het
dikmaals, dat de wolf een van de kudde weg-
voert, die zich op een afftand van de overige
verwijderd heeft. De post van veehoeder
wordr doorgaans waargenomen door kinderen
en dienstboden; doch wanneer de rendieren
de eigendom uitmaaken van een gezin, 't welk
zich eerst heeft nedergezet, zonder kinderen
of dienseboden, neemc de vrouw zelve dit werk
waar; heeft zij een jong nog zuigend kind,
zij neemt het in de voorheen befchreevene
wiege met zich, en volgt de kudde, hoe ge-
ftreng ook het.weer moge weezen.



LAPLAND. 85

Van den grootften dienst in het te vel-
de drijven der rendieren, zijn de honden, die
de Laplanders houden, en tot dat bedrijf op-
voeden; zij zijn zo zeer onder tugt, dat
zij, op het minfte teken , gehoorzaamen: dit
fchijnt met zo veel fpoeds, door de honden
aan de rendieren te worden medegedeeld,
dat zij, hoe wijd ook verftrooid, welhaast
te zamen fchoolen. Wanneer, in den win-
ter, de kudde tot de tent is wedergekeerd
en zich te ruste gelegd heeft, gaat de Lap-
lander, of zijne vrouw, het getal opneemen,
om te weeten of 'er vermist worden, en 'er
ook den wolf ten prooije geworden zijn. Zei-
den mist het den Laplander te ontdekken,
wanneer de kudde een dergelijk verlies gele-
den hebbe; fchoon dit geene gemak]ijke taak
fchijnt, wanneer het getal zeer groot is,gelijk
nu en dan het gebeurt: want men wil, dat
eenige Laplanders van één- tot twee - duizend
rendieren bezitten.

Wij hebben opgemerkt, dat het bij de Berg-
laplanderen een regel is om de kudde rendie-
ren twee maaien daags ter weide en na huis
te brengen. In den zomer egter worden de
gefneede rendieren, en de hinden toegehaten
zonder oppasfer rond te zwerven. In dit fai-

F 3 foen
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foen laaten ook de hinden, voor een zekeren
bepaalden tijd, de jongen zuigen; daar op wor-
den zij in eene omheinde plaacs gebragt, op
een kleinen afftand van de centen, waar de
vrouwen, wier werk die bijzonder fchijnc, de
uijers mee vuiligheid befmeeren, een einde de
jongen, als de beesten weder in vrijheid ge-
fteld worden, niet zuigen; naa een behoore-
lijk tijdsverloop worden de hinden in dezelfde
omtuining gedreeven, wanneer zij van de vui-
ligheid ontdaan, en gemolken worden. Niet
gereedlijk haten deeze dieren zich melken, een
touw moet 'er om de hoornen worden gewor-
pen ,om ze vast te zetten. Schoon een ren-
dier gewoonlijk niet meer melks geeft, dan
een geit, hebben nogthans de Laplanders, uit
hoofde van het groot aantal deezer dieren, geen
gebrek aan melk, kaas en boter.

Rendieren, die eene bijzondere geneigdheid
toonen om van de kudde af te zwerven, krij-
gen jukken om den hals, vastgemaakt met
koorden van zeehonden vel, van deeze ftoffe
zijn ook de teugels bij de fleeden in gebruik.

Wanneer de Laplander de rendieren lubt,
maakt hij geene infnijding met een mes, maar
verplettert met zijne tanden, zonder eenige uit-
wendige wonde toe te brengen, die deelen.
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De gelubde rendieren hebben, naar derzelver
ouderdom, onderfcheidene naamen. Een ren-
dier van twee jaaren heet Vareek, van drie
jaaren Voveers, van vier Goddodas, van vijf
Kuoiflus-harerge, van zes Makan; zeven jaa-
ren bereikt hebbende, wordt de naam niet we-
der veranderd en zij ftaan bekend onder de
benaaming van Namona-lapek, 't welk zo veel
zegt, als oud, of de naamsverandering voorbij.
Naa dat de gemelde bewerking aan het ren-
dier gelukkig volbragt is, neemt het in groot-
te en vetheid zeer veel fterker toe dan de an-
dere mannetjes, en worden van groote waarde
voor den eigenaar; in zo verre dat elk ding
van aangelegenheid, gezegd wordt een gelubt
rendier waardig te weezen; en de grootfte
pligtpleeging die de eene Laplander den an-
deren kan bewijzen, is hem toe te voegen,
dat hij hem zo zeer agt als een gefneeden
rendier.

Wanneer een Laplander een rendier zal doo-
den, maakt hij 't zelve eerst met een touw aan
een ftijl vast, fteekt het met een mes in den
nek, en haalt het uit de wonde; het dier
maakt daar op eenige fprongen, en valt ne-
der; omtrent een vierde van een uur gelegen
hebbende, wordt het vel afgeftroopt; de won-

F 4 d&
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de is zo behendig gemaakt, dat 'er geen bloed
uitwendig gezien wordt; maar alleen aan den
binnenkant; dit wordt voorzigtig weggenomen,
bij de deelen des buiks gedaan, die gezuiverd
ten gebruike bewaard worden. Vervolgens
fpreidt men de huid uit aan daar toe gemaakte
ftaaken, zorgvuldig wordt dezelve gedroogd;
de huid van de pooten neemt men eerst af,
en fpant ze uit, op dat ze te rasfer moge
droogen.

Indien een Berg-laplander zijne kudde ren-
dieren tot een klein getal gebragt vindt, dan
verlaat hij met zijn gezin het gebergte, gaat
na de zeekusc, begeeft zich aan 'e visfehen,
hatende de weinige hem nog overgebleevene
rendieren onder de zorge van een vertrouwd
perfoon.

Uie het reeds aangemerkte herinnert zich
de leezer, dat de kudde der Laplanderen uit
tamme rendieren beftaat, gebooren en op ge-
bragt onder zijn oog. Zomtijds gebeurt het
in den paartijd, in den herfst, dat een bok
uit het wilde rendieren gedacht, zich met de
tamme vermengt. Indien deeze bok de fchoo-
ten van den Laplander ontkomt, die zijn best
doet om hem te treffen, en de tamme hinde
bezwangerd wordt, gelijkt het jong, uit deeze
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ongeregelde vermenging gebooren, noch naar
het mannetje, noch naar 't wijfje, het is een
gemengd dier, kleinder dan de wilde rendie-
ren en grooter dan de tamme: want doorgaans
zijn de wilde de grootfte. De Laplanders
noemen een rendier van dus eene herkomst
Baevrek.

F "1 D



REIZEN DOOR90

ELFDE AFDEELING.

Over de wijze van het in/pannen der Rendie-
ren , en de onderfcheidene Sleden bij de Lap-
landers in gebruik — De wijze van rei-

zen met Rendieren en Sleden.

Xvijke Laplanders fpannen gefneedene ren-
dieren voor hunne fleeden; min rijken verge-
noegen zich met de fleden te haten trekken
door hinden. Het heeft veel moeite in, dee-
ze dieren te gewennen aan het loopen in
't gareel ; eenige kan men 'er 'geheel niet
toe brengen, en bij allen kost het veel tijds
arbeids.

Het tuig der rendieren noemen de Laplan-
ders Baggie. Zij bedienen zich enkel van een
riem om het beest te ftuuren, 't welk even als
een paarden halfter aan den kop van het beest
is vastgemaakt, terwijl de beftuurder het andere
einde des leidzels in de hand houdt met een
ftrik om den rechter duim. Over den hals van
het rendier wordt een breede halsband gelegd,
gemaakt van ongelooid rendieren vel, waar aan
een koord is vastgemaakt, beftaande uit riemen
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van zeehonden vel of van een osfen huid, te
zamen geftrengeld; die koord of dat touw gaat
onderden buik door, tusfchen de voor- en ag-
terpooten, en is aan de fleede vastgemaakt;
het couw is omkleed met een zagt vel, ten

einde de pooten van het rendier niet te fchaaven.
Een tweede halsband wordt 'er zomwijlen, bij
wijze van cieraad, aan toegevoegd, fchoon het
voorgemelde touw 'er mede aan kan worden
vastgemaakt; deeze halsband is van karfaij en
vercierd met goud of zilver laken, aan het be-
neden einde hangt een bel.

Een breede gordel gaat om het lijf des ren-
diers heen, de Laplanders noemen denzelven
Aagolas. Het gedeelte van den gordel,'t welk
onder den buik komt, is van leder, het ander,
't welk rug en zijden dekt, van karfaij met
goud en zilver laken vercierd, en met beesten
huid omzoomd; dan die gordel is van geen
algemeen gebruik, fchoon dezelve zekerlijk van
eenigen dienst fchijnt: naardemaal 'er eene ope-
ning in is om het voorgemelde touw door te

haten, en gevolglijk dient om de de fleede
met meer vastigheids te doen voortgaan; daar
de koord enkel aan den halsband vastgemaakt,
het flingeren toelaat, en een ongeftadige be-
weeging, buiten de rechte lijn, als het dier
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van den eenen na den anderen kant gaat bij
het fnel fpoeden langs den weg. Dit geheele
tuig, behalven andere kleinigheden, daar aan
bij wijlen gevoegd, onnoodig hier bijzonder
te vermelden, is het werk der Laplandfche
vrouwen.

De fleede is geheel in de gedaante van een
boot gemaakt, met een platte fteven; dezelve
heeft een kiel en fnhouten, (om in den ftijl
der fcheepstimmerlieden te fpreeken,) en de
einden der zijdphnken zijn met houten pennen
vastgemaakt. De fleede is van binnen ge-
breeuwd, zo dat 'er geen water aan de zijden
kan inkomen. Het touw, waar mede de flee-
de worde voortgetrokken, is vooraan vastge-
maakt.

De Laplanders hebben vier onderfcheide
foorten van fleeden. Een deezer noemen zij
Giet-kier'f'es , 't geen zo veel zegt als voer-
flede, dezelve is meest in gebruik, van vooren
tot agteren geheel open, en zo ligt dat ze
kan opgenomen en in den arm gedraagen wor-
den. De fleede is zo kort dat de Laplander,
agter in zittende, het voorfte gedeelte met de
voeten raakt; de wijdte is juist zo groot, dat
hij plaats heeft om 'er met de beenen bij el-
kander gevoegd, in te zitten, en zo laag dat
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hij met de handen de fneeuw ter wederzijde
kan raaken. De tweede foorc van fleede,
of de Raido-kierres, dient even als een kar,
en is beftemd om goederen te vervoeren. Dee-
ze is langer, breeder en dieper dan de Giet-
kierres, doch gelijk die zonder dekzel; dan
om de fneeuw, als dezelve gehaden is, af te

weeren, dienen beesten vellen, aan de zijden
vastgemaakt met zenuwen van rendieren, ten

welken einde 'er lederen riemen over heen
loopen. — De derde foort van fleede, Puike
geheeten, wordt desgelijks als een reisvoertuig
gebruikt; deeze is aan de buitenzijde met pek
beftreeken, en verfchilt van de eerstgemelde
foort alleen daar in,dat 'er een zeehonden vel
aan is vastgemaakt, 't welk de beenen en
knieën van den reiziger dekt; aan deeze zee-
honden huid is een lap, dien hij over zijn
fchoot haalt, en hem voor de fneeuw dekt;
dit is door lederen riemen aan wederzijden
vastgemaakt, zodanig dat alleen het bovenlijf
van den reiziger onbedekt blijft, hij zit op een
dieren huid op den bodem gelegd, even als
in de Giet-kierres. De vierde foort, on-
der den naam van Lok -kierres bekend, is des-
gelijks aan de buitenzijde bepekt, en dient tot

het vervoeren van waaren; dezelve is langer
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dan de Puike en Giet-kierres, en heeft een
hoog oploopend rond dekzel van vooren tot

agteren, en is zo vervaardigd dat men met
gemak er goed uit kan krijgen.

De Laplanders bewaaren hunne tenten on-
der een houten afluiving, Beldagak geheeten,
waar men ook de fleeden, die niet gebruikt
worden, kan bergen: doorgaans nogthans zet-

ten zij dezelve omgekeerd in de fneeuw ne-
der, en indien ftand beantwoorden zij volkomen
aan het oogmerk om tot bergphatfen van het
vleesch te dienen.

Eer de Laplander in de fleede ftapt doet
hij zijne handfchoenen aan , met het bont
buitenwaards, daarop plaatst hij zich, neemt

den toom, aan den kop des rendiers vastge-
maakt, in de hand, bindt dien om den duim
van zijn rechter hand. Intusfchen ftaat het ren-
dier ftil, en de teugel hangt aan de flinker
zijde. Als de Laplander gereed is om voort
te gaan dan fchudt hij* den teugel met ge-
weld van den eenen tot den anderen kant,
en het dier fpringt met vlugge vaart voor-
waards. De voerman beftuurt den loop van
het beest, die ongeregeld en krinkelend is,
door den teugel te leggen aan die zijde, waar
hij begeert na toe te mennen. Verkiest een
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Laplander den weg af te leggen met allen
fpoed, dien een rendier kan maaken, dan gaat

hij op zijne kniën leggen, door zekere gelui-
den en andere beweegingen het beest aanfpoo-
rende om uit al zijn magt te loopen: wil hij
zijn beest doen ftilftaan hij flaat den teugel
om, van de rechter op de flinker zijde, en
op 't oogenblik ftaakt het den loop.

Indien ■ het gebeurt dat een rendier weerbar-
ftig is of wil weghollen, geeft de Laplander?
als hij zich in 't gezelfchap van anderen be-
vindt , zijn teugel overaan den voerman van
de fleede onmiddelijk voor hem, die denzelven
aan zijne fleede vast maakt, hier door wordt
het beest vertraagd in den geweldigen voort-

gang, door het gemaatigder redendier, 't welk
die fleede trekt. Bij het afgaan van fteile hoog-
tens gleidt de fleede ligt voorwaards en zou
tegen de agterpooten des rendiers aanloopen,
als dan wordt een tweede rendier agter aan
de fleede gezet, met een holfter om de hoor-
nen. Het gebeurt zomtijds dat het rendier
agter de fleeden geplaatst, door te fnel voor-
waards te gaan, niet beantwoordt aan het
oogmerk om de fnelheid der afdaalinge te ver-
minderen , als dan wordt het dier naa * het
beproeven van andere middelen, losgemaakt,
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en verwisfeld voor een beter geleerd of mak-
ker beest. In het nederwaards gaan van min
fteile hoogtens, kan de Laplandfche voerman,
alleen door eene behendige beweeging van
zijn lichaam, het afgleiden der fleede beftuu-
ren, zo dat hij niet noodig hebbe een rendier
agter aan te plaatzen. Wanneer eene hoogte
zeer fteil is, wordt 'er meer verzekering tot
veiligheid vereischt; men neemt als dan het
rendier van voor de fleede, en maakt het agter
vast: zo dat de fleede, afgleidende, het beest
mede voert, 't welk de fnelheid des neder-
gangs vertraagt.

Om goederen in de voorgemelde fleeden te

vervoeren aan welke de Laplander den naam
van Raido-kierres geeft, gaat men op de
volgende wijze te werk : de geleider van
de fleeden zit in de eerfte , aan welke de
tweede is vastgemaakt, op dezelfde wijze vol-
gen de fleeden elkander, ten getale van drie,
vier of vijf alle aan elkander vast, elke fleede
wordt door het rendier daar toe gefchikt ge-
trokken, en door den onmiddelijk voorgaanden
in het fpoor gehouden; de fleep wordt ge-
volgd door een rendier aan geen fleede bijzon-
der vast; dit gefchiedt op dat dit rendier, bij
het afdaalen van eene hoogte, de vaart der
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fleeden kunne ophouden. Zelden gebeurt het
dat de fneeuw te zulker hoogte ligt, dat het
rendier 'er niet in kan voortkomen: zomtijds
egeer zakt het beest tot den buik daar in, en
als dan maakt zeker de reiziger geen grooten
fpoed.

IV. Deel. TWAALF-
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TWAALFDE AFDEELING.

Over de zwervende Laplanden, en der-
zelver Reistochten.

A-Je Zee - laplanders verwisfelen flegts twee
keeren in 't jaar van wooning, te weeten in
de Lente en in den Herfst: dit doende haten
zij hunne hutten ftaan, tot dat zij wederko-
men; dan dien regel wordt niet in agt geno-
men door den Berg-laplander, die, gelijk de
oude Scythen, of de hedendaagfche Tartaaren
en Arabieren , fteeds van plaats tot plaats
zwerven. In 't midden van den Zomer trek-
ken deBerg- laplanders, met hun gezin en vee,
na de zeekust, en keeren, bij de aannadering van
den Herfst weder na het gebergte. Zij gaan op
reis langzaam voort, en niet meer dan vier
Engelfche mijlen eiken dag. De geheele
uitgeftrektheid hunner omzwervinge, van de
zeekust tot aan de grenzen van Zweedsch
Lapland, is niet meer dan dertig mijlen. Daar
gekomen zijnde mogen zij aangemerkt worden
als lieden , die een vast verblijf hebben:
dewijl zij flegts op korte afftanden , en
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als de gelegenheid het medebrengt van de
eene hoogte of bosch na een ander trekken.
Zo ras de winter voorbij is zoeken zij de
zeekust, op dezelfde draaiende wijze, tot zij
een plek gronds aantreffen, welke zij beftem-
men tot hun zomerverblijf.

De Berg-laplanders vervaardigen, als zij
na de zeekust verhuizen , eene foort van loots,
om er hun voorraad in te bergen, en zulke
noodwendigheden als zij op reis zullen noo-
dig hebben. In den herfst na het gebergte
wederkeerende, wanneer de rendieren zeer vet
zijn , Aagten zij zo veele als zij noodig
oordeelen, en bergen het vleesch in de voor-
raad verzamelplaatzen , waar het geduurende
den winter blijft, beftemd ten leevensvoorraad
voor zich zelven en hun gezin tot in de
volgende lente , wanneer zij kustwaards ftaan
te vertrekken.

In den lente en in den herfst, wanneer de
aarde ontheven is van den hst des fneeuws,
reist de Berg-laplander en diens gezin te

voet, zijn tent en verderen toeftel wordt door
de rendieren gedraagen ; en heeft de vrouw
een zuigend kind dit voert zij mede in de
reeds befchreevene wieg.

Als hij in den winter van plaats verwisfelt
G a neemc
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neemt hij alles mede wat tot zijn tent be-
hoort, de fteenen, die zijn vuurplaats uitmaa-
ken daarvan niet uitgezonderd : dit doet hij
om geene te leurftelling of vertraaging te ont-
moeten als hij ter plaatze komt, waar hij ten

oogmerk heeft zich neder te flaan. De tak-
ken, waarmede hij het binnenfte van zijn tent
bekleedt, zo wel als brandhout, vertrouwt hij
wel, op een kleinen afftand, te zullen aan-
treffen. Om zijn hut, in den winter te ver-
voeren , heeft hij eene bijzondere fleede, waar
voor hij een zijner minfte dieren fpane: waar
uit men wel mag opmaaken, dat zijn tent, met
alles wat daartoe behoort, geene groote zwaar-
te heeft.

De winter optocht gefchiedt in deezer voe-
ge. De huisvader zit in de voorfte fleede ,
wordt door zijne vrouw in de tweede ge-
volgd, indien deeze een zuigend kind heeft
ftaat het in de weg naast haar, wel in touw-
werk omwonden, met eene kleine opening voor
den mond om adem te haaien, en de borst te
krijgen ; dan zal zij het kind haten zuigen
dan moet zij de flede doen ftilftaan: dewijl zij
na de zijde van de wieg te knielen hebbe om
dit moeijelijk werk te verrigten. De overigen
van het gezin volgen de lieden te voet, de
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kudde der rendieren oppasfende en voortdrij-
vende.

Het moet vreemd voorkomen, dat de Lap-
landers, in den winter, zo wel bij nagt als
bij dag reizen, wanneer de aarde geheel en
al als met een wit kleed bedekt is en de
fneeuw niet toelaat een enkel merk van men-
fchelijken arbeid te zien om hun reis naar te

regelen: terwijl menigwerf de fneeuw in aller-
lei richtigen om hun heenen valt, en de rei-
zigers, als 't ware,-verblindt; nogthans is het
zeker, dat zij geene zwaarigheid maaken om
de plaats, door hun bedoeld, te vinden, en
zeldzaam eenig onheil ontmoeten. — Zij doen
bellen aan het tuig der rendieren, om ze op
't gehoor bijeen te houden, als zij ze niet
zien kunnen, wanneer het licht van den kor-
ten dag geweeken is. Om te weeten wer-
waards zij trekken, neemen zij waar uit welk
een hoek de wind waait, in den nagt dienen
de ftarren hun tot gidzen, en, gelijk de Heer
leems opmerkt , de Voorzienigheid bewaart
hun, zo dat hij, geduurende de tien jaaren,
welke hij onder hun doorbragt, zich maar
één ongeluk deeze reizenden treffende , herin-
neren kon.

De Laplander heeft altoos zijn vuurfteen,
G 3 ftaal
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ftaal en zwam bij zich in een zakje aan zijn
borst hangende, zo om zijn eabakspijp aan te

fteeken als om vuur te maaken, wanneer zulks
noodig is: want het gebeurc niec zelden, dat
hij, op reis zich verpligc vindt, ftil te hou-
den, of van wegen de lengte van den tocht,
of ter oorzaake van de flegtheid des weers.
Bij zodanige gelegenheden maakt hij gebruik
van zijne reistent, die hij, zo fpoedig moge-
lijk opricht, en een vuur ontfteekt, waar hij
uitrust tot den tijd dat hij het voeglijk keurt
de reis voort te zetten. Terwijl hij zich dus
in zijn tent onthoudt, worden de rendieren aan
de boomen vast gebonden.
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DERTIENDE AFDEELING.

Over de Viervoetige Dieren en Voge-
len in Lapland.

Jtf inmark, of Noorweegsch Lapland heeft een
grooten overvloed van Wilde Rendieren; maar
dewijl de inwoonders een zeer groot getal
tamme rendieren hebben , en hun tijd meest
bcfteeden in dezelve op te pasfen, bemoeijen zij
zich weinig met jagt te maaken op de wilde,
bij hun Godde geheeten. Wanneer een Lap-
lander, in den zomer of in den herfst, lust tot
de jagt heeft, neemt hij een hond van fcher-
pe reuk met zich , die zelden mist, binnen
korten tijd, een wild rendier optefpeuren. Zo
ras de jaager het dier uit zijn leger gewekt
heeft, muilband hij den hond, ten einde dee-
ze niet blafte en het wild verjaage. Indien
hij, naa gefchooten te hebben , onedeke, dat
hij aan hec dier flegts eene geringe wonde
heeft toegebragt ontmuilbant hij den hond ,
en laat dien los; en dewijl het rendier door-
gaans den hond gaande houdt, heeft de jaager
gelegenheid andermaal te fchieten, wanneer

G 4 hij
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hij zelden mist het doodlijk te treffen. Ia
den herfst, geduurende den paartijd, doet de
Laplander eenige hinden na die ftreeken trek-
ken, waar hij verwagt wilde rendieren te zul-
len aantreffen, als dan een bok zich ver-
toont, fchiet hij deezen te neder. Het ge-
beurt niet zeldzaam, dat twee bokken vegten
om een hinde; van dien ftrijd bedient zich de
jaager, doodt 'er één of zomtijds twee.

's Winters is de Laplander in ftaat om op de
rendieren in de fneeuw jagt te maaken. Het
wild in 't gezigt krijgende, ftapt hij uit zijne
flede, bindt zijn trekkend rendier aan een boom
vast, en volgt te voet den bedoelden prooij.
In veele ftreeken van Lapland worden de wilde
rendieren, door de volgende listen gevangen.
Wanneer de fneeuw veelvuldig gevallen is ,
zo dat de wegen alleen begaanbaar zijn voor
de ingezetenen met hunne fneeuw fchoenen,
gaan zij op de rendieren jagt, die, verhinderd
door de dik liggende fneeuw , met geene mo-
gelijkheid, fnel kunnen wegfpoeden: dezelven
agterhaalende flaan zij ze, met een flag op den
kop, dood. — Zij hangen ook ftrikken, in
een naauwen doorgang, nabij de plaatzen, waar
zich de rendieren veel onthouden: de derwaards
gedreeven blijven zij aan de getakte hoornen



LAPLAND. 105
hangen, en vallen den belaager in handen.
In andere oorden van Lapland vangt men de
wilde rendieren door de volgende list: eene
plaats, waar deeze dieren veelvuldig heenen
gaan wordt afgezet, op eene daartoe gefchik-
te ruimte heeft dezelve een ruimen ingang ,
en neemt in wijdte toe, rondagtig van gedaan-
te , doch eindigt in een naauwen doortogt:
De rendieren na deeze afgeperkte plaats ge-
dreeven, begeeven er zich in, om de naazet-

ters te ontwijken, doch komen op eene fchuin-
te aan welker einde zij fluiten, zij kunnen niet
te rug keeren, en hebben de jaagers agter
zich. Deeze wijze van jaagen was, in vroege-
ren tijd, meer gebruiklijk dan heden, gelijk
ook die om de rendieren na een meir of
ftaand water te drijven, waar men ze dood
floeg, of bij het opkomen uit het water fchoot.
Er wordt verteld dat de vrouwen der Laplan-
deren met hunne mannen op de jagt gaan ;
dan de Heer leems verzekert dat dit onge-
grond is. Het fchijnt dat de Laplandfche
vrouwen zich tot de pligten des huislijken
leevens bepaalen, en 'er geene eer in ftellen,
gelijk eenige van haare fexe, in landen bezui-
den Lapland gelegen, om uit te munten in
oefeningen die den mannen beter voegen.

G 5 Haa-
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Haazen beftaan 'er in groote menigte in Lap-
land; z\] zijn wit in den winter; dan in den
zomer hebben zij dezelfde kleur, als de haa-
zen elders. De Laplanders fchieten ze zom-
wïjlen; doch vangen ze meest in ftrikken en
wallen.

Beeren zijn gemeen in Finmark en verfchei-
de deelen van Noorwegen. De rendieren zijn,
door derzelver fnelheid, in ftaat om deeze vij-
anden te ontkomen; maar koeijen , fchaa-
pen en geiten worden dikmaal een prooij dee-
zer dieren. De beeren zijn, behalven op
vleesch zeer op eene foort van besfen gefteld,
die van daar den naam van Beerbesfen draagen.
Van deeze besfen vinden de beeren, geduu-
rende den zomer, eenen genoegzaamen voor-
raad in de bosfchen. De beer eet ook gras
en andere gewasfén in het zomerfaifoen: vleesch
fchijnt derhalven van de beeren uit noodzaa-
kelijkheid, en bij mangel van ander voedzel,
in den winter gegeeten te worden. De Lap-
landers vermeesteren den beer meest met hunne
vuurroers; doch indien deeze dieren niet mee
het eerfte fchot geveld of zwaar verminkt
worden , komt de jaager in geene geringe
verlegenheid, het gewondde dier keert als dan
weder, en vernieuwt den aanval, met de groot-
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fte woede. De beer wordt wijders door ve-
lerlei listen verfchalkt. Het is een heerfchend
gevoelen in de Noordlijke landen van Europa,
dat deeze dieren zich zelven, geduurende den
winter, voeden door een melkagtig voge, dat
uit de voorpoocen zijpelt, 't geen zij zuigen,
onder het flaan van een vreemd morrend ge-
luid. Wat hier van weezen moge, het gaat
zeker, dat de beer, in den wintertijd, zijn
prooij alleen bij nagt zoekt. Niet zelden ge-
beurt het, dat de Laplanders, in het zoeken
van veelerlei wild, door hunne honden de
plaats ontdekken, welke een beer ten winter-
verblijve, gekoozen heeft. In dit geval maa-
ken de Laplanders toeftel om het beest, in die
wijkphats, aan te tasten: ten deezen einde hak-
ten zij van de naastftaande boomen, een me-
nigte van takken, die zij in den grond ftee-
ken en fterk doorvlegten omtrent den ingang
van dit beerenverblijf, eene opening hatende
juist groot genoeg, dat het beest daar den kop
door kan fteeken. Dit gedaan en zich van een
bijl voorzien hebbende , zoekt de Laplander
het flaapende dier wakker te maaken, 't
welk getergd,' met de uiterfte woede, na de
opening fchiet: dan het heeft den kop niet
door den opening geftooken, of de jaager geeft
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een flag met den bijl, die het dier beneden
de oogen treffende, 't zelve gewis velt. Zo
in het jaagen van rendieren als van beeren heb-
ben de Laplanders veel dienst van hunne hon-
den. — Het vet van den beer is bij de inwoon-
ders deezer ftreeken zeer gezogt als een on-
faalbaar geneesmiddel, tot een zalf gemaakt,
voor pijn in de leden; doch het is bij hun
een heerfchend gevoelen , dat zulks, overeen-
komftig met de fexe, moet worden gebruikt;
het vet van een beer kan alleen voor de man-
nen , dus van eene beerin alleen voor de vrou-
wen van dienst weezen, zonder die onderfchei-
ding gebruikt wil men dat het niets uitwerkt.

Weinig of geen Lijnxen ziet men in Fin-
mark; doch de Wolven zijn 'er talrijk; dee-
zen hebben verfchillende naamen in onderfchei-
dene deelen van Lapland. Derzelver bont is
doorgaans van eene geelagtige of taan kleur;
dan eenige hellen na het wit over. Met roers
fchieten de Laplanders de Wolven; doch meer
vangen zij ze in vallen ; de huiden worden
gedroogd om te verkoopen.

De Vos is een dier van welk geflacht Fin-
mark eene verbaazende verfcheidenheid, en een
groot getal, oplevert. Eenige Vosfen zijn
rood, andere rood met een zwart kruis; nog
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andere geheel zware, en zommige zwart met
lange hairen op de rug, die aan hee einde zil-
verkleurig zijn. De huiden van deeze hacst-
gemelde welbekend bij den naam van de Zil-
yerhairige Vosfen, zijn door geheel Europa
zeer hoog gewaardeerd; zij werden , door een
bevel, ten jaare 1652 gegeeven, alleen ten

gebruike van zijne Deenfche majefteit bewaard.
Thans worden ze verkogt aan allen, die eenen
genoegzaamen prijs willen befteeden, en voor-
naamlijk aan Rusfifche kooplieden, die ze in
hun eigen land invoeren, waar ze dienen tot
kleedercieraaden van de voornaamfte perfona-
dien in het Rusfisch Rijk. — Behalven de
reeds vermelde Vosfènfoorten, vindt men 'er
witte, met zwarte ooren en pooten, als mede
witte ftaarten met zwarte hairen doormengd.

De Vos wordt langs de fneeuwvelden ge-
jaagd, en door den Laplander gevolgd tot hij
het dier onder het fchot krijgt. Zomtijds be-
driegt men dit dier met vleesch onder de
fneeuw te begraaven, en terwijl het bezig is
om het gerookene op te graaven, vuurt de jaa-
ger uit zijn fchuilhoek. Deeze foort van jagt
gefchiedt doorgaans bij nagt in den maanefchijn
of bij het noorderlicht, in deeze oorden, ge-
lijk elk weet, zeer fterk en helder. De Vos
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wordt ook in zijn nest verrast, en veelerlei
kunftenaarijen worden 'er aangewend om dit
dier magtig te worden; vergiftiging is van de-
zelve niet uitgeflooten. — Hec gebeure dat
een vos, bij den poot gevangen, een gedeelte
daar van in den val agterhat, en pp drie poo-
ten weghobbelt. De Laplanders gelooven, dat
de vos deeze poot opoffert, door denzelven af
te bijten, om daar door zijne vrijheid te be-
komen; maar is het niet veel waarfchijnlijker
te veronderftellen, dat het verlies van dien
poot toe te fchrijven is aan het eerst breeken
in den val, en dat het gebrooken deel afge-
fcheurd wordt door de herhaalde poogingen
van het beest om zich vrij te, maaken? Geen
fchepzel, behalven de mensch, heeft men waar-
genomen, dat vrijwillig een zijner leden op-
offert.

In Finmark vindt men Marters, en wel
drie foorten; de Steen-marter, zo geheeten.'
dewijl hij zich in fteenagtige plaatzen onthoudt;
de huid van die beest is korthairig en zwartagtig,
de ftaart geel, de hals aschkleurig. —De twee-
de foort draagt den naam van Berken - marter z
haardemaal hij gevonden wordt, waar de ber-
kenboomen groeijen; het bone is geelverwig,
de ftaart heeft iets purperagtigs en de keel
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wit. De derde foort wordt, om dezelfde
reden, dat hij onder de pijnboomen leeft, de
Pijnboomcn-marter genoemd; de huid is geel,
de ftaart taankleurig, de hals wit. De marters
worden alle in vallen gevangen.

De Galo of Glutton, dóór de Deenen Viel*
fras , bij ons 'Veelvraat geheeten ,en bij de Lap-
landers met den naam van Gjee'gd'k beftempeld*
ontmoet meö in Finmark; doch behoort onder,
de zeldzaam voorkomende dieren. De veel-
vraat heeft fcherpe tanden en khauwen, en,
fchoon kleinder dan het rendier, doodt hij 'er.
veele; doch dit gefchiedt eer bij verrasfing dan
bij openlijken aanval, en wel op deeze wijze: de
veelvraat klimt op een boom, wanneer hij eea
beest in zijn bereik ziet, fpringt hij het op de
rug, maakt zich met tanden en khauwen vast
en bijt zo lang tot hij 't zelve gedood hebbe.
Den veelvraat gaat naa, eene allerzonderlingfte
wijze van het voldoen zijner vraatzugt; men
vertelt, dat hij, om zijn overlaaden maag te

ledigen, zich tusfchen twee boomen begeeft,
en persfende zich van de ingeflokte fpijze ont-

doet, waar op hij weder aan 't eeten valt, en
hier mede voortvaart tot dat de gevangen en
gedooden prooij geheel verflonden is. Deeze
bijzonderheid, wegens den veelvraat heeft men,



REIZEN DOOR112

van voor lang over en weder verteld; doch
dezelve verdient daarom geen meer geloofs.
Een beter en aanneemelijker gevoelen is, dat
men dit dier ziende eusfchen twee boomen,
om de jeukerige huid ee fchuuren, veronder-
ftelde dae hij met de gemelde ontlasting bezig
was; hier uit heeft dit vertelzëltje den oor-
fprong ontleend, en dit fchijnt aan dit beest
den naam gegeeven te hebben. Daarenboven
wordt de veelvraat befchuldigd van het beftee-
len der voorraad verzamelplaatsen, waar in de
Laplanders hun vleesch voor den zomeruit-
tocht wegleggen; maar dit is een diefftal, 't
welk, zo 'er geen blijken zijn, dat het dier
op de daad betrapt is, waar aan de wolf en
de vos, bekend voor groote en behendige die-
ven, en hier zo veelvuldig, fchuldig ftaan.
De huid van den veelvraat geldt veel, dezelve
wordt tot moffen en omboordzels van kleede-
ren gebezigd; van het vel der pooten vervaar-
digen de Laplandfche vrouwen handfchoenen,
die zij keurig bewerken.

In verfcheide deelen van Finmark treft men,
aan de boorden van meiren en rivieren, Bevers
aan. Wonderbaare vertellingen loopen 'er van
de zonderlinge fchranderheid deezer dieren in
het zamenftellen van hunne winterwooningen,
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waar zij een verblijfplaats, een voorraadfchuur
en een koud bad vervaardigen; dat zij in het
öpmaaken dier onderfcheidene vertrekken hun
ftaart tot een troffel gebruiken enz. al het
welk zeer fraaij is om te leezen; doch alle
waarfchijnlijkheid. te boven gaat. Even onmo-
gelijk is het om te gelooven, dat de bever
Zich door andere bevers zou haten voorttrek-
ken om tot een wagen te dienen in het aan-
voeren van berken - takken tot bouwftoffen ;,
eene bijzonderheid, welke men opmaakt uit
de gefchaafdheid van de bever -ruggen, als kon
men daar van geene veel natuurlijker reden
geeven, door te ftellen, dat die kaalruggig-
heid ontftaat uit het in- en uitkruipen der
gaten hunner holen. Men treft dusdanige ver-
tellingen aan in zommiger reisverhaalen; wer-
waards wij liever overwijzen, dan ze hier plaats
geeven; daar wij meer ten oogmerke hebben
te onderrichten, dan te vermaaken. Het Cas-
toreum, uit den bever gehaald, wordt als een
geneesmiddel gebruikt; de vertelling wil, dat
het de kragt zou hebben om den wal visch af
te weeren van de fchepen, waar in men het
medevoert: waarom de visfchers het bij wijlen
medeneemen. De Laplanders verkoopen de
beverhuiden in Rusland; het gebruik 'e welk

IV. Deel. H men
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men in bontwerken daar van maakt, is te over
bekend. — Witte bevers heeft men in eenige
deelcn van Lapland waargenomen; doch dit
is enkel eene verfcheidenheid, of eene fpeeling
der natuure, gelijk ftaande met voorbeelden
van dien aart, zo in andere viervoetige dieren,
als in vogelen. —— De bevers worden in hun-
ne fchuilphatzen gevangen door vallen, gezet
voor den ingang, zo dat het uitgaan gevange-
nis ten gevolge heeft: De Laplanders noe-
men den bever Majeg.

Otters zijn veelvuldig in Finmark, de Lap-
landers geeven aan dezelve den naam van
Zhjevres, die naam is zo wel voor het wijfje
als het mannetje gefchikt. Drie foorten of ver-
fcheidenheden treft men bij de Oceers aan. —
Voor eerst de Zee-oecer, door de Noorwegers
de Hav of Berg-otter geheeten; het bont van
deezen Otter is ruw, de kleur bleek geel; zij
zijn zeer gemeen, en de prijs van een vel is
een Deenfche Kroon. — 7e» tweeden, de Baij-
otter in 't Noorweegsch de Fiord- otter, zo
geheeten om dat hij zich in baijen en havens
onthoudt; deeze Otter is kleinder, doch zijn
huid glansrijker dan de voorgemelde, en zwart-
agcig van kleur; een ottervel van deeze foort
brengt drie Deenfche halve Kroonen op.
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Ten derden, de Verschwater-otter, in't Noor-
weegsch Vas- otter,deeze heeft een witten borst
en zwarten rug. Het vel van dien Otter is vijf
Deenfche halve Kroonen en dikwijls meer waard.
Gemaklijk wordt de Otter tam gemaakt en
kan opgebragt worden om visch, ten dienfte
van zijn eigenaar te vangen; niettegenftaande
dit dier klein is, kan het groote visfchen
aan land brengen. Als de Otter eet, fluit hij
zijri oogen; dit ftelt den jaager in ftaat om
hem gemaklijk onder 't fchot te krijgen. De
Laplander vangt ook de Otters in ftrikken en
vallen; hij verkoopt de vellen aan Rusfifche
kooplieden, die 'er grooten winst mede doen,
dezelve in Tartarijen verkoopende.

Aan de kust van Finmark krielt het van
Zeehonden; men treft 'er aan van verfchillende
grootte en kleur; de huiden van eenige zijn
zwart, van andere wit, nog andere zwart en
wit gemengeld. — 'Er zijn desgelijks eenige
van deeze dierenfoort bekend onder den naam
van Zeepaarden Trichechus rosmarus, bij de
Noorwegers Valros , en bij de Laplanders
Mosk geheeten, (in 't Nederduitsch Walrus.}
Dit dier heeft een breede neus, een dikke
tong»groote vooruitfteekende tanden, waar me-
de hij zich aan de klippen zo vast kan hegten,

H 2 dat
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dat het bezwaarlijk valle hem daar van af te

rukken. Die tanden worden, ter oorzaake van
derzelver witheid, beter dan ijvoor gekeurd.
Zomtijds fchieten de Laplanders deeze dieren;
dan algemeener flaan zij dezelve met ftokken
dood, als zij, ten tijde van het werpen der
jongen, op het ftrand komen. De manhetjes
bieden, te dier gelegenheid, fterken wederftand,
en de wijfjes verdeedigen de jongen zo lang
tot zij zelve gedood worden. De walrusfen
zo wel als de zeepaarden leeven op 't land en
in 't water, men ziet ze zo dikwijls op de
klippen als in de zee.

Eekhoorens, bij de Noorwegers bekend on-
der den naam van Ikorn, en bij de Laplanders
onder dien van Orre, vangt men in veele
deelen van Finmark. Doorgaans worden zij
gefchooten met ftompe pijlen, uit kruisboó-
gen, om de fchoonheid van de huid niet te
beledigen. Bij verkoop worden ze veertig te
gelijk aangeboden, en brengen den eérften ver-
kooper een Kroon of een Daalder Op.

De Hermelijn, eene foort van wezel, komt
in ene ongelooflijke menigte in Finmark voor*,
de Laplanders noemen dezelve Boitta. De punt
van den ftaart is zwart, het overige van het
lijf wit. De Hermelijnen worden in vallen
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gevangen. Even als de gemeene wezel, is hij
zeer verflindend en ftoutmoedig, dikwijls aan-
vallende op veel grooter dieren dan hij zelve.
In een t

val gevangen, loost dit beestje fteeds
zijn water, 't welk op de huid komende, de-
zelve geel maakt en bederft.

In Finmark en in Noorwegen treft men een
ontzettend groot aantal Muizen aan, bij de
Laplanders onder den naam van Lemmick be-
kend; deeze ftrekken ten prooije aan vogelen
en beesten. Het is een algemeen aangenomen
gevoelen onder de Laplanden, dat deeze mui-
zen uit de lugt vallen,; een wanbegrip, 't welk
blijkbaar daar uit gebooren is, dat men 'er vee-
Ie uit de lugt zag vallen, ongetwijfeld door
vogels weggevoerd, genoodzaakt om dien prooij
zich te haten ontglippen, door dien dit klei-
ne dier worstelt om zijne vrijheid te herkrijgen.

Opmerkenswaardig is hec, dac, niettegen-
ftaande de ftrengheid der lugtftreeke, de dieren,
zo wel wilde als tamme, bij uitftek vrugtbaar
zijn. De lammeren werpen dikwijls twee jon-
gen, tweemaal 'sjaars; en de geiten hebben
altoos twee, zomtijds drie jongen te gelijk.

Veele Vogels treft men in Lapland aan, die
men als nog elders niet gevonden heeft. Van
hier dat de bijnaam Lapponicus doorgaans een

H 3 zèld-
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zeldzaam foort aanduidt, alleen eigen aan dit
gedeelte der wereld. Hier toe behoort de Sco-
lopex Lapponicus, of de Laplandfche Bosch-
haan, die den bek aan 't einde opwaards ge-
kromd heeft. Dezelve is vrij algemeen in de
moerasfen van Lapland. Schoon men niet
weet of deeze vogel andere landen bewoont
of bezoekt, gaat hee nogehans vase, dac dezel-
ve alleen daar is in den zomer, en in den
wincer na eene andere lugtftreek trekt; doch
waar heenen is nog een raadzel. Het-' histo-
risch gedeelte der Vogelkunde is tot nog zeer
onvolkomen, en kan men niet verwagten, dat
het ras ter volmaaktheid zal komen; naarde-
maal de befcheiden allengskens moeten inge-
wonnen en uit toevallige waarneemingen dik-
wijls ontleend worden. „Het zou noodig wee-„ zen," fchrijft buffon, „ de vogels allerwe-„ gen te volgen, en eenen aanvang te maaken„ met de voornaamfte omftandigheden van der-„ zelver verhuizing te bepaalen, en onderricht„ te worden van den koers, dien zij neemen,

~ van hunne rustphatzen en verblijf onder„ elke lugtftreek, als mede dezelve waar te„ neemen in alle de verfchillende oorden. Het
„ zal, over zulks, een werk van tijds weezen,„ en de aandagt van veele opeenvolgende eeu-
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„ wen vorderen, om zo naauwkeurige kundig-„ heden van het Vogelgeflacht op te doen, als
„ wij van de Viervoetige Dieren bezitten. Om
„ deeze onderneeming te voltooijen, moeten

„ 'er beftendige waarneemingen zijn, in elk
„ land, waar de vogels zich onthouden: dewijl„ het voor eenen reiziger onmogelijk is, ter

„ phatze, waar hij doortrekt, genoeg tijds en
„ opmerkzaamheids te befteeden omtrent al-
„ les, wat hier in aanmerking komt." — Het
is waarfchijnlijk, dat de Laplandfche Bosch-
haan op zijne reis den koers richt, door on-
bewoonde landftreeken, of althans door de zo-
danige als niet bewoond zijn door een volk dat
waarneemt, of in ftaat is om de historie van
dien vogel mede te deelen. Het fchijnt, dat
dezelve den winter doorbrengt in de zagtere
lugtftreeken van Chineesch Tartarye, of in de
zuidelijkfte gedeeltens van Afiatisch Rusland;
en dat zij, in den zomer, na Lapland trekken
over Rusfisch Tartarye of Siberië en Ar-
changel.

De eenige vogels, die, geduurende den win-
ter , in Lapland blijven, zijn de uilen, en berg-
hoenders. Alle de watervogels worden, door
het ijs, genoodzaakt van woonplaats te veran-
deren; en de andere vogels, welke men daar

II 4 ziet,
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ziet, komen 'er meest om te broeden. En
zeker in geen land kunnen de vogels meer
rusts genieten en hunne minnehandelingen on-
geftoorder voortzetten. De infecten en wilde
besfen verfchaffen hun een overvloed van voed-
zel: en dewijl 'er geen nagt is, welke de jon-
gen verpligt te vasten, en derzelver groei niet
belemmerd wordt door koude, kunnen de ou-
den zich van de opvoedings zorge, in veel kor-
ter tijd, dan elders, ontdaan.

In mijn reisverhaal heb ik meer dan een*
gewaagd van den zang der vogelen, die de
bosfchen in Lapland doet weergalmen. Dik-
wijls heb ik -verwonderd geftaan, in deeze
oorden vogels zeer verruklijk te hooren zin-
gen, die ik te voóren als ftom hadt aangezien
of door de natuur met geen zangvermogen in
't geheel begiftigd. De Motacilla trochilus
van linn^us, Kwikftaart, die, omftreeks den
herfst, in Italië komt, en in Lombardijen Tui
genaamd wordt: dewijl het kort en afgebroo-
ken gefchreeuw deezes vogels naar dien klank
gelijkt, mag met regt de Nagtegaal van het
Noorden heeten. Hij zet zich op de hoogfte
takken van den berken-boom, en doet de lugt
weergalmen van. aangenaame en ftoute toonen,
vol welluidenheid, — Dit is desgelijks het ge-
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val met Emberiza geniclos , of Ortolan, die een
heldere en fterke ftem heeft, en met zijne
zangcoonen den lommer van de wilgen-boo-
men, aan de oevers der meeren en rivieren,
vervult.

Dan 'er is een andere vogel, welke, in eene
veel hooger maate, onze bewondering verdient:
dewijl dezelve alle de overige in fchoonheid
van pluimadie en aangenaamheid van ftem over-
treft , naamlijk de Motacilla Suecica, of Zweed*
fche Kwikflaart. Deeze vogel leeft in de bosch-
jes, op moerasfige plaatzen, en zit gaarne op
den Dwerg-berk (Betuia nana linn.) Zijn
vlugt is doorgaans laag, hij maakt zijn nestin
het mosch, en legt tusfchen de vijf en zeven
eijeren van eene groenagtige kleur, zeer op.
die van het mosch gelijkende, waar door zij
omringd zijn. Hij leeft van infecteif en wor-
men ; ik heb 'er veele mee rupfen in den bek
gezien, gereed om die den jongen roe voedzel
te geeven. De Laplanders noemen deezen vo-
gel Saddan Kiellien, een naam die zo veel
zegt als Honderd Tongen, en den aart des
zangs uitdrukt: want deeze verandert geftadig
en is eene navolging der Hemmen van meest
alle vogelen. Bij de fraaijhqid van den zang
voegt deeze vogel de fchoonheid zijner vede-

H 5 ren,
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ten, die hemelsbhauw van kleur zijn, om den
hals geboord met een zwarten ftreep, en ach-
ter die met een roestkleurige. Het fchijnt of
de Natuur, bekoord door de welluidenheid van
den zang, ook de buitenzijde van het fchep-
zel, 't welk denzelven voortbrengt, heeft wil-
len verfraaijen,endus haar werk geheel volko-
men maaken. Geen vogel mij bekend, zou
meer verdienen in een vergulde kooi te wor-
den opgeflooten om de grootfche kamers van
eenige onzer Jufferfchappe te vercieren, die,
verzadigd van de kunst -muzijk, zelfs te mid-
den van groote fteden, zich zouden vermaaken
met het oor te leenen aan de eenvoudige too-
nen dér natuur. De weelde nogthans heeft,
tot nog deezen verrukkenden zanger niet be-
oorloogd, of haare netten gefpreid om hem te

vangen: dewijl hij, tot dus lange onbekend
gebleeven is; en gelukkig zal het weezen voor
dit fchoon vogeltje, indien het zich altoos ver-
re verwijderd houdt van de wooningen der
menfchen, en zich bedekt voor hunne nafpeu-
ringen in een ontoeganglijk verblijf. Deeze
vogel overtreft wijd en verre den Nagtegaal,
en is beter gefchikt tot een kamer-vogeltje.
De ftem des nagtegaals is te fchel en te fterk,
en om die reden aangenaamer op eenen afftand,
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dan van nabij; daarenboven heeft de nagtegaal
geen aanzienlijk voorkomen altoos, daar de Mo-
tacilla Suecica met de fchitterendfte pluimadie
pronkt, terwijl zij het oor verrukt door eene
verfcheidenheid van toonen, welke dezelve Haat
met eene zonderlinge kunst, dezelve verande-
rende en mengelende op eene wijze, dit vo-
geltje alleen eigen.

De zee- en land - vogelen, die algemeen zijn
in Noorwegen, vindt men alle in Finmark, en
in groote verfcheidenheid. Van deezen zijn
eenige blijvende vogels, of die 'er het geheele
jaar vertoeven; andere, die men ftelt trekvogels
te zijn, ziet men alleen op zommige tijden.
Tot de eerstgemelde behooren die van het
arenden- en valken - geflacht, uilen, raven, pa-
trijzen, de eider-eend, de zee-kraij en ver-
fcheide foorten van water - vogelen. Onder de
vogelen, die zich in den zomer haten zien,
en naa den herfst niet gevonden worden, telt
men den wilden gans, een vogel in 't Noor-
weegsch van wegen een uitfteekend vleeschftuk-
je aan den kop Bruus -koppen geheeten, wa-
terhoenders, fneppen , woudhaanen en een
groot aantal kleine vogeltjes.

Eenige van de valken zijn geheel wit; doch
deeze foort ziet men zeldzaam; de vederen
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van de vleugelen en rug zijn doorgaans graauw-
agtig van kleur, wit aan de borst, met een gee-
len bek en pooten. Dit geflacht is zeer talrijk;
zij broeden in ontoeganglijke roezen, jong ge-
vangen, worden zij gemaklijk eer jagc opge-
bragt; diensvolgens is het valkengeflacht hier
grootlijks gezoge, veele gaan 'er na Duitsch-
land en andere landen.

Witee uilen heeft men in de Finlandfche
bosfchen gevonden; deeze zijn grooter dan de
gewoone foort van uilen, die wieee gevlekte
vleugels hebben, met zwarte oogen, een klei-
nen kop, een breeden fnavel, en pooten met
vederen. Deeze uilen huisvesten in de fplee-
ten der klippen.

Als ik gewaag van den uil onder den naam
van Strix bekend, zal ik zeker de liefhebbers
der Vogelkunde voldoen met hun eene afbeel-
ding te geeven van de zeldzaamfte Strix, die
ergens voorkomt. Dezelve is bijzonder aan
Lapland eigen, en door den Heer thunberg

Strix Lapponica geheeten (*), Dezelve is
grooter dan de Otis en kleinder dan de Nyc-
tea van linnjeus. Het verdient opmerking,

dat
(*) Door thunberg befchreeven Strix Lapponica:

ittauiïculata,corpore albido,nigrQ,fasciato, maculatoque.



Strix Lapponica.
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dat flegts twee van deeze uilen in Europa voor
handen zijn, en die beide in Zweeden. De
een in het Mufeum te Upfal, van welke ik
mijne afbeelding ontleend heb, daar de Heer
thunberg mij beleefdlijk vergunde dien zeld-
zaamen vogel na mijn kamer te neemen, ottt
denzelven, op mijn gemak, af te tekenen. Zeer
weinig is 'er bekend van de Natuurlijke His-
torie deezes uils. Ik heb 'er in Lapland eene
ontmoet, en 'er jagt op gemaakt; doch te ver-
geefsch, aangezien zij zeer fchuw zijn, en niet
dulden dat men hun nabij komt.

Kraaijen teelen in Finmark veelvuldig voort,
als ook in andere deelen van Noorwegen. Zij
vliegen bij benden langs het zeeftrand. Deeze
vogels.worden door koude en honger, in den
winter, zeer tam; in dat jaargetijde zwerven
zij om de tenten der Laplanderen heenen,
waagen het zelfs 'er in te komen, en voeren
alles mede wat in hun bereik komt. — Behal-
ven deeze zijn 'er de Ravetis in groöten getale;
zij zijn ftoutmoedig en vernielend, neemen
den visch, die te droogen hangt, weg, alsook
de vogels die in ftrikken vast zitten, zelfs val-
len zij op de fchaapen aan, pikken ze de
oogen uit, en fcheuren den buik op.

Den Aakfter ontmoet men in eenige ftree-
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ken; doch niet in grooten getale; de Noorwe-
gers noemen deezen vogel Tun-fugl, ter oor-
zaake van deszelfs gehegtheid aan de woonin-
gen der menfchen. Wanneer de aakfter zich
vertoont in oorden, waar men dien vogel zeld-
zaam ziet, houdt men zulks als een voorbode
van den ras aanftaanden dood eens voornaamen
perfoons, daar woonende.

Onder de aakfters is 'er een van welken de
Heer leems geen gewag maakt, fchoon dezel-
ve opmerking verdient: naardemaal de Heer
thunberg bepaald van begrip fchijnt, dat de-
zelve geen verfcheidenheid is van den gewoo-
nen aakfter; maar eene bijzondere foort, al-
leen in Lapland voorkomende. thunberg

noemt deezen vogel Corvus Lapponicus (*).
Dezelve wordt, volgens jhem „ in Tornea„ Lapmark gevonden. De algemeene ken-„ merken van dien vogel zijn dezelfde met die„ des gewoonen aakfters-: zij zijn zeer wild,„ en haten zelden toe dat men ze nabij ge-„ noeg komen om ze te fchieten; alle jaaren„ ziet men ze niet bij de huizen; doch als zij„ verfchijnen is het doorgaans omtrent het„ ein-

(*J Corvus Lapponicus, fordide albus, capite, colbo,
pectore, alisque bafi cinereo-fufcüs.
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~ einde van den herfst, op het begin des win-
„ ters, vergezeld van vier jongen. In den
„ winter vertoont zich deeze aakfter voornaam-
„ lijk, wanneer het weder zeer ftreng ftaat te
„ worden. De verfchijning van deezen aakfter
„ dient den boer ten teken, dat de koude ftreng„ zal weezen, en 'er veel fneeuw te wagten„ ftaat. Dit gebeurde in 't jaar 1796, volgens„ Dr. eclund's waarneeming (*), die de goed-„ heid hadt mij een van dien vogelfoort, tot
„ nog toe geheel onbekend, te zenden. Op„ het eerfte gezigt fchijnt hij volkomen gelijk„ aan den gewoonen aakfter, doch is een vier-
„ de kleinder, en verfchilt van denzelven in
„ geaartheid en manieren. De ftaart loopt in„ een punt uit, de vederen zijn ongelijk in
„ lengte, de buikvederen en het bovenfte ge-
„ deelte, als mede de punten der vleugelen,„ zijn wk; de hals, de borst, het voorfte ge*„ deelte der vederen, de dijen en de ftaart„ zijn aschverwig; nogthans met dit onder-
„ fcheid, dat de ftaart van boven een ligter„ kleur heeft; de bek en de pooten zijn„ zwart."

'Er

(*) Dr. eclund is een Vogelkenner van naam,en bij-
zonder bekend met de Zweedfche vogelen.
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'Er is een bijzonderen foort van vogel, al-
gemeen voorkomende in de bosfchen van Fin-
mark en gansch Noorwegen, welke eene ver-
fcheidenheid fchijnt van den Trapgans. Aan
de mannetjes geeven de Noorwegers den naam
van Todder, 't geen zij uitfpreeken als of 'er
Dodder gefchreeven ftondc, het wijfje noemen
zij Roeij. Het mannetje heeft omtrent de
grootte van een volwasfen kalkoen van de
grootfte foort, en even gelijk die vogel fpreidt
hij, bij wijlen den ftaart uit, en fchudt met de
vleugelen. Aan den buik heeft hij zwarte en
witte vederen, de rug en vlerken zijn asch-
verwig. De hen is zo groot niet als de haan,
de vederen, zo der vleugelen als op het lijf,
Zijn donker geel met vlekken. Het vleesch
van dien vogel wordt van gelijke waarde ge-
rekend met dat van den gewoonen trapgans.

Patrijzen zijn 'er veelvuldig : twee foorten
doen 'er zich op; deeze onhoudt zich in 't
gebergte, geene in de vhktens. In den zomer
hebben zij dezelfde kleur als elders; doch in
6en Winter eene witte pluimadie; en Wanneer
Zij half met fneeuw bedekt zijn kan men ze
bezwaarlijk daarvan onderfcheiden. De Lap-
landen vangen de patrijzen in groote menigte
op de volgende wijze ;' zij vervaardigen een
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Uag hekwerkje van berken takken, op kleine
aiUanden haten zij open wegen groot genoeg
dat 'er de vogels kunnen doorkruipen. In dee-
ze openingen zijn ftrikken van koe - hair gezet j
en de patrijzen daar komende, om zich op de
knoppen van de berken boomen te vergasten
vallen, door die openingen heen willende, in
den ftrik.

Duiven, bij de Noorwegers bekend onder
den naam van Reugel-duc, treft men iri veeld
deelen van Finmark aan, als mede op de gren-
zen van Rusland; doch het zijn in geenen deelê
algemeene vogels. — Daar is eene foört vart
Pluvier (Charadrius) in het Deensch Brok-
fugl * zeer bewonderd van wegen het glim-
mend zwart zijner pluimadie; en gewild om dë
lekkerheid van zijn vleesch. Zeer algemeen is
die vogel in Deenemarken, en wordt veelvul-
dig in Finmark gevonden: dezelver verfchijnü
Vroeg in de lente, en wordt niet gezien als dé
zomer verftreeken is: geduurende dat faifoert
maakt de vogel zijn nest broedt zijnen jongen
uit, die eerst bruin gevlekte vederen hebben*
welke naderhand voor zwarte verwisfelen. Van
dit vogelfoort ontmoet men eenige verlchei-
denheden, onder verfchillende naamen bekend.

IV. Deel. I Be-
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Behalven de gemelde zijn 'er eenige foor-
ten van Kraanvogels welker vleesch gezegd
wordt zeer fmaaklijk te zijn. Men vindt 'er
boschhaanen , fnippen , vinken , goudvinken ,
fijsfen en eerte menigte van ander klein gevo-
gelte. Ook laat 'er de koekkoek zich hoe-
ren; maar de fpreeuw, de huis-mosch, en
eenige andere vogel foorten, elders overvloe-
dig, treft men hier niet aan.

De Zwaan vindt men onder de zee-vogels
en wordt door de Laplanders in daar toe uit-
gezette ftrikken gevangen.' — De wilde of ge-
lijk de Noorwegers dien vogel noemen, de
graauwe gans is een jaarlijks bezoeker deezer
gewesten in den zomer. Zij huisvesten op de
kleine onbewoonde eilanden aan de zeekust,
en broeden aldaar. In den herfst verlaaten zij
Finmark , en trekken zuidwaards op , vergezeld
door de jongen. Bij die optochten vormen de
wilde ganzen zich in een geregeld lichaam;
zij fchijnen door eenen aanvoerder geleid te wor-
den, een enkele althans vliegt vooraan. Men
heeft waargenomen dat zij, op hun reis, bijzon-
dere rustphatzen hebben, waar zij 's nagts ver-
toeven, en zomtijds geheele dagen blijven, in
welk geval 'er een op fchildwagt ftaat, die
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fiet naderen van iets vijandigs, door zijn ge-
fchreeuw aan de bende te verftaan geeft. On-
danks alle de omzigtigheid deezes vogels fchie-
ten de Laplanders dezelve in grooten getale,
en vangen 'er veele door verfcheidene verfchal-
kingen: dikwijls worden zij, bij hun heenen
gaan, gevangen; door het verwisfelen der flag-
pennen niet in ftaat om vlug te vliegen, wor-
den zij een gereede prooij hunner vervolgeren,
die 'er jaarlijks jagt op maaken, als zij zich
in dien ftaat bevinden. Daar is eene ver-
fcheidenheid van deeze vogelfoort van de
gemeene wilde, in grootte en kleur, ver-
fchillende.

Eendvogels doen zich in zeer groote ver-
fcheidenheid voor in Finmark. De opmer-
ken swaardigfte is de Eider-eend, in de Noor-
weegfche taal Edder -fugl geheeten. Men vindt
ze in groote getallen, zomtijds tot duizend,
bijeen. Het dons wordt zeer gezogt : dewijl
het eene uitfteekende zagtheid heeft, en geagt
is om de ligtheid en warmte. Gemaklijk
vangt men dien vogel: en zal dezelve, op het
aannaderen van een mensch, niet gereedlijk het
nest verlaaten.

De zeekusten zijn vol pelikaanen, zeehaanen
Ia en
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en ander gevogelte, in menigte broedende in'
bezwaarlijk genaakbaare rotsholen. De Lap-
landers weete nogthans de eijeren dier vogelen,
in groote menigte, te bekomen, en dikwijls de
vogels zelve, door middel van hoeken met aas
aan touwen vastgemaakt.
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VEERTIENDE AFDEELING.

Over de Tweeflachtige Dieren, de
Visfchen en Visfcherijen.

JLndien wij ons ftrikt hielden aan de rangfchik-
king van linn^us, zouden wij moeten fpree-
ken van de Tweeflachtige Dieren, eer wij van
de Visfchen en Visfcherijen handelen. Dan de
tweeflachtige ftam is geenzins uitgebreid, be-
ftaande alleen uit de Lacerta Palujïris, de
Poel Hagedis, en wij mogen 'er misfchien bij-
voegen de Petromijzen Fluviatilis. De
eerstgemelde deezer beiden wordt, op veele
plaatzen, behalven in Lapland, gevonden. On-
telbaare fabehgtige vertelzeltjes loopen 'er we-
gens dit dier rond onder de inwoonders van
het Noorden: zo, bij voorbeeld vertellen zij,
dat die dier in het water leeft, dat het 'er
dikwijls uit opfpringt , en zich op den tak
van een boom zet; daar ziteende begint te

lachen, of althans het geluid van een lachend
mensch te flaan, en wat van dien aart meer
is. Dan, alle deeze wonderbare vertellingen
zouden voor het onderzoekend oog eens waar-

I 3 nee-
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neemers verdwijnen. —. De Petromijfon Flu-
viatilis volgt, in de Lente, wanneer het be-
gint te dooijen, den loop der rivieren; en
wordt veel al de prooij van het watergevo-
gelte.

De rivieren in Finmark leveren, als het in
den tijd is, eene menigte van falm op: aan
de kust ontmoet men kabbejauw, leng, wij-
ting , heilboth en eene menigte van andere
visch, in ruimen overvloed. Die visch wordt
gevangen en ter verzending gereed gemaakt.
Een vischhandel, .die veel meer zou kunnen
uitgebreid worden dan tot heden gedaan is,
bijkans geheel Europa zou men kunnen voor-
zien. Het is ons oogmerk niet daarover uit
te weiden ; maar enkel een kort verflag
te geeven van de visfchen in deeze zeeën ,
en wijzen van vangen bij de Laplanden in
gebruik, nevens eenige bijzondere omftandighe-
den tot deeze ftoffe behoorende door andere
Reizigers niec zo zeer in agt genomen.

Omftreeks het begin van Februarij vertoo-
nen zich de Walvisfchen in grooten getale aan
deeze kust, niet alleen in de ruime zee, maar
ook in de baaijen en havens, aangelokt door
het naazetten van kabbeljaauwen, haringen, en
andere visfchen. Deeze laatfte, tragtcn het te
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ontkomen door digt aan ftrand te naderen, en
wordendoor de visfchers in menigte gevangen.
'Er zijn verfcheide foorten van walvisfehen:
dan dit zeedier is zo menigmaal en zo volko-
men befchreeven, dat het noodloos is hier
van breed te gewaagen. Alleen merken wij
op, dat zij menigmaal aan deeze kusten op
het ftrand geworpen worden: wanneer zij, ge-
lijk men veronderftelt, het diepe water kwijt
geraakt of door de harpoenen der visfchers,
of door hun grooten vijand gewond zijn, in
die gevallen worden zij door de Laplan-
den gevangen.

Veele visfchen tot de walvisch foorten be-
hoorende zwerven rondsom deeze kusten. On-
der deeze is zeer opmerkelijk de zwaard visch,
de geflaage vijand van den walvisch. Deeze
visch, wel eer de Zee-hond geheeten, ver-
fchilt niet veel in gedaante en groote van den
Grampus of kleinen walvisch. Het wapen, 't
welk na een zwaard gelijkt, maakt zijn rug-
vin uit; hier mede, en met zijne fcherpe tan-

den, die hij ter lengte* van omtrent een vin-
ger, in beide de kaaken heeft, valt hij den
walvisch aan, als hij deezen ontmoet, en ver-
volge hem, eoc hij dien vijand op het ftrand
drijft en doodt. De zwaardvisch tast den wal-

I 4 visch
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visch niet enkel alleenig aan , maar ook in
vereeniging met andere visch foorten: zo dat
de groote dwingeland der diepte, van wiens
onverzaadlijke vraatzugt zo veele visfchen ,
alle oogenblikken , ten flachtoffer ftrekken ,
niet zonder vijanden leeft, die over de ver-
nieling hunner medevisfchen wraak neemen.

Een ander van deeze vischfoort is bij de
Noorwegers bekend onder den naam van den
Springer. Een naam daar aan gegeeven; de-
wiü men waargenomen heeft, dat deeze visch,
veelvuldige maaien, uit de zee met groot ge-
weld , opfpringt, en met geweldig gedruis we-
der nedervalt. . De Springer is bijkans, negen
voeten lang, 's winters onthoudt hij zich in de
diepte der zee; dan in den zomer zoekt hij
de min diepe wateren, in de baaijen, wanneer
hij, door zijne veelvuldige fprongen, ontdekt
van de visfchers met netten belaagd wordt, om
deeze te ontwijken zwemt hij na ftrand, en
wordt met weinig moeite gevangen.

Zeezwijnen, door de Noorwegers Nefer ge-
heeten, zijn hier veelvuldig. De Laplanders
vinden ze fomtijds bij ftil weder , flaapende
op de oppervlakte des waters, wanneer zij 'er
op fchieten; dan zelden gelukt hun de vangst
als zij zee kiezen. De Laplanders, zo wel
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nis de inwoonders van Finmark, en Noorwe-
gen, zijn zeer gefteld op het vleesch der zee.
zwijnen.

De Haaij wordt in alle zeeën gevonden;
doch in die, van welke wij fpreeken, allerover-
vloedigst, In de Noorweegfche taal heet die
visch Slaackiarring, in de Laplandfche Ak-
kelagges. 'Er zijn verfcheide foorten van haai-
jen, die een groote menigte traan uitleveren.
De Laplanden eeten ze in reepen gefneeden,
of gekookt. Zo vraatagtig is deze visch, dat
men haaijen gevangen heeft met andere klein-
dere haaijen in de maag, en zelfs met hoeken,
lijnen, lood, tot het vangen van andere vis-
fchen uitgezet; daar zij niet alleen den visch,
daaraan reeds vast, maar teffens al dien toeftel,
doorilokten.

De heilboth, tarbot, rogge, en vleet, vangt
men veelvuldig in den Noorder-Oceaan. De
Noorwegers geeven deeze visfchen den alge-
meenen naam van Qyefta, dan de Laplanders
hebben voor ieder foort een onderfcheiden
naam. De rogge en vleet, van kop, vinnen
en ftaart ontdaan, worden gedroogd na Deene-
marken, en andere Noordfche Landen, gezon-
den, waar men ze zo eet, en voor eene lek-
kernij houdt.

I 5 Vafl
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Van den Kabbeljaauw heeft men verfcheide
foorten: zij zwemmen veelvuldig in de zeeën
van Finmark, zij zijn 'er allervolkomenst, en
leveren gevolglijk een gewigtig artijkel van
koophandel op. 'Er is eene foort van kab-
beljaauw ; die hee geheele jaar op die kust
blijft, dan, op zekere tijden, zeer mager is. —Een ander foort vertoont zich omftreeks kers-
tijd, en is, op dien tijd zeer vol kuit ; een
derde foort, onder den naam van Torske be-
kend, wordt zeer hoog gewaardeerd. Nog is
'er een* foort hij de Noorwegers Moddo ge-
heeten , en bij de Engelfche Vischhandehars,
die ze altoos gezouten ontvangen, Mud-fisch
genaamd.

De 'Laplanders vangen deeze vischfoorten
alleen met lijn en hoek; doch , in eenige ftree-
ken van Noorwegen, bedient men zich van
netten. Zij worden gevonden op onderfchei-
dene gedeeltens van de kusc, en op verfchil-
lende tijde* : dan men 'weet niet dat zij ze
immer verhaten; de tijd der vischvangst ver-
andert met de plaatslijke gefteldheid. De kab-
beljaauw , en foortgelijke visch , dien men
's winters vangt, wordt zorgvuldig opgeftapeld
in gebouwen, ten dien einde gemaakt, van alle
zijden aan de lugt blootgefteld. Hier blijft
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dezelve bevroozen tot in de volgende lente,
wanneer het weer zagter wordt, en dan ver-
plaatst men ze in een ander gebouw van
foortgelijk maakzel, ter drooging. De koppen
zijn afgefneeden en het ingewand 'er uitge-
haald ; voorts hangt de visch in de lugt te

droogen. Visch in de lente gevangen wordt ter-
ftond in het tweede gemelde huis gebragt, en
op dezelfde wijze gedroogd. De visch dus be-
reid draagt, uit hoofde van derzelver ronde en
ftijve gedaante, de naamen van Rond- en Stok-
visch. De kabbeljaauw, leng en foortgelijke in
den zomer uit de diepte getoogen, bewaart
inen, ter oorzaake van de warmte des weders,
door ze in te zouten. De kooplieden, die in
ftokvisch handeldrijven, letten op de helderheid
van kleur, en geeven agt dat de visch niet
zagt of fponsagtig is; gebreken, welke ontftaan
uit de ongunftige gefteldheid des dampkrings,
ten tijde van het droogen.

In eene onnadenkbaare veelvuldigheid treft
men de Haringen, in deeze zeeën aan; dan de
Laplanders hebben noch netten, noch kundig-
heid, om dezelve in menigte te vangen; zij
gebruiken ze alleen tot aasch. In de daad het
is, aangemerkt de ongelooflijke talrijkheid der
haringen in deezen oord, te bevreemden, dat
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de vangst deezer visfchen niet voortgezet wordt
met meer drifts en bekwaamheids; dan 'er
fchijnt hier eene foortgelijke traagheid in dit
vak van vlijtbeloon plaats hebben, als men
waarneemt in de visfcherijen op de noordlijkfte
kusten van Groot Brittanje. — Het is mis-
fchien de ftaatkunde des Hofs van Deenemar-
hen om de falm- of kabbeljaauw visfcherijen
meer dan de Haringvangst te begunftigen; en
waarfchijnlijk werkt hiertoe mede de bemerk-
te onmogelijkheid om tegen de Hollanders , op
buitenhndfche markten, op te kunnen: deezen
hebben den voorrang verworven, door het kaa-
ten en zouten van dien visch.

Behalven de visfchen reeds vermeld, zijn de
Noordfche zeen vol van fleuren, tongen, tar-

botten, en de meeste visfchen, die men op an-
dere kusten aantreft , behalven de kreeften,
krabben, en fchelpvisfchen. De meiren zijn
voorzien van baars, aal en andere versch wa-
ter visch.

Eer wij onze lijst van Laplandfche visfchen
befluiten moeten wij nog eenig gewag maaken
van het geen gezegd worde, wegens een zee-
gedroche de Krake geheeten , of, daar het
woord in het meervoudige gebruikt wordt; de
Krakes. Dit wonderdier veronderftelt men een
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visch te zijn, die zeldzaam aan 's waters opper-
vlakte komt; doch nu en dan gezien is door
visfchers, die na eene gefchikte plaats zogten
om hunne netten uit te werpen. Zomtijds
ftonden zij , bij dusdanig eene gelegenheid,
verfteld, dat, wanneer zij het dieploot uitwier-
pen, om de diepte te peilen, de fchijnbaare
diepte des waters geftadig afnam, bij elke
peiling, en zich verbeeldende, dat dit vermin-
deren der diepte alleen veroorzaakt kan worden
door dien het dieploot ftuit op den rug van
zekeren ontzaglijk grooten visch , zetten zij
zich aan 't roeijen, om die plaats, met alle
mogelijken fpoed, te ontkomen. En wanneer
het gebeurde, dat zij den visch boven de op-
pervlakte der zee zagen komen, was hij ge-
heel bedekt met zeewier, koraal en andere
zeegewasfên. In deeze Noordfche landen loopc
eene vertelling, dat een Roomfche Bisfchop,
landende op den rug van een deezer Zeege-
drochten, 'er zo hng op bleef, dat hij de
misfe las. — Van dien aart zijn de vertellingen,
welke men, wegens dit vreemde gewrogt der
natuur laat loopen; vertellingen, die allen
blijk draagen van vergroot en vermeerderd te

zijn bij het overgaan van mond tot mond; en,
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naar alle waarfchijnlijkheid, den oorfprong ont-

kenen van eenen grooten dooden walvisch,
die aan de oppervlakte des waters dreef, op
wiens rug zich de zeeplanten, en andere lichaa-
men, die zich doorgaans aan voorwerpen in de
zee hegten. Zulk een voorval is naderhand
een drijvend' eiland geworden, of een zee
monfter, zo groot als een eiland, waaraan men
den naam van Krake gegeeven heeft. — Met
één woord de vertelling van de Krake fteunt
op denzelfden grond als de historiën van
geescverfchijningen en fpooken; zij worden
door veelen geloofd , fchoon 'er geen blijk-
baarheid kan hervooregebragt worden van
eenig geloofwaardig perfoon, die ze gezien
heeft.

De vrouwen der Zee-laplanderen deelen
met hunne mannen in de bezigheid van het
visfchen, 't welk anderzins het geval der
vrouwen , in andere deelen van Noorwegen,
niet is. De Berg-laplanders houden zich,
als,zij, in den zomertijd, na de zeekust trek-
ken, geduurende hun verblijf aldaar, met vis-
fchen onledig. Wanneer, in den winter, de
meiren en rivieren digt met ijs bedekt zijn,
maaken -zij, des niettegenftaande werk van de
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visfcherij : en vangen eene groote menigte,
door gaten in het ijs te hakken, en hunne net-

ten, daar door onder het ijs te fteeken. De
Laplanders bedienen zich van berken-bast, in
fteede van kurk, aan hunne netten: en daar bij
hun geen hennip groeit , vervaardigen zij hun-
ne touwen en netten van rendieren - zenuwen.

De rivier Tana ontfpringc in de wijdafgele-
gene deelen van Lapland, loopt door Oost-
Finmark, en naa, in derzelver loop, verfchei-
de kleine ftroomen en watervallen te hebben
opgenomen, ontlast zij zich, met een vrij fnel-
len loop, in de baaij, naar dezelve genoemd.
Deeze rivier is opmerklijk van wegen de zeer
groote en lekkere falmen. De falmvisfche-
rij begint hier vroeg in de Lente, en houdt
op met de tweede week naa den langften
dag (*). Zeer veel falm wordt 'er desgelijks

C*) Tiet zal niet te onpasfe zijn, dat ik hier gewaage
van de falm -foorten , in deezen oord voorkomende ,
zo als mijn vriend Dr. quenzel mij dezelve heeft op-
gegeven.

Salmo Salar, de gewoone falm, die in den zomer
de rivieren opzwemt om kuit te fchieten.

Salmo /t'pinus, deeze wordt desgelijks gevonden iu
het meir Wennern in Zvseedeih
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gevangen, in de rivier Alten, in West-Fin-
mark ; die rivier geeft desgelijks den naam
aan een baaij, waar dezelve in zee ftort. De
Visfcherij op die rivier begint in 't midden van
den zomer, wanneer de falm op zijn best is;
naa dien tijd neemt de viech af in grootte en
goedheid. De falm wordt gevangen in af-
fchuttingen, en de visfcherij bepaalt Zich aan
zekere regelen. De falm wordt op deeze wij-
ze ingezouten; eerst fpleit men den visch ,
wascht dien zorgvuldig, en zout dien met het
beste zout, 't geen men hier bekomen kans
naa eenigen tijd in het zout gelegen te heb-
ben , wordt de falm ih vaten gedaan, en daar-
in met zwaarte nedergedrukt; men houdt de
vaten open, en de pekel wordt dagelijks af»
gefchuimd, tot dat de visch volkomen gereed
is, en men het vat digt kuipt.

Van den gevangen visch wordt een tiende
gedeelte afgezonderd, welke tiende in drie
gelijke deelen, verdeeld wordt, één voor den
Koning, één ten dienfte van den Kerkleeraar,

Salmo Lavaretus, door de Zweden Sik geheeten; de-
ze wordt gevangen bij de watervallen, als zij dezelve!
tragten op te zwemmen.

Salmo Thijmallus, Harr in 't Zveedsch. Deeze treft
»en aan in de rivieren van Westbothnie en Angremania.
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en het derde gedeelte om het kerkgebouw te

onderhouden.
Tot de visfchen in Lapland moeten ook

gebragt worden die de Noorder of Bevroozen
Oceaan bewoonen; doch wij kunnen ons tot

eene befchrijving daar van niet inhaten: veel
min zou het met ons oogmerk ftrooken eene
optelling te doen van de zodanige , die ook
in andere oorden voorkomen.

IV. Deel.
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VIJFTIENDE AFDEELING.

Over de Infecten en Schaaldiercn
in Lapland.

de reizen van Dr. quenzel in Lap-
land heeft die gewest veele belangrijke voor-
werpen aan de Infeceenkenners en verzame-
laars in Europa opgeleverd. Ten tijde van
linneus was 'er geen enkel infect tot de
klasfe der Lepidoptera behoorende, als in
Lapland gebooren, bekend; en het is niet
wel te begrijpen hoe de groote Phalana en
Papilios, die op de bloemkelken der planten,
welke deeze noordfche ftreeken verfraaijen,
vliegen , het onderzoekend oog van een zo
ïiaauwkeurig Natuurkenner ontgaan zijn.

Dr. quenzel ontdekte verfcheide foorten,
en bragt met zich eene groote menigte van
voorwerpen, die fpoedig over Duitschland
verfpreid werden, en in alle landen kwamen,
waar die voorwerpen geagt en verzameld wor-
den. Het is intusfchen, eene ongelukkige om-
ftandigheid, dat verzamelingen van dien aart
dikwijls alleen aangemerkt worden als enkel



LAPLAND.
147

artijkels van vertooning, en dat de liefhebbers
der infecten dikwijls niet meer zijn dan wan-
delende registers, die het hoofd vol hebben
met een goteisch mengzel van Griekfche, La-
tijnfche en barbaarsch zamengeftelde naamen.

De Infectenkunde , door een wijsgeerig
waarneemer beoefend, kan een ftuk van groot
aanbelang voor de maatfchappij worden, en
aanleiding geeven tot ontdekkingen van wezen-
lijken dienst: maar, wanneer de ijver der in-
fectenverzameharen enkel beftaat in het maaken
van verzamelingen, in bij een te brengen wat
fchoon is en zonderling, en dient om eene
ijdele nieuwsgierigheid te voldoen, is 'er wei-
nig vrugts van hunnen arbeid te wagten.
Het weezenlijk voorwerp van deeze nafpeurin-
gen moet zijn, waar te neemen op welk eene
wijze de infecten leeven, welke hoedanigheden
zij bezitten, welke gedaanteverwisfelingen zij
ondergaan, welk eenen invloed zij hebben op
de algemeene huishouding der natuur. Hoe
gansch veel blijft 'er nog ter ontdekking ovev
rig ten opzigte van die kleine diertjes, in
wier kleinheid zich de natuur zo groot ver-
toont. Eenige hunner zintuigen, als die van
gehoor en fmaak, het einde waartoe hunne
fprieten dienen, het maakzel hunner oogen,

K a hun
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hun minnehandel, hun geflachtsvermenigvuldi-
ging hun middelen van verdeediging en om
in hunne onderfcheidene behoeften te voor-
zien , dit alles is zeer gebrekkig bekend.

Het is onder de infecten dat wij de zeld-
zaamfte afwijkingen ontwaaren van den alge-
meenen loop der natuure. Zo vinden wij, dat
de Aphides eijeren leggen, en leevende jon-
gen voortbrengen eenige keeren agter den an-
deren, naa eenmaal door het mannetje bevrugt
te zijn. —. In het geflacht der Phalena zijn
'er eenige, wier wijfjes geene vleugels heb-
ben, en nooit het vermaak van vliegen onder-
vinden dan wanneer zij de omhelzingen van
het mannetje genieten, die ze in de lugt op-
voert, als 't ware, om de verrukkingen der
liefde te fmaaken in de armen van de zephyrs.

Wie kent de fchrandcrheid, den vlijt, de
geregelde werkzaamheid der bijen niet? Wie
zou zich verbeeld hebben , dat 'er infecten
zijn, die hunne afgeknotte leden, en zelf den
verkoren kop, wederkrijgen. De Curcilio
Antiodontalgicus , die het vermogen heeft om
den tandpijn te ftillen; de Meloë Majalis dien-
ftig in de watervrees; de Lytta Veficatoria,
die bharen erekc; de Bonbyx, die zijde voorc-
brengt, zijn nuttige infecten, en wier nuttig-
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heid wij verfchuldigd zijn aan de waarneemin-
gen van rechtfchapene infectenkenners.

Daar is nog een ruim veld open voor ont-
dekkingen van dergelijk eenen aart. Indien
wij, bij voorbeeld, wisten, welke rupfen het
nadeeligst zijn voor den groeij der jonge boo-
men, onze poogingen om ze te verdelgen zou-
den daar volgens geregeld kunnen weezen.
Verfcheide infecten zijn fchadelijk voor de
graangewasfen, die zou men ook kunnen aan-
wijzen ,en vervolgens uicdelgen. Aan den an-
deren kant zou de infectenkenner kunnen aan-
toonen welke nieuwe voordeden, tot nog on-
bekend, van de infecten kunnen worden ge-
trokken. De Termes, Blatta , Dermestes,
Tinece, zullen misfchien, in't vervolg van tijd,
met minder fchriks en afkeers befchouwd wor-
den, dan de infecten, die men tegenwoordig
voor geheel onfchadelijk houdt; en de land-
man, zal door de nafpeuringen en daar op ge-
gronde lesfen van den infectenkenner, bevrijd
worden van de vreeze, om te zien, dat de
velden, in het zweet zijns aangezigts bearbeid,
veranderen in een woesten en onvrugtbaaren
grond.

De nieuwe foorten van infecten, thans m
Lapland gevonden, leveren, tot nog toe,

K 3 gee-
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geene treffende ontdekkingen op van daadlijk
nut. De eerfte ftap moet altoos weezen, een
ding te kennen, voor dat wij het gebruik daar
van kunnen nagaan.

Dr. quenzel heeft mij de waarneeming me-
degedeeld, dat de Phalance, die altoos bij ons
in den avond te voorfchijn komen, en 'snagts
vliegen, in Lapland juist het tegenovergeftel-
de doen; zij vliegen bij dag uit, en verdwij-
nen als de zon beneden den gezigteinder daalt.
Dit is een verfchijnzel, waar van ik geen re-
den kan. geeven, en welke taak ik moet over-
laacen aan anderen, beter in ftaat om 't zelve
op te ksfen.

Wat de Schaaldieren aanbelangt, heb ik
flegts aan te merken, dat derzelver getal niet
groot is in het 'Noorden, en dat die, welke
men 'er vindt, even als andere voortbrengzels
der natuure, noch fchitterend van kleur, noch
zeer verfcheiden in gedaanten zijn. De vier
volgende zijn misfchien alleen meldenswaardig:

Mya Margaritifera 1
■f.* n■ * fln de rivieren van Lapland.Mya Pictorum J
Mticcinum Glaciale In den Jievroozen Oceaan.
Jiucciiium Undatum
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ZESTIENDE AFDEELING.

Over de Planten in Lapland.

JL/e Flora Lapponica van linnjeus behelst
eene verzameling van alle die Planten, welke
in Lapland bekend zijn. Ten opzigte van eeni-
ge heb ik de volgende aanmerkingen mede te
deelen.

De bes van de Rubus Articus, ten vollen
rijp, gaat in fmaak en geur de Aardbeij en
Braamboos te boven, en alle vrugten van.dien
aart, zelfs die wij in Italië hebben. Een klei-
ne fchotel met die besfen verfpreidc een aan-
genaamer geur in een vertrek, dan eenig reuk-
werk mij bekend. Het is zeldzaam, dat een
zo welriekend voortbrengzel in het Noorden
gevonden wordt. Men bewaart het in Zweeden
en het maakt een der geurigfte lekkernijen uit.
linnjeus fpreekt met den hoogften lof van die
vrugt, betuigende dat dezelve hem dikmaals
verkwikee op zijne reizen door Lapland, wan-
neer hij zeer vermoeid was.

De Rubus Chamamorus worde ook inge-
legd. -Dezelve groeit overvloedig in Lapland,
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boven al in moerasfige gronden. De bes dee-
zer plant is geehgtig, en ten naasten bij van
dezelfde gedaante als de braamboos; doch groo-
ter en laffer van fmaak. Des niettegenftaande
vonden wij die vrugt aangenaam, als wij de-
zelve op onze wandelingen, door de moeras-
fige ftreeken van Lapland aantroffen.

Mijns oordeels behooren de Diapenfia Lap-
ponica en de Azalea procumbens tot de hnd-
eigene planten. Beide heb ik ze in bloem
aangetroffen op den top van zeer hooge ber-
gen; waar alle groei fcheen op te houden, en
niets was dan de Lichen rangiferinus.

De Arbutus alpina, en Tusfilago frigida
beginnen uit te botten in fpijt van de fneeuw,
en voor dat dezelve geheel gefmolten is; de
bloemen komen dikwijls te voorfchijn, terwijl
de fneeuw nog op den grond ligt. De blade-
ren nogthans van de Tusfilago komen nooit
voor den dag dan omtrent veertien dagen naa
het ontdooijen van de fneeuw.

De Andromeda carulea verciert de poelen
van Lapland. Ik trof 'er eenige geheel witte
aan,. en verzamelde verfcheide foorten van dee-
ze plant.

Zeer talrijk zijn de Willigen in Lapland;
dan het valt zeer bezwaarlijk dezelve onder-
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fcheiden te kennen: dewijl bij veele, de bloei-
tijd en de tijd der bladeren verfchilt. Die
boomen zijn in deeze landen een rijke gift der
natuure; zij verfchaffen het talrijk vogelenheir
goede bouwftoffen tot het vervaardigen der nes-
ten; door de veelvuldigheid van katoenagtige
ftoffe, welke zij opleveren ; de infecten geeven
daar aan de voorkeus boven andere boomen,
en door derzelver kronkelende wortelen hou-
den zij de kanten der meiren en rivieren bij-
een; daar zij anderzins zouden uitkolken. De
Laplanders vervaardigen touw van de Willi-
gen-wortel, en bedienen 'er zich van in hun-
ne visfcherijen.

De fchielijkheid van den groei in Lapland
is eene zaak, waar van men, in andere deelen
van Europa, geen denkbeeld heeft. Alles wordt
volbragt in het korte tijdsverloop van twee
maanden; en om 'er den leezer een treffend
denkbeeld van te geeven, dient de waarnee-
ming, dat de tabaksplant te Enontekis, door-
gaans in het tijdsverloop van vier en twintig
uuren meer dan een duim in den omtrek aan-
wint.

Op mijne reizen ging ik na, welke boomen
zich het verst Noordwaards uitftrekten, en
maakte ik hier uit een foort van regel op, om

K 5 te
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te weeten op welk eene breedte ik mij be-
vond. Bij voorbeeld van Tornea tot aan Ket-
kemando, ontmoet men dennen, pijnboomen
en berkenboomen onder een vermengd; maar
hooger op dan Ketkemando verdwijnen de den-
nen, en men ziet niets anders dan pijn- en ber-
kenhout. Van Kautokeino tot het gebergte,
verliest men ook de pijnboomen, en de ber-
ken blijven alleen over. Te Alten ziet men
weder eenige weinige pijnboomen; maar van
Alten tot de Noord-kaap, ontdekt men geene
andere boomen dan berken, en deeze worden
fchaarfcher hoe nader men aan de Noord-kaap
komt :

Rara, nee hcec felix in apertis eminet arvis
Arbos . _______
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ZEVENTIENDE AFDEELING.

Over de Delffiofen.
L-)e Baron hermelin, die kaarten van Zwee-
den, Finland en Lapland heeft uitgegeeven,
van welke wij in onze Reisbefchrijving gewag
gemaakt hebben, is thans bezig met een werk
over de Laplandfche Delfftoffen. Wij mogen
iets zeer voldoende verwagten van een Heer,
zo wel bedreeven in dit vak, zo oplettend en
naauwkeurig in zijne -nafpooringen.

Lapland heeft een overvloed van Delfftof-
fen van allerlei aart; dan het valt eenen Rei-
ziger, die flegts oppervlakkig met dit deel der
Natuurkunde bekend is , en voortgezweept
wordt, door de kortheid des tijds zijns vertoe-

vens, bezwaarlijk om des zo veel onderrigts te

geeven als de leezer zijner reisbefchrijvinge wel
verlangt. Ik verzamelde in dat vergelegen land
eenige fteenen en delfftoffen; dan welhaast
vond ik dien last te zwaar: dewijl wij ons
menigwerf genoodzaakt vonden te voet te rei-
zen, en ons reisgoed door medegenomene lie-
den te haten draagen.
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Wanneer ik, te Stokholm wedergekeerd, de
ftukken door mij bewaard, den Heer hyelm,

dien de zorg over de verzameling van delf-
ftoffen te deezer phatze is aanbevolen, en op-
zigter is van de munt, mededeelde, vertoonde
hij mij eene groote menigte mineraalen, uit
dien zelfden oord, hem gebragt door verfcheide
reizigers, en voornaamlijk door de zodanigen,
die de Baron hermelin te werk gefield hadt
om de kaarten te vervaardigen: want hij koos
daar toe altoos de zodanigen, die bedreeven-
heid in de delfftoffen bezaten; ten einde zij
hem ook in dit vak, 't geen bovenal zijne
aandagt trekt, ten dienfte mogten ftaan.

De Heer hyelm hadt niet alleen de goed-
heid om mij verfcheide ftukken te fchenken
van welke hij dubbele bezat; maar liet voor
mij zelfs een Sijstematifche lijst affchrijven van
alle Laplandfche delfftoffen, in zijne verzame-
ling , die gerangfchikt zijn naar de onderfchei-
dene deelen des hnds, waar zij gevonden
worden.
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ACHTTIENDE AFDEELING.

Over de Handwerken der Laplanderen.

J-Je Laplandfche vrouwen maaken de vosfen-
otter- en andere dierenvellen gereed om te

verkoopen; ten deezen einde ontdoen zij de-
zelve van alle onzuiverheden, en bereiden ze
vervolgens met visch-traan. De zenuwen uit
de pooten der rendieren, worden voor het vuur
gehouden, en met houten hamers geflaagen;
daar op in draaden gefcheiden zo fijn als een
hair, waar van de vrouwen vervolgens draaden
van onderfcheide dikte maaken. Zij eieren ook
de tuigen der rendieren met koperdraad, 't
welk zij trekken, door een werktuig, gemaakt
van het bekkeneel eens rendiers met gaten van
onderfcheidene grootte, naar de dikte van het
begeerde draadwerk. Hier mede borduuren
zij, en zomtijds op eene aartige en nette wij-
ze, niet alleen de tuigen der rendieren; maar
de kleederen en handfchoenen der mannen.
De vrouwen weeten eene geele kleur te ver-
wen, welke zij aan verfcheide cieraaden gee-
ven. Zij zijn het die het doek weeven, 't
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geen zij, naa eenigen tijd op hunne bedden ge-
diend te hebben, tot bekleedzel der tenten
doen ftrekken, zo veele ftukken als noodig
te zamen voegende.

De mannen betoonen zich zeer afgericht op
het maaken van vaatwerk van onderfcheide
grootte, van den drinknap af, tot de.vaten,
waar in zij de rendierenmei k bewaaren. Het
hout, 't géén zij daar toe bezigen, is dat des
berkenbooms, 't welk , glad gemaakt, zeer
fchoon is. Van de hoorns der rendieren ver-
vaardigen zij, op eene nette wijze, lepels,
waar op men zomtijds geene onaartige figuu-
ren aantreft. Zij verftaan ook de kunst om
mesfen te maaken, welker hegten zij fraaij
weeten op te eieren. Van hunne fleeden heb-
ben wij reeds gefprooken. Zij bouwen ook
vaartuigen, gelijk de Noorwegers die Finmark
bewoonen, en hier Nordmannen genoemd wor-
den. Houtzaagmolens zijn eerst zeer onlangs
bij hun in gebruik gebragt; dit zal zeer die-
nen om hout te befpaaren; daar zij voorheen
een balk in twee planken wisten te fplitzen,
weeten zij nu 'er verfcheidene uic ee zaagen.
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NEGENTIENDE AFDEELING.

Over eenige bijzondere Gebruiken bij de Lap-
landers.

Jln deeze Afdeeling zal de Leezer verfcheide
ftukken, in het andere gedeelte van dit werk,
onaangeroerd gehaten, vermeld vinden.

Zints den tijd der oude Saxen, of zints het
begin der Twaalfde Eeuwe, waren de Laplan-
den bekend onder den naam van Skirt-Finni:
en hebben, zedert dat tijdperk, onveranderlijk
hunne oorfpronglijke gewoontens en zeden be-
waard.

Het is bij hun, even als in het Oosten, een
gebruik om zich nooit bij eenen meerderen
te vervoegen, dan met een gefchenk. Moet
een Laplander zijne opwagting maaken bij
een Overheidsperfoon, of een Geestrijken, hij
brengt hem een kaas, een haas, een patrijs,
een lam, of wildbraad, een rendieren-tong,
boter, zee- of rivier-visch, een bundel veder-
'dons, of iets van foortgelijken aart. — In ver-
gelding voor dit gefchenk, want hij gaat nooit
ledig heen, krijgt hij tabak, een vies me-
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de, een kan biers, eenige gember en fpece-
rijen; met één woord, iets dat bij de hand
is, en veronderfteld wordt geen onaangenaame
gifte te zullen weezen. Dit zelfde heeft bij
de Muskoviters plaats.

Voortijds maakten de Laplanders gebruik
van een ftok, bij hun Prümfiave geheeten,
tot een Almanach, hier op waren de Feestda-
gen, en de voornaamfte dagen van ,het jaar,
uitgemerkt.

Het werk der vroedvrouwen, wordt in Lap-
land meest altoos door den Egtgenoot verrigc. —.
De Leeraar eener plaacze is veelal de Doop-
vader van de kinderen, in zijn Parochie ge-
booren; behalven Leeraar is hij Schoolmees-
ter en Kerkoppasfer. ,

Als de noodzaaklijkheid het vordert, dat het
geheele gezin de tent verlaat, en 'er een kind
is te klein om de overige tentgenooten te vol-
gen, wordt het in een kist opgeflooten, om
geen ongeluk met vuur of anderzins te krij-
gen ; of, is het kind boven de drie jaaren oud,
dan wordt het met een touw aan het been,
aan een paal vastgemaakt, op een voeglijken
afftand van de tent.

Wanneer de eene Laplander den ander ont-
moete, omhelzen zij elkander, met het uitboe-
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zemen van het woord Buurist! 'e geen zo veel
zegt als God bewaar u!

De vrouwen fnijden het hair haarer kinde-
ren zeer korc af, en ftrijdig met de gewoonte
der fexe in alle andere landen, klippe zij, dt
lijske med en kniv , welke woorden, hoe zeer
zij ook de Engelfche taal zeer nabij komende,
misfehien onverftaanbaar zullen weezen, als ik
Ze onvertaald laat: de leezer zal zulks, hoop
ik, verfchoonen, het zijn de eigenfte woorden
van den Heer leems, en zéggen zo veel, dat
de Laplandfche vrouwen de luizen haarerkin-
deren met een mes zoeken, en dooden.

Als een geneesmiddel tegen de pijn in eenig
lid, leggen zij twee bindzels omftreeks het
pijnlijk deel, en houden een brandend hout
daar omtrent; zij verzekeren dat dit middel
nimmer faalt in verligting te fchenken.

In West-Finmark bedient men zich van
geen paarden, het werk, elders door dee-
ze hoogstnuttige dieren verrigt, volvoeren de
menfehen. In dit opzigt wordt de Berg-
laplander beter gerijfd, door ten dien einde
hunne rendieren te bezigen. Naardé-
maal men met den landbouw zich niet be-
moeit, uitgenomen op eenige weinige plaat-
zen, omftreeks de rivier Alten, gebruiken

IV. Deel. L de
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de Laplanderen al de mest van hun vee tot
brandftoffe.

Menfchen, die in deezen oord eenige fchat-
ten verzameld hebben, zijn gewoon hun geld
in den grond te begraaven; dit doen zij zo
geheim en wis, dat hunne erfgenaamen het
zelden vinden. Dat zij het in dier voege be-
waaren, terwijl zij keven, is niet vreemd: de-
wijl zij geen ijzeren kisten of eenige zekere
bergplaats bezitten, om den verzamelden fchat
tegen dieven te beveiligen; doch dat zij de
bergplaats geheim houden voor hun naakome-
lingfchap, is een bedrijf, waar van de Heer
leems geen reden weet te geeven. ——> Hij
„oorde eens, dat een rijke Laplander, op zijn
cloodbedde gevraagd, waarom hij zijn geld
zorgvuldig voor zijne Familie verborgen hadt?
ten antwoord gaf, dat hij het noodig zou heb-
ben in het land werwaards hij heenen ging.

In eenige ftreeken van Finmark bedienen
zich de Laplanders van warme baden, maa-
kende teffens hunne hoofden nat met heet wa-
ter door behulp van daar toe zamengebondene
takken.
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TWINTIGSTE AFDEELING.

Van der Laplanderen Vrijerij en Huwelijken.

Zeldzaam gebeurt het dat inboorelingen van
Noorwegen met Laplanders trouwen. De Zen-
deling leems merkt op, dat hij 'er, ftaande
zijne hngduurige kennis met de Laplanderen,
geen voorbeeld van wist.

Wanneer een Laplandsch jongeling neiging
gevoelt om met een jong meisje uit zijn volk
te trouwen, geeft hij zulks aan zijne eigene
familie te verflaan, die dan te gader heenen
trekt na de wooning der ouderen van het uit-
verkoorene meisje, eene hoeveelheid brande-
wijns medeneemende, om te dier gelegenheid,
te drinken, als mede een klein gefchenk voor
de jonge dogcer; als een gordel met zilver
vercierd, een ring, of iets dergelijks. Wanneer
zij aan de hut haars verblijfs komen, treedt
de naaste bloedverwant eerst in, gevolgd van
de overigen; de vrijer blijft buiten wagten tot
hij genoodigd wordt om binnen te treeden.
Zo ras zij in de wooning zijn, vult de doener

L a des
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des huwelijksvoorflags een drinkvat met bratl-
dewijn, 'il geen hij toebrengt aan den vader
der bedoelde bruid, die, dit aanneemende daar
door te verftaan geeft, dat hij tot het verzogte
huwelijk zijne toeftemming geeft. De brande*
wijn gaat rond, niet alleen drinkt de vader en
moeder van het meisje, en de bijeengekomene
vrienden, maar ook het meisje zelve. Onder
het omgaan van deezen dronk verkrijgt de jon-
geling verlof om binnen te treeden, en zijne
vrijerij in eigen perfoon voort te zetten. Dan
de fpreeker heeft een aanvang gemaakt, en de
minnaar binnen getreeden, gaac bij den in-
gang zitten. Wanneer de ouders van het
meisje eindelijk te verftaan geeven, dat zij
ten vollen in de egtverbintenis toeftemmen,
biedt de minnaar zijn beminde het gefchenk
voor haar medegebragt aan, en belooft tef-
fens aan haar vader en moeder, dat hij voor
de huwelijkskleederen zal zorgen. De zaak
dus verre gelukkig afgedaan zijnde, fcheidt het
gezelfchap. —— Het plegtige, zo als hier be-
fchreeven is, wordt in 't geheel, of ten deele,
bij die gelegenheid, waargenomen, zeldzaam iets
daar van overgeflaagen. —— Gebeurt het dat
de ouders, naa in dier voege hunne toeftem-
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ming gegeeven te hebben, dit hun gegeeven
woord weder intrekken, dan is het een vaste

regel bij de Laplanden, dat alle de kosten,
door den vrijer gemaakt, moeten wedergegee-
ven, en zelfs de brandewijn, bij het eerfte be-
zoek gefchonken, betaald worden.

Zo ras de jonge lieden verloofd zijn, ftaat
het den jongeling vrij zijne aanftaande bruid
te bezoeken; en om op zijne wijze, dit geluk
te genieten, haalt hij zomtijds het hart op met

liederen van eigen opftel te zingen; de dichter
ftelt zijne liefdesgedagten voor met de eerfte
uiedrukkingen, die zich aanbieden; hij valt daar
in niet keurig; de woorden welke hij bezigt,
drukken zijne liefdedrift uit, en dit is genoeg
voor zijn oogmerk. Men kan met dit alles
niet zeggen, dat dit verzen maaken en zingen
altoos plaats grijpt; dan fchoon de minnaar eens
niet moge zingen, mist hij niet om, bij zijn
lief komende, haar iets aan te bieden, 'e geen
hij denke haar welgevallig te zullen weezen, als
tabak, brandewijn, of iets dergelijks.

Op den dag der huwelijksvoltrekking ver-
fchijnt de bruid in haare beste kleeding; doch
daar zij anders doorgaans het hoofd dekken,
hangt het hair als dan los op de fchoude-

L 3 ren,
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ren, en zij draagt een lint van verfcheidene
kleuren, en zomtijds een hairband. De hu-
welijksplegtigheden volbragt zijnde, houdt men
bruiloft, op eene zuinige wijze, zonder praal.
De zodanigen der genoodigde gascen, die hee
kunnen doen, geeven aan de bruid een ge-
fchenk van eenig geld, van een rendier of iets
anders, tot aanvang des huishoudens.

In eenige deelen van Lapland heeft men
de gewoonte, dat eenige weinige dagen naa
de huwelijksvoltrekking, de bloedverwanten
en vrienden des nieuwgetrouwden paars za-
menkomen, om deel te neemen aan een ont-

haal ,'t welk hoogsteenvoudig is, en beftaat
in het opdisfchen van brood met een weinig
gebraaden fchaapenvleesch, en een dronk me-
de. Die fpijze genuttigd zijnde, vertrekken
de gasten. Zang en dans zijn bij de Laplan-
den ter gelegenheid van die of eenige andere
feestviering, geheel onbekend; zij weeten ook
niet van het gebruik van eenig fpeeltuig, en
fchijnen geheel onbekwaam om te keren op
de maat te zingen.

De nieuwgetrouwde man blijft doorgaans
een jaar lang ten huize der ouderen van zijne
jonge egtgenoote, als dan verlaat hij 't zelve,
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met oogmerk om zich in de wereld neder te

zetten: ten dien einde krijgt het paar van de
ouderen, wat hunne omftandigheden toehaten
te geeven, tot een uitzet, als eenige weinige
fchaapen, een ketel, met eenige andere artij-
kelen, die, fchoon van weinig innerlijke waar-
de, nogthans weezenlijk noodig zijn in de
huishouding eens Laplanders.

L 4
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EEN EN TWINTIGSTE AFDEELING.

Over der Laplanderen Speelen en Vermaaken.

JJe Laplanders houden den Kerscijd niee als
een feestdag; zij hebben geen dagen, welke
zij als feeftdagen bijzonder onderfcheiden. Zij
weeten niets, of zeer weinig, van kaartfpeelen.
Zij oefenen zich in de behendigheid van mee
een fpeer na het wit te werpen. De prijs in
deeze fpeelen ce behaalen voor die hee wie
treft, of 'er het naaste bij komt, beftaat nu
eens uit geld, dan uit tabak, of iets dergelijks.
Behalven deeze uitfpanning hebben zij een an-
der, met een hard geftopten lederen bal, die
in de lugt geworpen, en gevangen wordt, eer
dezelve op den grond kome.

Een zeker fpel, Gaafefpil geheeten, of de
jagt van den vos en de gans, is bij hun zeer
geliefd, Het wordt gefpeeld door twee lie-
den, op een bord met vierkante ruiten; een
der fpeelderen heeft dertien ftukken, ganzen
geheeten. Men begrijpt ligt, dat de afgerigt-
heid in dit fpel beftaat in het naazetten, en het
ontkomen,
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Het fpringen over een ftok, door tweeLap-
landers in eene horizontaakrichting gehouden,
is eene andere tijdkorting. Zomtijds ziet men
twee Laplanders, die, ieder een ftok in de
hand hebbende, met een touw van het eene
einde tot het ander, dien ftok uit elkanders
vuist tragten te krijgen; hier in worden zij
zomtijds van wederzijden onderfteund door
een gelijk getal medeftanders; dit veroorzaakt
een kleinen ftrijd, tot in 't einde het touw

breekt, of de zwakfte partij moet wijken, 't
geen alles beflist, wanneer de overwinnaar den
prijs ftrijkt. Zomtijds ziet men twee Lap-
landers , die de handen fteeken tusfchen elkan-
ders gordel, terwijl de een den ander van den
grond tragt op te ligten, en te doen tuimelen.
Zij zijn daarenboven afgerigte worstelaars. Al-
le deeze foorten van lichaamsoefeningen vinden
zij noodig om zich te verwarmen, zo wel als
om den tijd te dooden., wanneer zij op reis
zijn, geduurende het toeven op den weg,
noodig om aan de rendieren tijd te geeven tot
eeten: want ten dien einde moeten die bees-
ten, gelijk wij reeds hebben opgemerkt, van
onder de fneeuw het mosch zoeken; voorraad
van fpijze voor die dieren in de fleeden mede
te voeren, is onmogelijk.

L 5 De
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De Laplanders zijn, over 't algemeen,

zeer goede fchutters; zommigen weeten een
klein voorwerp met een kogel uit hunne fnap-
haanen, op een verren afftand, te treffen; en
dit, zonder eens te misfen, herhaalde keeren
te doen.
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TWEE EN TWINTIGSTE AFDEELING.

Over de Ziektens en Kwaaien, waar aan de
Laplanders onderheevig zijn, en de Hulp-

middelen , die zij gebruiken. — Van hun~
ne Begraafenis plegtigheden.

xJe kinderziekte heeft, nu en dan, deerlijke
verwoestingen bij de Laplanders aangerichc;
dan dezelve is 'er, in veele jaaren, niee ge-
weest. Over het algemeen keven de Laplan-
ders zeer gezond, en behalven de hoofdpijn,
en een klein geeal geringe ongefteldheden, mag
men zeggen, dae zij zonder ziekte keven. In-
wendige ongefteldheden geeven zij voor te ge-
neezen door het bloed van zeekoeijen of ren-
dieren, zo warm mogelijk, te drinken. De
kies- en tandpijn verligten zij desgelijks door
het bloed des laatstgemelden diers; dan dit is
een nieuwlings uitgevonden middel: want voor-
heen wisten zij geen ander, dan het houden
van een fplinter eens door den blixem getrof-
fen booms te houden aan den pijnlijken tand
of kies. Het is opmerkelijk, dat de tanden
der Laplanderen dikwijls doorknaagd zijn van
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wormen, op eene wijze onbekend bij volken
onder andere lugtftreeken:

Hunne geneeswijze van eene oogkwaal, bij
hun de Pin en Web geheeten, 't geen een
beginzel van een cataract is, heeft een zonder-
ling voorkomen, en wordt door de Heer leems
bij de Deenfche Geneesheeren aangepreezen.
Men zet eèn Pediculus humanus, (een Luis)
binnen de oogleden, die door de prikkeling
op den oogbol, naar hun gevoelen, kragtig
genoeg werkt om het oog te zuiveren en de
oorzaak dier oogkwaaie weg te neemen.

Winterhanden en wintervoeten mogen wij
vrij veronderftellen dat algemeen zijn bij de
Laplanderen; deeze, als mede de verftijvin-
gen en opkrimpingen der leden door de kou-
de, worden verzagt en gebeterd door een zalf
gemaakt van de kaas van rendieren melk. Zij
heekn en verzagten vleeschwonden met de on-
bereide gom, uit de dennenboomen zijplende.
Vóór dat zij een ontwricht of gebrooken been
met banden en windzelen omleggen, (want afzet-
ten van eenig lid is bij hun een bedrijf, welks
enkel denkbeeld hun doet fchrikken,) neemen
zij een ftukje zilver of koper, tot een poeder
geftooten, met een drank in; en zij gelooven
dat die drank veel kragts bezit ter herftellinge.



LAPLAND. 173
Reeds hebben wij gewaagd van brandmidde*

kn, bij de Laplanders in gebruik tegen pijn
in handen en voeten. Dit zal voor de gedag-
ten mijner heelkundige leezers brengen, de
Moxa, eertijds beproefd als een middel tegen
de jicht. : De Moxa is eene gedroogde zelf-
ftandigheid uit het rijk der planten, uit China
en Japan aangevoerd, niet ongelijk aan de
algemeen bekende plant bijvoet; dezelve wordt
op de huid geplaatst en daar in brand geftoo-
ken. De Laplanders gebruiken hier toe de
Boletus fomentarins lïnn, Dusdanige midde-
len waren in gebruik ten tijde van mppocra-

tes, en die Prins der Geneesheeren bediende
'er zich van.

De zenuw van de voorpooten eens rendiers,
wordt als een geneesmiddel gebruikt voor ver-
ftuikte enkels en andere beenongemakken. Men
bindt dezelve om het beledigd deel; doch
neemt deeze bijzonderheid daar omtrent waar,
dat de zenuwen van een mannetjes rendier daar
toe alleen bij de vrouwen, en die van het
wijfje alleen bij de mannen gebruikt wordt.

Met weinig omflags gaan de lijkplegtigheden
toe. Het lijk wordt in een kleed van ruwe
ftoffe gewonden, en ten grave gebragt, met
een kleine lijkftatie, beftaande uit het gezin en
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de vrienden des overledenen; voor deezen is
een klein onthaal in gereedheid, 't welk op
geringe kosten te ftaan komt; het voornaamfte
is meedrank, die in kleine hoeveelheid aan
de begraafenis bijwooneren gefchonken wordt.
Het was onder de Laplanders een oud gebruik
om de zodanigen, die in het jaagen hadden
uitgemunt, met den boog of vuurwapenen te

begraaven, in den grond toegewijd aan de
plegtigheden, verricht ter eere van hunne god-
heden. Op de begraafplaats ftelt men een ou-
de omgekeerde fleede. Voortijds hadt men de
gewoonte om een hoop fteenen te plaatzen,
waar het lijk hg; doch dit is thans geheel in
onbruik, en de fleede het eenig grafteken.

Onder de Laplanders hadt, vóór dat zij tot
het Christendom bekeerd werden, nog eene
bijzonderheid plaats; zij ftelden een bijl met
een tonteldoos bij het graf van een man, fchaar
en naalden bij dat eener vrouwe, in het denk-
beeld, dat deeze dingen de overledenen in de
andere wereld van dienst zouden kunnen wee-
zen. Desgelijks plaatften zij een voorraad van
leevensmiddelen bij de begraavenen. Onmid-
delijk naa dat iemand van een gezin begraaven
is, neemen zij de woonplaats elders. De eer-
fte drie jaaren naa het overlijden van een vriend



LAPLAND. 175

of bloedverwant, waren zij gewoon, van tijd
tot tijd, gaten aan de kant des grafs te maa-
ken, en daar in eene kleine hoeveelheid van
tabak, of iets dat de overledene in zijn keven
gaarne lustte, te doen. Zij veronderftelden,
dat de gelukzaligheid des toekomenden leevens
beftondt in tabak rooken, brandewijn drinken
en het genot van dergelijke verkwikkingen;
zij hielden het teffens daar voor, dat deez£
genietingen, in de toekomende wereld, veel
volmaakter dan in deeze genooten wierden.
Zodanig was hun begrip van de gelukzaligheid
naa dit keven, in welken ftaat zij geloofden
dat hunne rendieren, en andere zouden deelen.

Het is een vaste regel onder de Laplanders
om, bij de geboorte eens kinds, aan 't zelve
een wijfjes rendier toe te eigenen, met al het
geen 't zelve voortbrengt, als een lijftogt voor
het jongetje of meisje, wanneer het opgegroeid
is; de kinderen blijven 'er toe geregtigd,
fchoon de goederen, naa der ouderen dood,
verkogt worden. Door deeze fchikking bezit
een kind zomtijds eene geheele kudde.
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DRIE EN TWINTIGSTE AFDEELING.

Van de Goden en Godinnen, die de Laplan-
ders aanbaden, vóór de Invoering des

Christendoms.

Cschoon de leerftellingeh des Christendoms,
zints den tijd van carel den groöten, in
Noorwegen zijn verkondigd, kan men de Lap*
landers geen Christenen van een vroeger jaarte-
kening rekenen dan omtrent eene eeuw. Voor
hunne Volkomene Bekeering, zegt de Heer
leems , door de zendelingen hun toegefchikt
door den Koning van Deenemarken, waren zij
aan de bedrijven van de lompfte afgoderij over-
gegeeven; en zij zijn, gelijk mij door geloof-
waardige mannen verzekerd is, het nog, fchoon
zij alle moeite aanwenden om zulks voor de
zendelingen te verbergen.

Men zal weinig moeite hebben om zulks te
gelooven, wanneer men in aanmerking neemt,
hoe veel gemaklijker en natuurlijker het is
voor een volk, gelijk de Laplanders, van
zeer naauw beperkte begrippen, en in een
fteeds van plaats tot plaats zwervende leevens-
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wijze, te gelooven in lichaamlijke en aan plaats
bepaalde Godheden, dan in de tegenwoordig-
heid van één geestlijk en Almagtig Opperwee-
zen. De wijze van denken, die onvermijde-
lijk zich naar der menfchen omftandigheden
fchikt, moet zulk een onkundig volk, buiten
ftaat ftellen, om hunne befpiegeling ten hemel
op te heffen; en nog veel minder zijn hunne
bekrompene begrippen in ftaat om een zuive-
ren Geest en volmaakt Verftand, ee bevatten.
En flaan wij verder agt op den heerfchenden
invloed der gewoonte, en de ongeneesbaarheid
van de diepgewortelde vooroordeelen, dan zul-
len wij ons niet verwonderen, dat de Laplan-
ders de voorkeuze gaven aan het Veelgoden-
dom hunner Voorvaderen, boven den Christ-
lijken Godsdienst.

De Goden, die zij eerden, mogen in vier
foorten verdeeld worden. De eerfte waren
boven-hemelsch; zij droegen de naamen van
Radien Atzhie en Radien Kiedde. Dan volg-
den de hemelfche, Beiwe, Ailekes en Ailekes-
Olmak geheeten; van de derde khsfe waren
eenige onder - hemelsch, en bewooners der lugt.
De voornaamfte deezer was Maderralja; dee-
ze godheid veronderftelde men dat het lugtge-
■west naast de zon bewoonde; andere geplaatst

IV. Deel. M in
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in hee gewest beneden de zon, droegen de naa-
men van Maderakka en Horagalles; die nader
bij de aarde kwamen onderfcheidde men door de
naamen van Sarakka en Jusks-Akka. De Goden
van deezen rang werden zo geplaatst, dat zij bij
de hand waren om het menschdom, wanneer zij
werden aangeroepen, te helpen. De Goden
van den vierden rang waren onder -aardfche,
en woonden beneden den grond. Naast 's aard-
rijks oppervlakte waren Saiwo - Saiwo• Olmak,
Saiwo Guella en Jabme Akko. De Goden,
die de onderaardfche gewesten bewoonden,
welke de Laplanders in de ingewanden der
aarde phatften, droegen de naamen van Rota,
Fudno Mubben en Paha Engel. Die onder-
aardfche Goden Rota, en de overigen, werden ,
fchoon zij ftelden, dat zij kwalijkgezind ten op-
ïigte van het menschdom waren, egter door
het volk geëerbiedigd, en mogelijk wel ter oor-
zaake om derzelver kwaadaartigheid en nadee-
ligen invloed af te bidden.

Radien Atzhie, of de klasfe der bovenhemel-
fche Godheden, was de Oppergodheid of de
Jupiter van de Laplandfehe Godenleer; hij hadt
heerfchappij over alle de andere; zijn naam
Radien beduidde zo veel als opperfte magt,
en het bijvoegzel Atzhie, betekent een fontein:
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dewijl hij de bron en oorfprong was, van wel-
ke alle de rest beftaan en vermogen ontving.
Radien Kiedde hieldt men voor diens eenigen
Zoon; de Vader fchiep niets; maar hadt de
magt om te fcheppen aan den Zoon gegeeven,
als mede om te doen wat goed was. Deeze twee
Godheden hadden magt over die van de twee-
de en derde klasfe, die alle Godheden zijnde,
genegen om goed te doen, hooglijk door de
Laplanders werden geëerbiedigd. Dusdanige
begrippen, wegens de Oppergodheid en diens
Zoon heeft men niet zonder grond toegefchree-
ven aan der Laplanderen oppervlakkige en on-
volkomene kennisfe aan de Christlijke Leere.

Beiwe verbeeldde de zon, de bron van licht
en warmte, door wiens goedheid hunne ren-
dieren gevoed wierden. Voor deeze godheid
was geen offerande aangenaamer dan die van
vlas. In toefpeeling op deeze bijgeloovigheid
hunner Heidenfche voorouderen, zingen de kin-
deren in Noorwegen nog heden ten dage

Lova lova lien
Gud ladt fola fkin!
Dat de zon fchijne
Wij offeren vlasf

Horagalles was de donder* Deeze wierd als
een God geëerbiedigd: dewijl zij getroffen door

M a de
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de uitwerkzelen, de wraak van Horagaïïes af-
baden , ten einde hij noch hun, noch hunne
rendieren, zou dooden.

Ailekes en Ailekes - Olmak waren twee God-
heden, aan welken men vrijdag en faturdag in
elke week hadt toegeheiligd; doch in dit ftuk
is 'er een verfchil onder de Laplanders, eeni-
gen hunner heiligen den vrijdag aan Sarakka
(de Laplandfche Venus), den faturdag aan Ra-
dien, en den zondag aan Ailekes.

Maderakka was de befchermgodin der Lap-
landfche vrouwen, die haar aanriepen in alle
gevallen, eigenlijk tot de fexe behoorende.
Zij was de Laplandfche Lucina, en hadt ten

egtgenoot Maderatja, die alle dingen voort-
bragt aan wien Radien Kiedde dit werk hadt
toevertrouwd — Sarakka was de dogter van
Maderakka, door de Laplandfche vrouwen
met de godin haarer moeder aangebeden; en
Jnsks-Akka was eene andere dogter. Zij hadt
het toevoorzigt over de kinderen, die men,
van het oogenblik hunner geboorte, haar aan-
beval.

Saiwo en Saiwo-Olmak, waren de goden
der bergen. Men riep deeze aan in tijden van
kommer; zij antwoordden, die hun raadpleeg-
den, in droomen; zij hielpen ook de Laplan-
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den op hunne reizen, en behoedden hun op
fteiltens, en in andere gevaaren onder den weg.
Saiwo -Guelle was de Mercuriits der Laplan-
deren, hij begeleidde de zielen na het rijk der
fchimmen.

Het gedeelte der aarde, waar Jabme-Akko
woonde, werd Jabme-Aikko-Abimo, of de
of de gewesten van Jabme-Aikko, of dood
geheeten. In deeze gewesten genooten de af-
geftorvenen, bekleed met nieuwe lichaamen,
in ftede van de begraavene, alles wat zij op
aarde genooten en dezelfde waardigheid welke
zij op aarde bekleed hadden; doch alles in een
veel hooger trap van volkomenheid.

Rota was de Fluto der Laplanderen. Vol-
gens hem hadden de onderaardfche gewesten
den naam van Rota Abimo. Derwaards wer-
den de zielen der flegtfte menfchen verbannen,
en daar bleeven zij zonder de hoope, wegge-
legd voor die in de evengemeld Jabme-Abimo
verbleeven, om ten eenigen dage, het gezigt
van Radien te genieten, en voor altoos met
hem te verkeeren in de gewesten des heils.
Bij Rota vervoegden zich de Laplanders als
hun laatfte toevlugt wanneer hunne gebeden,
bij de andere goden, geen verhoor erlangden.
Zij geloofden daarenboven, dat alle kwaaien,

M 3 met
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met welke menfchen en beesten bezogt wer-
den, van Rota kwamen, en dat hij, gelijk in
magt zijnde, met andere goden, geen goed
kon erlangd worden, ten zij die boosaartige
godheid, gunstrijk wilde weezen.

In deezer voege neemen wij onder dit volk
waar, 't geen ik geloof dat men zal aantreffen
in alle vroege ftaaten van het maatfchaplijk
keven, de erkentenis van verfcheide bepaalde
en onvolmaakte Godheden. Weinig bedenkens
fchijnt 'er noodig om overtuigd te worden, dat
Veelgodendom het oudfte godsdienstftelzel on-
der de menfchen moet geweest hebben. Welk
een godsdienst zo natuurlijk voor zeer bepaal-
de en duistere verftanden, als die welke bij-
zondere oorzaaken ftelt voor gezondheid en
ziekte, voor overvloed en gebrek, voor heil
en onheil? Gereed viel bij hun de veronder-
ftelling, dat ftormen en onweeren, hongers-
nood en pest, den oorfprong ontleenden van
booze magten; gunstrijke omftandigheden, in
tegendeel, van goede. Voor hun fchijnt goed
en kwaad, algemeen onder elkander vermengd,
geluk met elende gepaard, goed en kwaad el-
kander af te wisfelen, voor- en nadeden beurt-
lings der menfchen deel.

In zodanig een ftaat der maatfchappij kun-
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nen geene driften; dan de gewoone gewaar-
wordingen des leevens werken. Wij mogen
even goed veronderftellen, dae de Laplanders
huizen en paleizen bewoonden, eer zij in ho-
len en hutten hun keven doorbragten, als dae
zij geloofd zouden hebben in dat Volmaakt
Weezen, 't geen orde in het geheele maakzel
der natuure daargefteld heeft, eer dan in God-
heden, die menschlijke driften behielden, lich-
haamsleden en zintuigen hadden. De blijk-
baare orde in het heelal, de voeglijke fchik-
king der dingen, het plan in het geheel heer-
fchende, waren hun te eenemaal onbekend,
en voorwerpen, over welke zij zich niet be-
kommerden. Dit algemeen plan is, voor hun-
ne engbepaalde begrippen,' vol tegenftrijdig-
heden, en fehijnt hun toe een aanhoudende
ftrijd tusfchen tegen elkander aangekante mag-
ten. Heden voorfpoed, morgen tegenfpoed,
wekte eigenaartig begrippen van gunstbetoon
en ftraffe, van weldaadige en wangunftige
Godheden.

Zelfs dan, wanneer wij een nog kindsch
volk aantroffen in éénen opperften God ge-
loovende, hadt het zich niet geheel ontdaan
van een begrip, dat de . geheele natuur vol

M 4 was



184 REIZEN DOOR

was van andere onzienlijke magten; en het
gros des volks, onder alle natiën, heeft zulke
groove bevattingen van 'de Godheid, ftellen
dat die door gebeden en fmeekingen kan over-
gehaald worden, fchrijven daar aan zo veel
grilligs, ongerijmds, en zelfs fnoods toe, als
de Godheid oneindig minder maakt dan 't
geen wij aan een man van verftand en braaf-
heid toekennen.

Eene algemeene aanmerking mag, mijns oor-
deels, over het Veelgodendom gemaakt wor-
den ; naamlijk dat het weinig ftrekking hebbe
om de aankkevers met fchrikbeelden of onver-
draagzaamheid te vervullen. De vaak donker-
heid , welke bijkans altoos over Lapland
hangt, heeft aan den Godsdienst der bewoon-
deren die boosaartigheid en laagheid niet me-
degedeeld, welke maar al te zeer de overhand
nam ter omkeering van het allerheiligst en
godlijk geloofsftelzel, geduurende de donkere
eeuwen. Schoon-de Laplanders gewoon wa-
ren aan offeranden, fchijnen zij nogthans niet
onderworpen geweest te zijn aan ftrenge pkg-
tlgheden, of lastige zelfskwelhdien; fchoon
zwakheid en onkunde heerschten, treffen wij
weinig vreeze of droefgeestigheid aan. ——■
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Waar de maatfchappijen niet bewerkt worden
door de verfchrikkingen des bijgeloofs doet
'er zich weinig waarfchijnlijkheids op, dat de
hun natuurlijke godsdienst iets zal hebben van
de fchrikbaarende bevattingen van eeuwigduu-
rende ftraffen, die ftrijdig zijn met de raensch-
lijkheid en het gezond verftand.

M 5
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VIER EN TWINTIGSTE AFDEELING.

Over de Offeranden door de Laplanden aan
hunne Goden toegebragt.

X en opzigte van de Goden, welker naamen
en eigenfchappen wij, in de laatstvoorgaande
Afdeeling opgaven, zo wel als met betrekking
tot de plegtigheden in derzelver eerdienst ge-
bruiklijk, merkt de Zendeling leems op, dat
de Laplanders, in veek opzigten, van elkan-
der verfchilden, en heeft hij, eer deezer oor-
zaake, zich vergenoegd met te neder té ftel-
len, wat hij kon verzekeren door eigene waar-
neeming, of ontkenen uit de beste bericht-
geevingen; -— Het geheel kan dienen tot
bekragtiging der waarheid, dat menfchen, niet
verlicht door de waarheden eener Godlijke
Openbaaring, geleid worden om de aanbidding
toe te brengen aan zinlijke voorwerpen, naar
gelange zij hun geluk bevorderen of hunne rust
verftooren. Diensvolgens worden de zon, de
donder, de bergen, de meiren, de veranderin-
gen der jaargetijden, en dergelijken, hunne God-
heden, welker gunst zij tragten te verwerven
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door zodanige plegtigheden, als zij, in de een-
voudigheid hunner begrippen, gefchikt oor-
deelden om dat oogmerk te bereiken; welke
plegtigheden, daar zij geheel en al bedagt zijn
op het einde, 't geen zij daar door tragten te

bereiken, hun zeer ernftig en belangrijk voor-
komen.

Rendieren, fchaapen, en nu en dan een
zeerob, waren de dieren, welke de Laplanders
voornaamlijk aan hunne Goden opofferden.
Drankoffers bragten zij nu en dan aan dezelve
toe, beftaande uit melk en wei; nu en dan
offerden zij een kaas.

De plegtigheden, door hun waargenomen in
het toebrengen van deezen eerdienst, waren
veelvuldig en verfcheiden, alle werden ze van
eene onvermijdelijke noodzaaklijkheïd gekeurd.
Offerden zij een beest, dan werd het zomtijds
geheel toegebragt, op andere tijden flegts een
bijzonder gedeelte. Het gebeurde ook, dat het
geflagte dier geheel door de offeraaren werd
opgegeeten, in welk geval de beenderen tot
een offer voor de Godheid dier plaats ftrekte,
zij lieten dezelve daar liggen; ten einde de
Godheid die weder met vleesch mogt beklee-
den, en het keven wederfchenken aan het ge-
offerd dier. Stokken werden befprengd met
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het bloed des offerdiers, en in den grond ge-
ftooken. Was de offerphats nabij een meir
of rivier, dan mengde men het water met
bloed Hadden zij het geluk genooten van
een beer te vangen, deeze werd gedeeltlijk
gebraden en genuttigd, dan de lever tot een
brandoffer beftemd.

Om der Goden gunst voor hunne kinderen
te verwerven, gaf men de Goden gefchenken
van veelerlei aart. Vóór dé geboorte des kinds
offerden zij een fchaap of eenig ander beest;
op het oogenblik der geboorte werd een hond,
ter eere van de Godheid, gedood, door den-
zelven kevend te verbranden; wanneer het kind
zoog wetd ook eenig ander dier den Goden
toegebragt.

Drankoffers van brandewijn bragt men toe
aan de Lares of Huisgoden, wier verblijfplaats
geagt werd onder de vuurftede te zijn. De
eerfte melk die een koe, naa haar eerfte kal-
ven gaf, offerdde men, door dezelve uit [te
ftortcn op den grond waar het kalf gekomen
was. Bij verandering van woonplaats offerde
men desgelijks melk, om de gunst van den
Befchermgod dier phatze te winnen.

Desgelijks namen zij hun toevlugt tot of-
feranden, wanneer een befmetlijke ziekte zich
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plaats greep. Offeranden bragten zij desge-
lijks toe , wanneer zij op de jagt of ter visch-
vangst geweest zijnde, gelukkig wederkeerden.
Hoorns en ander overfchot van rendieren vindt
men op veele plaatzen, die men veronderftelt
daar overgebleeven te zijn van dusdanige dank-
offeranden.

Veele bergen en een aantal van rotzen wer-
den door de Laplanders voor heilig en in die-
pe eerbiedenis gehouden. Deeze zijn onder-
fcheiden door den algemeenen naam van Pas-
je-warek, zo veele als Heilige plaatzen, en
zij waren oudtijds de offer- en eerdienstphat-
zen. Men bedenke hier, dat deeze rotzen
en bergen opmerkenswaardig waren door de
'zonderlingheid van derzelver gedaante of hoog-
te, en gevolglijk denkbeelden van ontzag en
eerbied verwekten in de gemoederen van een
eenvoudig en niet onderweezen volk, een land-
ftreek bewoonendó, flegts voor een korten tijd
des jaars, met de lieflijke ftraalen der zonne
befcheenen, en geduurende het grootfte gedeel-
te des jaars in fneeuw begraaven, weinig an-
der licht genietende dan het bleeke maan-
fchijnzel, of de vuuriger vertooningen van het
noorderlicht.
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Twee deezer bergen zijn, tot heden toe,
bekend onder de benaamingen van de groote
en kleine Ftnne-kirke, daar aan gegeeven door
de Inwoonders van Noorwegen; naamen, waar-
fchijnlijk afgeleid van de bijgekovige verrig-
tingen der oude inwoonders des lands, fchoon
tk moeilijkheid, om deeze bergen te beklim-
men , dezelve ongefchikt fchijnt te maaken tot
een plaats van godsdienstoefening. Daar kon,
overzulks geene andere beweegreden zijn om
dezelve ten zetel hunner godsdienstverrigtin-
gen te maaken, dan de godsdienftige fchrik,
welke zij de zielen van een zwak en bijgeloo-
vig volk inboezemden.

De eerbiedenis voor die Pasfe-warek is nog
niet geheel en al verdweenen. Eenige Lap-
landers bezoeken ze 's jaarlijks, in hunne beste
kleederen uitgedoscht, en, fchoon zij geene
nieuwe offeranden toebrengen, draagen zij alle
mogelijke voorzorgen om de beenderen der
voortijds geflachte offerdieren niet aan te roe-
ren. Zij zullen zich niet haten beweegen om
hunne tenten op te flaan in de nabuurfchap
deezer gewijde plaatzen, uit vreeze dat het ge-
fchreeuw der kinderen, en ander geraas, de rust
dier Godheden mogt ftooren. . Voorbij de-
zelve heen trekkende, neemen zij eene eer-
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biedvolk houding aan; zij zullen geen vos,
beer, of eenig ander dier, nabij deeze plaatzen
aanvallen; en, is 'er eene vrouw in hun gezel-
fchap, deeze moet het hoofd ter zijde wen-
den , en het] aangezigt met haare handen be-
dekken.

De gewoone tijd bij de Laplanders om hun-
ne offeranden toe te brengen, was omftreeks
het einde van den herfst; wanneer zij het vette
vee tot wintervoorraad (lachten; behalven dien
tijd jbetoonden zij hun godsdienftigheid, bij
buitengewoone gelegenheden, en als de inge-
voerde gewoonte zulks eischte.

Geen vrouw ftondt het vrij eenig deel te

hebben in de toebereiding en heiliging deezer
offeranden; dezelve werden, bij uitfluiting ver-
rigt door een bevoorregte klasfe van man-
nen onder de Laplanders, bij den naam van
Noaaids bekend. In dit offerwerk betoonden
zij eene zeer groote behendigheid, en werden,
te dier oorzaake, door de Deenen beftempeld
met den naam van Blodmander, zo veel als
Mannen des bloeds. Zij verftonden de kunst
om de onderfcheide deelen eens diers van el-
kander af te zonderen, overeenkomftig met
den aare van het offer en de Godheid voor
welke het beftemd was. Bij die gelegenheden
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droegen zij eene bijzonder daar toe gefchikte
kleeding.

Deeze betooningen van godsdienftigheid, een
groote flachting onder hun vee maakende, dom-
pelden de Laplanders te meermaakn in een
ftaat van elende en behoefte. Toen de Berg-
laplanders aangevallen wierden door de kinder-
ziekte, of de mazelen, viel het moeilijk hun
daar van te geneezen; dewijl de openingen van
hun huid verftopt waren, door de vuiligheid
en rook, waar in zij leefden. Zij deeden veel-
vuldige offeranden, geduurende die ziekte, flag-
tende wel eens twaalf rendieren om de genee-
Zing van één zieken. Daar dit volk waarnam,
hoe de bekeerden tot het Christendom zich
van alle kwaaien fcheenen te geneezen, door
het teken van het kruis te gebruiken, waren
zij zeer gereed om dien godsdienst te omhel-
zen; doch als zij bemerkten, dat de God der
Christenen alleen bezorgd fcheen geweest te

hebben voor hunne gelukzaligheid in een ander
keven; en, daarenboven maar al te mild was
in hun met lichaamskwaaien te bezoeken, oor-
deelden zij het hun belang, nu en dan de of-
feranden aan de goden hunner voorvaderen toe
te brengen, om zich van ziektens en rampen
in dit leeven, te bevrijden. Hier in hadden
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zij eene gelijkvormigheid met de Samaritaa-
nen, in de Heilige Bladeren vermeld, die den
God van Israël, en de Afgoden der Heidenen,
ten zelfden tijde, dienden. Dit geeft eeniger-
maate reden van de laate volkomene bekeering
der Laplanderen tot het Christlijk geloove:
want het gaat vast, dat de waarheden van dien
Godsdienst zo vroeg reeds als het middelfte
gedeelte van de negende eeuw, gepredikt zijn:
want 'er beftaat nog een gefchrift van den Kei-
zer ludovicus pius, die ten dien tijde leefde,
waar in van de Laplanders gewaagd wordt,
onder den naam van Skrit Finni.

IV. Deel.
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VIJF EN TWINTIGSTE AFDEELING.

Over de Toverkunst, bij de Laplanden in ge-
bruik ,de Runic - drum, Ganic -flies ,

Juoige, en Noaaid.

lVlen wil, dat de toverkunst in het -Noor-
den ingevoerd is door odin, die dezelve met

zich uit het Oosten bragt, en de Finni onder-
wees; welk volk, groote vorderingen maaken-
de in de kunst om de werking der geesten te

regelen, die kunst den naam deedt krijgen van
Finne-kunst, zo veel zeggende als deWeeten-
fchap der Finnen.

De vroegfte kronijken van Noorwegen ver-
melden de buitengewoone toverijen verrigt door
hunne Koningen haldan en gunner; hoe de
eerstgenoemde een toebereid gastmaal van voor
de oogen zijner gasten deedt verdwijnen, en de
laatstgemelde, door onzigtbaare werkers, die
hem ten dienfte ftonden, zodanig een kund-
fchap kreeg van de bedrijven zijner vijanden,
dat hij bekwaam werd om alk hunne oogmer-
ken te verijdelen. Die kronijken gewaagen
ook van eric windus, een Zweedsch Koning,
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die den wind kon veranderen, door het verzet-
ten van zijn hoed; als mede van siwald, een
ander Zweedsch Monarch, die zeven zoonen
hadt, allen even ervaaren in de toverkunst.

Noodloos is het te vermelden de uitgeftrek-
te kunde, welke de fexe gezegd wordt in die
weetenfchap verkreegen te hebben; naauwlijks
iemand of hij heeft gehoord van de Lapland-
fche toveresfen. Een deezer deedt een heirk-
ger onderaardfche geesten opdaagen voor ha-

din, een Koning van Noorwegen; en een an-
der Kraka genaamd, bereidde een fpijs, die
zulk eene wonderbaare kragc bezae, dae dezelve
diens zoon rollo, wijs en Welfpreekend zou
gemaake hebben, indien die toebereide fcho-
tel, ongelukkig voor hem niet weggenomen en
ledig gegeeten Ware door diens jonger broeder
eric , die daar door het gunstbetoon, voor zijn
ouder broeder beftemd, verwierf, en naderhand
de kroon voor zich zelven verkreeg. In 't
kort, 'er zou geen einde weezen aan het op-
naaien der voorvallen, die oude fchrijvers heb-
ben naagelaaten van de toveraars, zo manlijke
als vrouwlijke, in vroegêren tijde. De Heer
leems bepaalt daar om zijn verhaal tot den te-

genwoordigen ftaat der toverkunst in Lapland.
Het zigtbaar werktuig der toverkunst, zo ais

N * de-
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dezelve, heden ten dage, in Lapland wordt
uitgeoefend, is de Runic-drum; en de onzi<t~
baare werkers daar bij gebruikt, noemt men
Ganic -files. De Zendeling wijst aan het ge-
bruik van ieder deezer gemaakt, en geeft eenig
verflag van den Noaaid, of geregeld daar toe

opgebragten tovenaar,te gader met de Juoige,
of toverzang door hem gebezigd, en op welk
eene wijze hij het onderneemt om den verko-
ren eigendom aan den regten eigenaar weder
ter hand te ftellen.

De Runic-drum, die aangemerkt mag wor-
den als het kort begrip van der Laplanderen
overgebkeven Heidensch bijgeloof, heeft het
voorkomen van het bovenfte gedeelte eens ge-
woonen trommels; de houten rand is rondsom
behangen met koperen ringen, zo digt bij
een, dat zij elkander raaken en raatelen, bij
het minfte aanraaken des werktuigs. Op het
vel over den trommel gefpannen zijn zekere
characters- gefchilderd, verbeeldende de Radien
of de Laplandfche Jupiter, met de overige
Godheden, van welken wij in de voorgaande
Afdeeling fpraken, nevens veele andere ge-
heimzinnige figuuren van dieren enz., ten getale
van vijf en veertig tekenen. Op eenige trom-

mels heeft men 'er meer geteld. De Noaaids
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of tovenaars ftemmen niet ten vollen overeen
ten deezen opzigte, in onderfcheidene deelen
van Lapland; doch bij allen is eene volmaak-
te gelijkheid in de voornaamfte Godheden. —
De Runicfche Trommels zijn hoe ouder hoe
waardiger; en, indien men kan bewijzen, dat
ze van vader tot zoon, in eene lange opeen-
volging van tovenaars zijn overgegaan, verkrij-
gen dezelve een onbetaalbaaren prijs. Die
trommels worden, met alle zorgvuldigheid en
geheimhouding, bewaard, en voor het oog verr
borgen gehouden, buiten den tijd dat men 'er
gebruik van maakt. Eene vrouw durft de
plaats, waar een deezer trommelen bewaard
wordt, niet naderen, veel min het onderftaan
dit werktuig aan te raaken.

Eer een Laplander zich op reis begeeft, of
eenige zaak van aangelegenheid onderneemt,
raadpleegt hij zijn trommel. Zulks gefchiedt
op de volgende wijze. Hij plaatst een ring,
die ten deezen einde alleen gebruikt wordt,
op den trommel, en geeft daar op een harden
flag met een hamer van rendieren hoorn ge-
maakt, de ring wordt over de oppervlakte van
den eenen na den anderen kant gedreeven,
die, naar gelange dezelve zekere figuuren van
geluk of ongeluk raakt, hem een gunftig

N 3 of
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of ongunftig denkbeeld doee opvatten wegens
de zaak die hij voorheeft. Bij voorbeeld indien
de ring voortgaat overeenkomftig met den loop
der zonne, dan neemt hij zulks voor een gun-
ftig teken; doch gaat de ring tegen den loop
der zonne, dan zal de onderneeming niet ge-
lukken , 't zij hij voorhebbe te jaagen, te vis-
fchen ,of iets van foortgelijke natuur. Op de-
zelfde wijze oordeelt hij, wegens elke uitkomst
over welke hij genegen is deeze zijne godfpraak
raad te pleegen.

De huisgezinnen bezitten in 't algemeen dus-
danig een trom, tot welke zij zich vervoegen
in het afgekgenst gedeelte hunner wooning,
dit werktuig aanmerkende als hun gids en be-
ftuurder in alle gewoone omftandighedèn; maar,
in gevallen van groote aangelegenheid, als ziek-
te en fterfte onder het vee, en dergelijke,
vervoegen zij zich tot bevooregte goedergeluk-
zeggers of tovenaars. Deeze draagen,in de Lap-
landfche taal, den naam van Noaaids. Zij zijn
geregeld tot deeze kunst opgebragt, en volko-
men ingewijd, door herhaalde onderhandelingen,
bij de geesten in Jabme- aimo. Daarenboven
wenden zij voor Runicfche Trommen te bezit-
ten, die zij geërfd hebben van hunne voorou-
ders, van onheuchlijke tijden afberoemd, wegens
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De Noaaid neemt, ten naasten bij, eenige
voorafgaande handelwijze in agt, hoedanige
wij reeds vermeld hebben; dan hij bedient
zich daarenboven van eenige voorloopige pleg-
tigheden, vergezeld van een aantal fchriklijke
gebaaren en lichaamstrekkingen, in welke te

volvoeren hij kragtdaadig geholpen wordt door
de onmaatige hoeveelheid van brandewijn en
tabak, onder die verrigtingen gebruikt. Door
dit bijkomend hulpmiddel wordt de Noaaid,
in 't einde zo dronken, dat hij in eenen die-
pen flaap valt, welke de omftanders, ter goe-
der trouwe, voor eene verrukking houden.
Wanneer hij ontwaakt, geeft hij voor, dat zij-
ne ziel weggevoerd geweest is na zekere Pas-
fe-warck of heiligen berg^ dien hij met naame
noemt, en onderftaat hij verder zijn onderhoud
met de goden te vermelden. Ten zelfden tijde
geeft hij op, welk een offerande 'er, op ze-
keren dag, moet geofferd worden, beftaande
doorgaans in een weldoorvoed rendier. Hier toe

woord gegeeven zijnde, fchenkt hij alle hoop,
dat de godheid, in deeze zaak betrokken, gun-
ftig zal weezen. Men verzuimt nimmer het
voorfchrifc van de Noaaid te volgen; en, in-
dien de offerande van een dierbaar rendier niet

N 4 ge-
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gevolgd wordt door de daar van verhoopte
goede uitwerkzelen, neemt de arme Laplander,
(even gelijk elders de lieden van den eenen
tot den anderen arts gaan, tot zij hun hatften
ftuiver befteed hebben,) de toevlugt tot een
anderen Noaaid, en voorts, wanneer de begeer-
de zaak agterblijft, tot een derden enz. T)e-.

wijl nu elke raadvraaging gepaard gaat met de
opoffering van een vet rendier, bij welke toe-
brenging de vraatige gelukzegger voorzit, of
de voornaamfte gast is, gebeurt het dae de
arme Laplander zich fchielijk in gebrek ge-<
dompeld ziet, daar de hem zo hoogstnoodige
dieren verflonden worden op maaltijden, aan-
gerigc door bijgeloovige inboezemingen.

De Ganic-flies zijn booze geesten, geheel
ftaande onder de heerfchappij van den Noaaid,
en, ten allen tijde, gereed om diens bevelen
te volbrengen. Zij werden hem overgekeverd
door zijn vader, die mede een Noaaid was,
die dezelve ook van zijn vader kreeg, en dus,
in een lange volgreeks van tovenaars, van den
een tot den ander overgaan. Deeze Ganic-flies
zijn onzigtbaar voor allen, behalven voor den
tovenaar, die dezelve in een doos opgeflooten
bewaart tot dat hij derzelver dienst noodig heeft.

Dejuoige, of toverzang ter bekezinge, wordt
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door den Noaaid gezongen, terwijl hij bezig is
met zijne toververrigdngen te volbrengen. Te
zeggen dat dezelve gezongen wordt, geeft een
zeer onvolkomen denkbeeld van de wijze waar
op de tovenaar dien zang voortbrengt; het is
de akeligfte foort van gillen, welke men zich
kan verbeelden. — De Juoige wordt ook dik-
wijls gebruikt door de zodanigen, die, eigen-
lijk gefprooken, geen tovenaars zijn: want men
is van begrip, dat de Juoige de kragt heeft
om den wolf te verdrijven, en men houdt dien
zang voor een befchutmiddel der kudde. In
de daad, wanneer zij dien zang aanheffen, op
een afftand dat de wolf het kan hooren, is het
niet té verwonderen, dat hij, op dit geraas,
zich wegpakt. De woorden van dien zang
ïZïjn zeer eenvoudig. Dezelve luiden:

Rumpi don ednak vahflg lek dakkant
Ik fhjat kala dam packest < •ï
Multo dast erit. daakkaa
Mailme kicstzhjai mannat,
Ja don kalkak dai

Pazhjatallak, dacheße jetzbja lakai htewanct.
dat is:

Vervloekte wolf! vlie ver van hier wejr,.
Vertoef in deeze bosfchen niet langer,
Vlugt van hier! en zoek de verfte oorden,
Of fneef door de wonden des jaagers.

N5
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De wijze op welke de Noaaid te werk gaat
om geftookne goederen weder te krijgen, be-
ftaat eenvoudig hier in. Hij komt in de tent,
waar hij reden heeft om te veronderftellen dat
de dief zich bevindt, hij giet eene zekere hoe-
veelheid brandewijn in een fchotel, welk daar
op de gelaatstrekken terugkaatst van een per-
foon, die 'er in ziet. Hij maakt 'er eene me-
nigte vreemde gebaaren over; en fchijnt dit
alles met de uiterfte aandagt op te neemen.
Naa eenigen tijd zich daar mede onledig ge-
houden te hebben, neemt hij den verdagten
Laplander ter zijde, befchuldigt hem met het
diefftal, onder verklaaring, dat hij diens ge-
laad volkomen in den fchotel gezien heeft,
hem voorts bedreigende, dat hij een ganfche
zwerm van Ganic-flies op hem los zal haten,
die hem zullen plaagen en martelen, tot dat
hij het geftookne wedergegeeven hebbe. Dus
werkt de tovenaar op de vrees van den ver-
dagten perfoon, die, wanneer hij met de daad
de dief is, nimmer in gebreke blijft van het
geftookne weder te geeven, met dezelfde heim-
lijkheid als hij het hadt weggenomen.

De verregaande dwaasheid van te gelooven,
dat eenige perfoonen begiftigd waren met een
bovennatuurlijk vermogen, en dat zij bijftand
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ontvingen van onzigtbaare geesten, was alge-
meen , kort voor en naa de invoering des Chris-
tendoms, en begon niet in algemeene verag-
ting te geraaken voor de zestiende Eeuw. In
Engeland werd de toverkunst door koninglijk
gezag onderfchraagd door jacobus den I; de
groote Lord bacon was 'er niet vrij van. Het
geloof in geesten en geestverfchijningen, niet
min ongerijmd, beheerschte een Dr. johnson.
Maar deeze behchlijke, fnoode, en foms wree-
de bedriegerijen, zijn gelukkig tegenwoordig
ook veelal uit de huizen der anders onkundi-
gen verbannen; men lacht met de bijgeloovig»
heid der voorouderen.
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ZES EN TWINTIGSTE AFDEELING.

Over de flerke gehegtheid der Laplanderen
aan hun Geboorteland.

\-Je Zendeling leems, den ftaat en toeftand
der Laplanderen overwoogen hebbende, erkent,
dat dat dezelve zeer hard en vol kommers is;
nogthans merkt hij op, dat zij, van kindsbeen
af, aan deeze leevenswijze gewoon zijnde, eene
fterker gehegtheid aan hun geboortegrond be-
toonen, dan volken, die in 't genot van alk ge-
makken en genoegens deezes leevens hunne da-
gen doorbrengen. Ten bewijze daar van geeft
hij verflag van een last hem opgedraagen in een
gefprek met zijne Deenfche Majefkit chris-
tiaan de VI, die hem verzogt eenen jongen
Laplander na Koppenhagen, ten zijnen hove, te

zenden, en de groote bezwaarlijkheid, welke
hij vondt in het volbrengen van dien last. Dit
mondgefprek met den Koning een zo belang-
rijk gedeelte van des Zendelings eigen keven
uitmaakende, vermeldt hij zulks zeer breed-
fpraakig. Het viel voor op een belangrijk tijd-
ftip: want de dag, op welke hij aan den Ko-
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fting werd voorgefteld, was bijkans dezelfde
als zijn trouwdag.

Met den aanvang van Julij des jaars 1733
was hij gegaan na Aalfund, in het hnlfchap
Sund-Moeria Rubergia, 't was juist drie wee-
ken naa zijn trouwdag, toen hij door den Ad-
miraal rosenpalm aan den Koning werd voor-
gefteld. Zijne Majefteit, die een vrij voordee-
lig berigt ontvangen had van zijne verrigtin-
gen, fchreef zijn naam op in een zakboekje,
en beloofde hem eene bevordering in de kerk;
eene belofte, welke de Koning in December
des volgenden jaars voibragt, hem, naa dat hij
tien jaaren Zendeling in Lapland geweest was,
met de opengevalle plaats van Rector in de
Parochie van Augwaldsch, in de wijk van
Christiaanfund, begiftigende.

De Koning op reis zijnde door Noorwegen ,
in den zomers des jaars 1733, werd eenigen
tijd, door laag water, opgehouden in de haven
van Aalfund. Hij zondt om den Heer leems,
en deedt hem eene menigte van vraagen, wegens
den ftaat der Laplanderen , den handel van Fin*
mark , en den opgang welken het Christen-
Zendelingfchap in deeze gewesten maakte, met
meer andere zaaken: op alk welke vraagen de
Zendeling, naarzijn beste weeten, en verkreegen
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kundfchap antwoordde, met allen eerbied voor
zijne Majefteit. Eindelijk gaf de Koning hem
hst om eenige jongelingen onder de Laplan-
ders op te zoeken, en, zo ras mogelijk, na
Koppenhagen te zenden.

Maar wie, fchrijft de Zendeling, zou het
mogelijk keuren, dat 'er één zou weezen, die
eene aanbieding, welke een zo aanzienlijken en
voordeeligen kevensftand beloofde , van de hand
zou wijzen? Dit nogthans was het geval.
Aan eene menigte onder de Laplandfche jon-
gelingfchap werd het voorftel om ten hove te
gaan, daar zij, door den Koning, vriendlijk
zouden ontvangen en bezorgd worden, ge-
daan — maar te vergeefsch. Eindelijk liet
zich een jongeling, pieter nicolaas korsnes
geheeten, overhaalen om aan boord te gaan
van een fchip na Koppenhagen beftemd; doch
dit ging niet gemaklijk toe. Deeze jongeling
hadt niets, 't welk hem bij uitftek aanprees in
gehad of in geftalte. 'Er waren verfcheide
jongelingen van een gunftiger voorkomen, die
de Zendeling veel lievpr-na Koppenhagen hadt
opgezonden; doch zij waren door geene be-
weegredenen of beloften over te haaien om
Lapland te verhaten. — In 't bijzonder was
'er een in de baaij van Alten, van een onge-
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meen fraaije geftalte en gehad voor een Lap-
lander, bij welken de Zendeling fterk aandrong
dat hij tot den Koning zou gaan; de aanzoe-
ken, welke.hij bij deezen jongeling deedt, en
beloften van 'sKonings gunst en befcherming,
zouden bij hem gelukt hebben, was de moe-
der des jongelings niet tusfchen beiden geko-
men. Deeze vrouw, ten dien tijde zwanger,
vervoegde zich bij den Zendeling, en betuig-
de hem, dat de vloek van God ,zo wel als de
haare, op hem zou liggen, indien hij haaren
dierbeminden en éénigen zoon van haar affcheur-
de, en indien iets kwaads haar overkwam wier
tijd van verlosfing vast naderde, ingevolge van
defmert, die hij haar door dit bedrijf aandeedt.
De Zendeling liet daar op af van de zaak ver-
der aan te dringen.

Toen de gemelde jonge Laplander te Kop-
penhagen kwam, werdt hij met alk mogelijke
aandagt en goedgunftigheid bejegend, wel ge-
kleed en onderhouden; welke bijzonderheden
de Heer leems tot de minfte toe befchrijft;
doch in den herfst werd hij ziek, en kwijnde
tot het einde van het jaar, wanneer hij ftierf.
De Zendeling twijfelt niet dien fpoedigen dood
toe te fchrijven aan de fchielijke verandering
van lugt en kevenswijze; hij brengt den grond-
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regel bij, dat alle fehielijke veranderingen ge-
vaarlijk zijn. Het lijk diens jongdings werd
zeer ftaatlijk begraaven, en de zeer goede klee-
ding, waar mede zijne Majefteit deeze Lapland-
fche kweekeling hadt opgefchikt, werd den ou-
deren tot een kleinen troost gezonden.

Ten zelfden tijde, dat deeze jongeling na
Koppenhagen gezonden werd, liet een andere
Laplandfche jonge knaap , die als knegc bij den
Heer leems woonde, zich overhaalen, doölsde
veelvuldige en groote beloften, en .niet min-
der , mag men vrijlijk veronderftellen, door het
voorbeeld van den anderen jongen knaap, om
na Koppenhagen te gaan met den Admiraal
rosenpalm , ten oogmerk hebbende , een zee-
man te worden. Naardemaal het hem aan gee-
ne vatbaarheid ontbrak, hadt de Adrhiraal hem
doen onderwijzen in het fchrijven en rekenen;
hij liet hem aan boord gaan van een Deensch
fchip na de Oost-indien beftemd, om de ftuur-
mgnskunst te keren. Hij deedt ééne reis na
■Oost-indien; doch ftierf kort naa zijne weder-
komst te Koppenhagen.
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ZEVEN EN TWINTIGSTE AFDEELING.

Eenige Waarneemingen de Lugtsgefleldheid in
Lapland betreffende.

xJe fchrijfftoffe, Lapland raakende, door
mij verzameld, is zo grooc en van zulk een
onderfcheiden aart, dat ik dit Werk tot eene
verbaazende dikte zou hebben doen zwellen,
had ik verkoozen, alles wat ik bezit, 'er in te

brengen. Dan ik zou misfchien het geduld
mijner Leezeren misbruikt hebben, indien ik
mijne aanmerkingen wijder hadt uitgeftrekt, dan
ik nu met de daad deedt. — Doch ik kan van
hun niet afftappen zonder de volgende Tafel
mede te deelen als, een egt ftuk van waarnee-
ming, 't welk eenig licht kan verfpreiden over
de Ljgtsgefteldheid deezer Noordlijke ftreeken,
door welke ik . den. Leezer op mijne Reizen
heb heen geleid.

De plaats, waar toe zich'de Volgende Waar-
neemingen bepaakn, is Utsjoki, aan de rivier
Tana in Lapmark, '< gelegen op 60 gr. en 53
min. Noorder Breedte, en misfchien zrjn 'er
geene Waarneemingen hooger Noordwaards ge-
daan, voorhanden.

IV, Deel. O Dee-
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Deeze Tafel werd mij gegeeven door den
Heer julin, die het denkbeeld om dergelijke
aanmer ingen op te ftellen, medegedeeld hadt
aan den Eerw. Heer castrein, (Broeder van
den Heer castrein van Kemi, van wien wij
voorheen gewaagden) en die Heer, een Lief-
hebber van de Natuurlijke Hiscorie, en daar in
bedreeven, was wel in ftaat om de nieuwsgie-
righeid van den Heer julin te voldoen.

Waarneemingen gedaan in de Parochie van Utsjöki
in Lapmark, 690 53' Noorder Breedte, in de

Jaaren 1795 en 1797, door samuel cas-
trein, verzameld en in orde gefefükt

door j. JWLIN van Weaforg..

Weerkundige IVaamcemingen.
1795- 17P7-De halve fchijf der zoime boven den

gezigteinder gezien . . Jan. ai, Jan. ai.
De eerfte regen gevallen , . Apr. 30. Meij 5.
Het ijs verdwijnt op de Rivier Tana Junij 3. Junij 5.
De Meiren zonder ijs ... Junij 28.
De Nagtvorst begonnen . . Jilij 15.
De Rivieren bevroozen . . Oct, 12. Cct. 18.
De Meiren bevroozen . . Oct. 28. Oct. 25.
De grond met Sneeuw bedekt . Nov. 3.
De Zon beneden den gezigteinder Nov.ao. Nov. 1?,
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BLADWIJZER
DER STEDEN, PLAATSEN EN VOORNAAMSTE

ZAKEN IN DE VIER DEELEN VAN DIT

WERK BESCHREVEN.

NB. I. II. III. of IV. diend ter aanduiding van het
Deel; en de gewoone Cijffers, om de bladz.

aantewijzen.

A.
Aakfters; een bijzonder
foort daarvan in Lapland
voorkomende, IV. 126.

Aardappelen niet gemeen
in Zweeden, I. 267.

Aardrijkskundige aanmer-
kingen omtrent Lapland,
III. 41.

.' omtrent Zweeden,
Finland en Lapland, III.
107.

Abo; befchrijving van de
Univerfiteit aldaar,I. 227.

• • een ftad in Finland}
berigt van dezeftad, II. 1.
Boekerij en Univerfiteit
aldaar, 2. Verdere'bij-
zonderheden van deze
ftad, 5. Derzelver lig-

ging, ftraten enz. 6. Ver-
deeling van derzelver
Burgers, 10. Hun bedrijf
en koophandel, II. Be
icbrijving van het kasteel
Abo-hus, 14.Abo, landsgefteldheid tus-
fchen die ttad en Terven-
kyle, II. 19.

Academiën ofGeleerde Ge-
noodfchappen, in Frank-
ryk onder lodewykXIV ;
aanmerkingen omtrentde-
zelven, I. 140.

-te Stokhelm, 1. 149.
Leden van de Akademie
derFraaije Letteren, 150.
Verder verflag van dezel-
ve, 152.

Staat van de- Zweedfche Academie, ds
O 2 Ach'
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Achtien genoemd, I. 153.
Academie der Wetenschap-pen te Stokholm, I 161Klassen, waar indezelve
verdeeld is. 162. Eenige
aanmerkingen over de ver-
deeling en schikking derWetenshappen, 167. Heetheerschend misbruik in
het toelaen van onge-
schikte persoonen tot le-den van Geleerde Ge-
noodschappen, 168. Naam-lijst van de leden der Aca-demie en aanmerkingenover hunne schriften enletterkundig karakter,
I -71-190.-der Weienfchappen

te Upfal, I. 191. en an-
dere Geleerde Genood-
fchappen te Gotenburg,
Lund en elders in Zwee-
den, 191. 192. Zie ook
205-230.

Alandendeszelfs Eilanden;
verflag van dezelven , der-
zelver ligging, naam en
gefebieienis, I. 287. Pa-
rochien en burgerlijke in-
rigtinren ; gronden voort-
brengzels; inwoonders;
hunne zeden en gebrui-
ken; natuurlijke historie;
viervoetige dieren, vo-
gels enz. 288-296.

Alten; " berigt aangaande
deze Rivier in Liplarid,
III. 123.. 127. Groote
bergketen langs dezelve,
131. De vaart langs deze
rivierfchilderachu'g, 180.

Alten Gaard, ligging van dit
Dorp, III. 118. Gezigt op

den bevroozen Oceaan ofI Jszee, 149. Herberg-
zaamheid der bewoonersvan die plaats, 150. Ver-
trek van daar, 153.Angelica, een heilzameplant bij de Laplanders,
III 73.Avasaxa; het berigt vanMaupertuis aangaande
dezen berg, II 228. Over-
blijfzels van de seintekensaldaar, 230 Insecten en
Planten op of nabij dienberg, 231.

Baden; het gebruik van
Dsmpbaden onder de Fin-
landen; en bovenal bij de
Boeren, II 130. Eenige
bijzonderheden, de wijze
van baden betreffende,
134 184- 218.

Balladiers in Indie; welke
deze zijn, I. 93. aant.

Berenjagt der Finlanders,
II. 121.

Berg; onderfcheiJene be-
woordingenderFinlanders
om een berg uittedruk-
ken, III. 34.

Bergen in "Finland, II. 81.
Bergketen bij de Rivier
Alten, III. 13T. Droevig
vertoon des lands, 133.
Luchtgefteldheid op die
bergen, 134. Verbazen-
de aanval van infecten op
dezelven, 136.

Bergstad, II. 5. aant.Boer; bijzxonderheden uiteen gesprek met eenen
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Finlardfchen Boer, I.
181 -285

Boeren in Zweeden ; hün
karakter enbuislijkestaat,
I. 267.— in Finland; berigt
van derzelver ftaat, le-
venswijze, kleeding en
huislijk genoegen, II. 19-
-29. Derzelver afgerigt-
heid in het fchieten, 27.
Derzelver edelmoedige
eenvoudigheid, 42.

de woning van
eenen derzelve in Finland
befchreven, 29

befchn'jving van
een boeren - dans in Fin-
land, II. 169.— in Finland groote
liefhebbers van Damp-
baden, II. 133.

Boerenftand in Zweeden;
deszelfs karakter, 1. 200.

Boomen in Lapland, IV.
152. Welke zich het
verst noordwaards uit-
ftrekken, 153.

Brakeftad; een ftad in Fin-
land, II. 69.

Branden der bosfchen in
Finland; oorzaken daar
van, II. 37.

C.

carel XII. aanmerking
omtrent dezen Zweed-
fchen Koning, I. 119.

Castalekolmen; befchrijving
van deze sterkte, I. 281.

coxe (william) zijn lof
wegens zijn verhaal van
Zweeden en aantekening

omtrent de uitgave van
zijn werk, I. 24.8. 252.
aant. Zijn gretigneidom
kundigheden te verzame-
len, 253.

D.

Damp-baden, zie Baden.
Dans; befchrijving v.in een

Finlandfchen dans, 11. 169.—- een Dans in Lapland
bekend onder den naam
van Beeren-dans, zeer
vermoeiend, 11. 248.

Dichters in Zweeden, 1. 156.
Dichtkunde der Finlanders;

verflag van dezelve, 11.
137- Runische verzen,
139. Neiging der Fin-
landers tot dezelve, 140.
Wijze op welke zij hun-
ne Dt'chtftukken op.zeg-
gen, 141. Staaltjes van
hunne Poezij: een Lijk-
zang op het overlijden
van eenen broeder, 142.
Eene grappigevertelling,
de Paldamo-pastij gehee-
ten, 146. Een Molen-
zang, 153. Een schoone
Ode van een landmeisje
over de afweezigheid van
haren minnaar, 155. Wie.
gezang, 157. Toverkrach-
tige Runifche verzen,
ald. Deze bijgeloovig.
beid vruchteloos door de
Geestelijken beftreden,
158.

Dieren op Aland, I. 295.
• (Viervoetige) in

Lapland; Rendieren, IV.
103. Hazen,Beeren, 106.

O 3
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Lijnxen, 108. Vogfen,
Marters, no. Veelvra-
ten, in. Bevers, 112.
Otters, 114. Zeehonden,
115. Walrusfen, 116.
Eekhoorens, Hermelij-
nen, ald. Muizen, 117.

Drettningholm; befchrijving
van deze plaats, I. 67.
En van een jaarlijkse!)
lustfpel aldaar, 7r.

Drukpers; derzelver vrij-
heid thans in Zweeden ge-
heel vernietigd, I. 136.

Duiker-gans, wijze om
de eijeren van dien vogel
te krijgen, II. 241.

E.

Eekhoorntjes, hoe de Fin-
landers dezelven fchieten,
II. 124.

Engelfche Reizigers naar
het Noorden: eene bijzon-
derheid van twee te Enon-
tekis in Lapland, III. 185.

fyimtekis ; ontmoeting al-
daar, III- 185.

F.

Finland; overtocht van de
Finlandfche Golf des zo-
mers zeer gevaarlijk, I.
269. Gefchiedt des win-
ters over het ij* met lie-
den, 27a Befchrijving
van eenereis over het ijs
naar Finland, 271. Moei-
lijkheden van die reis en
voorvallen op dezelve
den Schrijver bejegend,
*73>

Finland, aankomstvatr den
Schrijver inFinland, 11. 1.
Berigt van de ftad Abo,
2-14. Moeilijkheid der
reis wegens gebrek aan
fneeuw, 17. Staat der
Boeren, 19. 27.29. Ont-
moeting van een ouden
zanger te Mamola, 21.

—• Reis dooreen grootbosch, II. 34 Gevaar
van daarin, doorwolven
overvallen te worden,
ald. Spooren van een
brand in het bosch, 36VVerwoesting door ftor-
men in het bosch aange-
rigt, 39. Ongemakken
op den weg aldaar, 41.
Tocht over het ijs, 42.Edelmoedigheidvaneeni-
ge boeren, 43..— Voortzetting der
reize door dit land, II.
47. Komst te Wafa , 50.
Te Camla Carleby, 62.
Vervolg der reize over
het ijs, 65. Komst teBrakejtad, 69. Te Ulea-
borg, 72. Redenen van
een langer verblijf in
laatstgemelde ftad , 89.
Berigt van eenigebelang-
rijke perfoonen aldaar,
91. 92.

fmaak der Finlan-
ders voor de muzijk, II.
113. Hunne bezigheden
inden winter, 119. Hun-
ne wijze vanvischvangst;
berenjagt en wijze van.
eekhoorntjes te fchieten,
118. 121. 124. Gevaren,
welke de zeekalveren-
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vangst vergezellen, 125.
Een voorbeeld van twee
Finlanders, die met het
ijs gingen drijven, terwijl
zij met de vangst bezig
waren, ald.

Finland,bericht aangaande
de dichtkunst aldaar, II.
13- - zeden en
gewoontender Finlanders,
bijzonderst omtrent hun-
ne vrijadien en huwelij-
ken, en het gebruik van
damp-baden, II. 127-132.
Buitengewoone overgang
van hitte tot koude, wel-
ke de Finlanders kunnen
verdragen, 135.

uitvoerig berigt
van de volkeigenedicht-
kunst aldaar,II. 137-161.
Zie Dichtkunst.

vertrek van Ulea-
borg; zwarigheid om na
de Noord -Kaap door Lap-
land, in den winter te rei-
zen, II. 162. Plan door
den Schrijver ea zijne
vrienden omhelsd, 164.
Toerustingen tot de reis ,
166.Aandoenlijk affcheid,
167. Voortzetting van de
reis, 168. Zie verder
Ukaborg, Remi , Tornea.

G.

Camla Carleby , een dad in
Finland, II 63-

Gastvrijheid bij de kerke-
lijsen inFinland, II. 224.

Geestelijken in Finlmd;
aanmerking omtrent hun-

ne gastvrijheid en oplet-
tendheid voor reizigers,
II. 224.

Geleerdheid; aanmerking
omtrent dezelve, I. 140.
Uitwerking van de be-
grippen en befpiegelende
beginzelen op het lot der
volken, 142. In hoe ver-
re bet algemeen gevoelen
der geleerde Maatfchap-
pijen kan beduurdworden
of dezelve daar op in-
vloeijen , 145.

Genootfchappen ( Geleer-
de) in Zweeden. Zie Aca-
demiën, Geleerdheid.

Godsdienst; deszelfs tegen-
woordige ftaat in Zwee-
den, I. 135.

Gothenburg; befchrijving
van dezeftad, I. 17. Der-
zelver volkrijkheid en
koophandel, 18. 19. Ze-
deu en gebruiken van
derzelver ingezetenen,2o.

Griskhanm, overtocht van
daar over de Finlandjche
Golf, I. 269-

Groeij der.planten in Lap-
land gaat zeer fchielijK
voort, IV. 153.

custavus III. Koning van
Zweeden, karakter van
hem, I. 118. Kunften
en Wetenfchappen onder
hem, 122. Geleidt zij-
nen zoon n?ar de Uni-
verfiteit te Upfal, I 230.

custavus IV. Koning van
Zweeden; deszelfs karak-
ter, I. 133.

Gijmnafiün, zieSchooien

O 4
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H.

Haga , befchrijving der
Tuinen aldaar in den win-
ter, I. 262.

Hammerfest, ontmoetingal-
daar , III. 177.

Hanngvisfcherij te Gothen-
burg is zeer aanmerkelijk,
I. 19.

nEDiNG, berigt van dezen
Zwe'edfchen Admiraal,
II- 3.

Helfingburg , hoe men bet
belangrijkst van daar den
weg neemt naar Stokkoim,
I J3-

Herbergen zijn 'er niet in
■Stokkoim, I. 43.

gebrek aan dezel-
ven in Zweeden, I. 266.

Himmellar, berigt van de-
ren berg in Lapland, III.
154

Hitte in Lapland, III. 39.
40. 68. 122. 126.

Hof te Stokholm,fchets van
deszelfs gebruikelijkhe-
den. I. 101 enz. Zie ook
Stokholm.

Hutta , een Finlandsch
dorp, II. 172. Vermaak
aidaar, 173.

Huwlijken, plegtigheden
der Finlanders bij dezel-
ven, II 127.

Kebruiküjkheden
bij het fluiten van dezel-
ven , bij de Laplanders,
IV. 163-167-

I.

Jaargetijden ir.FinlandII.86.

Jagen in Finland, II, 109.
Jeres, aantekeningomtrent
dezerivier, III. 33.

Infecten op Aland , I. 296.
In Finland, II. 198. 230.
231. In Lapland, £46.111. 4. Zie Musquitln.

Infectenkunde, groot aan-
belang van dezelve aan-
getoond, IV. 147.

K.

Kaarten van Zweeden, Fin-
land en Lapland, iets over
dezelve van den Baron
hermelin, III. 107. Zwa-
righeden om goede Kaar-
ten van deze landen te
krijgen, 109.

Kaart fpel zeer geliefkoosd
bij de Zweeden, I. 66. 90.

Kaas, boe de Laplanders
die maken, IV. 63.

Kanaal te Trolhatta, be-
fchrijving van hetzelve,
1.25.

Kaulimpe een dorp inLap-
land, II. 235.

Kautokeino, liggingvan dit
dorp, III. 97. 100. 103.
Grensfcheiding tusfchen
het Zweedfche en Deen-
fche grondgebied, 104.
Aarmerking over die
fchikking, 105-107. Bij-
zonderheid van den
fchoolmeesteraldaar, 112.
Befchrijving van ditdorp,
116. 119 121.

Kelmio- Tunduri, wijdftrek-
kend uitzigt op dezen
berg in Lapland, 111. 36.

Kemi, aankomst aldaar,
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II. 175. Berigt aangaande
den Predikant castrein
in die Parochie, 176.
Ommeftreeken dier ftad,
177. Gevaarlijkheid der
Rmer nabij Kemi, 178.
Orervloedige Saimvargst
aldaar, 178. De Kerk al-
daar een heerlijk gebouw,
179. Groote tegenover-
ftelling van armoe en
weelde in dien oord,
181. Bezigtiging van twee

Kerkklokken, 182. Pioe-
ve van den Schrijver op
een Finlandsch Dampbad
genomen, 184. Vertrek
van Kemi en aankomst te
Tornea, 188.

Kengis , gastvrijheid al-
daar, II. 244. Een deen
met zeer oude opfchrif-
ten aldaar door mauper-
tuis ontdekt, 245. Ont-
haal aldaar door den Op-
ziender der Mijnwerken,
248. Bezoek van eenige
jongeDochters uit de na-
buurfchap, waar onder
eene van eene verbazen-
de ligchaamsderkte, 249.
Vertrek van daar, III. 2.

Kintajari, verblijf op dit
Eiland, III. 55. Vertrek
van dasr, 61.

Kitiis, een Beg in Lip-
land, vermaard door de
Starrekundige Waarne-
mingen van maüpertuis,
II. 240.

Kollare, komst aldaar, 111.
3. Rook in de huizen om
de tallooze Infecten afte-
weeren, 4. Landsgedeid-

heid daarom heen, ald.
Ontmoeting van eenen
kundigen Schipper in het
opvaren tegen de Water-
vallen in de Rivier, 5.Kollare , een kleine Volk-
planting tusfchen ditDorp
en Muonionisca, II. 15.Bekoorlijke Landftreek
rondsom die Volkplan-
ting, 18. Onaangenaam-
heeden welke men tevens
in dien oord aantreft ,
19.

Koningen, aanmerkingen
omtrent derzelver waren
roem en deugden , I.
119.

Krake, berigt van ditZee-
gedrocht in Lapland, IV.
140.

Kwikftaart, (Zweedfche)
een zeer fchone Vogel ,
IV. 121.

L.

Landbouw in Zweeden, I.
39.

Lapland;moeijlijkheid der
Reize door dat Land in
den Winter, nadeNoord-
Kaap, II. 162.—-—— Gefteldhetd van
Zomer en Winter aldaar,
III. 10.

Zeden enLeevens-
wijze in dit Gewest, III.
26 30.■ ■ Verbazende Hitte
aldaar in de maand Ju-lij, III. 36, 40.

Eigenlijke grond-
fcieiJing van Lapland,

O 5
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waar plaats heeft, III.
41. Vergigfing der Reizi-
gers omtrent de ware
grensfcheiding, 42. Ver-
dere aanmerkingen hier-
omtrent, ald.

Lapland, dikwijls met West-
Bothnia verward, III. 43.... Vermenigvuldiging
der Wolven aldaar, ge-
durende de laatfte jaren,
86.

.^_-— Aanmerking om-
trent de Kaarten van dit
Land, III. 109-112.

Aanmerking op
eenige Schrijvers , die
berigten van dit Land
gegeven hebben, inzon-
derheid van den Zende-
ling CANUTE LEEMS, IV.
1. enz.

Eenige Waarne-
ming in de Luchtsgefteld-
heid in Lapland betreffen-
de, IV. 209.

Laplanders; befchrijving,
van die met den Schrij-
ver op reis zouden gaan,
III. 62. Aard en geneigd-
heid van dit volk, 67.
Ontmoeting van twee
Laplandfche visfchers en
twee kinderen, 76. Hun-
ne wijze van eeten, 77.
Aanmerking omtrent de
Zendelingen onder hun,
79. Hun begrippen we-
gens den Godsdienst en
Burgerlijke Inrigtingen,
82 , 83. Hunne on-
gezellige leevenswijze ,
84-

Wijze van vis-

fchen bij hun in gebruik,
III. 91. Eenige verdere
karaktertrekken van de
omzwervendeLaplanders ,
95. Hun gezang en tnu-
zijk, 991 101. Levens-
wijze , en jagt op wilde
Rendieren der omzwer-
vende Laplanders en de
zoodanigen , die geen
vaste woonplaats hebben,
117. Wijze van visch
braden, 127.

Laplanders; Komst aan de
wooning van een Lap-
landsch Gezin , dat ver-
laten was, III. 154. Staat
der Laplanders omtrent de
Noord-Kaap , 156- Hunne
Leevenswijze, 157. Aan-
doenlijk Familietooneel,
159. Tenten der Berg-
Laplanders befchreven ,
163.. Algemeene aan-
merkingen omtrent hun-
nen

1 Oorfprong, IV. 9.14.
2 Taal. IV. 15-19.
3 Uitwendig voorkomen

en ligchaamsgefteltenis-
fen, IV. 20. Gewoonten
en levenswijze,25. Gods-
dienftig en zedelijk ka-
rakter, 28.

4 Kleeding van hunne
mannen en vrouwen, IV.
33-47-

5 Wooningen en huis-
lijke inrigtingen, IV.
48 57-

6 Het gereedmaken van
hunne bedden en het be-
veiligen van zich tegen
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het deken der Musquiten
IV. 58 61.

7 Spijze en kookerij, IV.
62-72.

8 Huisraad, IV. 73.
9 Rendieren, IV. 75. zie
Rendieren.
10 Zwervende Laplanders
en derzelver Reistogten,
IV. 98-102.

11 Viervoetige Dieren en
Vogelen, IV. 103-132.

12 Tweeflacbtige Dieren,
Visfchen en Visfcherijen,
IV. 133-H5-
13 Infecten en Schaaldie-
ren, IV. 146-150.
14 Planten, IV. 151» 155-
-15 Delfftoffen, IV. 155-
-16 Handwerken, IV. 157.
17 Bijzondere gebruiken,
IV. 159.

18 Vrijerij en Huwelij-
ken, IV. 163 -167.

19 Spelen en vermaken,
IV. 168-170.

20 Ziektens en kwalen
waar aan de Laplanders
onderheevig zijn, —en
de hulpmiddelen tegen
dezelven. — Begraafnis
plegtigheden, IV. 170-
-17-

21 Goden en Godinnen,
die de Laplanders aanba-
den, voor de invoering
des Christendoms, IV.
176.

22 Offeranden door hun
aan de Goden toegebragt,
IV. 186-193-

-23 Toverkunst bij hun in
gebruik, IV. 194-203.

24 S;erke gehechtheidaan

hun Geboorteland, IV.
204 - 208.

Lappajervi, komst aldaar,
ontmoeting aldaar van
twee Laplandfche Vis-
fchers , III. 49.

leems, (canute) berig-
ten van Lapland door de-
zen Zendeling gegeeven,
IV. 2.

Leeraars in Lapland, IV.
160.

Leevenswijze ; hardheid
van dezelve in het Noor-
den, vergeleken bij die
in het Zuiden, II. 118.
zie ook IV. 159.

Lekkernijen der Laplan-
ders, IV. 69.

LiNN^ius. Eenige bijzon-
derheden omtrent dezen
Zweedfchen Natuurken-
ner, I. 56.

Luchtsgefteldheid in Fin-
land, II. 82. en Lapland
IV. 209.

Luchtftreek in het Noor-
den, derzelverinvloed op
de zeden en gewoonten
des volks, II. 117.

Lund; befchrijving vande-
ze ftad en deUniverfiteit
aldaar, I. 205. Aanmer-
kingen omtrent de Hoog-
leeraars en Studenten al-
daar , 207 • 216. Wijze
van leeren en de zaken ,
welke geleerd worden,
216.

M.
Maan, dezelve fchijnt des
Winters, in Lapland zoo
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wel bij dag als bij nacht,
IV. 83-

Afaafo, ontmoeting op dit
Eiland, III. 174.

Ivlagnetismus. Het dierlijk
Magnetifrmus, te Stokholm
aangemoedigd, I. 130.
Aanmerkingen' oaitrent
hetzelve, II. 93.

mai.mgran , beminnens-
waardig karakter van de-
zen Heer te Stokholm,I.
44.

Maft, zonderlinge bouw-
trant van eene Kerk al-
daar, 111. 130

Mattatange, een Dorp in
Finland, 11. 223.

maupertuis; zijn befchrij-
ving vinTornea, 11. 192.
Van den Berg Avafaxa ,
228-

Mesmerismus, zie Mag-
netismus.

Middagmaaltijden te Stok-
koim, I. 96.

Minerale bronnen in Fin-
land, II. 76.

Molen, een Hand-koorn-
niolen, hoe gemaakt, 11.
219.

Moschplanten in Lapland ;
berigt van dezelven, III.
47. Voedzel der Rendie-
ren , ald.

Muonionisca , berigt van
dit Dorp in Lapland, III.
20 Geerieiijke aldaar in
zijn toefhnd en karakter
befchreven, 21. De In-
woonders van dien Oord,
hunne zeden en leevens-
wijze, 24. 'Muiquiien ; de menige

dezer Infecten ten uirer-
ften lastig in Lapland, III.
4, 4r, 47. Vuurenßook
de beste befcnermmidde-
len danr tegen, 50. 74.
132- 134- 136. 138. Zie
ook IV. 59

Muzijls; fmaak der Finlan-
ders voor dezelve , 11.
113. 114. De Rum een
oud Muzijkftuk in dat
Land, ald. De Harpa een
fpeeltuig, ald. der Lap-
landers, III. 99.

Mjl, (Zweedfche) bijna
gelijk aan zeven Én-
gelfche Mijlen, I. 205.
aant.■ Een Noorweegfche
geüjk aan acht Engelfche
Mijlen, III 116. aant.

Mijn- of Delfftoffen op
/Hand, I. 296. bij Ulea-
borg, IL 78- 79-

N.

Nachten, in'Mei en Junij
helder in Finland,II. 108.
in Lipland, IV. 83ï

Noorderlicht in Finland,
befchrijving van hetzel-
ve, II. 22.

Noord- Kaap, moeijlijkheid
der reize derwaards, in
den Winter, doorLapland,
II. 162.

Befchrijving
van het voorkomen, wan-
neer men dezelve nadert,
III. 168. Befchrijving
van dit Voorgebergte,
169 173-
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O.

Onderwijs, onder lieden
van de geringde foort in
Zweeden, Schotland en TCs-
land, I. 199. en aant.

Opera, ftaat van dezelve
ip Zweeden, I. 86.

Opper - Tornea , zie Tornea.
Opvoeding, bezorgdheid
der Zweeden voor dezel-
ve, I. 202.

Ouerhaan,aanmerkingom-
trent het jagen van dezen
Vogel, II. 109.

P.

Paarden, wijze van dezel-
ven te bezorgen op den
weg naar Stokholm , I. 37.

Pallas , een Berg.in Lap-
land, 111. 32, 34. Is on-
beklimmelijk, 35. Sneeuw
op dezen Berg.

Pallojoki, zwarigheden op
deze Rivier, III. 45,
54-

Fallajovenio, een Volkplan-
ting, de eigenlijke grens-
fcheiding van Lapland,
III. 41. Gefteldheid van
dezen oord, 43, 44.

Park, befchrijving van 't
Koninglijk Park te Stok-,
holm, I. 67.

peckling , berigten van
dezen Generaal ,1. 15.

Fello, een Dorp in Lap-
land, II 240.

Pepojovaivi, berigt van de-
ze Rivier inLapland, lil.
pa. Vormt verfcheidene
Meiren in baren loop,

ald. Ontzaglijke menigte
van Visch in deze Mei-
ren , ald.

Planten op Aland, I. 296.
Bij Kemi in Finland, II.
187- Bij Tornea, 213,
220, 230, 231. In Lap-
land, 246. III. 73- IV.
191.

R.

Reizen in Zweeden; wijze
daar van afgefchetst en
vergeleken met die in an-
dere Landen , I. 4.

Reizigers, derzelver par-
tijdigheid en onnauw-
keurigheid overwogen ,
1. 1.

Rendieren , berigt van de-
zelven, omtrent deNoord-
Kaap, III. 165-

Aanmerkin-
gen over de Rendieren,
zoo tamme als wilde. Be-
handeling van het tamme
Rendier en de veelvuldi-
ge voordeelen, welke de
Laplander van hetzelve
trekt, IV. .76-89-- de wij-
ze van het infpanr.en der-
zelver,en de onderfchei-
dene ileden bij de Lap-
landers in gebruik — en
de wijze van reizen met
Rendieren en Sleden ,
IV. 90-97.

Hoe de Lap-
landers op de wilde jagt
maken , III. 119. IV.
103.

Rivieren , moeijlijkheid
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van het bevaren derzel-
ver, II. 235, 237.

Rivieren; Snelle ftroom
derzelver op zommige
plaatzen, III. 128.

Rubus Articus, de bes daar
van zeer fmakelijk, IV.
151.

Chamamorus geeft
een aangename vrucht ,
IV. 151.

Runifche Verzen in Fin-
land: aanmerkingen om-
trent dezelven, IL 139.
157-iöi.

S.

Salm, wijze om dien visch
raauw te eeten, II. 235.
Opgaaf van' verfcheiden
Salmfoorten , IV, 143.
aant.

Salmvangst, overvloedig
op de Rivier bij Kemi ,
II. 178.

Salmvisfcherij, zonderling
geval daar bij te Uledborg,
II. 77-

-»,
, . —,—.— Hoe dezel-

ve in het Noorden ge-
fchiedt, II. 215.

Schaapherders in Zweeden,
I. 41.

Scania, het Paradijs van
geheel Zweeden, I. 42.Schapen bij de Laplanders
niet geacht, III. 120.

Scheepvaart, aanmerking
omtrent derzelver eerfte
beginzelen, I. 29.

Schieten, afgerigtheiddaar
in van de Boeren in Fin-
land, II, 27.

Schilders in Zweeden; vet-
llag van dezelvenen hun.
ne voortbrengzels , I.
232-246.

Schilderdukken, jaarlijks
te Stokholm ten toon ge-
field, I. 132.

Schooien in Zweeden, aan-
merkingen omtrent dezel-
ven, I. 203.

Schoolmeester, bijzonder-
heid van eenen School-
meester in Lapland, III.
112-116.

Schouwburg, deszelfs toe-
Hand in Zweeden, I. 87.

Sleden, derzelver gebruik
en voordeelen in Zwee-
den, des Winters, I.255.
Onderfcheiden foorten
van dezelven, 257.II.18.
22. IV. 92.

Sneeuw, hoe men in Zwee-
den daar door eenen weg
baant, I. 260. Noodzaak-
lijkheid van dezelve tot
het reizen, II. 17. Uit-
werkzels, als dezelve
fmelt, 189.

Sneeuwfchoenen , derzel-
ver maakfel, IV. 25.

Spek is bij den Laplander
een verföeifel, IV. 67.

Stapelftad, II. 5. aant.
Steden, hoe in Zweeden
onderfcheiden worden ,
II. 5. aant.

Stokholm, hoe men het be-
langrijkst van Helfingburg
derwaards reizen kan, I.
13- - Gefteldheid des
Lands tusfchen deze ftad
en Trolhatta, I. 36. Land-
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touw in dien oord, 37.
Wijze van de paarden te
bezorgen, 38.

Stokholm , aankomst aldaar,
L 43-— Plaatfelijkebefchri}-
ving van deze ftad, I.
49. Verandering van het
voorkomen aldaar door
het Ijs, 57. Vreemde
vertooning van een in
brand ftaande Zuikerma-
kerij, 60. Landleven der
Edelen en Groöten al-
daar, en hunne vermaken
en uitfpanningen,63. Ster-
ke drift tot het kaartfpel,
66. Orameftreken van de-
ze ftad, 67. Befchrijving
van het KoninglijkPark,
77. Koninglijke omme-
gang en jaarlijksch Feest
in ditPark, 79. Befchrij-
ving van het Winterfai-
foeu, voorzorgen tegen
den Winter en vermake-
lijkheden in dien tijd,
Si. Verflag van de Zweed-
fche Dame»; derzelver
fchoonheid , begaafdhe-
denen zeden, 90. Vrou-
wen vaneen anderfoort,
91. Karakter van eenen
Zweedfchen:petit maitre,
94. Aart der verkeeringe
en befchrijving der mid-
dagmaaltijden aldaar, 95,
96. Drift tot bet kaart-
fpel , 99. Gezetheid
en gedwongenheid der
Zweedfchemanieren,loo.
Hofgebruiken gefchetst,
101. Klederdragt aan het
Hof, 104. Bijzondere a-

vondmalen door den Ko-
ning en de Koninglijke
Familie gegeven, en der-
zelver onderlinge betrek-
kingen van vernedering
en ontzagbetoon,io7 115,
Een zamenkomst aldaar,
de Sociëteit geheten, 116.

Staat van de Academie der
Fraaije Letteren aldaar, I.
149. Derzelver Leden,
150. Staat van de Zweed-
fche Academie, de Acht-
tien genoemd, 153.— Befchrijving van
de Academie der Weten-
fchappen aldaar, I. 161-
Klasfen waar in dezelve
verdeeld is enz. 162. Zie
Academie.

Verzameling van
modellen en werktuigen
aldaar, I. 193.

Schiïderftukken ,
jaarlijks aldaar ten toon
gefte.ld, I. 232. Befchrij-
ving' van deze kunstver-
tooning , 233. Verflag
van eenige voorname
fchilders in hunne voort-
brengzels, 233-246. ,——— Op den weg van
deze ftad naar Grieslehainn
gebrek aan berbergen of
openbare huizen, I. 266.

Stormen in de Finlandfohe
Bosfchen, II. 39.

sudermanland , ( Karak-
ter van den Hertog vak)
en zijn gedrag gedurende
het Regentfchap , I. 128.

Swenfar, een Schiereiland,
II. MO.
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T.
Tabak , hoe deLaplanders
dit kruid gebruiken, IV.
70.

Testile, een pleisterplaats
in Finland, II. 169.

Trolhatta, de watervallen
en het kanaal aldaar een
zeer zonderling werk, I.
25. Boek van Naamin-
febrijving aldaar, 22.

Tornea, een ftad in Fin-
land , befchrijving van
dezelve door maupbr-

tuis, IL 192. Verflag
van die ftad door den
Schrijver, 194. Luchrge-
fteldheid aldaar, ald. Wan-
neer gebouwd, 196. De
Zon aldaar ter midder-
nacht zigtbaar, 195,197.
Handelbedrijf dier ftad,
196. Naamlijst van eeni-
ge Reizigers, die deze
ftad bezocht hebben, en
opfehriften in de Kerk te
Jukasjervi, 198, 200., Eenige bijzondere
Perfoonen daar ter ftede
vermeld, II. 207. Ver-
trek van daar,211. Eeni-
ge plaatsbefchrijvende
aanmerkingen over de
ommeftreeken , 212.
Landsgefteldheid tusfehen
deze ftad en Opper Tornea,
ald, 22.

Opper-Tornea, gast-
vrijheid der Gsestelijken
aldaar , en de opletten-
heid, welke zij den.Rei-
zigers betoonen, II 223,
224.Vertrek vandaar,232.

Tornea , aantekening om-
trent dezeRivier,II. 254.

U.

Uilen, in Lapland onder
den naam van Strix, IV.
124.

Uleaborg, een ftad in Fin-
land, II. 72. Ligging,
volkrijkheid en handel ,
74. Minerale bronnen,
niet verre van die ftad ,
76. Eigenfchappen van
dit water, ald. aant Salm-
visfeherij aldaar , 77.
Grondgefteldheid , 78.
Voortbrengzels der Mij-
nen, 79. Bergen, 81.
Luchtgefteldheid , 82.
Jaargetijden , 84. Eenige
algemeene tekenen van
lente en zomer aldaar,
86. Berigt van eenige be-
langrijke Perfoonen al-
daar, 90, 92. Proeven
aldaar gezien van de be-
dreevenheid van den. Ba-
ron silfvxrkiblm in het
Dierlijk Magnetismus ,
92. Aard der verkeering
in die ftad, 103. Goed-
koopheid der leevenswij-
ze, 106. Vooroordeelen
ten aanzien van zommige
foorten van fpijze, 107.
Heldere nachten, 108.
Jagt op den Tetrao Uro-
gallus, 109. Muzijkpar-
tij en Concerten door
den Schrijver en eenige
Medereizigers aldaar ge-
houden, in. Indruk ge-
maakt door de kracht der
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Muzijk op deToehooT-
ders, 113. Smaak der In-
woonders voor deMuzijk,
114.

Univerfiteitet) te Upfal , te
Lund en te Abo, verflag
wegens dezelven , I. 205.
Algemeeneaanmerkingen
omtrent dezelven in Zwee-
den, 227.

Upfal, befchrijving van de
Univetuteit»aidaar,I. 219.
Eenig berigt van het bij-
zonder karakter vanzom-
mige- Hoogleeraars, 222.
Berigt van de ftudenten

,aldaar, 226.
Upfiad, 11. 5. aant.

V.

Visfchen inLapland; Salm ,
Walvisfchen, III. 37. IV.
134. Zwaardvisch, 135.
DeSpTinger, 136. Haai-
jen, 137. Heilbot, Tar-
bot, Rogge en Vleet, ald.
Kabbeljaauw, 138. Ha-
ringen, 139. De/ Kra-
kes, 141.

Vischvangst op het ijs,
II. 67.- der Finlanders, II.
138. Der Laplanders,
III. 91. 117.

Vleesch zeer langen tijd
in het koude jaarfaifoen
bewaard, II. 232.
Vogelen op Aland,l. 295.■ in Lapland, III. 37.
De Laplandfche Boscb-
haan, IV. 118. Uilen,
Berghoer>ders,ii9.Kwik-
fta)rt,i2o. Oriolan, 121,

IV. Deel.

Zweedfche Kwikftaart,
121. Bruuskoppen enz.
123. ValkenaW. Witte
Uilen, 124. Strix, ald.
Kraaijen, Aakfters, 125.
Een foort van Trapgans,
128. Patrijzen , ald. Dui-
ven onder den naam van
Reugel-duc, 129. Een
foort van Pluvier, ald.
Kraanvogels, Zwanen,
Eendvogels, Eider-Eend,
131.

W.
Wafa, berigt van dezeftad,
derzelver ligging, han-
del en inwooners, II.
50-55-

Waterval te Tervenkyle,
11. 24.■ vermaarde Water-
val te Muonio ■ Koski, III.
10. Eene gelukkige on-
dernemingom dezelve in
een Boot af te varen, 12.

Watervallen te Trolhatta,
befchrijving van dezel^
ven, I. 25.
1 in de rivieren in
Lapland, hoe men tegen
dezelve opvaart, 11. 237.
238- III. 2. 6. 10 127.

Weerkundige aantekenin-
gen door j. julin in Fin-
land, II. 88.

Weiden inFinland,II.l6Z.
Wetenf<;bappen en Kun-
ften, derzelver bloeij,
onder gustavus III. in
Zweeden, I. 122. Onder
den tegenwoordigen Ko-
ning, 136. 248.
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Winter, befchrijving van
dit faifoen-, der voorzor-
gen, tegen hetzelve en
Van de vermaaklijkheden
in dien tijd te Stokholm,
I. 82.

Winter- en Zomerzonrie-
ftand inLapland, IV. 83.

Wolven in Lapland, aan-
merking omtrent dezel-
ven, III. 86.

Y.

Tervenkyle, II. 18. 23. 24.
Ys,reize op hetzelveover

de Bothnifche Golf naar
Finland, I. 272.— helderheid en door-
fchijnendheid van hetzel-
ve op de rivieren van
Finland, II. 47.—- ongemakken van de
reis over hetzelve, 11.
61. 65--— hoe de Finlanders daar
over heen gleiden en op
hetzelve vischten, 11. 67.

—< zonderlinge ijsbraken,
II. 68.

Tszee. gezigt op dezelve
te Alten-Gaard, 111. 148.

Z.

Zeilen en gebruiken der
Aianiers, 1. 292.■ ■ invloed der lucht-
ftreek op dezelve in het
Noorden, II. 17.

■ der Finlanders, II.
127.—— der Laplanders, III.
26-30.

Zeekalveren, leevende op
en onder het ijs, en wij-
ze van dezelven te van-
ge- , I. 276.

Zeekalveren - vangst in Fin-
land gevaarlijk, II. 125.Zeezwaluwen, berigt van
dezelven,III. 57.

Zendelingen in Lapland,
aanmerking omtrent de-
zelven , III. 79. 98.- bij de Laplanders
zeer in achting, IV. 30.

Zon, dezeive is in Finland
bijna gedurig tegenwoor-
dig, II. 194. Wordt te
Tornea te middernacht ge-
zien, 195. 197.'. hoe lang dezelve in
Lapland niet gezien wordt
en wanneer dezelve we-
der verfchijnt, IV. 83.
210.

Zwaardvisch, befchrijving
van denzelven, IV. 135.

Zweeden, ftaat van den
Godsdienst aldaar, 1. 135.Vrijheid der drukpers en
toeftand der kunften en
wetenfebappen in dit
Rijk, 136. 247.

aanmerkingen om-
trent de Academiën of
Geleerde Genootfchap-
pen aldaar, I. 140-156.
196.

verflag van eenige
Zweedfche Dichters, I.
156- - van
verfcheidene Geleerde
Genootfchappen in dat
Rijk, I. 161.

gefchiktheid der
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Zwteden tot kunften en
weienfchappen , bijzon-
derst tot de Wefkttrigkun-
de. I. 194. Volks-ka-
rak er, 200.

Zweeden Aanmerkingen om-
trent de inftellingen der
Zweeden ter opvoeding,
1. 202. Zie ook Univer-
ikeiten.

——'— algemeene aanmer-
kingen omtrent de Uni-,verfiteiten, I. 227.

verflag van eenige
voorname fchilders en
hunne voortbrengzels, I.
232.246.
—' het gebruik van
fleden in den winter en
de voordeden daar uit
herkomftig, I. 257.

hoe de fteden daar
onderfcheiden worden,
II. 5. aant. Zie Finland.

Zweeden ,karakter van Ko-
ning GUSTAVUS III. I. 118.
Aanmerkingen omtrent
den waren roem en de
deugden der Zweedfche
Koningen, 119. Bloeij
der wetenfehappenonder
custavus III. 122.

■ — karakter van den
Hertog van suderman-
land, en zijn gelragon-
der het Regentfchap,
I. 128.. karakter van den
tegenwoordigen Koning,
I 133.

iets over de kaar-
ten van Zweeden, Fin-
land en Lapland van den
Baron hbrmelin , III.
io7- , .

Zweedfche mijl, bijna ge-
lijk aan zeven Engelfche
mijlen, I, 205. aant.



Bij den Uitgever dezes zijn ook nog de vol-gende Werken gedrukt en te bekomen:
barrow's Reizen in de Binnenlanden van Afiika ,

4 Deelen, met veele belangrijke Kaarten en PI. Compl.
bart ra m's Réizen uit het Engelsch Vertaald door

j. d. pasteur, 3 Deelen met Kaart. Compleet.
Beknopte Gefchiedenis van den Veldtogt van na-

poleon i. in Duiisclland en Italië, van het begin des
Oorlogs tot aan bet fluiten van den Vrede.

bert uiek Expeditie van Bonaparte in Egypte enSyrië.
braams (van) Reize naar China, 2 Deelen met PI.
fischers Tnfreelen van Madrid.
fokke, (j.) Gefchiedenis van de Agttiende Eeuw;

bevattende al het merkwaardige, het welke, zo in als
buiten Europa , in de laatfte honderd jaren is voorge-
vallen, op eene zaakelijke en beknopte wijze befchre-
ven, en uit de beste bronnen bijeengetrokken. 6 Dee-
len met PI. en Portr. benevens een volledig Register,
Compleet.

goede Engeland, Wales, lerland en Schotland,
2 Deelen met Plaaten en Portraiten.

grants Ontdekkings-Reize naar Nieuw -Zuid-Wa-
iès, met PI. en Kaart.

Het Leven en Staatsbeftuur van w. pitt, met zijn
Portrait.

Het Leven van j. j. dessalines , Opperhoofd der
Oproerige Negers van St. Domingo, met deszelfs af-
beelding.

jong (c. de) Reizen naar deKaap deGoede Hoop,
lerland en Noorwegen, 3 Deelen, met Plaaten, Compl.

Reize naar de Middellandfche Zee, met PI.
in één Deel Compleet.

loosjes, (p.) Befchrijving van de Zaanlandfche
Dorpen; met Plaaten en Kaart.

Reis langs den Rhijn-, 5 Deelen, met een beknopt
Register, uitflaande Plaaten en Kaarten, in gr. Bvo.
Compleet, Tweede Druk.

Reizen en Ontdekkingen in de Binnen - landen van
Afrika, gedaan door den Majoorhougton en den Heer
MUis'GO park, beide zendelingen der Africafche Maat-
fchappij te Londen. Met Kaarten, gr Bvo. in één Deel
Compleet.

schillers Levensbeschrijvingen van eenigen der
meest beroemde en Beruchte Mannen, meerendeels van
onzen tijd, 3 Deelen gr. Bvo. Tweede Druk.

watkins Reizen door Zwitferland, ItaHën, Sici-
liën en de Griekfche Eilanden naar Konftanünopolen;
&c. 5 Deelen, in gr. B'fo Compleet.
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