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Hoe w: de leezer in de oude geschiedenisfen
ervaaren zij, is het hem, waarschijnlijk, echter niet
onbekend, dat de poogingen, om de bronnen des
Nijls te ontdekken, in alle eeuwen, de befchaafde
natien bezig gehouden hebben. Niet slechts geleer

de mannen ondernamen dit vruchtloos; zelfs helden,

aan 't hoofd van magtige heirlegers, die een gedeel
te der waereld bedwongen hadden, waren genood
zaakt, van hunnen wensch af te zien. De ontdek
king deezer eenzaame en verhoolen bronnen was
voor deeze laater tijden bewaard. -

Het was bekend, dat de reiziger, welke dit be

proefde , alle gevaaren en moeilijkheden gelukkig
doorgestaan, en zijn oogmerk bereikt had (1),
Doch ,
*.
-

(1) De heer BRU cE roemt hier, met zoo veel vertrou
wen, dat hij de waare Nijlbronnen gevonden heeft, dat
zij, voor zijnen tijd, der waereld onbekend geweest zijn;
en dat de eer deezer ontdekking hem alleen toekomt! Ik

laat dit nu aan zijne plaats. Alleenlijk merk ik, met een
woord, aan, dat ik, wanneer wij, zoo God ons leeven
en krachten bewaart, tot die plaats zullen gekomen zijn,
alwaar de heer BR U c E die bronnen beschrijft, duidlijk
en tot overtuiging onzer leezeren hoop te toonen, wat
'er van deeze zaak zij , en of de heer BR Uce wel zoo
veel grond hebbe, om zich die eer aan te maatigen. Tot
zoo lang fchorte de leezer zijn oordeel op. AAN TE KE

MIN G der NEDER D. u 1T GE E veR s.
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Doch, het duurde nog bijkans zestien jaaren, eer
'er een genoegzaam bericht van ten voorfchijn kwam.

Dit baarde niet weinig opzien, en het scheen, of

eene buitengewoone zelfsverloogchening, of eene
laakbaare onverschilligheid omtrent den wensch van
het leezend algemeen, aanteduiden. Verfcheidene

wegen sloeg men in, om de oorzaak deezer stilzwij
gendheid te ontdekken. Dan, bij dit uitstel had ik
gronden, zegt de heer B R U c E , (dien ik, voor
taan, in den eersten perfoon zal laaten fpreeken)
welken ik mij niet fchaam open te leggen. Het on

geduld, waarmede vreemdelingen zoo wel, als mij
ne landgenooten, mijne reisbeschrijving verwacht
ten, houd ik voor een bijzondere eer, welke zij mij
beweezen. - Ik stelde de bekendmaaking mijner
berichten uit; wijl ik tijd van nooden had, om ze
te befchaaven en in orde te brengen. '
‘I-E

l

-

1 - --

In deeze inleiding zal ik mijnen leezeren:
•

-

-

-

''

-

l

J. v.

Vooreerst , de gronden ontvouwen, waarom dee
- - - - ze reis ondernomen is.
' Ten tweede, den aart en de wijze beschrijven 2 Op

welke zij volbragt werd.

-

Ten derde, de redenen van het lang uitstel haarer
bekendmaaking openleggen.

En
,

"

,

Eindelijk nog, voor zoo verre het noodig is,
aantoonen, hoe ik mij, geduurende mijne lange en
verre reize , van de noodige penningen, voor mij
en mijn volk, heb kunnen voorzien.
-

j

*

I. Reeds had ik een groot deel van Europa, bij
zonder Spanje en Portugal, gezien, toen ik, omtrent
het einde van het ftaatsdienaarschap van den graaf
-
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vAN CHATHAM, in mijn vaderland te rug kwam, en

op een klein landgoed, dat ik van mijne voorouders
geërfd had, mijne dagen met letteroefeningen

meende te slijten;

wanneer ik, toevalliger wijze, in

een kort gesprek met dien staatsdienaar geraakte. Mijn vriend, de onderstaatssekretaris wood , ont
dekte mij eenige dagen daarna, dat Chatham voor
neemens was , mij tot een bijzonderen dienst te

gebruiken. Hij voegde er bij, dat ik mij op het
land kon begeeven , om mijne zaaken in orde te

brengen, maar verzocht mij teffens, het zoo te

fchikken, dat ik, ontbooden wordende, terstond

weder verschijnen kon. ,, Deeze omstandigheid
was zeer vleiende voor mij. Dan, kort nadat ik
bevel ontvangen had, om naar Londen te rug te

keeren, had de graaf zijne bediening neergelegd,

en was naar Bath gegaan.
-

:
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Zeven- of acht maanden verliepen 'er, eer zijn
opvolger, lord HALIFAX , mij voorfloeg, eene ge
wigtige reis, die verfcheiden jaaren duuren zou,

te onderneemen. - Des staatsdienaars oogmerk
was, dat ik de kust van Barbarije, welke de Heer
s HA w wel bereisd , doch niet genoeg opgehel
derd , noch de prachtige overblijffels der oude

bouwkunde, volgens zijn getuignis , in menigte
aldaar te zien, naar waarde befchreeven had, zou
bezoeken, om dat gebrek te vervullen. Hij be

loofde mij den noodigen onderstand, en de volbren
ging der beloften, mij, voorheen gedaan. - De
ontdekking der Bronnen des Nijls was ook een on

derwerp der gesprekken, welke ik met mijne vrien
den over deeze reis hield ; doch zij werd altijd
met eene foort van wantrouwen geopperd, als of
men die gewigtige ontdekking van een meer ervaa

ren reiziger verwachtte. Of dit gefchiedde, om
* 3
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mij, door de opwekking eener loflijke eerzucht, tot
de onderneeming des te meer aantefpooren, wil ik

niet bepaalen; maar mijn hart boezemde mij in, dat
dit ook door mij moest volbragt worden, of anders,
gelijk het in de laatste twee duizend jaaren gefchied
was, tot fchande der reizenden en nadeel der aard
rijksbeschrijving, ftrekken zou.

4

Het geluk scheen dit ontwerp te begunstigen. De
heer As PIN w ALL, Britsch konful te Algiers, door
den Dei hard en fmaadlijk bejegend, deed afstand
van dien post.

En de heer F. o RD, welke in zijne

plaats benoemd werd, overleed kort daarna. Dus

bleef de waardigheid van konful te Algiers nog onver

vuld. Lord Halifax deed zijn best om ze mij te doen
aanneemen; wijl mijne onderneeming daardoor zoo
zeer ondersteund werd. Ik besloot 'er dan eindelijk

toe. 't Kwam mij bijzonder te pas, dat ik steeds
een liefhebber van de teken-, wis- en fterrekunde
geweest was. - Ook was de doorgang van Venus
voorbij de zon op hand; en men wist ongetwijfeld,
dat men dien, te Algiers, zeer zeker éénmaal, en zelfs had men reden om te hoopen , dat men
dien ook voor de tweedemaal daar zou zien.

Ik

voorzag mij, om dat verschijnsel waarteneemen, van

de noodige werktuigen, en verblijdde mij, dat ik

mij in den rang van zoo veele liefhebbers der wee
tenfchappen mogt stellen, welke zich, uit alle natien
van Europa, gereedmaakten, om die merkwaardige
gebeurenis, tot bevordering der sterre- en aardrijks

kunde, waarteneemen.
-

-

"

-

-

r,

- -

,

. Ik kan niet voorbij, ter deezer plaats, kortlijk
melding te maaken, van een zonderling werktuig ,
gedeeltlijk, van mijne Eigen uitvinding, waarvan

ik, op mijne reizen, veel nut en vermaak
-

-

-
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heb. De eerste aanleiding daartoe gaf mij eene klei
ne Camera obfcura , naar het voorschrift van den

abt vE RT oT, in zijn fpectacle de la nature. Naar
deeze , deed ik een groot en kostbaar werktuig
maaken. - Het was zeshoekig, had zes voeten
in de middellijn, en liep boven ipits toe. Gemaks
halve, kon het in twee ftukken verdeeld, en ieder
door middel van karnieren dicht toegevouwen wor

den ; waardoor de bezwaarlijkheid in het vervoe
ren merklijk verligt werd. De glazen waren door
de

inftrumentmaakers N AIR N E

en

B L UN T

te

Londen vervaardigd. De tekenaar kon 'er, onge
zien, even als in een prieel, in zitten en tekenen.
Door middel van dit wérktuig, kan een middelmaa

tig tekenaar, als hij maar aan deszelfs werkingen
eerst gewend is, in de tekening van oude bouwval
len, in eene uur, meer en in een beter finaak uitvoeren,
dan de vaardigfte tekenaar zonder hetzelve in zeven.
Want, met behoorlijke opmerkzaamheid, kan men,
door dit middel, niet alleen den opstal en alle de

deelen daarvan, naar het leeven, en in hunne jui
fte evenredigheden naauwkeurig fchetsen, maar ook
licht en fchaduw, alle reeten en fcheuren, alle fie
raaden, loofwerk, waarmede de hoeken en uitstek

ken verfierd zijn, op het fijnste uitdrukken. Hier komt nog bij, dat alle de landgezigteh , die
den achtergrond of het verfchiet der tekeningen
uitmaaken, in ftukken, door middel van dit werk

tuig uitgewerkt, de waare natuur zijn. - Dee
ze en meer andere voordeelen heb ik 'er, ontelbaa-.
re maalen, van ondervonden. ,,

II. Dus uitgerust, ging ik door Frankrijk naar
Italie op reis. Te Rome kreeg ik bevel, om mij
naar Napels te begeeven, en aldaar nader last afte
wachten. Ingevolge

va: denzelven keerde
4
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'VIII

I N L E I D I N G.

Rome te rug, en reisde van daar naar Livorno; van
waar ik, aan boord van het oorlogfchip Montreal

naar Algiers zeilde.
Ik wendde alle vlijt aan, om mij van een netten
tekenaar, in de bouwkunde ervaaren, te voorzien,
ten einde mij, in het uittekenen der fchatbaarfte oud

heden, de behulpzaame hand te bieden.

Na veele

vergeeffche poogingen, deed ik eindelijk den jong
man LU 1 G1 B AL U GAN 1 , die zich te Rome in
die weetenschap oeffende, op. Hij heeft mij uitnee

menden dienst gedaan, tot dat hij, bij mijne komst
in Ethiopie, overleed. - Geduurende mijn ver
blijf in Spanje, had ik reeds eenige kennis van het
'Arabisch, verkreegen; en, toen ik mij een jaar in Al

giërs had opgehouden, was ik, door mijnen menig
vuldigen omgang met de inboorlingen, en het lee
zen mijner Arabische handschriften , zoo verre ge
vorderd, dat ik geenen tolk meer noodig had. -

Ook bevlijtigde ik mij zeer fterk op het Ethiopisch,
en de hoop, om mijne reis in het binnenfte van
Afrika nog eens te zullen voortzetten, verdubbelde
mijnen iever.

Omtrent deezen tijd deed ik mijn best, ten einde
verlof te bekomen, om Algiers te verlaaten; doch
te vergeefs. Ik moest 'er nog eenigen tijd vertoe
ven, tot dat een hevige twist, tusschen het Brit
fche hof en de regeering van Algiers, wegens de
-

paspoorten, ontstaan, bijgelegd was. - In dien
tusfchentijd zette ik niet alleen mijne taaloeffening
gestaadig voort, maar zocht ook zoo veele wond

jieel- en geneeskundige kennis te verkrijgen, als mij

mooglijk was. - De koninglijke wondheeler te
Algiers, heer BALL, leerde mij het aderlaaten, de

kunst om verscheiden soorten van verbanden te:
#ST! »
-

*

*.
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gen, en onderrechtte mij, hoe deeze en geene won
den te verbinden en te heelen. " Ik had een kleine
kist met beste artsenijmiddelen bij mij, en van een
bekwaamen apothekar de kunst geleerd, om ze op
de vereischte wijze te mengen. Ook bezat ik fom

mige kleine schriften over de ziekten, die tusschen
de keerkringen het meest heerschen. Naderhand
heeft de beroemde arts , heer Russel, te Alep
po, mijne kennis in dit vak der weetenschappen
merklijk

uitgebreid. -

-

Doch het zonderlingfte, dat mij te Algiers beje
gende, was het volgende: -,

"

.

. .

. .

.
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-

.

-
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-
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De koninglijke kapellaan te Algiers, heer ToNIN,
was, reeds voor mijne aankomst, met verlof afwee
zig, en de schepen, aan de Protestantfche zeemoon
genheden toebehoorende, en deeze haven bezoeken
de, waren versteeken van die hulp-, welke zij, bij

fommige gelegenheden, noodig hadden, en die be
zwaarlijk te bekomen was, te meer, wijl de Room

fche geestlijkheid zulks volstrekt weigerde. Ik moest
dus, uit menschlievendheid, de pligt op mij nee
men, om dooden te begraaven, en leevendigen te
doopen en te trouwen. Dan, 'er woonde, in dien

tijd , te Algiers, een Grieksch priester, een eer
waardig man van zeventig jaaren, geboortig van
Cyprus, zijne moedertaal zeer goed verstaande,
daarenboven liefderijk en van een aangenaamen om
gang, die , terstond bij mijne aankomst , mijne
vriendfchap gezocht had. Deezen man nam ik, als
kapellaan, bij mij in huis, en oeffende mij dagelijks
met hem in 't Grieksch; eene taal, die ik wel reeds
overlang geleerd had, maar niet fpreeken kon. En,

wijl ik voorzag, dat mij zulks van grooten dienst
zou kunnen zijn, gelijk ik, in vervolg van tijd, ook
-
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daadlijk, ondervond, leerde ik het nu van vader
c HR 1s To P HER , zoo als de naam van deezen

priester was. Bij mijn vertrek van Algiers, waren
zijne omstandigheden niet de beste, en hij begaf
zich naar Kairo in Egypte, alwaar hij de tweede
plaats naast MARK, patriarch van Alexandrie, be
kleedde. - Ik vond hem in die stad weder, en
zal, vervolgens, gelegenheid hebben om aantemer

ken, hoe belangrijk het voor mij werd, kennis ge
maakt te hebben met deezen man, die, naderhand,
tot het gelukkig gevolg mijner reize naar Abyssinie
zoo uitneemend veel toebragt. " ' s .
..

Een kleine reis deed ik, ten deezen tijde, in mij
ne eigen zaaken, maar Port Mahon, op Minorka, om
een heer te fpreeken, die beloofd had, mij daar te

ontmoeten. Toen ik afscheid van den Dei nam, had
hij de goedheid, mij met vrijgeleidebrieven , voor
de fchepen, niet flechts van zijne eigene staaten ,

maar ook van de Beis van Tunis en Tripoli, bij
welken deeze regeering een grooten invloed heeft,
te voorzien. - Te Mahon te leurgesteld zijnde,

vertrok ik weder, na een verblijf van drie dagen,
in een klein vaartuig, en bereikte, met een gunsti
gen wind, in korten tijd, de kust van Afrika, lan
dende te Bona, het oude Aphrodiffum, eene groote

flad, in eene ruime vlakte, die, naar het fchijnt,
eertijds voor een gedeelte door de zee overstroomd
is geweest, en fterken handel in tarwe drijft, wan
neer de regeering van Algiers, in vruchtbaare jaa
ren, den uitvoer toestaat. Van hier zeilde ik langs de kust, voorbij het
kleine eiland Tabarka, daar de Genueezen, eertijds,
eene vesting hadden, maar die nu in de handen van

den Bei van Tunis is. Het eiland is wegens zijne
ko
-

-
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koraalenvisfcherij, vermaard, en langs de kust ont
dekte ik zulke uitgestrekte eikenbosschen, dat zij

alle de zeemoogendheden der Levant verzorgen kon

den, indien het hout zoo sterk en duurzaam was,

ee

als de boomen groot en schoon zijn.:

e-

e...

. .

:

ik zeilde daarop naar bierta, het oude Hierari
tus, daar ik ankerde. Uit achting voor de nage

dachtnis van cAT o, deed ik een kleinen uitstap
naar Utica. - Vervolgens de kaap van Karthago
voorbij ftevenende, liet ik het anker vallen, bij de ves
ting Goletta, die thans weinig te beduiden heeft,
maar ten tijde van keizer Karel den Vijfden zoo ver

maard was. Tusschen de kaap en de ankerplaats,

de baai op roeiende, zag ik nog veele overblijfsels
van gebouwen en pijlaaren, waaruit bleek, dat het

oude Karthago ook gedeeltlijk door de zee verwoest
was, en het vergeeffche moeite zou zijn, eene
grondtekening van die oude ftad te willen ontwer
-- -

pen (2). - ©
-

-- -
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(2)

Offchoon de reisbeschrijving

van den doorgeleer

den en zeer naauwkeurigen heer TH o M As 's H Aw allen
lof verdient, en, meer dan eenige andere reisbeschrijving,

een uitneemend licht over de landen, door hem bereisd,
en over veele plaatsen der heilige Schrift verspreidt, ziet
echter de heer BRU CE, nu eens hem al, en dan weder

hem niet noemende, zeer dikwijls, en zeer ten onrecht,
met een fcheel oog op hem neer. Dit heeft ook hier
plaats. De heer s H A w toont, en heldert door gene te
kening op, dat een gedeelte van het oude Karthago, naar

het Zuidoosten, ter lengte van drie, en breedte eener
halve ftadie, door de zee overstroomd is. Zie zijne Rei

zen, I. D. II. B. II. St. bladz. 14o, enz. Amft. uitg. Aant.
des N E DE R D. UIT G.

*
* *
-- --
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Tunis ligt twaalf Engelsche mijlen van hier, en
is eene groote en bloeiende stad. De regeering is
zachter, en het volk beschaafder, dan te Algiers,
maar de luchtftreek is zoo gezond niet. De ftad is

laag en vochtig, doch heeft gebrek aan goed water,
dat Algiers uit duizend bronnen ontvangt.

Ik gaf

den Bei mijne brieven van aanbeveeling over, en

kreeg verlof, om de ftad en de omliggende land
streek, naar mijn genoegen, te onderzoeken. - Ik
nam een Franfchem renegaat Osman, mij door den
Franfchen konful aangepreezen, tOt leidsman. Mijne
dekking bestond in tien fpahis, of ruiters, allen met

fchietgeweer en goede paarden voorzien; dan, ver
“fcheidene voorvallen overtuigden mij, dat op hunne

dapperheid niet veel staat te maaken was. Daaren

boven had ik tien dienstknechten, waarvan twee
-

J

-

Ieren waren.
• - In dat gedeelte der kust, daar ik langs was ges
vaaren , en welk een deel van het oude Numidie

was, had ik geene ruïnen gevonden. - Ik besloot
nu, de binnenlanden der koningrijken Tunis en Al

giers te bezien. - Ik nam mijnen weg langs de rivier

Madsjerda, de oude Bagrada (3), betekenende zoo
-

-

-

veel,

-

( 3). In eene aantekening , in een Aanhangfel op J. BRU
cE's Reizen, bij de verkorting derzelven door E. w. c U HN,
in 't Hoogduitsch, te Rinteln en Leipzig, in 1791, in

octavo uitgekomen, gevoegd, is, door een naamloozen
fchrijver, zeer wel aangemerkt: dat tusschen Madsjerda of
Majerda en Bagrada, een zoo groot onderscheid niet is,
als het wel fchijnt. In de Oostersche taalen worden B en

M dikwijls met elkander verruild. Dus hierte de stad in Ara
bie, die wij met de tegenwoordige Arabiers Mekka noe
men, eertijds Bekka. Magerda of Bagerda, of Bagrada , is
dus volkomen eene en dezelve benaaming !
*

*
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veel, als de Koerivier. Zij stroomt door eene wel
bebouwde en welbewoonde landstreek. Den volgen

den dag bereikte ik Dugga, het Thugga van PT o
LE ME Us. Ik vond in deeze stad, fchoone oudhe

den, onder welken één gebouw, bijzonder uitmunt

te. Het was een groote tempel, van marmer van
Paros, met gegroefde pijlaaren van de Korinthische
orde, en eene karnis, met beeldwerk ongemeen fraai
versierd. In het gevelvak ontdekte ik een vliegenden

adelaar, met eene menschlijke gedaante op den rug;
't welk , gelijk ik uit verscheidene opschriften be
merkte, de vergooding van Trajanus zal uitbeel
den , wien ter eer HADRIAN Us deezen tempel
ftichtte.

Ik besteedde aan de bouwkunde van dee

zen tempel , veertien dagen, met het grootste ge
noegen.

-

-

-

-

-

Van hier kwam ik over Keff, het oude Sicca Ve
nerea , in eene aangenaame landouwe, te Hydra ,
eertijds Thunodrunum, eene grensplaats tusschen Al

giers en Tunis. Hier ontmoette ik eene horde Ara
bieren, Wallad Sidi Bogannim, of de Zoonen van den
vader der kudden, genaamd. Het opperhoofd der
zelven is een Marabut, of Heilig(4). Zij waren onge
IIleen

(4) Marabut is, in het Oosten, de benaaming van eene
zekere foort van kluizenaars, uit de berichten der reizigers

wel bekend. Zij zijn wegens hunne strenge leevenswijs,
hunne voorgewende gezigten en verkeeringen met God,

en hunne menigvuldige vroome bedriegerijen, waardoor
zij zich, bij het ligtgeloovig volk, het aanzien, als of zij
groote wonderdoeners waren, weeten te verwerven, bij de
Mohammedaanen in groote achting. De heiligheid deezer
1ieden bestaat in eene orde, die bij erfnis voortgeplant

wordt. De zoon heeft, uit kracht zijner geboorte, reeds
-

eenge

l
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meen rijk, betaalende noch aan Algiers, noch aan
Tunis, eenige fchattingen. Deeze vrijheid genieten zij onder een zonderling
voorwendfel. Naar het voorschrift van hunnen stich

ter moeten zij daaglijks leeuwenvleesch eeten, als
zij het kunnen bekomen; en, uit aanmerking dee
zer gelofte, voor den staat zoo nuttig, welke zij
heilig zoeken te vervullen, zijn zij van alle fchat
tingen bevrijd (5). Deeze leevenswijs maakt hen

tot voortreflijke ruiters en onverschrokken jaagers,
De heer S HAw verhaalde, na zijne terugkomst uit
Barbarije, in Engeland, dat deeze Arabiers leeu
WCIl

eene aanspraak op de achting van zijnen vader, en wordt,
als een gewijd medelid van deeze heilige orde aangemerkt,
zoo ras hij de eerste ademhaaling in deeze waereld gedaan
heeft. De benaaming is Arabisch, afkomstig van het woord

rabat, dat eigenlijk betekent: binden, knoopen, vastmaa
ken; maar vervolgens ook: met geduld en standvastigheid
uitrusten.

A A NH. bij J. BR U CE's reizen door c UH N. bl.
w

9o, 9I-

-

-

-

(5) De heer A. s P ARMAN, een naauwkeurig en ge

loofwaardig reiziger, verhaalt, dat ook de Hottentotten,
in het zuidlijk gedeelte van Afrika, leeuwenvleesch eeten,

betuigende, dat zij het goed en gezond vinden. Zie zij
- ne Reis naar de Kaap, en van daar landwaard in, enz. bladz.

462. - En de heer T H. s H A w zegt, in zijne Reizen,
I. D. III. B. II. Hoofdft. I. Afd, bl. 276. dêr Amft.
Uitg. van de inwooners van Algiers en Tunis, dat het

vleesch van den leeuw in groote achting bij hen wordt

gehouden , komende hetzelve ten aanzien van de kleur,
finaak en reuk vrij veel met het kalfvleesch overeen.
Aant. des N E DE RD, UIT G.
M.

- of
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wenvleesch aten. Doch men hield het voor een
verdichtfel, en eene omkeering van de natuurlijke

orde der dingen; wijl het tot hiertoe het werk der
leeuwen geweest was, menschen te eeten. Doch , in
weerwil van alle vooroordeelen, kan ik verzekeren,

dat ik, in de tenten deezer Arabieren, vleesch
van drie leeuwen gegeeten heb. Vooreerst van eenen

leeuw, welks vleesch, mager en taai, sterk naar
muskus riekte; de tweede maal van eene leeuwin,

welke, naar men beweerde, in dat jaar geene jon
gen geworpen had; het vleesch was vet, en finaak-,
te niet zoo sterk naar muskus, als dat van den,

leeuw ; zonder deezen reuk en ons kinderachtig.'
vooroordeel, zou het vleesch , gebraaden zijnde,
veelligt niet kwaalijk gefmaakt hebben; de derde,
maal at ik van een jongen leeuw, die omtrent ze
Ven maanden oud was, en welks vleesch , over 't

geheel , 't slechtste fmaakte. Ik heb geenen lust,
ooit weder van zulk een gerecht te eeten.

-

Van hier zette ik mijnen weg over Tipafa, eene,

Romeinfche volkplanting, die heden nog haaren ou
den naam draagt, en wegens een fraaien vierkan
ten triumphboog van de Korinthische orde merk

waardig is, door de fchoonste en aangenaamste land

ftreeken voort, en kwam in de oostlijke provincie
van Algiers, of het oude Mauritania Cefarienfts,

hedendaags Confiantina genaamd. De hoofdstad van
gelijken naam, eertijds de verblijfplaats van SYPHAx,
ligt op eene hooge en Vervaarlijke steilte. Van de

waterleiding is slechts nog een gedeelte overgeblee
ven; en het water, dat eertijds in de stad werd ge
leid, verliest zich nu van den top der rots in eene
opening of naauwe valei, omtrent vierhonderd voe
ten laager,
In
-

-
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In het paleis van den Bei eenige ververschingen,

gebruikt hebbende, reisde ik naar Seteef, het oude
Setift, de hoofdftad van Mauritania Sitifenfis. Op eenigen afstand van daar, ontmoette ik den Bei,
die met eene krijgsmagt van twaalf duizend man,
en vier stukken kanon, tegen de Hanneisjah, den
magtigsten stam Arabieren in die provincie, te veld
was getrokken.

Ik bleef eenige dagen in zijne le

gerplaats, en de noodige brieven van aanbeveeling
van hem ontvangen hebbende, trok ik over Taggou
Zainah , het oude Diana Veteranorum , zuidoost
waard, voort, en kwam te Medrasjem. Ik vond hier
een prachtig gebouw, de begraafplaats van Syphax,
en der andere koningen van Numidie. De Arabiers

gelooven, dat ook hunne fchatten nog daar begra
ven liggen.

/

-

In deeze landstreek trof ik eene horde aan , be
ftaande uit lieden, blanker dan de inwooners van

eenige gewesten, ten zuiden van Engeland gelegen.
Zij hadden rood hair, en blaauwe oogen. Zij zijn
een wild en onafhanglijk volk. Men moet hen voor

zigtig naderen. Ik werd echter goed van hun ont
vangen, en had vrijheid om te doen 't geen mij be
haagde. Deeze horde wordt Neardie geheeten. Ie
der van dezelve had tusfchen de oogen een Grieksch
kruis, met antimonie getekend. Zij zijn Kabijlen (6). De Arabiers houden zich gemeenlijk in vlakten on
der tenten op; maar dit volk woont, tusfchen de
(e

g

+

ber-

-

(6) De geleerde s H A w houdt de Afrikaansche horden of
ftammen , welke deezen naam bijzonderlijk draagen, en
waarvan de Neardie eene zijn , voor de echte afstamlin

gen der oude Afrikaanen, die , bij de laater invallen der
Noordfche volken, in het gebergte gevlugt zijn. Indien dee-,
ze aanmerking gegrond is, kunnen zij niet als overblijf
fels
er

I N.
• * *
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bergen, in hutten van klei en fit o gemaakt 3. wel
»:

ken zij dasjkras noemen. Ik vermoed, dat zij een
overblijffel der Vandaälen zijn, die, naar het ver

haal van : Roe op 1us, hier een zwaare ne:g
leeden. Zij bekenden, dat hunne voorvaders Chris:
tenen waren geweest, en fcheenen vergenoegder

daarover, dan over. :hunne
verbindtenis
met de Moo
« -- - - - ren , met welken zij gestaadig oorlog VOeren.
l
,

' - "

-

-

-

Dewijl dit de berg Audus van PT oLE MEüs is,
moet hier ook Lambefa of Lambefentium Colonia ge

plaatst worden.

Hönderd opschriften bevestigen

het duidlijk. Dé plaats heet nu Tezzoute. De ruï
men der oude stad zijn zeer uitgebreid. Zeven poor
ten derzelve, en groote stukken haarer muuren zijn
'er nog te zien , met fraaie overblijffels van oude ge

bouwen. Op den fluitsteen van den boog der voor
naamste poort is een basrelief, verbeeldende den
- ,
fot: 2 ral zo
gaf
ftand
-la

fels der Vandaaien, daar de heer B RU c e ze voor houdt,
worden aangezien - Blaauwe oogen en bleek hair werd,
zekerlijk, voorheen, meestal voor eene eigenschap van

eenige noordfche. Europeesche volken gehouden. Doch,
onlangs, heeft men het een en ander ook onder de zuid

lijke inwooners van andere waerelddeelen gevonden. Bij

voorbeeld, de heer B.: die E zelf, in de kouder geberg
ten van het Oosten. Trav I. 10. 296. sc H o B ER en
kl. E & MAN vonden veele Cirkasfische meisjes met blond

hair en blaauwe ooge: Onze schrijver spreekt ook van
enkele dergelijke menschen in Yambo. Zelfs in het vier

de waerelddeel en in de Zuidzee eilanden hebben de

reizigers, eels, blond hair, deels, blaauwe oogen ont
dekt BAR Bot zegt van de Galibi's in Guyana: ,, De
vrouwen hebben meestaf blauwe oogen." Éli kapitein

wALL 1s van de Otahitliërs : ,, Hun haif is doorgaans
zwart; maar in fommigen bruin ; in foininigen rood; eH

in anderen bleek.” Aant, v::w:
-
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ftandaard eener Romeinfche legioen, met het op
fchrift: Legio tertia Augusta.

-

Hydra aan de linkerhand laatende, kwam ik te
Kasfarien, de oude Colonia Scillitana, daar ik hon
ger en vrees door moest staan. - Ik meende nu
Fëriana, het Thala der ouden, te bereiken, en daar
fchatbaare oudheden te vinden; doch ik werd te leur
gesteld. -

- Wijl deeze landstreeken thans wegens de krijgson
lusten onveilig waren, nam ik mijnen weg oost
waard, en bereikte Spaitla, het oude Suffetula, in

het koningrijk Tunis. Behalve veele opschriften en
ruime bouwvallen, zag ik hier drie tempels, twee
van de Korinthische, en één van de Romeinfche

orde, allen bijkans nog ongeschonden. Een fraai
en volkomen kapiteel, van de laatstgemelde orde,
hier te zien, is het eenig overgebleevene, en een
fchatbaar gedenkstuk dier orde. Te Spaitla werd ik
door eene bende roovers, Welled Osman genaamd,
ontrust. Zij hielden mij, met mijn reisgenootschap,
opgeflooten in eene vierkante plaats, bij de drie ou
de tempels, met hooge muuren omgeeven. Uit hoof
de van ons fchietgeweer waren zij echter nog ban
ger voor ons, dan wij voor hun. Bijkans uitge

hongerd, werd ik, na verloop van eenige dagen,

verlost door de komst van Welled Hasfan, die mij
veiligheid en leevensmiddelen aanbragt.
'Van Spaitla ging ik over Dsjilma, het Oppidum

Chilmanenfè , naar Mutsjtar, het oude Tucca Tere
binthina.

Hier zijn twee triumphboogen, waarvan

de grootste, naar mijnen dunk, in fmaak, uitvoe

ring en grootheid voor geenen in de waereld behoeft
te wijken.

Vervolgens kwam ik te Kisfer. De gis
fing
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fing van den heer s HAw, dat hier de Colonia Asfu
ras der ouden geweest is, vond ik. uit menigvuldi
ge opfchriften, waarvan één op een fraaien on
geschonden triumphboog te zien is, eene ontwijfel
baare waarheid te zijn ; ook is hier nog een klei
ne vierkante tempel, waaraan verfcheidene , zeer
merkwaardige , werktuigen, tot den , offerdienst

gebruiklijk, uitgehouwen zijn. - Van Kisfer
ging ik, over Musti en Tuberfoke, weder naar
Dugga en van daar langs de Bagrada naar Tunis
te rug, ,
e

-

Mijne andere reis, welke ik door het gebied van

Tunis deed, ging over den hoogen berg Zowan,
daar eene groote waterleiding is, welke Karthago,
eertijds, van water voorzag. Voorbij het dorp Jel
loula, aan den voet der oude bergen Vasfaleti ge
legen, kwam ik weder op den weg van Dsjilma.
Wegens de fchoonheden van Spaitla nog niet

voldaan, bezocht ik die plaats, op de bekoorlijk
fte plek van Barbarije staande, voor de tweedemaal,
en zag, met verwondering, den aangenaamen stroom,
die zich hier onder den grond verliest, en niet we
der ten voorschijn komt.
::22 .
. o

Ik verliet nu mijnen voorigen weg naar Kasfa.
rien , en kwam te Feriana. In plaats van fchoone
ruïnen , vond ik hier niets dan een bad van zeer

warm water, buiten de stad. Als iets zeldzaams
zag ik , dat eene menigte visfchen, vier duimen

lang, en in gedaante naar grondelingen zweemen
de, zich daarin ophield.

Ik was verwonderd,

dat zij 'er in leeven konden. Men verhaalde mij,
dat zij over dag het stroomtje, uit het bad voort
vloeiende, een endweegs neer zwommen, en tegens
-

. ---- ' s

* * 2 - -- --
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den nacht in het warmste en diepste water van het
bad te rug kwamen (7).

Van Feriana reisde ik, zuidoostwaard, naar Gaf
fa, het Capfa der ouden; van daar naar Tozer, het
oude Tifurus , en vervolgens over een groot meir,

(het Meir met baaken genaamd, omdat de weg,
dien men , in het overvaaren, moet houden, door
eene rei ftammen van groote palmboomen aange
weezen wordt, bij de ouden onder den naam van

Palus Tritonidis bekend) naar Gabs, of het oude
Tacape.

*

Ik bevond mij nu bij de kleiner Syrtis, en zette
den weg, noordwaard, langs de kust, voort naar
Infjilla, en van daar naar El Dsjemme, alwaar een

groote ronde fchouwburg stond, welke ten aanzien
van den verwoestenden tijd nog geheel zou zijn, zoo
niet Bei Mahomet vier boogen daarvan in de lucht
-

had

(7) De geleerde heer BLUM EN BAch tekent, in zij
ne aanmerkingen op de reis van B R U c E, bij de Hoogd.
overzetting derzelve gevoegd, het volgende aan: ,, Eene

, waarneeming, die ook reeds in andere waerelddeelen
, gemaakt is. Voorbeelden uit Italie, Hongarije, IJsland
*2
»p
29

»»

en andere gewesten, brengt de heer v AN HA LL ER
bij, de corp. hum. function. L. IHI. p. 58. Het merk
waardigste en sterkste is dat, waarvan -de heer s o N
N ER AT bericht heeft gegeeven, verhaalende , dat ,

, op Manilla , in warme baden van 140°, maar den
, thermometer van F AH R EN HE1D , en daarboven, vis
, fchen leeven. Jaa, volgens het zeggen van eenen geest
,,A: ken aldaar, zelfs in eene heete beek, waarin het
,, kwikzilver in den gemelden thermometer tot 184°

, klimt. Zie deszelfs Voyage à la nouvelle Guinée. p. 42.
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had laaten fpringen, opdat hij den muitenden Ara
bieren niet tot eene vesting zou dienen. Hij was
van onder zoo ingericht, dat hij door middel eener
fluis en waterleiding met water kon gevuld wor
den , wanneer men watergevechten wilde vertoo
nen. - Ik bevorderde mijne reis, langs de kust,
door een fchoon olijvenbosch, en kwam behouden
- te Tunis weder aan.

Niet lang daarna nam ik weder affcheid van den

Bei, en aanvaardde mijne derde en zeer bedenklijke

reis, door de woestijn, naar Tripoli. De weg tot
Gabs was dezelve , langs welken ik te rug geko
men was. Van daar ging ik naar het eiland Dsjer

ba, het oude Meninx , of eiland der Lotophagi. De Wargumma en Noile , twee groote Arabische

ftammen, zijn beheerfchers deezer woestijn. Omtrent vier dagreizen van Tripoli, ontmoette ik een e
karavaan, die van Fez en Sus in Marokko, dwars
door Afrika, maar Mekka ging; dat is : van de

kust des westlijken Oceaans, naar de westkust der
Roode zee, in het koningrijk Sennaar (8). - Het
opperhoofd, of de Emir Hadsje , derzelve was de
oom des keizers van Marokko. De karavaan be
stond uit omtrent drieduizend man, en, naar men mij
zeide, uit twaalf of veertien duizend kemels, deels
met waaren, deels met leevensmiddelen voor de bede
Vaart

(8) 't Is enkel eene vergissing, wanneer de heer B RU
c E hier zegt, dat de karavaan der bedevaartgangers uit
Marokko haaren weg, door Sennaar, naar Mekka neemt.

Deeze gaat door Egypte. Maar die karavaanen , welke
door Sennaar naar Mekka trekken , komen integendeel
uit Nigritie, gelijk de fchrijver in het tweede deel zij
ner reize p. 298. zelf getuigt.. Aant, des NEDER D. UIT G.
»k k en
J
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vaartgangers, belaaden. Zij waren een armhartige,
ongewapende en bloode hoop volks , die , mijne
vijftien ruiters in de vroege fchemering ziende na

deren, wegens schrik, op het punt waren de vlugt
te neemen. Doch, toen zij hoorden, wie wij wa
ren, verdween hunne vrees , en zij werden, naar

de wijze der bloodaards, trotsch.

-

Te Tripoli uitgerust zijnde, deed ik een uitstap
naar Lebeda, eertijds Leptis magna, drie dagreizen
van die stad gelegen. Ik vond hier wel veele ou

de gebouwen, doch allen van flechten fmaak, naar
de Dorifche bouworde, en van geene goede even
redigheid, uit de tijden van keizer Aurelianus. Ook
waren veelen met zand bedekt. - Onder de re

geering van Lodewijk den veertienden, werden ze
ven groote granietsteenen zuilen van hier naar Frank
rijk gebragt, om tot een paleis , welk de koning
liet bouwen, gebruikt te worden; de achtste brak,
en de stukken liggen nog op de kust.
- -

-

--

-

Van Tripoli voer ik , over den zeeboezem van
Sidra , eertijds Syrtis Major genaamd, naar Benga
zi , het oude Berenice. Ik vond hier den broeder
des Bei's van Tripoli, een man , zoo zwak van

ligchaam , als van verstand. Onder zijn opperbe

velhebberschap was het geheele land in groote ver
warring geraakt. - Twee Arabische stammen
hadden de landstreek, westwaard van de stad, van
waar de inwooners anders hunne leevensmiddelen

kreegen, bemagtigd. En wijl de stad, reeds in het
voorige jaar, door hongersnood bezocht was ge

weest, heerschte 'er, thans, het grootste gebrek.
Iederen morgen vond men tien of twaalf dooden

op de straaten.

Ik haastte mij, deeze tooneelen

van ellende te verlaaten. - Ik kreeg van den Bei
-
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verlof, mij, verder zuidwaard , onder zulke Ara
bifche stammen te begeeven , daar men voor den
honger meer beveiligd was. Op deezen weg , be
zag ik de ruïnen van Arfinoë en Barca, doch, niets
merkwaardigs vindende , zette ik mijne reis naar

Ras Sem, of de Verfteende Stad, voort.
In 't begin deezer eeuw , had Kasfem Aga, ge
zant van Tripoli te Londen, de ongehoordfte leu
gens aangaande Ras Sem uitgebreid, welke echter,
in Engeland, geloof vonden. - De stad ligt vijf
dagreizen van Bengazi , en heeft geen water, be

halve eene bron van zeer onaangenaamen fmaak,
die met aluin bezwangerd fchijnt te zijn ; waarvan
daan ook de naam Ras Sem, of Vergiftbron, wegens
haare bitterheid, komt. De eenige overblijffels be
ftaan hier uit een vervallen toren, die waarschijn
lijk van de tijden der Vandaalen is. - Ik was niet
zoo gelukkig, dat ik de verfteende mannen, paarden,

vrouwen aan de karn , kleine kinderen , katten ,

honden en muizen vond, welke , gelijk zijne Bar
barijfche Excellentie den ridder HAN s s Lo A NE
verzekerde, hier te zien waren. - Ik moet ech

ter, om desgezants eer te redden, zeggen, dat hij
deeze leugens niet uitgevonden, maar flechts voort

geplant heeft. De Arabiers, die mij denwaard ver
zelden, beweerden hetzelve, tot dat ik er aankwam,

en mij van de onwaarheid overtuigde. Ik zag wel
muizen van eene zonderlinge gestalte; doch zij wa
ren niets minder dan versteend, maar zeer vlug ,

naamlijk, de dijerboa.
Ik kwam nu nader aan de kust, en bereikte Pto
lometa, eertijds Ptolemais. De poorten en muuren
der oude stad zijn nog hecht en sterk. Hier is een

verbaazende menigte Griekfche opfchriften, en nog
* * 4.
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een oude tempel, die merkwaardig is, omdat men
'er de oudste manier der Jonifche bouworde aan

ziet. - Ik vond hier een klein Grieksch vaar
tuig, welk van Lampedusa, een klein eiland bij
Kandia, graanen herwaard gebragt had, en nu we
der vertrekken wilde.

Teffens vernam ik, dat een

magtige stam Arabieren, welke de landstreek tus
fchen deeze stad en Alexandrie bewoont, onder
elkander in oorlog was, en de karavaan, welke ik

ontmoet was, geplonderd had, zoodat de meeste
bedevaartgangers, in de woestijn zonder water
verstrooid, hun leeven verlooren hadden , dat in
de stad Derna, daar ik meende heen te reizen, hon
gersnood en pest heerschten; en de boven- en bene
denstad met elkander in oorlog waren. Alle deeze
kwaade ti dingen deeden mij besluiten , deeze kust
te verlaaten, en aan boord van het Griekfche fchip
te gaan ; gelijk eene menigte andere menschen ins

gelijks deed.

-

-

In 't begin van Herfstmaand des jaars 1768,
gingen wij onder zeil. De wind was in 't eerst
gunstig ; maar floeg fchielijk tot storm over. Hoe
verder wij in zee kwamen, des te meer werd ik
van de onervaarenheid van onzen kapitein over

tuigd. Toen wij nog niet verre van de kust wa
ren, twee booten nog steeds aan het fchip lagen,
en

hetzelve ook reeds op eene verborgene klip

gestooten had, begon ik op mijne behoudenis be
dacht te zijn. Mijne Ierfche bedienden, die bei
den matroozen geweest waren, maakten terstond
de grootste boot los, en wij begaven ons daarin.
Dan, 'er sprongen ook zoo veele andere lieden in,
dat ons vaartuig overlaaden wierd. Wij stieten
wel , zoo fchielijk wij konden, van het fchip af;

doch de zee ging zoo hoog, en haare baaren wa
-
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ren zoo geweldig, dat wij in het grootste gevaar
waren.

Ik had alle mijne kleederen uitgetoogen ,

en hield alleen eene korte vest en linnen onder

broek aan , en een zijden gordel om hét lijf. In
het borstzakje der vest had ik een kleine brieven
tas en mijn horologie.
-

-

Naauwlijks waren wij twee bootslengten verre
van het fchip, of eene baar had de boot bijna ge
vuld. Het gehuil der wanhoop, daarop ontstaan
de , was erbarmlijk. Ik zag, dat de volgende baar
ons lot zou beslissen, en vreezende, dat iemand
dier ongelukkigen mij aangrijpen en neertrekken

mogt , riep ik mijnen bedienden in 't Arabisch en
Engelsch toe: ,, Wij zijn verlooren; die zwemmen
-, kan, volge mij!” En ik sprong in zee. Of dee
ze , of eene volgende baar de boot heeft omgesla
gen, weet ik niet. Ik zocht mij maar, zoo veel

mooglijk, van het schip te verwijderen. Ik was
een sterk en geoefend zwemmer, in mijne beste
jaaren, zeer gezond, en gefchikt, om allerleie ver
moeinis doorteftaan. -

Nu had ik een zwaaren

strijd tegen de golven, die mij, nu eens, naar het
ftrand wierpen , en, dan weder, met de branding
zeewaard te rug dreeven. ' Dan, na veele worste

lingen, gelukte het mij , eindelijk, het strand te
bereiken; doch alle mijne krachten waren zoo uit

geput, dat ik, waarschijnlijk, in flaauwte viel ;
want, van mijne landing af, wist ik, geduurende

eenigen tijd, niets van 't geen omtrent mij voor
viel.

De Arabiers, welke maar twee kleine mijlen van
de kust woonen, kwamen , nu , in menigte , en

plonderden het fchip. Zij bedienden zich daartoe
van eene der booten, die aan land was geworpen;

** 5
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ook hadden zij zelven eenige booten. Ik werd
door een hevigen flag, dien ik met eene lanfie,
van vooren met ijzer beslagen, in den nek ont

ving, uit mijne bedwelming opgewekt.

De flag

veroorzaakte mij zwaare pijn; doch hij gefchiedde

toevalliger wijze. Mijne Turkfche kleeding maak
te, dat de Arabiers mij voor een Turk hielden.

Mijne kleederen trokken zij mij, onder veel flaan,
stooten en vloeken, uit, en lieten mij naakt lig
gen-

-

-

Na dit voorval, kroop ik naar eenige witte zand
heuvels, daar ik mij, vervolgens, zoo veel moog

lijk was, verbergde. Dewijl ik naakt was, durf
de ik de tenten der vrouwen niet naderen, uit
vrees van nog flechter behandeling. Terwijl ik

hier nog zat, kwam een oud man, met eenige jon
ge Arabiers bij mij. Ik groette hen met het ge
woone Salam Aleikum ; welk maar één der jongen
beantwoordde, en wel in een toon, als of hij zich

over mijne onbeschaamdheid verwonderde.

De

oude vroeg mij , of ik een Turk was, en wat ik

:

daar te doen had? Ik zeide, dat ik geen Turk,
maar een arIIl

was, die de waereld

Gods wil, goed te doen;
ik wilde, thans, naar Griekenland reizen, om daar
doorreisde, ten einde,

mijn brood te verdienen; ik klaagde hem, dat ik,
bij de schipbreuk, alles verlooren had, en deed
het in een zoo weemoedigen toon, dat hij aan de
waarheid der zaak niet twijfelen kon. - De Ara

bier liet mij, terstond, een gescheurden morfigen
barakan omhangen , en beval mij, in eene tent te

gaan, in welker eenen hoek een lange fpies uitge
ftoken was, 't welk een teken van opperheerschap
pij zou zijn.
f

-
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Ik sprak hier den Scheik der horde, die met den
Bei van Bengazi en den Scheik van Ptolometa in

goede verstandhouding stond. Na veele vraagen,
onthaalde hij mij op eene overvloedige avondmaal
tijd, waarin ook alle mijne bedienden deelden, want
niet een van hun was, bij de fchipbreuk, veron
gelukt. - Na een verblijf van twee dagen bij

deeze horde, gaf de Scheik mij al het geroofde te
rug, en liet mij en mijne dienstbooden, op kamee
len, naar Bengazi brengen, daar ik den volgenden
avond aankwam. Niettegenstaande mijne aangewen
de moeite , kwam er van mijne verloorene teke
ningen, papieren en menigvuldige werktuigen, niets

te recht.

|

||

|

| |

Ik vond te Bengazi eene kleine Fransche floep,
welker kapitein, geduurende mijn verblijf, als kon

ful, te Algiers, dikwijls in die stad geweest was,
en aldaar verfcheidene gedienstigheden van mij ont
vangen had. Hij betoonde mij nu zijne dankbaarheid
daar voor, en bood mij, offchoon hij nog eene laa
ding graanen uit Morea wilde haalen, zoo veel geld

aan, als ik noodig had. De haven van Bengazi is

zeer vischrijk, zoo dat wij, met een klein net eene
groote menigte vingen. Deeze visch strekte ons met
azijn, peper en uien tot een goed voedsel ; zelfs

konden wij nog anderen daarmede geneeren. Wij
zochten ook de ongelukkige inwooners te onderrech
ten, gaven hun bindgaren en hoeken, om zelven
visch te vangen ; doch zij ftierven liever van hon

ger, dan dat zij , eene uur na den vloed , op de
fchoonste visfchen zouden geloerd hebben, offchoon
zij veelen zouden hebben kunnen vangen, eer het

weder hoog water werd.
Ik zeilde, aan boord deezer Franfche floep, met
-

- -
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een gunstigen wind, van Bengazi, en kwam in
vier of vijf dagen te Kanea , eene taarnlijk beves
tigde plaats, aan de westzijde van het eiland Kan
dia. Hier viel ik , wegens mijne fchipbreuk, bij
Ptolometa geleeden , en de gevolgen daarvan, in

eene zwaare ziekte, ook was ik van de slagen nog
niet ten volle hersteld, waarvan ik de merktekenen
nog lang behield. - Van hier stevende ik naar
Rhodus, daar ik mijne boeken vond , en van daar

naar Castelrosfo, een eiland aan de kust van Kara
manie, in klein Afie. : Hier kreeg ik bericht, dat

'er, niet verre landwaard in, prachtige ruïnen van
oude gebouwen te zien waren, doch mijne aanhou
dende zwakheid liet mij niet toe , derwaard te
gaan.

Van Castelrosfo, begaf ik mij, over Cyprus, naar
Sidon. Schoon mijne gezondheid nog zwak was,
deed ik echter, van daar, kleine reizen, landwaard,

in Syrie, naar den kant des Libanons en Antiliba
nons. Doch , wijl ik geene sterrekundige werktui

gen bij mij had, kon ik geene waarneemingen doen.
Ik wil dus, door mijne aantekeningen, deeze inlei

ding niet, onnoodiger wijze, vergrooten. Te Sidon werd ik, door den Engelfchen konful te

Tripoli , in Syrie, heer A BB o T, vriendlijk uitge
noodigd, om derwaard te komen. Uit die stad,
wordt een aanzienlijke handel met foda naar de
zoutputten bij Palmyra gedreeven. De Scheik van

Kariatien, eene stad, aan de grenzen der woestijn,
had met den Bassa van Tripoli een verdrag gemaakt,
om hem eene zekere hoeveelheid zoutachtige zee
planten, ten gebruike der zeepfiederijen , te leve

ren. Ik haastte mij, om met den Scheik vriendschap
te maaken; doch zij baatte mij niet, maar bragt mij

in gevaar, waarin hij mij niet beschermen kon.

-

In
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. In de woestijnen om Palmyra, houden zich twee

magtige horden Arabiers op. De eene heet Annecy,
en is vermaard, dat zij de beste paarden op den
aardbodem bezit; de andere , offchoon niet zoo
magtig, bestaat echter uit beter krijgsvolk, en wordt
Mowalli genaamd. De eersten bezitten het land ten

zuidwesten, in den rug des Libanons, van Bozra
tot Hauran, en zuidwaard tot de grenzen van teen

achtig Arabie en den berg Horeb. De laatsten be
woonen de vlakten, oostwaard van Damaskus, tot
aan den Euphraat, en voorwaard tot dicht bij
Aleppo. ,,

.

* *

* ) , F --- -
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Beide deeze horden hadden noch oorlog, noch
vreede met elkander, maar waren echter geene goe
de vrienden. Dit is eene onaangenaame omstandig
heid voor vreemdelingen, wanneer zij met de eene

of andere partij iets te doen hebben. - . Ik vernam
dit van eenen vriend te Hasfa, daar zich een Scheik
ophield, dien ik, door brieven, als een vriend des
Basfa van Damaskus, aanbevolen was. Deeze man

weet zijnen invloed te handhaaven, niet door magt,
maar door geduurig eene, Vrouw te trouwen, die
aan eene deezer horden, of aan beiden vermaagfchapt
is. Hierdoor is hij in ftaat, om voor de veiligheid
der wegen, en bijzonder van dien, langs welken de

booden van Konstantinopel naar Egypte gaan, en
die aan beide horden toebehoort, te zorgen. Zij
woonden, toenmaals, op eenigen afstand van elkan
der, en plonderden in zwervende partijen rondom

Palmyra. Deeze zijn, waarschijnlijk, die geenen,
welken de Engelfche fchrijvers Wilde Arabiers noe
men; anders weet ik niet, dat de eene horde

wilder

is, dan de andere, want zij zijn allen wild en woest

genoeg. ,,Dit is zeker, dat de jonge Arabiers, waar
: - - - - - -s : : : : : : : : : : dit
-

-
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uit de

vliegende partijen

bestaan, in de daad zeer

wild zijn, zoo lang zij buiten hunne legerplaats
rond zwerven ; en een vreemdeling, die onvoor

'ziens onder hen vervalt, en er met het leeven af
komt, mag zich voor gelukkig houden.
-

::

-

-

* Op mijne terug reis van Hasfia, was ik voornee
mens, zuidwaard naar Baalbek te gaan; maar, wijl
die ftad, toenmaals, door den Emir Toufef, eenen
vorst der Drufen, een Heidensch volk op den Li
banon, belegerd werd, keerde ik naar Tripoli te
rug, en reisde van daar naar Aleppo. Ik nam mij
men weg over het oude Byblus, Latikea, oudtijds

‘Laodicea ad mare, en Antiochie; allen plaatsen, die
door DRUM M oN D, en andere reizigers omstandig
befchreeven zijn. - Te Aleppo werd ik op nieuw
door de koorts, zeer hevig, aangetast; doch ik had
het geluk, hier den beroemden Doctor R Uss EL te
ontmoeten, door wiens bekwaamheid en bijzondere

zorgvuldigheid ik ras weder hersteld werd.
s? Nadat ik mijne gezondheid weder gekreegen had,
was mijne eerste gedachte de reis naar Palmyra. De
Mowalli waren toen niet verre van Aleppo gelegerd.

Ik vond gelegenheid, den Scheik deezer horde mijn
voorneemen bekend te maaken, en zijne hulp te ver

zoeken." Hij verzekerde mij, dat de weg noord
waard naar Palmyra langwijlig, bezwaarlijk, onvei
lig en kostbaar was. Hij kon mij niet raaden, dien
thans te kiezen. Hij beloofde mij, dat hij, in het
huis van eenen Arabier te Hamath, (de noordlijke
grenspaal des Heiligeny Lands) eenen vriend wilde
te rug laaten; wanneer ik dan over eene maand der
waard kwam, en den Arabier vond, kon ik mij ge

rust op hem verlaaten, verzekerd zijnde, dat hij
mij veilig naar Palmyra zou brengen.
Ik
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Ik ging nu naar Tripoli terug. Op mijne reis der
waard, scheelde het niet veel, of ik ware in de ri

vier Orontes verdronken.

Eenige Turkomannen

weezen mij eene verkeerde plaats aan , verze
kerende, dat ik de rivier aldaar veilig doorwaaden
kon. Doch niet verre daarin gereeden zijnde, stort
te ik met mijn paard, en teffens van hetzelve af,
in eene diepte. Een getrokken bus of fchietgeweer,
welk ik aan een lederen draagband over den fchou
der had hangen , belemmerde mij zoo zeer in het
zwemmen, dat ik zou hebben moeten zinken, zoo

ik mij niet nog, bij geluk, in tijds, van hetzelve
ontdaan had. Ik en mijn paard zwommen, ieder
alleen, naar den tegenovergelegen oever.

-

,
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• Te Tripoli gekomen zijnde, reisde ik op den be
ftemden tijd naar Hamath, op den halven weg naar
Palmyra, trof daar mijnen leidsman aan, en ging
met hem naar Hasfia , en verder naar Kariatien,
daar ik, tot mijne groote verbaasdheid, twee dui
zend man van de horde Annecy gelegerd vond. Intus
fchen fcheen de twist tusschen deeze horde en de

Mowalli bijgelegd te zijn, wijl van iedere horde
een bejaard man ons naar Palmyra verzelde. Ook

gaven de beide horden ons kameelen, om des te ge
maklijker te reizen; en wij kwamen, in éénen dag
en twee nachten, de woestijn tusschen Kariatien en
Palmyra, behouden door. - - -3 °
-

5

5

-
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Kort voor dat wij de prachtige overblijffels van

Palmyra in 't gezigt kreegen, moesten wij eenen
heuvel van witten groven zandfteen beklimmen. Zoo
Tas wij den top bereikt hadden, genooten wij het

fchoonfte uitzigt, dat menschlijke oogen maar kun
nen aanschouwen. De geheele ruime vlakte aan on

ze voeten scheen ,
*-

*

met de prachtigste zoouwen',
-
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zoo dicht bezet te zijn, als of zij aan elkander la
gen, allen van de treflijkste evenredigheid, fchoon
fte gedaante en witten steen, op eenigen afstand

naar marmersteen gelijkende. Aan het einde stond
het zonnepaleis; een gebouw, overwaardig om een

zoo onvergelijklijk tooneel te fluiten. - Het was
onmooglijk, dat twee persoonen hier iets van de

ontelbaare sieraaden uittekenen, of het geheele af
meeten konden; ook was dit niet noodig, daar

de

heer woo D dit , reeds, ondernomen en met zog
veel roem uitgevoerd had.
f'

'

.

:

Voor mijn vertrek van Palmyra, deed ik, met
een quadrant van HAD HEY, waarneemingen om

trent de breedte deezer plaats. Het werktuig had,
waarschijnlijk, door de overvoering iets geleeden;
want de wijzer ging ongemaklijk en als bij fpron
gen , t zoo dat ik het niet voor eene volkomene
waarneeming wil uitgeeven. Doch, na alle de zorg

en naauwkeurigheid, die ik in het werk heb ge
fteld , geloof ik echter, dat de bepaaling van 33°

58' voor de breedte van Palmyra, nader bij de
waarheid zal komen, dan eenige andere. En we

derom, daar de afstand van Palmyra van de kust (9),
e

"

"

4

e
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(9) Zonder er gebruik van te willen maaken, of de
moeite te neemen, om alle de onnaauwkeurigheden en mis

ftellingen, welken ik, bij de bearbeiding deezer verkor
ting van des heeren J. B R UC Es Travels, in derzelver Ab
kurzung durch E. w. c U HN, in 1791, in twee deeltjes,
in klein Octavo , te Rinteln , uitgekomen (dezelve
uitgaave , waarvan profesfor: H Ass EN CAMP, in zij

ne Theologifche Annalen, met zoo veel roem spreekt)
of in & r Hoogduitsche Overzetting van dit werk
--

*

-
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in eene rechte lijn, honderd en zestig Engelsche mijlen
bedraagt, en dat merkwaardig voorgebergte op de
kust van Syrie, tusschen Byblus en Tripoli, onder
den naam van Theouprofopon bekend, nagenoeg vol
komen west van , of onder denzelven evenwijdigen
cirkel met Palmyra ligt, zo houd ik het daarvoor,
dat deeze stad, 37° 9' (oostwaard) van de sterre
wacht van Greenwich ligt,
-

Van

-

+--------

2-

------

-

door J. J. voLE MANN, welke in 1790 en 1791 te Leip:
zig ten voorsehijn is gekomen, ontdekt heb , of
nog mogt ontdekken , den Nederduitschen Leezer mede

te deelen, of er hem mede lastig te vallen, daar het hem
geene nuttigheid kan aanbrengen, kon ik echter niet na
laaten, de twee misslagen, door beide die heeren, in deeze

afdeeling begaan, tot een enkel staaltje, hier bij te brengen.

1. Het gebrek, dat de heer » R U ce aan zijnen quadrant
waarnam, drukken zij beiden op deeze wijze uit: ,, weil

, der zeiger ruckweife gieng,” dat is: ,,wijl de wijzer rug
, waard ging.” Voorwaar wel een groot gebrek! En dan
nog te durven zeggen, dat de waarneeming, met zoo een
volstrekt onbruikbaar werktuig genomen, alle de voorgaan
den in naauwkeurigheid overtreft! luidt zeer vreemd. Od

dertusschen heeft de heer BR Uce dit ook niet gezegd,
Hij schrift: as the index went unpleafantly, and as it were by
ftarts. Hoe men zulks door rug waard te gaan heeft kunnen
vertaalen, begrijp ik niet, daar het, integendeel, het bo

vengemelde idee duidlijk influit. 2. En bij de bepaaling
van den afstand van Palmyra van honderden zestig Engel
fche mijlen, hadden beiden van de kust uitgelaaten; 't welk

den zin ten eenenmaal onverstaanbaar maakte.

Ik zou

hieruit bijkans besluiten, dat de gemelde Abkurzung van

BRU ce's Reizen, voornaamlijk, volgens de Hoogduit
fche Overzetting gemaakt is; 't welk geenzins tot lof def
zelve ftrekt. Aant, des N E DE R b. U1T d.
**

'
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Van Palmyra reisde ik naar Baalbek, omtrent hon
derden dertig mijlen van daar gelegen. Ik kwam er

op denzelven dag aan, toen mijn vriend , Emir
Youfef, de ftad veroverd en de regeering veranderd
hebbende, weder van daar vertrok.

- -

Baalbek heeft eene aangenaame ligging, in eene
vlakte, westwaard van den Antilibanon, metovervloed
van water en veele tuinen. Het ligt omtrent vijftig
mijlen van Hasfia, en dertig van de naaste zeekust,
of het oude Byblus. Het binnenste van den grooten
tempel te Baalbek, dien men meent der zonne toe

gewijd te zijn, overtreft alles, wat men te Palmyra
aantreft, jaa, al het beeldhouwerswerk, dat ik ooit
in steen gezien heb.
Uit nieuwsgierigheid reisde ik voorbij Tyrus, en
vond de droevige voorzegging, E zE cH. XXVI: 4,
5, vervuld, naamlijk: dat Tyrus, die koningin der
fteden, een gladde fteenrots, tot uitfpreiding van net
ten, zou worden. Een paar arme visfchers met ge
ringe netten hadden juist hun werk, met flecht ge

volg, verricht. Onder belofte, dat ik hunne net
ten wilde betaalen, overreedde ik hen, dezelven uit

tewerpen op die plaatsen, alwaar, volgens hun zeg
gen, fchulpvisfchen konden gevangen worden, in

hoop, of zij veelligt eene van die vermaarde pur
perflakken mogten ophaalen. Doch het gelukte niet;
en hierin was ik veelligt zoo gelukkig, als de oude
visfchers ooit geweest zijn. De purperflak van Ty
rus schijnt maar een voorgeeven geweest te zijn, om
hunne kennis van de cochenille te verbergen - 1 o D :
Want ,

(10) De heer B LUM EN BA cH maakt hierop de vol
gende aantekening: ,, Deeze inval van den heer » Ru c &
22

is.

1 N L E 1 D 1 N G.

zow

want, hád hünne verwerij enkel van de purper
flak afgehangen, dan zouden zij, wanneer ook
ge

, is al te gewaagd, om in ernst wederlegd te worden.
, Hoe was het hem mooglijk, dit Mexikaansch infekt in
, Tyrus te vermoeden, en , daarentegen, van alle de
, naauwkeurige, omstandige berichten der ouden, aan
, gaande de visfcherij en het gebruik der purperslakken,

, onkundig te zijn ! Met zijne gewoone vlijt heeft de
. , heer profesfor sc HNEIDER de historie deezer gewig
, tige verwerij der ouden, in zijne bijvoegfels bij ULLoA's

, reis naar Zuid-Amerika, B. II, p. 377. enz. [der Hoogd.
, Overzetting]: opgehelderd. - Men vergelijke hier
, mede de zeer volledige opgaaf van de plaatsen der ou
, den nopens dit onderwerp, in PAs cHAL 1 s AM AT 11
, libello de reftitutione purpurarum, waarvan de laatste uit
- , gaaf in 1784, te Cefena, in groot quarto, uitgekomen

, is. Bij dezelve is gevoegd des geleerden Venetiaanfchen
, apothekars Jo H. BA PT. c AP EL L1 diff de antiqua et

, nupera purpura, met aanmerkingen van AMATI.”
's

, , 1 sep

- ,

"

,

De heer G ME LIN voegt er in zijne Anmerkungen zu
3. Bruce's Reijen nach Alysjinien, p. 7 en 8. nog bij,
, Kan niet het strand langs deeze kust, federt eeuwen,

, door natuur en kunst veranderd zijn, en is het niet,
, wanneer men volgens zekere blijken oordeelen wil, in

, de daad veranderd? En konden dus niet, zoo als wij
, dikwijls gelijke gevolgen uit gelijke gebeurenisfen zien
, ontstaan, bewooners deezer zee, die voorheen hier
, zeer gemeen waren, deels daardoor , deels door het

, menigvuldig gebruik, welk men van hun maakte, ver
, looren, ten minste uit deeze streeken vertrokken zijn ?
, Hoe kon de heer B R U CE zich ook verbeelden, dat de
, Tyriers hunne purperslak, slechts voor hunne stadspoor
, ten , slechts op hunne kust, verfameld hebben; daar
*

-

*** 2

» zij,
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geheel Tyrus gevischt had, geene twintig ellen in
het jaar geverfd hebben.

Bij

, zij, ten tijde van hunnen bloeienden koophandel, alle
, de zeeën en kusten bezochten? De heer F. o Rs KAL,
, reisgenoot van den heer N 1E BUHR, vond de ei
, genlijke purperslak, murex ramofus, op de Arabische

, kust; volgens zijne defcript. animalium &fc. p. XXXIV.".
In het meergemelde Aanhangfel, vindt men bl. 92-95,
omtrent dit belangrijk ftuk, nog de volgende gewigtige
aantekening, welke hier verdient geplaatst te worden. De

naam des fchrijvers is er niet bijgevoegd; 't welk hij an
ders wel had moogen doen.
,,'t Was te veel verwacht, dat een paar onkundige Tyri
fche visfchers, met hunne armhartige netten , terstond

eene purperslak zouden ophaalen. Zonderling is het be
fluit, welk de heer BRUcE daaruit opmaakt: dat de ou
de purpervisschers te Tyrus niet gelukkiger mogten ge
weest zijn; en dat de purperslak zelfs wel een bloot voor

geeven der Tyriers fchijnt geweest te zijn, om hunne ken
nis nopens de cochenille te verbergen. - Deeze laat
fte onderstelling, en de berekening, dat, wanneer ook ge
heel Tyrus gevischt had, men geene twintig ellen in 't
jaar zou geverfd hebben, zijn de sterkste bewijzen van de
grootste onkunde in de geschiedenis der oudheid. De vol
gende aanmerkingen zullen dit in het helderst licht stel
len.”

,, I. Vooreerst, is het eene groote vraag: of op de bloo
te onbestemde verklaaring van fommige onkundige vis

fchers, dat juist omtrent deeze plaats fchulpvisfchen ge

vangen werden, iets met grond mag gebouwd worden ?
En, wanneer dat ook plaats had, berust het nog steeds op
tijd
«
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Bij mijne terugkomst in Sidon, vond ik daar brie
ven uit Europa, en vernam, dat mijn vriend, Dr.
R. U S

tijd en omstandigheden, op toeval, op ervarenheid of on
ervarenheid der visfchers , en op de gesteldheid hunner

werktuigen, of zij het geluk zouden hebben, om aan de
verwachting te beantwoorden.”

,, II. In de tweede plaats, wanneer de heer BRU c E., die
het aanweezen der purperslak, welker geslacht en foorten
den liefhebberen der natuurlijke historie nu naauwkeuriger
‘bekend zijn, bijkans in 't geheel in twijfel schijnt te trek
ken, van eene ongelooflijke schaarschheid deezer schulp
visfchen zoo nadruklijk spreekt, dan moet hij het zich ech
ter wel laaten gevallen, dat wij hem, in deezen, de ge-,
tuignisfen der oudheid tegenwerpen. Wanneer wij PL I
N 1 U s leezen, schijnt het, als of het eerst in deeze eeuw
voor den heer BRU c E voorbehouden geweest ware, ons
aangaande de ongelooflijke fchaarschheid der purperslak

ken in de oude tijden te onderrichten. Dan, het is jam
-mer, dat wij zoo veele redenen hebben, om in geene

zaaken omtrent nieuwopkomende leeraars ongelooviger
te zijn, dan in zaaken, de oudheden betreffende, waarin
het eenig en alleen op getuignisfen der oudheid aankomt.

- De ouden zeggen niet eens met een enkel woord, dat
men het zap der purperslak, om het te vermenigvuldi
gen, met coccus , of hermes , verbasterd hebbe. Dit al
11een zegt PL1N1 Us met duidlijke woorden: dat de stof
fen, met coccus geverfd, fomtijds, om hunne verf te ver
* beteren, nog ten laatste eens in Tyrisch purper hebben
- moeten gedoopt worden. - Bij deeze omstandigheden
, zal men, onzes bedunkens, niet onduidlijk kunnen waar,

neemen, dat de verf der purperslakken in eene genoeg
zaame menigte kon bereid worden, en dat dus die onge

looflijke schaarschheid van het fchulpdier zelf, welke de
-

-
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R Usse L, mij, uit Londen, een voortreflijk fpie
gelteleskoop, twee voet wijd, en een acromatisch ter
-

les

,

heer BRUCE ons wil diets maaken, in 't geheel niet
blijkt. - Wij hebben des te minder grond, om zijne
onderstelling aan te neemen , dewijl het naar het getui
genis der ouden , en het onderzoek van verfcheidene
nieuweren zeker is, dat tot het purperverwen niet eene
foort van zeeschulp, maar veelerleie foorten van murex

gebruikt werden, en dat men deeze-foorten van murex
niet veelligt, alleen en met uitfluiting, in de streek van

Tyrus, maar op verscheidene plaatsen der. Middelandsche
zee, aan de Afrikaansche en Europeesche kusten derzel
-

n)

ve, vischte.

- -

- -

-

-

-

e
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-
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,, III. De derde bijzonderheid, welke wij den heer
BRU cE kunnen" tegenwerpen, is de uitgemaakte weezen

lijke verscheidenheid des Tyrifchen purpers van alle der
gelijke roode kleuren der oude en nieuwe verwerijen. De
kleur, welke het Tyrisch of Phenicisch purper, volgens
de eenpaarige opgaaf der ouden, had, stak, tegen de ei

genlijke kleur des hermes of coccus en der cochenille, zoo
"zeer af, dat de gemelde onderstelling, zelfs van deezen
kant beschouwd, gantsch verwerplijk wordt. - Het pur
per was drievouwig. - Eene foort was van eene donker
roode kleur, die nabij het violet kwam 3 of, gelijk HUET

zich niet onbillijk uitdrukt, naar die kleur zweemde, wel
ke men naar gedroogde roozen, rofe fechée, benoemt, en

naar die geene geleek, welke de bladen van wijnstokken
aanneemen, wanneer zij dreigen aftevallen; dus bijkans
dezelve met die kleur, welke men aan de binnenste stree

pen van den regenboog waarneemt. * Eene andere foort,
welke het hoogst geacht werd, was van eene nog hooger

roode kleur, gelijk ossenbloed, of over 't algemeen ge
ronnen bloed. Laus ei fumma, zegt PL1N1 us, in colore
Jan

u 2'

w
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lescoop van D o L Lo ND, in deugdzaamheid aan een
fpiegelteleskoop van drie voet bijna gelijk, met een
voetgestel, uit famengefchroefde ftaven bestaande,
gezonden had. - Met deeze beide werktuigen, en
het beweegbaar quadrant, welk mij, door de voor

fpraak van den graaf DE BUF F oN, op bevel van
koning LoDEwYK den vijftienden van Frankrijk, uit
de

fanguinis concreti; - en c Ass 1 o Do R Us beschrijft ze door
obfcuritas rubens, nigredo fanguinea. - De derde foort
was helder, maar in verre na nog niet naar het fcharla
ken gelijkende, Deeze foort werd minder geacht. - Dee

ze verscheidenheden van het purper hadden haaren grond,
deels, in de gebruikte menigte van het purperslakkenbloed,
deels in de toebereiding, en gesteldheid, en maat der in
mengfelen. - Het eigenlijke purper, het mogt dan van
de eerste of tweede foort zijn, was dus van eene donker
roode kleur.

Het fcharlaken, daar en tegen, of coccus ,

was ligtrood en vuurig. - Waarfchijnlijk, zou de cöche
mille, of het karmozijn, het naast bij het waare purper
komen.”

-

-

-

-

-

,, IV. Dan, in de vierde plaats, is het niet aan den min

ften twijfel onderworpen, dat de ontdekking van het ge
bruik des coccus niet eens tot die tijden opklimt, in wel
ken, volgens een algemeen getuignis der oude fchrijve
ren, de Tyriers of Pheniciers bereids purper verfden; en

dat de cochenille eene nog veel laatere uitvinding en eene
zaak is, die den ouden gantschlijk onbekend was.”
**

*

-

* *

-

e

*

*

,,V. Dat, eindelijk, het purper der ouden niet de coccus,
of het scharlaken der ouden, ik laat staan de kochenille
/ of karmozijnkleur geweest zij, blijkt duidlijk uit het een.

stemmig taalgebruik der oude schrijveren. De purperver

wige kleederen heeten bij hen vertes conchyliate.” *

*** 4
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de koninglijke krijgsakademie van Marseille, gezon
den werd, en dat ik te Alexandrie ontving, ..eb ik
de geheele reis volbragt. Ik bezit ze zelfs nog in
den besten staat; 't welk zoo veel te meer te ver
wonderen is, omdat, volgens het bericht der mee

fte reizigers, metaalen spiegels, binnen de keerkrin
gen, zoo zeer aan den roest onderhevig zijn, dat
zij, na eenige waarneemingen, in of nabij het zenith
gedaan, onbruikbaar worden. - Van Parijs kreeg
ik ook een tijdmeeter en een horologie met een fe
kondenwijzer. Alle deeze omstandigheden versterks

ten mij in mijn voorneemen, om mij van Sidon naar
Egypte te begeeven.

.

.

:

Ik had nu de bouwkunde in haare volkomenheid
en in haar verval gezien ; maar ik wilde ze ook
in haaren oorsprong onderzoeken , en daartoe was
eene reis naar Egypte noodig.
-

No R DE N , Po coc K E , en andere reizigers,
hadden goede berichten aangaande de Egyptische
bouwkunde, de grootte hunner tempelen, derzelver

bouwstoffen, beeldspraaken, verguldfel, fchildering
en den staat, waarin dit alles tegenwoordig nog ge
vonden wordt, gegeeven. Doch ik hield mij ver

zekerd, dat er, vooral ten aanzien der eerste even
redigheden hunner pijlaaren , en der samenstellin
hunner grondtekeningen, nog wel iets te leeren
was. Bijzonder fcheen mij de stad Dendera, het
oude Tentyra, nog veele stof daartoe aan de hand
te* *zullen
geeven. Ik had bereids veele waarneemin
e'
*
•gen over de voortgangen der Griekfche en Romein
fche bouwkunde in verscheidene tijdperken verfa
*

e

e

meld, en genomen van voorbeelden, welken ik zelf
gemeeten had. Ik was van meening, en ben het nog,

dat, wanneer wij onzen maak voor
t-

":
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der ouden enkel naar voorbeelden, in Italie te vin

den, wilden vormen, dezelve niet veel daarbij zou
winnen. Naar mijnen dunk, was er, in Egypte,
nog veel , de evenredigheden en de uitvoering be
treffende, onnagevorscht gelaaten, welk ik besloot
te onderzoeken. Het gevolg van dit alles was de

reis zelve, welke in dit werk beschreeven wordt.
III, Nog ben ik, volgens mijne belofte, den
leezer schuldig, reden te geeven, waarom de

uitgaaf, mijner reisbeschrijving zoo lang ver
traagd is. - Ik reisde in Abysfinie , een land,
waar, toenmaals, burgeroorlogen, rooverijen, ge

welddaadigheden en eene volkomen regeeringloos
heid plaats hadden, - Mijne brieven moesten door

verre wegen en fchriklijke woestijnen gaan. Wie
kan zich nu nog verwonderen, dat men, in langen
tijd, niets van mij hoorde in Europa. Een enkele
brief, met een handschrift wegens eene fom gelds,
te Gondar, van eenen Griek geleend, kwam behou

den tot Kairo. ; alle de anderen gingen verlooren.
Mijne vrienden in Engeland hielden mij voor dood;
mijn vermoogen fcheen dus zonder eigenaar te zijn;
en werd, wijls mijn dood bezwaarlijk te bewij
zen was , den' geenen gemeenschaplijk overgelaa
ten, wier recht zich niet verder, dan tot het kort

ftondig bezit van dien tijd, uitstrekte. - Ik werd,
door dit middel, bij mijne terugkomst, in eene me
. nigte pleitgedingen ingewikkeld, van welken één

tien jaaren duurde, en anderen nog niet geëindigd
zijn. - De boosaartige koorts, welke ik mij, te

Bengazi, op den hals haalde, was zoo ingeworteld,
dat zij, meer dan zestien jaaren lang, fomtijds we
derkwam, en alle aangewende hulpmiddelen hardnek

kig tegenstond. - Mijne echtgenoote werd door
eene uitteerende ziekte overvallen. Ik was verpligt,
-

* **
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gestaadig voor haar te zorgen, en, nadat ik negen
jaaren lang in bekommering voor haar geleefd had,
bragt de ziekte haar, in 1784, in vroegen ouder

dom, in het graf.
Liefde tot eenzaamheid is altijd het gevolg van
droefheid , en van deeze omstandigheid bedienden
zich mijne vrienden, om mij aan te fpooren, ten

einde ik mij, na zoo veele gevaaren doorgestaan te
hebben, door een ongeluk, waaraan alle menschen
bloot gesteld zijn, niet zou laaten overwinnen, en

daardoor de verwachting niet te leur stelde, welke
ik, voorheen, van mijn best en onverschrokken ka

rakter gegeeven had. En onder deezen, heeft de
waereld de bekendmaaking van mijn werk, indien
het anders eenige verdiensten heeft, bijzonder aan
het verzoek, en de hulp, en den raad van den braa

ven heer DA 1N E S BARRIN GT oN, met wien ik,
van mijne fchooljaaren af, eene onafgebroken vriend
fchap onderhouden heb, te danken.' g,
-

Ook is 'er, federt het besluit genomen was, niet
veel tijd verstreken. Aan stof, op de plaats zelve
verfameld, ontbrak het niet. » Zelden verschoof ik

de aantekening, van het voorgevallene tot den vol

genden dag. Wanneer gesprekken of bewijzen moes
ten bijgebragt worden, kan ik mijnen leezer verze
keren, dat zij dikwijls eenige oogenblikken daarna
ter neergesteld wierden (11).
:

-

-

-

'7

e -- --

"
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.

. . . . IV. Ein- .

:

--------

--(11) Eer wij tot het uittreksel zelf uit JAM Es BRU
CE's travels overgaan, zal het niet ongevoeglijk zijn, eerst
nog met een woord eene tegenwerping, door fommigen
tegen zijne reis, over 't algemeen beschouwd, gemaakt,
voortestellen en wegteruimen.
-

De reis van den heer Bruce, lang aangekondigd, lang
Ver
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IV. Eindelijk zal ik, in deeze Inleiding , nog,
voor zoo verre het noodig is, moeten antwoorden

op
verwacht, was, eindelijk, pas ten voorschijn gekomen, of
zij verwekte eene opmerkzaamheid, en werd met eene

deelneeming ontvangen, die aan weinige werken van dee.

zen aart gebeurt. Men deelde ze, als om strijd, in over
zettingen, uittreksels en tijdschriften, mede, en las ze met
groote begeerte. - Terwijl eenigen de nieuwe berichten
en ophelderingen der oudheid met verwondering ontvin
gen, leiden anderen, die het werk geleezen hadden, het:
zelve grootdeels met zulk ongeloof uit de hand, dat zij
het meer voor een reisroman, dan voor eene reisbeschrijving hielden. - Men ging zelfs zoo verre, dat men twij
felde, of BRU c E. wel ooit in Abyssinie geweest was.

Deeze verdenking, zoo zeer tot oneer van den beroem

den reiziger strekkende, dat hij ze liever met verontwaar
wilde verachten , dan ze zelfs met den minsten trek
opzetlijk wederleggen, zullen wij hier kortlijk afwenden.
De volgende bijzonderheden, meer dan genoegzaam,

diging

om het bedoelde oogmerk te bereiken, weet men met vol
le zekerheid.
In 1764 kreeg de heer BRU ce, tot dien tijd Britsch
konful te Algiers, verlof, om langs de kust van Noord
Afrika eene reis te doen, voornaamlijk geschikt, ten einde

de bouwkunde der ouden uit de prachtige overblijffels der
zelve optehelderen. Hij leed op dezelve schipbreuk, ver
loor zijne wiskundige werktuigen, doch ontving, op voor

»fpraak van de Fransche akademie der weetenschappen, we
derom een quadrant , om zijne reis naar Abyssinie te beter
te kunnen onderneemen.
Hij was hierop in 17 8, in Fransche en Engelsche hui

zen te Aleppo, en wenschte te Sidon vraagen van geleer
de vrienden over Abyssinie te ontvangen, doch die hem
- daar niet meer aantroffen. . .
. . .
- De heer NewLAND heeft zich, in zijne kaart van de
Rooze zee, van de waarneeming van den heer e Ruce

over de zeehaven van Dsjidda, met vrucht bediend.
Den
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op deeze vraagen : - Waar kreeg de reiziger geld
genoeg, tot onderhoud voor zich en voor tien
Ineil

Den vijftienden van Louwmaand des jaars 1769, kreeg
de heer D AL R YMP LE eene waarneeming, door onzen
reiziger in Abyssinie gemaakt.
Tusschen den tienden van Louwmaand deszelven jaars,

en den vijfden van Wijnmaand des jaars 1772, heeft de
koninglijke wiskunstenaar te Greenwich, van den heer
» R U cE, verscheidene sterrekundige en andere waarneemin
gen, allen tusschen den dertigsten en acht en dertigsten
graad der oostlijke lengte van Greenwich, en den twaalf

den en acht en twintigsten graad der noordlijke breedte
gedaan, ontvangen en getoetst.
Den vijftienden van Louwmaand des jaars 1773, kwam
de heer B R Uc E met eenen Griekfchen dienstknecht M 1

cHAë L, wlens verhaal met de berichten van zijnen heer,
bijzonder ook aangaande de reis naar de bronnen des Nijls,
overeenstemden, te Kairo; alwaar de heer AN TE s hem,

geduurende vier maanden, door veele, voor zijne zending
zeer belangrijke gesprekken, met hem gehouden, leerde

kennen. - Deeze geweezen zendeling der broedergemeen
te was, terwijl men deeze berichten verfamelde, na een
elfjaarig verblijf in Kairo, juist in Engeland, te Fulnek,
bij Leeds, woonachtig, en wist ook, uit Abyssinie zelve,
meer berichten aangaande den heer BRU c E, door oogge.

tuigen, welke deels wissels van hem van daar naar Kairo
bragten, deels anders hem daar gezien, zelfs met hem on
der den naam, MAAL IM JA kuB e, dat is, Doãor Jakob;
omgang gehad, en nu ook te Kairo Abysfinisch met hem

fpraken. - Hij wist ook van de Franciskaner monniken te
Esne, dicht bij Asfouan, de uiterste stad in Opper-Egyp
te, dat de heer BRU c E zijne terug reis door de Nubische

woestijn genomen had. "
Eindelijk heeft men aangemerkt, dat het den heer BRU
CE noch aan de noodige kosten tot zulk een onderneeming,

noch aan moed en werkzaamheid daartoe ontbreekt; dat
hij
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menschen, op eene zoo lange reis? - Hoe was hij
in staat, het voordeelig karakter van eenen arts
niet te achten, en zich daardoor noch geld , noch

befcherming de bezorgen? - Hoe maakte hij het, dat
hij, te Gondar, tegen de gewoonte van andere reizi
gers, zijne onafhanglijkheid en gelijkheid, zelfs ten
hove , behield ? - Ik zal met genoegen , en, zoo
ik hoop , voldoende hierop antwoorden.

Al wie ook nog zoo weinig onderrecht en beschaafd
is, heeft echter altijd een groot overwigt over ruu
we natien, en bij zulke gelegenheden ondervindt men
eerst de groote voordeelen der opvoeding. Herberg
zaamheid is eene deugd van barbaaren, naar maate
zij ruuw en onbeschaafd zijn. Het was staatkunde

en overleg, dat ik mijne onafhanglijkheid in Abysfi
nie zocht staande te houden. De flechte bejegening,

welke andere reizigers in Abysfinie ondervonden
hadden, ontstond uit de geringe meening, welke
men van hunnen perfoon had. - Dewijl ik naar
een hof reisde, daar een groot koning, door prach
tige tijtels onderscheiden, zijn verblijf hield , en
wiens

hij ook eene groote vaardigheid, om taalen te leeren, be
zit; wiskundige werktuigen weet te gebruiken; de teken
kunst en dergelijke meer verstaat.

Hier komt nog bij het getuignis van den president eener
geleerde maatschappij in Bengalen, heer w1 L L1 AM Jo
NEs, die, in Calcutta, met een gebooren Abyssinier over
eenen Doctor-Jakob, waarschijnlijk den heer JA K o B BRU
c E, omstandig gefprooken, en een loflijk bericht nopens
hem van denzelven ontvangen heeft; welk professor BLU

MENBach, uit het eerste deel der Afiatick Refearches, in zij
me voorreede, voor het eerste deel der Hoogduitfche vertaa
ling van BRU cE's reizen geheel overgenomen heeft. Aant.

des NEDER D. UIT G.
-

,

:

-
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wiens troon door eene menigte edellieden , iever
zuchtig op hunnen adeldom en eer, omgeeven was,
besloot ik tot een tegengesteld gedrag, en zocht, oot
moed en onderwerping, zoo veel mooglijk, te mij.
den. In den firman, die de Britfche gezant, te
Konstantinopel, bij den Turkfchen keizer, voor mij

uitgewerkt had, werd mij de tijtel van Bei Adze,
dat is, een edelen Engelschman, gegeeven, en er

was uitdruklijk bijgevoegd, dat ik in dienst des ko
nings van Engeland was. In de menigvuldige brie
ven van aanbeveeling, welken ik van Kairo en Dsjid
da mede nam, was dit, insgelijks, duidlijk aange
merkt. Ik was daarin geschilderd als een man, die

tot hen kwam, niet om bijstand te zoeken, maar
die zelf groot vermoogen bezat, en niets meer be

geerde, dan veiligheid en bescherming voor zijn per
foon. Dezelve brieven gaven ook te kennen, dat ik
een arts was, doch niet zoodaanig een , die zijne
kunst voor geld oeffende , maar de kranken enkel
uit vreeze voor God en liefde voor den naaften ge
11:1S

Ik zocht mij overal zoo te gedraagen, dat ik het
fcheen te verdienen, den gemeenzaam en omgang

van hunnen voornaamen adel te genieten, en een
vreemd gast van hunnen koning te zijn. Met een
woord : ik was arts in de stad, krijgsman in het
veld, en overal hoveling. Een karakter, daar eene
foort van achting mede verbonden is. In geene
weetenschappen kon ik mij met hun vergelijken,

want zij hadden geene. Van de muziek verstaan zij
iets. In eeten en drinken overtroffen zij mij groot
lijks.
-

s

-

'
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-

In de kunst van te paard te rijden, handhaafde
ik mijnen rang over hen met opzet. Geduurende
mijn
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xLvir

mijn lang verblijf onder de Arabiers, had ik eene
bijzondere vaardigheid in het bestier van paarden

verworven. Ik had mijn eigen zadel en toom, en
kocht een paard naar mijnen zin, welk ik zorgvul
dig bereed. De Abysfiniers zijn de flechtste ruiters
der waereld. Zij hebben ook flechte paarden, die
met onze zoogenaamde galloways uit Schotland en
VWales niet eens te vergelijken zijn. Hun paarde

tuig is nog slechter. Zij weeten geen schietgeweer
te paard te gebruiken. - Een geweer met twee
loopen hadden zij nooit gezien; ook wisten zij niet,
dat men met zoo een geweer flechts twee fchooten,
doen, maar meenden, dat men 'er bestendig mede

vuuren kon. Dit alles gaf mij een grooten voor
rang boven hen.
Hier kwam nog bij, dat ik in mijnen besten leef
tijd, en van geene onaangenaame gestalte was. Ik
had ook een goeden fmaak, om mij net te kleeden.
De taal des lands fprak ik vaardig. De genegenheid
van het fchoone geslacht zocht ik door een beschei
den en eerbiedig gedrag te winnen.

Daardoor ver

kreeg ik, in korten tijd, een groote ondersteuning
ten hove. Jaloersheid kennen de Abyssiniers niet,
maar zij zijn integendeel zeer onverschillig. .
,"

*

-

Met geld was ik rijklijk voorzien. Bij den stadhou
der van Dsjidda had ik crediet tot de fom van vierhon

derd ponden sterlings toe; en ook nog bij een Turk
fchen koopman. Insgelijks was ik den eersten staats
dienaar des Sjerifs van Mekka, METIKAL Aga, aan
bevolen. Bij goed overleg was dit reeds genoeg
zaam. En wanneer ik kapiteins van Engelfche Oost

indische fchepen aantrof, ondersteunden zij mij rijk
lijk, doordien zij grootlijks wenschten, mijne reis te
bevorderen. Ik wil echter niet ontkennen, dat het
-

Inl]
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mij nimmer aan hulp ontbrooken heeft; doch het

was enkel uit verzuim, dat ik niet bijtijds daarvoor
gezorgd had ; of, wanneer de Mohammedaanfche

kooplieden afweezig waren.

Bij die gelegenheden

nam ik mijne toevlugt, voornaamlijk, tot de Grie
ken. Deeze overvloed stelde mij in staat, om steeds
op gelijken voet te leeven.

Kwakzalvers kunstgreepen, bij voorbeeld, voet
zoekers, vuurpijlen enz. te maaken, werden hier
hooggeacht. Indien ik laag genoeg geweest was,
die te oefenen, zou ik groote voordeelen hebben

kunnen behaalen.

Men zou mij ook niet hebben

laaten vertrekken, indien mij niet eene onweerstaan

bare zucht naar mijn vaderland overvallen, en mij

ne gezondheid ten eenemaal gekrenkt was. En, des
niettegenstaande kreeg ik geen verlof, om Abysfinie
te verlaaten, dan onder plechtige belofte van te
zullen wederkomen.

Intusschen had deeze mijne leevenswijs ook haa
re nadeelen. Te Gondar beveiligde mijne onaf
hanglijkheid mij tegen de laagen der priesteren. Te
Mafuah was ik er bijkans om vermoord; en te
Sennaar had het mij , nagenoeg, het leeven ge
kost, was ik niet zoo voorzigtig geweest, mijne

onafhanglijkheid bij tijds te verlaaten. - Dan de
Godlijke Voorzienigheid en de bewaaring des He
mels was mijne voornaame befcherming. Op mij
ne ondervinding maak ik zoo weinig ftaat, dat ik
overtuigd ben , dat , wanneer ik dezelve reis nog
eens zou doen , zij mij niets baaten , en mij be
zwaarlijk verhinderen zou, even zoo ellendig, als

tot hiertoe anderen, om te komen , offchoon veel
ligt op eene andere wijze.
-
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de landen der zoogenaamde oude

waereld zijn er geene, welke langer onbekend
zijn gebleeven, dan de binnenlanden van Afri
ka, dan Abyssinie, en zijne omliggende ge
westen. Zelfs Amerika, of de nieuwe waereld;
fchoon eerst in 't laatst der vijftiende eeuw,
in den jaare 1497, door c HR Is To FF E L co
LUM B Us ontdekt, is , ten minste voor verre
het aanmerklijkste gedeelte zijner uitgestrekt
heid, veel vroeger bekend geworden. - Over

deeze onze langduurige onkunde nopens de

gemelde binnenlanden van Afrika, moet men
zich

des te meer verwonderen ; nadelmaal

in dat zelve waerelddeel, behalve 'anderen',

bijzonder het Egyptische rijk', buiten alle
tegenspraak, een van de oudste, rijkffe en

magtigste koningrijken, daar de gedenkboeken
der eeuwen melding van " maaken, gelegen
was.

Wijl dit rijk zich , van de kust def
f

Nlid
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Middelandsche zee, langs de vermaardste aller
rivieren, den Nijl, bijkans twee honderd uuren
verre, regelrecht zuidwaard, uitstrekte, en nog
uitstrekt, had men van daar de beste gelegen

heid, om het oude, groote en belangrijke
Abysfinische koningrijk te leeren kennen.

Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat
de oudste Egyptenaars van die binnenlanden van
Afrika, en bijzonder van Abysfinie, kennis zul

len gehad hebben. En, wanneer men aan den
uitgebreiden koophandel, dien de Herders, vol

gens de onderstelling van onzen JAMEs BR u-,
cE , welke , in deeze zelve reis, bijkans
ongelooflijke bijzonderheden daarvan heeft ter

neder gesteld, in de vroegste tijden, tot in de
binnenste gewesten van Afrika, zouden gedree
ven hebben, - wanneer men, zeg ik, geloof

daaraan mag slaan, is dezelve, veelligt, niet
gering geweest.

Dit komt mij nog te waar

fchijnlijker voor, wanneer ik bezef, dat de ko
ningen der oude Egyptenaaren niet zelden zeer

oorlogzuchtig waren; dat zij hunne zegevieren
de wapenen wijd en zijd rondzwaaiden ; - dat

zij met de wijduitgestrektste staatkundige ont
werpen steeds zwanger gingen, - waarvan de
oudheid ons verbaazende gebeurenissen, bij

voorbeeld ten aanzien van koning ses os TR1s,
en anderen, heeft nagelaaten; en - dat zij, der
halve, 't zij door vrees genoopt, 't zij door hoop
opgewonden, elk hunne poogingen in 't werk
zul

,
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zullen gesteld hebben, om van de gewesten,
met het hunne , offchoon op eenen verren af
stand, echter op hetzelve vaste land gelegen,
genoegzaame kennis te bekomen.

Wanneer ik alle deeze omstandigheden te fa
men neem, twijfel ik bijkans niet, of Abyssinie
en de overige binnenlanden van Afrika, zijn,
oudtijds, bij voorbeeld, den Egyptenaaren, zeer
wel bekend geweest. - Nogthans is er niets

echts, niets geloofwaardigs, niets belangrijks
van tot onzen leeftijd gekomen. Al wat HE
R o Do T Us, D1 o Do R Us s 1 e U L Us, ST RA Bo,

PL1N1U s en PT oLEM E Us van Aby, finie nage
laaten hebben, komt, uitgenomen eenige ver.
haalen van de bewooners dier gewesten, meest
al op loutere sprookjes, enkel op naamen van

landen, plaatsen en rivieren neer, wier ligging,
uit gebrek aan sterrekundige waarneemingen,

met geene zekerheid kon bestemd worden. Wijl
niemand derzelven Abyssinie ooit gezien had,
kwam alles op enkel hooren zeggen uit.
Deeze onzekerheid duurde steeds voort tot
de zesde eeuw. Omtrent dien tijd, heeft cos

M As, een Egyptisch monnik, en, om zijne reis,
onder den naam van Indicopleustes, of den In
diëvaarder bekend, (want men noemde toen

en nog lang daarna, alle afgelegen landen Indie,
waarvandaan ook ons Westindie komt) in zijne
twaalf boeken der Christlijke plaatsbeschrijving,
† 2
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door MoNTF AUcoN in zijne nieuwe verfa
meling van Griekfche oudvaders en fchrijvers
uitgegeeven, ook iets gemeld van dit rijk, welk
hij tot Axum toe, in dien tijd deszelfs hoofd
ftad, bereisd had.

Behalve deezen, hebben wij nog twee oude
fchrijvers, beiden Arabiers, naamlijk, den fjerif
EL EDR1s 1 , anders den Nubifchen aardrijks
befchrijver geheeten, en Is MAïL AB ULFEDA.
- De eerste, die in het midden der twaalfde

eeuw leefde, deelde ons in zijne aardrijkskun
dige verlustigingen, waarvan wij slechts een
uittrekfel hebben ; en de tweede, of AB U LFE
DA , die omtrent het einde der dertiende eeuw

fchreef, in zijne aardrijksbeschrijving, ook kort- ,

lijk eenige berichten nopens het Abyssinische
rijk mede. - Doch , dewijl geen van bei
den zelf Abyssinie gezien had, en zij niet uit
eigen ondervinding fchreeven, hebben zij, in

plaats van licht omtrent Abyssinie te geeven,
integendeel eerst opheldering uit laater reizigers
noodig.
Men wist dus, tot dien tijd toe, van Abys.
finie weinig meer , dan bloot den naam. -

Doch de voortgang der zeevaartkunde in de
vijftiende eeuw, en de groote ontdekkingen,
bij die gelegenheid, door de Portugeezen, ook
in het zuidlijk waerelddeel, of Afrika, gedaan,

gaven tot nader kennis van dat rijk de eerste
-

-

-
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Onze schrijver zelf heeft, in het

derde boek van zijn werk, deeze en geene bij
zonderheden daarvan aangetekend.

Jo HAN NEs de eerste, koning van Portugal,
leide in 't begin der vijftiende eeuw , den
grondslag daartoe ; en onder eenen zijner op
volgeren, Jo HAN NEs den tweeden, werd, in
't laatst dier eeuw, dat groote werk gelukkig

doorgezet.

Deeze vorst kreeg, door de poo

gingen, om den koophandel van zijn volk uit
tebreiden, bij toeval kennis, dat er, in 't mid

den van Afrika, een Christen vorst heerschte,

wiens rijk zich tot de kust des Indischen oce
aans uitstrekte, wordende hij zelf, naar men

verkeerdlijk meende , Priester Jan genaamd.
De laatstgenoemde koning van Portugal, be
geerig , om nader kondschap van dat rijk te
hebben , zond PEDRO C O VILL AM en AL
p H o Ns o DE PAY v A

derwaard.

De laatste

kwam te Suakem aan ; doch federt heeft men

niet weer van hem gehoord.

Cov 1LL AM ge

raakte in Abyssinie tot groot aanzien, en bleef
'er tot zijnen dood toe. Hij onderhield vlijtige
briefwisseling met het Portugeefche hof. Zelfs
werd een Armenisch koopman , MAT T HEU s

genaamd, die zich aan 't hof des konings van
Abyssinie ophield, als gezant naar Portugal af
gevaardigd, en kwam er na veel omzwervens

eindelijk nog behouden aan. -

M AT THE Us

keerde in het gezelschap van Ro D ER I GO
f 3
-
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LIMA, die als Portugeesch gezant naar Abys

finie ging, te rug, doch overleed op reis,
nadat hij reeds het Abyssinisch grondgebied
bereikt had. De gezant zelf werd, in Wijn
maand des jaars 152o, aan koning D Av ID den
derden, in zijne legerplaats voorgesteld.
FRANs AL v ARE z

kapellaan.

verzelde

hem ,

als

Deeze is de eerste der nieuwer

fchrijvers, die uit eigen ondervinding iets over
Abyssinie geschreeven heeft. Hij bleef er zes
jaaren, en na zijne terugkomst, gaf hij, in
een aanzienlijk werk, eene beschrijving van
Abyssinie uit, welke, om haare nieuwigheid,
in de meeste taalen van Europa overgezet werd,
Dit werk bleef, meer dan honderd jaaren lang,
de voornaame bron, waaruit de Europeërs al

hunne kennis van dit vermaarde land haalden.
Doch onze schrijver oordeelt 'er zeer gering
van. Zijn verhaal, zegt hij, is zoo vol ver
dichtfels en onwaarheden, dat zijne eigene land

genooten het verwerpen. - Intusschen schijnt
hij hem al te streng te beoordeelen,
Na ALvAREz duurde het weer een geruimen
tijd , eer men iets naders aangaande den toe
ftand van Abysfinie vernam. De Jefuiten, die
'er de zending van hadden, slaagden niet ge
lukkig. Zij zonden wel hunne berichten; maar
deeze bleeven meestal ongedrukt. Eindelijk

stelde BALT HASAR TELLEz, uit de aanteke
--Y:

min
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ningen der Jefuiten, PAEz, ALMEYDA en den:
patriarch M EN DE z', een werkt over Abyssinie

op,o welk in den jaare 1663 ste Coïmbra uit
kwam. : Offchoon hij zelf óok niet in Abysfinie
geweest was, maakte het echter in Europa
veel opgang, en werd in a verscheiden taalen

overgebragt,

be

is te wijd op 5 -

Vervolgens verscheen HIER oNY MUs Lobo.

Deeze had zich, veele jaaren lang, in Abyslinie
opgehouden, en kon, als ooggetuige spreeken,
Zijn werk kwam, eerst bij wijze van uittrek,
fel, in THEvE NoTs verfameling, en, door de
bezorging van LE GRAND, in 1727, volledig

ten voorschijn. Zijne al te groote verkleefd
heid aan, de orde der Jefuiten deed hem in

handtastlijke dwaalingen, of liever opzetlijke

onwaarheden, vervallen, waarvan BRU cE hem
in het vijfde hoofdstuk van het vijfde boek

des derden deels van zijn werk, eene groote
lijst onder 't oog brengt. Dus is op de trou
we van dien. Jefuitsgezinden schrijver in 't ge
• C. Je f:
heel geen taat te maaken. Nog hebben wij, uit het laatst der zeven

tiende eeuw, een schrijver, ik meen Jo B Us
1. UDol Füs, die alle de voorgaande schrijvers

over Abyssini: oneindig overtreft. Hoewel hij
dat land, nogit met oogen aanschouwd had,

heeft hij echter, gelijk de hoogleeraar J. F.
BLUM EN BACH, in zijne voorreede voor de
,-:
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Hoogduitsche uitgaaf deezer reisbeschrijving zeer
wel zegt, door zijne groote geleerdheid, ge
zonde oordeelkunde en onvermoeide vlijt, over
de historie van Abyssinie, meer licht verspreid,
dan alles te samengenomen , 't geen federt
twee duizend jaaren daarover geschreeven was.
- Nadat hij, van zijne jeugd af, de meesten
zijner leedige uuren, aan het onderzoek der

taal en geschiedenis van Abyssinie besteed had,
geraakte hij in kennis met ABBA GREG oR1U s,
uit Amhara, die zich te Rome bevond. Deeze
kwam, vervolgens, te Gotha , de woonplaats
van LUD o LF U s , en hield zich bijkans zes

maanden bij hem op. In dien tijd had hij de
beste gelegenheid, om door deezen Abyssiniër,
een man, in de geschiedenis van zijn vaderland
doorkundig, en van een uitmuntend karakter,

in alle bijzonderheden, Abyssinie betreffende,
de noodige ophelderingen te ontvangen, en in

ftaat gesteld te worden, om zijne twee werken,
naamlijk, zijne Hiftoria AEthiopica, en zijnen
Commentarius de rebus AEthiopicis, twee dee
len in quarto, in 't licht te geeven.

In 't begin der achttiende eeuw, werd de voor
raad der Abyssinische letterkunde nog vermeer
derd door het reisverhaal van den arts CHARLEs

PoNcE T. JAMEs BRUc E beschrijft, in zijn
werk, de opkomst, den voortgang en uitslag
dier reis omstandig. In mijne verkorting heb

ik er ook het noodige van gezegd. - De
Je
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Jefuiten, die het oor van Lodewijk den veer
tienden, koning van Frankrijk, hadden, be
woogen hem in zijnen hoogen ouderdom, hen,

door eene zending, in hunne geestlijke magt
over dat rijk te herstellen. De Fransche Jefuit
BR Ev ED ENT, die zich te Kairo, ophield, was
het hoofd dier zending; doch , wijl alles be
dekt moest geschieden, verzelde hij PoNcE T,
die als arts naar Gondar reisde, als dienstboo
de derwaard. BRE vE D EN T overleed, eer zij
Gondar bereikten, en PoNcE T kwam, na ver
loop van twee jaaren , te Kairo , daar hij de
fchei- en apothekarkunst oefende , onverrich

ter zaak te rug. Hij heeft wel zelf eene be
fchrijving zijner reis, en van Abyssinie, opge

fteld, maar zij is ons niet anders, dan door
het kanaal der Jefuiten, in hunne bekende Let

tres ediftantes, ter hand gekomen. Om deeze
reden, en, wijl hij de taal niet verstond, (waar
om zijne berichten, volgens BRUc E, niet veel
geloof verdienen, ) en wijl hij ook al te kort

in zijn verhaal was, was ook dit hulpmiddel,
tot uitbreiding onzer kundigheden, nopens
Abyssinie van weinig belang.
Behalve de oude fchrijvers over Abyssinie,

hierboven genoemd, daar, gelijk ik kortlijk

getoond

heb , niet veel uit te haalen is , wa

ren dus FRANs A LvARE z, BALTH As A R.
T ELLE z, H1 ER o NY M Us Lo B o , Jo B Us

1. UD oLF Us en cHARLes Po N cer, de eeni
-

--
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gen,
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gen, uit welker berichten wij alle onze ken

nis aangaande dit rijk, en zijne natuurlijke,
burgerlijke en godsdienstige gesteldheid ontlee
InGn

InO@Sten,

,

Volgens het geen nopens vier derzelven ge
zegd is, zou het voornaamlijk op de werken
wan Jo B Us LUD oLF Us aankomen, om daaruit

onze nieuwsgierigheid te verzadigen. Doch dit
was niet zeer te vermoeden, vermits hij geen
ooggetuige was geweest, en hij ook zelf niet

durfde roemen, alle de gaapingen gevuld, en
alle de strijdigheden vereffend te hebben. Met alle deeze hulpmiddelen bleef er, zoo
ten aanzien der aardrijksbeschrijving, als der ge
fchiedenis en der natuurlijke historie , van dit
ongemeen merkwaardig gedeelte der binnen

landen van Afrika , nog veel te onderzoeken
overig.

Was het dan wel te verwonderen, dat, toen
men, ruim vijf en twintig jaaren geleeden, al
lereerst kennis kreeg, dat JAM Es B R U c E naar
Abyssinie en de bronnen des Nijls op reis was,
men hoop voedde, om, nadat hij die reis geluk
kig zou volbragt hebben, onze begeerte naar
voldoende kennis van dat land en volk vervuld

te zullen zien?

Hoe zeer werd men in die

hoop gesterkt, toen men , in Herfstmaand des

jaars 1773, in verscheidene Engelsche tijdschrif

ten, en bijzonder in the Gentlemen's Magazi
134 ,

* .
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me , bekend gemaakt zag, dat de beroemde
Abyssinische reiziger, onder welken naam hij
toen bekend was, van zijne zesjaarige reis, be

houden in Engeland te rug was gekomen? En
hoe welkom was, ten laatste, den weetgierigen
Europeëeren, in het begin van 1791 , de tij
ding, dat na een fmertlijk verlangen van zestien
jaaren , die langgewenschte reisbeschrijving ,
eindelijk, in den jaare 179o, in Engeland ten
voorschijn was gekomen,

Het zal niet ondienstig, noch ongepast zijn,
hier kortlijk iets, zoo van onzen schrijver, zijne
reizen en zijnen dood, als van zijne reisbe
fchrijving, den leezeren vooraf mede te deelen,

Deeze Schotfche edelman , ridder JAME s
B R U c E v A N KI N NA 1RD , was , reeds van

zijne jeugd af, een groot liefhebber van rei
zen. Eer hij zijne wijduitgestrekte Afrikaan
fche reis ondernam, had hij reeds een groot
deel van Europa, bijzonder Spanje en Portu

gal, gezien. Onder het staatsdienaarschap van
den graaf van cHAT HAM werd hem opgedraa
gen, de kust van Barbarije te bezoeken, welke
de heer T. HoMAs s HAw voorheen reeds be

reisd had. Deeze man, in alle de takken der

geleerdheid, de bouwkunde alleen uitgezon
derd, tot verwondering ervaaren, heeft door
zijne waarmeemingen, op zijne reis gemaakt,
waarneemingen over de landbeschrijving, de
,"

ge
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geschied- en oudheidkunde dier gewesten, over
de zeden en gewoonten der inwooneren, enz. -

aan de opheldering van veele plaatsen der oude

schrijveren, en bijzonder der Heilige Schrift,
ongelooflijk veel dienst gedaan. Alleenlijk ver
dienden de prachtige overblijffels der oude
Bouwkunde, volgens het eigen getuighis van

deezen geleerden man, in de noordlijke - ge
westen van Afrika nog te zien, eene naauw
keuriger beschrijving en toelichting.
-

-

f

í)eeze post, ter bevordering der bouwkunde
zoo belangrijk, werd onzen reiziger opgedraa
gen. Ondertusschen is het merkwaardig, dat,

gelijk hij zelf in de inleiding tot zijne reisbe
fchrijving verzekert, het grootste denkbeeld,
óm de bronnen des Nijls te ontdekken, zich,
zelfs bij de eerste gedachte deezer reis, in hem

opdeed. Het duurde ook niet lang, of men
kreeg schoone gelegenheid, om dit nuttig ont

werp te beter uittevoeren. - De waardigheid van
Britfchen konful te Algiers was opengevallen.

JAM Es BRU c#, tot eene bediening, die zijne
eigenliefde zoo zeer koesterde, benoemd, nam
ze gereedlijk aan." Zich bchoorlijk tot deeze
verre en gewigtige reis uitgerust, en vooral

van wiskundige werktuigen wel voorzien heb
bende, reisde hij, door Frankrijk, naar Italie,
tot Napels toe. Van de laatstgenoemde plaats,

over Rome, van waar hij eenen tekenaar me"

de nami, maar Livorno wedergekeerd zijnde, ging
-*:4

-
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hij, aan boord van een Engelsch oorlogschip,

naar Algiers.
-
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In deeze plaats zijner bestemming, oefenden
hij zich in de Arabische en Ethiopische taalen.

Ook kreeg hij hier gelegenheid, om zijne kun
de 7 in het hedendaagsch Grieksch merklijk uit
tebreiden, daar hij, naderhand , den"grootsten
dienst van had. " Een paar cjaaren te Algiers
vertoefd, en zijnen last aldaar volbragt hebben
de, kreeg hij zijn ontslag, en deed langs de
noordkust van Afrika, zijne voorgenomen reis,

tot opheldering der oude bouwkunde.

Hij

vervaardigde, in dat vak, een groot getal teker

ningen, welke allen in het kabinet des konings

van Engeland gekomen zijn.
- '

. .
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Op deezen togt tot Bengazi gevorderd zijn
de, herleefde in hem de lust , om de bronnen
des Nijls te ontdekken. Hij ging dan van daar,
met eéne Fransche floep, over Kandia en Cy
prus, naar Sidon. Thans op de Syrische kust
zich bevindende , deed hij eenen uitstap, om:

de verbaazende overblijffels van Palmyra en
Baalbek te bezien.

Over het oude Tyrus naar

Sidon te rug gekeerd zijnde, zeilde hij, met
een oogmerk, om zijne groote reis te volbren
gen, aan boord van een Fransch fchip, naar

Alexandrie in Egypte. Dit geschiedde op den
vijftienden
van Zomermaand des jaars 1768. - -

-

-

-
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-
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Van Alexandrie begaf hij zich, over Rosetto,
naar Kairo , en van daar voer hij den Nijl op
tot aan den waterval bij Syene. - Wegens
dien waterval den Nijl niet hooger op kunnen

de vaaren, keerde hij terug tot Kennee; ver
liet daar, in Sprokkelmaand des jaars 1769,

den Nijl , en trok van Kennee , oostwaard,
door de woestijn van Thebaïs of Opper-Egyp
te, naar Kosfeir, aan de Roode zee. - Deeze
zee bereisde hij in haare geheele uitgestrekt
heid. Eerst voer hij tot haare noordlijke uit
boeken of golven, en daarna langs haare oost

of Arabische kust tot aan de straat van Babel
mandeb, alwaar zij zich met den Indischen
oceaan vereenigt.

u ,

-

-

f'.

Omtrent het midden van Herfstmaand des
jaars 1769, landde onze Abyssinifche reiziger
aan de westkust der Roode zee, of des Arabi

fchen zeeboezems, op het eiland Mafuah, langs
welk men den toegang tot Abyssinie heeft.
Daarna bereikte hij, in Slagtmaand deszelven
jaars, de grenzen , en, in Lentemaand des

volgenden jaars, Gondar, de hoofdstad van
dat rijk.

Na een langduurig verblijf aan het hof des
konings; na verscheiden reizen in de afgelegen
provincien des rijks , werwaard hij den koning

in de burger - oorlogen verzelde , gedaan te

hebben , beleefde hij, eindelijk, na eenige
w
v

vrucht
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vruchtlooze poogingen, op den vierden van
Slagtmaand des jaars 177o, naar zijne meening,
dien heuglijken dag, op welken hij het geluk
had, gelijk hij zich verbeeldde, de Bronnen

des Nijls het eerst te zien.

:

i

omtrent het einde des volgenden jaars, kreeg
bij, op zijn herhaald verzoek, en belofte van
wedertekomen, verlof tot zijne terugreis. Af
keerig , om den weg weder over Mafuah te
neemen, besloot hij over Sennaar, door de

groote Nubische zandwoestijn, naar Opper
Egypte te reizen , van welk besluit hij zich,
noch door bidden , noch door het voorstellen

der groote, zoo natuurlijke als toevallige, ge

vaaren van dien weg liet afschrikken. - Den

zes en twintigsten van Wintermaand des jaars
1771 , verliet hij Gondar, alwaar hij één jaar
en ruim negen maanden vertoefd had. Einde
lijk kwam hij, op eene reis van elf maanden,

ontelbaare rampen doorgeworsteld, en, wegens

gebrek aan kemelen, alle zijne bagaadje achter
gelaaten hebbende, (welke hij echter nog ge
lukkig wederkreeg) den negen en twintigsten

van Slagtmaand des jaars 1772, doodlijk ver
moeid, te Asfouan , in Opper-Egypte weder

aan. Van hier den Nijl afzakkende, bereikte
hij, den tienden van Louwmaand des jaars 1773,
Kairo, en vervolgens Marseille, alwaar hij zijn
reisverhaal eindigt.
-

W
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Deeze beroemde Abyssinische reiziger » op
dat ik er dit nog met een woordje bijvoeg,

die zoo veele gevaaren ontkomen was, over
leed, aan de gevolgen van een val van de
trap, in zijn eigen huis, te Kinnaird, bij Fal
kirk, in Schotland, den acht en twintigsten van
-,
Grasmaand des jaars 1794.
--

Ik heb het dienstig geoordeeld, deeze schets
zijner reizen, bijzonder Abyssinie betreffende,
vooraf te zenden ; omdat fommigen in zijn va

derland de ombeschaamdheid hebben gehad, om
te zeggen, dat zijne reis niet echt was, dat
hij ze nooit gedaan had, maar dat zij een ro

man was. Men moet waarlijk wel zonder alle

:

bijaldien men een reisverhaal,
met zoo veelé bijzonderheden opgevuld, voor

fchaamte

een verdichtsel wil verklaaren.

Wie zou in

ftaat zijn, om zoo een roman te verzinnen? De
beroemde reiziger heeft zich in dit stuk edel
gedraagen. In plaats van eene verdenking, die
tot zijne oneer strekte, te wederleggen , heeft
hij ze met verontwaardiging veracht. Intusschen

hebben anderen zijne eer in deezen gered ; ge
lijk ik , in eene aantekening, onder bladzijde

xLII tot xLv der inleiding, getoond heb.'
Ook baarde het veel ongenoegen, en gaf
gelegenheid tot onaangenaame gissingen, dat
men , na zijne terugkomst, nog zestien jaaren

moest wachten, eer deeze, zoo lang aangekon
dig
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digde, reis het licht zag. Te vreemder moest
dit voorkomen van iemand, die in zijne inlei
ding fchreef : ,, Aan stof, op de plaats zelve
, verfameld, ontbrak het niet. Zelden ver
, fchoof ik de aantekening van het voorgeval
,, lene tot den volgenden dag. Wanneer ge
», fprekken of bewijzen moesten bijgebragt
, worden, werden zij dikwijls eenige oogen
, blikken daarna ter neer gesteld.” - Maar

in die zelve inleiding geeft hij ook reden,

waarom de uitgaaf zoo lang vertraagd is. Wijl
men hem voor dood hield, werd hij, bij zijne
terugkomst, in langduurige pleitgedingen inge
wikkeld. Hij zukkelde aan de koorts, en zijne

echtgenoote aan eene uitteerende ziekte, die
haar eerst na verloop van negen jaaren wegruk
te. Hij verviel daardoor in droefgeestigheid,
die hem de lust tot werken benam ; en zoo
niet de heer D A1 NEs B A RR 1 N GT o N hem met

raad en hulp ondersteund had, zou dit werk,

waartoe de stof met zoo veel gevaar gehaald
was, veelligt nooit ten voorschijn gekomen zijn,

Door de medewerking van deezen vriend
van BR Uc E, werd dan, ten langen leste , de

wensch van veelen vervuld. De reisbeschrijving

kwam in 't licht. Zij is te Edinburg in Schot
land gedrukt, doch te Londen in 179o uitge

geeven. Het oorspronglijke, volgens de ge
woonte der Engelschen, prachtig en kostbaar
uitgevoerd, bestaat uit vijf deelen in groot
f:
++
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quarto, te famen omtrent vier honderd vellen
druks beflaande. 'Er zijn eenige land- en zee
kaarten, grondtekeningen van veldslagen, en af

beeldingen zoo van oudheden, als van onder
werpen uit de natuurlijke historie, bij voor
beeld, van planten, dieren, vogels, visfchen,
enz. bijgevoegd.
Behalve deezen, had BRU c E nog eene me.
nigte tekeningen en gezigten van overblijffels
van oude gebouwen, van oudheden en veele
andere merkwaardige en zeldzaame zaaken, door
hem , in Afrika, naar het leeven vervaardigd,
medegebragt. Deeze zijn, volgens zijn getuig
nis , in het kabinet des konings van Enge
land geraakt, en hij voegt er bij, dat dit, in
zijne foort, het prachtigst geschenk was, welk
ooit een ingezeeten aan zijnen koning gedaan

heeft.

Doch , indien men op een algemeen

gerucht staat kan maaken, is de toedragt deezer
zaak voor BRUcE niet zoo roemwaardig ge

weest. Hij had zijne tekeningen aan eenige
vrienden in Londen laaten zien. De koning,
dien het, bij toeval , ter ooren was gekomen,
toonde lust, om zich met het gezigt derzelven
te vermaaken. BRUcE kreeg verlof, om ze zelf
den koning te vertoonen , en uitteleggen. De
reiziger, alle zijne welfpreekendheid aanwenden
de, om ze den koning aangenaam te maaken,
bereikte zijn oogmerk. De vorst werd begeerig,
om zijn kunstkabinet met deeze fchoone verfa
-

IQC
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Deeze gelegenheid waar

neemende, hield BRU CE zich eerst weigerachtig,
ten einde gelegenheid te hebben, om de aanzien."

lijke fom van zeven duizend ponden sterling daar
voor te bedingen. Doch de koop was naauwlijks
geflooten, of men begon aan de echtheid der
meeste stukken te twijfelen. De koning, vermoe
dende, dat hij misleid was, werd gemelijk, en
liet de verfameling bergen, met verbod, om,
ze voortaan aan iemand meer te laaten zien.

Ik behoef niet te zeggen , dat de graagte,
waarmede deeze reisbeschrijving, die zoo lang
aangekondigd, zoo lang verwacht, en nu ten

voorschijn gekomen was, zoo binnen- als bui
tenslands ontvangen werd, buitengemeen groot
was. Doch men had er niet alleen zoo sterk
naar gehaakt, maar ook reeds voorloopig zeer

verschillende over geoordeeld. Hieron moest
het werk, terstond bij zijne eerste verf hijning,
eene strenge toets ondergaan. . .
»
W

De Engelfche critici of kunstrechters, in
dien tijd, hebben er zich wijd en breed over
uitgelaaten. Zij hadden er zeer veel bij te
erinneren. De Abyssinische reiziger werd er
niet in gespaard. - Sommigen hadden het op
zijne iedelheid, zijne grootspraak, zijne eigen

liefde en wijdloopigheid gelaaden. - Anderen
waren er , die zich met deeze en geene bij

zonderheden, bij voorbeeld, dat de Abyssiniëri
-

,
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niet alleen raauw osfenvleesch op hunne gast
maalen nuttigden , maar hetzelve ook uit nog
leevende runderbeesten fneeden, enz. niet kon

den vereenigen : waarom zij zelfs de geloof
waardigheid zijner reis over het algemeen tracht
ten te ontzenuwen.

Men verwachte intusfchen niet, dat ik hier

een geheele lijst der beschuldigingen, tegen
hem ingebragt, mededeele, en dezelve stukswij
ze beoordeele. Het bovenstaande is reeds ge

noeg. Men is, veelligt, bij zijne zwakke zijde
al te lang staan gebleeven, en heeft zijne goede
al te zeer uit het oog verlooren. Het voor
oordeel, een al te ongunstig vooroordeel, heeft
ten zijnen opzigte en ten zijnen nadeele al te
fterk gewerkt. De eerstgenoemden, dien zijne

grootspraak niet behaagt, hebben zekerlijk geen
ongelijk. Het ware te wenfchen geweest, dat
hij dezelve had kunnen mijden : zijn werk zou

daardoor merklijk kleiner, en veel beter ge
weest zijn.

Doch zij, die uit hoofde van vreemde ge
woonten, met de onzen strijdende, bij voor
beeld, het eeten van raauw vleesch, uit leeven

de runderen gefheeden, de geloofwaardigheid
van onzen reiziger over 't geheel willen doen
wankelen, hebben geene oorzaak ter waereld

daartoe. Hij heeft ook, gelijk ik te vooren
heb aangemerkt, de zulken door een verontwaar
di
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digend stilzwijgen ras den mond gestopt. -

En betreffende die vreemde gewoonten zelve,
welken men voor ongelooflijk wil doen door
gaan , BRUcE heeft niet alleen zelf voor de
bevestiging der waarheid derzelven gezorgd,
maar ook het genoegen gehad, ze fomtijds nog
door anderen verdedigd te zien. En wie, bid
ik u , wie zal zoo onredelijk zijn, dat hij aan
een verhaal , meermaalen en met opzet gedaan
en bevestigd, enkel daarom, wijl het eene ge
woonte, in een verre gelegen land gebruiklijk,

doch tegen onze zeden strijdende, behelst, het
geschiedkundig geloof weigert, indien men gee
ne andere reden heeft, om iemands trouwe
verdacht te houden?

Liever wil ik onzen Abyssinifchen reiziger,
van zijne goede zijde, mijnen leezeren bekend
maaken. JAMES BRU c E was juist de man,
geschikt tot eene reis, met zoo veele gevaaren
verzeld. Het ontbrak hem noch aan beleid,
noch aan voorzigtigheid, noch aan moed of

standvastigheid. Hij was een liefhebber der
wis-, fterre- en tekenkunde. Hij was in de
Arabische en andere Oosterfche taalen zeer er

vaaren; ook in de hedendaagsche Grieksche
niet onkundig ; bezittende hij voorts eene ver
wonderlijke vaardigheid, om in andere tong
vallen, welker kennis hem van zonderlingen

dienst kon zijn, in korten tijd merklijke voort

gangen te maaken. En, 't geen hem groot nut
ff 3
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deed, hij was, insgelijks , door goede onder
rechting en eigen vlijt, in de heel- en genees
kunde zoo verre gevorderd, dat hij zich, door
de oefening derzelve, waarin hij gelukkig slaag
de, bij grooten en kleinen , geacht en bemind
wist te maaken. 't Is toch bekend, dat een
reiziger, in verre gelegen oostersche en zuid
lijke gewesten, zijn geluk door niets beter
bevestigen kan dan door deeze weetenschappen,
B R Ue E geraakte daardoor bij de voornaamsten
des rijks, bijzonder bij de dames, en ten hove,
in groot aanzien. Hier kwam nog bij zijne
ongemeene vaardigheid in ridderlijke oefenin

gen, als het te paard rijden, en het behande
len van het geweer. Alle deeze hoedaanigheden baanden hem van zelven tot de paleizen
der grooten, der koninglijke gemalinnen en des
konings zelven den weg, en gaven hem dus

gelegenheid,

om de Abysfinifche natie, in haare

meest karakteristieke eigenschappen van nabij
te leeren kennen.

Niemand zal het derhalve

durven loogchenen, dat zelfs de langduurige

gesprekken, met de aanzienlijkste Abyssiniërs
ehouden, hoe verveelende fomtijds ook in het

oorspronglijke, echter die nuttigheid hebben,
dat zij ons den eigen aart van dat volk proef
ondervindelijk doen beschouwen.
Het is wel waar, dat onze fchrijver, in
die zelve breedvoerige famenspraaken , maar al
*

te duidlijk doet zien, dat hij met een aanzien
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lijk! deel zelfsliefde, en alle die gebreken,
welke daarmede verzeld gaan, en daar uit voort
vloeien, bezet is geweest. Intusschen kan men
in een werk van zoodaanigen omslag, een werk
van zoo groote verscheidenheid, rijkdom en
bevalligheid van belangrijke nieuwigheid, zulks
gemaklijker over het hoofd zien. Want, bui
ten twijfel zullen allen, die deeze reisbeschrij
ving van den heer JB R Uc E , naar haare inner
lijke waarde, weeten te schatten, zeer genee
gen zijn, om , niettegenstaande alle haare ge
breken, door fommigen vrij breed uitgemeeten,
zeer menigvuldige en groote verdiensten aan
dezelve toe te kennen. Ik beroep mij op het

getuignis van den hoogleeraar BLUM EN B AcH,
in zijne voorreede, voor het eerste deel der
Hoogduitsche vertaaling. Hij schrijft daarin,
,, dat, volgens de uitdrukking van eenen kun
, digen , en, wel is waar, strengtoetfenden,
, maar teffens volkomen onzijdigen beoordee
, laar, voor allen , welke in dit vak der
29 weetenschappen
ervaaren, en daarbij weet
22

gierig zijn, in deeze reisbeschrijving, een

fchat van berichten gevonden wordt, wel
ke in de aardrijks-, natuur-, sterre-, men
22 fchen-, volks-, taal-, oudheid- en geschied
93 kunde, in den koophandel en de fcheepvaart
py invloed
hebben , en waarin geleerden van
, allerhande foort, stof en voedsel voor hunne
, weetgierigheid zullen vinden.”
99
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Offchoon ik menigvuldige gelegenheid had,
om mij hier in bijzonderheden uittelaaten , wil
ik, om niet te wijdloopig te zijn, alleenlijk
met een woord melden, dat wij den heer
BRUc E , voor de beschrijving zijner terugreis
door het koningrijk Sennaar, grootlijks verpligt
zijn: want in vergelijking van dat geen, 't welk

ons, uit de bovengemelde fchrijvers, aangaan
de Abyssinie , reeds bekend was, wisten wij
van het koningrijk Sennaar zoo goed als niets.
Langs dien weg, door welken BRU c E , met
gestaadig leevensgevaar, gekomen is, was veel
ligt nog geen Europeër ooit gereisd. Ook

vindt men van de geduchte luchtverfchijnfels
in de woestijn van Nubie of Sennaar, en van
de verbaazende uitwerkfels des fammums, ner

gens zulke volledige berichten, dan ons door
den Abyssinifchen reiziger, uit eigen ondervin
ding, medegedeeld zijn. Dit is een allermerk
waardigst gedeelte zijner reis,
Uit hoofde der aanzienlijke plaats , welke
deeze oorspronglijke en belangrijke reis, onder
de reisbeschrijvingen naar merkwaardige , en
nogthans min bekende, gewesten, steeds be
kleeden zal ; en teffens, ten einde aan het

groot verlangen naar dezelve , zoo spoedig
mooglijk, te voldoen, heeft men zich gehaast,
om ze , door overzettingen , ook in andere
landen bekend te maaken. Behalve eene Fran

iche, daar de schrijver zelf melding van maakt,
kwam
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kwam er, in de jaaren 1790 en 1791 , te
Leipzig , eene . Hoogduitsche vertaaling, door
Dr. J. J. v o LKM ANN vervaardigd, van ten
voorschijn, met aantekeningen van de Hoog
leeraaren J. F. BLUMEN B AcH en T. c. T IJc H
s EN verrijkt. De eerste heeft zich bevlijtigd,
om de zaaken , en de laatste om de woorden,

die uit het Arabisch licht kunnen ontvangen,
optehelderen.

Doch het bleef hierbij niet.

Onder de

menigvuldige aanmerkingen, welken men tegen
de reisbeschrijving van BRUc E maakte , was
geene van de minste zijne verveelende lang
draadigheid. Deeze werd , gelijk ik reeds ge
toond heb , door zijn egoïsmus , zijne heer
fchende zelfliefde, veroorzaakt. - Uit deezen
grond , begreep men, terstond na de uitgaaf,

dat dit werk ongemeen gefchikt was, om bij

verkorting uitgegeeven te worden. Indien zoo
daanige verkorting met goed overleg en gezond
oordeel samengesteld werd, zou zij den leezer,

zoo in den prijs als in den tijd, ongelooflijk
veel bespaaren , en daartegen in de zaaken
weinig of geen verlies lijden,

In Engeland maakte men een begin daarvan.

Zeker s AM UEL s HAw, schildknaap, gaf,
reeds in het zelve jaar 179o, een Abridgment
van het groote werk uit, onder deezen tijtel:
an interesting narrative of the travels of JA
ff 5
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MEs BRU cE, Esq., into Abysfinia, to difco
ver the fource of the Nile , abridged from ,

the original work, in één boekdeeltje in duo
decimo. Uit achting voor en begeerte naar de
reis van B RUc E, en wijl men deeze verkorting
voor vier Engelfche fchellingen kon koopen,
daar men voor de reisbeschrijving zelve zes
guinies moest besteeden, werd dit werkje, in

den tijd van één jaar, driemaal gedrukt. De
arbeid van s H A w had zulks echter niet ver

diend. 't Is een allergebrekkigst voortbrengsel;
geen uittreksel , geene verkorting, maar eene
verminking, welke niets van den geest en de
kracht van het oorspronglijke behoudt. Samen
geflanst zonder oordeel, op eene wijs , waar
over een fchooljonge zich zou moeten fchaa
men, geeft het den leezer geen denkbeeld van
het werk zelve. Het zijn maar stukken en
brokken, die als droog zand samenhangen. 't Is
flechts eene fchaduw van het werk van B R UcE.

In het volgende jaar, kwam 'er, in Duitsch
land, eene beter verkorting van ten voorschijn,
onder den tijtel : JAMEs BRU cE's reifen in
das innere von Afrika, nach Abysfiniën , an
die quellen des Nils. - - Aus dem Engli
fchen , mit nötiger abkürzang in das Deut

fche überfetzt, von E. w. c UHN. Mit zur
naturgefchichte gehörigen berichtigungen und
zufätzen verfèhen , von J. F. GME LIN ; u. f.
w, Twee deelen, in klein octavo.
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nog een derde deeltje, in hetzelve formaat, ge
voegd is, onder het opschrift : Anhang zu
JAMEs BRU CE's reifen in das innere von

Afrika, nach Abysfiniën; u, f: w. Alles te
Rinteln en Leipzig, in het gemelde jaar 1791.
Dit werk, met onvergelijklijk , meer kunde

en oordeel opgesteld, dan het Engelsche van
s A M. s H Aw, mag met recht eene verkorting
der reizen van J. BRUce heeten. Het geeft
een zeer beknopt , aaneengeschakeld, bericht
van het beloop deezer merkwaardige en gewig
tige reisbeschrijving. Bij alle haare bekorting,
behoudt zij echter nog zoo veel van den eigen
aart' van B RU c E's reisbeschrijving , dat men

het zonderlinge, het karakteristieke derzelve
daaruit genoegzaam kan ontdekken en leeren
kennen. - En ten einde die verkorting voor

den Duitschen leezer, nog des te nuttiger te
maaken , heeft men er, in het gemelde Aan

hangfel, eene menigte verbeteringen en ophel
deringen, van den hoogleeraar J. F. GME LIN,
en andere geleerde mannen , bijgevoegd. -

Om alle welke redenen, die geleerde arbeid in
Duitschland ook met veel graagte ontvangen is.
Hoe bruikbaar deeze verkorting ook zij, heb
ik er echter, onder anderen, het volgende op
aan te merken. - 't Is jammer dat zij met al,

te grooten haast vervaardigd is. Men had wel

het loflijk oogmerk, om aan de begeerte der
t"

-
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Duitsche leezers naar dit uittreksel , hoe eer
hoe liever , te voldoen. Doch een werk van
deezen aart dient niet met zoo veel haast be
handeld te worden. . 't Is er niet toe geschikt.
't Gevolg er van is ook geweest, dat er zeer
veele misstellingen, zekerlijk alleen door al te
grooten spoed veroorzaakt, ingefloopen zijn.
Tot eene proeve heb ik er eenige weinige bij
gebragt. Ik zou het getal derzelven aanmerk

lijk hebben vermeerderd, indien het mijnen
leezeren eenig nut had gegeeven: want ik heb
'er eene lijst van gehouden, daar ik ligtlijk
gebruik van had kunnen maaken. - Daaren
boven heeft men zich aan de verdeeling, wel
ke de fchrijver verkoozen, en waarnaar hij zijn
werk uitgevoerd heeft, niet gehouden. Men
heeft de onderscheiding in boeken en hoofd
ftukken laaten vaaren, en daartegen afdeelin
gen gemaakt, welker getal, men heeft laaten
doorloopen , en waarin men zich aan den
inhoud der hoofdstukken niet gebonden, maar
fomtijds dien van twee, drie hoofdstukken
famengetrokken heeft. - Voorts had BRU c E
goedgevonden, de land- en plaatsbeschrijving
van Abysfinie ; de verhandeling van de zeden
en gebruiklijkheden der inwooneren; van hun

nen godsdienst en godsdienstige plechtigheden;
en van veele andere bijzonderheden, in zijn
verhaal in te vlechten , om 'er zoo veel te

meer echtheid en geloofwaardigheid aan bijte
zetten, doch in het uittreksel, waarvan ik thans
-
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r
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spreek, heeft men deeze orde omgekeerd, en,
na het afhandelen der reis, die stukken , in
bijzondere afdeelingen, te samen gevoegd. Offchoon het wel onverschillig zy, welke orde
men houde, bijaldien de zaaken maar wel be
handeld worden ; is het echter om die zelve

reden, wijl de orde willekeurig is, niet goed,
zoo veele veranderingen te maaken, maar liever
de orde, van welke de fchrijver zich bediend
heeft, te volgen. Te meer ben ik van dit ge
voelen , omdat BRU CE gegronde reden voor
zijne inrichting had. Dus geeft hij, om dit
hier met een woordje te zeggen, nadat hij zij
me reis tot Mafuah , op de grenzen van Abys
finie, in het eerfte boek beschreeven had, en
eer hij tot Abyssinie overgaat, in het tweede,
eenige voorloopige verhandelingen; in het derde en vierde, de geschiedenis der Abysfiniërs,
van de herstelling van Salomons huis, tot den

dood van Socinios , in het vijfde, de beschrij
ving zijner reis naar Gondar, de hoofdstad van
Abyssinie ; in het zesde, die van zijne reizen
naar de Nijlbronnen ; in het zevende, die van
zijne terugreis naar Gondar ; in het tachtfte,
die van zijne terugreis door Sennaar, en de
woestijn van Nubie, naar Egypte, en eindelijk
in het negende, eenige uitgeleezen proeven op

zijne geheele reis in Egypte, Arabie, Abys
finie en Nubie verfameld. - Wie, bid ik u,

heeft tegen zoodaanig een orde-beleid, met

grond, iets in te brengen.
-

-

Om
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Om alle deeze redenen vond ik niet goed,
mij, in deeze verkorting, zoo veele vrijheid,
aan te maatigen. In tegendeel oordeelde ik
het beter, mijnen fchrijver op den voet te vol
gen. Ik heb mij van zijne verdeeling in boe
ken en hoofdstukken of afdeelingen stipt be
diend. Men kan zich dus , in mijn uittreksel,

het geheele beloop van het werk duidlijk voor
ftellen. De groote wijdloopigheid zijner reis
beschrijving wordt, voornaamlijk, door zijne

lange gesprekken en het verhaal zijner iedelheid
veroorzaakt.

Door dezelve te famen te trek

ken, kon het werk eene zeer aanmerklijke ver
korting ondergaan, zonder iets van zijne inner
lijke waarde te verliezen. Alleenlijk was het
noodig, om 'er zoo veel van te behouden, als
'er vereischt wierd, om het karakteristieke van

BRUc E's fchrijftrant, en van zijn gedrag, ger
maklijk te kunnen onderkennen. En dit meen
ik ook genoegzaam, hoewel met alle mooglijke

fpaarzaamheid, gedaan te hebben. - Duidlijk
heidhalve heb ik den schrijver steeds in den
eersten perfoon laaten spreeken. - Het meest

heb ik hem verkort, daar hij landen beschrijft,
die meer bekend zijn, gelijk, bij voorbeeld,
Egypte. Doch breeder laat ik hem spreeken,

wanneer hij in Abyssinie zich bevindt, en dan
nog wijdloopiger, wanneer hij de zeden en

gewoonten, de godsdienstige en burgerlijke
plechtigheden, de voortbrengsels en natuurlijke

zeldzaamheden des lands beschrijft, dan wanneer
***
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hij zijne reis- en lotgevallen verhaalt. En, de
wijl de beschrijving van Sennaar, en de groote
zandwoestijn van Nubie, daar wij, gelijk ik te
vooren reeds gezegd heb, nog veel minder dan
van Abyssinie van wisten, een der allerbelang
rijkste stukken van dit geheele werk is, heb ik
mij ook het omstandigst daarover uitgelaaten;
voornaamlijk ook over de verwonderenswaardi
ge natuurverschijnselen in de woestijn van Nu
bie; gelijk ook over de bijzonderheden uit de
natuurlijke historie der onderscheidene landen,
welken de Abyssinifche reiziger bezocht heeft.

Hij heeft die wel, bij wijze van aanhangfel,
in verscheidene afdeelingen, in het vijfde deel
zijner reisbeschrijving laaten volgen; doeh, om
de waardigheid der zaaken, en om meer ge

lijkvormigheid in het werk te brengen, heb ik
de benaaming van aanhangfel, welke slechts
eenmaal in het opfchrift gebruikt is, wegge
laaten, en liever die van het negende boek
daarvoor in de plaats gesteld. . . . . . . .
-\

g

...

, Voorts heb ik al mijne vlijt aangewend, om
het pit en merg van het groote werk in een

kort bestek samen te trekken. Ik heb getracht,
geene bijzonderheid van hetzelve, i die, door

haare nieuwigheid of gewigt, mijnen leezer nut
of vermaak kon geeven, onaangeroerd te laa

-ten. Met een woord, ik heb noch tijd, noch
moeite gespaard,

om mijne verkorting van

BRUcE's reis, zoo belangrijk, zoo aangenaam,
*

*

*
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ten voorschijn te doen komen, als mij moog
lijk was; dat is te zeggen, als mijne oorsprong
lijke kopij, the travels of BRUcE, waartoe
ik in allen gevalle bepaald was, en welke ik

met alle getrouwheid, volgens mijn pligt, ge
volgd heb, mij toeliet en gelegenheid daartoe

gaf. - Mijne leezers zullen toch , hoop ik, mij
het recht doen, om niet meer van mij te be
geeren, dan mijn fchrijver, dien ik moest ver
korten, mij leverde. Gelijk ik, aan den eenen
kant, geene merkwaardigheid, door hem ver
haald, geheel en al mogt voorbijgaan ; zoo
kon ik ook, van den anderen kant, geene bij
zonderheid, hoe genaamd, door hem niet ge
meld , 'er: in brengen. Had , derhalve, de

nieuwsgierigheid van fommige leezeren meer,
of andere omstandigheden, uit zulke verre ge
legen gewesten, verwacht, zij zullen, vertrouw
ik, eerlijk genoeg zijn, om zulks niet mij,
maar mijnen autheur, den Abyssinifchen reizi

ger, te wijten, dat die ons niet meer daarvan
medegedeeld heeft. Ondertusschen twijfel ik
niet, of ik heb den Nederduitschen leezer,
door deeze verkorting, van de kosten en de
moeite bevrijd , om het groote en kostbaare
werk in het oorspronglijke te koopen en te
leezen.

Ten besluite nog iets nopens de aantekenin

gen. De verscheidenheid en vreemdheid van
den inhoud der reisbeschrijving, en de stout
*
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heid der gisfingen, welken BRUc E niet zel
den waagt, gaven er menigvuldige gelegenheid
toe. - Om nu niet te spreeken van de aan

merkingen, door de schrijvers der Engelfche

reviews en andere geleerde tijdschriften, op
fommige

deelen

deezer reisbeschrijving ge

maakt, merk ik maar aan, dat men zich in

Duitschland veel moeite gegeeven heeft, om
ze met eene menigte aantekeningen te verrij
De hoogleeraars BLUM EN BA cH en
ken.
hebben de Hoogduitsche vertaaling,
EN
Hs
TIJc

en GM ELIN, benevens verscheiden andere ge
leerden, het Hoogduitsch uittreksel van E. w.
c U HN, in een aanhangfel, met zeer veele aan
tekeningen voorzien. 'Er was dus overvloedige

gelegenheid, om, indien men het noodig had geoor
deeld, den Nederduitschen leezer eenen geheelen
voorraad van aanmerkingen, bijvoegsels enz. te

leveren. Men had zeer gemaklijk het werk van
BRUce, of eene verkorting van hetzelve, om
zoo te spreeken, cum notis variorum , in 't
licht kunnen doen komen. - Doch ik heb

mij maar spaarzaamlijk daarvan bediend.

Het

kwam, mijns dunkens, beter bij eene volledige

vertaaling, dan bij een uittreksel, bij eene ver
korting deezer reisbeschrijving te pas, dezelve
door eene menigte aantekeningen te verbete
ren, optehelderen of uittebreiden. Daarenbo.
ven waren zeer veelen dier aanmerkingen
niet beslissende, en deeden dus niets af.

An

deren, en wel het grootste gedeelte, dienden
enkel om tegen te spreeken. Zij berispten
+++
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flechts den reiziger, zonder hem te verbete
ren, 't welk geen nut doet.
e

Ik oordeelde het derhalve beter, het uit

trekfel des te omstandiger te maaken, dan het
buiten noodzaake al te veel te bekorten, en

integendeel geheele bladen met onbeduidende
aantekeningen te vullen. Hierom heb ik mij,
behalve eenige weinigen, welken ik zelf 'er heb
moeten bijvoegen, voornaamlijk bepaald tot de
zulken van de hoogleeraaren BLUMEN B Ac H
en G ME LI N, die meer uitgewerkt zijn,

en ,

't zij door het verhaal van BR Uc E te wederleggen,
't zij door hetzelve optehelderen en te beves
tigen, tot weezenlijke onderrechting van den
leezer verstrekken.

-

Ten besluite moet ik hier nog het volgende
bijvoegen:
-

•

*

Terwijl JAMEs BRUcE nog op reis was,

werd de uitgaaf van de beschrijving derzelve,
al vroegtijdig, in Engeland, beloofd en zelfs
aangekondigd. Vermits deeze reis zoo gantseh

buitengewoon, vermits het tooneel derzelve zoo
merkwaardig was, en men ook alömme groote
verwachting daarvan had opgevat, was het geen
zints te verwonderen, dat zij, ook buiten Enge
land, in veele gewesten van Europa, een groot

gerucht, en teffens sterk verlangen naar dezelve, ver
oorzaakte. Het gevolg daarvan was, dat de Boekver
kooper M. DE BRUYN, reeds zeer veele Jaaren gelee
den, openbaar aankondigde, eene Nederduitsche

uitgaaf daarvan te zullen bezorgen. Niet zeer
'

-

-

- --

-
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lang daarna sprak men er met mij over, om
arbeiden, waartoe ik mij, door lieden,
die, met groote begeerte, naar deeze reisbeschrij
daaraan te

ving haakten, aangespoord, dan ook, ingevalle
zij in Engeland te voorschijn kwam, en aan de
verwachting voldeed, verbond. - Ondertus

fchen vertraagde de uitgaaf van BRU c E's reis in

Engeland, gelijk in het voorste gedeelte deezer
Voorreede omstandiger gemeld is, zoo zeer,
dat zij aldaar niet eer, dan, zoo als ik gezegd

heb, in den Jaare 179o in 't licht verscheen.
Kort daarna ging ik daadlijk aan het werk. De
wijl men om gewichtige redenen, hier vooren
in 't breede bijgebragt, goedvond, eene verkor
ting van het werk, (waartoe het wegens zijne
groote uitgebreidheid, bij uitstek geschikt was,)
boven eene woordlijke overzetting van hetzelve

te kiezen, kon de arbeid aan die verkorting,
waarbij zeer veel te Meezen en te overleggen was,
niet dan zeer langzaam voortgaan. Desniettegen
ftaande is het werk, 't geen ik tot roem der God

lijke ondersteuning zeg, bereids voor eenige jaaren
genoegzaam voltooid geweest; doch de uitgaaf daar
van, om verscheiden redenen, tot hiertoe uitgesteld.

Naar maate men langer daarop gewacht heeft,
zullen nu de drie deelen, waaruit dit werk be
staat, nog dit jaar uitgegeeven, en daardoor aan

veeler sterk verlangen naar hetzelve des te spoe:
digerH voldaan
worden. E. W. CRAMERUs.
A A R LEM »
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REIs DooR EGYPTE, ovER DE RooDE zEE, EN DooR ARA

BIE, ToT MIJNE AANKOMST TE MASUAH, IN ABYssIN E. I
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Vertrek van Sidon. - Aankomst te Alexandrie. - Reis

naar Rofetto en langs den Nijl naar Kairo.
T W E E D E

I
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Aankomst te Kairo. - Reis naar de Pyramiden. - Aan
merkingen over die geflichten.
D E R DE

16
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Vertrek van Kairo. - Reis naar Opper-Egypte. - Togt
naar Metrahenny. - Onderzoek naar de ligging van
Memphis.
31
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Vertrek van Metrahenny. - Aankomst op het eiland Ha
louan. - De Pyramiden houden op. - Suikerriet. Ruïnen en ontvangst te Antinous.
40
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Voortzetting der reis in Opper-Egypte. - Ruïnen te Ats
jmounain. - te Atsjmim. - Roomsch klooster. - Prach

tige overblijffels te Dendera. - Ontmoeting met een'
heilig.
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Aankomst te Furfjout. - Ontmoeting met vader Christo
pher. - Reis naar Thebe. - Luxor en Karnak. -

Groote bouwvallen te Edfur en Esme.
Z E V E N DE
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Aankomst te Syene. - Ligging dier plaats - Waterval
des Nijls. - Eene merkwaardige groeve. - De Aga ftelt

eene reis naar Deir en Ibrim voor. - Terugreis naar
Kennee.

86
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Vertrek van Kennee. - Reis door de woestijn van The

baïs. - Bezoek der marmerfteengroeven. - Aankomst
te Kosfeir aan de Roode zee.
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Reis naar Djibbel Zumrud. - Terugkomst in Kosfeir.
Vertrek van daar. - De eilanden Jaffatien. - Aan
komst te Tor.
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Vertrek van Tor. - Reis naar de bergen te Raddua. Aankomst te Tambo. - Voorvallen aldaar. - Komst te
D/jidda.
138
E L F DE - A, F DE E L I N G.

-

Ontmoetingen te Dfjidda. - Bezoek bij den Vizier. - Onlus

ten in de faktorij. - Hoftijkheid der Engelfche kooplieden
in Oostindie. - Veelwijverij. - Vertrek van Dfjidda. 155
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Vertrek van D/jidda naar Konfodah.
- Aankomst te Lo
. \
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heia. - Reis naar de zeeëngte der Indifche zee. -Aan
komst aldaar. - Terugreis over Azab naar Loheia. 175
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Vertrek van Loheia. - Reis naar Dahalak. te Mafuah.

Aankomst
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BERICHTEN vÃN DEN AFRIKAANScHEN EN INDISCHEN Koop
HANDEL IN DE VROEGSTE TIJDEN. - DE EERSTE BEvoL
KING

VAN

ABBYSSINIE

EN

ATBARA. - EENIGE

GISSIN

GEN OVER DEN OORSPRONG DER ABYSSINISCHE TAAL;
ENZ•
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-

E E R. S T E , A F DE E L I N G.

-

De oudfle Indifche koophandel. - Vestiging van denzelven
in Egypte. - Stichting der eerfte fteden.
T W E E D E

209
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Bevolking
o van Saba in het zuidlijk
f Afrika. - Voornaam,

fte bezigheden en toeftand der Herderen. - Abysfinie
door zeven vreemde natiën bezet. - Gisfingen over
haare taalen.

219

D E R D E

A F D /E E L I N G,

Oorfprong der letteren. - Het Ethiopifche is de oudfte
taal. - Hoe, en waarom, de Hebreeuwfche letters ont
flaan zijn.
235
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Verplaatfing van den koophandel uit Egypte naar Edom.
- Iets van de pasfaatwinden en mousfons. - Dezelve
dienen, om de ligging van Ophir te beftemmen.
245
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Staat van den Indifchen handel. - Nadeelen, door den Per

fifchen oorlog onder KAMBYsEs aan denzelven toegebragt.
- Hij verheft zich op nieuw onder de ProLEMEUssEN.
Valt weder onder de Romeinen.
Z E S DE

262

A F D E E L I N G.

De koningin van Scheba bezoekt Jerufalem. - Overleve

ringen van haar in Abysfinie. - Men houdt ze voor de

ftichteres van dit rijk. - Abysfinie neemt den Joodfchen
godsdienst aan. - Joodsch kerkbeftuur nog bij de Falasjas
gebruiklijk. - Gisfingen over hun affchrift des O-T 275
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Welke gewijde boeken de Abysfiniërs gebruiken. - Het
boek ENocH. - De Abysfiniërs niet door de Apostelen;
maar door FRUMENTIUs van het Joodendom tot het
Christendom bekeerd.
* .
bladz. 287
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De Olifanten-oorlog en ftichting der Kaaba. - De eerfte
verfchijning der Kinderpokjes. - De Jooden, de Chris

tenen in Arabie vervolgende, worden gefagen. - Op
komst van MOHAMMED. - Meening omtrend den Koran.

s

- Staatswis/eling onder Judith. - Herftelling van

Sa

lomons linie van Sjoa.
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TOT DEN DOOD VAN SOCINIOS.
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-

O, Saturdag,

:

den vijftienden van Zomermaand

des jaars 1768 , zeilde ik van Sidon, aan boord
van een Fransch fchip, met een gunstigen wind,
bij helder, maar zeer zoel, weér, naar Cyprus. Dit eiland lag wel te verre noordwaard, en geheel
buiten onzen koers naar Alexandrië. Ik gevoelde
ook geene zonderlinge begeerte in mij, om het te
bezoeken ; wijl ik eene grooter en moeilijker reis
in den zin had. Dan , de kapitein had er bezig
heden; en ik was te meer daarmede te vrede, wijl

ik geene zekere tijding had, of de pest in Egypte
reeds opgehouden, en het nog maar kort voor S. Jan
I. De e L. - - - - - A
" " ' was,
m

-

*

2

-

-

-
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was, wanneer de befmetting, gelijk men doorgaans
gelooft, verdwijnt.
*,

s ,
-2-

k

-

Den zestienden zag ik, met den dageraad, eenen

berg, dien ik, wegens zijne gedaante, met de be
fchrijving, door s t RAB o van den Olympus gegee
ven , zeer wel overeenkomende, voor den gemel

den berg hield, en die nu Mamilho heet. Het ove
rig gedeelte des eilands , welk zeer laag fchijnt te
liggen, kwam allengs ten voorschijn, en wij zagen
de ftad Larnika niet eer, voor dat wij er het an

ker lieten vallen.

De huizen zijn 'er, gelijk te

Damaskus, van witten klei of potaarde gebouwd;
doch, wijl de grond van gelijke kleur is, kan men

de gebouwen niet eer onderscheiden, dan wanneer
men 'er nabij is.

'

'

.. .

Dit eiland was , oudtijds, geheel met hout be
dekt, en de grond daarmede zoo begroeid, dat
dezelve tot den akkerbouw niet gebruikt kon wor

den.

Dit is nu zoo zeer veranderd, dat op de

meeste plaatfen des eilands mangel aan hout bespeurd

wordt. Intusschen is, door de uitroeijing der bos
fchen, de luchtftreek des lands, offchoon dit an
ders, gewoonlijk, het geval is, niet

gezonder ge

worden. - Aan de westzijde, in den omtrek van

Cacamo, zijn de bosfchen nog zoo dik, als ten tijde
der ontdekking des eilands. Herten en beeren van
buitengewoone grootte leeven hier ongestoord. -

Men verhaalde mij, ook hier zoo wel, als te Ale

xandrie, dat men 'er, nog onlangs, eenen olifant
gezien had; dan, ik kon het niet gelooven.

,

Toen wij de hoogte van Paphos voorbij zeilden,

ware ik gaarn geland, om te zien, of er nog over
blijfels van den vermaarden tempel aldaar te vinden
Wa
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waren ; maar de kapitein, vreezende den wind te
zullen verliezen, wilde zich niet ophouden. - Op
Cyprus worden veele, oude munten opgegraaven ,
doch 'er zijn maar weinigen onder van zonderlinge
waardij. Zilveren penningen, zeer fraai gewerkt,
vindt, men bij Paphos; maar zij zijn voor liefhebbers
van oudheden van geen groote beduidnis, omdat zij,
meestal, flechts van steden, en van gelijke grootte
zijn, als die, welke men op Kandia, Rhodus en de

andere eilanden van den Archipel aantreft. s Men
vindt er weinig gefneedene fteenen; maar zij zijn,

grootdeels , in voortreflijken Griekfchen stijl, en
beter dan de anderen, welken men, doorgaans, op
de eilanden ontmoet. Ik zag fommige Jupitershoof

den, die wegens hun dik hair en baarden uitmuntten,
voortreflijk gewerkt, en van groote waardij wa
ren. - Koortfen heerfchen door het geheele eiland,

maar bijzonder
in den omtrek van Paphos. - er »
- -

,

-

-

- - - -

-

Larnika verlieten wij, des namiddags, ten vier
uur.

De wind woei fterk uit het noordoosten, toen

wij onder zeil gingen. Onze fchipper, die deeze Wa
teren zeer wel kende, liep westwaard, en besloot

uit eene wolk, aan den gezigteinder te zien, dat de
wind , den volgenden dag , uit dien hoek waaien

zou. Hij stond ook, den anderen dag, werklijk op,
en wij namen nu onzen koers regelrecht naar Ale
xandrie.
-

-

-

S.

-

-

1
-

De Egyptische kust is zeer laag, en, wanneer de
hemel niet helder is, bevindt men zich

:

land, eer men het ontdekt. 'Er gaat bestendig een
hevige stroom oostwaard; dan, de fchippers bewee
ren, de nabijheid der kust uit een zwart flik te kun

men bemerken , welk, reeds zeven zeemijlen verre
A 2
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van het land, aan het dieplood te zien is. Onze
fchipper meende dit zwarte flik ontdekt te hebben,
en besloot, bij eenen zeer voordeeligen wind, de

zeilen te verminderen, dewijl hij reeds dicht aan de
kust dacht te zijn; offchoon zijne rekening, gelijk
hij, naderhand, zelf gestond, met de opgaaf des
dieploods, niet overeenstemde. - Ik nam mijnen

quadrant , en bevond uit den doorgang van twee
fterren door den middagcirkel, dat wij nog zeven
tien zeemijlen van Alexandrie, en in de zee tegen
over de woestijn Barka waren, welke in 't geheel
geene verbindtenis met den Nijl had, en besloot daar
uit, dat het enkel eene grilligheid der fchippers was,

uit het Nijlflik de nabijheid der Egyptische kusten te
willen aantoonen. - En, vermits de winden, op
deeze kust, den geheelen zomer door, uit het noord
westen waaien , en de ftroom fteeds oostwaard

loopt, kan het flik uit de Nijlmonden onmooglijk
zoo verre tegen den wind opkomen. - Ook is het
bekend, dat, door deeze winden en ftroom, eene

groote menigte flib en zand naar de havens op de
Syrische kust gevoerd wordt.

Van het oude Tyrus zijn geene fpooren meer
te vinden ; en de havens van Sidon, Baruth, Tri

poli en Latikea, zijn allen verzand. - Eer ik uit
Sidon vertrok, wees de Fransche konful mij het oude
plaveifel der stad, welk zeven en een halven voet

laager lag, dan de grond, op welken zij thans
ligt. Het was ook veel verder te rug, in de tui
nen, naar den kant des bergs Libanon. Dit komt
van den ftroom , die bestendig oostwaard loopt ;

want, daar deeze regelrecht op alle de uitwaterin

gen des Nijls werkt, zoo moet hij al wat die ri
vier in zee ontlast, naar de Syrische kust drijven,
-

f

ein
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en dien aanwas van land in Egypte , welken H E

R o Do T Us, verkeerdlijk, aan het zinkfel dier ri
vier toefchreef, beletten.

Eindelijk ontdekten wij, den twintigsten van Zo
mermaand , des morgens de ftad Alexandrie. Zij maakt, uit dit gezigtpunt befchouwd, eene
ongemeen fraaie vertooning. De oude gedenkte-,
kens, als de kolom van Pompejus, en de Moham

medaanfche torens en fpitfen , doen den reiziger
hier veele prachtige ruïnen verwachten. Maar, zoo
ras men de haven is binnengeloopen , verdwijnt
deeze begoogcheling, en men bemerkt een droevig
mengfel van de ruïnen der overgroote werken der

ouden, thans weinig in getal, met de kwaalijk ont
worpene en kwaalijk uitgevoerde gebouwen der
onbeschaafde bezitters van Alexandrie, in laater
eeul Wen,

-

Hier zijn twee havens ; de oude en de nieuwe,
De laatste is de kleinste. Haar ingang is ook zeer
gevaarlijk, wijl er eene bank voor ligt. De Eu
ropeesche fchepen moogen alleen in deeze kleine
haven inloopen ; doch zij liggen er niet veilig,

gaande 'er, geduurig, fommigen van verlooren. Op
mijne te rug reis, in Lentemaand des jaars 1773,
zag ik omtrent veertig fchepen, meest van Ragufa,
en uit de havens van Provence, welke gestrand wa
ren; daar die van andere natien weinig fchaade

hadden geleeden. Maar, het gedrag der fchepelin
gen was ook zeer verschillende. Zoo ras de wind
begon op te steeken, wierpen de kapiteins der Ra
gufafche en kleine Fransche fchepen, alle hunne
ankers en kabeltouwen uit, begaven zich in hunne
booten , en vlooden aan land, laatende de fchepen
aan hun lot over. Zij wilden hun leeven niet waa
A 3
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gen, wijl zij de zwakte hunner fcheepsgereedschap
pen kenden. Veelen deezer touwen zijn uit eene
foort van gras,fpartum, flipa tenacisfima L IN NAE 1,
genaamd, vervaardigd, konden het geweld der baa
ren niet doorstaan, maar fcheurden van de ankers

los, en de fchepen strandden. - De Engelfche,
Hollandfche, Zweedfche en Deenfche fchippers,
integendeel , fpoedden , bij het begin des ftorms,
naar boord. Zij konden zich op hunne touwen en
ankers verlaaten. De noodige fchikkingen gemaakt
hebbende, gingen zij op het dek heen en weer.

Niemand van hun verliet zijn fchip, voor dat zij,
de wind bedaard zijnde, den volgenden morgen,
hunne ongelukkige broeders, wier fchepen op 't
ftrand zaten, konden bijstaan.
De andere haven ligt aan de westzijde van den
Pharus, is veel grooter, dan de voorgaande , en

ligt onmiddelijk aan de stad. Zij is ook veel die
per , offchoon van eene menigte fchepen , federt
langen tijd, veel ballast daarin geworpen is. Waar
fchijnlijk zal zij allengs vol geraaken, en met het
vaste land vereenigd worden. -

In deeze haven

moogen geene fchepen van Christenen binnenloo

pen, opdat de Turkfche vrouwen, wanneer zij ,
des avonds, aan het open venster, lucht fcheppen,
niet van hun gezien worden : en de Christen mo
gendheden zijn zoo infchiklijk, dat zij deeze gron
den laaten gelden , en het gestaadig verlies van
fchepen , goederen en manfchap. niet genoeg ach
ten,

-

-

-

AL ExAN DE R , uit Libye in Egypte wederkee
rende, en door de fchoonheid deezer twee havens
getroffen, gaf aan den bouwmeester D IN o C HA
RE s bevel , aldaar eene stad uittefteeken , welke
*
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door P To LE ME Us den eersten gebouwd werd. De
gezonde, en voor den koophandel zeer voordeelige,
ligging der plaats, was oorzaak, dat zij in korten
tijd aanmerklijk toenam, en de eerste koopstad der
waereld wierd. - Doch, 'er ontstond ook geen oor

log, of iedere partij had, hierom, het oog op haar
gevestigd. Om deeze reden, werd zij dikwijls ver
overd , dikwijls verwoest. De omliggende land
ftreek is thans onvruchtbaar; doch , ten tijde van
den bloei der stad, is zij, waarschijnlijk, zoo niet
geweest. Sterke bevolking maakt , gelijk wij uit
veele voorbeelden zien, den grond grasrijk. De tal
rijke meiren in Egypte waren, naar mijn dunken,
tot groote waterkommen aangelegd, om bij de over
Itrooming des Nijls, voorraad van water op te doen,

en daarmede , bij de volgende droogte, de tuinen
en plantaadjen te bevochtigen.

-

--

De kolom van Pompejus, etlijke obelisken , en re

genbakken onder den grond, zijn thans de eenige
oudheden, welken men nog te Alexandrie vindt. Zij
zijn reeds dikwijls beschreeven. - Het kapiteel
en loofwerk der zuil mishaagt over 't algemeen. De
fchaft verdient des te meer opmerking. De kolom
is van graniet, maar het kapiteel alleen van anderen

fteen. - Dit fchoon gedenkstuk der oudheid fchijnt
uit de tijden tusfchen - de keizers Hadrianus en
Severus te zijn. De eerste ftichtte wel verfchei
dene groote gebouwen in 't Oosten; dan, men heeft

aangemerkt, dat hij zich nooit van opschriften daar
bij bediende. Doch dit gedenkstuk heeft een Grieksch .

opschrift, en mag, met veel waarschijnlijkheid, den
laatstgenoemden worden toegeschreeven.

Denklijk

was, het een merkteken van dankbaarheid, door de
stad Alexandrie, voor de ontvangene gunstbewij

zen, ter zijner eere, gesticht. Dit is des te waar
A 4
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fchijnlijker, vermits geen gefchiedschrijver, in
vroeger tijden ,
maakt (a), -

melding van

dit gedenkstuk

r

n

Sommigen meenen, dat de zuil eertijds eene obe

lisk geweest is, welke men rond heeft gehouwen,
Zij houdt negen voeten in haare middellijn , en ,
zoo zij ook maar tachtig voeten hoog was, zou
'er toch eene buitengemeen groote obelisk noodig
geweest zijn, om daaruit eene zuil van zoodaani
gen omtrek en grootte te vervaardigen, en 'er zoo
veel van af te houwen, dat de beeldfpraakkundige
te
*

T

(a) De heer P. o cocK E heeft, in zijne Befchrijving
van het Oosten, I. D. I. Stuk , tegenover bladz. 24, eene

zeer fraaie afbeelding daarvan gegeeven, op plaat. IV.
De heer CAR s T EN NIE BUHR bevond, na eene
naauwkeurige meeting, de hoogte deezer kolom, zonder
haar voetstuk mede te rekenen, acht en tachtig voeten en
tien duimen te bedraagen. Zie de Nederduitsche ver

taaling zijner Reis naar Arabie, I. D. bladz. 46.
" De Engelfche reiziger, heer R ook E, verhaalt in zijne
Travels to the coast of Arabia Felix, and from thence bij the
Red fea and Egypt to Europe, London 1783. 8. p. 113. ;
of, volgens de Nederduitfche vertaaling, welke van dat
leezenswaardig werkje, bij den drukker deezes, M. DE
BRUYN , niet lang daarna, ten voorschijn gekomen is ,

bladz. 172 : dat eenige Engelsche scheepslieden, langs
een touw, welk zij, door middel van een grooten vlie
ger, over den top der kolom hadden weeten te bren
gen, de kolom hebben beklommen, en boven op, aan
een overgebleeven gedeelte van het voetstuk, bemerkten,
dat 'er, eertijds, een standbeeld op gestaan had. Aant, des
N2DER D. UIT G.
t
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tekens, gemeenlijk aan de vier zijden zeer diep in
gegraven, niet meer zigtbaar waren. - Het komt
mij waarschijnlijk voor, dat het blok tot deeze
zuil, uit het landfchap Thebe, in Opper-Egypte,
op den Nijl, aangebragt is.

Men heeft ook gemeend, dat het graf van Ale
xander eene der oudheden deezer stad geweest is.

MAR Mo L zegt, dat hij het nog, in den jaare
1546 gezien heeft, en beschrijft het, als een klein
gebouw, in de gedaante eener kapel , midden in
de S. Markuskerk. Doch dit is niet waarschijn
lijk. Alle de volken, die, in laater tijden, Alexan
drie in bezit hebben gehad, vereerden dien koning
al te zeer , dan dat zij zijn graf zoo ten eenemaal
zouden hebben laaten vervallen.

Zelfs de Arabiers

zouden het verschoond hebben , daar Mohammed

met zoo veel achting van dien veroveraar van Afie
fpreekt,
-

Ik was, fints veele jaaren, gewoon , mij op zijn
Arabisch te kleeden, en kon dus, in gezelschap
van den 'eenen of anderen van de verfcheidene na

tien, die zich hier ophouden, vrijelijk, alle de wij
ken der stad doorwandelen ; en, wijl ik ook altijd
Arabisch fprak, zoo hield men mij in 't algemeen
voor eenen Bedouin, of Arabifchen boer. - Doch,
niettegenstaande deeze voordeelen , en alle mijne
poogingen, heb ik, nopens dit gedenkteken, bij de
ingezetenen , nooit iets zekers kunnen ontdek
ken. - Alexandrie is, federt de tijden van Julius
Caefar , zoo dikwijls veroverd en verwoest, dat
men van deeze ftad , gelijk van Karthago, zeggen
kan : periere ruinde , zelfs de ruïnen zijn verlooren
gegaan,

As

-

v-

--
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- Sommigen houden de poorten en muuren der
ftad nog voor oud; dan, zij fchijnen mij eerst in
de dertiende eeuw gebouwd te zijn. Eenige stukken
kunnen wel ouder, en nog uit de tijden der vroege
re kalifen oorspronglijk zijn ; doch het geheele is

openbaar nieuw, en fchijnt met zeer veel fpoed ge
maakt te zijn. - De oude bouwvallen zijn, op de
meeste plaatsen, eenige ellen diep met puin bedekt;
en, zoo Kleopatra wederkwam, zou zij moeite heb
ben, om de plaats te vinden, waar haar paleis, eer
tijds, gestaan had.
- Het tegenwoordige Alexandrie is niet fraai ; en
flechts ééne ftraat heeft huizen van den hedendaag
fchen fmaak, waarin een aantal werkzaame en ver
ftandige kooplieden woonen, die zich van het gerin

ge overschot des koophandels, waardoor deeze stad,
'oudtijds, zoo vermaard was, geneeren.
-

Alexandrie is fchraal bevolkt. Men zegt, dat de
inwooners, meer dan eenmaal, voorneemens ge

weest zijn, de ftad te verlaaten, en naar Kairo of
Rofetto te trekken; maar dat het, wegens de uit
fpraak van fommige heilige mannen in Arabie, nage
bleeven was, die verzekerd hadden, dat, na de ver

woesting van Mekka , welke eens door de Rusfen

gefchieden zou, Alexandrie de heilige ftad zou zijn,
werwaard Mohammeds beenderen zouden gebragt

worden; en dat, na den ondergang van deeze stad,
dezelve beenderen naar Kairouan, in het Koningrijk
Tunis, en , eindelijk , van daar naar Rofetto ge
voerd zouden worden, alwaar zij tot het einde aller
dingen, welk dan niet verre meer af zou zijn, blij
*ven zouden. - -----

-

op 31° noorder,
P To LEME U s stelt Alexandrie
4

-
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breedte. De hoogleeraar G RE Av Es, welke , op
zijne reis naar Egypte, de breedte deezer plaats
zocht te bestemmen, bepaalt dezelve op 31° 4'. De
Franfche sterrekundigen stellen haare ligging op 31°

11/ 20". Het onderscheid van 7'20" is al te groot.
N 1E B UHR neemt 31° 12" voor de breedte der plaats
aan. Na drie en dertig waarneemingen, bevond ik
het middengetal der breedte deezer stad te zijn 31?
11'32", of in een rond getal 31° 11'30". Het ver
fchil kan, geloof ik, niet boven 5" bedraagen.
Door middel der verduistering van den eerste

wachter van Jupiter, den vijf en twintigsten van Zo
mermaand des jaars 1769, vond ik haare lengte 30°

17 30% oostlijk van den middagcirkel van Green
zwich.

.

*

.

*

De pest, die, federt het

.

-

begin van

Lentemaand

in Alexandrie gewoed had, was, bij mijne aankomst
aldaar, den twintigften van Zomermaand opgehou
den, en de inwooners hadden eerst federt twee da
gen weder begonnen, hunne huizen te openen, en

de gemeenschap met elkander te hervatten. Doch
men bekommerde zich ook verder daarover niet. Het

feest van S. Jan was voorbij, en de wonderdaadige
daauw, nučta , was gevallen; weshalve een ieder,

onbeschroomd, weder aan zijne bezigheden ging. Ik ontving hier mijne fterrekundige werktuigen met
groot genoegen.

De reis van hier naar Rofetto wordt, gemeen
lijk, te land gedaan; dewijl de mond des Nijlarms,
Bogaz genaamd, die naar Rofetto voert, ondiep
en gevaarlijk, en die vaart dikwijls zeer langwij
lig is. Ook zal niemand, die het mijden kan,

gaarn met Egyptische matroozen te doen willen
-

-

- - -
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hebben.

Doch de reis te land is ook niet zonder

gevaar. De reizigers moeten altijd wel gewapend
zijn. Offchoon ik, voor mijn perfoon , op mijne
verkleeding, als Arabier, veel ftaat maakte, droe

gen wij echter allen pistoolen in onze gordels, hoe
wel onze zwaare fchietgeweeren langs den Nijl naar
Rofetto gingen.

Ik alleen had eene kleine lans, in

't Arabisch dsjerid genaamd, in mijne hand.
Wij verlieten Alexandrie des namiddags. Eer
wij te Aboukier, drie Engelfche mijlen van daar ,
aankwamen, ontmoetten wij een aanzienlijken man,
met zijn gevolg, die ons voor Bedouinen, of Ara
bifche boeren hield.

Te Aboukier vonden wij eeni

ge ruïnen, die aanduidden, dat hier, oudtijds,
eene stad gestaan had. Uit de ligging besloot ik,
dat het Canopus, eene der oudste steden op den
aardbodem, geweest was.
Vervolgens kwamen wij, zeven mijlen verder, te
Medea , het oude Heraclium , daar een veer over

den Nijl, en het begin der Delta is. - s HAw
moet zelf toestaan, dat , tusschen Alexandrie en

den Kanopifchen Nylarm , geene fpooren van ver
hooging des gronds door de overstroomingen des

Nijls te zien zijn. Doch ik vind geene reden, om

met hem te beweeren, dat die landstreek, eertijds,
een eiland geweest is.

Op den weg herwaard vonden wij geene plan

ten, dan eenige alfemftruiken, die er wel niet frisch
uitzagen , maar echter zeer bitter fmaakten, en
welker bladen veele zoutdeelen fcheenen ingezogen
te hebben, Waarmede de grond der woestijn Barka

tijklijk Voorzien is. - Ik zag hier, op onderschei

den

tijden, twee of drie antilopen, afzonderlijk,
gaan. à

L BoEK. 1. AFDEELING.
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gaan, van die foort deezer dieren, welke in de ge
melde woestijn zich ophouden, niet verfchillen
de. - Ook vond ik hier de yerboa, welke, ins
gelijks, deeze woeste landstreeken bewoont; en uit
de menigvuldige gaten in, de aarde, die ik , ge
noegzaam, bij iedere alfemplant vond, besloot ik,

dat ook haar gezel, de hoornflang, of cerastes, hier
inheemsch was.

Van het veer af bij Medea, liep de weg, steeds,

door zeer droog zand , en wij moesten dikwijls ,
om vasten grond te vinden, met onze paarden tot
den buik toe in de zee rijden. - Deeze menigte
zand wordt, door den wind, in de Middelandsche
zee gedreeven; wat wonder dan, dat de monden der
Nijlarmen verstopt zijn ? Van het begin van Lente

maand, tot het begin der overstrooming, is geheel
Egypte met dit stof en zand bedekt. Door de zon

nenhitte los gemaakt, en door geene wortels of plan
ten vastgehouden, voert de Nijl het met zich weg,
en laat het in zee zinken. - Sommigen meenen uit
onkunde, dat het uit Abyssinie komt, daar, inte
gendeel, iedere rivier in een bed van rotsen stroomt.
Door deeze zandwoestijn, zijn, op zekere afstan
den, steenhoopen op de heuvelen opgerecht, om
den reizenden door dezelven den weg te wijzen.
Zoo komt men te Rofètto , welk , aan den eenen

kant, met deeze zandheuvels omringd is. . .

.

Rofetto ligt vier mijlen van de zee, aan den oud
tijds zoogenaamden Bolbutijnfchen Nijlarm. - De

stad is groot, fraai en drie Engelsche mijlen lang.
Bij de ingezetenen heet zij Rafchid, dat is, de Recht
zinnige, en wordt door vroome Mufelmannen druk

bezocht.

Ook woonen hier veele kooplieden; de
-

-

wijl
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wijl deeze ftad de stapelplaats is der waaren, die ,
tusfchen Kairo en Alexandrie, over en weér gaan. Om Rofetto zijn veele tuinen, wijl de omliggende
landstreek der ftad laag is, en daarom de vochtig
heid, door de overstrooming des Nijls ingezoogen,

lang behoudt. Men vindt hier ook veele merkwaar
'dige planten en bloemen. "

-

-

Rofetto is de meest begunstigde verblijfplaats der
Christen reizigers, die Egypte willen bezoeken, en
vooral der Christen kooplieden, die zich hier gaarn
neerzetten. Naar hunne verbeelding, ademen zij, hier,
tusfchen de beide groote zetels der dwinglandij,

Alexandrie en Kairo , daar onderdrukking en on
rechtvaardigheid heerschen, meer vrijheid. - Dee
ze stad heeft, ten minste, den naam, dat haare in
wooners milder , omganglijker, en nooit zoo gie
rig als in de twee genoemde groote steden zijn. De
kooplieden, welke hier woonen, zijn zekerlijk zoo
onbeschaamd ftout niet, als de andere ingezetenen
in dit land van geweld. Maar de krijgsknechten ,
de priesters, rechtsgeleerden en het gemeene volk
over 't geheel, vond ik even zoo ruuw, onbeschaafd
en grof, als elders. Ik kon, in mijnen tijd, geen
onderscheid van belang vinden tusschen de inwoo

ners van deeze en van andere steden van Egypte.
t

*

*

Rofetto ligt op de noorderbreedte van 31° 24

15". Men gaat van hier te scheep naar Kairo; 't
welk wij ook den dertigsten van Zomermaand dee
den.

-

Te Alexandrie vertelt men veel van het ge
vaar, welk de reis door de woestijn verzelt.

Hier voert men gelijke taal van de vaart langs den
Nijl

- -

"

- -

-
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Nijl naar Kairo. Doch dit is zeer vergroot. Wan

meer de regeering te Kairo wel gesteld is , en men
niet landt bij dorpen , die met hunne nabuuren in

verschil leeven, zou men zeer ongelukkig moeten
zijn , bijaldien men tusfchen deeze stad en Kairo

geweldenaarijen leed.
aan
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AAN Ko Ms T te Kairo. -

,

Reis naar de

Pyra

miden. - Aanmerkingen over die geftichten.

I, 't begin van

Hooimaand kwam ik te Kairo aan.
Ik was aan het gastvrije huis JU L IA N en BE R
T RAND aanbevolen. Ik maakte hun mijn voornee
men , om naar Abysfinie te reizen, bekend. Zij

fcheenen , over mijne stoute onderneming, zich te
ontstellen, en zochten ze mij te ontraaden. Maar,
toen zij mijn vast besluit zagen, booden zij mij hun
ne hulp aan.
Wijl de regeering te Kairo over zoodaanige reis
fteeds achterdochtig is, en de Porte ze ook uitdruk
lijk verbooden heeft, gaf ik voor, dat zij naar Indie
bestemd was. Zij bleef echter niet lang verborgen;
en dat was ook niet mooglijk; want Jooden, Tur
ken , Mooren, Kopten en Franken, gaan hier be
ftendig op kondfchap uit, zich meer om anderen lie
den, dan hunne eigen zaaken bemoeiende.

Ik ver

fcheen zoo weinig, als mooglijk was, in 't open
baar, en altijd verkleed. - Men hield mij voor
eenen fakier of derwis, die zich flechts met de tover
kunde en zijne boeken ophield. Dit gaf mij gele
genheid, om veele Arabische handschriften te koo
en; en mijne ervarenheid in die taal stelde mij in
aat, de beste keus te doen.

De wijk van Kairo, welke de Franken bewoo
- -- --

-

nen,
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nen, bestaat in eene lange straat. Aan het cene
end derzelve is eene poort, daar eene wacht bij

staat; en deeze wordt, in pesttijd , geflooten ge
houden. Aan het andere end is een taamlijk wel
aangelegde tuin, met fraaie wandellaanen. - Al
het genoegen , waarop Christenen onder dit slech
te volk kunnen hoopen, bestaat in rust en vrede,

Niemand begeert ook meer. Intusschen ontbreekt
het hier niet aan zendelingen, die hun geflaadig

met dreigingen, leugens en knevelarijen lastig vals
len, en hen daardoor stooren. - De Franken te

Kairo zijn mij altijd als eerlijke, weileevende en
naarftige lieden voorgekomen, die niet alleen

hun

ne eigene zaaken in stilte verrichten, maar ook in
herbergzaamheid en gedienstigheid jegens vreemde
lingen uitmunten.
-

-

Eene onmenschlijker, onrechtvaardiger,

wreë4.

der, onderdrukkender, fchraapzuchtiger foort van

helfche dwinglanden is er op den aardbodem niet,
dan de leden der regeering van Kairo. Soiiiinigen
prijzen deeze staatsgesteldheid ; doeh ik kon ze
nooit recht begrijpen. Eigenlijk moest zij uit vier
entwintig Beis bestaan, maar die nooit voltallig
zijn.

Bij mijn verblijf te Kairo waren er maar

zeven , en onder die één , welke over de anderen
heerschte. De Beis worden geacht het hoogste be
wind in handen te hebben; doch, fomtijds, regeert

een Kiaya onbepaald, en maakt, schoon minder in
rang, zijne bedienden tot Beis. In tijd van vrede,
wanneer geen der Beis de geheele magt zich alleen
aanmaatigt, heeft ieder derzelven een aantal onder

bedienden, die een onbepaald rechtsgebied over de
inwooners der stad oefenen, en anderen aanstellen,
die hetzelve ten platten lande doen. - In Kairó
I. DE EL.
B
zijn ,
-
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zijn, veelligt, vier honderd persoonen, die met vol
ftrekte magt bekleed zijn, en het recht op hunne
wijs bestieren. In mijnen tijd, had dit veelhoofdig
gedrocht geen bestaan. De vermaarde AL 1 BE 1
was alleen aan 't roer der regeering, en zijne be
dienden oefenden het recht. Doch deeze gelukki
ge toestand duurde niet lang.
-

Om Bei te worden, moet men, te vooren, flaaf

geweest, en voor geld op de markt gekocht zijn.
Ieder Bei heeft veele flaaven, die zijne wacht zijn,

en welken hij, naar hunne bekwaamheid, bedie
ningen in zijn huis geeft. De voornaamste is die
van Hasnadar of hofmeester, die de geheele huis

houding bestiert. De Beis hebben zelden kinderen,
en nog zeldzaamer blijven zij in 't leeven. Men
fchrijft dit aan de ongebonden leevenswijs der Beis
in hunne jeugd, veelal , toe. Doch Kairo wordt
ook, over 't geheel, voor kleine kinderen onge
zond gehouden.

-

Wanneer echter cen Bei, ftervende, kinderen na
laat , erven niet deeze , maar de hasnadar, zijne
waardigheid en vermoogen. Ook trouwt hij zijne
weduw, welke, wanneer zij jong en de Bei oud is,
den hasnadar reeds , bij het leeven van den Bei,
voor haaren vermoedlijken man aanziet ; waarover

deeze mannen , offchoon zij hunne overige vrou
wen steeds opgeflooten houden , geene jaloersheid
betoonen. - 't Is zeer zonderling, dat men ,

hier, federt langen tijd, eene foort aanzienlijke lie
den vindt, die, met voorbijgaan hunner kinderen,
hunne goederen en waardigheden aan vreemden na
laaten, en dat niet één van hun het waagt, zijnen
zoon tot zijnen opvolger in zijn ampt en bezittin
gen

.

1. BOEK. II. AFDEELING. '

19.

gen te benoemen , en hem boven eenen slaaf, dien
hij, als een stuk vee, voor geld gekocht heeft,
den voorrang te geeven.

-

De tijd mijner aankomst in Kairo was, veelligt,

de eenige, in welken ik alleen, en zonder bescher
ming, mijne reis kon voortzetten. Ali Bei, die ,

eenige jaaren geleeden, bijzonder, door zijne laat
fte leevensgevallen in Europa zoo beroemd is ge
worden, was, na menigvuldige afwisseling van ge
luk en ongeluk, zegepraalende te Kairo terug ge

komen, en had zich aan 't hoofd der regeering ge
plaatst. Hij haatte de Turken, en voedde in zijn
hart niets dan wraak tegen de Ottomanfche Porte,

wenfchende hij niets vuuriger, dan iets tot onder
gang des Turkfchen rijks te moogen bijbrengen. ''
De oorlog, die toen tusfclien de Russen en Tur

ken gevoerd werd, bood hem de gunstigste gele
heid daartoe aan. Hij was bereid, om de Russen
met álle zijne magt bij te staan. Dan , de Rusfi

fche krijgsbevelhebbers , die, op eenen zoo groo
ten afstand, met zoo veel geluk, oorloogden, had

den geene genoegzaame bevelschriften van hun hof,
kenden de gewesten niet, en bragten hunnen tijd
met vermaaklijkheden en onnutte vertooningen door.
Na de verbranding der Turkfche vloot, op de kust

van Klein Afie, verscheen 'er geen schip in die wa
teren, welk zich niet den Russen onderwierp. Zij
namen eene voordeelige ligging bij het eiland Pa
ros. De bassa's van Karamanie, die toch der Por

te maar zelden behoorlijk onderdaanig zijn, waren,
toenmaals, in vollen opstand. Een groot deel van

Syrie was in gelijke omstandigheden. En sc He 1 k
DA HE R , vorst van Akra, had zich van die stad

af, tot de vlakte Esdrelon , en zelfs tot de gren
B 2.

ZChl
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zen van Egypte toe , eene onafhanglijke magt aan
gemaatigd (a).
't Is niet onwaarschijnlijk, dat, bij zulke gunfti

ge omstandigheden, Syrie en Egypte zich van het
Ottomanfche rijk zouden los gefcheurd hebben.
Doch de Rusfen, bij gebrek van bevelschriften,
wisten niet , hoe verre zij hunne overwinningen
mogten uitbreiden, noch hoe de overwonnen te be
handelen. Zij hadden geene werbindtenis met Ali
Bei, op wien zij zich echter veilig hadden kunnen
verlaaten; gelijk hij zich, gerust, op hen zou ver
laaten hebben. Beide partijen verftonden elkander
niet, voor dat het te laat was. De vijanden deeden
hun voordeel met dit draalen , en daardoor teffens
het groote ontwerp in duigen vallen.
3
Een jong en fchrander, doch listig, Venetiaansch
koopman, c AR Lo Ros ET T 1, had, federt eenige
jaaren , Ali Bei bestierd. Ware deeze man , met
behoorlijke volmagt , als onderhandelaar, gebruikt
geweest, dan had de Turkfche heerschappij in Egyp
te een einde genomen. Ali Bei had wel een natuur
lijk

(a) Eene merkwaardige leevensbeschrijving van dee
zen beroemden Vorst van Akra, anders sc H E 1K DA HER
o MAR genaamd, die zich van de Porte onafhanglijk en

voor dezelve zeer geducht gemaakt had, doch ten laatste,
verraaderlijker wijze, op bevel van den beruchten HA s
s AN B As s A, jammerlijk vermoord werd, vindt men, in
een Aanhangfel achter het tweede deel van s Av A Ry's

Brieven over Egypte, bladz. 337 - 364. -- Dit fraaie werk
is bij den drukker deezes, M. D. BRUYN, in drie deelen
in groot octavo te bekomen. - Aant. des NEDER D. U 1T G.
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lijk gezond verstand ; maar hij was een Mameluk,
en had de gemoedsgesteldheid eens flaaven.
Een Jood, een Griek en een Kopt, die zijn ge
heimfchrijver was, bezaten toen zijn geheel vertrou
wen, en leidden hem geheel naar hunnen wil. Het

was moeilijk te bestemmen, wie van deeze drie lie
den: de flechtste was, en den Bei allermeest om den
tuin leidde. De geheimschrijver, R Is K genaamd,
was doortrapt genoeg, om de beide anderen, die

volkomen veilig meenden te zijn, en de inwooners
plonderden, te doen tuimelen. De Griek werd uit
Egypte gebannen, en de Jood doodgeslagen. Dit is

gemeenlijk het lot der Egyptische staatsdienaaren.

Risk gaf zich voor een sterrewichlaar uit, en de Bei
was, gelijk alle Turken , in dit stuk, zeer ligtge
loovig. Hij was, waarschijnlijk, door de Porte om
gekocht, en verleidde den . Bei van het eene onbe

zonnen ontwerp tot het andere , tot dat hij hem ,
eindelijk, gantsch in het verderf stortte (b).
-

-

-

-(

-

,-

/

.

'

,

- Mijn voorraad van sterrekundige werktuigen, die,
te Alexandrie, in het tolhuis geopend waren, gaf
Risk een groot idee aangaande mijne sterrewichlaa
rijkunde. Hij kreeg bevel, dat zij niet mogten ont
pakt, en, omdat het geene koopmanschappen wa

ren, mij, zonder tolgeld er van te betaalen, moe
ften ter hand gesteld worden. Dit verblijdde mij te
!

. . . .

..

.

. :

. (b) Met vrucht, zal men

|

|

|

meer,

hiermede vergelijken de ge

fchiedenis van ALI B E1, van zijne geboorte af, tot zijnen
dood toe, door den heer s AvAR Y beschreeven, in het

tweede deel zijner Brieven over Egypte, XVI Brief, bladz.
245-3oo. Aant. des NEDER D. U 1T G.
B 3
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meer, wijl ik nu zeker was, dat mijne werktuigen
niet zouden bedorven worden. De geheimschrijver
bezocht mij den volgenden dag, en ik vernam van
hem , dat ik die gunst hem te danken had. Ik
dacht: het was op een gefchenk gemunt. Doch, hoe
verbaasd stond ik, toen Risk zulks niet alleen van

de hand wees , maar mij ook eenige kleinigheden

zond, en te kennen gaf, dat hij mij nader wilde ko
men bezoeken, om te zien, hoe ik die werktuigen
gebruikte. Ik had, intusfchen, voor niets of nie
mand te vreezen, ‘wijl ik onder de onmiddelijke be
fcherming van den Bei ftond. - Offchoon ik, reeds
veele jaaren, met Turken en Arabieren had omge

gaan, vond ik in deeze hoflijkheid echter iets, daar
ik den grond niet van ontdekken kon.'

n

Den Bei had ik nog niet gezien, dus kon ik het
niet op een gunstig vooroordeel fchuiven, welk hij
omtrent mij mogt opgevat hebben. 'Ik ontdekte mij
des , in deeze verlegenheid, aan den heer BE R
T RA N D, bij wien ik gehuisvest was. Hij beloofde

mij den geheimfchrijver op dit stuk te zullen onder
tasten. Teffens waarschouwde hij mij, hem niet
te beleedigen, maar mij ook niet aan hem toe te ver
trouwen, vermits hij in staat was, de boosaartigste
oogmerken te voeden, en ze ook, zonder barmhar
tigheid uittevoeren. - - - - -

Doch het ontwikkelde zich ras.

-

Risk deed on

derzoek bij Bertrand naar mijne fterrekundige wee
tenschap. Mijn vriend ontdekte zijn oogmerk,

en gaf hem een hoog begrip van mijne diepe kennis
in die weetenschap. Risk verklaarde nu, dat hij,
door mij, des Beis toekomend lot, den uitslag des

oorlogs tusfchen de Russen en de Turken, en het
gevolg der onderneeming tegen Mekka, om welk
te

W
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HAB, zijnen behuwdzoon afgezonden had, hoopte
te Verneemen,

, Hoe zeer Bertrand zich hierover verheugde, ge

viel het mij echter niet. In het handwerk eens waar
zeggers had ik geenen zin, omdat eene niet vervulde

voorzegging, in dit land, gemeenlijk met ftoklla
gen, of zelfs wel met spietsen gestraft wordt. Dan ,
men verzekerde mij, dat ik met ligtgeloovige lieden

te doen had, en ik voor den tijd, waarin

mijne

voorzeggingen vervuld moesten worden, Kairo ver
laaten kon.

"

-

-

Weinige dagen daarna ontving ik eenen Brief van
Risk, met begeerte, dat ik mij naar het S. Geor
genklooster, drie mijlen van Kairo gelegen • Zou
begeeven , om des Beis verdere bevelen aftewach

ten. Ik begaf mij derwaard. In die eenzaame, groo
te en ftille wooning, had de Griekfche patriarch
eene kamer, voor Inij, laaten gereed maaken. Zij
was zeer bekwaam om te ftudeeren.

In mijne inleiding heb ik reeds gemeld, dat ik,
geduurende mijn verblijf te Algiers, met een Griek
fchen priester, vader Christoffel , kennis maakte,

en hij, een tijdlang, op mijn landgoed, bij mij
woonde.

Deezen goeden , menschlievenden man

vond ik te Kairo weder. Hij bekleedde de waardig

heid van Archimandriet, de naaste aan die van pa
triarch. In het paleis van Ali Bei, daar enkel Ge
orgifche en Griekfche flaaven gehouden werden ,

was hij zeer bekend; en, daags na mijne aankomst
in het klooster, gaf hij mij een bezoek. - Ik ver
nam van hem, dat, in Abysfinie, veele Grieken wa
ren, die gewigtige ampten
en
B 4bekleedden, en, nu
dan,
e'
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dan , briefwisseling met den patriarch hielden ; je
gens wien zij de grootste achting voedden. - Va
der Christoffel bezorgde niet alleen , dat 'er, mij

nenthalve, brieven aan de Grieken, in Abyssinie ,
}angs drie onderfcheiden wegen gezonden wierden ;

maar ook, dat ik eenen brief van vermaaning, aan
alle de Grieken in dat rijk gericht, mede kreeg. Hij
had de gedaante eener bulle, en behelsde :
,, Dat zij hunnen hoogmoed, als eene groote zon

, de, waarmede zij, gelijk hij wel wist, zeer be
2, laaden waren, zouden afleggen, en, in plaats van
2? zich, bij mijne aankomst, aan het hof van Abys
2»

finie, met mij gelijk te stellen, integendeel bereid

22 zouden zijn, mij te dienen. - Verder, dat zij voor

, den koning zouden verklaaren, dat ik niet met hun
, van gelijken staat, maar een vrij burger eener
,, magtige natie, en in dienst van een grooten ko

, ning was; dat zij, daarentegen, geboorene flaa
, ven der Turken waren, en met mijne dienstboo

**

* * de 2 slechts in gelijken rang stonden; en dat ook

werklijk één hunner landgenooten in mijnen dienst
a, was. Bijaldien zij dit, openlijk, in tegenwoor
, drghcid van eenen priester verklaarden, dan zou
- 3

, den hun alle hunne zonden vergeeven zijn.”
De patriarch, met wien ik te Kairo veel omgang
had gehad, bezorgde dit alles zeer liefderijk. - In
tusfchen zond Risk mij eens, des avonds om negen
uur, een boode, met begeerte, om bij Ali Bei te

komen. Ik zag hem toen voor de eerste maal. Hij
was veel jonger, dan ik mij hem voorgesteld had.

Hij zat op eene fofa , met rood laken en gouden
franjes bekleed. Zijn tulban, gordel en dolk, wa

ren met diamanten bezet. Hij sprak van den oorlog
tusschen de Russen en de Turken, en vroeg mij :
Of
e

e

-
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Of ik den uitslag, volgens de sterren, reeds berekend
had ? Ik antwoordde: -

De Turken zouden ter

zee en te land geslagen worden. - Ali vroeg verder:
Of Konftantinopel zou ingenomen en verbrand wor
den ? Ik antwoordde: Neen; men zou lang oorlo

gen, en , na veel bloedvergieten, vreede maaken ,

zonder dat eene der mogendheden iets van belang
daarbij verliezen zou. Hij floeg de handen te fa
men , en deed eenen eed op zijn Turksch , zich *
naar Risk, die voor hem stond, wendende, en zeg
gende: ,, Dat zal droevig zijn; doch waar is waar;
, en God is genadig,” 1.
- -- - Hij bood mij koffij aan, en verzekerde mij van zij
ne befcherming ; wanneer mij iemand beleedigde,
zou ik het hem maar door Risk laaten aanduiden. -

Eenige avonden daarna werd ik wederom bij den Bei
*

geroepen.

Bij het ingaan, ontmoette ik den Aga

der janitfaaren met eene menigte krijgsknechten.

Wijl ik hem niet kende, ging ik , zonder te groe
ten, hem voorbij ; 't welk anders niet gebruiklijk
is. Als hij te paard zit, heeft hij, in en buiten Kai

ro, magt over leeven en dood. Hij hield mij aan
den drempel op , en vroeg eenen van des Beis lie
den : Wie ik was? Hij kreeg tot antwoord: Het is

hakim Englefe, of de Engelfche arts. Hij verzocht
mij zeer hoflijk, hem ook te bezoeken, omdat hij
zich niet wel bevond. Ik antwoordde, dat ik wil

de komen; maar dat de Bei mij nu verwachtte. Hij
antwoordde: ,,Gaat in Gods naam; het komt mij

, altijd gelegen.”
De Bei zat voor over, met eene waschkaars in de

eene, en een ftuk papier in de andere hand, welk hij
dicht voor zijne oogen hield. Hij was alleen, en

werd mij niet gewaar, voor dat ik nabij hem stond.
B 5

Hij
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Hij schrikte, toen ik hem met fchalam groette, en
hem zeide, dat ik, op zijn bevel, verfcheen. Hij
antwoordde: heb ik u dan laaten roepen; en, eer
ik nog kon antwoorden, voegde hij 'er bij: jaa, jaa,
ik heb het gedaan; en hij ging voort met leezen. Hij
klaagde, dat hij niet wel was. Hij had terstond na
de tafel moeten braaken , offchoon hij zeer maatig
gegeeten had. Zijne maag was nog ongesteld ; en,
•hij meende, dat men hem vergif had bijgebragt. Ik
voelde zijnen pols; hij was zwak, maar niet koorts.
achtig. Ik verzocht hem, het keukengereedfchap,
waarin zijne fpijs bereid was, te laaten onderzoe
ken, of het ook wel vertind was; en zeide hem ter

ftond, dat hij geen gevaar had; maar ik vermoed
de, voegde ik er bij, dat hij voor de tafel, veel
ligt, eene kleine uitspatting begaan had. Hij lach
te, en zeide tot Risk: ,, Afrite ! Afrite ! ” Hij is
een duivel. - Ik ried hem, een weinig thee te

gebruiken, waarna hij overgeeven , en zich beter
bevinden zou. Daarop moest hij een kopje fterke
koffij , of een glas goeden brandewijn drinken, en
dan te bed gaan. - Hij zag mij met verbaasdheid.

aan, en zeide zeer bedaard: hoe, brandewijn? weet:
gij niet, dat ik een Mufelman ben? Maar ik niet,
antwoordde ik hem, ik raad u flechts, wat uw lig

chaam goed is, en heb met uwen godsdienst niets,
te doen.

Mijne vrijmoedigheid behaagde hem ; en

hij zeide, hij spreekt als een man. Deezen avond,
werd noch van den oorlog, noch van de Russen ge-,
fprooken.
)
-

Risk bezocht mij den volgenden morgen; de Bei
was nog niet beter, en meende nog steeds, dat hij
vergif had in gekreegen. Ook verzekerde Risk mij,

dat de Bei groot vertrouwen in mij stelde, maar de
thee had hij nog niet gebruikt; doch hij kwam nu,
Op
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op zijn bevel, om te zien, hoe dezelve moest be
reid worden. Ik goot terstond kookend water op wat

thee, en toonde hem de geheele toebereiding. Dit
was nog niet genoeg; maar hij begeerde zeer hof
lijk, dat ik zelf daarvan dronk, en overgaf, opdat
hij zag, .hoe hij met den Bei moest handelen. Ik
weigerde zulks , en verzocht hem , zelf de proef
daarvan te neemen, waardoor hij een duidlijk be
grip van de gantfche zaak zou krijgen. Doch hij

nam deezen voorslag niet aan.
:2

l .

-IJ

')

-

- . . . .

' 's .

g' , 's

- Geduurende dit gesprek, kwam vader Christof

fel , en wij beslooten, hem de proef te doen on
dergaan; maar hij wilde ook niet. : Doch hij bragt
een jongen Griekfchen monnik mede , en deezen
noodzaakten wij, tegen wil en dank, thee te drin
ken, en over te geeven. · I - '
,
€

, vr & w

. . . .

.

r,

e.

-

- Wijl ik, door deeze nachtbezoeken, des Beis
gunst verworven had, verzocht ik Risk, om brie
ven van aanbeveeling aan Scheik Hamam, aan de
ftadhouders van Syene , Ibrim en Deir, in Opper

Egypte. - De janitfaaren te Kairo gaven mij ook
brieven van voorschrijving, aan de bezettingen der
drie laatstgenoemde steden, welke uit Kairo, hunne . .
haven, derwaard gezonden worden. - Ali Bei gaf mij

ook brieven aan den Bei van Suez; aan den Sjerif
van Mekka ; aan den Naybe , of Beheerfcher van
Mafuah; aan den koning van Sennaar en aan zijne

ftaatsdienaars. - Toen ik alle mijne brieven, zoo
van den patriarch, als van Ali Bei, ontvangen had,
maakte ik toestel tot mijn vertrek,
•

-

- - -

-
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*

KA1'Ro ligt op de noordlijke breedte van 309
2' 3o", en de oostlijke lengte van 31° 16' van de
fterrewacht van Greenwich, - In den tijd van
drie
r
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drie en een vierde uur, reed ik rondom de stad en haare
tuinen, op eenen ezel, in zijnen gewoonen ftap,

welke drie Engelfche mijlen in één uur bedraagt.
De Kalisj, of Amnis Trajanus , vloeit in de lengte
door de stad, en vult, bij de overstrooming-des
Nijls, liet meir Birket el Hadsje met water.
Ta
1- - - - -

--

-

S

-

-

-

f

- - - -

N.

w

- Aan den anderen kant des Nijls ligt os JIz E; wel
ke naam eene overvaart , of overgang, betekent ,

en, volgens de Arabiers, van eene brug, die daar
zou geweest zijn, ontleend is. - Elf mijlen van
daar liggen de Pyramiden, naar die plaats, de Pyra
miden van Dsjize genaamd. De beschrijving derzel
Veh is in ieders handen.

'

I: C - 2 -

f

- - --

-

- -

I '

'

1
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,

- Weinige jaaren geleden, heeft de heer DA v ID
so N nog eene kleine kamer, in de groote Pyrami
de, ontdekt (c), en de ladder, langs welke hij

derwaard opklom, tot genoegen van volgende reizi
gers, daar terug gelaaten.
-

- ,

,

-

-

.

. .

it
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Men meent doorgaans, dat de fteen tot deeze

Pyramiden uit de bergen van Libye gehaald is. Doch,
wanneer men aan den zuidkant het zand wegruimd,

eer
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*

vindt

-
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*
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(e) Onder de menigvuldige afbeeldingen van de bin
menzijde deezer groote Pyramide, weet ik maar ééne ,
waarin de plaats deezer nieuw ontdekte kamer, naar de
opgaaf van den heer DA v 1D so N., aangeweezen is ; en
die is te vinden in het eerste deel van s AvA Ry's Brieven

over Egypte, III. Plaat, tegen over bladz. 227. Men zie
ook de aantekening des Vertaalers van: dat werk, op de
aangehaalde plaats, bladz. 264-266. Aant, des NE DE R n
U lTG,

- -

-

-

er
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-

-

-

-

-

-
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t

vindt men, dat aldaar trappen in de rots gehouwen
zijn. Aan het gewelf der groote kamer, en de gal
derij, die derwaard leidt, ziet men ook groote stuk

ken van rotfen; en dit bewijst duidlijk, dat deeze
Pyramiden voorheen groote rotfen waren, op deeze

plaats staande, en dat fommigen derzelven, wier ge
daante best daartoe fchikte, tot het ligchaam der Py
ramide gebruikt, en de anderen in ftukken gehou
wen zijn, om de buitenzijden daarmede te beklee
den (d).
-

-

-

-

vr

-

(d) 't Is mijn oogmerk niet, en 't zou ook niet zeer
gepast zijn, hier, over die waereldberuchte wondergebou
wen van Egypte breed uitteweiden. Daar is zoo veel

over geschreeven, dat het veele moeite zou kosten, het
al te leezen. Die 'er, in 't kort, iets over wenscht te
leezen, wijzen wij naar de evengemelde Brieven van s A

vA RY over Egypte, daar hij, in de Nederduitsche vertaaling
derzelven, in het eerste deel, bij den achttienden brief,
van bladz. 271 tot 279, eene uitvoerige aantekening des
Vertaalers zal vinden, in welke de voornaamste bijzonder
heden, die aloude Egyptische Pyramiden betreffende, kort
lijk aangestipt en toegelicht worden. Met een woord, moet ik, hier, echter melding maaken

van de vraag: - Of de pyramiden, uit den grond op ,
van gehouwen steenen opgehaald; dan, of het pyramiden
wijze uitgehouwen rotsen zijn, die maar van buiten een
- bekleedfel van gehouwen steenen hadden? De heer BRUcE
neemt de laatste meening aan. Profesfor B L U M EN BACH

merkt, op de aangehaalde plaats, bladz. 244, daaromtrent
aan, dat zij niet nieuw is; dat zij voor meer dan honderd

jaaren door den scherpzinnigen Engelschen natuurvorscher,
R o B ER T H o o KE, gelijk, nog onlangs, door den heer
» RY ANT, en veele anderen, beweerd is. - *

Maar ,
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Maar, wanneer men bedenkt, dat deeze Pyramiden,
naauwkeurig, naar de vier waereldftreeken gericht zijn, en
de berichten van de beste ooggetuigen der plaatslijke ge
legenheid dier landstreek daarmede vergelijkt, dan moet
men het ten minste zeer onwaarschijnlijk vinden, dat de
ftiehters der Pyramiden eene groote uitgestrektheid van een
gebergte van kalksteen tot eene vlakte zouden weggehou
wen en effen gemaakt, enkel een paar stukken der rots
daarvan staan gelaaten, en, naar de bovengemelde, ten

uiterste naauwkeurige en regelmaatige, strekking, met de
vier waereldftreeken juist overeenstemmende, in de tegen
woordige gedaante behouwen hebben. - Het maakfel van
de binnenzijde der groote Pyramide, met alle haare lange

galderijen en verscheidene ruime vertrekken, voor zoo ver
re zulks thans bekend is, loopt ook aanmerklijk tegen
deeze onderstelling aan. - Intusfchen is het geheel iets
anders, dat men, veelligt, bij de eene of andere deezer

gevaarten, een uitsteekend en boven den grond verheven
stuk der rots mede tot een gedeelte der grondlegging of
des ligchaams der Pyramide gebruikt heeft. - De bui
tenste oppervlakte deezer Pyramiden bestaat grootdeels uit
witten, weeken kalksteen, die met kleine, ronde, linzen

vormige keisteentjes als doorzaaid is, en ook nog heden
daags niet verre van daar gegraaven wordt.

Aant. des
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vE R TREK van Kairo. - Reis naar Opper-Egyp
te. -

Togt naar Metrahenny. -

naar de ligging van Memphis.

Naast alles tot

Onderzoek
*

*

ons vertrek gereed was gemaakt,

en wij van onze vrienden aandoenlijk afscheid ge
nomen hadden, huurden wij een vaartuig, dat ons

naar Fursjout zou brengen, daar HAMAM, Scheik
van Opper-Egypte, zijn verblijf hield.

Het vaartuig heet Kanja. Eene afbeelding daarvan
ziet men, hier tegen over, op plaat It. Het is zeer ge

maklijk, veilig, en heeft een fnellen gang, fchoon het
in den eersten opslag gevaarlijk fchijnt te zijn. Het

voerde twee masten, was omtrent honderd voeten
lang, en had twee groote , zoogenaamde Latijn
fche, zeilen: want de fpriet van 't groote zeil was

omtrent twee honderd voeten lang. De kiel van

zoodanig fchip is omtrent negentig voeten lang, en
dertig breed. Hij is niet fnoerrecht, maar met
eene kromte gebouwd; welke men echter niet be
merkt. - Deeze inrichting is zeer nuttig. Wan
neer de Nijl laag is, ontmoet men, onder water,
veele zandbanken. Geraakt nu de kiel met zijn
voorste gedeelte, daar de kromte 't grootst is, op

het zand, dan blijft het overig deel des fchips
nog vrij, en het wordt door hulp des strooms,
des roers, en der intrekking der zeilen, ras weder

vlot; maar, wanneer de kiel fnoerrecht gemaakt
-

was,
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was, en het vaartuig in zijnen gang eene zandbank
ontmoette, zou het onbeweeglijk vast daarop blij
ven zitten. - Wanneer men den stroom opvaart,
worden de zeilen nooit neergelaaten. Etlijke ma
troozen klimmen naar boven, en binden ze te fa
men. Maar zakt men de rivier af, dan worden de

masten afgenomen, de zeilen opgerold, en het vaar

tuig drijft , overdwars, de zijde voorwaard, met
den stroom af.

De kajuit is een aartig vertrek, nagenoeg vier en

twintig voeten vierkant, met vensters en houten lui
ken, welken men over dag kan openen, om 'er fris
fche lucht in te laaten; maar des nachts moet men
ze dicht geflooten houden, uit vrees voor de roovers.
Daar zijn, naamlijk, op den Nijl, zekere roo
vers, die steeds loeren, om de fchepen te bestee
len, wanneer de fcheepelingen niet op hunne hoe

de zijn. Zij komen gemeenlijk bij ftil weêr, zwem
men onder water, of op geitenvellen, klimmen

zachtjes op het verdek, en neemen weg, 't geen
zij aantreffen. Zij tasten niet gaarn vaartuigen aan,
daar zij Europeërs op vermoeden, voor wier fchiet

geweer zij bevreesd zijn. Zij zijn meest, des
nachts, wanneer het fchip voor anker ligt, of wan
neer het den stroom afzakt, te duchten; want het
vereischt veel fterkte , vaardigheid en moed , een

vaartuig, dat met eene frisfche koelte zeilt, te be
klimmen.

Achter deeze eetkamer is een flaapvertrek, met
eene plaats voor boeken en geweeren. Ik had een

grooten voorraad van fchietgeweer , buskruid en
kogels bij mij. - Mijne boeken waren niet zeer

talrijk, maar uitgeleezen : en, om ze nog meer te
-

Ver
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verkleinen, fneed ik 'eralie de bladen uit, welken

ik op mijne reis gebruiken kon, en bond ze te fa
mell.

-
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Eindelijk ging ik, den twaalfden van Winter
maand, te Bulak, aan boord van mijnerkanja ; voor
welke ik tot Fursjout zeven en twintig patakas, of
zeven ponden fterling en vijftien fchellingen moest
betaalen.

Ik verlangde niet meer, dan Kairo te ver

laaten, wijl men, in dit affchuwlijk land, voor het
vertrek, gemeenlijk nog allerleie knevelarijen moet
ondergaan. - De wind was ons ongunstig. Het
vaartuig moest dus, door menfchen, met eene lijn,
worden voortgetrokken. Na verloop van eenige mij
len bereikten wij echter de Koptische kloosters DE I

R E r 1 EN , en overnachtten bij dezelven. - Wij
hadden daar een heerlijk uitzigt op de Pyramiden
van Dsjife en Sakara. Wij zagen eene groote me
nigte dier gevaarten, welke uit witten leem gebouwd

waren, en zich zuidwestwaard naar de woestijn uit
ftrekten.

Eene derzelven maakte eene vreemde ver

tooning. Het fcheen, als of men er eene zeer groo
te van had willen maaken; maar dat het den-ftichte

ren aan moed en geld ontbrak , en dat daaruit een

fpits, welk noch smaak, noch evenredigheid had,
ontstaan was.

-

-

-

-

.

-

,

,
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-

-

Aan den overkant des Nijls, tegenover onze lig
plaats, zagen wij de legerplaats eener horde Arabie
ren, die met de regeering van Kairo in vrede leeven.

Zij heeten Howadat, en behooren tot den grooten
stam Atouni, die de landengte van Suez bezit, en
van daar tusfchen de Roode zee en de bergen, die de
oostlijke grenzen van de Egyptische valei uitmaaken,
rond zwerft. Zij strekken zich tot Kosfeir uit, daar
zij aan de groote horde Ababde paalen, welke zich
- I. DE E L.
-

C

Vail
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van daar tot aan de grenzen van Nubie uitbreidt.
Beide horden voeren, bestendig, oorlog met elkan
der. - Sommigen kwamen aan mijn fchip, en ver
zochten om koffij en tabak. Ik beloofde hun iets,

indien deeze en geene van hunne aanzienlijkften: bij
mij aan boord wilden komen. Zij verscheenen ook.
Wij werden ras goede vrienden, en zij booden aan,
eenen hunner Scheiks bij mij te brengen.
Zoo ras de Scheik en ik vriendfchap gemaakt had

den, stelde hij mij voor, mij te land, zonder groote
kosten, naar Kosfeir te brengen, vermits ik op mij"
ne matroozen niet vertrouwen kon. - Doch ik

dankte hem voor zijn vriendlijk aanbod, en maakte
flechts een verding met hem, om mij paarden naar
Metrahenny te bezorgen, alwaar, volgens zijne ver
klaaring, eertijds Mimf, eene groote stad, en de
hoofdstad van geheel Egypte, gestaan had. Dit al
1es werd goed bezorgd. De Scheik was, des mor
gens vroeg, bij Miniël, daar een veer is, over den

Nijl gegaan, en verwachtte mij met vijf ruiters en
een paard voor mij. - Ik verliet mijn fchip bij Scheik
-Alman. De Nijl is hier omtrent een vierde eener mijl
breed. In deeze ftreek is de valei van Egypte het

fmalst. Haare breedte bedraagt, van den voet van
het oostlijk gebergte, tot den Libyfchen oever,
flechts eene halve mijl. Ik reed in gezelschap mijner
Arabieren zuidwaard. Eerst ontmoetten wij een
- groot en dik palmboomenbosch, en daarna verfchei
dene dorpen, zoo diep in plantaadjen van dadelboo
men gelegen, dat men ze van den Nijloever in 't ge

heel niet bemerkte. Deeze dorpen heeten Metra
henny.

-

- -

wij verwijderden ons nu van de rivier, en reeden
westwaard. Naar den zuidkant , ftonden, in dee
*

*

-
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ze woestijn, verscheidene Pyramiden, maar die, naar

ik waarneemen kon, allen van klei waren. - Som
migen stonden op een zoo grooten afstand, dat men

ze naauwlijks zien kon. Zuid- en westwaard, ont
dekten wij aarden wallen ,

puinhoopen en grachten,

die wel niet zeer lang, maar met steenen bezoomd,

en, op veele plaatsen, met zand bedekt waren. Zuidwestwaard van Mohannan, of Metrahenny, von
den wij drie groote zuilen van granietsteen, en een

ftuk van eenen waterbak, insgelijks van granietsteen;
maar geene obelisken, of steenen met beeldfpraakte

kens. - Volgens de meening van mijnen leidsman,
waren dit de ruïnen van M 1MF, de oude zetelplaats

der Pharao's, of oudste koningen van Egypte. Maar,
voegde hij erbij, beneden in de Delta, was nog een
ander Mimf. Hij bedoelde Menouf, tegenover Tier
rane. - Toen ik zag, dat ik geene verdere berich
ten kon bekomen, keerde ik met mijnen goedwilligen
leidsman terug, beloonde hem voor zijne moeite,
en wijfcheidden met onderling genoegen.
" ,
-

- * * **

*

* *
* *

-

*

in het ei er

* **

,
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-

**

<

*

: - - - -

- In het zand zag ik eene menigte haazen. Mijn gids ,

zeide mij, dat, wanneer ik met hem naar eene plaats,
in de nabuurschap van Faiume, gaan wilde, ik, in

eenen dag, eene halve fcheepslaading vol, gelijk ook
veele antelopen, dooden kon; hij wist ook wel hon
den te krijgen. : :

:

:

:

:
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. . Alle 7 de bewooners deezer dadelboomendorpen

zagen 'er geel en zieklijk uit. 't Was, als of zij gee
ne ziel hadden; zoo neergeslagen en fomber waren
-zij. " Zij fcheenen, eene famenspraak met mij meer

te mijden, dan te wenfchen. -Des namiddags kwamen wij bij

onze fchepen te

rug. Des avonds kreeg ik een geschenk van drie da

*w

-

-

dels,
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dels, en eenig fuikerriet, welk hier niet groeit, maar
den Scheik, door eenen zijner vrienden, uit de dor
pen, hooger op aan den Nijl gelegen, gebragt was.
Ik kan niet voorbij, terwijl ik in deeze landstreek
ben, naar de ligging van het oude en vermaarde
Memphis, eertijds de hoofdstad van Egypte, onder
zoek te doen.

-

-

De geleerde Pocock E is, voor zoo veel ik weet,
de eerste der Europeesche reizigers geweest, die het

gewaagd heeft, van den gewoonen weg aftewijken,
en het oude Memphis te Metrahenny, of Mohannan,
te zoeken. Doctor s H Aw, even zoo geleerd, oor
deelkundig en oprecht, als PococKE, geeft zich vee

le moeite om te beweeren, dat de stad op de plaats
van het tegenwoordige Dsjife gestaan heeft. De
Deenfche reiziger, heer N 1E BU HR , ftemt met
PococKE overeen; offchoon ik geloof, dat noch hij,
noch sHAw , ooit te Metrahenny geweest is; welke
plaats PococKE en ik bezocht hebben. Wij waren
allen dikwijls genoeg te Dsjife geweest, en kenden
die gelegenheid in den grond. Alles wel gewikt, en

gewoogen, en bij herhaaling overdacht hebbende,
moet ik bekennen, dat, hoe zeer ook s H Aw de
gronden voor zijn gevoelen zoekt aantedringen, ik
echter niet een daarvan overtuigend vind. Integen
deel, ben ik van meening, dat zelfs de meesten der
bewijsredenen, door den geleerden fchrijver voor de
ligging van Memphis te Dsjife bijgebragt, voor die te
Mletrahenny pleiten (a). -’.
-

l

Wan

-

u

, (a) De geleerde fchrijver laat eene doorwrochte ver.

handeling, over de verschillende gevoelens nopens de lig
1

- -

ging
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Wanneer men van Metrahenny zuid- en zuid
westwaard ziet, wordt men droefgeestig. Het oog
verliest zich, in de onmeetlijke vlakte eener woes

tijn, die het vol Pyramiden ziet. Men schrikt,
wanneer men , uit de bekoorlijke palmboomenbos
fchen komende , op eenmaal , die treurige toonee

len van zoo grooten omtrek aanschouwt ; en men

wordt over de werkingen der heete luchtstreek mis:
moedig.

,

•'

-

- Die te: Kairo zich aan werkloosheid gewent, de
ellendige regeering en de ruuwheid des volks be
f 3 a
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ging van het oude Memphis, welke bijzonder tusschen de
twee beroemde Engelsche reizigers deezer eeuw, de hee

ren TH oMA's s Haw en R 1 cHARP F 9e ock E, hebben
plaats gehad, hierop volgen. Het geheele verschil be

draagt op zijn meest achttien of twintig Engelsche mijlen,
welken P oco cKE de ligging van Memphis zuidlijker
stelt, dan is HA w wil. De heer BRU CE , die het met

tocock E houdt, grondt zich onder anderen op 't get
tuigmis van ProLEM EU s; welk hij , met reden, des te
gewigtiger oordeelde, vermits die oude hoofdstad van

Egypte niet meer dan tachtig mijlen van de plaats lag,
daar hij schreef, is Zijne verhandeling beslaat meer dan

waalf bl:::::::::::::n quarto. Ons betek laat niet toe,
een uittreksel daarvan te geeven. De Nederduitsche lee,
zers, die er lust toe hebben, kunnen de Reizen van T fi,
s H Aw, II Deel , IV Boek, IV Hoofdft. bladz. 46 des
Amst. Druks ; en R. Po coc KE's Befchrijving van het

5:, : i. Boek; v Hööfdft, bladz. 63 en volgg.,
breeder daarover nazien." Aait, des NEDER D. U1T G. of
- Jie iig 19y f19 & 11: 9 %. * : : : : :
& I

t
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denkt, de taal niet verstaat, en geen plan heeft,
wordt ligtlijk afgeschrikt, nieuwe ontdekkingen in
het stuifzand van Sakara te doen. Hij gelooft de
berichten van anderen, die , gelijk hij zich ver
beeldt, de zaaken beter onderzocht hebben , dan
hij. Op die wijze ontstaan er wel geene nieuwe
dwaalingen , maar oude dwaalingen worden meer
bevestigd; ook doen natuur- en aardrijkskunde gee
ne voortgangen,
- o -

Toen ik op het punt was, om met mijn fchip
de reis te vervordereii, kwam een Arabier, Inee
eenen brief van mijnen vriend Howadat , en een
gefchenk van omtrent honderd dadels, bij mij aan,
De Arabier-was-in-zijnen-dienst en ziek geweest,

Hij zou nu naar Kennee in Opper-Egypte reizen,

De scheik verzocht mij hein derwaard, schoon
twee honderd vijftig mijlen verre gelegen, mede te

meenten, hem met geneesmiddelen te bedienen, en
onder weg te verzorgen,
fans

af

aan te

- De Scheik was, voorheen, zeer gedienstig jegens
mij geweest: ik kon dus niet anders, dan mij
2eer bereidwillig toonen. Ik antwoordde terftónd:

gij zult mij zeer aangenaam zijn; ik stel mijn
hoofd tot een onderpand. Hierop beide de arme,

halfnaakte karel eene inorfige-lap met omtrent tien

dadels voor mij neder, en de dienstboode des
scheiks,
die hem verzëld had, keerde zeer verge
te rug.
noegd
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. Ik meld deeze geringe omstandigheid enkel, om
te toonen , hoe Weezenlijk mens in het Qosten,
de geschenken bij :: verkeering en Verbindte
-

t
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mis met menfchen houdt. - Het moogen dadels

of diamanten zijn, zij maaken een zoo gewigtig
deel hunner zeden uit, dat een gering mensch ,

zonder dezelven, nooit gerust ding zijn gemoed
kan zijn, of gelooven, dat hij op de gunst of
de bescherming van eenen hoogeren staat mag maa
ken. .
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v ER T R E K van Metrahenny. - Aankomst op het
eiland Halouan. - De Pyramiden houden op. -

Suikerriet, - Ruinen en ontvangst te Antinous.

Met

eenc frisfche koelte , gingen wij van Me
trahenny onder zeil. Aan de beide oevers des Nijls
zagen wij niets dan armhartige dorpen. De bo
dem, aan de oostzijde, was overstroomd geweest,

maar nog niet weder bezaaid: een verzuim , welk
de onderdrukking, waaraan de landman, in de na

buurschap van Kairo, door de gierigheid en twee
dragt der leden deezer onbegrijplijk flechte regee
ring onderworpen is, duidlijk bewijst,
-

Na eene vaart van twee Engelfche mijlen , za
gen wij drie mannen, op eene zonderlinge wijze,
visfchen,

-

Zij bevonden zich op een vlot , van palmboom
takjes gevlochten, rustende op een ander vlot ,
welk door eene menigte aarden kruiken, wel aan
elkander en aan hetzelve vastgebonden , drijvende

gehouden werd. Het had de gedaante van een ge
lijkzijdigen driehoek, Twee mannen, ieder aan
een hoek van den driehoek staande, wierpen hun
ne werpnetten te gelijk in de rivier ; en wanneer

zij ze ophaalden, wierp ook de derde, die aan
den voorsten hoek stond, het zijne 'er insgelijks
-
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in. - Dit deeden zijn met verwonderenswaardige or

de. - 9nze rais, offchipper, gebood hen, aan
boord te komen. Zij gehoorzaamden oogenbliklijk,

bindende hun vlot aan ons vaartuig. Een van hun
kwam aan ons boord. Wij deeden hun een geschenk
van tabak, en zij bragten ons eenen korf vol verschei

dene, doch meestal kleine, visfchen, één uitgeno
men, binny genaamd, die omtrent tien ponden woog,

blank en vast van visch, en voortreflijk van fmaak
was, zweemende dezelve veel naar die van baars,

Hij was helder van kleur, gelijk een falm, aan de
zijden zilververwig, en had eene blaauwe streep op
den rug. . Men heeft ze,
ponden

::
wegen. Niettegenstaande de rivier hier ten minste
twaalf voeten diep, en de stroom snel was, was hun
ne visfcherij echter gelukkig. Zij : ons,
dat deeze visscherij slechts een bijwerky90 un was,
F,

Zij geneerden zich voornaamlijk met het verkoop:
van aarden kruiken, welken zij op een vlot naar Kai
ro bragten, en daar verkochten. Een handel, die,

gelijk men mij verhaalde, in alle zijne takken aan

twee duizend menschen onderhoud geeft,
.....

" .
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i::::::::::::::::::::::::::::::
je:n palmboomen: voorbij, en kwamen, des na
middags om twee uur, aan het eiland: Halouan

welkDedoorbodem
kanaalen
veel
is.
wasindoor

kleine eil: :
i: verdeeld
ge
•ara' - "

+-- --

den Nijk over

weest, en goed bebouwd. Ik ging aan land, om
te zien, of van de olijfboomen, welke, maar st RA:

Bo's getuignis,

:: menigte groeiden,
:
poor a
* * . . . .

te vinden was. ciÃDS?
Doch
ontdekken.

ik kon geen jgt daarvan

- ,

-

.... , "de
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- Den vijftienden van Wintermaand stevenden wij
van hier zuidwaard. Wij zagen aan de oostzijde het
» -
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dorp Woedan en verscheidene anderen, allen aange:
haam gelegen, en met welbebouwde akkers voor

zien.

Het land was tot aan den voet der bergen

vruchtbaar. De Nijl was hier een vierde eener mij!
breed, en maar drie voeten diep; 't welk door een

eiland, midden in den stroom gelegen, en waardoor
het zand, van boven komende, werd opgehouden,

veroorzaakt werd.

Bij het gemelde dorp , zag ik

veele, onbeduidende, puinhoopen, naar mijne ge

dachten, van Aphroditopolis, of de Venusstad, wel
ke men hier moet zoeken.
*: @2

·

· · · · ·.
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en
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"Wij voeren zeer veele dorpen, zoo aan de west

als aan de oostzijde der rivier gelegen, voorbij. - De
meesten der Egyptische dorpen hebben geene bestem:
de naamen; waarom men zoo veel verschil daarom:
trent bij de fchrijvers aantreft. - Wij kwamen dien

dag, in eene streek, daar de Nijl volkomen eene En
gelfche mijl breed, ook zeer diep, en de stroom
fmel was. Dit namen wij waar, eer wij het dorp

Komadriedy bereikten. "Hieromtrent houden de Py
ramiden op. Van Sakara af, hadden wij ze, ge

staadig, op verschillende afstanden, aan onze rech
terhand gezien. De laatste, welke wij zagen, was

van ongebrande tigehel::eenen:sch onge:
den, en van eene zonderlinge bouworde. De fie:

len, daaromtrent woönende, noemden ze de vak

::'p:ög:i: benedenste gedeel:
te bestaat uit eenen heuvel, die, tot eene aanzien

lijke
gelijk ee: Py:ide, gevormd:s:
:hoogte,
staat het bovenste gedeelte, in behoorlijke
::digheid, eindigende in een spits.
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Toen ik No R DE Ns reisbeschrijving opsloeg,

viel mijn oog op dêëzë plaatst , wij zagen he
, den," ze ;t hij, , zeer veele kameelen; maar
2”.
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,; zij kwamen ons niet nabij genoeg, om ze te
;, fchieten.” Katheelen in Egypte te willen schieten,
was toch, dacht ik, een zonderlinge irwal. Maar,
toen ik de aantékening las, ontdekte ik, dat hét een
misslag des Engelféhen overzetters was. Hij meldt,
dat 'erg in het oorspronglijke ; dhameaux d'eau, nair
dén. Ietter, waterkameelen , ftond; en hij wist: nier,

welk dier daarmede gemeend 'wierd. : iDoch het

waren geene kañeelen , maar deels pelikaanen, en
deels andere vogels, Vnaar patrijzen gelijkende, wels
ite NoRDENs lieden feligöteâ Deeze-laatsten, wel,
ker naamen zij niet kendefp; hdeten gooto, en wor:
den in veele gewesten" wane Afrika in menigte ge
vóijden. In de woestijnen van Tripoli en Gyretië
waren zij zeer fraat. o De Egyptifehe heeft witte
plekken , gelijk een filialkoen', meleagris Numbia
LIN N. AE t , maar op een brüinen grond, daarvdee:

ze vogel anders gemeenlijk 'eenent blaauwen heefci
Dë beenen en voeten zijn metoveeren: bedekt, is Vaii

vooren hebben zij maar twee iteeneh.vv Zij leveren
geen aangenaam voedselsop. Dë Arabiers, mednen,
dat zij fteenen eeten, maar zij vreeten infekten.

-eca zo 12 vr nood iïd - zoT ostro 1,3 tot t in
- Vier Hjijleff wérder; Ivond ik, bij het dorp Mize,
let Tel Afab-, debféerfte grooteoplantaadje van fai.
kerriet. Men belaâdde, op dien tijd, eenige boot
ten daarmede vöof TKairó. "Het riet is omtrent één

en één vierde duim in de middellijn Odik, en wordt
inieftinkjes, i tëfvlëligte van drie duimen gefneeden,
welke in houten vlöakken met water eworden

:

aan het f water een zeer aangenaamen. fmaak geg
ven, en het tot een verfriëfchenden drank maaken,

Ik verwonderde mij,ïdeeze plaat zoo verre noord
waard en zoo" volkomen te vinden. iiswij hadden
naauwlijks den negen dnotwittigften graad der breéd
te bereikt , en, des niettegenstaande, was dit riet
---

-
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zoo schoon, als het kon. - Ik zou, bijkans, ge
looven, dat het fuikerriet in de oude waereld in
heemsch, en , na de ontdekking der nieuwe, der
waard overgebragt was: want het groeit in Egypte
uit zaad, en was reeds in vroege tijden een Egyp
tisch gewas. - 't Is te wentchen, dat een be-,

kwaam man de historie der planten onderzoekt, en,
naauwkeurig bestemt, welke aan de oude, en welke
aan de nieuwe waereld behooren. - Van veelen is het

nog niet beslist. Tarwe, bij voorbeeld, was , ten,
allen tijde, een voortbrengsel van Egypte, maar zij
is hier echter niet inheemsch. Zij groeit t tusfchen
de keerkringen, en zeer verre zuid- en noordwaards
Het berust nog op gisfingen, waar zij eigenlijk van

daan kwam. - Tot hiertoe waren de Nijloevers
met tarwe bezet; maar eene halve mijl aan weerskan
ten van het Koptisch klooster, was zulks afgebro
ken. . De arme monniken laaten den grond woest

liggen, omdat zij toch vooraf weeten, dat zij, wet
gens de geweldenarijen dercArabieren, niets zou

den inoogsten van 't geen zij zaaien, e-- . :--2
- " " -- ' t

is. " : 21-- -- - -

- - - -

Wij zetten onze reis , bij fchoon weer en goe

den wind, voort. - De dorpen waren niet beter,
dan die wij te vooren gezien hadden, doch met
fraaie palmboomenbosschen omringd. Jammer was
het , dat zod veele vruchtbaare landerijen onbe

zaaid lagen. Omtrent BE N 1 - s UE F, de grootste
ftad, die wij federt ons vertrek van Kairo gezien
hadden, was het land wel bebouwd, en ongemeen
vruchtbaar. Ook waren de inwooners beter ge
kleed, en zagen zoo bedrukt niet uit, als nader
bij Kaiko ; 't welk, waarschijnlijk, daar van daan

komt, dat zij een kafjef hebben. De Nijl was er
zeer ondiep, maar de stroom snel. " , "
,1 :
25 / J - - - - O- -

-

- -

- -- - - - -

-
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Den achttienden zagen wij, bij Abou Azife, vee

le plantaadjen van fuikerriet, dat gefneeden werd.
Wat verder ontmoetten wij veele duivenhuizen.
Vervolgens voeren wij voorbij Miniët, het oude
Philae , eene groote, ftad, die , eertijds, aan den
waterkant, bevestigd was geweest. - Daarna bereik
ten wij het dorp Rhoda , daar wij de prachtige
- overblijffels van Antimous, eene ftad, door Hadri
anus aangelegd, vonden. - Ik had van Kairo

geen brieven van aanbeveeling herwaard medegeno
men , omdat ik van de ruïnen deezer stad niets
, wist. Dit deed mij te meer leed , omdat ik van

mijnen fcheepskapitein hoorde, dat de inwooners
der plaats uit zeer flechte Turken , zeer flechte
Mooren, en zeer slechte Christenen bestonden. Ik
kondigde hem echter aan , dat ik aan land wilde
gaan. Wij kwamen dicht bij de landingplaats. De
- oever was vlak. Sommigen van mijn volk gingen
van boord , en aan den Oever, onder voorwend
fel , om iets te koopen. Intusfchen beschouwde
ik de oude overblijffels, deels , met mijne bloote

oogen, en, deels , door middel van een glas, zoo
naauwkeurig, dat ik 'er gantsch door ingenomen,
zwierd. - Daar stonden nog pijlaars van den hoek
eener galderij , noordwaard. Een stuk van het ge
velvak, de karnis, de fries en architraaf, waren
allen nog bijkans geheel, en ongefchonden, ook

met veel loofwerk versierd. De pijlaars waren van
de grootste foort en gegroefd ; de kapiteelen van

de Korinthische bouworde. Waarschijnlijk, be
stonden zij uit marmersteenen van Paros, maar zij
hadden hunne fraaie witte kleur verlooren, en eene
geele weder aangenomen. - Ook zag ik zeer duid
lijk een trillmfboog , of eene poort der stad, in

dezelve bouworde ; en eenige blokken zeer witten
-

-
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fteen, naar mijnen dunk, van alabaster, doch zon
der te weeten, waartoe zij gebruikt waren.
-

- -

Tot hiertoe was het zeer stil geweest. Maar
onverwacht hoorden wij een groot gefchreeuw,
Mijne lieden kwamen te rug. Zij riepen , dat de
geheele stad in beweeging was, en alles de boot
naderde. Daar verfcheen ook indedaad eene menig

te volk. Zij deeden drie fchooten op ons , kort
achter elkander. Ik beschimpte hen in 't Arabisch,
roepende: ,,Ongeloovigen, dieven, roovers, komt,
, of wij zullen u, terstond, aantasten! ” . Daarop
fchoot ik een fcheepsdonderbus af, met kleine pis
toolkogels gelaaden ; doch ik gaf 'er eene richting
aan , dat ik hen niet trof, maar de kogels in de

fruiken vloogen. Intusschen had het deeze uitwer
king, dat de lieden, welke daaromtrent waren, op

hunnen buik vielen , en, gelijk flangen, wegkroo
pen , zoo" ras zij konden. Middelerwijl , hadden,
wij ons vaartuig midden in den stroom gebragt, en

wij zagen van dat gefpuis niet meer.'

Naderhand vernam ik, dat er twee partijen in de
ftad waren. De eene hield het met Ali Bei; en de
andere met eenen muitenden Bei. Beide partijen
hadden reeds een paar dagen met elkander gevoch
ten. Zij maakten zich, thans , gereed , om het

gevecht te hervatten, hebbende iedere partij eenige
Arabiers tot hulp geroepen.

-

Mijn fcheepskapitein was over het gedrag der
lieden van Rhoda zeer verbitterd. Hij wilde nog
- eens den oever naderen, en al zijn fchietgeweer,
zoo grof als klein gefchut , op het volk losbran

den. Maar ik had er geen zin aan. Ik wilde de
- - - - - -

toe •
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toekomende reizigers niet verhinderen, deeze prach

tige ruïnen uittetekenen, en bekender te maaken. Van Kairo herwaard is eene aange

vier dagen ; en in stille,

e- reis van
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het niet moeilijk vallen , met geringe kosten , de

noodige bescherming te bekomen.
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v IJF DE A F DE E L IN G.
vooRT zE TT IN G der reis in Opper-Egypte. Ruinen te Atsjmounain. - Te

Atjmim. - Roomsch

klooster. - Prachtige overblijffels te Dendera. -

Ontmoeting met een heilig.

D. eerste

stad, welke wij op deeze reis ontmoet

ten, was R ERE M o N T, die door Koptische Chris
tenen bewoond wordt. In haare nabuurschap ziet
men veele, zoogenaamde, Perfiaanfche raderen, om

het noodig water, ter bevochtiging der fuikerriet
plantaadjen uit den Nijl optehaalen. - Daarna voe
ren wij voorbij ATs J Mo UNA 1N, het oude Latopo
lis, eene groote ftad, met prachtige overblijffels van
Egyptische bouworde; en bereikten ME l A w E, eene

grooter en fraaier stad, en de verblijfplaats des ka
fjefs. - Hier bevond zich toen Mahomed Aga, met
eenige troepen uit Kairo, en hield de inwooners van

de westzijde des Nijls aan Ali Bei onderworpen. Ik

had hem te Kairo gekend, en hij was door Risk ver
zocht, mij behulpzaam te zijn, wanneer hij mij er
gens aantrof. Doch hij was toen, bij ongeluk, af
weezend.

-

Vervolgens kwamen wij te Mo L LE R., een klein
dorp. Hier stonden, onder de palmboomenbos

fchen , veele akaciaboomen, welker gestalte en on
derfcheiden groen eene aangenaame afwisseling ga
Ven,
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ven, en de landstreek zeer bekoorlijk maakten. -

De wilde vijgenboom groeit voornaamlijk in Ne
der-, maar de akaciaboom voornaamlijk in Opper
in Thebaïs fchijnt deeze laatste inheemsch
te zijn. Het is de Acacia vera, of Spina AEgyp tiaca, de Mimofa Niiotica LiNN é1, met éene ron

Egypte.

de geelachtige bloem. Men vindt deezen boom, in
alle de woestijnen, van het noordlijkst gedeelte van
Arabie tot aan het einde van Ethiopië. Deszelfs

bladen zijn het eenig voeder der kameelen, op hun

ne reis door die wildernissen. Uit éene infnijding,
met eene bijl in den stam gemaakt, vloeit de Ara
bifche

gom. Zij komt, voornaamlijk, uit Steenach
:: zijn:

tig Arabie, daar deeze boomen zeer

In het westlijk gedeelte van Afrika, heet deëzë
gom fumach, en is een hoofdartikel van den had:
del op Senegal (a): is, is ', v . . . . . . . . .
--

--t

e

.

: o

. . .

..

.

.. . .

.. . . . . .

In onze vaart hooger op, iieten wij aan de oost
zijde. De IR out , en vervolgens MoNF AL. o U T,
à --- - ---- -*

-

ene

.

. eene.

------- -----------is er nog 2
of 1,22 fert die
-

-

(") Hie: f: de heer »rvez de Ar: zon
met de Senegalfche te verwisselen. De eerste is, bui
ten allen twijfel, een voortbrengsel, van de Mimofa
Niiotica. Maar de laatstgenoemde, die het voornaamste

::kel van den handel op Senegal uitmaakt, komt, zeke:
lijk, van de Minofi Senegal. De heer ABassos, die
van de laatstgenoemde gom naauwkeurig bericht in de Me,
moires de l'Acad, des Jciences de Paris, van het jaar 177

:

gegeeven heeft, : ze zé, dix: vé:
bus dicta , aculeata, aculeis ternis, intermedio deflexo, flor!!
bus polyandris Jbicatif, leguminë compresfo laevi elliptico. Adil,
*

teening
van Professor
»lvara
Neaer,t, l;2, c. pag.
: I. BEEL.
je fici:
; - - - B::' ".
5--
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-
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eene groote stad aan de westzijde, liggen. Schoon
het de twintigste van Wintermaand was, zagen wij
echter de Akaciaboomen in vollen bloei. - De kro
kodillen komen zelden laager, dan Monfalout. Zij
houden veel van de hitte. Ik had tot hiertoe nog
geenen gezien. "

.

*

-

s 1 oUT, eene groote stad, aan de westzijde des

Nijls , aan een kanaal, daar eene oude brug over
ligt, en waar, voorheen, de vergaderplaats der Ka
ravaanen naar Sennaar was, voorbij gevaaren zijn
de, kwamen wij te GA UA, daar men, na het ver
trek van Kairo, de tweede verfameling van ruïnen

van oude Egyptische gebouwen vindt. Zij beston
den in een kleinen tempel, welks voorzijde drie
pijlaars had. De kapiteelen waren nog geheel. De
zuilen zelve bestonden uit verfcheidene ‘ftukken.
Wegens deeze bijzonderheid en haare flechte

evenredigheid oordeelde ik, dat zij tot de laatere

tijden der Egyptische bouwkunst behoorden. Zij
waren met de gewoone beeldfpraakkundige tekens
bedekt, naamlijk, den havik en de flang, den zit
tenden man met een hondenkop en de meetroede;

in de eene hand een halven kogel en een gevleu

gelden kloot, en in de andere bladen, werken men
voor die van den bananasboom houdt. De tem
pel zelf was vol puin en mist van het vee , welk

de Arabiers er in dreeven, om het beschutting te:
gen de hitte te bezorgen.
g,,,al is. . .- -.- -. - - --.
er

-

-

--
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*

*
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Ik zag hier, voor de eerste maal, twee herders
honden, welke, niet alleen, bedaardlijk, water uit

den Nijl lekten, luaar 'er ook, met schijnbaar ge
noegen , infprongen.» « Dit wederleide, het oud en
algemeen

verdichtsel, als of de honden, aan den
-

- oever
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oever des Nijls zich ophoudende , uit ingeschapen
vrees voor de krokodillen, niet anders, dan loo

pende, uit de rivier dronken. -

Den twee en twintigsten kwamen wij te ATs J
MIM, eene aanzienlijke plaats. Zij behoorde, eer
tijds , aan eenen, Arabifchen prins, die ze , te
gen eene jaarlijkfche fchatting, als een leen des

Turkfchen keizers, bezat. Doch die familie uitge
ftorven zijnde, wordt zij nu bezeten door een an
deren Arabifchen prins , naamlijk Hamam, Scheik
van Furfjout, die de geheele landstreek van Siout
tot Luxor, geduurende zijn leeven , voor eenen

jaarlijkschen cijns, in eigendom heeft. De bewoo
-ners der stad zagen er zieklijk uit.

Zij leefden

ook, indedaad, in eene zeer ongezonde lucht, ver

oorzaakt door een kanaal, welk door de ftad liep,
en, zeer onrein en vol flik zijnde, een vreeslijken
ftank opgaf. Ook waren deszelfs oevers met boo
men en bosfchen bezet.

In deeze ftad is een Franciskaaner monniken

klooster.

Hetzelve is tot eene fchuilplaats voor

dbekeerde en vervolgde Christenen uit Nubie aan.

gelegd.

Een van de laatste vorsten uit het huis

Medicis, die allen befchermers der geleerdheid wa
ren, bood aan , hen met eene fterrewacht en de
noodige werktuigen te voorzien. - Doch de monni

ken weezen het van de hand, onder voorwendsel,

dat zij vreesden, verdenking daardoor bij de inge
zetenen te zullen verwekken. Maar de waare re

den was, dat zij fchroomden, hunne bijkans on
gelooflijke onkunde aan den dag te leggen. Nooit
heb ik kloosterlingen aangetroffen, welke elkander

daarin zoo zeer evenaarden. -Hunne- geheele ken
------
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nis bestond alleen in een weinig fcholastiek zintwis
ten. Zij waren allen geboorene Italiaanen , van
geringe afkomst, en , voorheen, baardfcheerders
en kleermaakers in Milaan geweest. Zij stonden
onder de bescherming van den Arabifchen prins
Hamam, en, wijl zij voor artsen fpeelden, hadden
zij ook het volk op hunne zijde. Hierom was hun
toestand zeer gemaklijk en veilig. Zij zeiden, dat
'er acht honderd Roomschgezinden in de ftad woon
den; de overigen waren Kopten en Mooren.
Ik vond hier eene manufaktuur van grove katoe
nen stoffen , die veele handen bezig hield. Men
teelt hier ook veel gevogelte ; welk voor het bes

te van Egypte gehouden, en in menigte naar Kai
ro gezonden wordt. Doch de voornaamste koop
De uitvoer van die

handel bestond hier in tarwe.

waare is zeer groot.

In den omtrek deezer stad,

groeit dit graan beter, dan ergens in Egypte. Twee
en dertig korreltjes tarwe, uit een air, in deeze

landstreek gegroeid, waren zoo goed, als negen en
veertig van de beste tarwe uit Barbarije. De tarwe
op het veld was niet veel verder, dan in Neder

Egypte. Zij had nu , twee dagen voor Kerstijd,
de hoogte van vier duim.

De inwooners waren

goed van karakter, en zeer arbeidzaam.

Zoo ras

de tarwenoogst voorbij was, bezaaiden zij de ak
kers nog eens, eer de zon alle vochtigheid had op
gelekt. Doch , zij fcheenen niet nieuwsgierig te
zijn, betoonende niet de minste verwondering over
mijnen grooten quadrant en teleskoop. - De vrou

wen trouwen hier zelden na haar zestiende jaar,
en fommigen, welken ik zag, zwanger te zijn »
Waren, volgens haar zeggen, naauwlijks elf jaaren

oud. Zij zagen zoo bleek, als de dood, en in
haar
,

L. BOEK. V, AFDEELING.

53

haar zestiende jaar reeds merklijk verouderd , uit.
De fchoonheid is hier dus alleen in de jaaren der
kindschheid te zoeken.

Op een kleinen afstand van het klooster, stond
nog een marmeren triumfboog , door keizer Nero
gesticht, met het Grieksch opfchrift IIANI QE Q.
De pijlaars der voorzijde waren gebroken en omge
vallen; maar de boog zelf was aan de eene zijde ge
zonken, doch de ftukken niet zeer uit elkander ge
weeken.
V

Den vier en twintigsten van Wintermaand, des
namiddags, kwam ik , eene menigte dorpen aan
weerskanten der rivier voorbijgevaaren zijnde , te

Ds J 1 R D sJE.

Zij is de grootste stad , welke ik ,

fints mijn vertrek van Kairo, gezien had, ligt aan
den westoever des Nijls , en is het oude Diospolis
parva. De stroom is hier zeer breed, ongemeen
fnel en maakt, wegens de kromming van zijn bed,
een fterke draaijing. - Het uitzigt op den oever was
ongemeen bekoorlijk. De landstreek fcheen eene
lustwarande van palmboomen te zijn. Midden in
deeze plantaadjen lagen de dorpen zeer vermaaklijk.
Dan, ik vrees, dat het grootste deel des lands, aan
de oostzijde des Nijls, tusfchen Kairo en Atsjmim,
eerlang , woest zal liggen , omdat de vruchtbaare

gron& , van tijd tot tijd, door eene ongelooflijke
menigte zand bedekt wordt. Wij ankerden des nachts
bij het dorp Beliani,
-

Den volgenden morgen kwamen wij te D END E
RA , vol begeerte, om de grootste bouwvallen in
Opper-Egypte te zien. Schoon de inwooners van
Dendera mij als slechte lieden geschilderd waren ,
vreesde ik hen echter niet, wijl de Bei mij brieven
D 3
Vrarr
-
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van aanbeveeling aan twee der voornaamsten mede
egeeven had. Ook had ik dergelijke brieven aan
den Scheik Hamam te Furfjout, in wiens rechtsge
bied wij nu waren.

Dendera is eene aanzienlijke plaats, nagenoeg eene
halve Engelfche mijl ver van den Nijloever, midden

in palmboomenbosschen gelegen. - Eene mijl zuid
waard van de flad zijn de overblijffels van twee
tempels. Van den eenen is weinig meer te zien ;
maar de andere, en wel de prachtigfte, is nog ge
heel, en van alle zijden toeganglijk. Hij bestaat in
een langwerpig vierkant, en is, van binnen en van
buiten, met verheven beeldfpraaktekens, alle, zoo

wel eenvouwige, als famengestelde, beeldnissen der
oude Egyptische beeldfpraakkunde behelzende, voor

zien. Aan ieder end is eene groote kamer of zaal,

door zwaare pijlaars, ook vol beeldfchrift, onder
fchraagd. Sommigen der hieroglyphen verbeelden
menfchen, anderen dieren, en anderen offergereed

fchappen: Zij zijn allen fraai uitgewerkt. - De ka
piteelen bestaan uit één stuk. Zij verbeelden vier
groote menfchenhoofden , die achter aan elkander
ftooten , ooren van vleermuizen hebben, en door
eene bekleeding, die zeer slecht uitgevoerd is, on
derfcheiden zijn. Daarover ligt een blok, grooter

dan de kapiteelen, in vier velden verdeeld, en, ge
lijk de muuren en zolders des tempels, met beeld

fchrift versierd. Tusschen beiden zijn nog drie an
dere, foortgelijke, maar kleinere, kamers.

-

Het geheele gebouw bestaat uit gemeenen witten

fteen van de nabuurige steengroeven. Alleenlijk zijn
de pijlers, waarin de duimen van de hengfels ( want
men fchijnt toen reeds deuren gehad te hebben) vast
zijn geweest, van granietsteen.
-

Van boven is dé
-

tCln
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tempel plat. De gooten, tot afleiding des waters,
zijn wandrochtlijke fphinkskoppen. Het beeldfchrift

is beschilderd geweest. Men ziet er nog veel verf
van, hier en daar, op de fteenen; te weeten: rood,

bijzonder het donkere, of zoogenaamde Tyrifche
purper; geel; blaauw, gelijk de hemel in 't oosten,
dat is , eenige ftreeken ligter ; en groen. - Het
beeldfchrift was in den tempel zoo verbaazend me
nigvuldig, dat een vaardig tekenaar zes maanden van
den morgen tot den avond zou hebben moeten be
fteeden, om ze allen na te tekenen. Zij staan hier in

menigvuldige verbindtenisfen met elkander, welken
men nog in geene verfamelingen van beeldfchrift
waargenomen heeft. - Schoon deeze plaats dicht bij
Lycopolis lag, vond ik echter den wolf onder het
beeldfchrift niet. Een bewijs, naar 't fchijnt, dat

de vereering van den wolf nieuwer is.
't Kwam mij aanmerklijk voor, dat ik in Den

dera zoo min, als in andere groote steden van
Egypte , fpooren van gemeene woonhuizen vond.
Waarschijnlijk, waren de woonhuizen der ouden,
nadat zij hunne holen in de bergen verlieten , van

flechte bouwftoffen gesticht. Dit is, veelligt, ook
de oorzaak, dat van de menigvuldige fteden, wel
ke 'er , oudtijds, in Egypte waren, zoo weinige
overblijffels te vinden zijn.
In de vruchtbaare valei van Dendera , was de

tarwe , thans , op Kerstijd, dertien duimen hoog,
en de oogst valt 'er, in 't laatst van Lentemaand
in. Hier bemerkten wij eerst, onder de palmboo
. men, den dadelboom, palma Thebaica coccifera, die

een harde kern, gelijk die eener perfik, met zwart
bitter vleesch bedekt, heeft.

o4
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Dicht bij Dendera zagen wij de eerste krokodil. Na
derhand zagen wij ze bij honderden op ieder eiland

liggen. De inwooners lieten echter, zonder eenige
bekommering, hun vee in den Nijl gaan, en een'

geruimen tijd daarin vertoeven. Ook gaan de vrou
wen er dikwijls tot de knieën toe in, om water te
fcheppen. Dus fchijnt het gevaar, dat zij van de

krokodillen te vreezen hebben, niet zeer groot te
zijn. Ik hoorde ook niet, dat iemand er van ge
beeten was, en bespeurde geene vreesachtigheid bij
de Denderieten voor deeze dieren,
-

Ik keerde nu naar mijn fchip te rug, en bemerkte
een welgekleeden man, met een witten tulban en

geelen rand. Ik vernam van mijnen fchipper, dat
het een mensch was, die zich voor een en heilig uit
gaf. Ik ging tot hem, en vond hem op een vloer
kleed zittende. Hij bewoog zijn hoofd, nu eens

voor-, dan wederom achterwaard, en bad zijnen
roozenkrans. De Kadi der plaats was bij hem, en be
geerde, dat ik hem naar Dsjirdfje zou medeneemen.
Hij geraakte deswege met mijne lieden in woordwis

feling. De heilig, een man, die 'er zwak en ziek
lijk uitzag, en bijna blind fcheen te zijn, ging, ter
ftomd, onbeschroomd, in het fchip. Ik zag weldra,
dat het beste middel, om mij uit deeze netelige om
ftandigheid te redden, een gefchenk voor den heilig

zou zijn. Ik liet hem eene halve kroon geeven, en

hij ging heen. Den volgenden dag kwam hij weder,
zong steeds en bad, dat wij hem medenamen.
voer ook ruim eene mijl verre met ons.

Hij

Toen zich

een bekwaame landing plaats opdeed, vroeg ik hem,

of hij gisteren avond mijn geld ontvangen had ?
, Voor gisteren ,” antwoordde hij, ,, maar voor

, heden niet: ” Nu heb ik nog eene vraag te

is doen,” zeide ik: » wilt gij goedwillig aan land
-

-

- -
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,, gaan, of in 't water geworpen worden?” Hij

antwoordde vrij stout: ,, Weet gij wel, dat ik uw
, fchip, met een woord, aan den grond kan zet
93

ten, en maaken, dat 'er een boom van groeie?”

,, Ei, voegde mijn kapitein 'er bij, ” ook zelfs wel,
, dat 'er citroenen en dadels aan groeien ? ,,Niet
, waar ? gij zijt een bedrieger.” ,, Komt, riep
92 ik, werpt hem, zonder draalen, uit het fchip in
, den ftroom.” - Doch hij vond goed ons te ver

laaten, Ik had hem tot hiertoe voor zwak en blind
gehouden. Maar hij zette zijnen voet op den rand
van het fchip , en fprong aan land, offchoon het
nog meer dan drie voeten daarvan verwijderd was.

:lgens danste hij, schold ons en ging eindelijk
€€n,
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Z E S DE

A F DE E L IN G.

AANK o Ms T te Furfjout. - Ontmoeting met vader.
Christopher. - Reis naar Thebe. - Luxor en
Ka, nak. - Groote bouwvallen te Edfur en
Esne.

W7ij

kwamen dien zelven namiddag te F U R
s Jo UT aan, en gingen, terstond, naar het klooster
der Italiaanfche Franciskaanen.

In 't eerst werden

wij 'er vriendlijk ontvangen ; maar, wijl de over
fte van het klooster te Atsjmim ons ras volgde,
hielden de monniken, door den overfte opgestookt,
vervolgens, een onheusch gedrag jegens ons. Deeze kloosters zijn wel gesticht, om lieden, die
naar Ethiopie reizen, inteneemen; dan, deeze mon
niken wilden mij geene leevensmiddelen verkoopen,
omdat zulks , gelijk zij zeiden , fchande voor hun
zou zijn ; ook geene om niet geeven , uit vrees ,
dat het hun tot verwijt mogt ftrekken , wanneer
in Europa van hun gezegd wierd, dat zij goede
fier maakten. - Ik verzorgde dan mij zelven.

Men kan deeze monniken ook wel ontbeeren, zoo.
lang hier nog vermoogende Arabiers zijn, welke
zich, jegens vreemde Christenen , veel medelijden
der gedraagen, dan deeze monniken.
Furfjout ligt, op de noorder breedte van 26°

3'30", in eene valei, tot den voet der bergen, ne
-

- -- - - -

gen

-
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gen Engelfche mijlen breed, en met tarwe bezaaid.
Ook zijn er fuikerplantaadjen. Ik maakte, ter
stond , mijne opwachting bij den Scheik Hamam.
Hij was een fchoon , welgewasfen man , omtrent
zestig jaaren oud. Over zijne andere kleederen

droeg hij een grooten pels van vossenvellen, en,
in plaats van eenen tulban, had hij een geel Oost

indisch windfel om zijn hoofd.

Hij ontving mij

zeer hoflijk , deed mij neerzitten, en vroeg mij
meer over Kairo, dan over Europa. Hij bezat on
meetlijke fchatten, en had alle de landen van Op

per-Egypte, die , voorheen , eigene vorsten had
den , aan zich gebragt. Hij was in groot aanzien
te Konftantinopel , en zocht daar alles ,

zonder

zich veel om de Egyptische Beis te bekommeren ;

waarover deezen ieverzuchtig werden. De Scheik
had bijna al het land, tusschen Siout en Syene ,
van den Turkfchen keizer gepacht. Daarna werd

hij door eenen Bei, dien hij beschermd had, ver
raaderlijker wijze omgebragt.
:

Bij mijn verblijf te Furfjout , regende het den
gantfchen nacht, tot 's morgens ten negen uur.
Dit verschijnfel was hier zoo zeldzaam , dat het
volk voor den ondergang der ftad vreesde.

En

anderen (zoo groot was hier de bijgeloovigheid)
voorzeiden, dat de regeering nu ras veranderen zou;
't welk ook, eerlang, gebeurde.
-

Een weinig zuidwaard van Furfjout , lag het
groote dorp B AD SJ o UR A, aan Scheik isMaël, een
neef van Hamam , behoorende. De huizen waren

'er, gelijk te Furfjout, van leem gebouwd. Het
dorp had, in zijnen omtrek, fchoone bosfchen van
palmboomen, en fuikerplantaadjen , die veel fuiker

opleverden. Ismaël
-

,

was een aangenaam man, maar
ziek
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zieklijk, engborstig, en aan fteeken in de zijde on
derhevig. Een monnik, vader c H R 1 s T op H ER,
voorheen barbier te Milaan, was zijn arts. Maar

zijne kunde, zoo in de heel- als in de geneeskunst,
was zeer gering. Hij kon niet anders, dan door
middel van een werktuig , aderlaaten. Nogthans
was hij gelukkig in deeze werking. Ismaël ftelde
groot vertrouwen in hem. Het zou alles goed zijn
gegaan, indien hij ook niet voor een sterrekundigen
had willen fpeelen.
Vader Christopher had den tijd der nieuwe maan,
in den rama dan, wanneer de Mohammedaanen hunne
vasten beginnen, invallende, verkeerd bestemd. - Is

maël en de inwooners van Badsjoura stonden, toen,
in geene goede verstandhouding met Hamam en de
inwooners van Furfjout, en hoopten, door middel
van den monnik, voordeel over deezen te behaa

len. Op de berekening van vader Christopher fteu
mende, aten, en dronken en rookten zij nog tabak
twee dagen na de nieuwe maan.

Intusfchen had

een fakier, in den tweeden nacht, de maan in de
woestijn gezien, en Hamam begon terstond daarop

te vasten. De inwooners van Furfjout hunne nabuu
ren nog ziende zingen en dansen, vroegen hen, of
zij hunnen godsdienst hadden afgezwooren ? Van
woorden kwam het tot daaden.

Van weerskanten

werden er zeven of acht, fchoon niet doodlijk ge
wond. Ik hoorde het gedruisch in mijn huis ; en
vernam, dat het een twist over het begin der vas
ten was. - Van leevensmiddelen wel voorzien zijn
de, en bezigheden genoeg hebbende, was het mij
om het even, welke partij de overhand behield. -

Middelerwijl was Hamam gekomen, om te onder
zoeken , wat aanleiding tot dit verschil gegeeven

had. Ik werd bij Ismaël gehaald, daar ook Hamam
WaS,

\

-
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was. Men vroeg mij, wanneer het nieuwe maan
was? Ik gaf, terftond, de uur, minuut en fekon
de daarvan aan, en zeide, dat het nu de derde dag
na de nieuwe maan was.

Ismaël werd verfchrikt.

Hij verhaalde mij het gedrag van vader Christo
pher. En, toen, de nieuwe maan verfcheen, werd

zijne berekening volkomen wederlegd. Het gevolg
was, dat hij in ongenade viel. Doch de pijn in
de zijde kwam weder. Ismaël liet mij roe en, om
hem ader te laaten: dan, het lancet, en windfel,
en verder toestel fchrikten hem af; en

hij

WaS ge

noodzaakt , om zich met vader Christopher weder
te Vel'ZOellen,

* *

*

*

*

*

er

Wij verlieten Furfjout, den zevenden van Louw

maand des jaars !769. Ik maakte met mijnen
fcheepskapitein een nieuw verdrag, om mij naar
Syene te brengen, en van daar te rug, waarvoor

ik hem vier ponden sterling moest geeven.
De groote stad H oo, aan den westoever des
Nijls, voorbij gevaaren zijnde, bereikten wij, des
namiddags, het dorp E L G o UR NI, een vierde

Jeener mijl van de rivier gelegen. Het heeft eenen
tempel van oude Egyptische bouworde. Ik hield
dien voor een overblijfsel van het oude - Thebe
w

-

-

- -

$:
Wat

-

*

*

*
-

(a) In het meergemelde Anhang zu JA ME s BRU cE
u. f. w. vindt men eene aantekening over het oude en ver
maarde T HEB E, daar ik, hier, 't een en ander uit over
neemen zal.
**

,, Thebe wordt, bij de ouden, Diospolis magna, dat is; de

Groote Jupitersstad, genaamd. Zij was de hoofdstad van
-

w

ge
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Wat verder zag ik twee zittende kolosfusbeelden ,
s JAAM Y en T HAAM Y genaamd. Zij waren geheel
1net

geheel Thebais, of Opper-Egypte, en de oudste hof en
hoofdstad der koningen van dat gewest, van welken een
ieder ten minste iets tot verfraaijing zijner verblijfplaats

heeft toegebragt. - Zij was zeer groot, maar ten aan
zien der opgaaf van haaren omtrek zijn de berichten der
ouden niet eenstemmig. - Buiten twijfel bedroeg de

omtrek der stad meer dan eene Duitsche mijl. - Ten tij.
de van haaren bloei was zij, volgens het eenpaarig getuig
nis der oudheid, de fchoonste en prachtigste stad des aard
bodems, en haar gezigt kondigde, reeds van verre, haa
ren pracht en dien haarer bewooneren aan. - De huizen
waren vier of vijf verdiepingen hoog. - De stad pronk
te met eene menigte, meer dan leevensgroote, of kolos

fusbeelden, gelijk, bij voorbeeld, het vermaarde Mem
nonsbeeld, in het westlijk gedeelte der stad, welk Mem.
monium heette. - Het fprookje, dat het elken morgen,
wanneer het door de zon bescheenen werd, eenen klank
of geluid van zich gaf, verhaalen s T RA Bo, XVII. PLI
IN 1U s , XXXVI. 7, T Ac1T U s , Ann. II. 61. PAUs A.
N1As, Att. XLII. - , Aldaar stonden hooge obelisken,
die uit éénen steen gebijteld waren, op verheven voetstuk,

ken opgerecht.

Naar het verhaal van D 1 o D o R Us

s 1 c U L Us, I 45, zijn vier tempels van Thebe van gantsch
buitengewoone grootte en

fchoonheid geweest.

-

Een

derzelven heeft, volgens het bericht der ouden, eenen
omtrek van dertien ftadien, eene hoogte van vijf en veer

tig ellen, en muuren vier en twintig voeten dik gehad.” ,
,, Die begeerig is, meer van deeze eerwaardige overblijf

fels dier verbaazende werken der ouden, blijvende gedenk

stukken hunner vit, te weeten, leeze, onder anderen,
wANs LE B EN , Relation d'un voyage, fait en Egypte , p.
-- .

"-
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met beeldschrift bedekt. Het zuidlijkste bestond uit
éénen steen, en was nog geheel, maar het noord
-

lijk

-

--

-

-

407-410. P. Luc As, Voyage, T II. p. 126, etc. No R
De N's Reife, p. 164 - 173.” En vooral R. Pocock E,
Befchrijving van het Oosten, het geheele vierde hoofdstuk

van het tweede boek des eersten deels, of bladz. 147 tot
187, alwaar ook de menigvuldige uitgebreide aantekenin
gen van den Vertaaler bijzonder leezenswaardig zijn. Ook

kan men de plaaten, van nommer XXVII tot XLIII,
grondtekeningen, gezigten en afbeeldingen van eene me

nigte bijzonderheden, aldaar te zien, behelzende, wel
ken die beroemde reiziger, met veel moeite en gevaar,
op de plaats :':zelve,
maar het leeven - heeft
-* * *." -,- - - - - - 1 -

-

vrucht
daarmede
.*
ren
.
. vergelijke
. .. * *

2

: b .. . ..

-

getekend, met
.

.

• -

. .

'' in

- -

-

**

** *

ext

, Hoe weinig het ook zij, dat de heer B Ruce over
de bouwvallen van het oude Thebe bijbrengt, zoo

dient

het echter, aan den eenen kant, tot bevestiging der om.
standige berichten, welken een Föco cKE, No R DEN
en anderen daarvan gegeeven hebben 3, en aan den ande
ren kant, om ze met eenige goede aanmerkingen te ver.
rijken.”
:::- ,

' L.

o

,,ey' furz.

Gf: ‘I, vi Jo', 'Len! ,ib tien
g.
i : :loo Gomt ciri,

we t . »
- H'e w

- ,, Dat de ruïnen van Thebe, op verscheidene plaatsen,
zelfs aan beide zijden des Nijls verstrooideliggen, en
des niettegenstaande aan weerskanten eene groote streek

lands inneemen, hebben alle reizigers bevonden, en het
is uit alle htinne berichten bekend, dat de voornaamsten

deëzer 'puinhöèpen bij de plaatsen Medinet Thaboe, Ek
Gourni, Karnak en Luxor aantetreffen zijn.” -- * * *
ri : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Lio. '

,,De naamen, die aan de twee kolosfusbeelden gégeë
ven zijn, "naamlijk” Sjaamy en Thaamy, zijn geene ker
fchetsende benaamingen, gelijk men zich, veelligt, ver
beel
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lijkste was verminkt en gebroken. Men had het zoe

ken te herstellen. Het eene had een merkwaardig
hoofd

beelden zou ; maar zij beduiden alleenlijk, bij de Ara

biers in Egypte, het linker en het rechter beeld.”
, Medinet Thaboe, voegt de fchrijver dier aantekening'er

bij, beduidt de flad Thaboe, en in deezen naam vinden
wij den ouden naam Thebe weder. Want, wanneer an
dere reizigers den naam deezer ruïnen Medinet Aboe of

Haloe schrijven, is dit verschil zeer onbeduidende , wijl
de t door de laatste letter van dat woord Medinet ligtlijk
verslonden wordt. - Maar, gaan wij nog een stap ver
der, dan moogen wij de t of th, in den ouden naam

Thebe, enkel als een voorzetsel, een geslachtwoordeken,
of artikel aanmerken, dat als zoodaanig, ook nog in de

Koptische, taal, die een overblijffel der oude Egyptische
is, aangetroffen wordt , en dat de wortel des naams is
Oueh,
welkweezenlijk
wooning beduidt,
en van
haboe, niet
onderscheiden
is.”eveh, ebeh, aboe ofal
Intusfchen komt mij deeze afleiding zeer gedwongen
voor.-- Indien men Thebe hetzelve wil doen zijn met Aboe,

of Haboe, en dit laatste door wooning of stad verklaaren,
welke betekenis men ook aan den naam Medinet geeft;
dan voegt men zeer ongevoeglijk twee naamen van dezel
ve betekenis bij een.
,
- **
-

.

.

. .

. .

.

:: 2:

-

- -

-

-

Veel eigenaartiger vind ik het dan, volgends de aanmer
king van den gepreezen Vertaaler van het werk van

Pocock E, met den geleerden LA c RozE, den naam
Thebe afteleiden van het Koptische of Oud-Egyptische
woord thebie, welk laag betekent, dewijl deeze stad in
eene valei, en dus op een laagen grond lag. Men zie

P oc ock E, l. c. p. 186. en aldaar de aantekening". Aant.
des

NED ER D. u 13 G.
-
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hoofdfieraad, welke ik niet beter, dan met eene alon
geparuik, vergelijken kan. Zij staan op een vrucht
baaren grond, die tot Thebe behoorde, en dienden
waarfchijnlijk tot Nijlmeeters; gelijk de fpooren van
het water, aan de voetstukken overgebleeven, duid

lijk bewijzen. -

Deeze voetstukken zijn tot onder toe bloot, of:
fchoon zij midden in eene vlakte staan, en daar ze

kerlijk meer dan drie duizend jaaren gestaan hebben.
Wanneer de ingebeelde verhooging van den Egypti
fchen grond door den Nijl plaats had, moest de aar
de reeds de helft deezer standbeelden bedekt heb

ben (b),

-

De beelden zijn met Grieksche en Latijnfche op
fchriften voorzien.

Derzelver inhoud komt, hoofd

zaaklijk, hierop uit, dat 'er reizigers geweest zijn,
die betuigden, het geluid, welk het Memnonsbeeld
van zich gaf, wanneer het door de zonnestraalen

getroffen werd, gehoord te hebben (c).
Van

-

(b) Deeze aanmerking , aan welker echtheid niet te
twijfelen is, is een zeer gewigtige grond tegen de onder
ftelling, dat de grond van Egypte, door de overstrooming
van den Nijl, aanzienlijk zou verhoogd zijn ; waarvan de

geleerde TH oMAs s HA w de grootste voorstander was,

Men zie zijne Reizen door Barbarije en de Levant, II Deel,
V Boek, II Hoofdst. Afd. 3 en 4. der Amsterd, uitgaaf.
Aant. des N E DE RD, U1 T G.

-

(c) Het moet elken vriend van den heer Bruce leed
doen , dat hij de onvoorzigtigheid gehad heeft, in zijn
oorspronglijk werk, zich, nopens de gemelde opschriften,
I, DE E L•

E

op
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Van het oude Thebe is niets meer overgebleeven,
dan vier ongemeen groote tempels, naar allen fchijn
ouder dan, maar niet zoo ongefchonden, als die van

Dendera. De tempels te ME D 1NET T HA BoE zijn
de fraaiften. Het beeldfchrift derzelven is, op fom
mige plaatsen, zes duimen diep ingehouwen. -

'Er zijn vier foorten van beeldschrift. Vooreerst ,
zoodaanig, welks omtrek maar aangeduid, en in den
fteen ingekrast is. Ten tweede, beeldfchrift, welk
uitgehouwen is, maar zoo , dat de gedaante van
hetzelve zich in 't midden verheft ; doch niet hoo
ger, dan de onbearbeide vlakte des fteens. Ten der
de , heeft men beeldfchrift, welk boven de opper
vlakte van den fteen verheven is; en ten vierde, nog

eene andere foort, welks omtrekken zeer diep in
den steen uitgehouwen zijn. “ Allen, uitgenomen de
laatste foort, zijn rood, blaauw en groen gefchil
derd.

-

Niettegenstaande deeze onderscheidene foorten,
en de verbaazende menigte der beeldspraaken, wel

ken ik gezien heb, kon ik echter niet meer, dan vijf
honderd en veertien onderscheiden tekens of beeld

nissen derzelven tellen. Ik besluit daaruit, dat het

beeldfchrift geene bijzondere taal is; wijl geene taal
zich
e

op deeze wijze uittedrukken: the import of which feems te
be; dat is: ,, waarvan de inhoud fchijnt te zijn.”

Hoe

kon hij zoo fchrijven? Al had hij de opschriften zelven
niet voor zich gehad, zouden de affchriften daarvan, bij
den heer P. o cocK E , l. c. op de plaaten XXXVIII en

XXXIX, tegenover bladz. 178 te vinden, hem allen twij
fel daaromtrent hebben kunnen en moeten ontneemen. Aans.

des NEDER D. v1'rc.”
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zich binnen vijf honderd woorden laat bepaalen.
Ook zijn de hieroglyphen geene enkele letters ; want
een alphabet van vijf honderd letters zou te groot
zijn.

In Egypte waren, op een en denzelven tijd, drie
derleie onderscheidene karakters in gebruik: - de

hieroglyphen ; - het fchrift op de mumien; en het Ethiopisch fchrift.

Ik heb ze alle drie op

ééne mumie gezien. Alleen de laatste foort houd ik
voor eene taal (d). -

-

In
-

-

(d) , Het oordeel van den heer E RU cE over de hie

roglyphen, of beeldfpraaken, is zonder genoegzaam onder
zoek geveld. De hieroglyphen zijn even zoo min bestemd
om letters, als om woorden uittedrukken, maar zij moes

ten dienen , om geheele gedachten, ideën en stellingen
aan den dag te leggen. -

-

Of de heer B R U c E, in de daad, Ethiopische letters of
fchrift op eene mumie gezien heeft, twijfel ik groot

lijks.

Volgens zijn fystema, was het Ethiopisch het

eerste schrift.” Aantekening van profesfor T. c H. TY c Hs EN,

in zijne Anmerkungen zu J. BRU ce's Reifen, achter het
vijfde Deel der Hoogd. vert, bladz. 347.
Ik voeg hier bij de aantekening, die de schrijver van
het meergemelde Anhang op deeze geheele plaats van den

heer BR Uce nopens het beeldschrift gemaakt heeft. Hij
drukt zich aldaar bladz. 11o en 111 dus uit:

,, Veele meer verfcheidenheden, dan uit deeze onzeke
re bepaaling afteneemen zijn, leeren wij uit c. N 1E B U HR s
lijst der onderscheidene hieroglyphen of beeldfpraakte
E 2
kens,
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In de bergen, boven en beneden Thebe , zijn on
telbaare holen uitgehouwen. Deeze waren , naar
w

w-

mij

kens, door hem uitgetekend, en medegedeeld in het eer
fte deel zijner Reisbefchrijving, op plaat XLI. - Wan
neer de heer B. R U c E geheele beelden van dieren en men

fchen, in basrelief of half verheven beeldwerk uitgedrukt,
ook onder het beeldfchrift rekent, gaat hij daarin van

het gewoon gebruik van dat woord af. - Indien de heer
BRUc E, door genoegzaame bewijzen, had kunnen too

nen, dat het Ethiopisch fchrift, te gelijk met de beeld
fpraaktekens en het mumienfchrift in Egypte gebruiklijk is

geweest, zou hij veel dank bij de geleerden verdienen. Volgens D1 o Do R Us s1c ULUs, Bibl. III. 5., was het
heilig schrift, ie? « yeazuux roz, der Egyptenaaren, uit
Ethiopie oorspronglijk. Doch men had ook yeauux raz
3nua 3m, fchrift, dat den volke bekend was. - Volgens
HER o Do T U s, V. 59 , fchreef men in Egypte van de
rechter- naar de linkerzijde. Dus naar de wijze van het
Semitisch en Pheniciaansch fchrift.” -

, Het beeldfchrift deelt cL E MENS AL Ex. Strom. V.
4. in vier hoofdfoorten; waarvan de eerste door enkele,

willekeurige grondtrekken een begrip aanduidt; maar de
drie andere foorten zinnebeeldig zijn, en nu eens door
nabootsing der zaak zelve, gelijk zij in de natuur ver

fchijnt, eene betekenis geeven, nu eens voor dingen en
begrippen, die niet uitgebeeld kunnen worden, naar de
meeste gelijkvormigheid, beelden maaken; maar dan weder
eene zaak door het beeld eener omstandigheid, die daar
mede verbonden is, uitdrukt. - Hieruit ziet men van
zelfs, hoe ongenoegzaam het getal vijf honderd en veertien

voor het beeldfchrift, en hoe oppervlakkig de heer B R U
cE over 't algemeen in deeze verhandeling van het beeld
fchrift is.”
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mijne gedachten, de eerste wooningen der Ethiopi
fche volkplanting, welke deeze stad stichtte ; en de
-tempels dienden maar tot openlijk en plechtig ge
bruik. Alles waren tempels en graven. Veelligt
waren toen tempels en graven een en hetzelve. Spoo
ren van huizen zijn 'er niet te vinden. Zij waren,
naar alle vermoeden, van leem, met palmtakken ge

dekt. Dit is de reden , waarom van de groote me
nigte van fteden, in het oude Egypte gemeld, zoo

weinig overblijffels voorhanden zijn.
De ruïnen der tempelen te Medinet Thaboe of Ha

boe liggen, in eene lange streek, eene halve Engelsche
mijl breed. De hangende tuinen, waarvan P L1 NI Us,

bij dezelven, melding maakt, waren, buiten twij
fel, aan de zijden der bergen aangelegd, en wer
den door werktuigkundige uitvindingen bevoch
tigd. - In de bouworde deezer tempelen, kwam

het mij zeer merkwaardig voor, dat alleen die muu

ren, welke geene pijlaars hebben, loodrecht ge
bouwd zijn, maar de anderen met sterke hoeken in.
wendig fchuins loopen. - Deeze tempels, met hunne
fcheeve muuren, fcheenen mij, volgens hun beeld

fchrift en sieraaden, zeer oud en uit de vroegste tij
den te zijn.

-

--

-

- -

-

's

In de holen boven Thebe, houdt zich eene me
nigte diefachtig gefpuis op, naar de zoogenaamde
Zigeunen , of Heidenen, gelijkende. Treft men
eenen aan, hij wordt met den dood gestraft. Zeker
ftadhouder van Dsjirdsje, den moedwil van dit volk
willende straffen, liet de holen met eene menigte dun
brandhout vullen en aansteeken, waardoor de mee

ften omkwamen, zijnde de voorzijde der bergen
bezet. Doch, federt dien tijd, is hun getal weder
E 3
ver
-

t
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vermeerderd, en zij zetten hunne voorige leevens
wijs voort.

-

-

Eene halve mijl, noordwaard, van El Gourni,
zijn de prachtige en verbaazende graven van The
be. De bergen van Thebaïs ftrekken zich tot dicht
aan de stad uit , paalen niet aan elkander, maar
ftaan - enkel op hunnen grond-, zoo dat men er

rondom kan gaan. Honderd, zegt men, zijn tot
graven en allerleie andere kamers, uitgehold. - We
gens het ongeduld mijner leidslieden, die voor de
roovers bevreesd waren, kon ik maar zeven on
derzoeken , en de bergen , daar de groote kamers
gezegd werden te zijn, niet bereiken.
-:

In de eerste vond ik eene groote doodkist , uits
één enkel stuk rooden granietsteen , zestien voeten

hoog, tien lang eh zes breed. Het deksel ligt er
nog op, aan den eenen kant gebroken. Aan de
buitenzijde ziet men op de kist een verheven beeld.
Veelligt is dit het fchoonfte, uit graniet -Vel Vaal'

digd, vat op den aardbodem. - Van hier gaat
men door een neerhellende gang, naar mijne gis

fing , twintig voeten breed. De zijmuuren en de
zoldering waren met pleister overtoogen, zoo fijn
en glad , als ik ooit in Europa gezien heb. Aan

de linkerzijde bemerkte ik de krokodil, die den
:

Apis aangrijpt, en in het water rukt; aan de rech
terzijde, den Thebaanfchen kever, die het eerste
dier is, welk men, nadat de Nijl binnen zijne oe
vers te rug gekeerd is, op het land aantreft.
-

-

2

--

E.' O.,

Een weinig verder, voorwaard, waren de afdee
lingen, insgelijks van pleister ; maar in plaats van
VCT

:
" ,
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verheven beeldwerk , vond ik hier fchilderijen op

op natten kalk. In eene afdeeling, waren verschei
dene muziektuigen, als op den grond liggende, ver
beeld, voornaamlijk van de foort van houtbois, met
een mondstuk van riet; voorts pijpen, fluiten, en
vaten, met een vel overtoogen, gelijk een trommel.
Dit fchijnt de tahor of tabret der ouden te zijn, welk
- met handen geslagen, en, in de vroegste tijden, door

de harp verzeld werd (*).

In Abyssinie is het

nog gebruiklijk, offchoon de harp 'er niet meer be
kend is.

-

- In de drie volgende afdeelingen, vond ik drie har
penfpeelers, op natten
gefchilderd. De voor

:

treflijke uitvoering trok mijn geheele aandacht tot
zich. Deeze gaf mij ook aanleiding, om de aan
merking te maaken , tot welken hoogen trap van
volmaaktheid de muziek reeds in dit land moest

gekomen zijn , eer men 'er een zoo volledig mu
ziektuig leveren kon,
Het hoofd des harpenspeelers was kaal geschoo
ren, met zwarte wenkbraauwen, zonder baart of
knevelbaart. Zijne kleeding bestond in een wijd
hembd , hoedaanigen de Nubiers nog hedendaags

gebruiken , met wijde mouwen, zijnde de hals en
de armen bloot.

Het fchijnt van neteldoek, of ka

toen te zijn, in de lengte met karmozijnroode streep
jes ter breedte van een achtste van een duim voor
zien. Een bewijs, dat, wanneer dit stof van Egyp
tifche manufaktuur was, men toen reeds katoen kar

mozijnrood wist te verwen; welke kunst men eerst
.

•

fe

-

u

(*) een

xxxl. 27.

JE s... XXX: 32
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federt weinige jaaren in Engeland uitgevonden
heeft. Maar is het van Oostindisch maakfel, dan
toont het, hoe oud de handel tusfchen beide lan
den, en de invoer van Oostindifche ftoffen in Egyp

te is. - Het kleed reikte hem tot aan de enklaauw.

De harpenspeeler fchijnt een wel gewassen mans
perfoon , van omtrent zestig jaaren te zijn, en
kwam mij, voor eenen Egyptenaar, te donker van
kleur voor. De fchilder fchijnt niet meer bekwaam
heid, in zijne kunst, bezeten te hebben , dan de

tegenwoordige uithangbordfchilders in Europa. De harpenspeeler heeft de lengte van vijf voeten en
tien duimen , en de harp, daar zij het langst is,
van ruim zes en een halven voet.
" Het muziektuig had eene veel voordeeliger ge
daante , dan de driehoekige Griekfche harp. Het
heeft dertien fnaaren; doch het voorstuk des raams,

tegenover de langste fnaar, ontbreekt.

De grond

regels, naar welken dit muziektuig vervaardigd is,
zijn vernuftig en zinrijk, en de fieraadjen in goe

den fmaak. - Ook fchijnen deszelfs bodem, en
zijftukken, met elpenbeen, fchildpad en paerelmoer
bekleed geweest te zijn. Men zou zelfs heden
daags geene fraaier en fierlijker harp kunnen maa
ken. Dit muziektuig fchijnt zeer volledig geweest

te zijn , want 'er ontbreeken maar twee fnaaren ,
om twee volle octaaven uittemaaken, en deeze
fchijnen met vlijt, niet uit gebrek aan kennis of

fmaak, weggelaaten te zijn,

-

De tweede harp was, ten aanzien haarer gedaan"
te , en de fchikking haarer deelen , van de eerste
weezenlijk onderscheiden. In fraaiheid van arbeid

fcheen zij de eerste nog te overtreffen. Zij was
ook met elpenbeen en fchildpad bekleed, maar de
)
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fnaaren liepen loodrecht , en die van de eerste
fchuins. Zij waren achttien in getal. Sommigen
waren, hier en daar, als met een mes gefchraapt.
Het overige was in volkomen ftaat. - De har

penspeeler fcheen ouder, dan de voorige, maar was
op gelijke wijze gekleed , barvoets, met kaalge

fchooren hoofd, en ook van gelijke gezigtskleur.
Hij stond, en speelde met beide handen, omtrent
in het midden der harp, doch scheen daarbij in
zoo groote aandoening niet te zijn,
- Dewijl deeze zeer verre de volkomenfte is , en
men zich, volgens dezelve, gemaklijk een idee van
de eerste kan maaken , vindt de leezer, hier te

genover, in plaat III, eene duidlijke afbeelding
daarvan.

-

-

-

De derde harp was de kleinste, en had maar tien
fnaaren. Ik zag ze maar eenmaal, toen ik het eerst

in het hol trad. Naar mijnen dunk, werd zij niet
gespeeld, maar stond slechts aan den wand.

Ik zie deeze harpen, als Thebaanfche harpen,
aan , zoo als zij ten tijde van SE so S T R I s in ge
bruik waren. Zij bewijzen onwederspreeklijk, dat
iedere kunst, die noodig geweest is, om deeze

muziektuigen te vervaardigen en te fpeelen, in dien
tijd reeds tot groote volkomenheid moet gebragt
zijn geweest; en dat, wanneer dit zoo was , alle
de anderen ook een aanmerklijken trap van vol:
maaktheid moeten bereikt hebben. - De oudeu
hadden eene kunst, die wij thans niet meer ken

nen, naamlijk, om de hardste fteenen op eene ge
maklijke wijze te bearbeiden. - Wij hebben geene
bekwaame werktuigen daartoe ; geen middel, om

het staal zoo te harden, dat graniet- en porfier
-

E 5

fteen
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fteen daarmede kan behouwen worden.

Onze onr

kunde verraadt zich nog des te fterker, daar het
hoogstwaarschijnlijk is, dat de fnijdende werktui

gen, waarmede zij die verbaazende werken verricht
ten, uit koper bestonden, en wij toch niet in staat
zijn, een gewoon mes uit dat erts te maaken, of
fchoon de fcheermesfen der ouden van koper wa
ren. - Het blijkt dus, dat het tijdstip, welk

wij als den tijd van de uitvinding der kunsten aan
merken, enkel het tijdstip haarer herstelling geweest .
is. Zoo dacht reeds s A Lo M o, welke in die tijden
leefde, toen deeze harpen gefchilderd werden. Door den inval der herderen , en de verwoesting,
door hen te weeggebragt, heeft Egypte eene groote

omwenteling, ten aanzien der fchoone kunften, ge
leeden. Voor die tijden waren deeze fchilderstukken

bereids vervaardigd, welke dus van een verbaazen
den hoogen ouderdom zijn (e). ' .
- "

-

- ,

-

-

Ik

-

-

-, -

)

.

(e) De schrijver van het meergemelde Anhang, heeft
over BR U c E's verhaal aangaande de Thebaanfche harpen,

verscheidene aanmerkingen gemaakt, bladz. 112 en 113.
Ook heeft professor TYc H. s E N zich, in zijne reeds aan
gehaalde Anmerkungen u. f: w. sterk tegen dit bericht van
onzen schrijver nopens de harpenspeelers verklaard. Doch het getuignis van een ooggetuige behoorde, dunkt
mij, zoo veel invloed op den leezer te hebben, dat hij,
om eenige zwaarigheden, door lieden, die de zaak in
verschil nooit gezien hebben, van elders daar tegen ge
maakt, dezelvet niet terstond voor een sprookje aanmerk
te. Ik wil mij echter niet voor een verdediger van den
heer B R U c E in deeze bijzonderheid, opwerpen , maar

laat de zaak aan haare plaats. Aant. des NED ER D.
-U IT Go

- -

-

-

-

- -
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genegen, deeze

merkwaardige over
blijffels nog verder te onderzoeken, en wilde den
geheelen nacht in dit hol blijven, om den volgenden
Ik was zeer

morgen de overigen te bezoeken. Dan, mijne leids
lieden vergaten alle gehoorzaamheid. A. Onder fterk
gefchreeuw verlieten zij met hunne fakkels het hol,

en lieten mij in de duisternis. Ik kon hen niet te
rug houden, hoe veel geld ik hun ook bood. De
vreest voor de Toovers had hem al te zeer bemees:

terd. In 't laatst begreep ik zelf, dat hunne bekom

mering niet gantsch ongegrond mogt zijn, want de
geheele landstreek krielt van dergelijk slecht gespuis
H: steeg, vol verdriet, te paard, om naar het fchip

te rug te keeren. - Mijn weg liep door eene valei,
alwaar , aan weerskanten, groote hoopen, fteen 'la

gen. Naauwlijks was ik in het dal gekomen, of ik
hoorde, aan beide zijden, overluid fpreeken.

Ook

liet men groote steenen neerwaard rollen, zekerlijk
om mij te verpletteren. Ik hoorde ze wel, maar
wegens de duisternis kon ik ze niet zien. Ik klom
af, en liet mijn volk vooruit rijden. - Begeerig, om

van dit roofgierig volk wraak te neemen, luisterde

ik, tot dat ik aan de rechter zijde der valëf geraas
hoorde. Ik richtte mijn geweer, naar het gehoor,
en fchoot het af. – Een oogenblik was afles stil.
Daarop volgde een gehuil, als van veeleperfoonen.
Ik fchoot naar de plaats, daar het gehuil van daan kwam, nog eens ; daarop hoorde ik sterk praaten;

maar de steenen bleeven weg. Ik maakte allen spoed,
om uit de valei te geraaken, laadde mijne gewee
ren op nieuw, en begaf mij, zoo fhelik kon, maar
mijn vaartuig te rug,
is
J - 't
-

-

-

,
f

g

-

, ... )

-

-

-

- ;

,
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Aan het fchip gekomen, vond ik alles in groote
bekommering. Onze fcheepskapitein had gehoord,

dat de roovers, met het aanbreeken van den dag,
* * ** . . .

-

-

- - -
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ons vaartuig wilden komen plonderen. - Om zulks
voortekomen , - beslooten wij, terstond, te vertrek
ken. Wij staken over naar den oever, en , om
trent middernacht, ontstond er eene koelte , die
ons naar L Ux oR bragt, aan welks ftadhouder ik
brieven had.

* * *

Ik kon Thebe nog niet vergeeten. Wijl 'er geen
fpoor te vinden was, dat de ftad ooit muuren had,
gehad, hield ik haare honderd poorten, bij Ho M E
R Us, voor een verdichtfel. Ik zocht naar eene oor

zaak der fabel, en vond eene waarschijnlijke. Woonden de oude Thebaanen, in de holen der
bergen; gelijk, dunkt mij, onloogchenbaar is: wat
is er waarschijnlijker, dan dat de honderd bergen,
in welken deeze holen uitgehouwen waren, aanlei
ding tot het verdichtfel der honderd poorten van

Thebe gegeeven hebben ? Dit is te geloofwaardi
ger, vermits die holen, nog hedendaags, B 1 EB A N
EL MEL UK E , dat is , de Poorten der koningen ,
genaamd worden. - HoME R Us zag Thebe niet.
Het was reeds lang verwoest, eer een waereldlijk

fchrijver ooit iets in profa of verfen fchreef. Al wat de dichters en gefchiedfchrijvers , na Ho

ME R Us tijd, daarvan melden, is van Diospolis te
verstaan, door de Grieken, naderhand, tegenover
Thebe, aan den oostoever, des Nijls gesticht, - .
De ftadhouder van Luxor ontving ons vriend

lijk. Hij geloofde ook aan sterrewichlaarij. Ik

gaf hem een klein geschenk, en hij voorzag ons
van leevensmiddelen en fuiker.

Wij vermaakten

ons hier met eene kom Engelsche punch, waartoe
een van des ftadhouders lieden citroenen van El

Gourni haalde, werwaard hij zich, op een opge
blaazen geitenvel , den stroom af, liet drijven. -

Ook
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Ook vernam ik hier, dat de roovers, met welken
wij des nachts twist hadden gehad, des morgens
Vroeg , verfcheenen waren, om ons fchip te plon

deren ; wijl fommigen van hun gekwetst waren.
Teffens zeide men ons, dat zij ons tot Syene wil
den vervolgen. Doch , de bedienden des ftadhou
ders deeden hun best, om hen aftefchrikken. Al
thans wij hoorden verder niets van hun.
Omtrent Luxor en Karnak , een en een vierde
mijl beneden Thebe gelegen, vindt men de prach

tigfte ruïnen van geheel Egypte.

Zij beslaan meer

ruimte, dan die van Thebe en Dendera te famen.

Hier staan nog twee fraaie en welbewaarde obelis
ken. Het plaveifel, waarvan men zich tot de
waarneeming der fchaduw bediende, is nog zoo
onbeschaadigd, als de obelisken zelve.

maakt een halfrond uit.

De top

-

Te Karnak zagen wij de overblijffels van twee
lange reien fphinxen (f), meestal met afgehouwen
kop
AE'

(f) Sphinxen hebben gemeenlijk de gestalte van een
liggenden leeuw, met het hoofd eener maagd. - Men
is het nog niet volkomen eens , wat de oude Egypte
naars door deeze wangedrochten wilden uitbeelden. Veel

ligt zijn zij eene zinnebeeldig-beeldspraaklijke voorstel
1ing van de overstrooming des Nijls, wanneer de zon in
het teken van den leeuw en de maagd is. - Dewijl
fommigen dezelven ook nog met vleugelen voorzien, zoo

konden deeze wangedrochten, gevoeglijk, als zinnebeel
den van de fnelheid des tijds , of, misschien, hier in
Egypte, beter, als een zinnebeeld van de fnelheid des Nijls
-

ftrooms
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koppen , en, wat verder, eene menigte termen ,

naar 't fcheen, van basalt, met honds- of leeuwen
koppen , van Egyptisch werk, insgelijks in eene

rei, bij wijze eener galderij voor een gewigtig ge
bouw. Niet lang geleeden, waren zij nog met
zand bedekt; doch de heer DoNAT 1 , een Vene
tiaansch arts en Oudheidkenner, kocht 'er , voor
den koning van Sardinie, één van tot een aanzien
•

lij

ftrooms worden aangemerkt; - wanneer men maar niet

wist, dat de Nijl langzaam, en allengs overstroomt.”
, Volgens anderen, zouden de gaten, welken men op
den rug derzelven vindt, onwederspreeklijk bewijzen,
dat zij
meent,
of niet
Aboefir

tot grafplaatsen gediend hebben. - P LIN I Us
bij voorbeeld, dat het fphinxbeeld bij Memphis,
verre van het vlek Bufiris, het tegenwoordige
, de grafplaats van den koning Amafis geweest

- - 22

1S
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, Alle deeze wandrochtlijke voortbrengsels der oude
Egyptische verbeeldingskracht, waren in het reuzenvor
mige en bij wijze van kolosfusbeelden uitgearbeid. . In de nabuurschap van Nikopolis, hedendaags, volgens

D'A N v 1LLE, Kasr Kiasfera, dat is, Cefars kasteel, wor
den er verscheidene gevonden. - Omtrent Thebe en He

liopolis, volgens D'AN v ILL E, Ain Schemes, bij JER EMIA,
XLIII: 13. Bethfemes, waren, volgens de overblijffels en
ftukken te oordeelen, zeer veele zoodaanige fphinxen. Die geen, van welken boven gefprooken is, is nog te
genwoordig te zien; maar wegens zijne zwaarte, is het
beeld meer dan ter helfte zijner grootte in het zand ge

zakt.” Aant. van den schrijver van het Anhang u. f. w. p.
II4* »
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lijken prijs. Sedert zijn de anderen ook ontdekt,
maar nog niet verkocht.
Aan de buitenzijde der muuren van Karnak en

Luxor , fcheen iets gefchiedkundigs, in fteê van

beeldfchrift , verbeeld te zijn. Zulks was mij nog
niet voorgekomen. 'Er waren beelden van mannen,
paarden, wagens, en gevechten, fommigen goed

getekend, doch over 't geheel niet diep in den
fteen uitgehouwen. De wapenen der mannen be
ftonden in korte werpfpiesfen, die tot heden in

Egypte gebruiklijk zijn; alleenlijk hadden deeze aan
het achterend veéren, gelijk de pijlen. Onder an
deren, muntte uit een man te paard, in een hevig

gevecht met eenen leeuw. Volgens D1 o Do R Us,
wordt Ofymanduas in Thebe zoo verbeeld. Het
geheele verdient nader onderzoek.
*

Luxor en Karnak te famen houd ik voor de

Magna Civitas Jovis van PT oL E ME Us, offchoon
tusfchen onze waarneemingen een onderfcheid van

negen minuuten is.

Ik deed de mijne zuidwaard

van Luxor , en wanneer hij de zijne noordwaard

van Karnak gedaan heeft, verminderd het verschil
merklijk.
Den zeventienden namen wij van onzen vriend

lijken Scheik van Luxor afscheid, en gingen met
een gunstigen wind, vol moed, onder zeil. Hij
had ons zoo hoflijk bejegend, uit erkentenis voor de

hulp, die ik hem in zijne ongemakken beweezen
had. - Op onze vaart zag ik veele plaatsen aan de

oevers van den Nijl, en had gelegenheid, verschei
dene misftellingen in NoR DE Ns kaart van dieu

ftroom te ontdekken. Des avonds ankerden wij ,

aan den oostoever, tegenover EsNE, het oude
La
-

w
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Latopolis , werwaard wij ons des ochtends begaven,
Ik zag daar, onder anderen, een ouden tempel, die,
hoe oud hij ook was, echter uit ruïnen van nog ou
dere gebouwen fcheen gesticht te zijn. De hiero
glyphen waren flecht uitgevoerd, en niet gefchilderd.
Hier woont een Arabisch Scheik.

Het volk is van

een ondeugend karakter. Wegens mijne Arabische
kleeding vielen zij mij niet lastig.
Den volgenden dag, voeren wij voorbij E D F U ,

eertijds, Apollinis Civitas magna. Wegens gebrek
aan wind, moesten wij op eene gevaarlijke plaats des
Nijls, D SJIB B E L E L s I L SE LL Y genaamd, blij
ven liggen. Hier was de rivier, oudtijds, door
éene keten geflooten, om, zoo men zegt, de Nu
biers te verhinderen, met hunne booten in Egypte
te komen, en plonderingen aanterechten. De ftee
nen , waaraan de keten vast waren gemaakt, kon
men aan weerskanten der rivier nog duidlijk zien.
Doch deeze voorzorg heeft, waarschijnlijk, een an
der oogmerk gehad: want, dewijl te Syene eene be
zetting lag, konden de booten daar gemaklijk wor
den opgehouden. - JU v E NAL Is , die zich een

tijd lang in Syene ophield, verhaalt ons, dat al
daar eene horde, Ombi geheeten, woonde, welke

met de ingezetenen van Dendera, wegens de kro
kodil, in strijd was. Beide natien aten, toen, nog
menfchenvleesch; eene omstandigheid, die, fchoon
door geene gefchiedfchrijvers geboekt, echter niet
in twijfel kan getrokken worden, omdat J U v E NA

L1 s 'er een ooggetuige van was. - Een onzijdig land,
tusfchen beide gelegen, kon hen beletten, elkander

te naderen. Intusfchen kon dit alleen op den Nijl
gefchieden, en, door middel deezer keten, konden

zij, die 'er bezitters van waren, van die grouwlijke
gewoonte een einde maaken. Veelligt bedienden
zich

1. BoEK. vI. AFDEELING.
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zich de Ombi, in wier gebied deeze keten is, van

dezelve, om de inwooners van Dendera-te rug te
houden van de rivier optevaaren, en hen te komen

opvreeten,
j

,

- Des middags voeren wij voorbij koEM oME d;
een rond gebouw, gelijk een kasteel, daar , veel",
ligt, de hoofdstad der Ombi gelegen heeft; en kwast
men, vervolgens, te s C HE IK AMME R, de legers
plaats van een Arabifchen ftam, Ababdee genaamd,

welke zich van Kosfeir tot verre in de woestijn uit
breidt. Te Badsjoura had ik reeds eenen van hun,
Ibrahim geheeten, ontmoet, dien ik, op zijn ver

zoek, artsenij voor zijnen vader gaf, met belofte,
dat ik , bij mijne voorbijreis, hem bezoeken , en
naar de uitwerking der geneesmiddelen onderzoekt

doen wilde. Ik hield nu mijn woord.

Want, de

wijl ik groote woestijnen moest doortrekken, had ik

'er belang in, de befcherming eener zoo magtige nas
tie te genieten,

e

-e

-

*

.

Scheik Ammer is niet een enkel dorp, maar eene
verfameling van meer dorpen, die uit ellendige hut

ten bestaan, en tegenwoordig, misschien, duizend
weerbaare mannen bevatten. Zij bezitten weinig
paarden, en rijden meestal op kameelen. Zij waren
vrienden van Scheik Hamam, van de Turkfche re,
geering te Syene, en van de janitfaaren te Deir en
Ibrim. De Turken bedienden zich van dezelven,
om de groote menigte Arabiers, die onder den ko=

ning van Sennaar staan, tegentehouden. - Ibrahim
herkende mij, terstond, bij mijne aankomst. Hij
ontving mij aan 't hoofd van twaalf mannen, die

naakt en met fpiesfen gewapend waren. Hij geleidde,
mij naar zijn vaders tent, daar ik, kort daarna, op
tene groote maaltijd onthaald werd,
I. DE EL,

-

F
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-
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Naderhand werd ik hunnen Scheik voorgesteld,
Deeze was ziek, en lag, in een hoek der tent, op
eene deken, met een kussen onder het hoofd. Hij

heette N 1MMER , dat is, Tijger, offchoon zijne
krijgszucht, thans, door zijne ziekte, zeer verzwakt
fcheen te zijn. Hij deed mij veele vraagen aangaan

de Neder-Egypte. Maar ik verzocht hem, bij zij
nen zwakken toestand, met zijne gedachten toch
niet in zulke verre gelegen landen aftedwaalen. -

Hij was een man van omtrent zestig jaaren, en leed
zwaare pijn van het graveel. Eene ziekte, welke

bij hen, die langs den Nijl woonen , anders zeld
zaam is ; en gemeenlijk maar die geenen aantast,
welke uit putten in de woestijn drinken. Doch de
zieke Scheik verhaalde mij, dat hij, in de eerste ze-,
ven en twintig jaaren zijns leevens, den Nijl wei
nig gezien had, uitgenomen, wanneer hij op plon
dering uitgereeden was, hebbende hij, al dien tijd,
met de bewooners der bebouwde deelen van Egypte
oorlog gevoerd. Thans, zeide hij, was hij oud ,
woonde wel dicht aan den Nijl, en dronk van des

zelfs water, maar bespeurde er echter geene beter
fchap van , daar hij reeds zoo lang een martelaar. deezer ziekte was. - Ik had hem van Badsjoura.
zeeppillen gezonden, die hem verligting gegeeven:
hadden; nu gaf ik hem kalkwater, en beloofde hem,

vano
mijneteterugkomst,
bij
' .zijnen lieden de bereiding
toOner1.
hetzelve
A-

* * * *

*

,

1'4

.

. .

Hierop volgde eene zeer vertrouwlijke famen

fpraak, waarin ik hem een zoo goed denkbeeld van
mijn karakter wist bij te brengen, dat hij, ten einde:
van dezelve, mij plechtig beloofde, mij uit al zijn.”
* ** *
vermoogen te zullen ondersteunen.
-

Nu, dacht ik, was het een bekwaam tijdstip,
-

’,

-

e

Irr.:

- f...

.
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van mijne reis naar Abysfinie te spreeken. De Ara
biers gaven mij hun woord, dat zij mij door een ge
deelte der woestijn, tot den put El Haimer, wilden
geleiden, maar verklaarden teffens, dat zij mij tegen
de Arabische horden, die onder den koning van Sen

naar behoorden, niet konden beschermen, offchoon
ik, onder hen, aan het grootste gevaar zou bloot

gesteld zijn. Zij voegden er bij ; , wanneer gij de
, reis naar Abyssinie volstrekt wilt en moet doen,

, dan raaden wij ir, den weg over Kosfeir en Dsjidda

, te neemen.”

,

Ik gaf, vervolgens, den Scheik Nimmer mijne be
kommering te kennen, dat ik voor de Kennous, bo
wen Ibrim, bij den tweeden waterval des Nijls,

woonende, zeer bevreesd was. - Hij antwoord
de mij; , dat de Kennous wel flechte lieden, maar
teffens onmagtige flaaven waren ; dat zij niemand

beleedigen zouden, die door zijn volk beschermd
werd, en dat, zoo zij zulks ondernamen te doen,

hij hen allen in eenen dag wilde uitdelgen.”

*

-

--

:

* *

r

*

Ik vroeg, welke de beste weg naar Kosfeir wa
re ? Hij zeide : ,, De beste weg derwaard is van

Kenne of Kuft. Hij liet een deel tarwe uit Opper
Egypte, en Scheik Hamam, insgelijks, tarwe uit
zijn land bij een brengen. Dezelve werd naar Kos
feir gezonden, en daar naar Dsjidda ingescheept.”

Hij gaf mij vervolgens nog de sterkste verzekering,

dat hij een ieder zijner lieden, die mij aantrof, en

niet beschermde, zeer hard straffen wilde.
Daarop zeide ik hem, dat ik, dan, denweg
over Kosfeit wilde heemen, en verzocht hem, zijn
volk te zeggen: dat ik een arts was, die niemand

benadeelde, maar gaarn eenen ieder goed deed, dat
:: *
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ik mij door eene gelofte verbonden had, eenigen
tijd, uit godvrucht, door de woestijn te zwerven. De oude man mormelde , daarop, iets tot zijnen

zoon, in een tongval, dien ik niet verstond. Kort
daarna, kwam de geheele hut vol menfchen, meest
al uit priesters en monniken van hunnen godsdienst,
en hoofden van familien bestaande. Zij vouwden hun

ne handen, en deeden een gebed, dat omtrent twee
minuuten duurde. Zij verklaarden zich en hunne kin
deren voor vervloekten, wanneer zij ooit, waar het

ook weezen mogt, de hand tegen mij verhieven; of,
in geval ik of de mijnen toevlugt bij hen zochten,
mij niet, zelfs met verlies van hun leeven, verde
digden. - Deeze wijze van zweeren was, bereids,

in ABRAHAMs tijden, bij de Arabiers, of herders,
in gebruik. Men zie GEN. XXl: 22, 23 en XXVI:
28. -

-

Ik gaf hun nu nog artsenijmiddelen en een goeden
raad, en, nadat zij mij hun woord ten onderpand ge

geeven, en bijstand beloofd hadden, werden er twee
fchepels tarwe, en zeven fchaapen aan boord van

mijn vaartuig gebragt. - Deeze gedienstigheid mogt
ik niet van de hand wijzen, wijl het als eene even

zoo groote beleediging in dit land wordt aangezien,
een gefchenk niet aanteneemen, als zonder een ge
fchenk, eenen Scheik of anderen voornaamen man
te naderen.

Ik zeide hun, echter, dat wijl ik nu onder Turken
kwam, die verbonden waren mij te onderhouden,
het gevolg daarvan zijn zou , hunne eigene schaa
pen te fpaaren, de mijnen te neemen, en mij daar
van te fpijzigen.

Toen zij den naam van Turken

hoorden, prevelden zij eenige woorden, zoo veele
vloeken behelzende, tusfchen de tanden, en wij wer
-

d

den
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den het eens, dat zij hunne fchaapen tot mijne te
rugkomst zouden houden; onder voorwaarde, dat

het hun dan vrij zou staan, het getal met eenigen te
Vermeerderen.

Wij fcheidden dus, aan weerskanten, zeer verge
noegd. Maar onze fcheepskapitein, die iets van de
zeven fchaapen gehoord had, was met de gemaakte
fchikking niet wel te vrede. Hij merkte, dezelven ,
reeds, als zijn eigendom aan; wijl hij wist, dat wij,
den volgenden dag, te Syene aankomen, en leevens
middelen genoeg daar vinden zouden. Doch ik ftel

de hem te vrede, en beloofde, hem, bij mijne te
rugkomst, fchaadeloos te zullen stellen,

F3
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AANK oMs T te Sydne. - Ligging der plaats. Waterval des Nijls. - Eene merkwaard ge groe
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ve. - De Asa ftelt eene reis, naar Deir en

.

Ibrim voor. - Terugreis naar Kenne.
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Den

twintigsten van Louwmaand, gingen wij,

met een gunstigen wind , onder zeil. Wij anker

den , dien avond, omtrent negen uur, aan het
noordènd van Syene, bijna tegenover een eiland ,
waarop een kleine, maar zeer fraaie en genoegzaam
gantsch ongefchonden Egyptische tempel van Knu

phis staat. Hier was, eertijds, een Nijlmeeter. Dicht aan een palmboomboschje , lag een net

huis van Hussein, die Sjourbatsji , of die ampte
naar was, welke van hier naar Kairo reist, om de

foldij voor de janitfaaren te Syene te haalen. Ik
had, voor eene kleine fom, brieven van credit op

hem. Deeze inrichting is voor eenen reiziger in
dit gewest zeer nuttig; bijzonder, wanneer hij ziek
wordt, of oudheden wil koopen. Ook verwerft
men zich bij de inwooners achting daardoor, dat
men geen geld met zich voert.

Daarenboven ver

liest het geld hier zijne waarde, en voorbij Esne

is het niet meer gangbaar.
- -

-

:

- . Ik vond Hussein
wel
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wel niet te huis ; doch , wijl ik brieven aan hem
had, en de gastvrijheid in deeze landen nooit ge
weigerd wordt, zond ik mijn volk, en mijne pak
kaadje, terstond in zijn huis.
Naauwlijks was ik aangekomen, of 'er kwam een
janitfaar, doch ongewapend, en enkel met een lan
gen witten staf in de hand, bij mij, en kondigde
mij aan, dat Syene eene plaats was, daar bezet
ting in lag, en de Aga genegen was, mij in het
kasteel gehoor te verleenen. Ik antwoordde , dat
ik niet zou vergeeten, hem optewachten; te meer,
omdat ik eenen firman des Turkfchen keizers, en
brieven van aanbeveeling van den Bei van Kairo
en de janitfaaren aan hem had. Maar thans was
ik van de reis nog te vermoeid. - Terstond daar
na, kreeg ik antwoord door twee janitfaaren, die
mij begeerden te fpreeken; en, wijl ik mij, reeds,

ter rust begeeven had, aan mijn bed gebragt wer
den, - Mahomet Aga liet mij zeggen, dat ik mij

niet moest overhaasten; hij wilde alleenlijk hoo
ren, waarin hij mij dienst kon doen; hij had, be

reids , mijnenthalve , eenen brief van den Bei van
Kairo ontvangen.

Ik liet deezen hoflijken booden

koffij geeven, en ging, toen mijn gastheer te huis
was gekomen, des namiddags om vier uur, met
hem naar den Aga,
-

-

De vesting is van leem gebouwd, en met eenige
kleine stukken gefchut voorzien, om het volk ten

platten lande in bedwang te houden. - Ik vond

den Aga in een klein vertrek, zittende op eene
fteenen bank, daar een tapijt overheen gespreid

was. Ik was niet beschroomd voor hem ; en daar
om plaatste ik mij, zonder eenige omstandigheden,
beneden hem, op een kussen, leide mijne hand op
F4
mij
-

85

DE REIS VANJ, BRUCE VERKORT.

mijne borst, en zeide zeer duidlijk, doch met veel

eerbied : Salam aleikum (a), dat is, vreede zij
met u. Hij antwoordde, terstond, daarop ; Alei
kum falam , dat is , vreede zij u. - Na
dat ik omtrent twee minuuten gezeten had, stond
ik weder op , ging midden in het vertrek, en zei

de: ,, Ik ben de overbrenger van een hatsjerif, of
keizerlijk bevel aan u , Mahomet Aga! ” Teffens
haalde ik den firman uit mijnen boezem , en over

handigde hem dien.
insgelijks, op. Hij
drukte den firman
dien , en deed, als

Hij en zijn gevolg stonden ,
bukte zich tot op het tapijt,
aan zijn voorhoofd, opende
of hij hem las. Maar hij wist

den inhoud reeds zeer goed, en kon geene taal
noch leezen, noch fchrijven. - Ik gaf hem, daar
na, de andere brieven uit Kairo, welken hij zich,
door zijnen fekretaris, in 't oor liet voorleezen.

Nadat deeze pligtpleeging voorbij was, beval hij
eene pijp en koffij te brengen. Dewijl ik geen tar

bak rook , sloeg ik de eerste af, maar dronk een
-

kop

(a) De Arabische groet, Salam aleikum, wordt door
den heer R RU CE, en, in navolging van hem, door den

Hoogduitschen vertaaler van zijn werk, en den fchrijver
van het uittreksel uit hetzelve, telkens overgezet door
vrede zij met o Ns. Doch , volgens de aanmerking van
profesfor T Y cH $ EN, l. c. p. 3o2, 303, en van het

Anhang, p. 116 geschiedt zulks zeer verkeerd, moetende
het vertaald worden: vrede zij met, of over, U. - Ook
begrijpt men wel, dat de Oosterlingen, door het woord
Salam , juist niet vrede alleen , maar alle foort van ze

gen en aardfche gelukzaligheid verstaan. Aant, des NK
P ER D. UIT GA

1. BOEK. vII. AFDEELING :

89.

kop koffij. - Ik zeide hem, vervolgens, dat ik een
geheimen last van Ali Bei had, dien ik hem alleen
bekend moest maaken. Oogenbliklijk verlieten alle

zijne lieden het vertrek, en toen ook de fekretaris
wilde heen gaan, hield ik hem te rug, en zeide:

, wees zoo goed, en blijf hier; wij hebben u van
,, nooden, om het antwoord op te fchrijven.”- Zoo
ras wij alleen waren, zeide ik den Aga : ,, de Bei
Van Kairo heeft mij bevolen, mij gantsch alleen tot

u te wenden. Ik wenschte derhalven te weeten, of
het hem lief ware of niet, bij de overgift der kleine

geschenken, die ik uit Kairo voor hem medegebragt
had, getuigen tegenwoordig te hebben?” De Aga
fcheen door mijne fijne denkwijze zeer getroffen te

zijn, en verzocht mij, dat ik van deeze geschenken
aan mijnen huisheer niets liet blijken. - Ik zond

ze hem dus, tegens den avond, door zijnen bedien
den, onder voorwendfel, dat ik paarden begeerde ,
om, den volgenden dag, den Nijlval te bezien. Ik
kreeg, terstond , ' antwoord, dat de paarden, des
morgens vroeg, om zes uur, gereed zouden zijn. -

Den een en twintigsten zond de Aga mij zijn eigen
paard, ook ezels en muilezels voor mijn volk.
De weg ging ter zuidpoort der stad uit, door eene
kleine zandvlakte, Aan onze linkerhand, lag eene
menigte grafsteenen, met opfchriften in Kuftfche ka
rakters, welke veele reizigers voor eene onbekende

taal en letters gehouden hebben; offchoon zij de eeni
ge taal en letters zijn, welken Mohammed en de ge
leerdften zijner gezindheid, in de eerste tijden, ken
den (b).

-

De

(b) De ongenaamde fchrijver in het meergemelde An

hang heeft, p. 117 en 118, eene aanmerking over het

,

rs

-

Ku
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De Kuftfche karakters fchijnen allen met kapitaale
letters gefchreeven, welken men gemaklijker kan lee
ren

Kufisch fchrift gegeeven , welke wij onzen leezeren niet
moogen onthouden.

,, Daar is, schrijft hij, een Kufisch fchrift, maar gee
me Kuffche taal, waarin veelen hunne onkunde hebben
verraaden, terwijl zij het Kuffche met het Koptifche ver
wisfelen.”

, Van den Kufifchen fchrijftrant, en de overige oude
fchrijfwijzen der Arabieren voor en na Mohammed, zie

wA HLs allgemeine gefchichte der Morgenländijchen fprachen,
u f. w. f: 627. ; en zijn Elementarbuch für die Arabifche
fprache. I. th, f: 7o.”
, BRU cE begaat hier een dubbelen misslag. Voor
eerst , ziet hij het Kufisch fchrift of de Kufifche karak
ters, als het eenig fchrift, of de eenige karakters der Ara
bieren, voor en in Mohammeds tijden, aan ; daar 'er
toch integendeel veele andere fchrijfwijzen voorafgingen,
en het Kufisch fchrift zelf, in zijne thans bekende ge
ftalte, eerst na Mohammed, uit de fchool te Kufa, voort
gekomen is. - Ten tweede, tusschen deeze Kufifche
karakters en de Samaritaanfchen , is zoo weinig gelijk
vormigheid, dat men niet begrijpen kan , hoe dezelve
van iemand, die een goed gezigt heeft , kan beweerd
worden. De karakters hebben niet de minste gelijkvor

migheid met de Samaritaanfchen , maar alleenlijk met de
oude Syrischen , welken men Eftrangelo pleegt te noe
men, en die voor 't overige zeer bekend zijn. - Zou
BRUc E, veelligt, bij vergissing, de zoogenaamde Kar

matifche karakters, welke nog op veele gedenkstukken,
bijzonder ook in Afrika, gevonden worden, (dezelve,
-

Wel.
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ren leezen, dan het nieuwe Arabische schrift; ook
zweemen zij het meest naar het Samaritaansch. Wij vonden hier het opfchrift : Abdullah el Hejazi

el Anfari. - Mahomed Abdel Sjems el Tajef el An
fari. - De eerste van deezen is Abdullah , in het
Steenachtig Arabie gebooren ; de andere is Maho
med, de flaaf der zon , te Tajef geboren. Beiden
heeten Anfari , of helpers , 't welk niet betekent
in Medina gebooren, omdat de inwooners van die

ftad Mohammed, na zijne vlugt uit Mekka , zeer
gunstig aannamen. Doch , in vervolg van tijd ,
kreegen allen, die onder Mohammed vochten , en

eindelijk
zelfs allen,
die na zijnen leeftijd gebooren
waren, deezen
eernaam.
-

n

Zij, tot wier eer deeze graftomben waren opge- ,
recht, behoorden tot de krijgsmagt van HALED IBN
EL wAALID , welken Mohammed Saif Allah, dat is,
het zwaard van God, noemde, en die, onder den

KhalifoMAR, Syene verwoestte, nadat hij een groot
deel zijner heirmagt daarvoor verlooren had. - De

herders van Beja herbouwden de stad weder ; en
in 1516 werd zij door den Turkfchen keizer sELIM

veroverd. Sedert dien tijd, heeft Syene, met het
overige van Egypte en Kairo, altijd den Turken
-

be

-

*

welke in een opfchrift op den zoom des keizerlijken

krooningsmantel te zien zijn) voor Kufischen houden ?
Dit is zeer waarschijnlijk ; offchoon ook in deeze karak

slechts eene zeer geringe overeenkomst met de Sa
maritaanfchen te bemerken is. 't Is zonderling, dat de

ters

beide,

Zoo zeer van elkander onderfcheidene, karakters,

de Karmatifche en de Kufifche, zoo dikwijls met elkan

der verwisseld worden.” ,
* *

,
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behoord. Selim leide in Deir en Ibrim, boven den
Nijlval, eene kleine bezetting van janitfaaren, wel
ke tot heden toe daar onderhouden wordt. Zij
ontvangen hunne foldij van Kairo, en trouwen
meestal onder elkander, maar zelden met de in

boorlingen des lands. Sterft een janitfaar, dan
volgt, gemeenlijk, zijn zoon , of kleinzoon , of
naastbestaande hem op. Hunne moedertaal hebben
zij geheel vergeeten , en van het Turkfche karak

ter niets behouden, dan eene neiging tot plonde
ringen en geweldenarijen ; welke zij nog met Ara
bische trouwloosheid, van hunne moeders geërfd,
vermeerderd hebben. De Aga, die in het kasteel
woont, voert het bevel over deeze troepen. - Be

halve deezen, zijn er twee honderd ruiters, met

fchietgeweer voorzien. - Deeze bezetting, door
de Ababdee ondersteund, houdt de groote horden
Arabiers, in de woestijn van Sennaar, in toom.
De stad wordt door eenen Kafjef bestierd. Gevo
gelte en boter komen uit Neder-Egypte herwaard.

De dadels worden hier niet rijp , en die geenen,
welke te Kairo verkocht worden, komen uit Ibrim

en Dongola. - De Nijl is hier zeer vischrijk, en
de visch wordt, voornaamlijk omtrent den Nijl

val, en op plaatsen, daar de stroom vol klippen
is, gemaklijk gevangen.

*

Nadat wij de gemelde graffteenen onderzocht had
den, kwamen wij in eene groote vlakte, ter leng
te van vijf Engelfche mijlen , in welke verscheide
ne ruïnen gevonden worden , die echter niet zeer
oud, en uit verscheidene tijden fchijnen te zijn.
De Nijl was hier naauwlijks eene halve mijl breed,
en zijn loop werd, door granietrotfen ter hoogte

van dertig of veertig voeten, in verscheidene fmak
le
w

-
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le kanaalen verdeeld. Wanneer de Nijl uit de rots
achtige gebergten van Nubie komt, zoekt hij zich met
veel geweld uit te breiden ; doch de granietrotfen
houden hem op, drijven hem te rug, en de weer

om geftuite stroom treft het van boven afkomend
water aan. Dit veroorzaakt zeer hevige beweegin
gen, maalstroomen, gedruisch , en een zoo ver
fcluriklijk gezigt, dat het gemoed 'er gantsch door
bedwelmd wördt (c).
-,

. . .

.

.. . . .. . .

.

. .

In deeze streek, woonen, langs de beide oevers
der rivier, tot boven den tweeden waterval , de

armhartige Kennous. - Humne daaglijkfche bezig
heid was de vischvangst in den Nijl, daar zij ook
hun meeste voedsel van moesten hebben. Onder
tusfchen fcheenen zij, in deeze jagt , noch zeer
kundig , noch zeer gelukkig te zijn. Zij waren
niet zwart, maar donkerbruin; klein, maar fmel en

rank, en zagen er uit, als of zij reeds half dood

waren. - Ik gaf hun te kennen, dat ik, gaarn,
met eenen van hun fpreeken wilde; dan, wijl zij mij
de

, * **

-

.*

met

k,

-

-'-

»

(c) veelligt schildert de heer Bruce deezen water
val in den Nijl al te sterk. Andere reisbeschrijvers gee
ven daarvan geene zoo vreeslijke beschrijving. Men zie

DAP PE R, beschrijving van Afrika, bl. 65. En M1c HAë
. 1. Is not. in ABULFE D AM , N. 7. p. 2. Deeze beroept
zich ook op No RD EN , die 'er twee afbeeldingen van

gegeeven heeft op de plaaten CXXXIII en CXXXIV.
P o cocK E verhaalt, dat hij bij den waterval staande,

dien niet ontdekt, maar, tot zijne groote verwondering,
gevraagd had, wanneer hij aan den waterval zou komen?

Men zie zijne befchrijving van het Oosten, l. c. bl. 205-207.
Aant. des NEDER D. u1T c.

*

, ,

.

. . .

.

"
* * *

,
*
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met ruiters omgeeven, en met fchietgeweer voor

zien zagen, had geen van hun moeds genoeg daar

toe. Ik liet mijn volk en mijn schietgeweer ach
ter, en ging alleen voorwaard , om te beproeven,
of ik hen niet tot een gesprek kon brengen. Doch

zij gingen weg, en toen zij merkten, dat ik hen
navolgde, liepen zij, uit alle magt, heen, en kroo
pen weg tusfchen de rotfen.
w

e

-

Volgens de berichten van PL IN 1U s en sT RA

Bo, is te Syene een put geweest, die, ten tijde

van den zomerzonnestilstand , geheel, gelijkvormig
en tot den bodem toe, door de zon verlicht was.
Dezelve is, waarschijnlijk", te gelijk met de stad,

gemaakt door de wijsgeeren van Thebe (d). -E RA
-- .

.

. .

. .

.

** -

T

- '

.

- --

-

"

" . - Tos

--*
-

-

-

-

- -

--

-

-

* (d) De ouden, voornaamlijk P L IN 1U s en sTRA B o,
geeven , te recht , breed op van deezen put. Hij was
een bewijs van de vorderingen der Egyptenaaren in de
sterrekunde, en moet als eene van de schoonste waarnee
mingen en uitvindingen der menschen van dien tijd wor

den aangezien. De put is, waarschijnlijk, reeds voor
veele eeuwen, gestopt. De heer s AvARY merkt zeer

::

wel aan, dat het, grootlijks, te verwonderen is,
federt achttien honderd jaaren, geen reiziger zich, eeni.

ge dagen voor den zomerzonnestilstand te Syene opge
houden heeft, om dien bezienswaardigen put, , of ten

minste deszelfs plaats, te zoeken, en eene zoo gewigti
ge ontdekking buiten tegenspraak te stellen.

Brieven over

Egypte, II Deel, bladz. 187. De beroemde heer R. P o
co cKE , die ook te Syene geweest is, heeft er zelfs,

een oud gebouw gevonden, (welk hij voor het sterre
plat, of obfervatorium, hield ») boven dien put, tot het
doen van sterrekundige waarneemingen, gesticht. Hij be.
schrijft het kortlijk, en geeft 'er eene naauwkeurige afte
-

ke

.'
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ros T HE NEs, twee honderd zes en zeventig jaa
ren voor C HR Is T Us geboorte , te Cyrene, ter
waereld gekomen, en door PT o LE ME U s E U E R
GE T E's , van Athene, naar Alexandrie beroepen,

om het opzigt over de koninglijke bibliotheek aldaar
te hebben, heeft zich van deezen put bediend, om
het eerst den omtrek des aardkloots te berekenen,'

waartoe hij den afstand tusfchen Syene en Alexan-t
drie tot een grond nam. - Ook heeft men, bij het"
aanleggen van deezen put, vlak onder den keerkring:
der kreeft, het oogmerk gehad, om de lengte dest
zonnejaars net te bepaalen. - Deeze onderzoe-,
king veroorzaakte, sinsgelijks, die groote menigte,

obelisken, in alle de oude steden van Egypte. Hier-,
in kan men niet mistasten, wanneer men de volgen

de twee omstandigheden bij dezelven wel in acht
-

-

-

z

, s ,

neemt : '
;

2

.- .

kening van. Men zie zijne Befchrijving van het Oosten, I
Deel, I Stuk, bladz. 197. en aldaar de acht en veertig

de plaat

ondertusschen strookt niet met deeze opgaaf der ou:

den, aangaande dien merkwaardigen put, (welks bodem, .
op den dag des zomerzonnestilstands, geheel , door de'
zon befcheenen werd, zonder de minste schaduw te ver-,

wekken,) de waarneeming van onzen schrijver, ten aan
zien der ligging van Syene. Volgens dezelve, ligt het!

30 45" ten noorden van den kreeftszonnekeerkring; wel.'
ke afstand te aanmerklijk is, om niet eenige verandering
in de fchaduw te maaken. Indien de waarneeming van
de breedte der plaats, door den heer - BRUc e , mett
behoorlijke naauwkeurigheid, gedaan is, doet zich hier

eene strijdigheid op, die niet gemaklijk te vereffenen is."
Aant. des NEDER D. v IT G,
&

, g: - is
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neemt: vooreerst, dat de oude Egyptenaars de ge
. daante van den top van ieder obelisk , dikwijls ,
hebben verwisseld, maakende dien nu eens zeer
fcherp, dan eens rond, en dan weder op eene ande

re wijze, om te beproeven, of zij zich, daardoor,
van de ongemakken der middenfchaduw konden be
vrijden: en, ten tweede, dat zij den grond, aan de
noordzijde derzelven, altijd, met de grootste zorg
vuldigheid, effen hebben gemaakt; doende dien, ge
meenlijk, uit groote, vlakke vloerfteenen van gra

niet bestaan, zoo kunftig famengevoegd, en zoo ge-,
lijk op een vasten grond gelegd, dat zij, nog he
dendaags , tot waarneemingen zouden kunnen ge
bruikt worden. -

-

In gevolge drie waarneemingen, vond ik de lig
ging van Syene te zijn 24° o' 45" ten noorden van
den evenaar.

Offchoon men Syene, wegens zijne gelegenheid,
voor eene gezonde plaats zou houden, hoort men

'er, echter, algemeen klaagen over oogziekten, wel
ke, gemeenlijk, in eene volslagen blindheid van één
of beide oogen eindigen. Naauwlijks ontmoet men

'er iemand, die met beide oogen ziet. Zij schrij
ven die kwaal aan den heeten wind uit de woestijn,
toe. Dit komt mij te waarschijnlijker voor, de

wijl ik, insgelijks , eene ontsteeking in de oogen,
met groote pijn verzeld, kreeg, toen ik door de

groote woestijn te rug reisde.

. .
-

-

.

-

«.

Mijne zaaken te Syene waren nu verricht, en ik
maakte mij gereed om te vertrekken. Men had mij
zoo vriendlijk bejegend, dat ik geen verdriet bij
mijn vertrek vermoeden kon. - . Dan, mijn gast
heer, op wien ik mijne brieven van credit had ,
WaS
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wás eigenaar van een fehip, daar hij tegenwoordig
geen werk voor had ; en hij begeerde, dat ik het
van hem huuren zou, om daarmede te rug te kee

ren. - Doch ik had met mijnen scheepskapitein
een verdrag geflooten, wélk ik niet wilde breeken.

De janitfaaren koozen de partij van hunnen makker,
en dreigden mijnen schipper , dat zij hem in stuk
ken wilden hakken , en den krokodillen voörsver
pen.
--

-

-

-

*

.

--

*

Dan, mijn kapitein bleef onverschrokken, en zel
de hun ronduit: - dat hij in dienst van Ali Bei
was; waagden zij het, hém zijné vracht te ontnee
men, dan zou hunne foldij, zoo lang, te Kairo té
rug blijven, tot dat zij de schuldigen uitleverden,
om hem genoegdoening te verzorgen.

Met hunne

verdere bedreiging dreef hij den fpot,

-

-

Ik ging, eindelijk, zelf naar den Aga, en klaagde
over deeze behandeling. Ik verklaarde hem, dat ik
nooit een ander vaartuig wilde gebruiken, en dreigde

met Ali Bei. Mijne standvastigheid had goede gea

volgen. Hij liet Hussein, mijnen huisheer, wegens
zijn onhoflijk gedrag, een sterk verwijt geeven. Om
den Aga aan mijne zijde te brengen, had ik hein eeii
stuk groen laken, daar hij grooten zin in had, be
loofd, en dit had, zekerlijk, niet weinig daartoe
medegewerkt. Ik verzoende mij met mijnen waard ?
en zijne bedienden moesten mijnen féhipper, den
volgenden dag , helpen , om mijne bagaadje aaij
boord te brengen,
. . . . . . . .

2-

-

--

Den zes en twintigsten van Louwmaand, namen
wij onze terug reis van Syene aan. Niet alleen de

zeilen, maar ook de sprieten , ftengen en masteit,
werden geborgen, en zoo dreef ons fehip, als eeii
wrak,
In DE ELs
G -
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wrak, met den stroom af.

Onze vaart was zoo ge

maklijk en zacht, dat wij niet de geringste bewee
ging bespeurden.

Des avonds, ankerden wij bij Scheik Ammer. Ik
bezocht den zieken Scheik Nimmer, die een weinig
beter was, en mij zijne bescherming en ondersteu
ning, op nieuw, beloofde. De jagt op krokodillen

veroorzaakte mij eene sterke koorts ; doch ik had
geen van die dieren onder het bereik van mijn geweer
kunnen krijgen.
t

Den een en dertigsten kwam ik bij Negade, een
klein, doch fraai, dorp, met palmboomen omringd »

en meerendeels door Kopten bewoond. Hier is de
vierde zetel der Franciskaanen in Opper-Egypte,
die tot de zending naar Ethiopie bestemd zijn. Doch
zij hebben nog geenen van hun bekeerd, uitgenomen
eenige arme lieden, welken zij met eene kleine gift
ondersteunen. Ik vond dit dorp op de breedte van
25° 53'30".

-

Omtrent drie mijlen verder, aan den tegengeste!.
den oever van Negade, ligt Cus, Apollinis civitas
parva bij de ouden, eene aanzienlijke ftad (e). Hier
W3

(e) Eene aantekening, in het

meergemelde Anhang,

J: 118 en 119 te vinden, is , dunkt mij, gewigtig
genoeg, om ze hier mede te deelen. Zij is van den vol.
genden inhoud:

» Cus, of Kus, gelijk sTRA Bo fchrijft, bij wien zij
Apollinopolis parva heet, was, volgens hem, eene vermaar
de koopstad aan den oostlijken Nijloever. Men zie M CHAë L1 s b. e. N-163. p. 76-78., daar alles zeer fraai

uit elkander gezet is. Ten tijde van AB ULF ED A,
- 3

-

*

- . .

s
-

was
Kus
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waren geene oudheden. - De karavaan, welke graa

nen, door de woestijn, naar Kosfeir zou brengen,
had hier haare vergaderplaats. Doch zij kon nog
niet vertrekken
, voor
dat
de ' wacht
van Furfjout
e . .
*t
' '
flflIl
--

-

P

,
&
--

-

-

1-

-

- -

-

-

Kus eene handeldrijvende stad, voor alle de toen beken
de wäerelddeelen belangrijk. Kus , naamlijk, bediende
zich van de haven van Kosfeir, welke maar drie dagrei
- zen, door de woestijn, van daar gelegen is. - " Na
den tijd van AaBULF EDA nam de handel een anderen
keer. Kene geraakte in bloei, en werd de vergaderplaats

der kooplieden. Vader s 1c ARD , die in 1714 zelf hier

was, schreef, in het tweede deel zijner zendingsberich
ten, p. 157.,,Wij zagen Quena, honderd en achttien uuren
2,
,
,
,

van Kairo, werwaard de koopmanschappen, te Kosfeir,
aan de Roode zee, oudtijds Berenice (Kosfeir is niet het
Berenice der ouden, gelijk D'A N v I L LE getoond heeft)
geland, overgebragt worden. De Nubiers brengen eene

, menigte zwarte flaavèn derwaard, om ze, vervolgens,

,, in het overige van Egypte te verkoopen.” Maar ook

in Kene duurde deeze gelukkige tijd niet lang; vermits de
kooplieden, uit onveiligheid wegens de roovers, weder
eenen anderen weg insloegen. Men vergelijke No R DE N,
p. 158. en MI cHA ë L1s, l. c. op verscheidene plaatsen.”

, De heer BR u c E noemt Kus eene aanzienlijke stad;
anderen met meer recht een vlek. Volgens E RUc E zijn
'er noch ruïnen, noch oudheden. Geheel anders luidt de
Aantekening 162 van den hoogleeraar M 1c H A é L1s op
A BU LF E DA, p. 76. Die geleerde man schrijft daar: ,, Kus
, was, ten tijde van A BUL FE DA, de koopstad van In

, die, Arabie, Egypte, Afrika en Europa, doch is na
, een vlek, maar in welk nog groote bouwvallen te zien
, zijn, waarvan PAUL U s LUKA s 't een en ander ver.
, haalt : Voyage en Egypte, fait en 1714. T. II. p. 108.

, 128., daar men ook den voorgevel van eenen tempel,
, met beeldschrift
versierd, afgebeeld
vindt." " ' De
* * * * **
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aangekomen was, omdat de Arabiers, Atouni ge
naamd, op haar loerden, en haar door de woestijn
niet wilden laaten trekken.

Den tweeden van Sprokkelmaand, kwam ik te

Badsjoura terug, en werd door mijnen vriend, Scheik
Ismaël, zeer vriendlijk ontvangen. Hij had zich met
den monnik Christoffer weder verzoend, maar dacht,
echter, nog geduurig aan de vijf man, die, bij het
gevecht over de verkeerde berekening des ramadans,
waren gekwetst.

Dewijl ik nu op het punt was, om eene reis te
aanvaarden, waarbij alle verbintenis met Europa af
gefneeden was, onderzocht ik mijne papieren, bragt
ze in orde, en, opdat zij, wanneer ik bij mijne on
derneeming, die mij daaglijks gevaarlijker voor

kwam, het leeven mogt infchieten , voor de wae
reld niet gantschlijk verlooren zouden zijn, zond ik
ze aan mijne vrienden JULIAN en R os A te Kairo,
en verzocht hen, dezelven tot mijne te rug komst,

of tot dat zij zeker bericht aangaande mijn lotgeval
zouden gekreegen hebben, te bewaaren.
-

-

ACHT

De beroemde Pocock E spreekt ook van dien tempel,
welken hij een kleinen tempel noemt, en daar hij, in plaat
XXVII, eene grondtekening en gezigt van geeft. Hij voegt

'er bij, dat deeze tempel de eenige oudheid te Kous, of \
Kus, is. Men zie hem l. c. bl. 145. - Tot verschooning
van den heer B R U ce, moet ik hier bij aanmerken, dat,
dewijl de heer PocockE dien tempel zag in Louwmaand des
jaars 1733; doch de heer BRU ce eerst een en dertig jaaren .
daarna, te weeten in Louwmaand 1769, te Kus geweest
is; het zeer wel kan zijn, dat, federt dien tijd, dat ge

denkteken der oudheid, door de vernielende hand der
Turken geremoveerd is. Ik zou uit Poco c K E, met nieu
"°r reisbeschrijvers vergeleeken, meer voorbeelden daar

" kunnen bijbrengen. Aant, des NEDERL. U1T G.
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veRT RE K van Kennee. - Reis door de woestijn
van Thebais. -

Bezoek der marmerfteengroe

ven. - Aankomst
te Kosfeir aan de Rooo
de zee.
* *

* *

.

*
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Den

zestienden van Sprokkelmaand, des jaars
1769 , kreeg ik bericht, dat de karavaan gereed

was , om van Kennee, het Caene Emporium der ou
den, op te breeken. - Op onzen weg, zagen wij
niets, dan armhartige dorpen, kaale heuvels, zon
der groente, uitgenomen eenige planten van eene
groote foort van folanum.

Om twee uur, kwamen wij aan Bir Ambar, of
de fpecerij-put, met een gering dorp van gelijken
naam, aan de arme Arabische horde Azaizy behoo
rende. "Zij verhuurden hun vee aan de karavaa

men , die hierdoor naar Kosfeir gaan, en welken

zij ook, als het noodig is, derwaard verzellen. Hunne huizen, indien zij deezen naam verdienen,
zijn van een bijzonder maakfel, en geheel van pot
aarde uit eene massa, gelijk een bijenkorf. Het
grootste is niet boven tien voeten hoog, en zes in
de middellijn.

-

-

,
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-
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Men vindt hier geene spooren eener vaart, die

'er, eertijds, tusschen den Nijl en de Roode zee
zou geweest zijn. - Het bebouwde land was 2
van de rivier af, niet boven eene halve Engelfche
mijl breed ; de overstrooming gaat, echter , veel
hooger, doch laat niet: het minste zifjkfel na. Ten vier uur bereikten wij het eind der woestijn,
en sloegen onze tenten op te Gabba, eene mijl van
Kuft, en overnachtten aldaar. , , . . . . .
Den zeventienden trokken wij, langzaam, verder- .

In de karavaan heerschte eene groote verwarring.
Onze wacht bestond uit lieden, die zeer diefachtig
waren. Twee honderd van hun waren met fchiet
geweer voorzien. Zij zagen 'er uit als leeuwen ;

doch voor vijftig Arabiers zouden zij de vlugt ge*
nomen hebben.
*,

-

': ': :I,, !: :?
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onze weg liep door eene vlakte, aan weerskan
ten door zandheuvels bepaald. "Zij was hard, en
niet merklijk hooger' dan de gewoone oppervlakte

van Egypte. Op den" afstand van twaalf mijlen,
vertoonde zich eene rei bergen, die veelligt de dor
fte en schraalste der waereid zijn. De weg zelf
was zonder boomen, struiken, of gras... Hier zag

men geen weezen, d: : :d ; geene slang,
geene hagedis, geene antiloop, geen struis, allen

fchepfels, die anders de droevigste wildernissen be
woonen. Hier w s, noch zoet , noch zout water,

Zelfs de vogels fcheenen deeze streek, als vergif,
te mijden; wij zagen niet eenen daarover vliegen,
De zon brandde geweldig ; en wanneer men twee
stukken hout aan elkander wreef, vatten zij, in een

halve minuut, vuur.
-

<s",

1,
-

-

, vr -

Omtrent drie uur, floegen wij onze tenten op te
:)

Le
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Legeta, bij eenige putten, welker water zoo bitter,
als roet was. - Offchoon niet drinkbaar, was
het ons, echter, door zijne verkoelende en verfris
fchende kracht, van groot nut. Ook hadden wij
water om te drinken in leeren zakken, op kameelen,
bij ons. - Aan deeze, zoo onaangenaame plaats,
moesten wij overnachten, en den volgenden dag
vertoeven,
wachten.
.om
. . de karavaanen van Kus en Esme te
-

-

W

De Arabier, uie den ftam Howadat, dien ik, van
Kairo, in mijn fchip, een endweegs medegenomen,

en die zich , heden, weder bij mij gevoegd had,
gaf mij zijn geld, uit negentien en eene halve zec
chijn bestaande, op nieuw in bewaaring. - Ik

vroeg hem, of hij, dan, in 't geheel geen vertrou
wen op zijne landgenooten had ? Hij antwoordde
mij: ,,Toen wij in het fchip waren, hadden wij
maar drie fpitsboeven rondom ons ; maar nu drie

duizend. Doch voor de Arabiers van den fiam
Atouni zijn zij doodlijk bevreesd. Zoo ras zij aan
getast worden, loopt alles weg. De graanen, die

zij medevoeren, behooren hun toe. Wanneer het
tot een gevecht komt, neemt u in acht, dat gij gee

nen Atouni doodt, maar gaat stil ter zijde, en laat
mij zorgen. Al wierd de geheele karavaan naakt uit
geplonderd, en gij waart met goud belaaden; ik stel
mijn leeven ten onderpande, dat geen enkel stuk van
u zal aangeroerd worden.” - Deeze raad werd

mij sterk
aangepreezen,
en ik besloot dien te volgen.
* . * * * * * *
*
-

Tegens den avond, kwamen twintig Turken uit
Karamanie bij ons, allen zindelijk en wel gekleed.
Zij reeden op kameelen, hadden zabels, twee pistoo
len in den gordel, en een klein fchietgeweer. Hun

me wapenen waren in goede orde, en zij zagen er
G4

-

\

als
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als dappere krijgslieden uit. Sommigen -fpraken
Arabisch, en bij de overigen was mijn Griekfche
bediende tolk. - Naauwlijks vernamen zij, dat
de groote tent een Engelschman toebehoorde, of
zij kwamen er, zonder eenige pligtpleegingen te
maaken, binnen. Zij zeiden mij, dat zij buuren

waren, en naar Mekka ter bedevaart reisden; wijl

zij de zeden en taal des lands niet verstonden, had
men hen , federt hunne aankomst te Alexandrie,

zeer onverschillig behandeld, en , bij hunne vaart
op den Nijk, had een van die zwemmende dieven,

des nachts , het fchip beklommen, en een man
telzak met twee honderd zecchijnen gestolen. Zij
hadden er wel over geklaagd, maar geen recht
bekomen. Wijl zij nu gehoord hadden , dat hier

een Engelschman was, dien zij als hunnen landge
noot aanzagen ; zoo wilden zij mij een voorflag
doen, of wij ons niet vereenigen zouden, om ons,
gemçeufchaplijk, tegen iederen aanval te verdedi
gGI1*

-

Deeze voorgewende landgenootschap heeft den
volgenden kinderachtigen grond. - In klein Afie,
tusfchen Natolie en Karamanie, is eene streek

lands, welke de Turken Caz Dagli, of Caz Dangli
noemen, en uit dezelve ftammen de Engelschen,
naar hunne meening, af. Zij merken , derhalve,

de Engelfchen, als hunne landgenooten aan, op
wier hulp zij, vooral in nood, staat maaken.
Ik verhaalde hun mijn gesprek met den Arabier,

en wij beslooten ons te vereenigen, en bij het lot
geval der karavaane bloote aanschouwers te blij.
Ven: wanneer de zaak tot het uiterste kwam, wa

Een wij toch zoo wel gewapend, om de Atolini te

kunnen verstrooien. - Ik was met deeze schik.
king
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king wel te vreede. Deeze Turken zag ik aan voor
lieden van den middenstand. Ieder had een kleinen

mantelzak, fierlijk toegemaakt ; en zij gaven mij te
kennen, dat 'er geld in was. Zij bragten ze in de
tent van mijnen bedienden, en bonden ze vast aan
eenen paal, die in 't midden derzelve stond. De

Arabiers bij de karavaan hadden, van het eerste
oogenblik af der aankomst van de Turken, hun oog
op deeze reiszakken fterk gevestigd, .

-

Na de vereeniging, der karavaanen, braken wij,
den negentienden, des morgens vroeg, op. De reis.

ging door eene vlakte, die van ééne tot drie Engel
fche mijlen breed was. "De heuvelen aan weerskanten
waren hooger, dan de voorige, en van eene bruin

achtige kalkkleur, gelijk de steenen aan de zijden
van den Vesuvius; doch 'er was noch boom, noch
gras op te zien. ,
e

Om negen uuren kwamen wij voorbij eenen berg van
groenen en rooden marmersteen, en , omtrent den

middag, in de vlakte Hamra, daar wij een purper

rood zand vonden. Ook bespeurde ik, dat hier de
porphierfteengroeven begonnen. Doch de steen was
zeer onvolkomen, brokkelig en week. - Ik was
met dit onderzoek nog bezig, toen het gerucht ont
ftond, dat de Atouni de achterhoede der karavaan
hadden aangetast. - De Turken en mijne bedien
den werden, terstond, aan den voet des bergs, in
flagorde gesteld; maar het bleek ras, dat het, flechts,
eenige roovers geweest waren, die van de zwakste
kameelen fommige laadingen graanen hadden willen
fteelen. - De bergen, welken wij des namiddags

zagen, hadden allen de voorige purperkleur; en niet
lleen het zand, maar ook, en 't geen zonderling

was, zelfs de mieren, de eenige leevendige fchep
-

2

G 5

fels,

1o6 DE REIS VAN J. BRUCE VERKORT.
fels, welken ik hier vond, hadden de fchoone roo
de kleur van het dal Hamra.

: ' -

Den twintigften zetten wij onze reis voort , en
kwamen , ten tien uur, aan den mond van een"

hollen. weg ; van waar wij begonnen neer te daa
1en; want van Kennee af tot hiertoe, waren wij
fteeds , ongemerkt, hooger geklommen. De een
vormigheid van den voorigen dag hield nu ook op.
Aan iedere zijde der bergen vond ik verscheidene

foörten van marmer, waarvan ik twaalf fraaie foor
ten uitkoos en medenam. · · · ·
· · · · ·" -- -

--

-

*

*

- -

- -

- -

-

-

1. Des middags , kwamen wij in eene vlakte, met
Acaciaboomen regelmaatig geplant, die den reiziger

eene ongemeene verkwikking aanbrengen. - Na
ons vertrek van Legeta, vonden wij in twee dagen

geen water. - De bergen aan weerskanten lever
den , nog steeds, fraaie foorten van porphier en

granietsteen. - Ten vier uur legerden wij ons
te Koraim, eene kleine onvruchtbare vlakte.

t .. . ..

Ingb - vv

"

' en 'riv -

Den volgenden morgen, zeer vroeg, braken wij
weder op. Wij kreegen nog bestendig tijding, dat
de Arabiers in aantogt waren; doch niet een kwam

'er ten voorschijn. - Aan het end eener lange
vlakte, vonden wij eene foort van marmer, welk
men te Rome verde antico noemt.

Ik heb nooit

fchooner van die foort gezien. - Ten twaalf uur

floegen wij ons bij Mefag el Terfowey neer. wij
moesten hier het water vijf Engelfche mijlen verre
haalen. Het werd daar niet in bronnen, maar in
twaalf holen , door kunst of de natuur, of de or
beiden , in de rotsen gemaakt, aangetroffen. In

Sprokkelmaand regent het er zeer sterk, waardoor

die kommen vol water geraaken, welk, wegens de
w

over
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overhangende roffen niet schielijk uitwaasfemt. Dit was het eenige verfche water, dat wij , fiuts
ons vertrek van den Nijl en Legeta , vonden. -

Dan, onze karavaan had zich met Nijlwater zoo
wel verzorgd, dat zij de hulp van dit grotwater
niet behoefde. Ik had ook nog een grooten voor

raad; doch, ik besloot echter, mijne ledige zakken'
hier weder te laaten vullen, te meer, wijl ik be

proeven wilde, of ik niet eene antiloop kon schie
ten, welke des nachts uit deeze bronnen komen'
drinken. 2
,

. .. .

. .. .

e,

i 22:: .
.

. . . . !!

!

!

i g” ,

: " .''

' '',

• '2t

,

Naauwlijks had ik mij, aan een fmal voetpad,”
naar het grootste waterhol, een halve uur, verbor
gen gehouden, of ik zag eene antiloop langzaam

en fier naderen, terwijl nog vier anderen volgden.
Toen zij mij vernami, fchrikte zij, en haare treden'
werden fteeds behoedzaamer; maar de anderen wa

ren zonder vrees, en vermaakten zich onder elkan-.

der. Thans meende ik ook niet langer te moeten
draaien. Ik fchoot dan, en trof haar zoo wel, dat

zij nog maar eenen sprong, vijf of zes voeten

hoog, deed, en dood ter aarde viel. Ik schoot
ook op de anderen, doodde nog eene , en kwetste
eene andere, die in het gebergte ontvlood.
* :-**:

*

- ti

*

Wij kwamen , omtrent middernacht, met ons
wildbraad, en voorraad van water, aan. Onze
tenten waren verlicht, 't welk iëts buitengewoons'

was. Ik dacht, dat het gefchied was, om mij des
te zekerder den weg te wijzen." Ik ontstelde ech
ter, toen ik alle de Turken in het geweer zag. De
Arabier kwam, terstond, bij mij, en tegelijk een

boode van Sidi Hassan, die mij in zijne tent noo

digde.

Doch mijne bedienden verzochten mij, dat

-

- -

*

ik
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ik eerst in de mijne mogt gaan, en hoorel
'er. gefchied ware.

-

-

Ik floeg des het bezoek bij Hasfan af,

nam van mijn volk, dat, geduurende hunne
twee karels in de tent gefloopen waren ,
der mantelzakken te fteelen. Maar, wijl
den tentpaal vastgebonden lagen, waren f

van hun door het gedruisch wakker gewor
hadden eenen der dieven gevat. De Turk
den hem, op heeter daad, met hunne mes

moord hebben, waren zij niet door mijne
den te rug gehouden.

Intusfchen hadden

zoo deerlijk afgerost, dat hij naauwlijks r
de. Bij de uitkomst bleek het, dat hij eer
bode van Sidi Hasfan, en een Egyptisch f

van Scheik Hamam, die de karavaan geleid
. Tien van mijne bedienden waren in het
ik had vijf en twintig kloeke Turken, en

janitfaaren uit Kairo , zoo dat wij bijkans
man, allen wel gewapend, uitmaakten. V

den des niet te vreezen. Terwijl wij bezig
om van onze gedoode antiloopen eene goe
tijd te bereiden, kwam er een gezantschap
Hasfan, uit vijf gewapende mannen en een
bestaande, bij mij. Hun meester liet
hen zeggen : dat mijne lieden een menscl
biers

omgebragt; ik zon den moordenaar uitlev
zelf in zijne tent komen, om het vonnis aa
zien uitvoeren. Doch ik wees dit van d
zond hem eene fcherpe boodschap weeron
te de uitlevering van den anderen dief; en
zeggen
, datspreeken.”
wij 'er, den volgenden
over zouden
genden dag
dag
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Met het aanbreeken van den dageraad, was de ge
heele karavaan in beweeging. Wij werden onder
recht, dat omtrent drie honderd Atouni op weg wa
ren, om ons aantetasten. Wij maakten de noodige
fchikkingen, om hen wel te ontvangen. Middeler
wijl zocht Hassan het gedrag zijner lieden daarmede

te verfchoonen, dat de Turken, telkens, waaren
naar Mekka bragten, maar den tol er van vergaten
te betaalen. - Doch , met veel vrijmoedigheid,
deed ik hem een sterk verwijt deswege; en het ge
volg was, dat hij mij om een kop koffij liet verzoe
ken. Ik stond hem zijn verzoek niet toe, dan onder
voorwaarde, dat hij zijn volk liet gaan, en ver
- klaarde, dat wij in vreede met elkander zouden lee

ven. Hij volbragt zulks oogenbliklijk, en daarmede

was de geheele zaak in der minne bijgelegd. Veel
ligt, heeft de vrees voor de aanrukkende Atouni 'er
wel het haare toe bijgebragt; want hij fmeekte mij,
dat ik toch met mijne lieden vooruit wilde trekken,
wijl zij Turken, en het vechten gewoon waren: doch
mijne onvertzaagde houding deed echter het meest
af. Hierop volgde nog eenige onbeduidende woord
wisseling, en de twist had een einde.
J

-

*

Tegenover onze legerplaats, lag de groote berg
Terfowey, die deels uit groenen marmersteen, deels
uit graniet, met een roodachtigen weerfchijn , en

langwerpig vierkante vlakken, op een grijzen grond,
bestond. -

Omtrent veertig ellen verder in het

fmalle dal , welk deezen berg van den volgenden
fcheidt, zagen wij een gedeelte van den fchaft eener

bijstergroote obelisk van marmer, bijna vierkant,

en onder en boven afgebroken. Hij was bijna dertig
voeten lang, en de voorzijde negentien voeten breed;
ter lengte van omtrent twee voeten was het beneden
end reeds geheel, - en voorts ééne zijde gantsch
-

Wall
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- van de rots afgezonderd. De weg, om het blok te
vervoeren, was effen gemaakt. - Ik vond ook in
de vlakte kleine stukken jaspis, met groene, witte

en roode plekken, en de bergen aan weerskanten der
vlakte fcheenen mij van dezelve foort van fteen te
zijn; doch ik had geen tijd, om ze naauwkeuriger
te onderzoeken. ' , 1.

*.

* *

**

-

Den twee en twintigsten, des morgens vroeg, ten
één uur, braken wij, vol vrees voor de Atouni,

op. Met het krieken van den dag, waren wij aan
den voet eens granietbergs, die even zoo maakt, als
de voorige was. De geheele vlakte was weder met

louter stukken graniet en porphier bezaaid. Zij wa
ren deels wit, met zwarte plekken; deels rood met
groene aderen, en zwarte plekken. Vervolgens wa

, ren de bergen aan de rechter hand, etlijke mijlen
, verre , allen van rooden marmersteen, terwijl die

aan de linker zijde er donkergroen uitzagen, en
waarschijnlijk uit ferpentijnsteen bestonden.
Hier genoot ik een der zonderlingfte gezigten ,
welken ik ooit gezien heb. De voorige bergen wa
ren van eene aanzienlijke hoogte, maar zonder boom,

en zelfs zonder een eenig grasfcheutje. Doch die gee
nen, welken ik thans voor mijne oogen had, zagen er
uit, als of zij met Havana-of Brafiliaanfchen tabak be

zaaid waren. Die het naast aan de zee liggen, schee
nen rood te zijn ; en

wijl de fchippers, welke

langs de kust naar Abyssinie stevenen, dit op de
noorder breedte van 26° bemerken, komt het mij
vreemd voor, dat geen fchrijver op de gedachten
gevallen is, dat de Roode zee daarvan haaren naam
mag gekreegen hebben , daar men toch zoo veele
zwakke oorzaaken van die benaaming geeft.
-

Om
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Om acht uur begonnen wij langzaam neer te daa
len. Een uur, daarna zagen wij den hoogften berg

dien wij tot hiertoe aangetroffen hadden. Hij be
ftond uit ferpentijnsteen, en door een derde zijner
dikte, liep een breede ader van groenen, roodge
vlakten jaspis. Hij was zoo hard, dat men met
een hamer er niets tegen vermogt. Nogthans vond

ik duidlijke fpooren, dat aan deezen berg , eer
tijds, fterk gearbeid was: want men zag nog de

griften, in deeze jaspisgroeve eindigende, langs
welken het water in dezelven geleid was ; ten be

wijze, dat men zich van water bediende, om dee
ze harde steenen te behouwen. .
. .. . . ..

Ten tien uur zagen wij de Roode zee voor de
eerftemaal, en, ruim een uur daarna, kwamen wij
te Kosfeir aan. - Voordeezen kon ik niet begrij
pen, waarvan daan de ouden de verbaazende menig
te marmer haalden, met welk hunne gebouwen tot
verkwisting toe verfierd waren. Maar nu had ik,
federt vier dagen, meer graniet, porphier en mar

mer gezien, dan noodig zou geweest zijn, om
Rome, Athene , Korinthus, Syracufa, Memphis ,
Alexandrie, en nog een half dozijn dergelijke fte
den te bouwen. - De openingen in de heuve
len , die mij als holle wegen voorkwamen, fchee
nen door kunst gemaakt te zijn. Men had geheel

le bergen doorgehouwen , om een neerhellenden
weg naar den Nijl te bekomen. De fchuinte fchijnt
maar éénen voet op vijftig in de lengte te bedraa
gen. - - -

- 2

-

*

.

-

Wijl ik, van Kosfeir, nog eene tweede reis naar

deeze marmerbergen deed, wil ik hier mijne bemer
kingen daarover mededeelen. . . . . .
*
-

-

- , J. --
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Het porphier openbaart zich door een fijn, pur
perverwig zand, dat zeer aangenaam in de oogen
valt.

Het is met het witte zand der vlakte deezer

landstreek vermengd. In de porphierbergen, vindt
men, gemeenlijk, ook groen marmer, zonder ande
re kleuren,
r

Het graniet heeft de kleur van een bruinen steen,
die 'er morfig uitziet; maar deeze kleur heeft het
enkel uitwendig, en door het weer. Doch, uit de
groeve gebroken, is het graauw, met zwarte plek
ken , en een roodachtigen weërfchijn. De weer
fchijn verliest zich wel in de lucht, maar komt bij
het polijsten te rug. Het is er menigvuldiger, dan
het porphier, bijzonder in de bergen, nader aan de
Roode zee. De zuil van Pompejus fchijnt uit deeze
groeve gehaald te zijn.
•
-

Naast aan het graniet, doch nooit in denzelven
berg, ontdekt zich het roode marmer. Het is met
rood zand, naar stof van gebakken tigchelfteenen
zweemende, als bestrooid. 'Er is ook rood marmer
met witte aderen. - Het gemeene groene marmer,

ferpentijnsteen genaamd, ziet er uit, als of het met
Brafiliaanfchen tabak bedekt was. - Bij het groe
ne marmer vond ik ook, op twee plaatsen, het
fchoone, zoo genaamde Ifabella-marmer, eens met

een geel- en eens met een blaauwachtigen fchijn.
Het donkergroene marmer, of verde antico, met
onregelmaatig witte vlakken, is het kostbaarste en

dichtst aan den Nijl. Het ligt in de ferpentijnber
gen, en is moeilijk te vinden. Eerst ontmoet men
een blaauwen, vezelachtigen steen, ongemeen zacht
van korrel, in de groeve wat helderder dan lei, en
fchooner dan veel marmer, naar gepolijste lava gelij
-

ken
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kende. Deeze weggeruimd zijnde , vindt men het
bed van verde antico. - Ik zag duidlijk, dat dee
ze groeve, eertijds, bearbeid was, want men vond
plaatsen, daar dit marmer weggehaald, en eene an
dere, daar een nieuwe groeve begonnen was.

Deeze verbaazende voorraad van kostbaare stee
‘nen is, op den rug der bergen, tusschen den Nijl
en de Roode zee, aantetreffen, van welken de weg
oost- en westwaard, dat is, naar de Roode zee óf
den Nijl, steeds neerwaard daalt. En, wijl de grond

vast genoeg is, om de zwaarste lasten te draagen ,

kunnen de grootste blokken steen, naar evenredig
heid, zonder groote moeite naar den Nijl ter in
fcheeping vervoerd worden (a). - Dus valt eene

andere zwaarigheid weg, hoe de ouden die bijster
groote marmerblokken naar Thebe, Memphis en
Alexandrie bragten.

,

-

Kos

-

*,

(a) Op de uitdrukking van den heer » Ruce,

dat

de

grond vast genoeg is, om de zwaarste lasten te draagen ,
wordt in het Anhang met recht deeze aantekening ge
maakt, p. I 19.

, veelligt is deeze aanmerking van den heer » Rucs
onnoodig. Wij verbeelden ons, dat men zich van den

Nijl bediende, om zulke zwaare lasten te vervoeren. Men
wachtte, naamlijk, tot dat de rivier overstroomd was, en,

wanneer nu die landstreek onder water stond, was het niet

zeer ongemaklijk, de zwaarte tot in het gewoone Nijlbed
te brengen. Op zoodaanige wijze werden ook de obelis
ken, die op de plaats, alwaar zij uit de steengroeve ge:
houwen waren, slechts in 't ruuwe bearbeid werden, naar
de plaats hunner bestemming gebragt.”
-

I: DE E L.

H

11, DE REIS vANJ. BRUCE VERKoRT.
Kosfeir is een klein dorp, tusschen heuvelen van
ftuifzand, aan de kust. Het wordt door een vierkant
kasteel van gehouwen fteenen, met vierkante torens

in de hoeken, drie kleine ijzeren en een metaalen
ftuk kanon , tegen de plonderingen der Arabieren
beschermd , wanneer hier, ten tijde van hongers
nood onder hen, veele graanen voor Mekka liggen.
Het dorp is met een leemen muur omgeeven, die

echter niet hoog is. Hij dient alleen, om de krijgs
knechten tegen het fchietgeweer der Arabieren te be
fchutten, die hen anders van de nabuurige heuvelen
gemaklijk zouden kunnen bereiken.
Wijl de putten hier enkel zoutachtig water op
geeven, moet het gewoone drinkwater van Terfo
wey, eene dagreis verre , gehaald worden. - De
haven ligt ten zuidoosten van Kosfeir. Zij bestaat
enkel uit eene rots, die omtrent vier honderd ellen

verre in zee fpringt. Wanneer de fchepen aan de
westzijde derzelve ankeren, zijn zij tegen den noor
den en noordoosten wind gedekt, 't welk de huizen
der plaats ten aanzien der noordweste winden
doen. - De kooplieden hebben hunne graanen en
andere waaren in eene groote plaats, door hooge
leemen muuren ingeflooten.

Scheik Hamam had mij vergund, eene wooning in
het kasteel te neemen ; maar mijne kamers waren

reeds bezet. Eenige uuren voor mij, was Hussein
Bei Abou Kersj, door Ali Bei uit Kairo gedreeven ,
uit Mekka aangekomen, en had mijne vertrekken in
bezit genomen. - Deeze man heette, wegens zij
ne ongemeene dikte , Abou Kersj, of Vaderbuik ;
doch wegens zijne droevige omstandigheden was hij

merklijk vermagerd. Mijne bedienden hadden, reeds,
iets van mijne bagaadje in het kasteel gebragt; 't
welk
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welk de Bei kwaalijk had genomen, met zwaare
dreiging. Ik zocht eene andere wooning, en zond
eenen janitfaar aan den Bei, en liet hem, wegens de
onhoflijkheid mijner bedienden om verschooning
vraagen, en mijne bagaadje te rug haalen.
-

De Bei deed bij eenen fcheepskapitein, die uit Kai
ro op Arabie handelde, en met eenige Engelsche ka
piteins bekend was, onderzoek naar mij; en, toen

hij vernam, dat ik een Engelschman was, en, op
de reis door de woestijn, de Turken bij de Kara
vaan , met water en leevensmiddelen ondersteund
had, werd hij zeer hoflijk, en het deed hem leed,

dat zijn volk de zabels getrokken, en een tapijt in
ftukken gehouwen had. - Zijn Kaya , of Kiaja,
moest, terstond, zijne kamers ruimen; en hij liet
mij dezelven aanbieden. Doch ik bedankte hem voor

deeze genegenheid: want, dewijl hij maar weinig da
gen aan deeze plaats bleef, en ik mij hier langer

meende optehouden, kon ik de kamers na hem be
trekken. - Ik liet hem teffens zeggen, dat ik hem
tegens den avond een bezoek wilde geeven.

Dit ge

fchiedde ook. Ik overhandigde hem een klein ge
fchenk, en hij bejegende mij met veel hoflijkheid,
en prees mij nog wegens mijn grootmoedig gedrag
jegens de Turken.
Intusfchen bedienden de Turken zich van deeze

gelegenheid, om op nieuw te klaagen, dat de Ara
biers in de woestijn hen hadden willen besteelen,
Toen de Bei hoorde, dat de daad in de tent mijner
bedienden gefchied was, vroeg hij mij, waarom ik
niet den dief, terstond, den kop had laaten afhou
wen? Doch ik zeide hem, dat ik, in dit land, geen
recht over leeven en dood had, en ik wel te vreede

geweest was, dat zij hem ter deeg hadden afge
.
H a
rost,
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rost. - Hij liet, echter, den leidsman der kara
vane zeggen, dat, bijaldien de Arabier, die den
diefstal had willen begaan , niet morgen vroeg ,
voor zonnen opgang , opgehangen was, hij hem

geboeid naar Furfjout wilde zenden. - Doch ik

ried hem ook, zijne Turken, zoo ras mooglijk,
naar Mekka te bezorgen ; want , na zijn vertrek,
zouden de Arabiers den dood van hunnen landge

noot, waarschijnlijk, aan hem wreeken, hen plon
deren, en in stukken houwen. Mijn raad was van
goed gevolg. De Turken vertrokken reeds den vol

genden dag. De dief werd ook niet gestraft, wijl
men voorgaf, dat hij ontfnapt was.
-

Kosfeir was buiten twijfel de Portus albus der
ouden , zoo genaamd naar twee witte klippen van
kalksteen, op twee bergen boven de haven gele
gen, en op een verren afstand uit de zee te zien. Door verfcheidene waarneemingen bevond ik de
noorder breedte deezer plaats 26° 7' 5"; en haare
lengte 34° 4' 15" oostwaard van den middagcirkel
van Greenwich te zijn.

Omtrent deezen tijd, kwam ook de karavane van
Syene aan, door vier honderd Arabiers van den

ftam Ababde gedekt. Zij reeden allen op kamee
len , en ieder was met twee werpfpiesfen gewa

pend. Doch zij reeden op eene zonderlinge wijze:

ieder kameel had twee zadels, en zij zaten met
hunne ruggen tegen elkander. Dit mogt voor hun
wel gemaklijk zijn ; doch ik ben ook verzekerd ,

dat, wanneer
zij te
metgelijk
Europeërs
moesten vechten j
ieder
kogel twee
zou dooden.
Le

De geheele stad geraakte over de

aankomst van

*°o veele ongeregelde lieden in schrik.
h

Zij brag
ten
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ten duizend kameelen , met tarwe belaaden, welke
naar Mekka zou ingescheept worden. Ieder floot
zijne deur , en ik ook. De Bei liet mij zeggen,
dat ik mij in het kasteel zou begeeven : doch ik
zond maar mijne werktuigen, mijne beste bagaad
je , mijne geneesmiddelen , en mijne dagboeken in
eene kamer van het kasteel. -

Maar ik was niet

bevreesd ; want deeze Arabiers stonden onder den
Scheik Nimmer, die mijn vriend was, en ik be
floot, bij de eerste gelegenheid, de proeve te nee

men , of ik mij in de woestijn op hen zou kunnen
verlaaten. -

Reeds den volgenden morgen had

ik gelegenheid daartoe.

Ik was aan strand, om

fchelpen te zoeken, toen een van mijn volk met
fpoed kwam aanloopen, en mij boodschapte, dat
de Ababde mijnen Howadat Arabier wilden doo

den, omdat zij hem voor eenen Atouni hielden. Ik
klom terstond te paard, en joeg in vollen galop door
Kosfeir naar de woestijn, om den armen karel te

redden. - Zoo ras ik nader kwam, omringden
mij , terstond, vijf of zes Ababde; doch ik bleef
onverfchrokken, en vroeg hen , of zij niet onder

Scheik Ammer behoorden. Dit bevestigd zijnde,
vernam ik, dat Ibrahim hier het bevel voerde. Wij
werden dus ras goede vrienden. Ik gaf hun te
kennen, dat de Arabier, dien zij wilden dooden,
ziende hem voor hunnen vijand aan, mijn bedien
de, en een van dien ftam was , die voor de poor

ten van Kairo woonen; en ik verzocht hen, mij naar
de tent van Ibrahim te geleiden,
*

* *

-

-

j

,

- Dit opperhoofd deezer Arabieren ontving mij zeer
vriendlijk. Ik vroeg hem , terstond, of hij en zij
ne Arabieren nog dezelve lieden waren, die zich

en hunne kinderen vervloekt hadden, bijaldien een
van hun mij of iemand van de mijnen beleedigen,
-H3
zou?
V
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zou ? Dat is nog onze meening, antwoordde Ibra
him : wie heeft u beleedigd ? Ik verhaalde hem het
voorgevallene. Hij onderzocht, daarop , mijnen
Arabier. Hij bad mij , in zijne tent te gaan, en
verzekerde mij , zeggende : ,, God zal mij en de
mijnen straffen, wanneer het zoo met de zaak gele

gen is, als gij zegt ; en wanneer die geen, welke
een hair van zijn hoofd gekrenkt heeft, nog eenmaal
weder water uit den Nijl drinkt ! ”
-

Middelerwijl verscheen de beschuldigde Arabier,
Abdel Gin, door veertig of vijftig Ababde omgee
ven.

Nu ontstond er een groote twist tusfchen

Ibrahim en zijn volk in hunnen eigen tongval. Wijl
ik geduurende den twist den naam Hassan, Sidi
Hassan, zeer dikwijls hoorde, ontdekte ik, dat het
geheele voorval, oorspronglijk, van Sidi Hassan
kwam. - Deeze Arabier was die geen, welke in
de karavane den dief had gevat, toen hij den man

telzak der Turken wilde steelen. Hassan, om zich
te wreeken, zeide aan de Ababde , dat deeze Ara
bier een fpion der Atouni was, gekomen, om hun

me sterkte uittevorfchen, opdat zij des te gerus
ter konden overvallen worden. Maar hij repte hun
geen woord van mijn verblijf in Kosfeir, en dat
hij mijn bediende was.
- - -,

Alles ging nu vriendfchaplijk in zijn werk. Ik
werd zeer overvloedig en gul, door Ibrahim, ont

haald, en kreeg mijnen bedienden te rug, dien Ibra
him van het hoofd tot de voeten liet kleeden, en
werd door twee Ababde naar Kosfeir verzeld. -

Intusfchen was ik op Hassan zeer verbitterd , en

verzocht Ibrahim , toen ik afscheid van hem nam,
mij
dien man
wreeken; 't welk hij mij met
«en aan
zwaaren
eed te
beloofde.
v

t. '
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-

-
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Deeze gebeurenis gaf mij in Kosfeir een groot aan

zien, en mijne verbindtenis met de Ababde en de
Atouni, twee zoo magtige ftammen van Arabieren,

beveiligde mij genoegzaam tegen alle gevaar. - Bij
mijne aankomst, verhaalde ik het geval aan den Bei,

die op Hassan zoo verstoord was, dat hij hem dreig
de, wanneer hij in Ali Bei's plaats was, hem aan
een paal te zullen laaten fteeken, en dood fteenigen.
Geduurende deeze onderhandeling, kwam het
fchip, welk de Turken zou wegbrengen, weder in
de haven, doch met het uiterste gevaar. - De fche
pen, die op deeze zee gebruikt worden, zijn zeer
flecht gebouwd. Zij hebben geen verdek. Zij zijn

van onder tot boven geheel vol tarwe. De midden
fte verdieping, tusfchen het voorste en achterfte ge
deelte van het fchip, is aan weerskanten flechts met
eene plank voorzien, welke alleen boven het water
uitsteekt. - De tarwe is met zakken van geteerd

lijnwaad en matten bedekt, waarop de reizigers lig
gen. Zoo ras de zee maar eenigzins onftuimig wordt,

flaan de golven over de tarwe, en haar gewigt wordt
daardoor zoo ontzaglijk vermeerderd, dat het water,

tusschen de gemelde planken indringende, het fchip
te gronde doet gaan. Deeze ongelukken gebeuren

zeer dikwijls; dan, de inwooners zijn zoo vreeslijk
geldgierig, dat, des niettegenstaande, ieder schip op
het sterkste overlaaden wordt.

-

De Turken waren gantsch ongeduldig, en wilden
geen beter weer afwachten, roepende Ullah kerim,

dat is, God is groot en barmhartig; en daarop aan
vaardden zij eene fcheepvaart, van welke het, bij

kans, een wonder moet gezegd worden, behouden |
aftekomen. - De Turken kwamen allen, op één na,
den jongften, en, naar het scheen, den besten van
H 4
hun,
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hun, die over boord gevallen en verdronken was,

hehouden
over. De
nam kosten.
hen zeer vriendlijk
aan, en onderhield
hen Bei
op zijne
n

De Bei, die met een klein, maar bekwaam fchip
van Dsjidda gekomen was, haalde den fchipper

over, om de Turken naar Yambo te brengen, van
waar zij, gemaklijk en veilig, naar het graf van hun
nen propheet konden reizen. - Na de terugkomst
van het fchip, wilde ik het huuren, eerst met het

zelve naar Tor reizen, en dan de geheele Roode zee
tot de ftraat Bab el Mandeb bevaaren. Het verdrag
werd tot genoegen van beide partijen geflooten,
Eer ik deeze afdeeling besluit, moet ik nog eens

tot Sidi Hassan te rug keeren. Toen de Turken
aan boord wilden gaan, ontmoetten zij, ongelukki
ger wijze, Sidi Hassan, dien zij voor de oorzaak
van hun ongeluk hielden. Zij trokken, terstond,
alle vier en twintig hunne fabels, en wilden hem in
ftukken hakken. Maar hij nam, oogenbliklijk, de
vlugt, en , wijl de Turken groote lakenfche broe
ken, gelijk de Hollandfche matroozen draagen, aan

hadden, konden zij hem zoo ras niet vervolgen, en
dus óntkwam hij gelukkig. Sommigen fchooten hun
ne pistoolen op hem af, waarvan een hem in 't oor

trof. Hij vlugtte naar den Bei, en wij hebben hem,
Raderhand,
niet weder gezien.
.
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Re is naar Djibbel Zumrud. - Te rug komst in
Kosfeir. - Vertrek van daar. - De eilanden
-

Jaffatien, - Aankomst te Tor.

:

s

N,

het vertrek der Turken, en voor de terug
komst van mijnen kapitein, besloot ik eene reis naar

den Smaragdenberg te doen, van welken men mij
zoo veel merkwaardigs verhaald had. Ik kon ech
ter den eigenlijken afstand niet ontdekken , want
men zeide mij , nu eens, dat hij vijf en twintig,

dan weder vijftig, en dan honderd Engelfche mij
len , en wie weet, hoe veel verder nog, van daar

lag. - Ik koos tot mijnen reisgenoot eenen man,
welke dien berg reeds tweemaal bezocht had.
Wij zeilden uit de haven van Kosfeir, den veer
tienden van Lentemaand, met een noordoosten
wind , voor den dageraad , met de beste boot ,

welke toen daar te vinden was. - Het fchip voer

de maar één zeil, dat gelijk eene stroomatras, van
de bladen eener foort van palmboom , doem ge
naamd , gemaakt was. Het werd gelijk een gor

dijn opgehaald, en, bij stormachtig weer, boven
famengebonden, doch het gaf dan aan het vaartuig
zoo eene overhelling, dat het of omflaan en zin
H5
ken,
/
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ken, of de mast over boord geworpen moest wor
den. - Daartegen waren de planken van het

fchip voortreflijk, en ongemeen vast, zonder dat
'er fpijkers aan gebruikt waren, in elkander ge
werkt. - Wijl ik echter geen grooten zin in het

geheele maaksel had, stond ik er op, om met
iklein zeil dicht langs de kust te vaaren. - Ook
had ik zorg gedraagen, om , ingeval van fchip
breuk, door middel van leéren zakken, met klossen
of boeien voorzien, het land te kunnen bereiken,
Den volgenden dag, des morgens vroeg, zag ik
een hooge rots, als een pijlaar uit de zee uitsteeken.
In 't eerst hield ik ze voor een gedeelte van het vas
te land; maar, naderhand, toen de zon , bij stille
zee, helder fcheen, bemerkte ik, dat liet een eiland
was, omtrent drie mijlen van de kust, eirond en in

het midden zich verheffende. Naar het mij toefcheen,

was het graniet. In de gewoone landtaal, heet het
Dsjibbel Siberdsjet, welk men Smaragdenberg heeft

overgezet. In 't Arabisch noemt men hem Dsjibbel
Zumrud, dat van dezelve betekenis is (a).
Den

(a) De berg Zumrud, dien de heer B R U c E hierbo
ven beschrijft, is, waarschijnlijk, de vermaarde Smaragden

berg, van welken ook de Nubische aardrijksbeschrijver
fpreekt. Volgens hem ligt hij niet verre van syene, aan
den zuidlijken oever des Nijls , en is de eenige finarag
dengroeve, welke dien aardrijksbeschrijver bekend is.
-

Juist dit gewest, deeze zoogenaamde Zumrudbergen,

door

anderen niet onderzocht

, zouden een gepast on

derwerp geweest zijn , der navorfching van den heer

**uck overwaardig. Doch men ziet, dat zijne nieuws.
gis
Y-

-
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Den zestienden, met het krieken van den dag,
landde ik , verzeld door den Arabier uit Kosfeir,
die de plaats kende, op het eiland, aan een oord,
welk geheel woest was. Bij de landing vond ik

den -grond zeer zandig, maar vervolgens werd hij
vaster, en er stonden hier en daar planten van
wijnruit en alfem. Wij gingen drie mijlen verre op
eenen gantsch onvruchtbaaren grond, daar flechts

eenige acaciaboomen, gints en herwaard verspreid
ftonden, tot dat wij den voet des bergs bereikten.
Op de aarde, vond ik fommige stukken eener groene
doorzigtige zelfstandigheid, die niet zoo hard als
bergkristal , maar echter eene foort van erts was.
Aan den voet des bergs , omtrent zeven rellen bo
ven de oppervlakte der aarde, zijn vijf holen,
waarvan geen meer dan vier voeten in zijne mid
dellijn heeft , die Zumrud- bronnen genaamd wor
den. Hier zouden de ouden fmaragden gebroken
hebben. Wij hadden geene werktuigen , en , we
gens de ongezondheid der lucht, ook geenen lust,

om 'er in neertedaalen. Ik vond veele stukken van
breekbaar groen kristal, welk door PL1N1 Us fma
ragd genoemd, maar, federt de ontdekking der
nieuwe waereld, niet meer voor den echten fma

ragd gehouden wordt, vermits de waare fmaragd uit
Peru zoo hard als een robijn moet weezen,

Mijne nieuwsgierigheid ten aanzien deezer bergen
bevredigd zijnde, keerde ik, zonder eenig leevend
-

fchep
-s

+

,-u

ierigheid, om deeze bergen te onderzoeken, veel.fchie
lijker bevreedigd is, dan navorschende leezers gewenscht
zouden hebben. Aanmerking uit het meergemelde Anhang,
12o.
' ',
* * *
* * * ..."
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fchepfel gezien te hebben, naar mijne boot te rug,
daar ik eene heerlijke maaltijd van visch in ge
reedheid vond. - Wij gingen, des namiddags,
omtrent drie uur, met een gunftigen wind van
daar onder zeil, en waren, den zeventienden, na

genoeg twee zeemijlen van het kleine eiland Dsjib
hel Macouar, welk omtrent vier mijlen van de kust
ligt. Dezelve wordt door de Arabiers Ras el Anf,
of het Neuzen voorgebergte, genoemd. Des namid
dags, om drie uur, voeren wij, bij fchoon weer,
met een gunstigen wind, daar langs ; doch za

gen , nergens, eenige fpooren , dat 'er menfchen
woonden. Wij zagen nog wel verfcheidene eilan
den; maar zij hadden noch boom, noch ftruik, noch
berg, waardoor zij zich uittekenden.
-

Ik had een oogmerk, om mijne vaart tot aan de
rivier Frat voort te zetten, die op de landkaarten
als groot en diep getekend wordt (b). Doch ik
twijfel, of zij wel ooit aanweezen had. Want zij

wordt gemeenlijk op de noorder breedte van 21°

25', en dus boven de gewoone keerkringsregenvlaa
*

-

-

gen »

-

-

r

-

(b) De heer BR Uc E twijfelt hier aan het bestaan der
rivier Frat. De heer c. N 1E BUHR, (maar die, zeker

fijk, ook de westkust des Arabischen zeeboezems niet
mede in zijn reisontwerp had, 5 fpreekt er niet van.
Doch verder naar beneden, in het veertiende hoofdstuk
Van het eerste boek, wordt niet alleen de rivier Frat,

als de grenspaal der paarlvisscherij voor den Turkfchen
keizer, gemeld; maar den Engelschen zelfs aangeraaden,
aan de rivier Frat eene volkplanting aan te

leggen , en

daardoor de schatten der Roode zee magtig te worden,
Aanm, uit het meergemalde Anhang. f. 12o.
-

-

-
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gen, geplaatst. En nogthans weeten wij met ze
kerheid , dat 'er noordwaard van de bronnen des

Nijls geene rivier stroomt, welke niet in den Nijl
valt. Zelfs mogt ik wel zeggen, dat in geheel Abys

finie geene rivier aantetreffen is, welke zich in de
Roode zee ontlast. - De keerkringsregen houdt
reeds op de breedte van 16° op; en geene rivier, die
van de bergen komt, loopt naar de Nubifche woes

tijn. Ook ontstaat ieder stroom, die in den Nijl
vloeit, onder den keerkringsregen. - 't Is dus
niet waarschijnlijk, dat, in een van de droogste en

dorste gewesten des aardbodems , eene rivier zou
ontstaan, zoo groot als de Nijl, en in alle jaarfai

foenen even vol water ; noch, dat in een land, in
welk het water zoo fchaarsch is, in oude of laater

tijden, niet eene stad of volkplanting zou aangelegd

zijn, of eene horde Arabiers zich aldaar gevestigd
hebben, om naar Dsjidda, welk 'er rechttegenover
ligt, handel te drijven.

Den volgenden dag ontdekte ik eene hooge rots ,
en, toen wij nader gekomen waren, bemerkte ik ,
dat het een eiland was, welk onze fchipper Dsjibbel,
dat is, berg, noemde. Wij ankerden daar ten vier

uur. Wijl wij geenen naam wisten, en ook, voor
zoo veel mij bekend was, geen reiziger voor mij

daar was geweest, bediende ik mij van de vrijheid »
om, ter gedachtmis mijner tegenwoordigheid op dit
eiland, aan hetzelve den mijnen te geeven.
-

-

Wijl de fchipper, uit zekere kenmerken in het

zuiden, binnen vier en twintig uuren, storm ver
wachtte, hielden wij fchielijk onze maaltijd, en gin
gen met een gunstigen wind onder zeil. - Den

negentienden, met het aanbreeken van den dag, za
gen wij, dat het land zich noordwaard strekte, en
-

kort

-
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kort daarna , onderscheidden wij duidlijk Dsjibbel
Siberdfjet. De zee was hier zeer onstuimig, en wij
waren in groot gevaar van te vergaan. De fchipper -

was zoo onervaaren en zoo ontsteld, dat hij van
fchrik zijn verstand verloor. Wat ik hem ook ver
zocht, en verzekerde , hij antwoordde niets dan :

, Mohammed is een propheet van God.” ,,Laat hij
voorzeggen, hernam ik, wat hij wil; thans bid ik u ,
aan het roer en het gevaar van het fchip te den

ken.” - Offchoon deeze nacht voor de fchepen zeer
gevaarlijk was geweest, en er drie schepen met tar
we, naar Yambo bestemd, met man en muis ver
gaan waren, kwamen wij echter, den negentienden,
gelukkig in Nieuw- Kosfeir aan.
4

Nadat ik mijne zaaken aldaar verricht, en , tot
voortzetting mijner reis, een bekwaam fchip, met
welk reeds eenige reizen in de Indische zee gedaan
waren, gehuurd had, vertrok ik, den vijfden van
Grasmaand, weder van daar, met voorneemen, om

den geheelen Arabischen zeeboezem, ten einde toe,
op te vaaren. Des nachts vingen wij veele heerlijke
visfchen, en, den zesden, bereikten wij de Jaffa
tien-eilanden, die vier in getal zijn. Zij liggen in
een halven cirkel, en zijn , des nachts , voor de

fchepen gevaarlijk, wijl er eene doorvaart fchijnt
te zijn.

Wij ankerden dien nacht bij een derzel

Vene

Den volgenden morgen, zetten wij onze reis
voort. De westkust is zeer vlak; doch zij heeft
dieper water, dan de oostkust. De geheele kust is
vol klippen , doch meestal onder water, zoo dat
meenig fchip daarop zitten blijft en vergaat. De
bergen in Egypte, en Abyssinie bestaan allen uit

Porphier, graniet, albaster, bafalt en alle foorten
-

Wall

-
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van marmer. Zij zijn zeer hard, en de regen kan
dus niet veel ftof en zand van daar zeewaard voe

ren (c). - Integendeel bestaat de kust aan de
Arabische zijde enkel uit ftuifzand , en de zuid

oostewind jaagt, uit de woestijn, eene menigte
zand, tusschen de klippen, aan de Arabische zijde
des zeeboezems.

De noordoostewind, die des zo•

mers waait, houdt het te rug, dat het niet tot de

Egyptische zijde kan overkomen. De Abyssinifche
of
-4

(c) Deeze berichten aangaande de gesteldheid der
Egyptische en Abyssinische gebergten verdient de dank
zegging van alle liefhebbers der aardrijkskunde en delf

ftoffen ; en zou dezelve nog meer verdienen, bijaldien
de heer BRU CE zich gewend had, bestemde begrippen

met zijne uitdrukkingen te verbinden , en hij teffens de
goedheid gehad had, aan te merken, hoe deeze bestand
deelen van bergen, en de bergen zelve op elkander vol
gen. Doch mag men zich wel volkomen daarop verlaa
ten, dat dat geen,'t welk hij voor porphier, graniet, albas
ter, bafalt, marmer, enz. opgeeft, werklijk dat geen is?
Hij heeft toch den ferpentijnsteen, waarvan hij te voo
ren melding heeft gemaakt, hier weggelaaten. - Met

de hardheid, welke de heer B R U cE hier in deeze berg
foorten roemt , zoo dat de regen niet veel zand en stof
van dezelven in de Roode zee kan voeren, schijnen toch
zijne overige aanmerkingen, aangaande den zeer weeken

steen in de porphiergroeven ; aangaande het roodachtige
ftof, waarmede de marmerbergen ; aangaande het ftof,
naar Spaanfchen fnuiftabak zweemende, waarmede de fer
pentijnsteengroeven genoegzaam als bezaaid waren ; en

aangaande het purperroode zand, welk hij zoo menig
vuldig in deeze streeken aantrof, en met recht voor een

bewijs van de nabijheid des porphiers aanzag, niet wel

te firooken. Aanm. uit het meergemelde Anhang. f. 12o. ,
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of westzijde heeft dus die? water » onder welk

»

hier en da" , gevaarlijke klippen verborgen zijn
Aan de Arabische zijde: ontstaan, do", het zand •
uit deeze klippen » eilanden, e" twee of drie maa
ken

eene haven' Aan beide einden van de voor

naamste dee" haven, zij" groote hoopen steen
opgestapeld, om den ingang derzelve aantewijzen. zee is zeer

gevaarlijk (d)

Roode

langs welke

De vaart op de koerS uittekenen •
ilig kunne n binnenloo
doch
ik wil
fchippers
de eenen
golf van Suez veilig

pen
Ten tijde

Ptolemeus: ,
der E z E C H•

en

reeds lang: vo

XXVII: 6 • 29 blijkt? g
brul

ren, gelijk "

maalen
de stad

Zalig voornaame
of Zaila , en
wordt eens
P
kening : ,, De fcheepvaart
»»

maakt daar de volgende :
is

menigvuldige gevaarlijke plaatsen

-

o

Babelmandeb vol is, zeer onveilig,
, deeze reden zoeken de fchippers deeze plaats
, veel mooglijk is • * mijden- Doch al waagd
, het ook, zelfs met kleine vaartuigen » deeZe

, van hier tot

, ren te bevaaren , 2°° zouden zij echter do
, wind weggerukt wo: en , en fchipbreuk en do
, kans onvermijdlijk zijn.” Aanm. uit het meefge
hang- f. 12o , 121 • -
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*

bruikte men , tot de vaart in deezen zeeboezem,
roeifehepen. -

In dezelven werden de kostbaars

fte waaren, als goud, elpenbeen, gom, en edelge
fteenten, uit Indie en Afrika, langs de westkust der

Roode zee, naar Egypte gevoerd. Dit gaf gelegen
heid, dat, door de gemelde koningen, eene menigte
groote steden aan die kust werd gesticht ; daar de
fchepen veilig konden inloopen. - Doch 'er was
nog eene andere reden, waarom de fchippers deeze

kust verkooren. - Om deeze roeifchepen voortte
brengen, werden er zeer veele menschen, als roei
ers, aan boord derzelven, en dus ook, tot derzel
ver onderhoud, eene groote menigte water, vereiseht;

welk een aanzienlijk gedeelte der feheepsruimte zou
weggenomen hebben. Intusfchen hadden zij de
plaats tot berging der waaren noodig. Langs de

Abyssimische kust vaarende, konden zij alle twee
dagen versch water bekomen 3 daar zij, langs de
Arabische kust ftevenende , zich , naauwlijks , in

veertien dagen, eenmaal, daarvan voorzien kon

den. Reden genoeg, om den eersten koers te ver
kiezen. .

Dit vooraf gezonden hebbende , merk ik aan

d

voor eerst, dat men van Dsjibbel el Ourie onder zeil
gaande, veilig, in het midden van het kanaal, den

gantfchen nacht kan voortstevenen, tot op de breed
te van Yambo; en in de tweede plaats, dat men,

van Mocha maar Suez, en wel langs de Arabische
kust , daar eene menigte eilanden, maar tusfchen
beiden diep vaarwater is, willende gaan, eenen er

vaaren loots moet hebben.

Lootfen zyn aan de

Roode zee in overvloed te bekomen , maar zij zijn,

doorgaans , zeer onkundige lieden. Zij bepaalen
eene wending des fchips, gemeenlijk, niet eer, voor
dat het gevaar oogschijnlijk is. Zonder 'er, voor
I. DE E L.
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af, aan te gedenken, of er voor te waarschuwen,
roepen zij, niet zelden, op een groot, zwaar gelaas
den en met volle zeilen voortftevenend fchip, in

dien toestand, ,, laat het anker vallen”, in het oogen

blik zelve, wanneer het voor eene klip, of zand
bank, is.

Ware de bekwaamheid onzer matroozen

niet zoo groot, dan zouden veele fchepen, op de
bedenklijke vaart, door deeze eilanden, langs de
kust van Arabie, verongelukken. - Wil een

fchipper , zonder verlof van den Sjerif van Mek
ka, naar Suez gaan, dat is, de Haading te Dsjidda
niet verkoopen, noch daar de tollen betaalen, dan
moet hij den voorraad van water te Mocha aan

boord neemen, of, zoo hij ongenegen is, die kust
aantedoen, kan hij, binnen weinige uuren, te
Azab, of Saba, aan de kust van Abysfinie, op de
noorder breedte van 13° 5' komen.

Daar is wel

geene haven, maar echter eene goede reê , alwaar
de fchepen, door het laage woeste eiland Crab be
fchut, taamlijk veilig liggen.
-

I

Men vindt ook, te Azab, een rijken voorraad
van water, fchaapen en geiten, en, wanneer het

in het rechte jaarfaifoen is, insgelijks myrrhe en
wierook. Dan, de fchipper moet, in deeze haven,
zeer waakzaam zijn, want, op de kust, woont ,
in flechte hutten, een zeer boosaartige foort van
herders, Gallas genaamd , op welken men zich in

't geheel niet verlaaten kan, en welken de inwoo
ners van Mocha , die toch handel met hun drij
ven - zonder gijzelaars niet vertrouwen.

Doch

een fchip, dat behoorlijk op zijne hoede is, be.
hoeft voor deeze roovers niet te vreezen. Eenige
jaaren geleeden, werd de boot van een Engelsch
Oostindisch fchip door dit gespuis aangetast, alle
de lieden gekwetst, en de wondheeler , benevens
* *

-

den
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ist

den: ouderftuurman, die met een brief van aanbe
veeling, door den Scheik getekend, aan land wa

ren gegaan, om myrrhe te koopen, afgefneeden. Van hier kan men naar het eiland Kamaran, op de
Arabische kust , en de noorder breedte van 15"

39' gelegen, gaan , en aldaar juist wel geene goe
de leevensmiddelen , maar voortreflijk water vin
den. - Ook is er nog een ander eiland , Foesjt
genaamd, daar eene goede ankerplaats is. Het ligt
op de noorderbreedte van 15° 59 43" en de oost
lijke lengte van 42° 27' van Greenwich. Heerlijk,
water is hier in overvloed, en een Marabut , of

Mohammedaansch heilig, houdt de bron zuiver.
Toen ik hier aan land stapte, was de arme man,
onze fchietgeweeren ziende , zoo verfchrikt, dat
hij met zijn aangezigt op het zand neerviel, en
niet durfde opstaan, zelfs zijn hoofd niet ophef
fen , voor dat ik onze geweeren weder aan boord

had laaten brengen.
*

-

-

1

-

Wanneer men het groote eiland Siedaan voorbij
is, treft men eene kaale rots aan, welke men , op
geene drie mijlen na , durft naderen, maar west
waard moet laaten liggen.

Daarna ontmoet men

zandbanken, tusschen welken een taamlijk breed

kanaal van vijftien tot dertig vademen diepte ge
vonden wordt. Vervolgens, wanneer men , recht

toe recht aan, naar Tor stevent, ontdekt men we
der twee banken met verborgen klippen, tusschen

welken
worden. de
" fehepen midden door moeten gestuurd
"

.

.

*

*

*

n

-

!

'Tor zelf kent men, reeds op den afstand van zes
zeemijlen , aan twee heuvels, welke dicht aan het
ftrand liggen. Zuidoostlijk van dezelven is de stad,

met haare haven, gelegen. Om de huizen staan
I 2

-

palm

-
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palmboomen , welke zoo veel te merkwaardiger

zijn , omdat zij de eersten zijn, welken men aan
de kust bemerkt. -

De haven is zeer veilig, en

de grond effen en rein. Bij fpringvloeden, is het

hoogste water te Tor omtrent twaalf uur.

Wij

kwamen er den negenden aan. Hier is een Grieksch
monnikenklooster, tot dat van den berg Sinai be
hoorende. Van deeze plaats ziet men de kruinen

der bergen Horeb en Sinai zeer duidiijk. Zij stee
ken boven de andere bergen uit, en zijn des win
ters met fneeuw bedekt.

Eer ik deeze afdeeling besluit, moet ik nog drie
vraagen, kortlijk, beantwoorden.
Vooreerst. Is de Roode zee niet eenige voeten of
duimen hooger dan de Middelandfche zee?
-

In oude tijden, heeft men dit geloofd, en het als
eene oorzaak gemeld, waarom het kanaal van Pto
lemeus , uit den bodem van den Heroöpolitifchen
zeeboezem der Roode zee, en niet regelrecht noord
waard, dwars door de landèngte van Suez, gegraa
ven werd, wijl men in het kaatste geval vreesde ,
dat een groot deel van Afie zou overstroomd wor
den. Doch wie heeft ooit ondernomen, door proe
ven de waarheid daarvan te bevestigen? Of wie kan
het onderscheid der verschillende hoogten , welk
eenige voeten en duimen bedraagen zou , vast bepaa

len, daar de beide uiterste einden honderd en twintig
Engelfche mijlen van elkander liggen, en de tus

fchenruimte geene bestemde oppervlakte heeft, maar
wegens de woestijn haare hoogte dagelijks veran
dert. - Daarenboven, zijn alle zeeën in den grond
maar eene ; en wat zou dus verhinderen, dat de
Indifche zee niet zoo hoog zou zijn, als de Mid
de
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delandfche ? Om deeze redenen , fpreek ik het te
gen, dat 'er zoodaanig een onderscheid zou gevon
den worden.

In de tweede plaats. Langs welken weg zijn de
Israëllers door de Roode zee gegaan, om de Egyp
tifche dienstbaarheid te ontkomen?
Wij weeten uit de Heilige Schrift, dat deeze

doorgang een wonderwerk was ; derhalve maaken
noch breedte, noch diepte de eene plaats bekwaa
mer daartoe, dan de andere.

Intusfchen zal ik de

vraag kortlijk ophelderen.

Het land Gofen, daar de Israëllers in Egypte woon
den, lag aan de oostzijde des Nijis, en werd door
die rivier niet overstroomd.

Eigenlijk heette het

Gefjen, dat is gras- of weiland, of land der herders,

in tegenstelling van het overige land, welk naar de
overstrooming des Nijls bezaaid werd.
'Er waren drie wegen, op welken Israëls volk uit

Egypte naar Palestina kon komen. - De eerste

liep, langs de zeekust, over Gaza, Askelon en Jop
pe. Deeze was de naafte, en bekwaamste voor een
volk, dat vrouwen, kinderen en vee bij zich had.

Doch eene menigte van zes honderd duizend strijd
bare mannen brengt eene groote verandering in de
zaak. Deeze zouden het geheele land der Philistij
men ingenomen, en eene omwenteling aldaar veroor
zaakt hebben. God verbood hun ook, dien weg te
gaan, Exo D. XIII: 17.
-

-

De tweede ging op Berfeba en Hebron, in 't mid

den tusschen de Doode en de Middelandfche zee,
Deeze, meent men , was de weg, langs welken
-

I3
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AB RA HAM, Lot H en JA Ko B, naar Egypte trok
ken. Doch men vond daar noch leevensmiddelen ,
noch Water genoeg voor de Israëllers.
*

De derde ftrekte zich oostwaard,

-

naar Arabie,

en

was nagenoeg dezelve weg, langs welken de bede
vaartgangers, hedendaags, naar Mekka reizen. Op
deezen weg zouden zij, langs Moabs bergen en de
oostzijde der Doode zee, getrokken, en, in de vlak
te van Jericho, over de Jordaan gegaan zijn. Docli
Gods oogmerk was, aan Pharao en de Egyptenaaren
een voorbeeld zijn er strafoeffening te stellen. Wijl

geen deezer drie wegen naar de Roode zee leidde,
waren
ge
fchikt. zij ook niet voor de Godlijke
\ - oogmerken
'
t
-

Omtrent twaalf mijlen van de Roode zee, was
een enge weg, die zich, naar de rechterhand, tus

fchen de bergen uitstrekte, door het dal Badieh,
welk tusfchen twee aanzienlijke hoogten eindigde,

waarvan de zuidlijke Gewoube, en de noordlijke

Dsabbel Attikah genaamd werd. - Tusschen dee
ze twee hoogten was echter een naauwe doorgang,
die naar de vlakte langs de Roode zee leidde. De
Israëllers kreegen bevel, om zich te Pihachiroth,
bij Baalzephon, tusschen Migdol en de zee te lege
fen.

.

.

. .

. .

.

.

Wijl de rechte betekenis deezer naamen licht aan

de gefchiedenis geeft, merken wij aan, dat Badieh
een onvruchtbaar, onbewoond lang beduidt , gelijk

men zich eene valei tusfchen steenachtige bergen
verbeelden kan. Dsjibbel Attakah zegt, uit kracht
Zijns oorfprongs, een berg des aankomens of der

::nziens ; 't welk zijne betrekking kan hebben,
het

op

gezigt, of der Roode zee, of liever der Egyp,
ve

-

te
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tenaaren, welk de kinderen Israëls hier 't eerst kree
gen. - Pihachiroth is de mond van het dal Ba
dieh, welk zich naar den kaut van Chiroth of Ho
reth uitstrekt, dat is, de fmalle streek lands, langs
de Roode zee, alwaar menigvuldige regenbuiën

vallen. - Baalzephon was, naar mijn vermoeden,
een afgodstempel, die teffens tot een baak diende.
De laatste waarfchouwing, die God aan Pharao

gaf, was het flaan aller eerstgeboorenen. Deeze
plaag maakte zoo veel indruk op de Egyptenaars,
dat zij de Israëllers, waarschijnlijk, niet vervolgd
zouden hebben, indien er niet een nieuwe, prikkel
tot wraakneeming bijgekomen was. En welke was
deeze ? Het leenen van gouden en zilveren vaten;

en het gerucht, dat de Israëllers zich, zuidwaard,
tusfchen de bergen begeeven hadden. Uit deeze

laatste omstandigheid besloot men, dat hun uittogt
eene vlugt was, met oogmerk, om niet weder te
komen. Pharao bediende zich ook daarvan, om
de Egyptenaars tot het najaagen te beweegen. Hij
zeide: zij zijn in het land verward, de woestijn heeft
ze beflooten, Exo D. XIV: 3. - Dit was ook in
de daad zoo ; toen zij zich te Pihachiroth leger
den, voor of zuidwaard van Baalzephon, tusfchen

Migdol en de zee. Hier werd dan de zee gedeeld,
en zij gingen er droogsvoets door naar de woes

tijn Sur, welke er onmiddelijk tegen over ligt. De
Roode Zee heeft hier eene breedte van vier zee

mijlen; eene uitgestrektheid , welke men zoo ge
maklijk in éénen nacht gaan kan, dat daartoe geen
nieuw wonderwerk vereischt wordt.
r

-

- --

»

Dit gedeelte der zee wordt door lieden, welke
'er aan woonen, Bahar Kolzunt, of de Zee des ver

derfs, genaamd ; en juist tegenover Pihachiroth is
I 4
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eene baai, welker noordlijke kaap, tot heden toe,
Ras Moufa, of de Kaap van Mofes , geheeten
wordt. De zee is hier van negen tot veertien va

demen diep, en heeft overal goeden ankergrond.
De vraagen, welken men den heer N 1E B u HR
had opgegeeven » om, bij zijn verblijf in Egypte,

Op de plaats zelve te onderzoeken, naamlijk: Vooreerst, of hier niet, op ondiepe plaatsen, klip
Pen waren , daar een heir, bij nacht, over trek
tweede, of de Etefifche winden, die
uit het noordwesten waaien, niet zoo geweldig op
de zeewateren konden stormen, dat zij daardoor
te rug gedreeven, en zoo hoog opgezet wierden,
dat de Israëllers zonder wonderwerk 'er door kon
den trekken ? - werden ook mij gedaan, om er
insgelijks mijne onderzoekingen bijtevoegen,

ken kon? Ten

Dan, hoe geleerd de mannen ook zijn, die deeze

twijfelingen hebben opgeworpen; ik beken nogthans,
dat zij der oplossing naauwlijks waardig zijn. De
Heilige Schrift leert ons, dat de doorgang een won
derwerk geweest zij. Is dit zoo; wat behoeven wij
ons dan om natuurlijke oorzaaken te bekommeren.

Gelooven wij Mos Es niet, dan behoeven

wij de

geheele zaak niet te gelooven , dewijl zij , bloot

door zijn verhaal, tot ons gekomen is,
Ten Derde. Welke is de reden, waarom deeze
genaamd wordt?

zée de Raode zee

. Ik ben vast van meening, dat de naam van Fdom,

die lang, en in zeer oude tijden, een magtig heer
van dezelve was, afkomstig is. En dit woord beï
duidt in 't Hebreeuwsch 'ood. - 't Geen men van

de roode kleur der zee *elve, of van haaren grond,
VOOT
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voorgegeeven heeft, is een louter verdichtfel. - De
Roode zee is, ten aanzien haarer kleur, noch van
de Indische zee, noch van eenig ander gedeelte des
oceaans onderscheiden.

@

-

Maar, waarom wordt zij , in 't Hebreeuwsch ,
Tam Tzuph geheeten? Ik antwoord: niet wegens de
menigte van onkruid, welk, gelijk fommige geleer
den willen, daarin groeit. Dit wordt door de on
dervinding wederlegd. Maar mijne meening is, dat
de Roode zee deezen naam draagt van haare groote
witte koraalplanten. Zij zijn over den geheelen grond
der zee uitgebreid , en gelijken volmaakt naar de

planten op het land. Ik heb zelf zulk een koraal
ftruik gezien, welks wortel in het middenpunt was,
en wiens takken zich rondom verfpreidden in eenen

kring, die overal zes en twintig voeten in zijne mid
denlijn had,
Geene zee is er veelligt, wier kusten meer voort
brengfels, tot de natuurlijke historie behoorende,
oplevert, dan de Roode zee. - Eene groote me

nigte tekeningen heb ik daarvan medegebragt, maar
de groote kosten van het graveeren , zullen mij,
waarschijnlijk, beletten, dezelven ooit algemeen te
maaken,

-

1s
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vE RT REK van Tor. - Reis naar de bergen te
Raddua. - Aankomst te Tambo. - Voor

vallen aldaar. - Komst te Dsjidda.
t

Den elfden van Grasmaand, met het krieken van
den dag, verlieten wij de haven van Tor. - De
kaap Mahomet, op de noorder breedte van 27°

54% liggende, voorbijgevaaren zijnde, stietten wij
op van
eenekreegen.
koraalbank, daar wij, echter, geene schaa
de
r

-

Ik ging hier aan land, om fchelpdieren te verfa
melen, en schoot, tusfchen de rotfen , een klein

dier, Daman Israël, of Israëlslam, geheeten; ik weet
niet waarom ; want het heeft geene overeenkomst
met een lam. Ik houd het voor den Saphan der

Heilige Schrift, welk woord men, gemeenlijk, door
konyn vertaalt. - In het aanhangsel over de
natuurlijke historie, zullen wij er, onder de be
naaming van Asjkoko nog iets van zeggen.
Den volgenden dag, zeilden wij het eiland Zyro
me voorbij, in den mond des Elanitifchen zeeboe

zems, welken het, nagenoeg, in twee gelijke dee
- -1- '

.
-

len

--
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len onderscheidt, zijnde de noordwestzijde een wei
nig finaller. - Veele fchepen van Kairo gaan
daardoor verlooren, dat zij de invaart in den Ela
nitifchen zeeboezem voor die des zeeboezems van

Suez houden : want van het eiland Tyrone, twee

zeemijlen van het vaste land gelegen, strekt zich
eene rei eilanden uit, welke eene bank van een
halven cirkel dwars voor den ingang schijnt te maa
ken, Deeze rei eilanden eindigt in eene ondiepte,
vol verborgen klippen, welke bijkans vijf zeemij
len van het vaste land voortloopt. Hieromtrent
verongelukte, waarschijnlijk, de vloot naar Thar
fis, waarvan wij 2 c HR o N. XX: 37. leezen,
Vervolgens lieten wij het eiland Senaffer, omtrent
drie zeemijlen moordwaard , liggen , en stevenden
nog eenige andere eilanden voorbij; maar die niets
merkwaardigs hadden. - Den dertienden zagen

wij het eiland Dsjibbel Numan , eene zeemijl van
de kust gelegen.

Bij hetzelve vingen wij eene me

nigte fchoone visfchen van eene foort, die ons on

bekend was. Zij hadden deeze zonderlinge eigen
fchap, dat zij, in het braaden , zoo te famen

krompen, dat er niets dan de huid van overbleef,
en, in het kooken, in een blaauwachtig lijm ver
anderden.

-

-

Den veertienden van Grasmaand, ankerden wij

aan het land, bij Dsjibbel Scheik, of den Berg der
heiligen. - Ik landde, om te beproeven, of ik
niet iets fchieten kon, dat eene afwisseling op mij
me tafel maakte. Ik zag eene menigte gooto's gee
ne vijf honderd ellen van mij opvliegen, en twee
antiloopen grazen. Ik ging in de biezen liggen,
om te wachten, tot dat zij bij mij zouden komen.

was ik eenige minuuten stil geweest,
Naauwlijks
of
l.
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of ik hoorde een geruisch achter mij.

Toen ik

mij omkeerde, zag ik , tot mijne verwondering en
fchrik, een man, met een kleinen stok in zijne

hand, achter mij staan. Hij was naakt, en had
maar een groven linnen doek, eene halve el breed,

on zijn middel gewonden, waarin een krom mes
ftak. Ik vernam, dat hij een Arabier was, die aan
eenen Scheik toebehoorde, welke zich, niet verre
van daar, bij zijne kemels ophield, die naar Yambo

bestemd waren.

Ik gaf mij voor eenen Abysfini

fchen flaaf des Sjerifs van Mekka uit, die naar Kai

ro meende te reizen, en groote begeerte had, zij
nen heer te fpreeken. De Arabier ging ras heen ;
maar, toen hij uit mijn gezigt was, haastte ik mij
naar mijne boot. Kort daarna zag ik aan den oever
vijftig man , met drie of vier kemelen, die ons
wenkten, en allerhande tekens maakten, om hen te
naderen ; doch ik was zeer blij , hen op dien af
ftand van mij te zien, en had geenen lust meer, om
aan het land, gooto's of antiloopen te fchieten. - Ik
was, veelligt zonder reden, over deeze ontmoeting

zeer ongerust: want, hoe wilder de inwooners zijn,
hoe grooter hunne gastvrijheid is.

En de Christe

nen, die van Suez, over de Roode zee, naar Dsjid
da handel drijven, hebben daarenboven eene bijzon
dere inrichting, om zich te redden, wanneer zij
op de kust van Arabie fchipbreuk lijden. Ieder Ara
bier, die te Kairo komt, van welke horde hij ook
zij, geeft zijnen naam in gefchrift aan een Christen
fchipper, en ontvangt daarvoor een gering gefchenk,
welk jaarlijks herhaald wordt, wanneer de Arabier
de reis zoo dikwijls doet. Deeze belooft daartegen
aan den Christen zijne bescherming, ingevalle hij
het ongeluk mogt hebben, aan de kust van Arabie

fchipbreuk te lijden.
-

a

7
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-
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De Turken zijn, in de fcheepvaartkunde zeer
onervaaren , en hebben meestal Christenen tot ma

troozen. Gebeurt het, dat het fchip ftrandt, dan
worden alle de Turken terstond in stukken gehou
wen, bijaldien zij 'er niet doorflaan: maar de Chris
tenen ftaan onverfchrokken voor de Arabiers , en

roepen fiarduk ; dat is : wij staan onder uwe be
fcherming (a). De Arabiers vraagen daarop : wie
is uwe gaffier, of de man , onder wiens beschut

ting gij staat. Zij noemen dan hunnen beschermer,
die vervolgens, hoe verre hij ook van daar verwij

derd moge zijn, terstond gehaald wordt.

Zijne

nabuuren en bekenden ftaan, intusfchen den fchip

breukeling bij, en redden, zoo veel mooglijk is,
zijne goederen. - Een van hun maakt , met zij
me kans, eenen cirkel in het zand, groot genoeg,
om alle de Christen fchipbreukelingen te vatten.
Zij moeten dan daarin gaan, en er zoo lang in blij
ven, tot dat de gaffier gehaald is, die daarna met
eenige kameelen komt, de ongelukkigen naar de
plaats hunner bestemming brengt, en op de reis
nog van de noodige leevensmiddelen verzorgt. -

Men heeft nog nooit een voorbeeld gezien, dat de
veiligheid in dien cirkel ooit zou gefchonden zijn.
Integendeel, is men, binnen denzelven, op de Ara
bifche kust, zoo zeker als in een kasteel. - Vee

le Arabiers , die op gevaarlijke plaatsen woonen,
bij voorbeeld, tusschen Ras Mahomet en Ras Selah,
-

-

heb

(a) De uitdrukking fiarduk betekent volgens het Ara
bifche eigenlijk: ,,Wij bevinden ons , wij zijn , in uw

, gebied, op uwen grond en bodem.” Fi beduidt in;
ard, land, aardrijk, gebied of grond enz , en uk is een aan
hangfel , dat de kracht van een voornaamwoord bekleedt.

Aanm- uit het meer gemelde Anhang. f: 121
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hebben vijftig, of wel honderd Christenen onder
hunne bescherming , en wanneer zoo een Arabier
eene dochter uithuwlijkt, geeft hij haar, gemeen
lijk, het jaarlijksch fchutgeld van vier of vijf zoo
daanige Christenen tot eene huwlijksgave mede.
f,

-

-

-

Den vijftienden, ankerden wij bij Elhar, daar wij
de hooge, fteile en afgebroken bergen van Raddua,
zagen. Zij zijn zeer rijk in brounen, en fluiten eeu'
vruchtbaaren grond in, die de fchoonste planten en
alle vruchten van Arabie en Afrika zeer heerlijk doet
tieren. - Ieder welgegoed inwooner van Yambo
heeft hier een landhuis; maar, 't geen het zonder
Iingfte is, zij houden zich maar een korten tijd al
daar op, en kiezen dan het dorre en brandende zand
om Yambo boven de fchoonste luchtftreek, en eene
landouwe, met het verkwiklijkst groen bekleed. E)e inwooners verzekerden mij, dat het water hier

des winters bevroor, en dat 'er menfchen waren met
rood hair en blaauwe oogen , welken men anders
maar in de koudste gebergten van het Oosten vindt.'

Den volgenden morgen, zeilden wij voorbij eene
moskee, of het graf van eenen Scheik, Kubbet Tam
bo genaamd, en een uur daarna ankerden wij in de
haven van Tambo. De stad is zeer oud, maar thans

flechts een arm dorp. - PT oLEM Eus kende
het reeds als een dorp, maar zijn Yambo is niet het
hedendaagfche, en lag zes Engelfche mijlen verder

zuidwaard. Ook heet het onderscheidshalve, Tambo el
Nachel, of Yambo onder de palmboomen, omdat al
daar zeer veele boomen van deeze foort ftaan (b).
v-

-

-

'Er

--

* -

----(h). Yambo is het Jambia der ouden.

M
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B U sc H1N G beschrijft in zijn Afte, tweede uitgaaf van
177 I.
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'Er is, insgelijks, eene bron van het voortreflijkst
water. - . Yambo is ook eene rustplaats van den
TEmir Hadsje, als hij met de karavaan naar Mekka
trekt en van daar te rug komt. - Doch, niette

genftaande alle deeze voorrechten, ontbrak het ech

ter het oude Yambo aan eene haven, en de koop
vaardijfchepen doen liever het nieuwe Yambo aan,
offchoon hier geen ander water te vinden is, dan
-'t geen men uit vijvers fchept, die door den re
gen gevuld worden.
- Het tegenwoordige Yambo werd, na de verove
ring van Egypte door Sultan s-E LIM, eene aan
zienlijke plaats : want de krijgsnoodwendigheden

voor de bezittingen der overwonnen plaatsen in
Arabie, en de graanen, die uit Egypte naar Mek
ka en Medina gebragt werden, gingen van Suez
over Yambo; en, tot beter verdediging der plaats,
- - - ,''

, '

'

-

-

. . . .

bouw

-

.

.

.

t
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-

t
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1771.f: 556, Janbo, of Janbu, Jamba of Jambo, als
een fteedje of kasteel, op den weg , welken de Egypti
fche karavaan naar Mekka neemt, acht dagreizen van Me

dina, en ééne dagreis van den Arabischen zeeboezem ,
aan welken zij eene haven heeft, daar Afrikaanfche be

devaartgangers landen, en zich te Yambo met de gemel,
de karavaan vereenigen. De plaats heeft haaren naam
van eene bron. 'Er zijn ook wei- en bouwlanden , da

delboomen, enz. B U sc H1N G heeft dus hier, volgens
B R U c E , geen onderscheid tusschen een oud en nieuw

Yambo waargenomen; - ook NIE BU HR niet, die van
de haven op eene bijzondere plaat eene afbeelding ge
geeven heeft. Men ziet er ook eene tekening van op
de nevensgaande landkaart van den heer BRUc E. Aanm,’’

uit het meer gemelde Anhang. f. 119, 12o.
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bouwde s INAN Basfa hier een kasteel, waarin

twee honderd janitfaaren liggen, afstamlingen van
die geenen , welken Sinan allereerst herwaard
zond. -

Men houdt de inwooners van Yambo

voor de wildste lieden aan de Roode zee, en de

janitfaaren geeven hun in alle foorten van wrevel
en geweldenarijen niets toe. Bij onze aankomst
hoorden wij sterk fchieten. Wij gingen des niet
- aan land ; te meer, wijl wij reeds vernomen had

den, dat de janitfaaren en inwooners, federt eene
week, handgemeen waren.

Ik wilde hen daarin niet

ftooren, maar hun volkomen tijd laaten, om elkan
der om te brengen.

Tegens den avond kwam de havenkapitein , met
twee janitfaaren, aan boord, en begeerde buskruid.
Toen ik hem vroeg, hoe veele 'er , federt eene
week, dat zij oneens waren geweest, daaglijks ge
fneuveld waren ; antwoordde hij, niet veele; daag

lijks veelligt honderd, op den eenen dag meer, op
den anderen minder, doch meestal Arabiers. - In

tusfchen, hoorde ik, naderhand, dat maar één, en
wel door den val van een paard, gekwetst was. Zij
wilden mijn fchip met geweld in de haven brengen;
doch, wijl ik niet onder het bereik van het geschut
des kasteels lag, en ik met een gunstigen wind ter
ftond weder onder zeil kon gaan, liet ik mij door hun
raazen en tieren niet verfchrikken. Ik dreigde hen
integendeel, met geweld aan ftrand te zullen laaten
zetten, bijaldien zij niet goedwillig heenginge,:. Na hun vertrek hoorde ik sterk fchieten, en de ge
heele plaats was verlicht. Mijn fcheepskapitein sloeg

mij derhalve voor, verder te zeilen, maar hij be
dacht zich ras weder, en wierp het anker uit bij
het graf van eenen heilig, daar wij volkomen zeker
zouden zijn.

-

Ge

I. BoEK. x. AFDEELING.

, 14:

'Geduurende den nacht, kwam de havenkapitein
weder aan boord met drie officieren bij zich. Na

eenige woordwisseling liet ik ze in het fchip ko
men; doch uit voorzorg mijne manschap wapenen.

Maar zij gedroegen zich zeer hoflijk, groetende
ons terstond met falam aleikum. - De drie offi
cieren waren aartige jonge lieden , doch zagen 'er
zieklijk uit, waren naar de landswijze gekleed, en
hadden ieder eene korte werpfpies in de hand,
welker fchaft nagenoeg vier en een halven voet

en de punt negen duimen lang, en met twee of

drie ijzeren haaken voorzien was. Voorts was de
fpies , op verscheidene plaatfen , met koperdraad

omwonden, en onder met ijzer beslagen.
Zij vroegen mij, van waar ik kwam; en, toen
zij hoorden , van Konstantinopel en Kairo , on
derzochten zij , of ik de arts van Ali bei, en
die man was , welke aan den Sjerif was aanbevo
den. Ik antwoordde : wanneer MET IK AL Aga
hun bericht daarvan gegeeven had, zoo was ik die

man. Zij zeiden mij, dat zij afgezonden waren,
om mij te verwelkomen , en naar hunnen heer te
verzellen. Ik verzocht , mij hem onderdaanigst
aantebeveelen , maar mij te verfchoonen omtrent
het bezoek, wijl ik mij, des avonds, omtrent tien
uur, niet wilde waagen in eene stad, daar zoo vee
1e verwarring heerschte. Doch zij verzekerden mij,
dat de twist bijgelegd, en het fchieten enkel vreug

debetuiging over den geflooten vrede was. - Het
verfchil was over een kameel ontstaan ; en, wijl,
geduurende het gevecht, al het buskruid verfchoo
ten was, waren de oudste inwooners van mee

ning, een kameel buiten de stad te leiden, en het
dier wegens het voorgevallene uittefchelden. Met
verweet hetzelve , dat het menfchen omgebragt ,
I. DE EL.
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de ftad, het huis des Aga en het kasteel met

brandstichting gedreigd, den grooten Heer en den
Sjerif van Mekka, als den fouvereinen van beide
partijen, alle onheil op den hals gewenscht, en
eindelijk gedreigd had, de tarwe, naar Mekka be
ftemd , te bederven. Zoo werd het kameel een'
geheelen namiddag beschimpt. Eindelijk doorboor
de een ieder het met zijne lans , en men wijdde
het, met eene foort van gebed, en met duizend
vloeken, den helfchen goden ten offer.

Daarna

ging een ieder vergenoegd, en wel te vrede naar
zijn huis.

-

De leezer zal hierin eenige fpooren van den Aza
zel , of zoenbok der Jooden vinden, die, met de
zonden des volks belaaden, in de woestijn gejaagd
werd (*).
Den volgenden morgen , ging ik in het kasteel,
om den beiden Aga's mijne opwachting te maa
ken. Ik vond ze op eene hooge bank, met Perfi
fche tapijten belegd. Veertig mannen, onder wel
ken fommigen reeds taamlijk oud waren, zaten op
tapijten in een halven kring om hen. Zij beje
genden mij zeer hoflijk, en waren ook in hunne
vraagen bescheiden. Zij deeden onderzoek naar den
toestand van Kairo, en of AB o U DAHAB bereids

opgebrooken was? Doch, ik ontweek het antwoord
zoo veel ik kon, en zeide alleenlijk, dat hij zich,

naar men mij verzekerd had, sterk toerustte; maar
ik hoopte, dat alles goed zou afloopen. - De
lieden geloofden , dat ik het vertrouwen van Ali
Bei

(*) LE v1T. XVI: 15.

-
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Bei bezat, en hij van den aanval op Mekka afge
zien had. - Dit was zeer gewenscht voor mij,

dewijl ik daardoor tegen alle beleediging gedekt
was. - -De Aga beval ook terstond, mij een huis
aantewijzen.

Mijn fcheepskapitein kwam eerst een halve uur
na mij te huis. Ik vernam van hem , dat de ha
venmeester in het fchip geweest was, en hetzelve

voor den Sjerif had willen huuren, om tarwe en
eenige bedevaartgangers naar Mekka te brengen.

Dan, de Aga had, nadat ik mijne opwachting bij
hem gemaakt had, hem bij zich ontbooden , en

hem gezegd , dat hij vrij was, en van niemand,
dan van mij , bevelen behoefde aanteneemen. -

De Aga was ook zoo vriendlijk, dat hij mij eenen
zijner dienstbooden zond, om aan mijne deur wacht

te houden, opdat geen inwooner van Yambo in
mijn huis drong, en mij beleedigde.

Tot hiertoe ging alles zeer goed. Maar ik heb
eene aanmerking gemaakt, welke ik altijd waar be
vonden heb , naamlijk : dat een al te gelukkig be
gin in deeze landen, gemeenlijk, droevig eindigt. Toen ik te Aleppo was, maakte ik kennis liet

een zeer aanzienlijken man, s1D1 AL1 genaamd,
die uit Tripoli geboortig , en een goed vriend van
den Engelfchen arts aldaar, Doctor R Uss E L ,
was. Deeze man stond in naauwe verbindtenis met
den Kadi van Medina, en beval mij in een brief,
dien hij mij mede gaf, zeer ernstig aan zijne be
fcherming. Ik ontdekte, dat deeze man juist in de
ftad was, om graanen naar Medina te zenden. Hij
werd ras gewaar, dat ik naar hem vernam, en gaf
mij des avonds om acht uur een bezoek. - Ik

had wel verbooden, iemand bij mij toetelaaten ;
maar
K 2
:
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maar een zoo aanzienlijk man opende alle deuren.

Ik was met mijne werktuigen bezig, toen hij in
mijne kamer trad , en, zonder mij aantezien, of
zijne nieuwsgierigheid te ontfchuldigen, van het
teleskoop tot het horologie, van het horologie tot

het quadrant, en van dit tot den thermometer ging,
en steeds uitriep : Ach, hoe fchoon ! hoe fchoon !
Hij beschouwde ze met de uiterste opmerkzaam
heid, en betoonde , bij hunne behandeling , zoo
veel voorzigtigheid, dat ik ras waarnam, dat hij

een man moest zijn, dien het gebruik van sterre
kundige werktuigen niet onbekend was. Hij had
zich, te Konftantinopel, in de weetenschappen ge

oeffend, kende de grondregels der landmeetkunde
taamlijk wel, en verftond Euclides, voor zoo verre

de vlakke driehoeksmeeting aangaat, grondig. De
klootfche driehoeksmeeting verstond hij in 't geheel
niet; en zijne geheele sterrekunde liep op enkel fter

rewichlaarij en de leer van den invloed der dwaal
fterren uit. .

Deeze man zocht nu, met iever, mijnen omgang.
Hij bad mij, hem te vergunnen, mijne waarneemin
gen bij te woonen; en, wijl hij de verdeeling onzer
uurwerken kende, hem den tijd te laaten tellen. Ik
ftond hem dit zeer gaarn toe. In vergelding van
dat, deelde hij mij een bericht aangaande de regee
ring deezer stad mede. - De beide stadhouders wa

ren flaaven des Sjerifs van Mekka, en zulke slech
te verachtlijke menschen, dat het zwaar te beslis

fen zou zijn, wie de nietswaardigste van hun was.
Alleen de vrees had hen te rug gehouden, mij te
plonderen », en , nog onlangs, was een Europeër,
op zijne reis naar Indie, hier verdweenen, welken

zij, waarschijnlijk, in de gevangenis hadden laaten
vermoorden. - Deeze berichten waren mij, ze
v

ker
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kerlijk, niet aangenaam, maar ik bleef onverschrok
ken , en verzekerde mijnen Kadi , dat ik voor dit
flecht volk niet bevreesd was ; doch ook niet

verkoos, lang onder hen te leeven. - Hij liet mij
verzoeken, dat mijn kapitein een deel tarwe voor
hem mede naar Dsjidda mogt neemen; 't welk ik
toeliet ; . doch ik verzocht daartegen weder de vol

gende gedienstigheid van hem: - -

- s

'a

De Kadi was met eene zuster des Scheiks van

Beder Hunein van den stam Harb getrouwd, en
deeze man had mij eene plant van den balfem van
Mekka beloofd. Op mijn verzoek, was de Kadi

bereid, iemand met een kameel aan zijnen be
huuwdbroeder te zenden, om die plant van hem
aftehaalen , en ze mij gantsch ongeschonden, met
bloeifels en vruchten, en zonder kwetsing van den

ftam of de takken, in eene mat wel ingepakt,
overtebrengen. - Ik kreeg, indedaad, drie dagen
daarna de plant, maar zonder bloesfems. De vruch
ten waren volkomen en fchoon , dech niet allen
even ryp. Teffens zond hij mij eene flesch zuive

ren balfem, zoo als hij, in dit jaar, uit den boom
gevloeid was, en verhaalde mij veel aangaande de
behandeling en toebereiding van deezen balfem. Ook

vertelde hij mij de volgende aartige anekdote we
gens zijnen oorsprong: - ,,God had deeze plant

niet in de zesdaagfche fchepping, teffens met de
andere gewassen, voortgebragt ; maar, Moham
med, toen hij den stamme Harb , en den Be

ni Koreisj, als zij nog heidenen waren, de drie
laatste bloedige veldslagen bij Beder Hunein gele
verd had, had God gebeden, uit het bloed der
verflagenen, op het slagveld, een balsemboombosch
te2 doen
voortkomen; gelijk
ge
s . . .
K 3ook, op zijne bede,
fchied,
-

-

15o DE REIS VAN J. BRUCE VERKORT.
fchied was. Met dien balfem , had hij zelfs de
wonden der dooden bestreeken, en allen, die reeds
te vooren bestemd waren , om goede Mufelmannen,
te worden, waren weder leevendig geworden.” Bij deeze vertelling fchudde ik fterk het hoofd,
Dan mijn Kadi lachte, bij die gelegenheid, zoo"

hartlyk, dat ik ras bemerkte , dat hij 'er zelf niet
veel van geloofde.
Des avonds voor mijn vertrek, kreeg ik nog een

onverwacht bezoek van den jongsten der beide
Aga's, - Na veel klaagen over ingebeelde ziek
ten, en bede om geheimhouding, verzocht hij mij.
eindelijk in vertrouwen , hem een langzaam wer
kend vergif te geeven, om zijnen broeder, zonder
dat het vermoeden verwekte, en, na verloop van
eenigen tijd, uit den weg te ruimen.

Maar ik

wees hem volstrekt af, zeggende , dat al het

goud en zilver der waereld mij niet beweegen zou,
ook zelfs maar den geringften bedelaar op de straat te

vergeeven; omdat mijn geweeten mij zulks verbood.
Hij antwoordde 'er alleen dit op : ,, Dan zijn uwe
zeden niet zoo , als de onzen.” Ik hernam zeer

koel: - De mijnen zijn, Gode zij dank, zoo niet;
en dus fcheidden wij van elkander,

Yambo ligt op 24° 3'35" noordlijke breedte, en
33° 16' 36" lengte oostwaard van den middagcir
kel van Greenwich. De hoogste stand des barome

ters was, den drie en twintigsten van Grasmaand,
op 27° 8', en de laagste, den zeven en twintigsten,

dier maand, op 26° 11'. En de thermometer stond,
den vier en twintigsten van Grasmaand, des mid
dags ten twee uur, op 91°, terwijl deszelfs laag

fte stand was, den zes en twintigsten dier

":

2
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des morgens vroeg, 66°. - Men houdt de plaats
voor ongezond ; maar , geduurende mijn verblijf

aldaar, heerschte er geene besmetlijke ziekte.
De vertraaging, door het inlaaden der tarwe,
welker hoeveelheid, door eene overeenstemming van

mijnen fchipper met den Kadi nog verdubbeld werd,
hield mij, tegen mijnen zin tot den zeven en twin
tigften van Grasmaand, te Yambo op. - Ik was

niet weinig bezorgd, onder zulke godlooze men
fchen te woonen, die enkel door vrees te rug ge
houden werden , mij te plonderen en te vermoor

den. Was 'er, bijvoorbeeld, tijding van den dood'
van Ali Bei gekomen, ik zou zonder redding
verlooren geweest zijn. - Intusfchen, was ik van
leevensmiddelen wel verzorgd. De Aga had bevo
1en , ons daaglijks een fchaap, een zekere maat
bier, doch welk flecht was, en zeer goed tarwen
brood te geeven. - En veele lieden, die mij, als

arts, wegens hunne gezondheid , om raad hadden
gevraagd, vereerden mij dadels, honig en veele an
dere ververfchingen , zoodat wij geen gebrek aan
iets hadden. Ook voeren wij dikwijls met booten
in de zee, om te visfchen , en , wijl ik drie har
poenen, met de noodige lijnen, had medegebragt,
kwam ik zelden te rug, zonder vier of vijf dolfij
nen, of zeezwijnen gedood te hebben. De vangst"
met hoeken was, insgelijks, voortreflijk ; en uitt
het huis, waarin wij woonden, vingen wij veele:

visfchen, waaronder fommigen zeer goed waren. Aan azijn ontbrak het te Yambo niet. Uiën en al
lerhande andere groente kreegen wij van Raddua; .

en wijl wij allen goede koks waren, maakten wij
goede fier.

-

,

.

--

.
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Den acht en twintigsten van Grasmaand, ging ik
-

-

-
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met eene laading tarwe, en met nog drie reizigers,

van Yambo weder onder zeil.

De wind was gun

ftig, en bij mijne vergunning, om tarwe te laaden,
had ik dit voordeel, dat mijn schipper besloot, zoo.
fterk te zeilen, als mooglijk was. - Een onzer rei
zigers was, naar het fcheen, zeer ziek, en, op zijn
verlangen, ankerden wij te Diar, eene kleine ronde
baven, welker invaart tegen het noordoosten is. Zij
heeft overal eene diepte van drie vademen, en de
fchepen liggen er tegen alle winden beveiligd. Hier vond ik voor de eerste maal planten van den

zoogenaamde rackboom, die in menigte wies op

plaatsen, die, ten tijde van den vloed, door het
zeewater bespoeld worden; en dikwijls vond ik plaat
fen, daar het water twee voeten hoog aan den stam,
gestaan had.
- . .
: : : : : :

j

-

-

-

-

-

- Den negen en twintigsten vertrokken wij, des mor
gens vroeg van Diar, zeilden eerst de kleine kaap
Ras el Himma, vervolgens de haven Maibied, met

de ankerplaats El Horma, en den berg Soub voorbij,
en kwamen , ten vier uur, bij eene plaats, Harar,

genaamd, ten anker. - Den volgenden morgen
liepen wij van hier weder uit, doch vorderden, we

gens tegenwind, maar zeer weinig. Wij bemerkten
ras, dat eene menigte haien rondom ons fchip zwom,

waaronder veele grooten waren. Zij fcheenen zeer,
ftout te zijn, en wij meenden zelfs, dat fommigen ,
aan boord zochten te fpringen. Schoon mijne har-f
poenen maar klein, en enkel voor dolfijnen gefchikt,
waren, waagde ik het echter eenen der grootften.
daarmede aantetasten. Ik trof hem juist in den nek;,
doch, wijl wij niet ervaren genoeg waren, óm de ,

lijnen zoo te leggen, dat zij, zonder te verwarren,
konden afloopen, en de hai, na eerst omtrent twee

voeten in de hoogte gefprongen te hebben, zeer fuel
-

*

* *-'

'

'

-

-

-

-
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onderduikte, brak de lijn, die niet wel afliep, in
ftukken, en de hai ging met de harpoen door. Op',
dat zelve oogenblik verdweenen ook alle de anders:

ren. - De fcheepskapitein verzekerde mij, dat deezef,
visfchen, zoo ras zij bloed verneemen," den gewon-,
den visch niet verlaaten, voor dat zij hem in ftukken
gefcheurd hebben. en o
zod| | | | | | * * *
is
& b . . . . . . . » 'ois Boit Wijl de wind sterker en gunstiger werd, bereikten 3

wij, omtrent den middag, de haven Rabak, en lie-f
ten aldaar het anker vallen. Het is een kleine havens
op de noorder breedte van 22° 35 30%. De mond,
welks opening tegens het oostnoordoosten is, is om
trent een vierde eener mijl breed. - De stad Rabak

ligt vier Engelsche mijlen noordoostwaard van daar.
De inwooners der stad bragten ons watermeloenen,

en lederen zakken vol water. Bij de stad is eene bron
van zeer goed water, waarvan de fchepen gemaklijk

een goeden voorraad kunnen opdoen.

Het omliggend land is vlak en onbebouwd, doch
fchijnt niet zoo dor , als omtrent Yambo. - Uit

het verfche water besloot ik, dat het hier fomtijds
in de gebergten regende, te meer, omdat wij den
noordlijken keerkring reeds -taamlijk verre voorbij
waren, daar men, nagenoeg te Ras el Himma, on
der is.

-

t

Den tweeden van Bloeimaand gingen wij, met
een zwakken wind, van Rabak weder onder zeil.

Kort daarna kwamen wij voorbij het plaatsje Deneb,
daar wij eenige palmboomen zagen. De haven daar
bij is maar klein, en heeft niet veel te beduiden,
wijl zij tegens het zuiden open ligt, en de zee hier

ontzaglijk hoog gaat.
t .. . . .

**

*

-

K 5

-'

-
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Vervolgens zeilden wij langs verscheidene eilan

den, en lieten, des namiddags, omtrent vier uur,
bij het eilandje Ladfjak, het anker vallen. - Den
derden vertrokken wij, ten vier uur des morgens,
weder van daar, onzen koers westzuidwestwaard'

neemende. Na eene uur zeilens, voeren wij Ras
Hateba , of de boschachtige kaap , voorbij. Kort
daarna verhief zich de wind , en des namiddags
ten vier uur, wierpen wij in de haven van Dsjidda
het anker uit. De bedienden van het tolhuis namen

onze bagaadje terstond in bewaaring.

--

-
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E L F DE A F DE E L IN G.
oNTM oE TING EN te Dsjidda. - Bezoek bij den
Vizier. - Onlusten in de faktorij. - Hoflijk
heid der Engelfche kooplieden in Oostindie. -

Veelwijverij, - Vertrek van Djidda.
haven van Ds J 1DDA is zeer groot. Zij be
D.
ftaat uit veele ondiepten, kleine eilanden , en ver
borgene klippen; doch tusfchen beiden is diep wa
ter. De fchepen zijn hier tegen alle winden be

veiligd. Men heeft hier zulke voortreflijke lootfen,
dat men van geene ongelukken bij het invaaren
hoort. - De kapitein NE wLAND heeft eene net
te tekening van deeze haven gegeeven, - Doch
de kaart, die men heeft van den zeehoezem tus
fchen Dsjidda en Mocha , is zeer onnaauwkeurig,

en dus gevaarlijk, om er zich op te verlaaten. Ondertusschen heeft de heer N 1E RUHR, tot beter,

kennis deezer zee veel toegebragt; en ik hoop, dat,
de heer DAL R x MPLE het verder voltooien zal.

Ik kwam met de koorts te Dsjidda, en zag er,
zoo ongedaan en zoo morfig uit, als een Turksch,
matroes. De Emir, hahar, of kapitein der haven,

verwonderde zich grootlijks, toen hij hoorde,
-

* -->

:
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ik een Engelschman was, en mij, door zijnen
dienstknecht, naar het Bengaalfche huis liet bren
gen. - Hij kende alle de kapiteins bij naam, en
ik verzocht hem, mij naar een Schotlander, en die
daarenboven een nabestaande van mij was, te ge

leiden. - -Doch deeze ontving mij zeer onvriend
lijk ; en toen ik hem bij zijnen naam aanfprak,
noemde hij mij een flecht mensch, eenen dief, een'

bedrieger en renegaat, en dreigde mij , zoo ik niet

terftond heen ging, van de trap naar beneden te
zullen stooten. Op eene zoo harde bejegening ant

woordde ik niets. Ik ging heen, en hoorde in het
weggaan nog veele vloeken, welken hij mij nadon
derde. Ik was, onder dit alles, zeer bedaard, want

ik had voor meer dan duizend zecchijnen crediet
bij den Vizier van Dfjidda.
-

&

-

De dienstknecht, die mij geleidde, stond over
deeze onbillijke bejegening niet weinig verbaasd,
en beloofde mij, dat hij mij bij den besten der
Engelfche kapiteins wilde brengen. - Nu kwam
ik bij den kapitein T HoRN HIL L, tot wien ik met
fchroom naderde, wijl ik de voorige groete niet gaarn,
herhaald wilde hebben. - Kapitein Thornhill zag

mij stijf aan , en toen hij hoorde, dat ik een En
gelschman en ziek geweest was, liet hij mij door
zijnen Portugeefchen dienstknecht naar den kok
brengen, met bevel, om mij zoo veel foep en
vleesch te geeven, als ik eeten wilde. - De
dienstboode bragt mij op eene opene plaats, daar
de Oostindische kapiteins hunne waaren pleegen

uittestallen , en van daar in een bedekten

gang ,

naar een stal gelijkende. Hier werd mijne maaltijd

Voor mij aangerecht. Veele Engelfche en Oostin
difche matroozen kwamen mij zien , en waren al
len van meening, dat ik een Turk was, en er
-

-
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als eens fpitsboef uitzag. Ik viel hier in een die
pen flaap. .
••

-

-@

-

Ka -

C

225

Mijne bedienden hadden, intusschen, mijne ba
gaadje naar het tolhuis gebragt, terwijl sommigen
aan het fchip waren gebleeven, om te beletten,
dat 'er niet van gestolen wierd. - De rWizier
begon, mijne pakkaadje te doorzoeken, en kon niet
begrijpen, dat de zonderlinge kassen, waarin mij
Me werktuigen waren, aan eenen man van zoo ge
ring aanzien zouden toebehooren, en hoopte, hier

zou iets te plonderen vallen. Wegens ongeduld,
kon hij zoo lang niet wachten, tot dat mijne dienst

booden de sleutels tot de koffers haalden, maar hij
beval ze zonder die te openen, 't welk zij zeer be
hendig wisten te doen. - Het eerste, dat den
Vizier in de oogen viel, was de Firman des Turk
fchen keizers, fraai gefchreeven, het opschrift met

goud stof bestrooid, en in groen taft ingewon
den. -

Verder een brief van den Franfchen kon

ful te Smirna , heer PE Ysso N EL , aan den Chan

der Tartaaren, in een zak van wit atlas; welken
ik niet had kunnen overgeeven , omdat de Chan
toen gevangen op Rhodus was. - ' Vervolgens
een groen en gouden zak met brieven aan den Sje
rif van Mekka; - nog een van karmozijnrood at

las met brieven aan den zwaarddraager des Sje
rifs ; - en eindelijk een brief van Ali Bei aan hem
zelven, die in den hoogen toon van een Oosterfchen
vorst aan zijnen slaaf geschreeven was. . .
.

In den laatsten klaagde Ali Bei over het

:

der hooge amptenaaren te Dsjidda, Mekka en in af
dere landen des Sjerifs. Hij hoorde, dat de zaa
ken kwaalijk bestierd wierden ; dat de kooplieden

beroofd wierden ; en waarschouwde, dat, zoo ik
-

niet
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niet beter behandeld wierd, zij in Mekka zelf zou
den getuchtigd worden. - Het was nu bekend,
dat Abou Dahab, in het volgende jaar, te Mekka
zou komen, om den Sjerif te straffen, die den Bei
beleedigd had.
-

De Vizier was nu ten uiterste ontsteld , en deed
mijnen dienstbooden sterke verwijtingen, dat zij hem
niet gezegd hadden, wie ik was. Hij gaf bevel, om

de kassen, zoo goed hij kon, weder toe te maaken,
en begaf zich met vijftig naakte zwarte krijgsknech
ten naar het Bengaalsche huis. De geheele faktorij
geraakte, door dat onverwacht bezoek, in groote
verlegenheid. Want zes en twintig jaaren geleden,
werden veertien Engelfche kooplieden, die met Oost
indifche waaren op Dsjidda handelden , door dit
woeste volk , in eenen opftand vermoord. - De
Vizier stond verbaasd, dat ik de man was, dien alle
die fraaie zaaken toebehoorden, voor wien de Sul

tan en de Bei zelf brieven geschreeven hadden, en
kon niet begrijpen, waarom ik zoo flecht gekleed
was.

Ik toonde hem , dat ik zulks deels om de

reis , en deels ook uit gebrek gedaan had ; dewijl
alle mijne bagaadje in het tolhuis was.
Ik ontdekte mij nu aan den kapitein THORNHILL,
die zich over mijn verhaal grootlijks vermaakte, en
met wien ik, naderhand, in de vertrouwdste vriend
fchap leefde. - Ik kreeg nu de fterkste brieven van

aanbeveeling aan den Naybe van Masuah, aan den
koning van Abysfinie , en zijnen staatsdienaar MI
GHA é L. s UH U L, en den koning van Sennaar. -

Metikal Aga leefde met de Engelfchen te Dsjidda
zeer vertrouwlijk.

Zij hadden hem , door groote

gefchenken, geheel aan zich verbonden. Hij was
een flaaf, uit Abysfinie afkomstig, en had het be
-

ftier

n

--

-
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fier over den verkoop van het goud, elpenbeen, zi
vet en andere kostbaare waaren des konings en zij
ner staatsdienaaren, welke met gereed geld betaald
werden. - In plaats van betaaling, verzorgde

hij Michaël van fchietgeweer ; en dit stelde deezen in staat, om zich meester van Abysfinie te maa
ken , den koning te dooden, en eenen anderen op
den troon te zetten.

-

De Naybe van Masuah, wiens eiland den grooten
Heer toebehoorde, en een stuk van het stadhouder
fchap des Bassa van Dsjidda was , had reeds ge
zocht, het Turkfche juk af te schudden, en zich

onafhanglijk te maaken.

Hij betaalde geene fchat

ting, en de Basfa, die geen krijgsvolk had, kon

hem niet daartoe dwingen, wijl hij aan de Abysfi
nifche zijde der Roode zee lag. en de Basfa kwamen eindelijk

Metikal Aga

wet elkander

overeen

Het eiland en gebied van Mafuah werd, tegens eene
jaarlijksche fom, aan den eersten opgedraagen, en
deeze stelde nu Michaël, stadhouder van Tigree,
tot ontvanger der fchattingen aan. - De Naybe
betaalde nu op zijn tijd; wijl hij zijne leevensmid

delen uit Tigree moest hebben , en Michaël zijn
geheel land in acht dagen had kunnen inneemen;
welk, daarenboven, nog, eertijds, aan Abyssinie

had behoord. -

Metikal was dus een man van

groote magt en invloed, en ik moest, al wat ik kon,

in 't werk stellen, om hem in mijn belang te krij
gen •

»

*

* *

*

De brieven van Ali Bei maakten, bij deezen goe
den man, een gunstigen indruk voor mij, en het
geschenk van een paar fraaie pistoolen verwierf mij
zijne gunst volkomen. - De Engelfchen, die hier

zeer magtig waren, ondersteunden mij krachtdaadig.
Zij

-
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Zij bewoogen Metikal Aga , eenen zijner lieden,
met bijzondere brieven, te gelijk met mij, te laa
ten mede reizen, om te zien, hoe ik zou ontvan

gen worden. - Deeze toerusting vereischte nog
eenigen tijd, en ik besloot nu , door het overig

gedeelte van den Arabischen zeeboezem mijne vaart
VOOTtteZetten,

-

Onder alle de nieuwe zaaken, welken ik hier zag,

deed mij de wijze, waarop de handel hier gedree
ven wordt, allermeest verbaasd staan. - Hier lá
gen toen negen Oostindische fchepen , van welken

ik eenigen op twee honderd duizend ponden fter
ling fchatte. Een Turksch koopman te Mekka ,
dertig uuren reizens (a) van hier, eene plaats,

.

r

'

-

.

daar

.

-

***

-

-

-

(a) In het meergemelde uittreksel uit J. BRU cE's reis

door E. w. cUHN, te Rinteln gedrukt, lees ik : dertig
dagreizen van hier. Had die fchrijver maar het oog gefla
gen op de landkaart van Arabie, hij zou ras gezien heb
ben , dat Dsjidda . en Mekka geene dertig dagreizen van
elkander gelegen zijn. - Ook heeft de heer B R U c &

niet thirty days-, maar, thirty hours yourney, dat is, eene
reis, niet van dertig dagen, maar van dertig uuren, duid
lijk en wel gefchreeven. Ondertusschen vind ik , in de
Hoogduitsche vertaaling van J. BRU c E's reis door D. J. J.
vo L. K MAN N , denzelven misslag begaan. Ook zie ik

dat Professor B LUM E NB Ach, in zijne Anmerkungen zum
erften band, f: 250. dien opgemerkt heeft. Men kan het,
in die vertaaling, als eene enkele misvatting, of veelligt
wel als eene fchrijf- of drukfout laaten doorgaan. Doch dat

de schrijver der verkorting van B RUcE's reis in 't Hoog
duitsch zulks niet ontdekt, maar letterlijk nagefchreeven
heeft, is onverschoonlijker. 't Is teffens een nieuw be
wijs,

16i
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daar geen Christen mag komen, terwijl, intus
fchen, het geheele land voor de Turken ter vlugt

openstaat, biedt zich aan, de laading van vier der
gemelde schepen te koopen, en een ander van de

zelve natie wil geen koopen, als hij ze niet allen
kan bekomen.

Daarna worden de laadingen van

deeze negen fchepen door de wildste gewesten van

Arabie gevoerd door menschen, met welken nie
mand gaarn alleen zou willen zijn. - Dit is nog
niet genoeg. - Twee Indiaanfche makelaars ko

men dan in het vertrek om den prijs te bestem
men; een voor den Oostindischen kapitein, en de
ander voor den Turkfchen koopman. Zij zijn noch

Christenen, noch Mohammedaanen , maar hebben
het vertrouwen van beiden. Zij zetten zich neer

op een tapijt, neemen een Oostindischen doek, en
breiden dien als eene fervet over hunne handen

uit. Middelerwijl spreeken zij van onverschillige
zaaken , van de aankomst van Oostindische fche
pen en de gebeurenissen van den dag, en na ver
loop van twintig minuuten is de handel over de

laading deezer negen fchepen met de vingeren oii
der den doek geflooten, zonder dat één woord

daarbij gefprooken, of pen en inkt daartoe gebruikt
is. Men weet geen voorbeeld, dat ooit over zoö
daanig een koop twist ontstaan is,

Doch hiermede is het nog niet afgedaan. Be
waaren moeten ook betaald worden.

Dit wordt
vet

*

* *

**

* -1

* **

** *

*

--------

»

-

wijs, dat de heer cUHN zijn uittreksel uit BRU e E's
reis, niet uit het oorspronglijke, maar slechts uit de Hoog,
duitfche vertaaling gemaakt heeft. Aant, des N ED PR de
UIT G.

I. DE E L.

*
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verricht door eenen Moor, een man, die niets voor

zich heeft, dan zijn beroep en zijn karakter. Bij
mijne tegenwoordigheid aldaar was zijn naam IBRA
HIM Saraf, dat is , I B RAHIM de makelaar. Dee
ze man levert een aantal henneppen fakken, die vol

geld zijn, en welken men zoo aanneemt. Hij fchrijft
de fom , die er in is , op den fak, en verzegelt
dien met zijn kachet. Men neemt den fak voor
dat geen , 't welk 'er op ftaat , aan , opent dien

nooit, en zoo lang de fak duurt, geldt hij in Oost
indie voor de fom, die 'er op getekend is.

Dsjidda is een ongezonde plaats, gelijk de gehee
le oostkust der Roode zee.

Even buiten de ftad

begint eene groote woeste vlakte, die zich oost
waard uitstrekt, en door Bedouinen of Land-Ara
biers, in hutten, uit lange bundels van fpartum, of

biesgras, gemaakt, bewoond wordt. Deeze lieden
verzorgen Dsjidda met melk en boter. - Buiten
de stad, is zelfs geen wandelweg, uitgenomen eene
halve mijl zuidwaard aan de zee ; doch daar vindt

men veele stinkende putten, of poelen met stilstaand
water, die veel tot de ongezondheid der plaats
toebrengen.

Deeze ftad ligt niet alleen in de ongezondfte, maar
ook in de onvruchtbaarste streek van Arabie. Zij zou
reeds voorlang verlaaten zijn geweest, bijaldien niet

de nabijheid van Mekka en de aankomst der Oostin
difche fchepen, die eens in 't jaar de fchatten van
dat rijk gewest aanvoeren, hier een sterken koop
handel onderhielden, welke zich door een groot
deel van het Oosten uitbreidt. - Maar Dsjidda zelf

wint 'er niet veel bij.

De inkomsten van den tol

worden , ras, 'grootdeels , naar Mekka, aan den
vorst gezonden, die er gemeenlijk naar haakt » ter
wijl
-
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wijl het overige zijnen hongerigen vrienden en amp
tenaaren ten deele wordt. -

De waaren worden

enkel door Dsjidda doorgevoerd, en het geld, waar

mede zij betaald worden , gaat even zoo ras aan
boord der fchepen. - De leevensmiddelen rijzen
in deezen tijd zeer hoog; en dit is het eenig voor

deel, dat de inwooners daarbij hebben. De jaar
markt duurt, gemeenlijk, zes weeken; als zij geëin
digd is, gaan de vreemdelingen naar Yemen, daar de
mondbehoeften overvloedig en goedkoop zijn.

. 't Is merkwaardig, dat onder alle de Mohamme
daanfche landen geen is, daar zoo weinig mannen
meer dan ééne vrouw hebben, als te Dsjidda en in de
omliggende landstreek (b). Hier is wel het
-

-

v:
lan

»

-

(b) Over de veelwijverij der Oosterlingen, naar de mee
mlng van den heer B R U c E, met de natuur overeenkom

ftig, heeft de hoogleeraar B LUME NBAch l. c. p. 25e,
enz. de volgende aantekening gemaakt:

-

, Over 't geheel verdient deeze meening, welke de

heer Bruce, die anders zoo rechtzinnig is, hier bij
brengt, alle opmerkzaamheid , te meer, vermits zij tot
eene duidlijke bevestiging van deeze twee stellingen, die
zich door haare inlichtende waarheid van zelfs aanprij
zen, dient. De eerste is, dat over de natuurlijke bestem

ming des mensehen tot een monogamisch of polygamisch
huwlijk, dat is , een huwlijk met ééne , of met meer
vrouwen, niets algemeens te zeggen is; dewijl de evenre.

digheid ten aanzien van het aantal van beide geslachten

niet overal hetzelve is. En, ten tweede, dat, bijgevolg,
de geheele vraag aangaande den echtenstaat in het mensch
lijk geslacht geen voorwerp van den godsdienst, maar
t

L, 2
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land van den propheet, en de vrijheid om vier vrou
wente neemen, werd hier allereerst gegeeven. Dan,
Dsjid
-

van de wetgeeving, die op zaaken , de natuurkunde en
de natuurlijke historie betreffende , gegrond is, zijn
moet.”

,, Alleenlijk vergist onze fchrijver zich hier, gelijk in
zoo veele andere gevallen, dat hij zijne onderstellingen,
terstond, al te stout, algemeen maakt, zonder te beden
ken, hoe zeer zij door veelerleie uitzonderingen, groote

bepaalingen kunnen ondergaan. - Men vergelijke, bij
voorbeeld, die plaats der elfde afdeeling van zijn eerste
boek, daar hij zich verzekerd houdt, , dat tot op 50°
, van 90°, onder iederen middagcirkel des aardkloots,
, de evenredigheid der vrouwen tot de mannen, als drie
, tot één zal zijn;” met 't geen hij in de derde afdeeling
van het vijfde boek verhaalt, daar hij, van een huis van
Sjhos (een volk, dat aan de westkust der Roode zee,
nagenoeg, onder den veertienden graad der noordlijke

breedte, woont ) spreekende, zegt, dat het uit vijftig
mannen, en, gelijk het fcheen , uit niet meer dan dertig

vrouwen bestond, waaruit hij besloot, dat zij in mono
gamie, of huwlijk van éénen man met ééne vrouw, leef
den; 't welk ook werklijk, gelijk hij naderhand ontdek
te, zoo bewaarheid bevonden werd. - En in de ge
boortelijsten, welken de heer CAR's T EN NIE B UH R, in
zijne befchrijving van Arabie f: 71, enz. ( der Nederd. Vert.

bladz. 63 - 7o) uit zeer onderscheidene gewesten van
het Oosten medegedeeld heeft, heeft het voorgewende
grooter aantal van geboorene meisjes deels in 't geheel,
geen plaats, en deels is het zoo onbeduidende, dat het,
over het geheel geen bewijsgrond ten behoeve der veel-,
wijverij kan opleveren.”

» Doch,

„
N
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Dsjidda ligt in eene zoo woeste landstreek; m het
ontbreekt hier zoo zeer aan de eerste noodwendig
heden, dat maar weinig inwooners van deeze ver
gunning van Mohammed gebruik kunnen maaken.
De man neemt maar eene vrouw, dewijl hij niet
meer dan eene onderhouden kan; en dit geeft hier
aanleiding tot gebrek aan menfchen, en eene groo
te menigte ongetrouwde vrouwen.

Mohammed heeft, bij zijne vergunning om meer
vrouwen te neemen, gezorgd, dat , 't geen het
welvaaren van zijn volk ten doel had , geene te
gengestelde werking mogt hebben. Hij stond den

man toe, twee, drie of vier vrouwen te neemen,
enkel in geval hij ze geneeren kon. Ook ging hem
het belang deezer vrouwen ter harte ; want een
man, die, volgens deeze vergunning meer vrouwen
nam, moest voor den Kadi bewijzen, dat hij ze,
overeenkomstig haaren rang, onderhouden kon. Met bijzitten, met gekochte , of krijgsgevangene

vrouwen had het eene andere betrekking: ieder kon
ze , tot zijn genoegen, en op haar gevaar, in zoo
groot aantal neemen , als hij wilde ; hij mogt ze
kunnen voeden of niet.

In gelukkig Arabie zijn alle leevensmiddelen goed
-

koop,

-

, Doch, eindelijk, is nog de vraag, of niet de veel
wijverij zelve eene oorzaak kan zijn, dat in de landen,
alwaar zij federt zoo veele eeuwen gebruiklijk is ge

weest, een overweegend aantal van meisjes gebooren
wordt? - Men vergelijke hierover de vernuftige reden,
kavelingen van den ouderen heer Doctor Fo R s TE R in

zijne bemerkungen auffeiner reife um die welt, f 367 u.
f: f."

-

-
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koop, en de grond brengt alle vruchten, die
leevensonderhoud behooren, in menigte voort.
kost het onderhoud van meer vrouwen niet m
dan dat van zoo veele flaavinnen of dienstboo

Zij krijgen dezelve fpijzen, en worden op ge
wijze gekleed. Hierom blijven 'er geene vrou
ongetrouwd, en het menfchengetal wordt 'er
de veelwijverij , integenstelling van de huwl
van éénen man met ééne vrouw , viervouwig
menigvuldigd,

Zeer veele fclnrijvers zijn van meening , da
veelwijverij voor de bevolking van een land na
lig zij. - Dr. AR B UTH No T heeft, in eene
handeling, aan de koninglijke maatschappij der
tenfchappen overgeleverd (*), deeze onderstel
met opzet, zoeken te beweeren. - De met
beroepen zich op de geboortelijsten in Eur

om de fchaadelijkheid der veelwijverij te bewij
omdat hier, bijkans altijd, een gelijk getal jon
en meisjes gebooren wordt. - Maar in het OC

is het zeer verschillende, en de menschen zijn
voedfel , ligchaamsoefeningen, vermaaklijkhec
godsdienst en regeering gantsch anders gesteld;
dat de nakomelingschap van eenen inwooner

Afie zich naar Europeesche geboortelijsten niet
berekenen.

-

Onderzoekt men de zuidlijke landen, en de
len van Mefopotamie, Armenie en Syrie, van

f" tot Aleppo en Antiochie, dan vind ik

gen

"jk twee meisjes tegens één jongen, er is
"-

-

S") Philweph. Transaâ. Vol. xxVII. p,

186.

I. BOEK.

XI. AFDEELING.

167

wel een kleine breuk meer, doch die niet veel be

duidt. - Van Latikea , of Laodicea ad mare ,
langs de Syrische kusten, tot Sidon, is de evenre
digheid, twee en drie vierde, of bijna drie dochters
tegens één zoon. - In Palestina, het landfchap
Haran, omtrent de landengte van Suez , en in de

ftreeken der Delta, is de evenredigheid een weinig
minder dan drie. - Maar van Suez tot de zeeëngte
van Babelmandeb, welk de drie Arabien bevat, kan
men volkomen vier perfoonen van het vrouwlijk, te
gens éénen van het Inanlijk geslacht rekenen; en dee
ze evenredigheid blijft tot aan de linie, en, naar ik
vermoed, nog 30° voorbij dezelve.
Toen ik, in 1769, in gelukkig Arabie was, leerde
ik den Imam of vorst des lands, die te Sana zijn ver

blijf houdt, kennen. Hij was nog geen oud man,
en had echter agt en tagtig kinderen in 't leeven ,
waaronder maar veertien zoons waren. De priester
des Nijls had zeventig kinderen, en daaronder wa
ren meer dan vijftig dochters.

In die landen is het wel niet gebruiklijk, dergelij
ke lijsten te houden; doch ik wendde alle poogingen
aan, om tot kennis der bovengemelde evenredighe

den te geraaken. - Kwam ik in eene stad of dorp,
of reisde ik, over dag, met alle foorten van lieden,
dan vroeg jk geduurig, hoe veele kinderen zij, of

hunne ouders, vrienden en bekenden hadden. Dee

ze was geene bedenklijke vraag, waarop zij zwaa
righeid konden maaken te antwoorden. - Op die
wijze heb ik ten minste naar vier honderd familien
gevraagd, en ik meen uit deeze berichten, met ge
noegzaame zekerheid, een middengetal te kunnen
trekken. - Ik ben verzekerd, dat hetzelve, in de

warme luchtstreek, onder iederen middagcirkel des
L 4
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aardkloots, drie meisjes tegens éénen jongen gee
ven zal,

-

-

- -

Al fchrijven wij ook Mohammed alle die be
kwaamheden niet toe, welken veele hem willen in
geruimd hebben, kunnen wij echter veilig aannee
men , dat hij wel geweeten hebbe , wat in zijne
eigene familie gebeurde, en dat hij de evenredig
heid van vier vrouwlijke geboorten tegen ééne man
lijke wel kon bemerken. Als wetgeever moest hij

de nadeelige gevolgen afkeeren, welken het huw
lijk van éénen man met ééne vrouw, voor zijn rijk,
magt en godsdienst zou gehad hebben. - Daar
om vernieuwde hij de wet, dat het den man vrij

zou staan, vier vrouwen te neemen, die elkander
in eer en rang volkomen gelijk waren. Aan de
vrouwen deelde hij daardoor burgerlijke rechten

mede, en baande haar den weg, om zich van het
verwijt te ontdoen, dat zij, zonder nakomeling
fchap na te laaten, overleeden; een verwijt, welk
* *
*
altijd zoo treffend voor haar was.
Deeze vergunning was dus niet bloot, om de
wellust der mannen te begunstigen , maar het wa
ren verordeningen, die op ftaatkunde en burgerlijke
oogmerken gegrond waren. - Mohammed stond

de echtscheiding toe, zonder dat de man verpligt
was, de reden daarvan te melden, en hij vergun

- de hem, zoo veele bijzitten te hebben, als hij on
derhouden kon. - Doch dat komt merkwaar
dig voor, dat hij eene wet gaf, om vier vrouwen
op eenmaal te moogen trouwen; daar de man toch
de vrijheid had, elken dag eene nieuwe te neemen,
AR B UT HNo T meent, dat vier vrouwen meer

,
-

kinderen van vier mannen, dan van éénen man,
-

zou
e'
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zouden krijgen. Doch dit is nog niet uitgemaakt. Ook is de vraag ten aanzien van Arabie eigenlijk
deeze: - Of vier vrouwen en één man, zij moo
gen getrouwd zijn, of vrijwillig met elkander lee
ven, meer kinderen teelen of niet, dan vier vrou

wen en één man, die gedwongen is om maar met
ééne van die te leeven, terwijl de overigen onge
huuwd, en zonder ooit eenen man gekend te heb
ben, sterven? - Of, met andere woorden : - wie
meer kinderen hebben zal, één man en ééne vrouw,
of één man en vier vrouwen? Eene vraag, welke,
naar mij dunkt, geene oplossing behoeft.
Ik wil nu eene kleine vergelijking tusschen En
geland en Arabie maaken , om mijn gezegde nader
te bewijzen.
,

De vrouwen in Engeland zijn , gemeenlijk, met
haar veertiende jaar, in staat, kinderen te baaren,
- en met haar acht en veertigste jaar houden zij eerst

op. Dus kan eene Engelfche vrouw vier en der
tig jaaren kinderen voortbrengen. Men bemint ze
reeds in haar veertiende of vijftiende jaar ; en

fchenken zij ons kinderen, dan worden zij ons nog
aangenaamer; en eene Engelfche vrouw van acht en
veertig of vijftig jaaren is nog eene zeer behaaglijke

gezellin; en voor een denkenden man zijn de laat
fte jaaren dikwijls aangenaamer dan de eersten.

Men heeft het uitzigt, te samen oud te worden,
en te famen te fterven. Niets is dus een fchoo
ner beeld van het gezellige leeven, dan het huw

lijk van éénen man met ééne vrouw in Engeland
en andere gewesten van Europa.
e

-

w

Eene Arabische vrouw baart reeds in haar elfde

jaar kinderen , maar zij houdt ook reeds in het
-

.

L 5.
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twintigste weder op : haar tijd bedraagt dus maar

negen jaaren. Vier vrouwen te famen geeven zes
en dertig jaaren. Eene Engelfche vrouw, die vier
en dertig jaaren kinderen gebaard heeft, heeft dus
maar twee jaaren minder, dan die vier vrouwen ,

welke, naar Mohammeds wet, geoorloofd zijn; en
neem ik aan, dat eene Engelfche vrouw tot in

haar vijftigste jaar vruchtbaar blijft, dan is de even
redigheid volkomen gelijk.
Doch 'er komt nog eene andere bezwaarlijke om

ftandigheid bij. Een Arabisch meisje van elf jaa
ren kan wel reeds kinderen baaren, maar zij is nog
een kind in het verstand, en dus nog geene rede

lijke gezellin voor den man. - Neemt een man,
in zijn twintigste jaar, eene vrouw, dan is zij,
wanneer hij dertig jaaren oud is, wel is waar, tot

eene gezellin voor hem gefchikt, maar zij wekt zij
ne begeerte niet meer op, en hij kan geene kinderen

meer met haar teelen. Hij moet zijne beste dagen
flijten met eene vrouw, welke hij niet meer bemin
nen kan; en met eene zoodanige moet hij veertig
of vijf en veertig jaaren leeven, zonder dat zijn
huisgezin vermeerderd wordt.

De gronden, welke, bij voorbeeld, in Engeland
tegen de veelwijverij strijden, passen dus niet op
Arabie ; en, in deezen opzigte, zou het tegen
Gods wijsheid strijden, twee natien, onder zulke
verfchillende omstandigheden, aan dezelve wetten
te onderwerpen.

De voorzegging, welke Ismaël en zijne nakome
lingen, de Arabiers, betreft, zie ik als eene der
merkwaardigften van het Oude Testament aan. Zij

was eene der oudften, en had eene bijzondere ver
gOe

w
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goeding ten gronde. - Hagar had niet gezondigd,
offchoon zij met haaren zoon voor Sara in de woes
tijn vlood. - De woestijn had toen geene bewoo
ners; en hoewel Ismaëls nakomelingfchap aan Gods
belofte, Abraham en zijnen zoon Izaak gedaan, geen
deel had (*), vorderde echter de billijkheid eene
vergoeding. - God gaf hem dus de woestijn, wel
ke, voorheen , niemands eigendom was ; waarin

Ismaël een koningrijk zou oprechten , fchoon men
zich geene onwaarschijnlijker omstandigheden kon
voorstellen. Zijne hand zou tegen allen zijn, en de
hand van allen tegen hem: en hij zou woonen voor
het aangezigt van alle zijne broederen (+).
Nooit werd eene voorzegging volkomener ver
vuld. Zij was reeds in de oudste tijden voorhan
den. Voor de tijden van Mofes, ten tijde van Da
vid en Salomo, onder Alexander, onder Augustus

en vervolgens, werd zij bevestigd. En ik beroep
mij op het onderzoek van ieder mensch, of zij niet,
tot op den huidigen dag, in haare volle kracht is,
zonder dat er een ander fchijn van noodzaaklijkheid
voor is, dan alleen de godlijke belofte. - Deeze
voorzegging alleen, in welker waarheid alle gods
diensten overeenstemmen, is op zich zelve een ge
noegzaam bewijs voor de godlijkheid der heilige
Schrift, zonder dat 'er een ander vereischt wordt.

Mohammed verbood zwijnenvleesch en wijn; twee
dingen, die zelfs te vooren in Arabie niet fterk in
ge

(*) G E N. XV: 18.

(f) GEN. XVI: 12.
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gebruik moeten geweest zijn. - 'Er groeien wel drui
ven in de bergen van Yemen, maar zij worden niet
zoo rijp , om 'er wijn van te maaken. De most
wordt door de heete luchtstreek zuur, eer zij zuiver
en drinkbaar wordt. Het blijkt ook niet, dat Ara
bie, voor Mohammeds tijd, een wijnland was. Van zwijnen heb ik in Arabie nooit iets gehoord ;
't zij dan, dat 'er zich eenige wilde zwijnen in de
bosfchen van Sana mogten ophouden. En voor Mo
hammed werd het land door Jooden bewoond. De

eenigen dus, die in Arabie zwijnenvleesch aten,
moesten Christenen zijn. Maar deeze leefden zoo in
den druk, en waren overal zoo veracht, dat nie

mand lust had, hen natevolgen. - Mohammed ver
bood dus, alleen zulke dingen, waartoe de Arabiers

geen trek hadden, en vergunde hun anderen, wel
ke, gelijk hij wist, hun zeer aangenaam waren.
De kooplieden te Dsjidda klaagden zeer over me
-nigvuldige onderdrukkingen, welken zij van den
Sherif van Mekka, en zijne amptenaaren te dulden
hadden. De fchattingen werden van tijd tot tijd ver

hoogd; zij hadden hunne voorrechten verlooren; zij
werden gedwongen, geschenken te geeven; en,
daarna, leeden zij weder nieuwe verdrukkingen,
om hun nieuwe gefchenken afteperfen.
Mijne landgenooten betoonden mij, zoo lang ik

- in het land was, bijzondere vriendschap. Toen ik
te fcheep ging, verzelden zij mij allen tot aan
hoord. - Men klaagt dikwijls over den hoogmoed
der Engelfchen in Oostindie; doch ik heb, te Dsjid
da, niet den minsten fchijn daarvan befpeurd. Ook
was de geheele kaai van Dsjidda vol menfchen, om

de Engelsche groete te zien.

-

-
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Toen ik onder zeil ging, liep teffens een ander
fchip uit, welk Mohammed Abd el Cader, als ftad
houder, naar Dahalak zou brengen. - Dahalak,
dat is, het fchaapherders eiland, is groot, en staat

onder Mafuah; doch het heeft eenen bijzonderen fir
man, of bestelling, welke alle twee jaaren vernieuwd
wordt. - De tegenwoordige ftadhouder was een
Moor en flaaf van den Naybee van Mafuah. Hij was
te Dsjidda geweest, om van Metikal Aga een firman
te bekomen , en zeker Mohammed Dsjibberti zou
met mij gaan, om dien aan den Naybee overtegeeven.
De stadhouder Abd el Cader was maauwlijks te

Mafuah aangekomen, of hij verspreidde, volgens
eene neiging, die men hier te land tot liegen heeft,
dat hij een voornaam man of prins in Dsjidda gelaa
ten had, die in 't kort te Mafuah zou komen: hij
had den Sjerif van Mekka en Metikal Aga groote ge
fchenken medegebragt : daartegen had hij van den

Vizier des Sjerifs, Jousef Kabil, eene groote fom in
goud ontvangen : ook hadden de Engelfchen hem
zoo veel gegeeven, als hij begeerde, en, geduuren

de zijn verblijf te Dsjidda, 't welk van eenige maan
den geweest was, hem ter eere bestendig groote
feesten gegeeven: en toen hij naar den Imam van
Gelukkig Arabie vertrokken was, hadden alle de En
gelfche fchepen, in de haven, de wimpels en vlag
gen laaten waaien, en, drie dagen achter elkander,

van den morgen tot den avond, eerefchooten ge
daan. - Het gevolg van dit alles was, dat de Naybee
van Mafuah verwachtte, eenen man van ongelooflij
ke fchatten, eerlang, in zijne magt te zullen heb
ben. - Dus bragt de leugen van dien onbeschaam
den ftadhouder mij in een grooter gevaar, dan daar
ik mij ooit in bevonden heb; gelijk het vervolg zal
tOOllCIl.
t-

.

- -

*
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De stad Dsjidda ligt op 28° of 1" noorderbreedte,
en 39° 16 45" oostlijke lengte van Greenwich. -

Het weer was hier niet zeer veranderlijk. De wind
was , gemeenlijk , noordwest, doch meer uit het
noorden. Hij fchikte zich naar de strekking van den

zeeboezem; bragt veele dampen aan; en met de jaar
getijden nam deeze nevel toe. In veertien dagen had
den wij maar een enkel maal zuiden wind, welke al
tijd droog was. - De hoogste stand des barometers,
te Dsjidda, was den vijfden van Zomermaand, met

een noordenwind, 26° 6'; en de laagste, den acht
tienden dier maand, bij een noordwestenwind, 25^
7'. - De zwaarste hitte, of hoogste stand des ther

mometers, was den twaalfden van Hooimaand, bij
noordenwind, 97°, en de laagste stand, insgelijks
bij noordenwind, 78°.

TWAALF
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vER TRE K van Dsjidda naar Konfodah. - Aan

komst te Loheia. - Reis naar de zeeëngte der In
difche zee. - Aankomst aldaar. - Terugreis
over Azab naar Loheia.
t

.

*

Den achtsten van Hooimaand des jaars 1769, ver
liet ik de haven van Dsjidda , met een gunstigen
wind. Ik zeilde midden door de Engelfche vloot,
die in de haven voor anker lag. Ieder fchip haal

de de vlag op , en groette ons met elf fchooten ,
uitgenomen mijn Schotlandfche vriend, die ook

wel zijne vlag liet waaien, maar geenen schoot
deed. Hij stond echter op het dek, en riep mij
met zijn fpreekroer toe: ,, Kapitein N-. wenscht
den heer BRU c E eene gelukkige reis.” - Ik
antwoordde hem, insgelijks, door het fpreekroer:

,, Heer BRUc E wenscht den Kapitein N- eene
fpoedige en volkomene te rugkomst van zijn ver
ftand.”

-

Wij zeilden nu langs verscheidene ondiepten,
voeren voorbij veele kleine eilanden, rotsen en kaa

pen, en bereikten den tienden dier maand , des
avonds,

v
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avonds, ten acht uur, eene ankerplaats Merfa Ha
bou geheeten , doch die geene haven kon genaamd
worden.

Den
bou ,
welke
berg,
in een

volgenden morgen verlieten wij Merfa Ha
om naar de haven Konfodah te stevenen ,
men zeer duidlijk kent aan eenen hoogen
die er achter ligt, en , als eene pyramide,
kegelachtigen top eindigt. -

Konfodah beduidt de stad des steekelvarkens, en be
ftaat uit twee honderd armhartige houten hutten ,
die met palmboomtakken bedekt zijn. - De stad ligt
aan een zeeboezem in eene dorre onvruchtbaare

vlakte, die aan kleine witte zandheuvels eindigt. Aan het ftrand groeit niets dan zeer fchoon zee
gras, maar dieper landwaard in waren tuinen. Visch,
melk en boter was hier in overvloed te bekomen. -

Ook de woestijn zag er vrolijker uit, dan andere
woeste plaatsen, waaruit ik besloot, dat het hier,

waarschijnlijk, fomtijds regende, en dit werd ook
door den Emir bevestigd. - De haven mag, eer
tijds, diep, veilig en gemaklijk geweest zijn, maar
tegenwoordig is zij slechts een reé, die door eene
landfpits, welke zich cirkelvormig in zee uitstrekt,
gedekt wordt.
-

-

De stadhouder der plaats, Emir Ferfan, een
Abysfinisch slaaf, verzocht mij aan land te komen,
en onthaalde mij op eene treflijke maaltijd, naar

het gebruik des lands toebereid. Hij verhaalde mij,
dat de kust wel woest, maar wat dieper landwaard
in de grond zoo vruchtbaar was, dat er, vooral
bij eenigen regen, alles weelig tierde.

Ik had, in langen tijd , niets van regen gezien,
of

W
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of gehoord ; zoodat ik, bij het hooren van het
woord regen, een weinig begon te lagchen. Hij
bemerkte dit, en vroeg mij hoflijk naar de oorzaak
van mijn lagchen. - Ik zeide hem, ik had reeds
meer dan twee duizend mijlen gereisd, en zoo wei

nig van regen gehoord, dat, offchoon ik de Ara
bifche taal goed verstond, ik echter op het oogen
blik, toen hij sprak, gevraagd zijnde, wat een re
genbui in 't Arabisch heet, zulks niet zou hebben
kunnen zeggen. Hij zeide mij verder, dat ik nu
naar landen reisde, daar ik regen en taamlijk kou
de winden zou ontmoeten, en het water in de ber
gen harder wordt, dan het drooge land, zoo dat
de lieden daarop kunnen staan. Zij kreegen maar

de rest dier regenbuien; en die maakten echter hun
grootste geluk uit.

Het gefprek met deezen man was mij zeer aan
genaam. Hij was omtrent vijftig jaaren oud, zeer
goed gekleed, en had noch fchietgeweer , noch

mes ; ook was niemand zijner dienstbooden gewa
pend. In het voorhof stonden zestig zeer fchoone
paarden. Wij fpijzigden tegenover dezelven, in
eene kleine zaal, die met Oostindische tapijten be
legd was. De muuren waren met witte steentjes

versierd, welken hij, waarschijnlijk, uit Oostindie
gekreegen had. - Zijn huis zag er van buiten
zeer gemeen uit, en was maar grooter, dan de an
dere. - Hij had redelijke kennis van veele zaa

ken, en sprak zijne taal zeer fierlijk en goed. Hij
verhaalde mij, dat hij de zeven zoonen, die hij
gehad had, in eene maand aan de kinderziekte ver

looren had. Hij ried mij, liever in zijn huis te
overnachten, dan in het fchip te flaapen: want ,
bij deeze gelegenheid vernam ik, dat een Indiaansch

fchip van Mascate, welk zeerooverij pleegde, thans
I. DEEL.
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in de Roode zee kruiste , en , gelijk ik hoorde,
vier ftukken kanon voerde, wegens de pasfaatwin
den nog wel zes maanden daarin zou moeten blij
ven. - Eene tijding, die mij zeer onaangenaam
was ; te meer, toen mijn fchipper mij verhaalde,
dat deeze zeeroovers tot de Bahariens behoorden,

en sterke fchepen hadden. Zij bragten wierook
naar Dsjidda en Madagaskar, vreezende noch be
minnende eenig mensch. Mijn kapitein was zoo
bevreesd voor hun , dat ik moeite had , hem te
weerhouden, van niet naar Dsjidda te rug te kee
reide

Konfodah ligt op 19° 7' noorderbreedte, en is
eene van de ongezondste plaatfen aan de Roode
zee. - Het water is er flecht, en de loevens
middelen duur.

Men kon er alleen geitenvleesch

bekomen , en ook dit was mager. De ankerplaats
is een vierde eener mijl noordwestwaard van het
kasteel; zij bestaat in een zandgrond met flik, en
heeft de diepte van zeven tot tien voeten.

Den veertienden van Hooimaand des morgens ten
zes uur, gingen wij van Konfodah onder zeil. Ik

liet, voorheen , allen ballast over boord werpen,

*

om bij de aankomst des vijands op ondiepten te
kunnen vaaren. Wij waren steeds vol vrees , en
hielden ons op den afstand van drie Engelfche mij
len van de kust. Wij voeren tusfchen veele klip
pen door, en, des namiddags ten vijf uur, voorbij
Ras Heli , welke kaap de grensplaats is tusschen
Temen, of Gelukkig, en Hedsjas, of Woest Ara
bie. Het eerste behoort aan den Imam of koning
van Sana, en het andere aan den Sjerif.
Ik beval mijnen fchipper, dicht onder de kaap te
& Elin
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ankeren. Ik vond de ligging van Ras Heli , en ,
bijgevolg, de grensscheiding van Woest en Geluk
kig Arabie op 18° 36' noorderbreedte. - De
bergen komen hier nader aan de zee. Ik vond de
kusten wel bewoond.

Doch de inwooners waren

oorspronglijk geene Arabiers , maar kwamen van
de tegenover liggende kust , uit de nabijheid van
Azab ; zij waren herders, en hevige vijanden van

Mohammed , voor dat zij zich bij hem voegden;
zij zijn zwart en hebben wollig hair.

De kleine eilanden aan de kust, en de bergen,
dieper landwaard in, naar het oosten, worden door
de Habibs bewoond, een stam van blanke , muit

zuchtige en onafhanglijke Arabieren, die noch aan
den Imam, noch aan den Sierif van Mekka, eenige
onderdaanigheid bewijzen, maar, nu en dan, de
plaatfen langs de kust plonderen. ,,

De zandvlakte die zich, langs den voet der ber
gen, tot Mocha uitstrekt, heet Tehama, in den Bij
bel Tema (a). - Zij heeft weinig

w", ".
het

-

(a) In het meergemelde Anhang u. f. w. vindt men
hierop deeze aantekening: ,, Tehama is niet, gelijk he R
Be Lo T meent, een stuk van het landschap Hedjas.
ABUL F & D A onderscheidt het daarvan, en E DR1s 1 re

kent het tot remen. Volgens den laatsten is dit land vol
bergen, die van de Roode zee beginnen, ook in

dezel

ve uitloopen. Een gedeelte derzelven strekt zich, vol,

gens hem, oostwaard uit.”

-

In de landkaart van Yemen, bij c. N 1E BUHRs be
fchrijving van Arabie gevoegd, komt de geheele west
kust van dat land, langs de Roode zee , onder de be
naaming van TEHA MA voor. Aant. des NEDER D. v 1T g,
M 2

1se DE REIS vANJ. BRUCE VERKORT.
het hier nooit regent, ook geene dieren, uitgeno
men eenige antiloopen. Vogels zijn er ook zeer
weinig, en die men er nog ziet , geeven geen ge
luid.

Den vijftienden zeilden wij, met weinig koelte,
langs de kust heen , meestal op den afstand van
flechts twee mijlen, en fomtijds nog minder. - Wij
voeren voorbij verscheidene havens en kleine eilan
den, en ankerden eindelijk in de haven- Sibt, daar
ik aan land ging, om leevensmiddelen te koopen ;
maar eigenlijk, om te onderzoeken , welke foort
van menfchen de inwooners waren. - De bergen

Kotumbal strekten zich, niet diep landwaard in, uit,
maar waren zoo hoog, als wij nog geenen ontmoet
hadden. - Het dorp Sibt had naauwlijks twintig
arme stroohutten.

Om de plaats ftonden Kokos

palmen , van welker bladeren zij matten en zeilen
maaken.

De bewooners van het dorp heeten Kotrusji, en
zijn een ruuw en beestachtig volk. - Zij zijn
zeer mager, maar wel gefpierd, en hebben zwart,
kroes hair, dat wel lang, doch wollig, gelijk dat

der Negers, is. Om het hoofd droegen zij eene
fnoer van gevlochten palmbladeren, naar het dia
dema der ouden zweemende.

De wijven waren,

doorgaans, leelijk, en gingen naakt, gelijk de man
men; alleenlijk eenige gehuuwden hadden eene flech

te lomp om de middel gewonden. De meisjes van
iederen ouderdom gingen moedernaakt , en fchee
nen van het ongevoeglijke daarvan geen idee te

hebben.

Haare lippen , wenkbraauwen en voor

hoofden waren met spiesglas, het gewoone blanket
fel der wilden op den gantfchen aardbodem , ver

fierd. Zij gedroegen zich in alles gelijk de man
f

-

men ?
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nen ; gingen, zaten en rookten met hun , fchoon
zulks anders tegen de gewoonte der Turkfche en
Arabische vrouwen strijdt,

wij vonden te Sibt geene leevensmiddelen, en
het water was 'er flecht.

Met zonnenondergang

gingen wij weder aan boord, en ankerden, in elf

vademen diepte, omtrent eene Engelsche mijl verré
van 't strand. Te acht uur, kwamen twee meis
jes, nog geene vijftien jaaren oud, al zwemmende,
bij ons aan boord, verzoekende om een weinig
fpiesglas, ter verwing haarer wenkbraauwen. Om

dat zij het zich zoo zuur hadden laaten vallen ,
gaf ik haar iets , 't welk zij in een lap om den

hals bonden. - Ik had dien dag drie haaien ge
vangen, waarvan de grootste nog op het dek lag.
De meisjes kenden de visfchen zeer wel. Zij zei

den, dat wij ze moesten eeten , wijl zij zeer goed
waren, en den mannen krachten gaven. Zij waren
niet jaloersch op elkander.
-

Den zestienden, des morgens vroeg, zeilden wij
weder van hier, doch , wegens tegenwind, konden

wij niet veel vorderen. - Nadat de wind veran
derd was, voeren wij verscheidene kleine en groote
eilanden voorbij, en ankerden, des avonds, ten

negen uuren , bij Dsjezan, een zeer gering dorp,
uit hutten van stroo en flik bestaande, en aan eene
kaap gelegen, op 16° 45' noorder breedte. Eertijds werd hier een aanzienlijke koophandel ge
dreeven; maar federt dat de koffij, die zij niet heb

ben , zoo sterk gezocht wordt, is hij verloopen,
en te Loheia gevestigd. - Voorheen behoorde de
plaats tot het grondgebied van den Imam , maar
zij is door den Sjerif BoE A R 1 s J., van den ftam

der Beni Hassan, daarvan afgescheurd. De inwoo-.
-
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ners zijn meestal Sjerifs, doch muitzuchtig, en een
vouwige dweepers. - Zij hebben goed water 2.
overvloed van voortreflijken visch, en vruchten in
menigte, maar zijn zeer aan koortfen onderhevig.

Den volgenden dag, des avonds, vertrokken wij
van Dsjezan, voeren des nachts langs een onvrucht

baar , woest en onbewoond land, en ontdekten,

den achttienden, des morgens, de bergen van Lo
H E 1 A. - De stad ligt aan de zuidwestzijde van
een fchierëiland, welk aan alle kanten, uitgenomen
de oostzijde, door de zee bespoeld wordt. De bij
liggende baai is zeer ondiep. - Midden in de land

engte ligt een kleine berg , die in plaats van eene
vesting dient , en torens heeft met gefchut , dat

aan weerskanten het land tot aan de zee bestrijkt. De bodem om Loheia bestaat uit zwarte aarde, en

fchijnt door het te rug wijken der zee ontstaan te
zijn. - Wij gevoelden hier fmertlijke steeken in
de beenen , wanneer zij ontbloot waren, veroor

zaakt door de zoutachtige uitwaasfemingen der
aarde, die om de ftad en zuidwaard sterk met zout

deeltjes bezwangerd is.

-

Leevensmiddelen kon men, te Loheia, goedkoop
en in menigte bekomen , maar het water was er
flecht. Men vindt het in het zand, aan den voet
der bergen, van welken het, in den regentijd,
meerloopt ; het wordt in leeren zakken op kemels
maar de stad gebragt. De Arabische boeren, die
nabij de stad woonen, brengen ook eene menigte
vruchten, vooral druiyen en bananen, uit de ber

gen, en voorzien de stad, insgelijks, van melk,
:

ooter en brandhouts

-
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De regeering van den Imam is zeer zacht.

Ook

zijn de zeden der inwooneren zeer mild, wijl zij

zich, van hunne jeugd af aan, sterk op den koop
handel bevlijtigen.
De vrouwen leeven zeer
ingetoogen , maar fchikken zich echter zeer gaarn
op , en wemfchen even zoo zeer te behaagen, als
de vrouwen der befchaafde natien in Europa. In
huis draagen zij een lang hembd van fijn katoen.
Zij verwen haare handen en voeten met henna, een
middel , welk fterk famentrekt, en dezelven voor

het zweet beveiligt. Zij draagen haar eigen hair,
en laaten het in lange vlechten neerhangen. - In
Arabie houdt men lang en dik , maar in Abysfinie
kort en kroes, hair voor fchoon.
De Arabische vrouwen maaken zich , en haare

hembden, door bifam, amber, wierook en benzoin
welriekend. - Alle deeze reukwerken worden op
koolen gelegd, en zij berooken 'er zich mede. De
reuk is zeer aangenaam , maar in Europa zou het
eene zeer kostbaare weelde zijn. - De vrouwen

in Arabie zijn niet zwart ; fommigen van haar zijn
buitengemeen fchoon. Zij zijn gemeenlijk vetter ,
dan de mannen ; doch worden niet zeer gefchat.
De Abyssinifche meisjes, die men voor geld koopt,
worden haar doorgaans voorgetrokken, omdat zij
langer kinderen baaren ; want zelden gebeurt het ,
dat eene Arabische vrouw, na haar twintigste jaar,
nog kinderen krijgt.
Den zeven en twintigsten van Hooimaand, gingen
wij weder van Loheia onder zeil , en den volgen
den dag , 's morgens ten zes uur, stevenden wij
voorbij het groote eiland Camaran , alwaar eene

ftad, met eene Turkfche bezetting, en overvloed
van goed water, is. M 4

-
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- Ik was voorneemens , naar Azab overtefteeken ,
om de bouwvallen te zien , van welken ik in Egyp
te , en te Dsjidda, zoo veel gehoord had, en die
men voor een werk der koningin van Scheba hield,
welke hier eens zou geregeerd hebben; ook wensch

te iA den myrrhe- en wierookboom te bekomen ,
welke alleen op deeze kust groeit. Dan, wij vervie
len op verfcheidene ondiepten, en de wind werd zoo"

veranderlijk, dat onze kapitein de reis naar Azab.
voor al te gevaarlijk heild, en liever den koers naar
Mocha neemen wilde; welke stad wijden negen en,
twintigsten dier maand in 't gezigt kreegen, anke
rende omtrent negen uur des morgens aan den hoek.

der bank, welke in het oosten van het noordlijk kas".
teel dier stad ligt,

,

-

MocHA, uit zee gezien, maakt eene aangenaame
vertooning. Achter de stad is eene rei palmboomen,
die echter niet zoo schoon, als de Egyptische zijn,

waarvan de hevige zuidwestewind waarschijnlijk de
oorzaak is. - De haven wordt door twee land

fpitfen, die een halven cirkel maaken, en elk eene
kleine sterkte hebben, gevormd. - De ftad ligt wek.

in 't midden, maar de vestingen zijn zoo afgelegen,
dat zij de ftad, in geval van beleg, maar weinig zou

den verdedigen. - De ankergrond is zeer goed,
bestaande in zand, zonder koraalen, welke de tou

wen in de Roode zee zoo zeer beschaadigen.

-

*
-

\

Den dertigsten van Hooimaand zeilden wij, met
een frisfchen westewind, naar den mond der Indi
fche zee. - Mijn fcheepskapitein werd nu leevendi

ger en stouter, naar maate hij zijne eigene kusten
meer naderde, en bood aan, mij, wanneer ik lust
had, om niet mede naar zijn vaderland te Sjeher te
meemen; eene reis, die der moeite waardig zou zijn,
4 u - “ ,
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wijl men van dat land en de zeden der inwoone
ren zoo weinig weet.
De geheele kust van Mocha tot aan de zeeëngte
is laag en vlak. Wij hielden ons steeds eene mijl

van het land, daar wij, gints en weder, kleine
bosfchen , maar ook vlakke kaale ftreeken , door
bergen omringd , bemerkten. - Eindelijk zagen
wij, omtrent vier uur des namiddags , eenen berg,
welk een van de voorgebergten der zeeëngte van

BAB EL MAN DE B is (b). - Wij ankerden daar,
des morgens, ten negen uur, bij het eiland Dsjib
bel Raban, welk, aan de Arabische zijde, de noord
lijke invaart der ftraat is. - Vervolgens staken

wij naar het eiland Perim over, daar wij den nacht
vertoefden. Hier vingen wij eëne verbaazende me
nigte der fchoonfte visfchen. Dan , de kapitein
waarfchouwde ons , dat hier veele vergiftige vis

fchen waren. Intusfchen maakte dit weinig indruk

op mij, wijl ik het mij tot een regel gemaakt had,
al
t

-

(b) , De berg , die een van de voorgebergten der.
zeeëngte Babelmandeb is, is, buiten twijfel, de berg Man

deb van EDR 1 s I. ,, Hij beschrijft hem op de volgende
wijze: - Dsjibbel Mandeb is van alle kanten met water

omgeeven. Naar het zuiden is hij het hoogst. Naar het
noorden strekt hij zich met eene geringe kromte of bui
ging westwaard uit. Zijne lengte bedraagt bijkans twaalf
mijlen , of vier uuren gaans. Aan den kant naar Abys
finie is hij vol eilanden en gevaarlijke plaatsen, zoo dat
hier niemand doorvaaren kan. Schepen met ijzer beslagen
(een fprookje met betrekking tot de zoogenaamde Mag
neetbergen) trekt de berg aan. De zee is hier zoo fmal,
dat men van hier, iemand aan den oever van Yemen kan

zien.” Anhang bladz. 124.
: ** *

"
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alleenlijk zoodaanigen te eeten, die naar de visfchen
in onze noordlijke zeeën gelijken.
Volgens waarneemingen, op het eiland Perim ge
daan, bevond ik, dat deeze vermaarde ftraat op de

noorder breedte van 12° 39'20" lag.
Het gemelde eiland is vijf mijlen lang, twee breed,
en zeer laag. Het heeft eene zeer goede haven,
die naar de Abysfinifche kust ziet. Wij konden hier
goed fier maaken. Wij hadden rijst, boter, honig,
en meel. De zee leverde ons overvloedigen visch;

water hadden wij ook genoeg. Alleenlijk ontbrak
het ons aan brandstof. Offchoon wij daaglijks, wel
twintig fchildpadden konden dooden, hielp het ons
echter niet; wijl wij niets hadden, om vuur te
maaken, dan de vuile, drooge wortelen van alfem,
die wij uit de reeten der klippen haalden ; doch
naauwlijks genoegzaam waren, om 'er onze koffij
bij te kooken.
Den eersten van Oogstmaand aten wij een ge
recht, drammok geheeten, uit raauw meel, honig

en koud water famengesteld; doch dit was niet
toereikende , om mijnen honger te ftillen. Intus
fchen ondervond ik dien nooit heviger, dan tegen
woordig; en onze nood nam zoo zeer toe, dat ik,'

eindelijk, besloot, in eene boot naar de zuidzijde
te vaaren, om te zien, of ik in het koningrijk Adel
niet wat hout kon bekomen. Maar het was ge
vaarlijk, omdat men 'er, ligtlijk, in de handen van
Toovers vervallen kon. Mijn kapitein waarschouw
de mij te meer, wijl de inwooners aldaar even zoo

wel fchietgeweer hadden, als wij. Hij oordeelde
het beter, het eiland Perim te verlaaten, en met
het fchip dicht aan de Arabische kust te vaaren.
Wij
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Wij beslooten nu, naar Loheia te rug te keeren,
dewijl wij geen brandhout konden bekomen, zon
der vooraf met zeeroovers te vechten. -

Doch

eer ik mijne terugreis verhaal , moet ik nog eenige
woorden van de vermaarde zeeëngte zeggen, waar
door de Roode zee met den Indifchen Oceaan ver
eenigd is.
-

De mond der ftraat Babelmandeb is tusfchen twee

kaapen, waarvan de eene in Arabie , en de andere
in Afrika ligt. - De laatste bestaat uit eene rei

bergen, die zich als eene landspits verre in zee
uitstrekt. In de taal des lands heet zij Gardefan,
of de Straat der Begraafnis.

Fartack.

De Arabische heet

Beide deeze voorgebergten liggen, bij

hun begin, niet boven de vijftig zeemijlen in eene
rechte mijl van elkander, - De afftand tusfchen
beide landen neemt, in eene uitgestrektheid van

honderd vijftig zeemijlen , allengs af, en eindigt
ten laatste in eene ftraat, welke mij niet meer dan

zes zeemijlen breed fcheen te zijn.
Door het eiland Perim , anders ook Mehun ge
naamd, wordt de mond der straat in twee deelen

verdeeld. De invaart aan de Arabische zijde is ten
hoogste twee zeemijlen breed, en heeft van twaalf
tot vijftien vademen water. De andere is drie zee
mijlen breed, en van twintig tot dertig vademen
diep. - De kust aan de Afrikaanfche zijde is een
gedeelte van het koningrijk Adel, en aan de ande

re zijde Gelukkig Arabie. - De doorvaart aan de
Arabische zijde is wel de fmalste en ondiepste, doch

zij wordt echter van de meeste fchippers gekoo
zen; want aan de andere zijde is veele voorzigtig
heid noodig, om niet tusfchen eene menigte kleine
eilanden te vervallen ; 't welk zeer gevaarlijk "5
CI1

-

"
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Den tweeden , omtrent zonnenopgang zagen wij
twee kleine laage eilanden, waarvan wij het eene
zonder moeite bereikten. - Hier vonden wij een
weinig hout, en konden nu wederom des morgens,

des middags en des avonds warm eeten. - Ter
wijl wij nog met de toebereiding onzer maaltijd
bezig waren, zag ik eenen man langs de kust heen
Hoopen, en, terstond daarna , een en anderen , die
op een kameel , in den gewoonen tred, reed. Ik
beval daarop , de boot in het water te laaten, en

mij aan 't land te brengen. - Ik vond eene baai,
die met verstrooide boomen bezet was. De kust
was vlak, maar kort daar achter zag ik eene rei
bergen. De man bleef onbeweeglijk zitten, tot dat
ik met een fchietgeweer met een dubbelen loop,

een paar pistoolen en een krom mes gewapend,
aan land stapte, waarop hij bedaard op zijn kameel
#eeg, en in 't geheel geene beweeging maakte,
om weg te gaan. Ik leide mijn fchietgeweer op den.
grond , wenkte hem met mijnen tulban, en riep,

zoo sterk ik kon, falam aleikum. Hij stond stil,
tot dat ik hem op tien fchreeden genaderd was. -

De man was geheel naakt, zwart, had een wind:,
fel van slecht zwart ftof om het hoofd, en om de,
armen witte knoopjes , gelijk de roozenkransen bij.
de Roomfchen. Hij antwoordde mij iets in eene,
taal, die ik niet verstond. Ik wist nu niet wat te

doen. Hij zat op een kameel, en had drie korte,

werpfpiesfen in de hand. Had hij zich gereed ge-,
maakt , om mij aantetasten, dan had ik hem van,

het kameel moeten fchieten ; 't geen ik niet gaarn,
doen wilde. Ik ging dus naar mijne boot te rug,
en wenkte hem, zoo vriendlijk, als mooglijk was,
om mij te volgen.

Maar, toen hij zag, dat ik,

Blijn fchietgeweer, welk ik in het zand gelegd,
- -had,
".

-
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had, weder opnam , draafde hij, zoo fpoedig, als
mooglijk was, westwaard, en ik verloor hem fchie
lijk uit het gezigt.

Den volgenden dag, zagen wij een klein eiland,
het Krabbenëiland genaamd, bij welk wij in eenen
kleinen zeeboezem ankerden. - Naauwlijks was
ik aan land gefteegen , of ik zag een ouden man,

die met een jongen naar ons toe kwam. Hij was
gantsch naakt , had een zeer diefachtig gezigt, en

Hachte bij ieder woord, dat hij sprak. - Hij sprak
flecht Arabisch , en zeide mij, dat hij mij in een
land wilde brengen, daar de leevensmiddelen in
grooten overvloed voorhanden waren, en daar een

koning heerschte, die den vreemdelingen zeer ge
negen was. - Ter deezer plaats , was een ge
deelte der mánfchap van het Oostindisch fchip

Elgin vermoord; en dit noodzaakte mij, op mijne

hoede te zijn. Ik kocht een leéren zak water van
hem , en vroeg hem , of hij mij niet eenige fchaa
pen kon verkoopen. Hij antwoordde, dat 'er, ter
ftond, eenige mannen zouden komen, en fommigen
aanbrengen. Kort daarop verfcheenen ook vier
jonge sterke mansperfoonen, welke twee magere
geiten bij zich hadden. Na verloop van eenigen

tijd, vermeerderden zij tot elf mannen. Ieder van
hun had drie ligte kleine werpfpiesfen in de hand,
en hunne houding en gedrag was zoo , dat ik het
raadzaam oordeelde , mij weder in mijne boot te
begeeven. Zij weezen geduurig , op de kust , en
noodigden mij , om aan land te komen. De oude
man wendde alle zijne welfpreekendheid aan, om

mij daartoe te beweegen; maar ik wees het van de
hand , en beloofde hem goede betaaling, wanneer
hij mij eenige takken van mijrrhe en wierook bragt. -

Hij

19o DE REIS VAN J. BRUCE VERKORT. Hij zond nu zijnen zoon heen, die ras met een
grooten tak in de hand te rug kwam. Ik liet mij
terftond . aan land zetten, om dien te ontvan
gen; doch ik bevond tot mijn misnoegen, dat het
maar een tak van eenen akaciaboom was , welken

ik, op mijne reizen door Syrie, Egypte en Ara
bie, zoo" menigvuldig aangetroffen had. - Toen
ik hem het woord wierook herhaalde, zeide hij
mij, dat die boom hooger op in het gebergte groei
de ; en hij wilde 'er mij eenen van bezorgen, in
dien ik met hem in de ftad ging. - Op dat zelve

oogenblik zag ik dertig mannen, allen met fpiesfen
gewapend, die onder boomen zaten, en schielijk
opstonden , zoo ras ik aan land ftapte. - Ik
haastte mij nu, terstond, naar mijne boot te rug,
en gaf den ouden man, met een doornachtigen tak,

in het weggaan, een zoo hevigen flag in het aan
gezigt, dat hij op den grond neerviel. Toen ik
aan het fchip te rug gekomen was, liet ik drie

zwaare musketten, met pistoolkogels gelaaden, naar
dien kant afvuuren, alwaar ik dat volk gezien had,

Den derden zeilden wij verder, voeren nog voor
bij verscheidene kleine eilanden, en kwamen, den
zesden van Oogstmaand , te Loheia te rug. Dan , Mahomed Dsjibberti , dien ik met brieven
aan den Naibee van Mafuah verwachtte, was nog
niet aangekomen. Dit bragt mij in groote verlegen
heid; te meer, wijl de regen den zesden van Herfst

maand zou ophouden, en het dan de rechte tijd
was, om mijne reis naar Gondar te onderneemen.

Het eenige geld, welk in het land des Imams in
zwang gaat, bestaat in eene kleine munt, welke
kleiner dan een Engelfche fixpence of halve fchel
ling is. Naar deeze munt wordt de waarde van
al
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alle vreemde munten bepaald. Het heeft vierder
leie naamen, te weeten kommesj, loebia, matsffota

en harf, maar de beide eersten zijn de gebruiklijk
ften.

De ftukken deezer munt bestaan uit flecht, ver
valscht zilver. Aan den eenen kant staat Olmas,

de naam des Imams ; en aan de andere zijde leest

men deeze woorden : Emir el mourmeniers, dat is:
Vorst der waare geloovigen; een tijtel, welken Omar,
na den dood van Abubeker, allereerst aannam, en

dien nog alle rechtmaatige kalifen voeren. - 'Er
zijn ook halve kommefjes. - Een Venetiaanfche
zecchijn geldt negentig kommefjes ; een fondukli,
tachtig; een zecchijn uit Barbarije, insgelijks tach

tig; en een pataka , of keizerlijke thaler, veertig
kommetjes (c).
Wan

(c) Nopens deeze kleine muntsoorten, in het land dee
Imams van Yemen gebruiklijk , moet men aanmerken,
dat zij, de cerften alleenlijk uitgezonderd, naamen van
Arabischen oorsprong draagen. - Kommesj is een Turk
fche benaaming, en betekent, bij de Turken , een zit
verftuk. - Fondukli is een goudstuk, de waarde van

honderd zes en veertig Egyptische medins, of negen En
gelfche fchellingen en zes pence bedraagende. - Waar

fchijnlijk is ook de rotolo van Italiaamfchen oorfprong.
Bij E DR1s 1, die zich in Sicilie ophield, en in het vijf

honderd acht en veertigste jaar der Hedsjira, (na c HR 1s
T U s geboorte 1153) zijn aardrijkskundig werk voltooide,

komt ook reeds dit gewigt voor. De plaats, zoo als zij
bij Poco cKE in zijn Specim. hist. Arab. p. 373 te vin
den is, is deeze: ,, R o G ER de tweede liet een bol uit

zilver vervaardigen, welks gewigt vier honderd rotolos
bedroeg. Ieder rotolo wordt op honderd en twaalf drag

men gerekend.” Zie het Anhang, bladz. 124, 125
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Wanneer de Oostindische kooplieden of schepen
hier zijn, rijst de Fondukli drie kommefjes hoo
ger. - Het gemunte geld is in het land des
Imams fchaarsch, offchoon 'er, zonder ophouden, .
eene menigte patakas, of thalers, voor koffij wordt

ingevoerd. Wanneer zij tegens kommefjes worden
omgezet, geeven de wisselaars maar negen en der

tig in plaats van veertig, daarvoor, en winnen dus
tWee en één half ten honderd.

De ellenfmaat van Yemen is de zoogenaamde Stam
boelfche of Konstantinopelfche piek. Dan, toen ik
ze onderzocht, vond ik ze zes en twintig en vijf
achtste duim lang, daar toch die van Stamboel maar

drie en twintig en drie vijfde houdt. Bij gevolg
is die van Loheia eene gantsch andere maat.

-

Het gewigt in Loheia is de rotolo, en deeze is

tweederlei; de eene houdt honderd en veertig drag
men , en wordt tot fijne zaaken gebruikt ; de an
dere houdt honderd en zestig dragmen, en is voor
groove waaren bestemd. Hij wordt in zestien on
cen , en iedere once weder in tien dragmen ver
deeld. -

Honderd rotolos maaken een kantar of

gewigt van honderd ponden. - Een gewigt van
honderd ponden in Yemen, bedraagt, in Kairo en

Dsjidda,honderden dertig rotolos, wijl de rotolo in die
fteden uit honderd vier en veertig dragmen bestaat. Waarschijnlijk, is dit gewigt van Italiaanfchen oor

fprong, en stamt, naar alle vermoeden, uit die tij?
den af, toen de Venetiaanen op dit gewest handel
dreeven. - Hier is nog een ander gewigt, welk

faranzala heet, en, waarschijnlijk, oorspronglijk het
inheemfche is.

Het bestaat uit twintig rotolos, ie

der van honderd en zestig dragmen.

-

4
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De tol van Oostindische waaren bedraagt, in Mo
cha, drie, en in Loheià vijf ten honderd, wanneer

zij regelrecht uit Oostindie komen, maar alle ::
ren, die door Turkfche of inlandfche kooplieden uit

Dsjidda worden aangebragt, betaalen te Loheia ze

ven ten honderd,
De breedte van Lohela is 15° 40' 50 ° noordlijk,
en de lengte 42° 5ot 15'oostlijk van Greenwich. De hoogste stand des barometers was den zevenden
van Oogstmaand op 26° 9', en de laagste den: der

tigsten van Hooimaand op 26° 1'. - De thermo
meter stond, op den laatstgenoemden dag, met een
noordoosten wind, het hoogst, naamlijk op 99°,
en het laagst, den negenden van Oogstmaand, op
81°, met een zuidzuidwesten wind.
: Den een en dertigften van Oogstmaand zag ik een
komeet. -

Den eersten van Herfstmaand , kwam

eindelijk Mahomed Gibbèrti aan, en bragt mij den
firman voor den Naybee van Mafuah, en brieven van
Metikal Aga aan Ras Michaël, den stadhouder der
provincie Tigree in Abysfinie. - Sidi Ali waar

fchouwde mij teffens, den Naybee niet te veel te vera
trOU] Well,

-

*
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vERT RE K van Loheia. -

Reis naar Daha

lak. - Aankomst te Mafuah.
*

-

N:

alle noodwendigheden tot ons vertrek in

orde waren gebragt, haalden wij, den derden van
Herfstmaand , des jaars 1769 , de zeilen op , en
verlieten Loheia; doch, wegens tegenwind, moes
ten wij ras weder het anker uitwerpen.
De haven van Loheia is de grootste aan de Roo

de zee, maar thans zoo verzand en ondiep, dat
men 'er maar door eene fmalle vaart kan in- en

uitzeilen , zijnde dezelve nergens drie vademen ,
en , op veele plaatfen , niet half zoo diep. - In
dit geval zijn alle de havens aan de oostkust der
Roode zee ; terwijl die aan de westzijde diep, en
door geene zandbanken belemmerd zijn. De oor
zaak hiervan is de sterke noordoosten wind, welke,
in deezen zeeboezem , het meest heerscht, en met

den ftroom het zand, dat 'er in waait, naar de
oostkust voert.

Ons vertrek werd nog te meer verhaast, vermits

de Arabieren uit het gebergte, die een aanval te
-

-

gen
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gen Loheia in den zin hadden, reeds binnen den
afstand van drie, dagreizen de stad genaderd wa

ren. - Den volgenden dag, zeilden wij ver
fcheidene kleine onbewoonde eilandjes voorbij, en
ankerden, des avonds, op zeven en eene halve va
dem diepte, bij eene bank, vier zeemijlen van Lo
heia. Wij vonden ons hier in de nabijheid van vee
le grooter en kleiner eilanden, voor het meeste
deel bewoond. - Den zesden vertrokken wij eerst

van daar, en lieten, des avonds, het anker vallen
bij het eiland Foosft, flechts op twee vademen wa
ter, oostwaard van de ftad van dien naam. - Het

eiland heeft maar negen Engelfche mijlen in den

omtrek. De zee is hieromtrent zeer vischrijk. Wij
hadden geen net van nooden , wijl onze hoeken
ons overvloed genoeg bezorgden. Veelen waren
ongemeen fchoon van kleur. Maar ik bemerkte , .

gelijk ik meer heb waargenomen, dat de fraaiften
van kleur het slechtste fmaakten. In den grond was
geen visch goed , dan die in gestalte en kleur naar

de visfchen in de Noordzee geleek. Aan het noord
end des eilands is eene foort van zwarte kaap, zoo
dat men ze vier zeemijlen verre in zee zien

::

an. -

-

-

*

Het eiland heeft twee waterplaatsen. Het water

fmaakte bitter. Ook komt er, door de wijze, op
welke men de leeren zakken van geitenvellen daar

mede vult, veel flik mede in dezelven. Wanneer
het een paar dagen gestaan heeft, is het voortref

lijk van smaak. Toen het aan boord kwam, was
het zoo zwart als inkt.

-

-

:*

**

Omtrent de gemelde kaap, klinkt de bodem van
onder gantsch hol, gelijk te Solfatara bij Napels;
en , dewijl hier eene menigte puimsteen gevonden
TE.

N 3
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wordt, is het hoogstwaarschijnlijk, dat de zwarte
heuvel, eertijds , een vulkaan geweest is. - Als
eene zonderlinge merkwaardigheid merkte ik aan ,

dat, hier, verscheidene groote fchelpen, fommigen twintig duimen lang, in de steenen ingedrukt la
gen, als of de steen, eertijds , week als deeg was
geweest, zoo dat hij zich rondom den rand der
mosfel verhoogd had. •
De inwooners zijn zwart, en gaan naakt, draa
gende maar eenige flechte doeken om de middel.

Zij zijn arme visschers, en brengen de visch naar
Loheia, daar zij 'er Indiaansch koorn voor ruilen ,

waarvan zij hun brood bereiden. Men vischt hier
ook paerlen; maar zij zijn noch groot, noch fchoon
Van Water,

Foosjt bestaat uit omtrent dertig hutten, uit
bundels van rietgras, door eenige stokken onder
fchraagd, famengesteld, en met dezelve foort van
gras gedekt. De inwooners verschrikten, toen zij
ons gewapend aan land zagen komen.

priester, dien ik

voorbij

Een zwart

ging, viel uit vrees op

den grond, en stond niet eer weder op, dan nadat
ik het geweer in het fchip te rug had laaten bren

gen. Ik vond hier de breedte 15° 59' 43" noord
lijk.

f Niet verre van hier is het laage, lange eiland Bak
kalan, insgelijks door visfchers bewoond. Des zo
mers heeft het gebrek aan water, welk dan uit
Foosjt moet gehaald worden. Doch des winters

wordt het in regenbakken verfameld, welke in die
tijden, toen de paerelvisfcherij, hieromtrent, met
vrucht gedreeven werd, gebouwd, en tot heden

toe in bruikbaaren staat zijn.
*

*

-
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* *

*
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Na genoegzaamen voorraad van water opgedaan
te hebben, zeilden wij, den achtsten van Herfst
maand, van daar, en kwamen, omtrent den mid
dag, op de reê van het eiland Zimmer aan. Het
is een klein onbewoond eiland, zonder water. Ik
vond hier regenbakken, die zestig ellen in 't vier
kant in de rots uitgehouwen waren. Hier waren
ook antiloopen en hyena's, gelijk ik uit hunnen

mist, dien ik in menigte vond, besloot.

-

Des nachts vertrokken wij van de ree van Zimmer,
zeilden, den volgenden dag, voorbij het eiland Ra

pha, en kwamen, den tienden, aan het eiland
Dsjibbel Teir, of de Vogelberg. Eene verbaazende
menigte haien omringde ons fchip. Ik trof eenen
van de grootsten met eene harpoen zoo geweldig,

dat het geheele ijzer in zijn nek bleef zitten. Hij
zwom lang rondom het fchip; doch kwam, allengs,
nader , wijl wij de lijn aantrokken ; en eindelijk
bragten wij hem aan het fchip, en zelfs aan boord.
Hij was elf voeten en zeven duimen lang, en had
in zijne grootste dikte vier voeten in zijnen omtrek.
Mijn fchipper had nog geen grooter in de Roode

en Indische
*

zee gezien,

..

ee

Naar mijne rekening, lag Dsjibbel Teir twee en
, dertig zeemijlen ten westen van Loheia, en drie en
vijftig ten oosten van Mafuah. - Dit eiland heet bij

anderen Dsjibbel Dauhan, of de Rookberg (a); oin
op

.t-

•

-

dat

(a) In het meergemelde Anhang, f: 125., wordt de vol
gende aantekening hierop gemaakt:

-

, Het eiland Djibbel Dauhan, waar van de heer »rven

hier boven spreekt, is, waarschijnlijk, een van de eilan
N 3
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dat hier een vuurbraakende berg was, die wel, fe
dert eenigen tijd, geene vlam meer opgeeft, maar
echter nog rookt. Naar het fcheen, was een ge

deelte daarvan ingestort. Hij had vier openingen,
uit welken de rook komt, en fomtijds, bij sterken

zuidewind, ook nog wel eene vuurvlam, die ik
echter niet gezien heb. - Het eiland was geheel

woest, en met zwavel en puimsteen bedekt. Deeze vulkaan heeft, waarschijnlijk, een groot deel
der nabuurige eilanden voortgebragt. - De Ara

biërs en Abyssiniers zijn zoo bijgeloovig, dat zij
den mond van deezen brandenden berg voor de

opening houden, waardoor de duivelen op den
aardbodem komen,
: Den elfden verlieten wij dit eiland, en, des
1 - ,,f.

2:

''I

(avonds om zeven uur, hadden wij het ongeluk,
Onk
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iden Raneh of Ramech der Arabieren. - Alle de eilanden
-in de Ethiopische zee, die vuurspuwende bergen hebben,

-draagen bij de ingezeteneneden naam Kaneh of Ranech.”
, E DR1s1 beschrijft zoodaanig een

eiling, fit is des

Latijnfche overzetting van zijn werk, maar welks naam hij,
waarschijnlijk, omdat hij dien niet wist, heeft weggelaa

ten:” Op hetzelve, zegt hij, is een berg, doch niemand
waagt het, dien te beklimmen, omdat hij alles verbrandt,
Bij dag gaat een wilde rook uit zijne opening op, des
'nachts eene vreeslijke vuurvlam. Maar aan deszelfs voet
zijn bronnen, welker-water-zeer onderscheiden, nu eens

bijter, dan weder zoet is:

e

, , red al is

Voorts zou wel geen Arabier den naaifi Darth in; door

rock yertaald, ligtlijk verstaan. Het woord moet Dokhan
-

-

-

r
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-
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-
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om op een koraalrif te stooten. Het fchip bleef 'er,
eenige uuren lang, op zitten, en het kostte zeer
veel moeite , eer het weder vlot geraakte; 't geen

toch, eindelijk, tot algemeene blijdschap, gelukte,
Het fchip was , bij geluk, niet beschaadigd. -7
De plaats, daar ons dit ongeluk bejegende, reken
de ik op 15° 28' 15" noorder breedte te liggen. -

Terwijl wij hier lagen, gaven twee Mooren, die
als reizigers mede aan boord waren, voor, dat
zij, des nachts, eenen geest op het dek gezien
hadden, waarover eene groote beroerte op het fchip
ontstond. Ik bemerkte, dat het op dieverij zou
uitkomen; gelijk het geval ook inderdaad was. Som
migen hadden veele van hunne bagaadje verlooren.
Doch ik ontdekte ook ras , dat de Mooren zelve
de dieven waren geweest. ,,Het gestolene kwam te
recht, en daarmede was de geest verdreeven.

Den volgenden dag, des morgens

om zes uur,

haalden wij onze zeilen op, en, verfcheidene eilan

den van verre gezien hebbende, ontdekten wij, des
namiddags, ten vier uur, de zuidfpits van het ei

land Dahalak. Doch , hoe zeer ik begeerig was,
om te Dahalak el Kibeer, volgens belofte van mij

men schipper, inteloopen, kwam ik er echter niet:
want , om eene vragt van vier zakken dora , of

veengierst, die geen tien Engelsche fchellingen be
droeg, brak hij zijn woord, en richtte zijn koers

zoo, dat wij, ten zes uur des avonds, bij het klei
ne eiland Rakka Garbia ankerden.

Den dertienden, 'S morgens, kort na zonnenop

gang, zetten wij onze vaart westwaard voort, en
het zuidlijk voorgebergte van het eiland Dahalak,

Raf Sjoute, of het Voorgebergte der doornen, ge
heeten, ongevaaren, zijnde, kwamen wij, met zon
-

N4
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menondergang, in de haven Dobelen ten anker, ' De

haven is rond en tegen alle winden beveiligd, maar
van binnen vol klippen, en heeft een zeer naaul

wen ingang. - Drie Engelfehe mijlen, zuidwest
waard van de haven, ligt het dorp Dobelen. Het
bestaat uit omtrent tachtig huizen, van fteenen ,
door de zee uitgeworpen , en met biezen bedekt,
gelijk in Arabie. - Door naauwkeurige waar

neeming, vond ik de breedte deezer plaats 15° 42'
22" noordlijk te zijn.

«

-

-

D A HA LA K is het grootste eiland in de Roode

zee, zeven en dertig Engelfche mijlen lang en acht
tien breed. De grond is laag en effen, bestaat uit
wit zand, en vast gruis , met fchelpen en andere

voortbrengsels der zee vermengd. Hier groeien des,
zomers geene planten , behalve eenige biezen ,

raauwlijks genoegzaam, om de weinige antiloopen
en geiten te onderhouden. - Van deeze laatsten
vindt men hier eene fraaie foort, die klein, korthaai
rig, met dunne , fcherpe , zwarte hoornen , die

ringen hebben, voorzien en fmel in 't loopen is. Het eiland heeft, op sommige plaatsen, groote
bosfchen van akaciaboomen, maar die zelden meer
dan acht voeten hoog zijn. Offchoon het in de

nabijheid van Abyssinie ligt, zijn er echter de
jaarfaifoenen zeer onderscheiden. Van het einde

van Lentemaand tot het begin van wijnmaand re
gent het hier in 't geheel niet ; maar in Winter

de twee volgende maanden , ftorten 'er
zulke stroomen van den hemel, dat het geheele ei

maand en

land overstroomd, en alle regenbakken zoo

aange

vuld worden, dat zij genoegzaainen voorraad voor
den geheelen volgenden zomer opleveren. - Hier

zijn nog drie honderd en zeventig dergelijke regen
bak-,
-

-

-

-

's-

- -

-

.
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bakken, allen in de rots gehouwen , voorhanden
Men geeft ze voor werken der oude Perfiaanen
uit ; doch, waarfchijnlijker, zijn zij uit de tijden
der eerste Ptolemeusfen. Dan , wie ook de ftich
ters deezer . prachtige waterbakken zijn geweest. 3.
dit is zeker, dat zij van de tegenwoordige bezit
ters zeer onderfcheiden waren; want deeze betoonen,

niet eens zoo veel werklust, dat zij flechts eenen,
waterbak , ten gebruike der menfchen , rein hou",
den. Zij zijn allen vol onreinigheden, werken de
dieren, die daaruit drinken , en zich daarin baan
den , 'er nalaaten. Het water fmaakte fterk naar

muskus, waarschijnlijk door den mist der geiten
en antiloopen veroorzaakt : doch de reuk is walg
lijker, dan de fmaak. .
tv,

1

e

,

,

. .

.
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De inwooners, ploegen, noch zaaien; maar na de

regenbuien komt eene menigte gras ten voorfchijn,
tot voedsel voor de geiten , wier melk een van de
voornaamste vleevensmiddelen. der inwooneren is,
Hunne geheele bezigheid bestaat genoegzaam alleen
in fchepen te bouwen, waarmede de handel langs

de kusten gedreeven wordt. De eene helft der in
wooneren houdt zich, bestendig, aan de Arabische

kust op, en zoekt, door haaren arbeid, zoo veel te
verdienen, dat zij de teruggebleeven met leevens
middelen verzorgen kan. Hebben zij hunnen tijd
uitgehouden, dan worden zij door de andere helft
afgelost, en deeze verzorgt dan weder de eerste. -

De armen geneeren zich enkel van schelpdieren en
visfchen. Hunne vrouwen en dochters zijn, ins

gelijks, vaardig en stout in het visfchen. - Dit
arme volk , welk in dorpen woont, daar geene
Arabische vaartuigen komen, krijgt, somtijds, in
een geheel jaar geen brood te proeven ; en nog

thans beminnen zij hun vaderland en geboorteplaats
N 5
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zoo zeer, dat zij aan die dorre , onvruch
ftreek den voorrang geeven boven de fchoor

den, welke aan weerskanten van dezelve ligg
Op Dahalak zijn nog twaalf dorpen, of ft
die, genoegzaam even zoo groot zijn, als
len. - Voor ieder is eene plantaadje van
boomen, van welker bladeren, die, gedroog

de, eene glansrijke witte kleur hebben, zij v
derlijk fraaier korven weeten te maakens, die
deeltlijk rood en zwart geverfd, met kunstige
werken verfierd zijn. ,,Ik heb fommigen gezie
naar stroo-korven geleeken , en vier en t
uuren lang water hielden, zonder dat er een

pel doorliep. Zij worden door de mannen,
huis blijven, vervaardigd en, naderhand, t
heia en Dsjidda , gemeenlijk voor vier komr

zes Engelfche pence, verkocht. Zij neeme
het maaken van die korven , genoegzaame

Over 't geheel zijn zij allen zeer zorgvuldig
zij hunne gezondheid, door geene foort van
fterke infpanning, benadeelen. ,, ! ,

De voornaame lieden op dit eiland, gel
Scheik, die nooit in de zon komen, zijn bru

van gezigtskleur niet donkerder, dan de inw
van Loheia. Maar de visschers, en lieden

laagste soort, die, bestendig, in de zon verk
zijn donker rood.

Sommige inwooners zij

zwart; doch deeze zijn van Arkieko overgek

Maar, wanneer deeze hier trouwen, wor,

ook in de

volgende geslachten minder zwart.

De bewooners van Dahalak fcheenen eeu
ge, vreesachtige en onschaadlijke lieden te zi
.. .
. .
- ,,,,
(b) Wanneer de fchildering, welke D ap PER, i
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wels naar Afrika, van het weezen der inwooneren
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Niemand van hun droeg een fchietgeweer, fabel of
IneS.
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: Te Loheia, integendeel, en op de geheele
Arabische kust, bijzonder te Yambo, gaat een ie

der gewapend, zelfs de naakte lastdraagers, die
onder bunnen last en de hitte des dags zuchten,
hebben een leéren gordel om ,1 waarin zij een lang

krom mes draagen; 't welk in 't gaan eene bijzon

dere bekwaamheid vereischt, opdat de draager zich
niet bezeere: -- De inwooners kennen weinig
krankheden, en zijn meerendeels zeer gezond. Al
leenlijk brengen de föhepen van Dsjidda en Yennen,

fomtijds s in de lente, de kinderziekte derwaard
over, wanneer weinigen van die geenen, welke ze
krijgen, het leeven 'ar, afbrengen. - ,,Ik vond: 'er

niemand, die zestig jaaren oud fcheen te zijn;
waaruit ik besluit, dat zij niet oud worden, of
fchoon de lucht er gezond is, en de zeewinden

'er de hitte maatigen, a :
- vr
- - - 1 e is te

- , is

er

.

: : : : : : : : ,,g
.
. . . Het

hij zich uitdrukt) van het eiland Dahalak, wel gegrond is,

zijn de tegenwoordige bewooners, van hetzelve grootlijks
verbeterd. , ,,gl, zo li,... . . . . . . . . . .
34
5:,, De Dalakers, of bewooners van het eiland Dahalak,
zegt DAPPER, zijn zeer strijdbaar en behendig, bruin en
zwart van kleur, zonderling in hunne gebaarden, bedrieg

lijk, en gezwooren erfvijanden der Turken, met welken
zij bestendig oorlog voeren. Zij spreeken op eenen ernst

haftigen toon, maar zeer plomp. Zij zijn, onbescheiden
en boosaardig jegens de vreemdelingen, welken zij, :

:::::::::::::::::::::::::::::::::
groote roofvogels, GP, wier trouw in 't geheel geen :
;te maaken." Ondertusschen houden zij hun woord de

::::::::::::::::::::::::::::::::

: et'Ain:ig,'l.
f
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. Het eiland ftaat onder Mafuah. - Door een
man des Turkfchen keizers wordt het den

van Dsjidda, van deezen aan Metikal Aga, e
delijk van deezen weder aan den Naybee opg
gen. De inkomsten des ftadhouders zijn 'g
en bestaan in eene geit, welke hem, maand
van ieder der twaalf dorpen - moet geleverd
den. . Ieder fchip naar Mafuah , hier binne

pende, betaalt hem een pond koffij; en iede
bisch vaartuig een daalder of pataka.

Kleine

ten hebben de inwooners in 't geheel niet,
in plaats van die, gebruiken zij Venetiaanfch

koraalen, van allerleie grootte en kleur, ou
nieuwen, zij moogen geheel of gebroken zijn
-S

-

'

- -- -- - -

-

- -

/

-
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Dahalak was, in voorige tijden, in veel b
der ftaat. - Onder de Ptolemeusfen, de K

en zelfs nog eer de tegenwoordige Beis u
flaavenstam, te Kairo , zich der Turkfche
heerschappij begonnen te onttrekken, was l

voornaamste haven der paerelvisscherij, in de
lijke helft der Roode zee; en zij leverde de
duikers of paerelvisschers op. - De paerelv
rij ftrekte zich van Dahalak, en de eilanden
ke daartoe behooren, bijkans tot den twin
graad der noorder breedte uit. . Ieder bew

eiland leverde eene bark en eenen duiker. I
taaling bestond in tarwe, meel en andere le
middelen voor de duikers zelven en hunne

wen en kinderen, die zij te huis lieten. - D
fcherij was in de laatste tijden aan den Bas
Suakem, door den Turkfchen keizer derwaai
zonden, verpacht; alleenlijk had de Sultan zic!

streek tusschen Suakem en den mond der
Frat, Gungunnah geheeten, voorbehouden

2

over een bijzonder opziener was aangesteld,

paerlen moest ontvangen, en naar Konstantinopel
zenden. - De paerlen waren ongemeen groot,
fraai rond en van voortreflijk water.
In dezelve ftreek tusfchen Dahalak en Suakem ,
was nog een andere foort van visfcherij in zwang,
naamlijk van fchildpadden, welke de fijnste fchaa
len in hunne foort uitleverden. Daarmede werd een

gewigtige handel naar Oostindie, en bijzonder
naar China, gedreeven, die weinig kosten en groo
te voordeelen aanbragt. - Deeze dieren werden,

in groote menigte, tusschen den achttienden en
twintigften graad der noorder breedte gevangen in
de nabuurschap der laage en zandige eilanden.

Behalve dien , bloeide de Oostindische handel,
eertijds, te Suakem en Mafuah grootlijks.

De Ba

niaanen , in die tijden de eenige kooplieden in
Oostindie, mogten het heilig land der Mohamme
daanen niet betreeden, gingen dus, met hunne
fchepen, naar Konfodah en Suakem , alwaar zij ,
tegens allerleie Oostindische waaren, paerlen, schild
paddenfchaalen, welken zij in China tegen hetzelve
gewigt in goud verruilden , olifantstanden, goud
uit Sennaar, rhinoceroshoornen, Arabische gom ,
myrrhe en wierook inkochten. - Doch , nadat
dit land onder de harde Turkfche heerschappij ge

komen was, duurde het niet lang, of deeze zoo

bloeiende handel werd , eerlang , door de plonde
ringen en wreedheden der Basfa's, die slechts hun
ne beurs zochten te vullen, ten eenemaal gestoord.

Zij maakten zich meester van de fcheepslaadingen,
en bragten zelfs de eigenaars derzelven , op eene

allerwreedste wijze, om 't leeven, of hielden ze

gevangen, om, van hunne nabestaanden in oost
11n
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indie, aanzienlijke geldsommen tot hunne
aftepersfen.

't

,

e-

-

Het gevolg van alle die geweldenaarije
dat, de handel gantschlijk verloopen zijnd
halak onder den Basfa van Dsjidda kwam.

bestelde er eenen Aga, die hem een maatig
\

ting moest betaalen. Doch de Aga begon
zijne beurt, de inwooners zoo zeer te on
ken , dat zij dé paerelvisfcherij, van tijd t
ontleerden, en ze eindelijk ten eenemaal li

gen. - Het Turkfche rijk verloor, teffe
fchoone kweekschool voor matroozen tot

en op de Roode zee, die nu of verrotter
koopvaardijschepen veranderd werden , o
tusschen Yemen en Suez te vervoeren.

De handel nam nu weder zijnen ouden g
Dsjidda. Den Sjerif van Mekka was ool

lijks daaraan gelegen, dien weder naar A
trekken, en de regeering van zijn eigen
zich te brengen. En opdat de paerelvisfch

weder een lokaas voor de Turken mogt v
om hunne heerschappij te hervatten, moedi
Arabiers dezelve niet aan, zoo dat eindelijk

ken geheel buiten gewoonte is geraakt.
wooners der eilanden begaven zich , verv
van tijd tot tijd, naar het vaste land, daar ,

de kustvaarders gebruikt werden, en tot he
is dit hunne voornaamste bezigheid. - Dee,

kunde gelukte ; de Arabische vorsten schud
Turkfche juk af, waarvan slechts eene 1
overgebleeven is, en Dahalak, Mafuah en
kwamen weder aan hunne oude heeren, e

den door Scheiks uit hun eigen land bestier

1. BOEK. XIII. AFDEELING.
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De fchatten der Roode zee liggen dus , federt
twee honderd jaaren, op haaren bodem verborgen,

fchoon zij naar allen fchijn nooit aanzienlijker gé
weest zijn. - Eene maatschappij van koophande
laaren, die aan den mond der rivier Frat een vasten

zetel vestigde, zon er niet alleen een nieuwe markt
voor grove en fijne waaren kunnen oprechten ,

maar ook den paerel- en fchildpadhandel weder in
bloei brengen. - Daarenboven, zijn myrrhe, wie

rook, kaneel, veelerhande foorten van fpecerijwaa
ren, in 't bezit des zwakken konings van Adel,
die met eene vreemde magt gaarn een verdrag van

koophandel zou willen oprechten, als hij maar iets
daarbij kon winnen.
i-

&

-

Op Dahalak zijn noch

j
e'

paarden,

-

noch honden,

noch koeien of schaapen, of andere viervoetige
huisdieren, maar alleen geiten en ezels; eenige uit
gehongerde kameelen en veele antiloopen. - De
inwooners kennen geen fchietgeweer. De roofdie

ren vangen zij in vallen. - Bij onze aankomst
op Dahalak, den veertienden van Herfstmaand, zagen

wij zwaluwen, en den zestienden waren zij ver
dweenen. - Bij onze landing te Mafuah den ne

gentienden, bemerkten wij eenigen ; den een en
twintigsten en twee en twintigsten waren zij 'er
in groote fchaaren , en den tweeden van Wijn

maand allen weg. Het was de blaauwe zwaluw,
' met een langen staart en platten kop; ook de ge
woone huiszwaluw.
-

De gewoone taal op Dahalak is die der herders,
maar de meesten spreeken ook de Arabische taal. R;

Van dit eiland zag ik het eerst de hooge geberg
ten van Abysfinie, die zich, langs de kust, in een
rei,
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rei, gelijk een muur, tot Suakem toe, uitf
De omliggende wateren zijn , We

ken.

de menigvuldige koraalbanken, die maar even
der de oppervlakte des waters liggen, zeer ge
lijk; te meer, wijl de diepte in eene kaart, w

te Dsjidda zeer gemeen is, en waarvan men
bij de overvaart naar Abyssinie doorgaans bedi
zeer verkeerd getekend is.

Nadat wij ons fchip onderzocht, en onbef
digd bevonden , en , genoegzaamen voorraad
water ingenomen hadden, vertrokken wij der
ventienden van Herfstmaand van Dobelen ;

wegens tegenwind, moesten wij des namiddag
vijf uuren, op tien vademen water weder ankere
Den volgenden dag ging het ons op gelijke wi
ankerende wij toen in eene naauwe doorvaart,

fchen het eiland Dahalak en den zuidlijken uit
van het eiland Noora , die niet meer dan ve
vademen breed, en flechts één en een halve

dem, of negen voeten diep was, en aan iedere
de gevaarlijke klippen had. Wij geraakten er
ter nog, met den stroom, op eene gelukkige, i

echter zeer geduchte, wijze door.
/

-

-

"
-

Wij liepen, daarna, verscheidene rotsachtig
landen voorbij, en kwamen, den negentienden

Herfstmaand, omtrent vijf uur des namiddags,
dat wij zeventien dagen aan deeze vaart bef

hadden, gelukkig in de haven van Mafuah ten

ker. Intusschen hadden wij een groot gedeelte
dien tijd in het bezien van verscheidene eiland

en het doen van sterrekundige waarneemingen d.
gebragt.

-
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H. hooger wij in de geschiedenis der ooster:
fche volken opklimmen, hoe meer wij ons ovef
hunnen onmeetlijken rijkdom en pracht moeten verf
wonderen. Want nooit kunnen wij tot dat tijd:
I, DEEL,

Q

ftip

21e DE REIS VANJ. BRUCE VERKORT.
ftip geraaken, in welk die volken gering, ar

in eenen toestand van middelmaatigheid w
Doch, welke moeite wij ook aanwenden ,

kunnen wij echter op den weg komen , dit
met zekerheid naar de bron geleidt , waaru
menigvuldige
voortvloeiden. * *

chauf

A

4.

* . *

De Heilige Schrift, de oudste en geloofwaa
fte aller geschiedverhaalen , fchildert ons Pale
als een land, waarin, oudtijds, niet alleen g

tigde en beschaafde staaten plaats hadden ,
dat ook overvloed van goud en zilver bezat (t
Nogthans is Palestina, thans, in-dien opzigte
armhartig land, en moet, het, op zicht, zelven
gemerkt, altijd geweest zijn; wijl het noch g
noch zilvermijnen bezit. Men moet dus d;
besluiten, dat het, al vroeg, in verbindtenis
andere landen , a welke van die ertsen rijklij

deeld waren, gestaan hebben a 2 .w 2 x 1 a 2 e
*

* * )

: " " vri

- 1 :

- zi-I-r

4-1-

- '

• 'n ei 3i

--2-21 In fl

-

- A.

L-1 - 1

(2) De heer BRU de beroept zich op Exod. XXX
24. enz. Doch , wanneer men de plaats zelve n.
zal men bevinden , dat daar niet van de schatten vs
lestina, maar doel van het goud en zilver, dat de

lers, bij hunnen uittogt uit Egypte, van de Egyp
ren geleend hadden, gefprooken wordt. Zij waren
zij die groote fommen goud en zilver, tot den
des tabernakels , aan Mofes en Aaron bragten, r

Palestina , maar zworven nog in de woestijn var
bie. - Dat, intusschen die gewesten, zelfs in de

de tijden van

goud en zilver niet ontbloot zijn gew

zou ik, indien het noodig was, uit de aartsvade
historie, in N os E 5 eerste boek bewaard, onwederft

:
«: "en bewijzen:
Q ant. a. N:
•J 3 x 4

-

w
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M oN TE s QUIE U maakt ergens, daar hij van
den rijkdom van s E MIRA M1s spreekt, deeze on
derftelling: dat de groote fchatten, welken het As
fyrische rijk, onder de regeering dier Koningin be

zat, door de plondering eener ouder en rijker na
tie waren aangebragt; gelijk zij, naderhand , ook
weder de roof van een arm , maar oorlogzuchtig,
volk werden. - Doch ik geloof, dat de voorbeel
den zeldzaam zijn, dat een groot koningrijk zich

door oorlog verrijkt heeft. ALEXANDER veroverde
geheel Afie, een gedeelte van Afrika, en een groot
ftuk van Europa; hij plonderde het rijk van Semi
ramis, en van allen, die haar cynsbaar waren; hij
drong dieper in Indie, dan zij ooit kwam, offchoon

haar gebied aan den Indus grensde ; nogthans kon
Macedonie, op geenerleië wijze , ten aanzien der
rijkdommen, met Tyrus en Sidon vergeleeken wor
den. Maar, al was dit ook zoo ten opzigte van

Semiramis; het neemt toch de voornaame zwaarig
heid niet weg; wijl de vraag steeds blijft: waarvan
daan kreeg dan de eerste natie, door de Assyriers

beroofd, haare fchatten? - Een wel-ingerichte
koophandel, onafgebroken en op eene eerlijke wij
ze gevoerd, is het eenige, dat uitgebreide staatën
rijk maakt. Honderd handen aan het weefgetouw

brengen een land meer voordeel aan, dan tien dui
zend met fchilden en fpiesfen. - De onderdaanen
van Semiramis hadden, te land, allerleie fpecerij
waaren naar Asfyrie gebragt. · Dewijl de markt dier
Indische waaren, een tijd lang, in haar land was,
kwamen de Midianitische kooplieden, en haalden

ze voor Ethiopisch goud van daar. Maar, door
een onstaatkundigen togt naar Indie, in hoop, om

zich op eenmaal te verrijken, deed Semiramis
deezen handel te grond gaan, en haar rijk zonk
weder in armoede.

- - -- O *

--

- -
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De oorsprong van magt en rijkdom is in het Oos
ten te zoeken, en heeft zich van daar west-, ook
zuid- en noordwaard uitgebreid. Rijkdom en be
volking neemen in een land toe, naar gelang de
koophandel 'er zich uitbreidt. - Een nadenkende
zal, hieruit, besluiten : - God bedient zich van
de geringste middelen en oorzaaken, om er de groot

fte en gewigtigste werkingen door voorttebrengen.
Den Egyptischen koophandel mag men van se sos
T R1s regeering dag tekenen. Hij veroverde een
deel van Indie, en opende, daardoor, een handel
tusfchen dat land en Indie, ter zee. - Het fchijnt,

echter, dat hij deezen weg, om op Indie te hande
len, niet zoo zeer eerst ontdekt, als wel vernieuwd
heeft : - De handel werd fomtijds afgebrooken;
maar door de handeldrijvende volken zelve, uit de
havens van Indie en Afrika, en over de Roode zee
uit Edom, meer of min onderhouden. In deeze ha
vens alleen kende men de pasfaatwinden en mous

fons, van welk geheim de voorspoed deezer reizen
afhing. De fchippers van Sefostris kenden het ook.
De Egyptenaars vereerden hem als hunnen grootsten
weldoener, omdat hij, van de heerschappij der Her
derkoningen een einde gemaakt hebbende, hun den
weg tot den handel naar Indie en Arabie geopend
had.

Om de gedachtenis hiervan te vereeuwigen, ver
haalt de geschiedenis, dat Sefostris een fchip van
cederenhout, ter lengte van honderden twintig ellen,
heeft laaten bouwen, welk hij van buiten met goud,
en van binnen met zilver deed bekleeden, en aan de

godin Isis, in haaren tempel, toewijdde. - Dit
fchip was , veelligt, als een beeldfchrift, aandui

dende, dat hij den handel met de goud- en zilver
-

-

se

)

groe
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groeven in Ethiopie geopend, en de zee, in fche
pen, van hout gemaakt , bevaaren had, welke de

eenigen waren, die tot deezen handel konden ge
bruikt worden ; daar de gewoone Egyptische fche
pen, van de plant papyrus gemaakt, en met leeren
huiden overtrokken , niet bekwaam tot die vaart
VAyaten,

Uit het gemelde laat zich, gemaklijk , verklaa
ren, wat voor eene verbindtenis Sefostris tusfchen

Egypte en Indie te weeg bragt. - De Voorzienig
heid had den bewooneren van het laatstgenoemde
gewest, ten aanzien der luchtstreek, menigerleie
nadeelen toegevoegd. Een gedeelte des lands was
met hooge bergen bedekt, op welker kruinen, in
zekere jaargetijden, zwaare regenbuien neervielen,
die het laage, vruchtbare land overstroomden. Op
den regen volgde eene brandende hitte, waardoor
de menfchen zwak, en tot den zwaaren arbeid des

akkerbouws onbekwaam werden. Door het laage
land kroopen zachtkens zwaare rivieren, die geen

verval genoeg hadden, om te stroomen , maar op
veele plaatsen stilstaande wateren veroorzaakten, die

de lucht met ongezonde uitwaasfemingen vervulden.
Zelfs de rijst, het zoo algemeene, als gezonde voed
fel der ingezetenen van dit gewest, groeide alleen
lijk op plaatsen , die men onder water kon zet
ten , waardoor zij eenige maanden lang onbewoon
baar werden. ' .

-

Daar tegen genooten zij groote voordeelen. De
grond bragt, behalve eene menigte andere fpecerij
en, een verbaazenden overvloed van peper voort.
Deeze bezien, voor de gezondheid der menschen
ongemeen voordeelig, groeiden onaangekweekt, en

het infamelen veroorzaakte geen moeilijken arbeid.
i

O 3
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De peper, een treflijk geneesmiddel voor de ziekten
van dat land, uit de ongezonde luchtstreek ontstaan

de , was , teffens, wegens deszelfs fterk vertier,
eene bron van rijkdom. - Deeze fpecerij, fchoon
voor alle landen, aan rotziekten onderhevig, even
voordeelig , is nergens, dan in Indie bekend. De

Voorzienigheid, die voor het welzijn der menfchen
over 't algemeen zorgt, heeft hen daardoor genood

zaakt, van elkander aftehangen.

· ·

·

Ten aanzien der kleeding, was zij niet minder

goedertieren jegens dit gewest. De zijdeworm en
de katoenboom tierden er beiden verwonderlijk
fchoon. Van derzelver voortbrengfelen, wist de
weefkunst, door middel van ligte draagbaare werk

tuigen van riet, zelfs onder de fchaduw der boo
men , onderfcheidene , fraaie, glansrijke en zachte

stoffen voor kleeding te bereiden.
- --

-

--

-

--

En hoe overvloedig zij zich ook van hunne fpece
rij en manufaktuuren bedienden; was echter de me

nigte van beiden zoo uittermaate groot, dat het
hen natuurlijker wijze tot die gedachten moest bren

gen , om die dingen, welke hun ontbraken, maar
echter, volgens hunne verbeelding, onontbeerlijk

voor hun waren, voor hunnen overvloed interuilen.
. Op een verren afstand, westwaard van hun lag

Arabie, door middel eener uitgebreide, gevaarlijke
kust met hun gewest famenhangende. Hier groei
den geene fpecerijen, fchoon de luchtstreek van bei
de landen nagenoeg gelijk, en dezelve dus, daar,

even zoo nuttig en noodig, als in Indie, waren. Intusschen bragt Arabie echter myrrhe en wierook

voort, welke , tot reukwerk gebruikt zijnde, als
voorbehoedmiddelen tegen de verrotting konden
-

C•
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dienen.

- ook is de prijs dier waaren fteeds

aanzienlijk geweest.

*

* *

s',

*

•

-
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De zijde en het katoen waren wit, maar Arabie
leverde gom en veelerhande verfftoffen, die aan
den fmaak der Indiaanen voldeeden. - De Heili

ge Schrift spreekt van bonte rokken. Jos E PH kreeg
van zijnen vader een veelverwigen rok (b). Ook
had T HAMA R een veelverwigen rok aan (c). SA
L oMo had zijnen bedsteé met Egyptische tapijten
verfierd (d), offchoon Egypte noch zijden, noch
katoenen , noch wollen manufaktuuren had. Salon

mons dekens waren dus, al had hij ze ook, laatst,
uit Egypte ontvangen, een Indiaansch voortbreng
De balfem was eene Egyptische waar ,
fel.
en in het Oosten in groote achting.
,

-

0',

De grond tot den handel tusschen deeze beide
rijken werd dan, in 't eerst, door de Voorzienig

heid gelegd, in wederzijdfche behoefte en we
derzijdfchen overvloed. Eer de reis ter zee werd
uitgevonden, dreef men den Indifchen handel, en
kel, over land. Daaruit ontstonden de fchatten
van Semiramis. ,,'

,

,,

! : - - --

nonnen din

Dan , hoe kostbaar de Arabische waar ook was,
fchoot zij echter bij de Indische voortbrengfelen
veel te kort. Daarenboven, moest ook Afrika, een
uitgebreid land, dat honderdmaal meer dan Arabie
noodig, met Indie en Arabie genoegzaam dezelve
-

-

-

e

-

-

(*) een xxxvil: a.

lucht

-

'

(c) 2 s AM. XIII: 18.

(d) s PRE u k. VII:36, , na
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luchtftreek, en dus ook dezelve behoeften had ,
met dezelve waar verzorgd worden. - Dit laatstge
noemde waerelddeel was, toen, waarschijnlijk, door
herders, jaagers en visfchers bewoond. Zij hiel

den hun verblijf in bosschen, nevens de dieren,
welke hun tot jagt , voedfel en kleeding dienden.
De bewooners van dit onmeetlijk gewest moes
ten, dus, met het geen zij tot hun gerief en ver
maak noodig hadden, van elders verzorgd wor
den. Maar zij hadden geene goederen , welken
men in Arabie of Indie begeerde ; ten minste, ge
loofden zij dit een geruimen tijd. Zoo lang wa

ren zij ook geen handeldrijvend volk.

*

De Abyssiniers hebben eene overlevering, dat ,

kort na den Zondvloed, c Us, No Ac Hs klein
zoon, uit Neder-Egypte, door Atbara, in hun
land gekomen, en tot de rei bergen, welke het
platte land van Atbara van het bergachtig Abysfi

nie scheiden, doorgetrokken is.

.

Wanneer de leezers hun oog op de landkaart
vestigen, zullen zij eene rei bergen bemerken ,
die van den kant van Suez af, als een muur, op
een afstand van veertig Engelsche mijlen verre,

van de Roode zee voortloopen, tot dat zij zich ,
op de breedte van 13°, in twee armen verdeelen;
waarvan de een zich langs de noordlijke grenzen
van Abyssinie uitstrekt, dwars over den Nijl gaat,
en verder westwaard, door Afrika, naar de Atlan

tische zee loopt. De andere strekt zich zuidwaard
langs de kusten van den Arabifchen zeeboezem ,

en vervolgens van den Indifchen oceaan.

Verder zeggen hunne
overleveringen, datmen
die
:
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menfchen, nog vol schrik wegens den zondvloed,
de holen , aan de zijden der bergen , boven het
platte land, tot hunne wooning verkooren ; en ,
wijl zij , op hunnen togt , onder den keerkring,
den gewoonen regen aantroffen, die, hoe verder

zij zuidwaard gingen, hoe langer hoe meer toe
nam, hadden zij het raadzaamst geoordeeld, zich

bij de eerste bergen neerteflaan, daar het land aan
genaam en vruchtbaar was.

t

De Cufiten hebben, met ongelooflijke vlijt, ver
wonderenswaardige wooningen, in het hart der
graniet- en marmerbergen, gemaakt, welke , tot

heden toe, in grooten getale, nog onbeschaadigd
voorhanden zijn. Zij breidden zich , aldaar, wijd
en breed uit ; doch hielden zich geftaadig aan de

bergen. Hunne nakomelingen zijn er nog, tot
deezen dag toe, aan te treffen ; 't welk mij , als
genoegzaam zeker voorkomt, wat ook de geleerde
Roo HART daartegen inbrengt.
De overlevering zegt verder, dat zij de stad

Axum zeer vroeg, en, veelligt omtrent AB RA
H A Ms tijd, gebouwd hebben. Daarna breidde de
volkplanting zich naar den kant van Atbara uit,
daar zij , volgens HE Ro Do T U s, haare letteroef
feningen met het beste gevolg voortzette. Van
dat gewest werden zij , gelijk Jos E PH Us ver
haalt, Meraëten, of bewooners van het eiland Me
roë, genaamd.
-

*

*

In Axum ziet men nog hedendaags overblijffels
van kolosfusbeelden van de Hondsfter , duidlijke
bewijzen, dat zij dezelve als een gewigtig voor

werp hunner opmerkzaamheid aanzagen. - Seir
beduidt, in de taal deezer Trogloditen, of berg
i

O 5
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fpelonk bewooners, en in die van het laage land

van Meroë, welke naauwkeurig met die overeen
ftemt, eenen hond. Hierom wordt ook deeze pro
vincie Sire, en de rivier, die haar bezoomt, Siris

genaamd.

ei

- 1

,-

--

-

-

Hunne tweede stad was Meroë, - Onder de
noorderbreedte van 16° heb ik bouwvallen ge
zien, welken ik te meer voor die van Meroë houd ,
vermits ik , onmiddelijk daar over in de bergen ,
eene menigte holen vond, die, buiten twijfel, een

tijdlang , de wooningen van de stichters deezer
eerste kweckfchool der geleerdheid geweest zijn.

Thebe, welk eene Ethiopische volkplanting was,
is, waarschijnlijk, door die van Meroë gesticht.
Doch, of zulks onmiddelijk van daar gefchied zij,

laat zich niet bestemmen. Tusschen beide volk
plantingen zal, vermoed ik, maar een kort tijd
perk verloopen zijn. Omtrent Thebe zoo wel,
als omtrent Meroë, ziet men, nog hedendaags, zeer
veele holen, dicht aan den kruin der bergen, wel

ke ook nog bewoond worden. -

»

Men mag hieruit besluiten, dat hunne oude vrees
voor den zondvloed hen nog niet verlaaten had,
wijl zij zagen, dat geheel Egypte, jaarlijks, over
ftroomd werd, offchoon 'er geen regen viel; ftel
lende zij minder vertrouwen in de sterkte hunner

fteden, dan wel in hunne bergholen, welken zij
zekerder, dan hunne gebouwde huizen, vonden.
Intusschen duurde het niet lang, of zij kreegen een
grooter trap van kloekmoedigheid,

, -

, - /

TwEE
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P Evo LK IN G van Saba en het zuidlijk Afrika. Voornaamfte bezigheden en toeftand, der Herde
ren. - Abysfinie door zeven vreemde natien

bezet. - - Gisfingen over hunne taalen.

Terwij de afstamlingen van Cus zich in de noord
lijke gewesten van Afrika vestigden, waren hunne
broeders in het zuiden niet leedig. Zij hadden
zich langs de bergen, die den Arabischen zeeboe
zem bezoomen, uitgebreid. Het gewest, waarin

zij zich hadden neergeslagen, heette Saba, dat is,
het Zuiden, omdat het aan de zuidkust des Arabi
fchen zeeboezems lag. - Door deeze verovering

geraakten zij in het bezit van de reukwerken en
fpecerijen van het Oosten; - van myrrhe , wie
rook en kasfia, welke 'er, overal, in 't wild groei
den.
t"

-

w

Arabie had , waarschijnlijk, toen nog geen wie
rook of myrrhe uit Abyssinie gehaald, gelijk in
vervolg van tijd geschiedde; want, gelijk de voor
naame groeiplaats, zoo was ook de voornaame

marktplaats deezer gommen, steeds, omtrent Saba
ge
\
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geweest. Toen het vertier toenam , werden zij
wel van hier naar Arabie verplant, maar de myrrhe
gedijde niet.

De Trogloditen, of fpelonkbewooners, breidden
zich , fteeds, verder zuidwaard uit. Zij ontmoet
ten, op hunnen togt, vaste en hooge bergen, naam

lijk de Bergen van Sofala. - In deeze bergen
ontdekten zij een grooten voorraad van goud en

zilver. Zij vonden deeze ertsen in een zuiveren,
onvermengden staat, in kleine klompen, zonder bij
voegsel van vreemde ligchaamen , en zonder dat
zij genoodzaakt waren, dezelven een zuivering of
fcheiding te doen ondergaan (a).
De

(a) Zullen gebeurde zaaken geloof verdienen, zij
moeten door geloofwaardige getuignissen bevestigd wor
den. Men zou, derhalve, den heer B R U cE kunnen en

moogen vraagen: - Waar zijn de berichten, op wel
ken: gij uwe verhaalen grondt? Welke zijn de fchrijvers,
die deeze zaaken hebben overgeleverd? En waar zijn de
getuignissen, onwraakbaare getuignisfen, waarmede gij
uwe verzekeringen bevestigt? -

Doch niets van dit

alles is bij onzen fchrijver te vinden. Ook fpreekt hij
van zulke oude en vroege tijden, van welken, behalve
de Heilige Schrift, weinig of geene berichtfchriften meer
voorhanden zijn. Dewijl de heer BRU cE deeze handel
wijs meermaalen volgt, en ik slechts een uittreksel of
verkorting van zijn werk lever , zal niemand van mij

kunnen vergen, dat gebrek te verhelpen, of mij, bij man
gel van dien, deswege in het strijdperk met hem te be
geeven.

Het zal genoeg zijn, zulks hier, eens vooral,

aan te merken, zonder het bij alle gelegenheden te her
haalen. Aant, des NEDER D. U 1T G.

-

l

De onmeetlijke invloed deezer kostbaare ertsen
deed de balans, welke de koophandel van Indie ,
zoo lang, over dien van Arabie en Afrika had gehad,
ten voordeele der laatstgenoemde gewesten over

flaan. - Goud en zilver werden, in Indie, met
graagte, in ruiling, voor hunne zijden en katoenen
ftoffen en fpecerijen aangenomen. - . 't Is moei
lijk te bepaalen, wat de menfchen eerst bewoog,
deeze ertfen tot een maatstaf of richtfnoer, bij de
ruiling, of den koophandel, vast te stellen. Intus

fchen vloeide, federt dit vroege tijdstip, eene onges
looflijke menigte goud en zilver in dit land, 't welk
tot heden toe heeft voortgeduurd. Wat daarvan

daar geworden zij; waar het bewaard worde; of
langs welken weg het terug komt, indien zulks

het geval is, heeft mij nog niemand kunnen op
losfen.

De noordlijke kolonie der Cufiten breidde zich
van Meroë naar Thebe uit , en leide zich op de

bouwkunst en het stichten van steden toe. Zij
werden akkerlieden, kunstenaars en sterrekundigen,
waartoe hun de heldere hemel in Thebaïs bevordert,

lijk was. - Men zegt, dat deeze volkplanting der
Cufiten de letters, ten minste eene foort derzelven,
en de cijferkarakters uitgevonden heeft; terwijl de
koophandel, de natuurlijke historie der winden en
der jaargetijden dat gedeelte hunner broederen, die

het gebergte Sofala bewoonden , bezig hielden. Een
-

---- --

-

-

ji.

- - - ;

3

De aart des koophandels der Cufiten, het infame
len van goud en zilver, het bereiden van reukwer
ken, noodzaakte hen, in hun vaderland te blijven;

maar hun voordeel, daar van berustte op het vertier
hunner waaren over het vaste land. - Daartoe
hadden zij tusschenhandelaars noodig. Deezen be
-

zorg
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zorgde hun de Voorzienigheid in eene nabuurige na

tie. - Deeze lieden waren zeer onderscheiden van
hun, hadden lang hair, eene Europeesche gestalte,
donkerbruine kleur, en niets, dat naar een Moor

zweemde. Zij woonden in de vlakte, in hutten,
hadden veel veel, en veranderden, fomtijds , van

woonplaats. - Zij draagen veele naamen, waar
van de gebruiklijkften zijn Belowi en Berberi, die
herders beduiden. - Van de plaats hunner woo

ning, werd het land, naderhand, door de Grie
ken en Romeinen Barbaria, van Berbir, genaamd. -

De schrijvers, die van de Herders spreeken, hou
den zich meest met die in de Delta op, en fehijnen
weinig van die in Thebaïs, en nog minder van die

in Ethiopie, of van hunnen oorsprong, en verdere
omstandigheden, te weeten.

'

' s

De voornaame bezigheid der Herderen was, de
Arabische en Afrikaanfche goederen over het land
te verfpreiden. - Daardoor waren zij tot een
groot volk geworden. Met hunnen handel , nam
ook de menigte van hun vee , en de omtrek van
hun gebied toe. Hetzelve begon van de kaap Gar

defan , strekte zich , langs den Indifchen Oceaan,
naar de straat Babelmandeb uit, en liep vervolgens,

noordwaard, langs de Roode zee, naar Suez, een

naam die, waarschijnlijk, van Suah, Herders, af
stamt. - Schoon zij deeze lange, fmalle streek lands
tot vertier hunner waaren noodig hadden, was ,
echter , hun voornaame zetelplaats in dat deel van

Afrika, welk tusschen den noordlijken keerkring
en de Abyssinifche bergen ligt. - Het loopt van
Mafuah, langs de zeekust, maar Suakem , daarna
westwaard , en gaat, in die strekking, met den
Nijl aan de zuid- en den keerking aan de noordzij
de voort, naar de woestijn Selina en de grenzen
-2 e .
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van Libye in 't westen. Het is in verscheidene rechts
gebieden onderscheiden, en heet Beja. - Aan het
zelve grenst eene landstreek, tusschen den Nijl en
de rivier Astaboras

, gelegen , welke thans Atbara

aamd , en, benevens Derkin en andere omlig
gende gewesten, tot het bergachtig land van Abys

finie toe, insgelijks door Cufiten bewoond wordt.
* ** *

x

- 1 2 3 29, 61 % . .

-
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-- Offchoon wij hiet veel van een bijzonderen rang
onder deeze lieden weeten, kunnen wij, echter,
veelligt, aanneemen , dat de enkel
Herders van de laagste foort waren, en het vee
hoedden. Anderen droegen den naam Hycfos, wet

:

ke gewapende Herders, of de zoodaanigen, die har

nasfen droegen, betekent. De derde foort heet
Agag, én deezen houdt men voor de aanvoerders
dier gewapende Herders. - Het meervouwig ge

tal daarvan is Agadji, of, volgens het Ethiopisch,
Agaazi. - . Ik merk dit alleenlijk aan, omdat sc A
#feer en een offle , twee groote mannen, met
deeze uitdrukking zoo verlegen waren, en ik weet

niet wat, daarvan maakten. Intusschen draagen zij,
nog hedendaags, dien naam, welke Stamherders be
duidt, die de bergen Habab bewöonen, en zieh van

tijd tot tijd door de geheele pr incie Tigree uitge
breid
hebben,::
vi
- - - - - - - - - - - - - 4: "I',
4 e | fi, , " . . . . . . . **
-

" De zeden en tevenswijs der euften en der Her
ders was zeer verschillende, - "De eersten woon
den nu wel :: en; maar wegens huiiiien koop
handel, en om het noodige daartoe ::

brengen, moesten zij te huis bli en; doch

e laat

::eidden: zwerve: le: ve:d:
het goud en zilver, en de r:ken: Afrika
vend ie

wijd en zijd. ***- 't

it -eigitaal is f-

so
De

aa4 DE REIS VAN J. BRUCE VERKORT.
- De Cufiten bewoonden een zwarten, kleiachtigen
bodem. Zoo, ras de gewoone
gon te vallen, verscheenen er groote zwermen vlie
gen, welke onnoemlijke fchaade onder hun vee aan:

:

rechtten. Dit infekt , nog door geen natuurken
ner beschreeven , heet Zimb. - In grootte overtreft

het de bijen zeer weinig, maar is een weinig dik
ker. De vleugels zijn wat breeder, dan die der
bijen, en staan afgezonderd, gelijk die der vlie
gen, zijnde dezelve enkel gaas, zonder kleur of
vlekken. De kop is , maar evenredigheid, groot;
het opperkaakebeen is fcherp, met een sterk spits
hair, ter lengte van een vierde van een duim, aan
het end; het onderkaakebeen heeft twee zulke hai
ren, allen zoo stijf als zwijnenborstels. De beenen
zijn inwendig zaagvormig. ,,Het geheele infekt is
met weeke bruine hairen bedekt. - Zoo ras het

vee zijn geluid, van verre, hoort, verlaat het zijn
voeder, loopt, wild in de vlakte rond, tot dat het

door krachtloosheid, angst en honger valt. - De
gevolgen van de steeken deezer vliegen zijn groote

builen aan het lijf, den kop en de beenen, welke
opzwellen, open gaan, etteren en eindelijk het dier
den dood veroorzaaken. - Ook de kemels , we

gens hunne nuttigheid in de heete waterlooze ge
westen, door de Arabiers zeer aartig fchepen der
woestijn genaamd, kunnen hunne fteeken niet ver

draagen. - En de olifanten en rhinocerossen, al
is hunne huid nog zoo dik, moeten zich in het

flik wentelen , en zich daardoor als met een har
nas bekleeden, om die gevleugelde moordenaars te

wederstaan. - Het eenig middel, om den onder
gang hunner kudden te vermijden, is, dat zij zich,

::::::::::::::::::::::::::::::
de naaste zandachtige streeken begeevan. De ::
pheêt
-

** . -

,

-
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pheet JesAJAs spreekt van dit infekt, en zijnen
vernielenden, aart, zeer krachtig (b).
Na de ftichting van Karthago, kwam deeze han
del mede in handen der Lebahim of Libyfche boe

ren, waardoor de Herders , in magt en volksme
nigte, aanzienlijk toenamen. In landen, voor fche
pen ontoeganglijk, gefchiedde de vervoering der
waaren door kemelen, die ontzaglijk vermeerder

den. - In de vroegste tijden, werd die handel,

aan de Arabische zijde, door Ismaëlitische koop
lieden, van het zuideinde van Arabie naar Palesti
na en Syrie gedreeven. Wij leeren dit uit het

eerste boek van Mos Es. Zij bragten myrrhe en

peper, ook balsem uit Gilead, en verkochten hun
ne waaren voor zilver,

In de vroegste tijden des Indischen handels, had,
ook reeds , een tak van koophandel plaats, wel
ken de menschlievende denkwijs van onzen tijd

als een ongeluk voor het menschdom aanziet. Ik
meen den menschen- of flaavenhandel. Jos E PH
werd

(b) J Es. VII: 18, 19. ,, Te dien dage zal de HE E
, RE toetsisfen de vliegen, die aan 't einde der rivie
, ren van Egypten zijn, en de bijen, die in den lande

, Asfur zijn. Zij zullen komen, en rusten in de woeste
, dalen, en in de klooven der steenrotsen, en in alle

, de doornhaagen, enz.” Dat is te zeggen : ,, Zij zul.
len het vee zijne gewoone verblijfplaats in de woestijn

beneemen, vermits zij zich in 't bezit deezer plaatsen
zullen stellen , en het daar opzoeken, waar zij anders
nooit komen , en daar anders de fchuilplaats van het
vee is.”
I. DE EL-

P
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werd aan Midianitische kooplieden verkocht (c
den bloei van Tyrus, was de menfchenhandel
gebruiklijk (d); en nog naderhand fpreekt

Jo HAN N es (e) daarvan. - Wij vinden ne
een Godlijk verbod, of, dat de propheeten da
gen, als iets, tegen den godsdienst en de zed
de strijdigs , geieverd hebben. - Om dee
denen , kan ik mij niet verbeelden, dat de fla

handel op zich zelven wreed, ongeoorloofd e
natuurlijk zij (f). -De Ethiopische Herders dreeven, in den
ne, koophandel aan hunne eigen zijde der l
zee. Zij bragten de Indische waaren naar T
-

(c) G E N. XXXVII: 25, 28.
(d) E z E c H. XXVII: 13.
(e) o PEN E. XVIII: 13.
(f) De heer B R U c E verklaart zich dan als een
ftander van den flaavenhandel, daar een zeer aan,

gedeelte zijner natie, en ook andere natien , me
en pen, en ook met een fchijnbaar goed gevolg
menschlievend teffens en krachtig, tegen ieveren.
in onze dagen, door de heeren N Ew To N, FA
B RID GE , B o oTH , F Ross A RD , en anderen ,

dien verfoeilijken handel te veel gefchreeven, om
iets bij te voegen. Alleenlijk merk ik op de rede
onzen fchrijver maar aan, deels, wat hij dan te
hebbe tegen het stellig verbod, dat wij Ex o D. X
vinden? En deels, dat de plaatsen en voorbeelde

ken hij bijbrengt, wel leeren, wat er gefchie
maar het daarom nog niet goedkeuren.
D ER D. U IT G.

Aant. «
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en verder zuidwestwaard, van waar zij goud te
rug voerden. -

Thebe komt, onder deezen

naam , in de Heilige Schrift niet voor. De stad

werd, voor Mos Es tijd, door s ALAT 1s, eenen
vorst der Agaazi of Ethiopische Herders, verwoest,
De benaaming Medinet Tabu heeft met den ouden
naam veel overeenkomst ; zij beduidt, geloof ik,

de ftad van onzen vader. De geschiedenis wil, dat
Sefostris haar dien ter eere van zijnen vader gegee

ven heeft. In de Heilige Schrift heet zij Ammon
No.
n

De Herders waren, meestal , bondgenooten der
Egyptenaaren of Cufiten , maar fomtijds ook hún
ne vijanden. De grond dier vijandfchap lag, voor
naamlijk, in hunnen onderscheiden godsdienst. De
Egyptenaars beweezen den os godlijke vereering 3
de Herders doodden en verteerden dien. -De Her

ders waren Sabeërs, en dienden het heir des he
mels, zon, maan en sterren.
Verscheidenmaal is Egypte door de Herders ver- .
overd.

De eerftemaal gefchiedde het onder s At A

T 1s, die de eerste rei der Herderkoningen in Egyp
te stichtte, en 'er deerlijk huishield. - s E so s TR 1 s
maakte een einde van die regeering. Hij leide
Diospolis , tegenover Thebe, aan de andere zijde
des Nijls , aan. - De tweede maal werd Egyp
te onder s A BA co door de Herders overwonnen,

Aan deezen fchrijven fommigen de verwoesting van

Thebe toe, ten tijde, toen H1s KIAs koning over
Juda was. - Den derden inval deeden de Her
ders in Egypte na de bouwing der stad Memphis. De historie verhaalt, dat M1s PH RAG M U To s1s,

koning van Egypte, twee honderd en veertig duizend
van dezelven in de stad Abaris zou opgeflooten,
-

-
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en, nadat zij zich, bij verdrag, overgegeeven had
den, naar Kanaan gebannen hebben. Hoe onwaar

fchijnlijk dit geheel verhaal ook luidt, mag men
'er, echter, uit besluiten, dat Memphis, eene groo
te stad in Neder-Egypte, nabij de Delta , met de
Herders der landengte van Suez, of der nabuurige
landstreeken, oorlog voerde; gelijk de inwooners
van Thebe te vooren met de Herders van Thebaïs

gedaan hadden. - Intusfchen moet alles, wat
'er van de uitdrijving der Herderen, in welken tijd,
onder welken koning, en uit welke plaats het ook

mege geweest zijn, verteld wordt, als een verdichtsel
worden aangezien; wijl zij op hunne oude woonplaat

fen bleeven, en zich daar tot heden toe ophou
den: - veelligt, niet in zoo groot aantal, als toen
de Indische handel over den Arabifchen zeeboezem

ging; maar, nogthans, altijd in grooter menigte,
dan eenige andere natie op het vaste land.
Behalve de Cufiten en Herders, woonden er

nog verscheidene andere natien in Abysfinie ; die
- allen onder den algemeenen naam van Habej be
greepen zijn. Hoe verkeerd ook die naam door
sc AL I GE R , LUD o LF en anderen uitgelegd is,

hij betekent niet anders, dan een aantal van ver
fcheidene volken, die bij toeval in een land geko

men zijn. - De chronijk van Axum , naast de
de Heilige Schrift, het oudste en achtbaarste boek
in dit land, meldt, dat Abysfinie 18o8 jaar voor
c HR Is T Us geboorte bevolkt is ; dat , twee hon
derd jaar daarna , het land door eene algemeene

overstrooming verwoest is, en dat het 1400 jaar
voor CH R IS T U s geboorte, door verscheidene

vreemde natien, die onderscheidene taalen spraken,

in bezit genomen is. Wijl zij met de Agaazi, of

Herders, in de hooge streeken van Tigree woonen
,

de,
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de, in vriendschap leefden, sloeg iedere dier na
tien zich vreedzaam neer in dat land, welk voor

haar lag.

De overlevering zegt, dat alle die volken uit Pa
lestina kwamen. En dit fchijnt zeer geloofwaar
dig. Omtrent 1490 jaar voor c HR Is T Us geboor
te , kwamen de Israëllers, onder Jofua , in Ka
naan. - Toen hij, met zijn heir, droogsvoets
door de Jordaan ging, in het Beloofde land inbrak,
Jericho veroverde en verwoestte , beving alle de
inwooners van Palestina en Syrie een doodlijke
fchrik. - Alle die kleine, doch volkrijke, staa
ten , allen onderscheidene taalen fpreekende, zien
de , hoe die overwinnaars hunne overwonnelingen

behandelden, mannen , vrouwen en kinderen, ja,
fomtijds zelfs het vee, met de fcherpte des zwaards

verdelgende, dachten, dat het niet langer tijd was,
de aankomst van zoodaanigen vijand aftewachten,
maar zochten hun leeven, door eene fpoedige vlugt,

te redden. - Bij de Herders in Abyssinie en At
bara eene fchuilplaats te zoeken, was voor deeze
vlugtelingen allernatuurlijkst. Wegens den onder
lingen koophandel waren zij met elkander bekend,
en hadden ook recht op hunne gastvrijheid.
P Roco P I Us (g) gewaagt van twee zuilen,
die, in zijnen tijd, aan de kust van Mauritanie ,
tegenover Gibraltar, stonden, welker opschriften

in de Phenicifche taal zoo luidden: ,,Wij zijn Ka
, naaniten, die voor het aangezigt van Jos UA ,
, den zoon van N UN , den roover, vlugten.” -

(g) De hello Vand. II. 10.
P3

Is
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Is dit waar, dan is het veel waarschijnlijker, dat
de verfcheidene natien , welke toen verhuisden,
haare fchuilplaats nader, en bij haare vrienden na

men ; dan zulks in het onzekere , bij vreemdelin

gen te waagen. Veelligt was het land toen ook
nog niet eens algemeen bewoond,
Als men de landen overweegt, daar deeze natien
zich neersloegen, blijkt het, dat zulks met weder

zijdfche toestemming en in vreede geschied zij. Zij
zijn noch door zwaare gebergten, noch door bree

de rivieren van elkander afgefcheiden; maar flechts
door beeken, die het grootste deel des jaars droog
zijn ; of door heuvels, of laage opgeworpen aard
wallen. En die grenzen zijn nooit veranderd, noch
betwist, maar , volgens de oude overlevering, tot

heden toe gebleeven. - Zij fpreeken allen onder
fcheidene taalen , maar hebben geene letters, dan
het Dsjies, of de karakters der Cufitische Her

ders. - En ten bewijze, dat deeze de oorsprong
dier natien was, voeg ik er nog bij, dat de ver
vloeking van Kanaan (h) hen fchijnt te vervolgen:
zij hebben geen eigen vorstendom opgerecht, maar

dienden de koningen der Agaazi of der Herders,
waren houthakkers en waterhaalers, en dat zijn zij
heden nog.
n

- Vijf onderscheidene natien , als de Amhara, de

Agow van Damot, de Agow van Tjera, de Gafat
en de Gallas, en haare onderscheidene woonplaat
fen, zou ik kunnen opnoemen. Deeze laatsten wa

ren echter geene Kanaaniten. Zij hebben,
- 4

(k) GEN. IX: 25-27.

vol:
un
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hun zeggen , eertijds , binnen den zuidlijken keer
kring gewoond. Zij waren, gelijk de bewooners
van Atbara, de overvoerders der waaren tusfchen
den Indifchen en Atlantifchen oceaan , en verzorg

den de binnenlanden van Afrika met Indische goe
deren. -

Die handel is , veelligt , zoo oud , en

zoo uitgebreid geweest, als die naar Arabie en
Egypte. Waarschijnlijk geraakte hij in verval,
toen , na de ontdekking der nieuwe waereld , de

mijnen van Sofala bleeven liggen. - De Portu
geezen vonden dien nog in bloeienden ftaat, toen

zij de eerste verovering op deeze kust maakten ; en
zij zetten dien handel , offchoon zulks niet zeer
bekend is, in die zelve ftreek, tot aan hunne volk
planting omtrent Kaap Negro, aan den westlijken
oceaan, nog voort. - Deeze volkplantingen zou
den ook de bekwaamste plaatsen zijn , om het on
derzoek der binnnenlanden van Afrika van daar te

beginnen, en langs beide zijden des zuidlijken keer
krings voort te zetten ; wijl men , naar alle ver

moeden, bescherming en hulp op den gantfchen
weg vinden, en geene groote vaardigheid in de
taal noodig hebben zou.
Toen zij, voor zulk eene menigte menschen en
vee, geene bezigheid meer vonden, verlieten zij
hun vaderland, en wendden zich noordwaard; en ,

verder doortrekkende , verscheenen zij, omtrent
het jaar 1537 onzer gewoone jaartelling, in groote
menigte , in de provincie Bali , daar zij de aan
kweeking van kameelen met die van paarden verruil

den. Tegenwoordig zijn zij allen ruiters.
De Falasjas zijn, insgelijks, een volk in Abyssinie,
dat zijne eigen taal spreekt. Doch, gelijk de Gai

las, behooren zij niet tot de natien, die voor Jo
P 4
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fua uit Kanaan vlugtten. Zij zijn Jooden, en wa
ren het altijd, en hebben hunne eigen overleve
ringen ten aanzien van hunnen oorsprong, en van
't geen hen tot hunnen tegenwoordigen staat van
afzondering genoodzaakt heeft.

Tot eene proeve, heb ik het Hooglied van s A Lo
Mo , zoo als het door de priesters van iedere na
tie in hunne eigen taal overgezet is, met veel
moeite en kosten , gekreegen, en hetzelve in het
Britfche Mufeum , onder het opzigt van den rid
der Jos E PH BAN Ks, in bewaaring gegeeven.

Deeze onderscheidene natien , die Abysfinie be
volkten , en grootdeels uit Palestina waren ge
vlugt, worden , gelijk gezegd is, met een alge
meenen naam Habesj genaamd. - In den Bijbel
draagen zij eenen naam , die hiermede zeer wel
overeenstemt, ware hij niet, door de overzetters,
uit onkunde, verkeerd vertaald. Wij (de Engel
fche overzetting) vertaalen dien door mingled peo
ple, dat is, gemengd volk , ( op welke wijze onze
Nederduitsche vertaaling het grondwoord (i) ook
overzet) daar het, integendeel, afgezonderd volk
moest heeten.
-

-

Verfcheidene plaatsen der Heilige Schrift kunnen
hieruit worden opgehelderd. MIRJAM en A A Ro N
twistten met Mos E s , omdat hij eene Cufitifche

vrouw tot zijne echtgenoote genomen had (k).
Dit heeft geenen zin. Mofes was een vlugteling,
tOen
- en

(i) JEREM. XXV: 24. Ez E cH. XXX: 5,
(k) Nu M. XII: Is
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toen hij z1 PP o'RA , eene vrouw van rang , eene
dochter des priesters van Midian , een opperhoofd
des volks, vorst der Herders van Midian , die
toen den Indifchen koophandel van Saba naar

Palestina dreeven , getrouwd had. Had men het
overgezet, dat Mirjam en Aaron tegen Mofes
fpraken , omdat hij eene Moorfche vrouw , of
zwartin , gehuwd had, dan was het klaar. Al
vond men naderhand nog zoo veele verdiensten bij
Zippora; zij moest echter, bij het eerste aanblik,
het volk als eene vreemdelinge , als eene heidin,
welke men niet mogt trouwen, voorkomen.

Een ander voorbeeld, om nu geene anderen bij
te brengen, levert ons het verhaal nopens zE RA H.,
den Moor, van Gerar op. Deeze trok met een heir
van duizendmaal duizend ftrijders en drie honderd

wagenen, tegen As A , den koning van Israël, .

op (l). Gerar was een klein rechtsgebied, welk
enkel akaciaboomen voortbragt. Het had geen wa
ter, dan slechts van eenige putten, welken AB RA
HAM 'er ten deele gegraaven had (m). A BRA
HAM en L oT konden, wegens gebrek aan voeder

en water, in dat land niet woonen ; maar , met
onderlinge toestemming, maakten zij eene fchei
ding (n). Waar krijgt dan Zerah , zonder won
derwerk, dat men hier niet kan aanneemen , eene

millioen menfchen van daan ? Men begrijpe de
zaak aldus: z E RAH was een Moor, of Cufitifche
Ne
w-

-

(l) 2 cH R o N. XIV: 9.
(m) GE N. XXI: 30.
(n) GEN. XIII: 6 en 9.
P 5

-

234

DE REIS VAN J. BRUCE VERKORT.

Neger, een vorst der Cufiten, eën vervoerder der
waaren naar de landèngte, en een Ethiopisch Her
der ; dan houdt het wonder op eenmaal op. Hij

behoefde slechts twintig booden op kameelen uit
tezenden, en zij zouden hem het gemelde getal ras
te famen brengen ; en was Zerah de aanvaller, hij
kon dan den tijd des aanvals zelf kiezen. Wijl het
ook eene gewoonte bij deeze Herders is, dat ieder
zijnen voorraad van leevensmiddelen medebrengt;
konden zij, bij Gerar, tegen Afa te veld trekken,
zonder een stuk brood van Zerah te eeten.
ka
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oorsprong der letteren. - Het Ethiopifche is
de oudfte taal. - Hoe, en waarom, de He

breeuwfche letters ontftaan zijn.

De Habesj, of afgezonderde natien, in Abysfinie
hadden geene afzonderlijke letters. Zij bedienden
zich van het Dsjies-alphabet. K1 Rc HE R Us dwaalt,

als hij meent, dat in Abyssinie tweederleie karak
ters plaats hadden, naamlijk, de heilige oude Syri
fche en de gewoone Dsjies-karakters. In Egypte
waren niet meer dan twee oorspronglijke karakters
gebruiklijk , de Dsjies- en de Saïtifche karakters.
Beiden waren de oudsten in de waereld, en van
het beeldfchrift afkomstig.
Os IRI s en To T worden , vrij algemeen, voor

de uitvinders der letters gehouden, maar in zeer
onderfcheidene , tijden.

Thebe werd door eene

Ethiopische volkplanting uit Siree , eene stad van
Seir, dat de hondsfter betekent, gesticht. - D 1o
Do R Us s 1 c U L Us zegt, dat de Grieken, door

de O voor Siris te plaatsen , dat woord voor de
Egyptenaars onverstaanbaar maakten.

Siris was
dan
Ar
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dan Ofiris; maar hij was noch de zon, noch Abra
ham, noch een daadlijk perfoon. Hij was Syrius,
of de hondsster, onder de gedaante van een hond
verbeeld, omdat de verfchijning dier fter, voor
het bloote oog, in Atbara, als eene waarschuwing,
of teken werd aangemerkt, dat de tijd der over
ftrooming naderde. - Ik houd , derhalve , den
hond voor het eerste beeldfchrift, en Ifis , Ofiris
en Tot veor laater uitvindingen, daarop betreklijk.
Hierom vond ik ook, te Axum, dit beeldspraakte

ken op alle bouwvallen,
Te Thebe werd het beeldfchrift , maar niet de

fterrekunde uitgevonden. Men leide 'er zich , in
tusfchen, op de waarneeming der hondsfter bijzon
der toe, omdat zij op den akkerbouw merklijken
invloed had. Wijl dergelijke waarneemingen voor
altoos bruikbaar waren, werden zij, naar evenre
digheid haarer oudheid, ook fchatbaarer. De oud

ften zijn zelfs voor onze hedendaagfche sterrekun

digen nog bruikbaar. Uit de waarneemingen der
ouden , met de hedendaagfchen vergeleeken, ziet
men, welke veranderingen het gesternde uitfpanfel,
federt veele eeuwen, ondergaan heeft, vermits oude
fterren verdweenen, en anderen weder verfcheenen

zijn. - De zonnewijzer , of gouden cirkel , van
os YMAN D UAs bewijst, welke verbaazende voort
gangen de Egyptenaars, in zoo korten tijd, in de
fterrekunde gemaakt hadden. - Ik houd de on
gelooflijke menigte hieroglyphen, waarmede de
muuren der tempels, en de zijden der obelisken

bedekt zijn, enkel voor sterrekundige waarneemin
gen. Ik zie ze als dagboeken van eenige duizend
jaaren aan, en dit is een genoegzaame grond voor
haare menigte. Ook was tegen haare naauwkeurig
heid niets in te brengen : zij waren aan de open
lijk
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lijkste plaatsen ten toone gesteld, om , bij alle ge
legenheden, geraadpleegd te kunnen worden. De

diepte der ingehouwen beeldnisfen, de hardheid
des fteens, en de vastheid van het blok zelve boo

den het geweld en den tijd trots.

*

De meeste geleerden denken in dit stuk anders.

Zij zoeken onder het beeldfchrift geheimnisfen,
verborgene grondstellingen, zedekundige en wijs
geerige verhandelingen. Een fcepter, zeggen zij,
verbeeldde een koning. Maar, waar vindt men op
de Egyptische gedenkstukken een fcepter? Of wie
zegt ons , dat dit , ten tijde der uitvinding, in
Egypte een zinbeeld van koninglijke waardigheid
was? -Verder, zegt men, eene flang, met den staart
in den mond, toont Gods eeuwigheid aan, dat hij
zonder begin en einde is. Dit is eene waarheid bij
Christenen, doch in het veelgodendom van de uit
vinders des beeldfchrifts niet te vinden. Was Ura

nus zonder begin en einde? Was dit het geval met
Ofiris en Tot, wier ouders, geboorte en huwlij
ken bekend zijn?
Met de wijsbegeerte en godgeleerdheid is het zoo
niet , als met de fterrekunde; hoe ouder de waar
neemingen zijn, hoe nuttiger voor de nakomeling
fchap. - Het onderwijs eens Egyptifchen pries
ters over godgeleerdheid, zedekunde en natuurlij

ke historie, zou hedendaags niet waardig zijn, om
in fteen uittehouwen.

En de reden , waarom ik

geloof, dat dergelijke zaaken nooit door beeldschrift
uitgedrukt werden, is, omdat ik in alle de beeld

fpraakkundige tekens, welken ik ooit gezien heb,
altijd eenerleie beeldnissen gevonden heb, welke
onloogchenbaar eene toefpeeling op de geschiede
nis van den Nijl, op zijn rijzen en vallen, op de
wij
euw
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wijze om zulks te meeten , en dergelijke zaaken
meer, waren. - Met één woord, ik kan niet

gelooven , dat men , met verwaarloozing van het
oogfchijnlijk nut, aan het beeldfchrift verscheidene
meeningen zou toeschrijven , waartoe geen fleutel
voorhanden was, en welker toekomende onbruik
baarheid men ligt zien kon.
Een der beroemdste hieroglyphifche perfoonen
is Tot, de geheimfchrijver van Ofiris. Ik zal hier
zijne gefchiedenis, kortlijk, ontvouwen.

De naam Tot is Ethiopisch, en beduidt de honds

fter. De eerste maand des Egyptischen jaars draagt
deezen naam. In de taal der provincie Siree, be
tekent Tot een afgodsbeeld, dat uit verscheidene ,
niet te famenbehoorende, ftukken bestaat, b. v., het
ligchaam van een naakten man met het hoofd van

een hond , of ezel, enz. - Volgens den zin
des woords, geloof ik, dat het eene afdeeling van
de
des hemels, die, geduurende ze
ker tijdvak gebeuren, uitdrukte, omdat het tot on
derrecht des volks opgesteld werd. En, opdat het
van des te uitgebreider nut zou zijn, waren ook

::

de zinbeelden, hem toegeëigend, menigvuldiger. Onder dezelven muntte uit het kruis met een hand

vatfel , crux amfata, daar veelen hun hoofd mede
gebroken hebben. Ik houd het eeuvouwig voor
een lettertrek

van zijn eigen naam T o T.

-

Wegens de menigte en de verandering deezer
zinbeelden, moest hunne grootte verminderd, en
hunne oorspronglijke gedaante veranderd worden. -

Men had nu slechts een klein graveerijzer noodig,
om deeze kleine Tots te maaken, in plaats van die

beitels, waarmede men de groote beelden vervaar
dig
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zich ten laatste aan deeze

verkleining zoo zeer, dat men hem beter onder
deeze, dan in zijne oorspronglijke gedaante, kende.

De koning van Abyssinie bragt, bij zijne terug
komst van Axum te Gondar , een steen voor mij
mede , welken ik hier mijnen leezeren beschrijven
zal.

De fteen is vertien duimen lang, zes breed ,
en aan alle zijden met beeldschrift bedekt. Een
naakt mansbeeld, zes duimen hoog , ftaat op twee
krokodillen, die naar tegengestelde zijden zien. In
ieder hand houdt het twee flangen en een fcorpi
oen , allen bij de ftaarten. Aan de rechterhand
ziet men een bok of geit, en met de linkerhand
houdt het eenen leeuw bij den staart.

Op het

hoofd heeft het eene muts, of het gewoone fieraad
van een Ifishoofd. Boven het gemelde fieraad , is
een oud hoofd uitgebeeld, met fterke trekken, en

een grooten boschachtigen baard, en van boven
met eene gestreepte muts.
zeer verheven uitgewerkt.

Het geheele beeld is
Ik houd het voor eene

afbeelding van Knuph. - De achterzijde des fteens
heeft acht afdeelingen van boven naar beneden, al
len met beeldfchrift uit het laatste tijdperk, eer het
de gedaante van letters kreeg, vervuld. Onder an
deren ziet men er het kruis met een handvatfel ,

en een Tots-beeld. Ook vindt men er verfchei
dene cijfers, duidlijk uitgedrukt.
Dit merkwaardig gedenkstuk noemden de Egyp
tenaars, naar mijn vermoeden, eenen almanak. Eene

verfameling daarvan werd aan eene openbaare plaats

opgehangen, om het gemeen wegens den toestand
des hemels en andere noodwendigheden te onder
Tech
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rechten. - HE R M Es, zegt men , heeft zes en
dertig duizend vijf honderd vijf en dertig boeken,
veelligt van deeze foort, vervaardigd. Misschien
behelsden zij ook sterrekundige waarneemingen, op
andere plaatsen gedaan , en herwaard overgezon
den. - In het Britfche mufeum , zijn nog vijf
Tots, één, en wel de grootste, van hout van den
wilden Egyptifchen vijgeboom , en vier van me
taal, allen volkomen gelijkvormig.
Of No Ac H , voor den zondvloed letters gehad
heeft, weeten wij niet. Een genootschap van men

fchen, die onderscheidene bezigheden hebben, kon,
naar mijnen dunk, niet lang zonder letters zijn.
Naar allen fchijn , zijn zij, straks na de ver
ftrooijing, die op Babels torenbouw volgde, uit
-

gevonden.

Het eerste alphabet is, waarschijnlijk, Ethiopisch,
en op het beeldfchrift gegrond geweest, tot dat
het vervolgens eene gemaklijker gedaante aannam. Uit de Heilige Schrift blijkt, dat Mo s E s twee
foorten van karakters gekend heeft, toen God met
hem op den berg fprak. De eerste beide tafelen

waren door den vinger Gods beschreeven (a). Met
welke letters , staat er niet. Maar Mofes ontving
ze, om ze den volke voorteleezen; bijgevolg moest
hij ze zekerlijk verstaan. Maar, toen hij deezen

in stukken gebroken, en weder eene famenspraak
met God gehouden had, kreeg hij bevel, twee an
dere fteenen tafelen te maaken, en daarop de woor
den

(a) Ex o D. XXXl: 18,
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den des verbonds te schrijven (b). Dat wil zeg:
gen: hij zou ze niet met beeldfchrift , welk de

zaak uitdrukt, schrijven, dat tegen de wet streed;
maar met het gewoone fchrift , met karakters, die

eenen toon uitbeelden, of niet letters, van welken

zich de Ismaëllers, de Cufiten, en andere natien,
die op Indie handel dreeven, reeds lang, in hun
he zaaken, bediend hadden, en - ,

- -

- - - -

Hieruit blijkt duidlijk, dàt Mofes geen uitvinder
der letteren was. Hij verstond reeds de fchrijf
kunst, toen de HE E RE hem beval , de tweede
fteenen tafels te beschrijven. Hij had ze, geduu
rende zijn lang verblijf onder de Cufiten en Her

ders , in Steenachtig Arabie geleerd. - Verder
mag men hier uit afleiden, deels , dat de karakters 3

bij de Egyptenaars, tot heilige dingen gebruikt,
den Hebreën verbooden waren, en deels, dat de ge

meene Ethiopische karakters voor dat schrift, waar
in de wet van GoD allereerst gefchreeven is ,,te
houden zijn. - Hierom staat er ook zoo uitdruk:

lijk, dat de naamen der twaalf zoonen van Israël
op de twaalf fteenen des borstlaps moesten gefnee
den worden, gelijk men een zegel snijdt (c). In vervolg van tijd , fchreef Mofes, gemakshalve 4

zelf in. , een
boek (d) ,,dt, t
*
-

* * *
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Offchoon Mofes dus geen uitvinder van het let
terfchrift was, heeft hij, waarschijnlijk, echter
eenige veranderingen in het Ethiopisch alphabet ge

maakt, met oogmerk, om den afstand der Jooden
van alle andere volken daardoor te meer te beves

tigen. - Vooreerst , veranderde hij de richting
van het fchrift, en fchreef van de rechter- naar de

linkerhand, in plaats , dat de Ethiopiers, toen ,
van de linker- naar de rechterhand fchreeven , en

ook nog zoo fchrijven. - Ten tweede, nam hij
de punkten weg, welke, genoegzaam, een gedeel
te van het fchrift, door de Ethiopiers uitgevon
den', moeten geweest zijn. -

Ik vermoed, dat

deeze veranderingen , na het fchrijven der wet ,
zeer ras ingevoerd zijn ; omdat Mofes, eerlang ,
bevel kreeg, de wet den volke zelve overtegee

ven, 't welk onnut zou geweest zijn, wanneer
mren, 'toen, niet leezen kon.

-

-

Verder schijnt het mij toe, dat de Ethiopische
woorden altijd verder van elkander afgezonderd
waren , en niet zoo dicht famengevoegd konden
worden, als de Hebreeuwfche. - Offchoon 'er

weinig overeenkomst tusschen de Ethiopische en
Hebreeuwfche letters is, en ook niet veel meer
tusfchen de laatsten en de Samaritaanfchen ;
meen ik echter, dat de taalen , voorheen , veel
nader aan elkander vermaagfchapt waren, dan de

Verfcheidenheid haarer alphabets aanduidt. De re
den , welke ik hiervoor heb , is, omdat in het
Oude Testament veele Woorden voorkomen, welker

Wortelwoorden in het Hebreeuwsch niet bekend

* J":... daar zij echter allen in het Ethiopisch een'
duidlijken oorsprong hebben.
A

" ?

"
IT : : : :

'' Het
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Het Ethiopisch alphabet bestaat uit zes en twin
tig letters, waarvan ieder, door een bijgevoegd
ftreepje of punkt, nog een anderen toon bekomt,

zoodat daaruit twee én vijftig onderscheidene too
nen ontstaan. - Ook liëbben zij twintig twee
klanken; doch ik verbeeld mij, dat eenigen derzel
ven van laater uitvinding zijn.
Al 't geen ik van het hedendaagsch Ethiopisch
zeg , moet alleen van het dsjies, de taal der

Herderen, verstaan worden. - Geene der ande

re taalen, in Abyssinie gebruiklijk , hebben ka
rakters, om ze te fchrijven. - En, toen het
Amharisch , na de terugkomst der koninglijke fa
milie van Sjoa te Gondar , in de verkeering, de
plaats van het dsjies innam , moesten er zeven
nieuwe karakters, voor de uitspraak deezer nieu
we taal bijgevoegd worden ; nogthans werd er
geen boek in

eene andere

taal , dan in het

dsjies, geschreeven, ook ftreng , onder straf des
doods, verbooden, de Heilige Schrift in het Am
harisch, of eene andere taal, dan het dsjies, over
tezetten.
k

De dsjiestaal is buitengemeen ruuw en onaan
genaam voor het oor. Zij is vol van de beide
letters D en T, op welken een zoo fterke toon

gelegd wordt, dat het naar stamelen gelijkt. Zij heeft groote overeenkomst met het Arabisch,
is gemaklijk te leeren , en zeer dienstig tot bevor
dering der kennis van het Hebreeuwsch.
W EM ME R s , een Karmeliter monnik , heeft
een klein Ethiopisch woordenboek , in quarto ge
-- * * )
Q 2
fchree
r-

- -

-
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fchreeven. - Maar de spraakkunst en het woor
denboek, door Jo B Us L UD oLF Us in folio uit

, gegeeven, is het volledigste en beste, dat men
over de Dsjiestaal heeft. Doch , wegens gebrek
aan boeken , in die taal geschreeven, is het moei

lijk, groote voortgangen daarin te maaken
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v 1 E R DE A F DE E L IN G.

vE RP LAATs ING van den koophandel uit Egypte
maar Edam. - Iets van de pasfaatwinden en

mousfons. - Dezelve dienen, om de ligging
van Ophir te beftemmen,

Niet de verovering van Egypte door NE B U KAD
NE zAR, maar wel die door de Herders, deed er
de kunsten en weetenfchappen zinken. De eerste
duurde slechts een korten tijd; daardoor leeden al
leenlijk de fteden en enkele perfoonen; en zij had
geene duurzaame gevolgen: te minder, omdat, naast
de Egyptenaars, de Babyloniers de beschaafdste natie
waren. -

Maar de onderscheidene overstroomin

gen van Egypte door de Herders, bluschten er de
weetenfchappen en kunsten uit, en verspreidden er
alom eene diepe onkunde. - Deeze weeken, tef
fens met den koophandel, naar Edom , eene ftad ,

ten deezen tijde , de rijkste op den aardbodem ;
eene vaste ftad (a), die door DA v1D verwoest
-

- - - -

--

(*) ? salm Lx; 11. cvIII: 11,
Q 3

werd

--

. ..

.
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werd (b). - Tyrus en Edom poogden elkander
de loef aftefteeken. De verwoesting van den laatst.

genoemden grooten en handeldrijvenden staat, zou
het verlies van den koophandel hebben na zich ge- .

fleept voor Davids rijk; indien Tyrus niet de plaats

van Edom had kunnen vervangen.
* *

-

4. *

n

De godlijke geschiedschrijvers roemen de groote
fchatten, welken David en zijne oversten tot den
dienst van het huis des HE ER EN , dat SAL oMo

zou bouwen, gefchonken hebben (c). - Wan
neer men de groote menigte talenten goud en zilver

welke die giften bedroegen, rekent, en daarbij over
weegt , dat ieder talent goud drie duizend fik
kels beliep (d), kan men ligt opmaaken, dat deeze
fchat eenige millioenen naar ons geld waardig was.

Deeze was het gevolg van den koophandel van Pa
lestina. - Waarschijnlijk heeft David reeds den
weg naar Ophir geweeten; althans onder de fchat
ten, door hem voor het huis des HEEREN, be
-

- --

': ftemd,

,---

-

-- -

r

*

*

*

4

*

-

'-

---- --

-

*
-

-,

* **

r

-

-

- - -

-

-

- - - * **
- -

(b) 2 s A M, VIII: 14. 1 K o N. XI: 15, 16.

-

-

(c) 1 cHR oN, XXII: 14, 15, 16, XXIX: 3-7

(d) Dit blijkt uit exod. xxxVIII: 25, 26. Want
zesmaal houderd en drie duizend vijf honderd en vijftig

Persoonen werden ieder op een halven sikkel geschat,

en bragten dus driemaal honderd en één duizend zeven
honderd en vijf en zeventig fikkels op. Deeze som be
droeg, volgens : aangehaalde plaats honderd talenten

en één duizend zeven honderd vijf en zeventig fikkels.
Trekt men de laatstgenoemde fom van de hoofdfom af,
dan blijven er drie honderd duizend over, die door hon

derd verdeeld, drie duizend fikkels voor ieder deezer
talenten geeven.
A

-

-

T*

-J
-

- -

-

-

-

-
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ftemd, waren ook drie duizend talenten goud ,
van het goud van Ophir (e).
-

Salomo, Davids opvolger, en Hirams, des ko

nings van Tyrus, vriend, bezocht Eziongeber en
Eloth aan de Schelfzee in perfoon (f). Hij verfa
melde ook eene menigte fcheepstimmerlieden, zee

en stuurlieden, die, na de verwoesting van Edom,
verstrooid waren, en hunne toevlugt naar Tyrus en
Sidon genomen hadden. - Hiram zond ze hem in
overvloed (g . - Ondertusschen waren de zeelie
den, die van Tyrus gekomen, en enkel in de vaart
op de Middelandfche zee bedreeven waren, niet in
ftaat, om Salomo den begeerden dienst te doen,
zonder aanvoering van ftuurlieden , die met de
fcheepvaart op den Arabifchen zeeboezem en den In
difchen oceaan bekend waren : want de vaart op

deeze zeeën, is van die op de Middelandsche zee
aanmerklijk onderscheiden. - Men kan dit duid
lijk genoeg bevatten, wanneer men flechts over
weegt, dat op die onderfcheidene wateren ook
zeer onderscheidene winden heerschten. Op de
Middelandfche zee had men afwisselende winden ;

maar de vaart op den Indischen oceaan was aan
regelmaatige wetten onderworpen , zeer verfchil
lende van die, welke op de Middelandfche zee
plaats hebben. - Eer ik verder gaa, zal ik dit
verfchijnfel kortlijk ophelderen.
In

(e) 1 cHR oN. XXIX:

4• -

(f) 2 cHR oN. VIII: 17.

(g) 2 cHR oN. VIII: 18.
Q4

* *

\

e
-
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In het dal van Egypte, aan den oost- en west
kant, door reien bergen ingeflooten, heerfchen, in
de zomermaanden , de noorden- of zoogenaamde

Eteftfche winden. - Dit zou ook in den Arabi
fchen zeeboezem plaats hebben , bijaldien hij even

wijdig met het land van Egypte liep.

Maar, wijl

deeze zeeboezem, of de Roode zee, van Suez tot

Mocha , noordwest- en noordoostwaard, en van
daar tot de straat Babelmandeb oost- en westwaard

loopt ; komt het, dat de noordenwinden, die

in de zomermaanden in Egypte waaien, op de Roo
de zee de strekking derzelve aanneemende , van
Grasmaand tot Wijnmaand uit het noordwesten ,

of van Suez naar de straat Babelmandeb, maar in
de overige maanden des jaars uit het zuidoosten,
of van de gemelde ftraat naar Suez waaien.
*

Deeze winden worden , fomtijds, verkeerdlijk,

pasfaatwinden, of tradewinds, genaamd. Een pas.
faatwind , integendeel, is zoodaanig een wind,

die, het geheele jaar door, uit eene streek des he
mels waait, gelijk, bij voorbeeld, de zuidweste
wind , ten zuiden van de linie, in den Indifchen

en stillen oceaan. Maar hier wordt van de mous
fans gefprooken, die alle jaaren, geduurende zeke
re maanden, uit een bepaalden hoek waaien, ge
lijk, hier boven, ten aanzien des Arabischen zee

boezems, of der Roode zee, reeds aangemerkt is.
De kennis deezer winden kan ons , naar mijne
gedachten , den weg wijzen, om niet alleen de
ligging van het goudrijke Ophir te ontdekken, maar
ook, om de reis van Salomons fchepen derwaard
te verklaaren.

. * .

. .

-

Ten einde de ligging van Ophir, met eenige
2

Ze
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zekerheid, te bepaalen, moet men , vooraf, aan
merken , dat de Heilige Schrift daarvan , , en
van de reis derwaard, waarmede die naar Tharffs
verbonden was, zegt : vooreerst , dat de vaart
en handel op Ophir gefchiedde van Eziongeber,

langs de Elanitifche golf (h); ten tweede , dat
de goederen , welke met de vloot van daar te

rug kwamen - waren goud, zilver en elpen

been (i) , maar voornaamlijk zilver (k); en ,
-

(h)

V C71

1 Ko N. IX: 26, 27, 28.

(i) 1 Ko N. X: 22.
(k) Zoo schrijft de heer BRU c E. Toen ik de gedach
ten van dien heer over de ligging van Ophir, en de reis

van Salomons schepen derwaard, en naar Tharsis, (want

die reis, te weeten, naar Ophir en Tharsis, werd door
eene en dezelve vloot, in eene vaart, in een en denzel

ven tijd gedaan) in het Mengelwerk van de Vaderl. Bibl.

II. D. 1I. Stuk, bladz. 403. enz. vertaald mededeelde,
maakte ik daarop eene aantekening, welke ik hier moet
herhaalen: ,,De eenige grond, dien hij daarvoor hebben

kan, is , dat wij 1 KoN. X: 21. leezen, dat aan de
drinkvaten des konings Salomo, aan alle de vaten van

het huis des wouds Libanons , en aan alle de fieraaden,
welke te vooren genoemd waren, geen zilver was, en 'er
bijgevoegd wordt : want het wierd in de dagen van Salomo
niet voor eenig ding geacht; daar de Heilige Geschiedschrij

ver, terstond, op laat volgen, dat koning Salomo fche
pen van Tharsis, met die van Hiram, in zee had, welke
goud, zilver, elpenbeen, enz. aanbragten. Waaruit BR U
cE dan afleidt, dat de goederen, welke met de vloot

van Ophir te rug kwamen, waren goud, zilver, en el

penbeen, maar voornaamlijk zilver. Intusschen is Ophir ,
in den Bijbel, allermeest wegens zijn goud vermaard;
Q 5
ge
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ten derde, dat de vloot die reis net in drie jaaren
volbragt (l)-

-

-

wijl Salomons vloot van Eziongeber, langs de

Elanitische Golf, naar den

Indifchen Oceaan zeil

de, moet zij die reis, bij mousfons, dat is, bij het
waarneemen van die winden, welke in zekere zee

en, op zekere tijden, waaien, gedaan hebben. En,
dat dit hier het geval was, blijkt, omdat de vloot op
de heen en te rug reis van Eziongeber naar Ophir,
altoos, een bepaalden tijd besteedde; 't welk geen

plaats kon hebben, indien de reis met veranderlij
ke winden gefchied was.

-

Noch Spanje, noch Peru, kon, om gemelde re
den, Ophir zijn; ook 'Ceilon niet; want, behalve
dat tot die reis zoo veel tijd niet noodig was, had
het eiland Ceilon de voortbrengfels niet, die van

Ophir gehaald werden. -

-

Uit de goud- en zilvermijnen van Ophir, is het
Oosten, waarschijnlijk, in de vroegste tijden met

die ertsen voorzien geweest. Groote fpooren van
bearbeiding moeten 'er, derhalve , gevonden wor
den in het gewest , welk men met grond voor

Ophir houden zal.

Doch in geene van de genoemde

plaatsen zijn groote overblijffels van mijnen, die be
werkt zijn, aantetreffen. De oude fpooren der zil
VCT
Ty.

gelijk uit alle de plaatsen der Heilige Schrift, in welken
Van Ophir melding wordt gedaan, blijkt.” Aans. des N E
Q E R D. U IT G,

-

*

(l) 1 Ko N. X: 22. 2

cHR oN. IX: 21.
g

-
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vermijnen in Spanje zijn niet meer te vinden, en
goudmijnen zijn er nooit geweest.
-

*

Integendeel zegt een Dominikaaner monnik, JUAN
Dos s A NT os, dat op de kust van Afrika, in het
koningrijk Sofala , ongemeen rijke en overvloedige
goud- en zilvermijnen zijn. Ook draagen zij de duid
lijkfte fpooren, dat zij van zeer vroege tijden afbe
arbeid zijn. Toen de Portugeezen dat land vero
verden, waren zij nog open; maar, federt de ont
dekking der nieuwe waereld, zijn zij, ik weet niet,
om welke redenen, verlaaten. - Hij verhaalt-ver
der, dat hij, in 1586, van Sofala, de rivier Cuama

was opgezeild tot Tetee , daar zijne orde een kloos
ter, had; dat hij , twee honderd uuren gaans ver
der land waard in, in het gebergte Afura, goudmij

nen, en, op een aanmerklijken afstand van daar ,
de zilvermijnen van Tsjicoua, had gezien; dat men,
op beide plaatfen , groote fpooren zag, dat zij ,
oudtijds, fterk bearbeid waren ; en dat men daar

bouwvallen van zwaare gebouwen, van steen opge
haald, vindt, terwijl de wooningen van de heden
daagfche koningen dier gewesten, van flik en ftroo,
armhartig, famengesteld waren.

Ook heeft daar eene overlevering plaats, dat die

gebouwen, eertijds, aan de koningin van Scheba
behoorden , en gesticht waren, om den handel op
de Roode zee te drijven. - Dezelve overleve

ring heerscht ook onder de Kaffers. - En E UP o

LE MUs verhaalt bij E U s E BI Us (m), dat koning
\

Da

-

l

4.

5

(m) In prapar. Evang. IX.

*
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David te Eloth fchepen bouwde, en van daar berg
werkers naar Orphi , in de Roode zee, (daar hij
den Indifchen oceaan door verstaat) zond. Orphi
is, zekerlijk, het vermaarde Ophir, en deezen
naam zal, waarschijnlijk, het vaste land van Afri
ka , tegenover Madagaskar, hedendaags Sofala of
Sophala genaamd, gedraagen hebben.
-

De Koningen der Eilanden, bij gelegenheid dee
zer reis dikwijls genoemd, zullen die van Sokotza,

&Madagaskar, de Komorra's, en anderen zijn.
Daar men nu , volgens het getuignis van Dos
sAN T os, in Sofala, en de nabuurige landen, rij
ke goud- en zilvermijnen , ook elpenbeen (wijl
aldaar het rechte vaderland der olifanten is) en
teffens fpooren van oude uitgraavingen vindt, zal
de vraag zijn, of de ligging deezer gewesten zoo
daanig is, dat 'er, wegens de mousfons, drie jaa

ren vereischt wierden, om uit Eziongeber de reis
derwaard te doen; dat 'er niet meer tijd toe noo
dig was; en dat zij in minder tijd niet kon gedaan
worden? - Dit getoond zijnde, zal men niet lan
ger kunnen twijfelen, of het oude Ophir is weder

gevonden. - Laaten wij dit beproeven.
De vloot, naar Sofala bestemd, in Zomermaand
van Eziongeber vertrekkende, zou met den noord
lijken mousfon Mocha bereiken.

Hier verandert de

ftrekking der golf, en de zuidwestewinden, die
dan in den Indifchen oceaan heerschen , doen zich
zelfs op de reé van Mocha gevoelen. - De vloot
komt , derhalve, hier ten anker , en wacht naar

een gunstigen wind, die haar uit de straat van
Babelmandeb , en door eene kleine uitgestrektheid
van eenige zeemijlen , daar een veranderlijke wind
plaats
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plaats heeft, heen voert. - Indien nu de koers
oostnoordoost naar Oostindie bestemd was, zou
zij een frisfchen zuidwestenwind ontmoeten, die
haar, de kaap Gardetan omgezeild zijnde, fpoedig

derwaard zou brengen. e , 2

a 2: *

,

.

,

. . .

. .

-

"

Maar de zaak verschilt, wanneer zij naar Sofala
moet stevenen. -- Haar koers is dan, nagenoeg,
zuidwest, en zij ontmoet, op de hoogte van kaap
Gardefan, een frisfchen zuidwestenwind, die haar
rechtstreeks tegen is. - Gedwongen zijnde,

in de golf te rug te keeren , houdt zij dien, ver
keerdlijk voor een pasfaatwind, vermits zij haare
reis naar Mocha niet volbrengen kan, dan bij den

zomermousfon, die haar niet verder dan tot de
ftraat van Babelmandeb brengt, daar zij dan tegen
wind, een sterken stroom noordwaard en een hoo
ge zee voor zich heeft.

Bij zulke omstandigheden, was deeze reis met
zeilen niet te onderneemen, vermits de fchepen van
dien tijd alleen voor den wind gingen. Indien zij

echter gedaan wierd, moest zulks door middel van
riemen geschied zijn ( n ) , en groot verlies hebben
na zich gesleept. De propheet: E zE c H1E L , van
de reizen der Tyriers, en veelligt van deezen zel

ven togt fpreekende, zegt: ,, Die u roeien, heb
», ben u in groote wateren (den oceaan) gevoerd 3
, de oostewind heeft u verbroken in het hart der

», zeeën (o).” Kortom, de ooste-, dat is, de
-

ag

W

(n) E zE cH. XXVII: 6.

(o) EzEcH. XXVII:

26.
•*

*

*
-

noord

*

. * --
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noordoostewind, was de mousfon zelf, die hen naar
Sofala moest brengen; doch , wijl zij geene zeilen
hadden, en zich, met eene hooge zee, op eenè
vlakke kust, daar de wind op aan woei, bevon
den, was het onmooglijk, om zich , door middel
van riemen, voor het ftranden te beveiligen.
- -

-

es

-

- -

, er ff

- -

Ten laatste hebben echter wijsbegeerte en waar

neemingen, met standvastigheid gedaan , deeze

zwaarigheden uit den weg geruimd, en den zeelie
den, op de Arabische golf, getoond, dat déeze
winden, welken zij, als hinderpaalen in den handel

op Sofala aanmerkten, wel begreepen zijnde, de
middelen waren, om die reis fpoedig en veilig afte
leggen.

-

-

r
-

-

- - -

"
** .

De vloot, op Sofala, vertrok, in den zomer, van
Eziongeber, met den noordlijken Inousfon, die haar
naar Mocha bragt. - Door de veranderde ftrek

king der golf, miste zij daar den mousfon. - De
zuidwestewind, voorbij kaap Gardefan in den Indi
fchen Oceaan heerfchende, draait zoe geweldig om
die kaap, dat hij zelfs op de reé van Mocha zich

doet gevoelen, en het gevaarlijk is, daar voor 'an
ker te liggen. - Maar hij veranderde ras, het wéér
werd gemaatigd, en de vloot was, naar mijffe on

derstelling, in Oogstmaand, onder kaap Gardefaft

ten anker ; welke kaap , eenige eeuwen daarha ,
door de Romeinen Promontorium aromatum , of de
Specery-kaap, genaamd werd.

-

-

. Hier moesten de schepen tot Slagtmaand blijven
liggen, vermits de wind, ten zuiden dier kaap, in
den zomer, vrij fterk uit het zuidwesten waait, en

dus voor de fchepen naar Sofala regelrecht strijdig

is. - Intusschen, was deeze tijd niet verlooren.
p

Een
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Een deel der goederen werd ingekocht, om bij de

terugkomst gereed te zijn, naamlijk : elpenbeen,
wierook en myrrhe , waarvan hier de voornaamste
marktplaats was.
*

* * * *

*

*

In Slagtmaand, stevende de vloot, met een noord
oostenwind, van hier, en zou daarmede ras haare

reis volbragt hebben, indien zij niet , in 't begin
van Wintermaand, op de hoogte der kust van Me
linda, een zuidwestlijken mousfon (in onze dagen
eerst door Dr. HAL LEY ontdekt) ontmoet had,
welke haare vaart naar Sofala ftremde. Deeze

noodzaakte haar, in eene kleine haven, insgelijks
Mocha genaamd, nabij Melinda, binnen te loopen.
Deeze haven ligt nog nader bij Tharfts, welk wij
hier bij toeval vinden; eene omstandigheid, welke
een bewijs is , dat wij, ten aanzien der verdere
reis, op den rechten weg zijn. - Ook wordt in

de Abyssinifche jaarboeken, onder de regeering van

AMD A,s 1 oN, in de veertiende eeuw, gewag ge
maakt van het opperhoofd van Tharsis, en hetzel
ve insgelijks in deeze ligging geplaatst.

Salomons

vloot moest dan , tot Grasmaand des

tweeden jaars, te Tharsis blijven. - In de volgen
de maand werd de wind noordoostlijk, en bragt
de schepen, veelligt nog voor het eind derzelve,
te Sofala. - Al de tijd, dien de vloot te Thar
fis doorbragt, werd echter wel besteed. Een ge

deelte haarer laading moest van hier komen, en
dat werd tegens haare terugkomst besprooken. -

Van Bloeimaand des tweeden jaars , tot het eind

van dien mousfon, in Wijnmaand, woei de wind
uit het noordoosten, en dus konden de schepen
lie
met vertrekken. - Deezen tijd hadden de koop
we -

-

»

s
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lieden ook hoognoodig, om hunne goederen te rui
len, en aan boord te brengen, en de vloot van lee
vensmiddelen te voorziën.

Hier mede gereed zijnde, nam de vloot, in Slagt
maand des tweeden jaars, met den zuidwestlijken

mousfon, haare terugreis aan. Dezelve zou haar,
binnen weinige weeken, in de Arabische golf ge

bragt hebben, indien zij niet op de hoogte van
Mocha, nabij Melinda en Tharsis, den noordoost

lijken mousfon ontmoet had. Deeze deed haar eene
fchuilplaats in die haven zoeken, tot het eind vaii
dien mousfon; waarna 'er, eindelijk, in Bloeimaand
des derden jaars , een frisfche zuidwestewind op
ftond, welke haar uit die haven verloste.
Met dien mousfon, liep de vloot, in de laatst
emelde maand, van Mocha, op de kust van Afri

:,

in de straat van Babelmandeb. - Daar werd

zij opgehouden door den zomermousfon , die van
Suez of Eziongeber komende, zich, langs de Rod
de zee, in de Arabische golf uitstrekte, en haar daar -

aantrof. – Hier bleeven de schepen liggen tot
Wijn- of Slagtmaand, wanneer de wind uit het
zuidoosten woei, en de vloot, fpoedig en gemak

lijk, door den Arabischeh zeeboezem en de Elani

tische golf, te Éziongeber te rug bragt: 't welk ,
volgens mijne onderstelling, in 't midden of het
laatst van Wintermaand des derden jaars gefchiedde.
Meer tijd hadden Salomons fchepen niet noodig,
om hunne reis naar Tharsis en Ophir te volbren*

gen; maar in minder tijd konden zij het ook niet
doen. - Zij verwisselden de mousfons zesmaal;

't welk zes en dertig maanden, of juist drie jaaren,
*

.

-

uit

.
*
-
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uitmaakt. - Wanneer men eene kaart van de ge
melde zeeën en gewesten hierbij raadpleegt, zullen

alle zwaarigheden ras verdwijnen.

Mo NT E. s QUIE U giste, dat Ophir op de kust
van Afrika lag; doch, niet onderrecht aangaande de
ftrekking en geduurzaamheid der mousfons , die ,

onlangs, door Dr. HA L LEY ontdekt en in 't lichtge
fteld zijn, werd hij door den afstand van slechts dui
zend uuren 3 die Salomons vloot drie jaaren bezig
hield, schoon het anders maar voor ruim eene maand

werk was, aan 't wankelen gebragt. Hij onderstel
de, derhalve, dat die traagheid aan de onvolmaakt
heid der fchepen, waarvan Salomo zich tot die reis
bediende, moest toegefehreeven worden, , Doch

hierin dwaalt die geleerde man. Wel is waar, FLI
N 1U s en s T RAD o zeggen, dat de junci, of jun
ken, van papyrus gemaakt, en met leer overtrok,
ken, (hoedaanigen op de Roode zee gebruikt wer
den) twintig dagen besteedden, aan eene reis, wel
ke een Grieksch of Romeinsch fchip in zeven dagen
volbragt. Maar, bijaldien zulke fchepen tot de reis

naar Ophir gebruikt waren, zou men zich op kors
ter reizen, bij voorbeeld, naar Indie, zekerlijk ook
daarvan bediend hebben; doch dat hebben zij niet

gedaan: want de reis naar Indie volbragten zij in
één jaar, 't welk het uiterste was, dat een Grieksch
of Romeinsch fchip kon doen. - Integendeel wa
ren de fchepen, die Salomons vloot uitmaakten, van
Tyrisch maakfel, en dus de besten, in die vroege

eëuwen bekend; 't welk men ook van zijne zeelie
den moet zeggen. - Wie de hooge zee, de zwaa
're stroomen en fterke zuidwestewinden voorbij de
fträät Babelmandeb, bij ondervinding kent, zal gaarn
toestemmen , dat geen vaartuig , van papyrus ge

maakt en met leer overtoogen, op die zee een uur
R
kang
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lang boven water kon blijven. Dergelijke vaartui
gen, ligte en gemaklijke booten, werden te Azab
aan de Roode zee gemaakt, om de naauwe golf tus
fchen de Sabeërs en de Cufiten dwars over te ftee

ken, en leevensmiddelen uit Gelukkig Arabie en Azab
overtebrengen.
.
-

e-

-

-

D

-

-

-

De naamen van veele plaatsen, zoo als zij , tot
heden toe, bij de ingezetenen, in gebruik geblee
ven zijn, bevestigen insgelijks deeze zaaken.
- ,

...":

.

..

-

,

2

In den loop deezer reis komen drie plaatsen,
Mocha genaamd, voor , doch in verschillende ge

westen gelegen. - De eerste is in Woest Ara
bie, op de noorderbreedte van nagenoeg 30°, aan

het eind der golf van Suez. - De tweede op
de noorder breedte van 13° graaden, nabij de
ftraat van Babelmandeb. - De derde op de zui

der breedte van 3°, nabij Tharsis, op de kust van
Melinda. - De betekenis van Mocha, in de Ethio
pische taal, is gevangenis. Zij past bijzonder aan
deeze drie plaatfen , omdat in iedere van die , de

fchepen, maanden lang, moesten vertoeven , en
opgehouden werden, tot dat de verandering der
mousfons hen in vrijheid stelde, en als uit de ge
vangenis verloste , om hunne reis voort te zet
ten. - In het eerste Mocha , werden zij den ger
heelen winter, als gevangen gehouden, tot dat de
zomermousfon hen win vrijheid zette. - ,, In het
tweede, gebeurde hetzelve aan de fchepen, die in

de zomermaanden van daar naar Suez wilden gaan;
zij moesten van Bloeimaand in die haven liggen,

töt dat de zuidoostewind in Slagtmaand hen be
vrijdde. - En in de haven van het rderde Mocha,

bejegende den fchepen, dier met 3den. zomermous
-

fon, om de kaap Gardefan, met volle, aaa
zeilenWaard
der

e:

-

*

-
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waard gekomen waren, dezelve tegenwind, die hen
ook daar bijna zes maanden gevangen hield.

De laatste kaap, op de kust van Abyssinie ,,eer
men de straat van Babelmandeb inloopt, is de |

::

Defan, dat is, de Begraafnis-kaap. De
dreef, veel ligt, hier, de lijken der geenen ,

:

op reis fchipbreuk hadden geleeden, aan strand, -

De Romeinen noemden ze Promontorium aromatum,
of de Specery-kaap. Zij heet, nu, bij de Portugese
zen, Gardefui.

-

-

-

------

Nog: de straat is een k:ven,ïst
Meer westwaard, in hetzelve rijk is een berg, door
de Portugeezen, bij :: , de berg Felix
koningrijk Adel Mete, dat is, de dood, genaamd. -r

geheeten. De Romeinen noemden dien Mons Ele

phas, of den Olifantsberg, en de ingezetenen. Djib
Por

bel Fiel, 't welk, dezelve betekenis heeft. De
tugeezen, zulks niet verstaande, maakten 'er Dijib
bel Felix van, tot welke benaming de berg geen

. . .. ..
recht heeft, nov . . . . . . . .
L'
!!
,, !
''.
t
De straat, aan het eind der Arabische golf, heet
Babelmandeb, dat is, de Poort der verdru ::, -

::

S -

** *

•z- en -f

-- rarm

Nabij dezelve plaatst ProLF ME Us de stad Mad

:
: : : ::
der straat tiit
deb. De kaap: welke de zuidzijde

maakt, en dee stad, daarbij gelegen, werden door
de Romeinen. Dire genaamd. -"In het kanaal zel
ve, ontmoet men een groep eilanden, Djibbel
Zekir, of de Eilanden der gebeden, - en in de
ve streek verder op, de eilanden, Sebaoth Gzier,
dat is, Gode zij lof, genaamd, - de eersten, bui
- 2

-

, nl , 14

-"

." ... .

- -

-- - - -- -

- -- - -

jfel, ter gedachtnis der dooden, en de laat

ten twij
-->S.

J

2- :
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ften, wegens hunne behouden terugkomst van die
gevaarlijke fcheepvaart.
De kust

oostwaard, tot

-

kaap Gardefan toe, is ,

fints onheuglijke jaaren, de eigenlijke marktplaats
van wierook, myrrhe en balfem geweest, en heet
Saba. - Voorbij Saba, aan den Indifchen oceaan,

ligt het Kaneelland, Regio cinnamonifera, alwaar
eene groote menigte wilde kaneel groeit, door de

Italiaanfche drogisten canella genoemd.
Landwaard in, nabij Azab, zijn groote bouwval
Men, waaronder de overblijffels eener prachtige wa
terleiding merkwaardig zijn. Dezelve is uit groote

marmersteenen , zonder kalk of cement, famenge
fteld, en met koperen krammen aan elkander ge--

voegd. - Ook vindt men er veele putten, inge
lijks, van marmersteenen, zoo gehouwen, dat zij,
aan elkander gevoegd zijnde, eenen cirkel uit-

maaken. - De omstandigheid van de koperen
1 rammen is zeer verwonderenswaardig. Een oud
fchrijver , AGATHA R CID E s , verhaalt, dat de

bewooners der zuidlijke deelen van Arabie zulk

eene groote menigte goud in hun land bezaten,
dat zij driemaal de zwaarte voör koper gaven, vin

dende zij, in de aarde spittende, stukken goud,
ter grootte van olyfiteenen, en nog grooter. Het komt mij, intusschen, vreemd voor, dat, in

dien het koper tot zoo een hoogen prijs in Arabie
verkocht werd, hetzelve, hier, tot de geringste

gebruiken gebezigd kon worden. -

- - -

- - - -

--

• ' ...

.

.

.

"

,

•

Doch, hoe het hiermede ook zij, de bewooners
van het vaste land en het tegenover liggend schierei
e

land Arabie, komen daarin overeen: - dat hier de
•

,

Z€
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Y

zetelplaats der koningin van sc HE BA of s A BA
was, welke door haar bezoek aan koning Salomo in

de historie is vermaard geworden; - dat de gebou
wen, waarvan de puinhoopen nu nog te zien zijn,
door haar, op de plaats haarer hofhouding, gesticht
waren; - en dat al het goud, zilver, de reuk
werken, enz. uit haar land kwamen , te weeten ,

uit haar koningrijk Sofala, welk het vermaarde
oP HI R was, en zich van daar tot Azab, aan den
oever der Roode zee, langs de kusten des Indischen
oceaans, uitstrekte. .
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sTAAT van den Indifchen handel. - Nadeelen,
door den Perffchen oorlog onder KAM BY SE s

aan denzelven toegebragt. - Hij verheft zich
op nieuw onder de P To L E ME U ss E N. -

Hij valt weder onder de Romeinen.

N, den afval der tien ftammen,

bleef Edom bij
het huis van DA v1D, en 'er werd nog steeds eene
foort van koophandel, hoewel bezwaarlijk, langs

den Elanitifchen zeeboezem gedreeven. - Dit
duurde, met afwisselend geluk, tot dat T I G L AT H

PIL E s E R , koning van Asfyrie , RE z1N , den
koning van Syrie, geslagen hebbende (a), Eloth
veroverde ; waarna het nooit weder onder de ge

hoorzaamheid der Jooden gekomen is.
De uitdelging der Edomiten , en de groote ge
beurenisfen, die daarop volgden , stoorden den
koop

--K*D,?
**** ko N. XVI: 6, enz

::
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koophandel langs de Roode zee, welker havens in
de handen van roovers onveilig waren. -

De In

difche en Afrikaanfche kooplieden kwamen met elk
ander over een , om in Asfyrie te famen te ko
men ; - de eersten, door middel van den Perfifchen
zeeboezem en den Euphraat ; en de laatsten door
Arabie. Dus werd Asfyrie de marktplaats der In
,

difche waaren in het Oosten.

" '.n:
1

-

- 1 :'

NE B UKA D NE zA R Tyrus (b), en den tempel
van Salomo geplonderd (c), ook Egypte veroverd
hebbende, keerde met eene ongelooflijke menigte
gewerkt goud en zilver naar Babel te rug ; wer
waard hij, den koophandel van Egypte en Palesti
na den bodem ingeslagen hebbende, door zijne
ontmeetlijke rijkdommen de kooplieden van die lan
den trok. - Het was eene gunstige omstandigheid
voor de handelaaren, dat Asfyrie naar gefchreeve
ne wetten (d) bestierd wierd, waardoor hunne ei
gendommen tegen geweldenarijen beveiligd waren.
-

-

In deeze gesteldheid was het land, toen c Y R Us,
- TBa
f v
. .
* * :: * .
* . . . . .

. . . ..

. . . - . . . .. .

§

(b) e ze cn. XxvI. 7.
:25

|

| |

::

-----

-+-

|

|s

- 2

-

" . . . . . . G is

; 9 is

5 so: - -5,

2: (c) 2 x o N. XXIV: 13- 2 ch Ron. XXXVI: 7. u.:

* (d) De uitdrukking der Heilige schrift: ,, Dat de
, wet der Meden en Perfen, niet mag wederroepen wor
», den: DAN VI: 9 en Esther h: 19,5 moet men,
geloof ik, door befchreevene wet verklaaren. - Naar dezel
ve werden deeze landen bestierd, zonder dat zij aan de
willekeur der richters werden overgelaaten ; welk mis

bruik anders in alle de Oostersche landen gebruiklijk was,
- - - -- - - - - - ,

en tegenwoordig nog is,
-,

W
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Babel veroverde, en, BEL s Az AR verflagen hebben
de , zich meester van den Indifchen handel maak

te. Welk loflijk karakter de geschiedfchrijvers van
deezen grooten koning ook geeven , fchijnt hetzel
ve echter, ten aanzien van den koophandel, zwak

geweest te zijn. In plaats van zich met den bloei, waarin het geluk van andere natien, en de koop
handel zijne landen gesteld hadden, te vergenoe
gen, maakte hij het onredelijkst ontwerp, om In
die zelf aantetasten, en alle deszelfs fchatten op
eenmaal te bemagtigen. - Dan , dit ontwerp voerde

hij op eene even zoo onredelijke wijze uit, als het
gemaakt was. Hij wilde , door eene groote woes
tijn, die noch water, noch leevensmiddelen heeft,
langs de kust der Indische zee, met een talrijk
heir in Indie dringen; maar, gelijk het zijne voor
gangeresfe , koningin s E MIRAMI s , dertien hon
derd jaaren te vooren gegaan was, zoo ging het

hem nu ook, verliezende hij zijne geheele krijgs
magt, zonder een enkel peperkoorntje, uit een In

disch gewest, als een buit, mede te brengen,
-- De geschiedenis van den togt van KAMB Ys Es
naar Afrika, is een blijvende fchandvlek voor dien
verwoester van land en volken. - Terwijl hij

in Egypte de verschriklijkste geweldenarijen pleeg
de , hoorde hij daar, dat 'er, zuidwaard van dat
land, een volk woonde, welk eene verbaazende

menigte zuiver goud bezat ; dat hun land door

-meiren, bergen en woestijnen bevestigd was, en
dat , op den weg derwaard, eene groote natie,

:
z'Haus i

-- ***r e

. *

* * *
:

Herders bestaande, haare verblijfplaats
-

,

,,

- -- --

- - - - -

-

-
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* *

-
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- -
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• Intusschen rechtte hij in Egypte de ijslijkste ver
Woestingen aan, enkel om zich in de vriendfchap
dier
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dier Herderkoningen intedringen. Hij floot ook,
op de plechtigste wijs , vreede met hun, en beide
natien beloofden elkander eene eeuwige vriend

fchap. - Des niettegenstaande zond hij, pas te The
be in Egypte aangekomen zijnde , een talrijk heir

af, om den tempel van Jupiter Ammon, de voor
naamste Godheid der Herderen, te plonderen. Van
dit heir kwam geen één man te recht. - Daarop on
dernam hij eenen togt tegen de Macrobii , of het

volk , welk in 't bezit dier groote schatten was,
Hij trok langs den Nijl, en kwam in een gewest,
welk, te hoog, om door die rivier overstroomd te
worden, geene graanen voortbragt , zoo dat een
deel zijner heirmagt door honger omkwam.
*

Van Syene zond hij echter gezanten voorwaard,
ten einde het land en volk te bespieden, en het op

teeifchen, om zich aan hem te onderwerpen. - Zij
vonden het land vol zwarten, die groot, ongemeen
fterk en onverfchrokken waren, zich fteeds met de
jagt op leeuwen, olifanten, en andere wilde die
ren , bezig houdende. - Zij hadden zulk een
overvloed van goud, dat zelfs het gemeenste huis
raad van dat erts gemaakt was. Zij kenden geen

brood, maar leefden enkel van raauw vleesch van
rhinocerosfen, olifanten en giraffen, in de zon ge

droogd. Bij deeze leevenswijs, welke hunne af
ftamlingen nog volgen, werden zij echter zeer
oud.

*

» Niet ontsteld over de aankomst van Kambyfes
gezanten, lachten zij over hunnen eisch, om zich
aan dien dwingeland te onderwerpen. - Integen
deel gaven zij hem den raad, om te rug te kee

ren, ten minste zoo lang, tot dat hij, onder zijn

heir, een man vond, die den boog, welken zij
R 5

-

hem
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hem zonden, fpannen kon. - Wijl de Perfen ver
maarde boogfchutters waren, was deeze hoon des

te gevoeliger voor hun. Het verhaal nopens de
menigte goud , welk de gezanten gezien hadden ,
maakte wel een diepen indruk op dien goudgieri
gen veroveraar; doch, déwijl hij geene leevensmid
delen had, en ze op den weg derwaard niet vin
den kon , moest hij van zijn voorneemen afzien.

Het gevolg was, dat de handel met die gewesten
ten eenemaal verviel.

•

-

e-

-

-

-

-

is

De Perfifche koning DA R 1U s zocht wel dien

handel weder in bloei te brengen; maar AL ExAN
DE R s onderneeming tegen Indie dreigde dien met
een gantschlijken ondergang, ten minste met eene
verdeeling in verscheidene takken.

Hiertoe be

hoort, eerstlijk, de verwoesting van Tyrus, waar
door de koophandel op den Arabifchen zeeboezem,
een tijd lang, afgebroken werd ; en , ten twee

de, zijn togt, door Egypte, in het land der Her
deren, en naar den tempel van Jupiter Ammon. Hij

had , daar, het beste onderrecht aangaande den
handel van Indie en Afrika kunnen bekomen; doch

hij vroeg de priesters wel naar zijne geboorte en
de bronnen des Nijls ; maar niet naar den toe
ftand des koophandels, of de middelen, om tus

fchen Indie en Thebe of Alexandrie, welk hij,
naderhand stichtte, een voordeeligen handel te
vestigen.

: Ondertusschen duurde het toch niet lang, of
Alexandrie werd', onder de regeering der konin
gen, die Alexander opvolgden, wegens zijne voor
deelige ligging aan de Middelandsche zee, de stapel
des Indischen handels. Zij wendden alle moeite
aan, om dien te doen bloeien. In plaats van den
----

.

-

u
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handel in Afie , in Arabie of Ethiopie te onder
drukken, zochten zij, integendeel, dien, overal,
aan te kweeken, en met alle volken, die maar

iets daartoe leverden , in de beste verstandhouding
te leeven.

PT oLE ME Us de eerste, koning van Egypte,
te Alexandrie zijnen zetel houdende, leide niet al

Ieen den grond tot de grootheid des Inditchen han
dels, aldaar; maar hij zag dien ook tot zijne hoog
fte volkomenheid gebragt. Hij zeide: - de waare
roem eens konings bestaat niet hierin, dat hij zelf rijk
zij; maar dat hij zijne volken rijk maake. Hij open
de zijne havens voor alle handeldrijvende natien,
befchermde de karavaanen, en de vrije fcheepvaart

ter zee, waardoor Alexandrie, binnen weinig jaar
ren, het groote magazijn der waaren van Indie ,

Hij boezemde zijnen

Arabie en Ethiopie werd.

zôon P To LE ME Us - PHILADELP H Us dezelve

grondbeginfels in. Wijl hij, van zijne jeugd af,
een krijgsman was geweest , hield hij, bestendig,

eene aanzienlijke magt op de been, waardoor hij
zich bij de volken van zijnen tijd geducht maakte.

Daarenboven had hij, in de haven van Alexandrie,
fteeds , eenè vloot van twee honderd oorlogsche
pen. “Hij bestierde zijn land met wijsheid. Hij

stierf in hoogen ouderdom en vreede, en verkreeg
den glorierijken naam van se T ER , of Behouden
des rijks, welk hij zelf gesticht had, offchoon dess
zelfs inwooners ten aanzien van kleur, en kleeding,

en taal, en godsdienst grootlijks van hem verschilden.
•

*

.,

,

!

--

+

I go' is 'e ne sent

* Onder hem was de koophandel des lands in den

bloeiendsten staat. - In Alexandrie was de voor
naame- ftapel Ider goederen van Indië, Ethiopie en

Arabie; ook had hij fchikkingen gemaakt, om dien
* .

Inet
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met den handel van Europa te verbinden. - Laat
ik den bloei van den Alexandrijnfchen handel in
dien tijd, door een klein staaltje , nader openleg
gen

Ptolemeus stond, bij zijn leeven, de kroon aan
zijnen zoon Philadelphus af. Deeze gaf, bij die
heuglijke gelegenheid, den Alexandrijnen een feest.
In den staatlijken optogt was eene menigte Indiaan
fche vrouwen, waaronder ook Abysfinifche en an
dere Afrikaanfche te verstaan zijn , omdat alle die
landen onder de benaaming van Indie begreepen

werden. - Deeze waren als taavinnen gekleed,
en iedere van haar leidde een kameel, met wie
rook, kaneel en fpecerijen belaaden. - Daarop
volgden Mooren uit Ethiopie, met de tanden van
zes honderd olifanten. - Een ander troep had
eene menigte ebbenhout; een ander droeg een fchat
van het fijnste goud , met de keerkringsregen
buien, in kleine stukjes of korreltjes, van de ber
gen neergefpoeld. - Daarna kwam er een heir van

vier en twintig duizend honden uit Indie ; pape

gaaien en andere Ethiopische vogelen in kooien ;
honderd en dertig Ethiopische, drie honderd Arabi
fche, en twintig Nubische fchaapen; zes en twin
tig Indifche fneeuwitte buffels, en acht uit Ethio
pie ; drie bruine beeren en een witte ; veertien

luipaarden, zestien panterdieren, vier lynxen; ééne
giraffe, en één rhinoceros uit Ethiopie.
menigte vreemde dieren, welke niet,
: 5:9°ten toestel, tot deeze plechtigheid bijeen
g"5" », maar slechts uit den voorraad genomen
. Uit deeze

waren , kan men veilig tot de menigte vreemde
waren, hier te vinden, een besluit maaken.
I

w,
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De handel vloeide met vollen stroom naar Alex
andrie. Al wat tot de weelde der Oosterlingen
behoorde, was hier aantetreffen. Het goud en

zilver, dat te vooren naar Tyrus ging, kwam nu,
langs een korter weg, te Suez, van daar te Mem
phis , en langs den Nijl te Alexandrie. En het
goud uit Afrika, bereikte die haven met nog min
der gevaar. f,
•
1
,

.

.

. . .

-

Tot bevordering van den handel met Arabie,
bouwde Ptolemeus de ftad Berenice, aan de Roode

zee, tot eene ververfchingsplaats voor allen, die
den Arabifchen zeeboezem bevaarden. - Van daar

konden de goederen, in drie dagen, op den Nijl
ingescheept worden.
*-w

-

--

-- --

-

de

-

Y

Om den Nijl met de Roode zee nog meer te
verbinden, deed de gemelde koning, uit deeze zee,
eene vaart graaven tot in den Pelufifchen Nijlarm;
'eene onderneeming, welke reeds tweemaal te voo

ren mislukt was. Zij was honderd voeten breed,
en met fchutsluizen voorzien, doch deed geen voor
deel aan den koophandel. - Den kooplieden ver
droot de langheid der reis , eerst naar Suez , dan
langs die vaart, en eindelijk op den Nijl naar Alex
andrie. De goederen gingen weder van Berenice,
te land, naar den Nijl; welke weg nog hedendaags
veel gebruikt wordt.
. H
-

-

'g

- 'j

-

- - - --

** * *

Ptolemeus heeft zich, naar het schijnt, tot den
Indifchen handel van Indische fchepen bediend. Hij
zond twee gezanten naar Indie, om te onderzoe
ken, in welken toestand het land zich, federt Alex
anders dood, bevond. - De tijding, welke hij

van daar te rug ontving, was zoo gunstig, dat
zij hem tot een spoor diende, om dien handel sterk
-

-
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voort te zetten. - Om dit oogmerk te beter:t
bereiken, beraamde hij eenen togt in Ethiopie, nie

om 'er goud of zilver, maar om 'er hout en oli
fanten te haalen. - Doch de geheele togt vie

belachlijk uit. Hij werd slechts met honderd Griek
fche ruiters, op de vreemdste wijze uitgerust, on
dernomen. Het voornaamste gevolg was, dat Pto

lemeus, nadat het land bespied was, op de kust
aan den zuidoosthoek des lands, eene stad dee

bouwen, welke hij Ptolemais Theron noemde.

Di

deed hij om die reden, dewijl de fchepen, die d.
Roode zee bezeilden, om de diepte des waters,

zich altijd aan de Ethiopische kust hielden. ,,
I : .

''

e .

--

- - -

--

-

-

**

*

Zijn zoon en opvolger, PT o LE ME Us E UE R

GE TE s, deed zijn voordeel met deeze ontdekking
Hij drong, door het land der Herders, in dat de
Ethiopische Trogloditen, die aan de bergen val
Abysfinie woonen. Hij beklom zelf het gebergt
Aduli, onderwierp zich de inwooners, bouwde een
tempel te Axum, en richtte er veele obelisken op
waar van verfcheiden nog staan. esDaarna trok hij,
achter kaap Gardefan, in het land, welk kaneel en
myrrhe voortbrengt. - Van hier voer hij ove
naar Arabie, naar de Homeriten, eenerlei volk me

de Abysfiniers , behalve dat zij aan de Arabisch

kust woonden. - Hij bedwong verscheiden Ara
bifche vorsten, en had den Indifchen handel aldaa

kunnen afbreeken : maar, in plaats van dat, ver
maande hij zei, den koophandel te beschermen, d
ivmeemdelingen aantemoedigen , en voor de veilig
heid van onzijdige verbindtenissen op, allerleie, wij
ze te zorgen, is
| | | | ||
|
4
- -

*

* * * ".

.

• • :

-

ei , ter | | |:

-

,,

. De regeering der laatste Ptolemeusfen, was zo

veau, dat zij deezen, handel op het punt van zi
ine
- ..."

-
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men ondergang bragt. Doch twee groote gebeure

nisfen, omtrent deezen tijd, zeer onverwacht voor,
gevallen, hadden op den welstand van Egypte en
zijnen handel een merklijken invloed. : Ik meen, de
uitroeijing van Karthago door is C iP Io, en die Van
Korinthus door M E M M1 Us. - In de oorlogen

tusschen Ptolemeus den zesden en den zevende

heeft Egypte in 't gemeen, en Alexandrie in 't bij;

:

zonder, zeer veel geleeden. De
verbande zelfs alle vreemde kooplieden uit Alex:

andrie. Doch, in zijne laatste jaaren, werd hij,
op eenmaal, een bevorderaar van kunsten en weg;

tenschappen, een vriend van den koophandel, en
een beschermer der vreemdelingen.
f: ,',

Z:

*

, 2 . , , en,
'

. .

.

.

. .

om den kwaaden indruk, dien ::
drag, omtrent de vreemde kooplieden gehou e
in Indie gemaakt had, wegteneemen, zond : W

E UDox us, als gezant, met groote staatsijnt
pracht, derwaard. Doch, toen hij te rug kwam,
was Ptolemeus reeds overleeden. De noodzaak
lijkheid van dat gezantschap moet z ef groot zijn
geweest; wijl KL E oP AT RA, de weduw van Pto

lemeus den zevenden, hem, voor de tweede maal,
naar Indie zond, en nog grooter toerustingen, da
de eerste maal, daartoe deed maaken. -

:

Eudoxjs had, op deeze tweede reis, het ongeluk,
dat hij op de Ethiopische kust strandde. - Intus

fchen wist hij zich bij de in ::
:::::::::::::::::::::::::
van dit land en zijne :: naar

Egypte
te rug
bragt.al, Ook
gaf hij de noodige op
elderingen
wegens
dat den ouden koophandel
van Arabie betrof.

In het vervolg

zijner vaarts gebeurde 'griejs,

die

t
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't welk ik, om zijne merkwaardigheid, kortlijk zal
verhaalen,

Men vond in de zee het voorste gedeelte van
een fchip , in een storm daarvan afgeslagen. Het
beeld van een paard maakte, dat men het naauw
keurig onderzocht. Men ontdekte ras, dat het tot

een fchip had behoord, welk tot den handel in den
westlijken oceaan gebruikt was. - Eudoxus zag

het gewigt deezer ontdekking in (e).

Zij leerde

hem, dat men uit de Indische zee , om Afrika, in

den Atlantifchen oceaan kon komen. Toen hij,
in Egypte te rug gekeerd, dit voorste gedeelte
eens fchips den Europeefchen zeevaarenden toonde,
verklaarden zij allen, dat het van een Europeesch

fchip was, en te Kadix te huis behoorde. - Ook
was deeze ontdekking hem , naderhand, van groot

nut: want, eenigen tijd daarna, bij P To LE ME Us
den achtsten, in ongenade gevallen zijnde, nam hij

de vlugt, ging op de Roode zee te fcheep, zeilde
om Afrika, door de Atlantische zee, en landde ge
lukkig te Kadix.

"

De drift om te reizen breidde zich, na deeze

vaart van Eudoxus, over het binnenste van Afrika
uit. De koophandel van Egypte won er echter

niet bij. Integendeel waren de onlusten, waaraan

het land, onder de regeering der overige Ptolemeus
fen, welke met den dertienden van dien naam ein
digde, onderworpen was, nadeelig voor denzel
ven. - Alleenlijk herleefde hij, onder het staats
r

bewind der beroemde koningin « LE op A TRA,
VOOp
1

:

-

- -

u-de

c» • Lin. Zijft, na II. 67.
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voor een korten tijd. - Haare zucht voor pracht,

haare schoonheid en groote eigenschappen, trok
ken, in haaren tijd, allerhande natien, deels uit
nieuwsgierigheid, deels voordeelshalve, naar Egyp
te. In haare dagen ftroomden herwaard Arabiers,

Ethiopiers , Trogloditen, Jooden en Meden, met
hunne waaren. Allen werden door deeze koningin
beschermd. Met ieder sprak zij in zijne eigen taal. -

Van den tijd af, toen c EsAR Egypte veroverde,
nam de Egyptische handel naar Indie af.

De zil

vermijnen, die de Romeinen in Spanje hadden, brag

ten hun niet genoeg op, om den Indischen handel te
drijven. - De onmeetlijke rijkdom der Romeinen
fchijnt dus van de hooge prijzen , en niet van de
uitgebreidheid van hunnen koophandel bntstaan te

zijn. - Integendeel had de handel zich aan de Per

fifche zijde grootlijks uitgebreid, vermits hij een'
korten, gemaklijken weg naar de noordlijke deelen
van Europa vond; 't welk tot sterk vertier van fpe
ceryen gelegenheid gaf,
-

-

-

-

: :

-

* De Jooden in Alexandrie hadden, tot de regeering
van p to LE ME U s P HIs c o N toe, een groot aan

deel in den Indischen handel. - In Syrie was al

les handel. Lood, ijzer en koper vervulde, eeni
germaate, het gebrek aan goud en zilver, welk niet
weder in zulken overvloed verscheen, dan na de ont

dekking van Amerika.

Niettegenstaande dit afwisselend geluk van den
Egyptischen handel op Indie, bleef echter de oude
handel op dat gewest, door middel van goud en zil
ver, over den Arabischen zeeboezem , met de be

wooners van Ethiopie onveranderd. Deeze lieden

waren door ontoeganglijke woestijnen beschut , en
in het genot hunner fchatten en veiligheid gelukkig 3
l, DÉÉf,

$

-

tGi
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tot dat zij , eindelijk, door eene nieuwe ontdek
king, deelneemers en meesters in hunnen handel
vonden.

-

i

ee

De voornaame reden, waarom de Egyptische han

del, terstond na de Romeinfche verovering van Egyp-,
te, noch bloeiende, noch in achting was, berustte,
naar mijne gedachten, in de pooging van AU G Us
T Us, om Arabie te bemagtigen. Hij zond E L I Us
GALL Us met een heir uit Egypte naar Arabie.

Deeze vond daar wel een zwak volk, dat niets van
de krijgskunde verstond, maar in listigheid en ken

nis des lands, welke zij door het bestendig overvoe
ren van waaren verkreegen hadden, de Romeinen,
overtrof. Hunne wegwijzers wisten hen zoo te lei

den, dat de groote krijgsmagt van Gallus, groot
deels , van honger en dorst omkwam, zonder iets
van die rijkdommen te zien, tot welker bezitneeming
Augustus hem met zijn heir afgezonden had.
De onderneeming van Augustus tegen Arabie werd
dus, met hetzelve oogmerk , ondernomen, met

welk, eertijds, de togten van Semiramis, Cyrus en
Kambyfes gedaan waren, en haar uitslag was ook,
naar verdienste, even zoo ongelukkig.
- -

-

--

- -
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A FD E F L IN G.

Z E S DE

DE KoNIN 21N van sc HE BA bezoekt Jerufa
lem. - Overleveringen van haar in Abysfinie. -

Men houdt ze voor de ftichteres van dit rijk. Abysfinie neemt den Joodfchen godsdienst ,
aan. - Het Joodsch kerkheftuur nog bij

de Falasjas gebruiklijk. - Gisfingen over s

hun affchrift des Ouden Testaments.
-

- -- - -

- -

- -

-

**

-

,

La: ik nu mijnen leezeren eenige berichten, aan
gaande het bezoek der koningin van sc HE B A, ei
genlijk van Saba, Azab of Azaba , aan s A Lo Mo

gegeeven (a), en de gevolgen daarvan, mededee
*

e

e

*

*

-

De sterke handel der Tyriers en Jooden op de
kusten van Afrika, gaf gelegenheid, dat de konin

gin van Scheba kennis kreeg van Salomo , en
haar

(a) 1 x oN. X: 1-1o.
-

S 2
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haar de lust bekroop, om eene reis naar Jerusalern

te doen, ten einde zijne wijsheid te hooren , en

de prachtige werken te zien, waartoe hij de ommeet
lijke fchatten, welke fints eenige jaaren uit haar rijk

waren uitgevoerd, had aangewend. - Ten aan
zien der reis zelve is 'er geen twijfel, vermits Hei
denen, Arabiers, Mooren, Abysfiniers en alle om
liggende landen, dezelve, bijkans op gelijke wijze,
als de Heilige Schrift, verhaalen.
Deeze koningin was niet uit Arabie, gelijk J Us
T IN Us, c Y PR 1A NUs , cYR 1 LL U s en anderen
meenden. De Arabiers, of Homeriten, tegenover
Azab, aan de Arabische kust woonende , hadden

geene koninginnen, maar koningen; daar, integen
deel , de Sabeërs, op de kust van Afrika, liever
door koninginnen bestierd werden. - Dan zou ook

de Zaligmaaker haar niet bloot de koningin van het
zuiden (b) genoemd, en, indien zij uit Arabie af
komstig was, 'er niet bijgevoegd hebben, dat zij van de

einden der aarde was gekomen, daar zij nog bijna vijf
tig graaden vast land achter zich had. - 'Maar

zij was eene Ethiopische koningin, en kwam uit het
land der Cufiten, gelijk reeds Jos EP HUs, oR 1+.
G EN E S, AUGUST IN Us, en anderen te recht ge-,

oordeeld hebben. - De Abyssiniers noemen ze
MA QUE DA. - Ook waren alle die zaaken, wel

ken zij Salomo ten geschenk bragt (c), vóortbreng
felen van die landen.
-

-

-

r

-

-

-

-

-

*

.

w

* *
-

-
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(b) MATTH. XII: 4s. Lu K. XI: 31.

- ".

(e) 1 Ko N. X: 2, 10.
*,

'
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De vraag is, of zij eene Joodin , of Heidin ge
weest is ? Offchoon de Sabeefche godsdienst de

heerschende in het Oosten was, is het echter
waarschijnlijker, dat zij eene Joodin was. Dat
zij het gerucht van Salomo , aangaande den naam
des HEER EN (d), hoorde, geeft dit niet onduid
lijk te kennen. De Zaligmaaker fpreekt ook met

lof van haar, en stelt haar den Jooden ten voor
beeld voor (e). En toen zij God voor Salomo

dankte, zeide zij : , dat de HE ER E Israël in eeu
wigheid bemint (f); ” op welke wijze geene Hei

din, maar alleen een persoon, in de oude Joodfche
gefchiedenis ervaaren , fpreeken kon. - Ook
fchijnt zij in die kundigheden, welke, toenmaals,
in Palestina en Syrie meest in zwang gingen , er
vaaren geweest te zijn (g).
De Abysfinifche jaarboeken stellen eene meening,
voor, die niet onwaarschijnlijk is. Zij zeggen: ”
De koningin was eene Heidin, toen zij Azab ver
liet , maar zij geraakte over het gezigt van Salo

mons werken in zulk eene verbaasdheid, dat zij
te Jerusalem tot het Joodendom bekeerd wierd, en
hem eenen zoon baarde, dien zij ME NIL E K noem
de, en de eerste koning der Abysfiniers werd. Het

zou gevaarlijk zijn, in Abyssinie den minsten twij
fel hiertegen te verwekken. - Wijl 'er zoo uit
k-,

(d) 1 K oN. X: "1.

druk

-

-

(e) MAT TH. XII: 42- LUK. XI: 31
(f) 1 K oN. X: 9-

-

- -- - -

- --

*

--

(g) 1 K oN. X: 1. men vergelijke 2 c HR oN. XXV:
18, 19.
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druklijk van Salomo staat , dat hij veele vreemde

vrouwen lief had (h); is het zoo veel te geloof
baarer, dat hij ook met deeze koningin nader ver
bindtenissen zal gemaakt hebben , daar zij hem,

van haaren kant, door eene zoo lange reis, reeds
van haare genegenheid verzekerd had. - Joo
den zoo wel, als Christenen, in Abysfinie, mee

nen, dat de vijf en veertigste Pfalm eene voor
zegging op de reis deezer koningin naar Jerufa
lem is.

Zij keerde met haaren zoon Menilek naar Azab
te rug. Eenige jaaren , daarna, zond zij hem aan

zijnen vader, die hem het noodig onderwijs deed
geeven. Hij werd, in den tempel te Jerusalem ,
tot koning van Ethiopie gezalfd, en kreeg daarbij

den naam DA v1D. Hij ging toen, met eene Jood
fche kolonie, naar Azab te rug. Daarin waren
Veele leeraars van Mos & s wet , inzonderheid uit
ieder ftam één, om ze tot rechters te stellen. Van

deezen, zegt men, stammen de tegenwoordige Um
bares • of opperrechters, waarvan altijd drie bij
den koning zijn, af. - Met hun kwam ook Az A
R 1A , de zoon van den priester za Do K , die een

Hebreeuwsch afschrift der wet mede bragt. Hetzelve
werd hem ter bewaaring gegeeven, omdat hij den
tijtel van Nehrit, of opperpriester , voerde , en ,
fchoon het boek zelf, in den oorlog met Adel, met

de kerk te Axum verbrandde, is dat ampt , ech
ter, tot heden bij zijne afstamlingen gebleeven. -

Geheel Abyssinie werd dus bekeerd, en de kerk
ZOO

-

(5) 1 kon, xt: 1.
-

**

-

-
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zoo wel, als de staat, op gelijke wijze als te Je
rusalem, ingericht. '

-

-

-

-

-

-- -

w

Ten aanzien der troonsopvolging, verordende
zij, vooreerst , dat de kroon, in het geslacht van
Salomo erflijk zou blijven ; ten tweede, dat geene
vrouw tot de regeering zou komen ; en ten der
de , dat de verdere manlijke erfgenaamen van het
koninglijk huis, op eene verzekerde plaats, moes
ten bewaard worden tot hunnen dood toe, 't zij
dan dat zij den troon moesten erven. - Het oog

merk deezer laatste verordening was, om den twist
tusschen de prinsen van haar huis, waarvan zij ,
te Jerufalem , in het huis van David zoo veele
voorbeelden vernomen had (i), voortekomen.
, a-1 ei

. .

.

. .

*

Deeze grondwetten waren alleen voor Abysfi
nie. - Bij de nabuurige Herders hadden zij geen

plaats. De vrouwlijke regeering had daar de over
hand. In Nubie heerschte zij ook tot na T 1 B F
R I Us, gelijk de doop, door PH I L 1 p PUs aan den

kamerling der koningin KAN DAc E bedient (k),
duidlijk toont. Kandace was de naam der Nubi
fche koninginnen, gelijk Cefar die van de Romein
fche keizers.
*

* *

-

**

,
-

De koningin van Saba , veertig jaaren geregeerd
hebbende, overleed in het jaar 986 voor c H R1s

T U s geboorte. Haar zoon volgde haar op, en zij
me nakomelingen,

gelijk de jaarboeken

» ,
"

,

nie
e

(i) 2 s AM. XVI: 22. 1 Ko N. II: 13.
(k) HAND. VIII: 27-38.
-

-

van Abysfi
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nie ons willen verzekeren, bekleeden nog den troon,
Dit is ook geen fprookje ; neen, maar federt de
oudste tijden heeft men het beweerd ; niet alleen

toen zij nog Jooden waren, maar ook toen zij het
Christendom hadden aangenomen. Zelfs geeven al

le nabuurige natien, zij moogen vrienden of vijan
den zijn, hun dit getuignis.
*

Het Abysfinifche wapen is een gaande leeuw op
een rood veld, met het bijfchrift : Mo Anbafa am

Nizilet Salomon am Negade Jude; dat is: De Leeuw
uit het geflacht van Salomo, uit den fiam van Juda,

heeft

overwonnen. . . .

-

Ik heb eene lijst van twee en twintig koningen,

die voor c HR 1 s T Us geboorte geheerscht hebben.
Ik merk alleenlijk daaruit aan, dat onder dezelven
één gevonden wordt, die negen jaaren voor onze
jaartelling regeerde, en mijnen naam, althans, zoo
als hij , eertijds, gespeld werd, en ook nog be

hoorde gefpeld te worden, naamlijk BR U s, droeg,
Toen zulks den koning van Abyssinie ter ooren
kwam, en hij in eene vrolijke luim was, kortswijk
de hij: fomtijds, daarmede, en zeide, dat ik een
gevaarlijk man was ; dat men mij in 't oog moest
houden , dat ik , veelligt, wel een erfgenaam des
troons was. .

De opstand der tien stammen gaf gelegenheid,
dat Menilek zijne verblijfplaats van Azab naar Ti,
gree verplaatste. - Naar de afgelegener provin
Cien zond hij stadhouders, die ook den tijtel van

Nag": dat is, koning, voerden; 't welk eene aan
merklijke duisterheid over de oude historie van

Abysfinie verspreidt. - Dus had de ftadhouder

van remen, of Gelukkig Arabie, (welk, van de
,

"" .

Qudr.
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oudste: tijden af, tot de verovering door de Mo
hammedaanen toe, tot Abysfinie behoorde ) den

zelven tijtel, als de koning zelf.

,,

Bij deeze gelegenheid moet ik nog iets zeggen
van de Falasjas, een bijzonder volk in Abysfinie. Zij zeggen zelve, dat hunne voorvaders, met Me-T

nilek, van Jerusalem gekomen zijn, en stemmen in
de, historie der koningin van Scheba met de Abys

finiers volkomen overeen, beweerende, dat zij eene
Joodin is geweest. - Zij verhaalen , dat de ko
ningin, onder de bescherming van koning Hiram ,

en verzeld door zijne dochter, niet te scheep, noch
door Arabie , maar door Mafuah en Suakem , de

reis gedaan heeft op een wit , en- buitengemeen
groot en fchoon kameel, gedekt door een aanzien
lijk getal Herders, haare onderdaanen. - In bij
- kans alle de stukken der oude gefchiedenis, komen
zij met de Abyssiniers overeen : alleenlijk ontken

nen zij, dat de nakomelingen van de leeraars der
wet ooit het Christlijk geloof hebben aangenomen.
Zij zeggen, dat zij zich, toen de koophandel in de han
den van vreemdelingen geraakte, en alle verbind
tenis tusschen hen en Jerusalem afgefneeden was,
uit de steden, alwaar zij zich met pannenbakken,
tigchelenstrijken, leidekken , en dergelijke hand

- teeringen bezig hielden, naar het laage land van
Dembi , daar zij fijne potaarde vonden, wegbegee

ven, en de pottenbakkerij tot groote volkomenheid
gebragt hadden.
"
• - - - - - '

-

Dit volk was zeer arbeidzaam. Het vermenig
vuldigde ongemeen , en was, ten tijde zijner be

keering tot het Christendom , zeer magtig. Zij
verkooren PHINE As, uit het geslacht van Salomo
-

S 5
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en Menilek, en uit den stam van Juda, tot hun
opperhoofd. - Deeze wilde zijnen vaderlijken gods
dienst niet verlaaten, en van hem, zeggen zij,
ftammen hunne vorsten in rechte lijn af. Op dee
ze wijze beweeren de Falasjas, nog steeds een vorst
uit den stam van Juda te hebben , doch de Abys

finiers noemen ze het Huis Israël , zeggende, dat

zij muitelingen, en van het huis van Juda afgeval
len waren. - 't Is ook zeer waarschijnlijk, dat
fommigen van Azarias afstamlingen aan hunnen ou

den godsdienst getrouw zullen gebleeven zijn. - .
l

-

-

-

Omtrent het jaar 96o zocht dit huis alle de prin

fen uit het geslacht van Salomo, op de rots Damo,
uittedelgen, en zich op den troon te plaatfen.
Maar de flag mislukte. - Het gevolg was, dat
de Falasjas hunne verblijfplaats verlaaten , en de
wijk naar bijna ontoeganglijke rotfen , in het ge
bergte Samen, neemen moesten. Eene derzelven ,
welke de natuur tot eene vesting fcheen gemaakt
te hebben, en zij tot hunne hoofdplaats verkooren

hadden, behield, fints dien tijd, den naam van Joo
denrots. - In 't jaar 16oo, toen zij op honderd
duizend ftrijdbaare mannen gefchat werden, moes
ten zij, weder, een zwaaren fchok doorstaan, zijn

de G 1 DE oN en JUDIT H., hun koning en konin
gin, (welke naamen: bijzonder voor de koninglijke
familie bestemd fchijnen te zijn) beiden in een ge
vecht omgekomen, Doch, federt die neerlaag, heb

ben

zij zich vreedzaamer gedraagen,

&

Het eenig affchrift des Ouden Testaments, waar

van zij zich bedienen, is in de dsjiestaal. Zij
hebben geene fchrijvers, maar moeten alle hunne

boeken van de Abysfinische Christenen koopen,
-

Zij
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Zij hebben met andere gezindheden nooit verschil
over den tekst. Zij weeten zoo min van verfchil
lende leezingen , als van Talmud, Targum of Ca

bala. - De Hebreeuwfche taal, zeiden zij, geheel
en al vergeeten te hebben. - Op mijne vraag,
waarom zij geen Hebreeuwsch , of Samaritaansch
affchrift ten minste van de wet, uit Jerusalem ,
hadden medegenomen ? antwoordden zij, dat hun
ne vloot, ten tijde van Rehabeam verstrooid, en ,
naderhand, de verbindtenis met Jerusalem, wegens
de Syrische oorlogen, onveilig geworden was. -

Zij wisten niet, van waar de Herders hun afschrift
der Heilige Schrift gekreegen hadden, en bezaten
ook geene gefchreeven berichten aangaande de ou
de gefchiedenissen van hun land en volk. - Zij
ontkennen, dat de fcepter ooit van Juda geweeken
is , wijl een vorst uit dien ftam over hen het be
wind voert ; en meenen, dat de vergadering der

Heidenen, door de propheeten voorzegd, bij de
komst van den sc HIL o, gefchieden zal, wanneer
alle inwooners der waereld Jooden zullen worden. Doch op de vraagen, welken ik hun daaromtrent
deed, gaven zij nooit duidlijk antwoord. Over 't
geheel fpraken zij niet gaarn van hunnen gods
dienst; maakten er niet veel werk van, en bekom
merden zich weinig over het onderscheid tusfchen
ons en hen.

-

Zij beweeren, dat het boek E Noc H het eerste

der Heilige Schrift was, dat zij ooit kreegen. Dat
van sE TH kenden zij niet. Het boek van Jo B

plaatfen zij terstond achter dat van Enoch ; wel
propheet zij voor den Schrijver daarvan hou

:

£lle

-

-

- * f: ::- - --
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Nopens hunne taal, die noch Hebreeuwsch, noch
Samaritaansch is, welke zij noch leezen, noch ver
ftaan, en nogthans onder hen allen eenerleie is ,
offchoon zij van verscheidene stammen kwamen,

heerscht eene groote duisterheid.

»

Jo BUs LUD oL FUs, de geleerdste van allen,
die over deeze zaaken gefchreeven hebben, zegt ,

dat het Ethiopische Oude Testament, ten minste de
Boeken van Mos Es, naar de vertaaling der zeven
tig Griekfche overzetters, gemaakt is. De menigte
Griekfche taalëigenschappen , Grecismi, daarin te

vinden, en de naamen van vogelen, edelgesteenten
en anderen toonen het duidlijk. - Hij houdt, der
halve , de tegenwoordige Abysfinifche overzetting
voor het werk van F RUMENT I Us , hunnen eer

ften bisschop, nadat Abysfinie, omtrent het jaar
333, tot het Christlijk geloof bekeerd was.
Wijl de Abyssinische overzetting der Heilige
Schrift, volgens LU D oLF U s , omtrent het ge
melde jaar, naar die der zeventig Griekfche taals
mannen, omtrent honderd en zestig jaar voor c HR Is
T Us geboorte, onder de regeering van Ptolemeus
Philadelphus, te Alexandrie, gemaakt, door den
voorschreeven bisschop vervaardigd is, zou daar
uit blijken, dat de Abysfinifche Jooden, meer dan
vier honderd jaaren lang, zonder eenen bijbel

moeten geleefd, en alle de Joodfche wetten en
plechtigheden, waaraan zij zich nog sterk hou
den, geduurende al dien tijd, enkel in hun geheu
gen, zonder iets in gefchrifte daarvan te bezitten,
bewaard hebben. - Doch, hoe min zulks geloof

baar zij, kan men uit de geschiedenis ten tijde van
ke
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koning Jos1A (l) gemaklijk afleiden ; en, wan
neer men op hunne wederspannigheid, die toch al
tijd het karakter der Jooden.. geweest is , acht

geeft, zal men niet ligt aanneemen, dat zij het
Oude Testament, gaarn en gewillig, uit handen:
van verklaarde voorstanders van het Nieuwe Tes
tament zullen ontvangen hebben. - Van, dit laat
fte weeten zij niets, dan van hooren zeggen.

«.

\,

Intusschen twijfel ik er niet aan, of Frumen
tius heeft het Nieuwe Testament overgezet, waar
toe hij onder zijne geloofsgenooten in Egypte hulp

genoeg vond. - Hierom geloof ik, dat hij , bij
zijne aankomst, het Oude Testament bereids in het
Ethiopisch overgezet, en met hunne karakters ge
fchreeven, gevonden heeft; dewijl het dsjies, zoo
wel ten aanzien der taal als der karakters , hem ,

gelijk allen inwooneren van Abyssinie, die van
Tigree alleen uitgezonderd, onbekend was ; zoo
dat het hem niet meer moeite zou gekost hebben,
de natie de Griekfche taal en fchrift te leeren ken
nen, dan het Nieuwe Testament in het Ethiopisch
overtezetten , en zich van het dsjies te bedie
nen. - Hij had even zoo gemaklijk den Bijbel ,
zoo als die in zijne kerk gebruiklijk was, kunnen
invoeren. - Ik weet niet, of 'er zoo vroegtijdig
eene Arabische overzetting des Ouden Testaments

voorhanden is geweest ; indien jaa ; had hij aan
die, om dezelve reden , den voorrang moeten gee
ven; en hij had maar de overzetting van het Nieu
We

(1) 2 kon. XXII: 8, enz.

w
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we Testament daar behoeven bytevoegen. Doch, dewijl hij het Oude Testament reeds in het

dsjies overgezet vond, veranderde dit de zaak,
en hij ging zeer gepast voort ,,s om ook het Evan
gelie in dezelve taal te leveren, opdat het tot een
getuignis, voor de Christenen, en tegen de Jooden,
mogt zijn.
v
-
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welke gewijde boeken
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de Abysfiniers gebruiken. -

. Het boek Enoch. - De Abysfiniers niet door
de Apostelen ; - maar door Frumentius
van het

Joodendom tot het Christendom he- ,
keerd.

-

*

*

-

*

"

-
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boeken der Heili
D. Abyssiniers hebbenmaaralle opde eene
andere wijze

ge Schrift, gelijk wij,
verdeeld. Wegens hunne armoede, zijn de wei
nigsten in ftaat , alle de boeken des Ouden Testa
ments, 't zij de geschiedkundigen of de propheeti

fchen, te koopen. - Dit geldt ook ten aanzien van

die des Nieuwen Testaments. Nergens dan in de
kerken, vindt men meer dan de ev AN GEL 1 e N,
of de HAN DE LIN GEN DER AP os TE LE N; en
het moet ook reeds meer dan een gemeen man

zijn, die zelfs deezen maar bezit.

' '. .

.

- Veele boeken des Ouden Testaments zijn in ver
geetelheid geraakt, en men heeft zelfs moeite, om

ze in de kerken te vinden. - De Openbaaring van Jo
HAN NEs leezen zij ongemeen gaarn. Zij heeft bij
ret: ,

hen

e
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hen den tijtel: Gezigt van Jo HANN ss AB oU K As
1 AMs 1s, 't welk zekerlijk eene verbastering van

Apokalypfit is. Men kan echter niet denken, dat
Frumentius dergelijken misslag zou begaan heb
ben. - Zij weeten geen onderscheid tusfchen ka
honieke en apocryphe boeken. - De HIs To R IE

van BEL en den DRAAK te Babel, en de HAN
DELINGEN DER AP os TE LEN, leezen zij met
gelijke aandacht, en , vrees ik, ook met gelij
ke stichting.

Het Hoo G L1E D vAN s A Lo Mo

wordt met graagte door de oude priesters gelee
zen, maar aan de jongen, diakenen , leeken en

vrouwen is zulks verbooden. De Abyssiniers ge
looven, dat s AL 6 Mo het tot lof der dochter van

Pharao gemaakt heeft, maar niet, dat het eene zin.

mebeeldige beschrijving van c HR1 sT Us en zijne
gemeente behelst. - Dat ik het Hoo G LIE D tot
eene proeve ter vertaaling verkooren heb , hing
niet van mij, maar van de priesters af, die geen

ander boek wilden overzetten. Ondertusschen had
de opperpriester het deezen nog verbooden ; en,
indien de eerste ftaatsdienaar er niet met zijn ge

zag was tusschen gekomen, zou het niet geschied
zijn geweest. »
-

-

I.

- - -

-

-

-

--

- - .

1

-

-

Op het Nieuwe Testament volgen bij hen de Ver
ordeningen der Apostelen , Conftitutiones Apoftolice,

welken zij Synnodos noemen, en wij de beschreeven
wet des lands moogen heeten. - Voorts hebben
zij een Gebedenboek, met algemeene en bijzondere
gebeden, op deeze en geene feesten toepaslijk; een
boek, Haimanout abou genaamd, zijnde eene ver
fameling van stukken uit verscheidene Grieksche
kerkvaderen; en nog overzettingen der werken van
AT HANASIUS,

BASILIUS , c HR YS o ST o M US

en c Y RILL U s.
t

* *
-

v

*
.
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-
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Hun Synaxar, of Flos fanôtorum , dat is , de
Bloem der Heiligen, waarin het leeven en de won
"" ,

deren hunner heiligen beschreeven zijn, bestaat uit
vier bijster groote boekdeelen in folio. Zij zijn

vol van de ongelooflijkste sprookjes. - Een paar
ftaaltjes moogen genoeg zijn , om van de overigen
te oordeelen. - Zij hebben een Heilig , die den
duivel bekeerde, welk een monnik werd, veertig
jaaren na ziine bekering in groote heiligheid leef
de , en boete deed, omdat hij den Zaligmaaker
verzocht had: maar wat, naderhand, van hem ge
worden zij, zeggen zij niet. - Een ander Heilig
was zeer ziek, had een bedorven maag, en kreeg

lust aan. patrijzen; hij beval, derhalve, dat er een
paar zou bij hem komen ; terstond kwam er een
paar gebraaden patrijzen aan vliegen, en bleeven

op zijne schotel liggen, om zich te laaten vertee
ren. - Deeze en dergelijke sprookjes werden door
de onnozele lieden geloofd, en waren een struikel
blok voor de Jefuiten, die niet konden toonen ,
dat hunne wonderwerken gegronder waren,

. Het laatste der Ethiopische bibliotheek is het
boek E Noc H. - Veele geleerden in Europa ,

toen zij eerst van dit boek hoorden, hadden groo
te begeerte, om het te zien, meenende veéle ge
heimnissen daaruit te haalen. - Hierom nam een

bedrieger een Ethiopisch boek, en schreef op de
eerste bladzijde i De Voorzeggingen van e Noc H.
PE IRE sc 1 Us het ziende, kocht het voor eene aan
zienlijke fom. Toen het, naderhand, in de biblio

theek van den kardinaal MAz AR IN kwam , tot
welke L UDo LF U s toegang had, bevond deeze,

dat het een Gnostiek boek was, van de geheimnis
fen in den hemel en op de aarde, waarin geen
woord van E No c H voorkwam. - J. DE R is
T

-

Wijf
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Wijl die geleerde, dus, zijne hoop veriedeld zag,
ontkende hij, dat er een dergelijk boek voorhan
den was. Doch daarin dwaalde hij. Want, on
der de verfcheidene merkwaardigheden, welken ik,
uit erkentenis voor de menigvuldige diensten, mij,
op mijne reizen, door de hoflijke en weetenfchap
lievende Franfche natie, en bijzonder door Lob E

wYK den Vijftienden, beweezen, aan de koning
lijke bibliotheek te Parijs schonk, was ook een
prachtig afschrift van de - voor ze G G IN GEN
vAN E No c H , in groot quarto. - Een an

der is onder de boeken der Heilige Schrift, wel

ken ik medebragt, en waarin het voor het boek van
Jo B staat ; welke ook zijn eigenlijke plaats in den
Abysfinifchen canon is. - Een derde vereerde ik

aan de Bodlejaanfche bibliotheek te Oxford. - De

inhoud des boeks, behelzende eene geschiedenis
der Reuzen voor den zondvloed, is zoo alleron

gerijmdst, dat het niet waardig is, de aandacht der

ieezeren een oogenblik daarmede te vermoeien. Alleenlijk moet ik nog aanmerken, dat de geleer
de Dr. wo 1D E het boek, volgens het gemelde af
fchrift , te Parijs, in 't Engelsch vertaald heeft;

welke vertaaling echter niet ten voorfchijn is ge
komen.
*-

,
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Hun Synaxar, of het leeven hunner heiligen,

verhaalt de geschiedenis der bekeering van Abysft
nie, in den jaare 333, omstandig, en zegt, dat
Frumentius en oE DE s1 Us bij den koning, die
toen een minderjaarige was, ingeleid wordende ,

hem met het leezen van DA v1Ds Pfalmen bezig
vonden. - Daaruit blijkt echter niet, dat zij,

s er even
n waren
Joodevan
toen,
,,H
| zoo
Jooden.
de Sabeër
als de
maakt;enwijl
veel werk
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De oude historie der Abyssiniers is zeer duister
en verward. De voornaame reden daarvan is, om
dat de koningen van die tijden, altijd twee of drie

naamen hadden. De eerste was hun doopnaamni de
tweede een bijnaam , en den derden namen zij, bij

andere

hunne komst op den troon , aan. - Een

reden dier duisterheid is, dat, wanneer twee naar
hmen voorkomen, waarvan een des konings eigen
naam, de andere flechts eene eigenschap van den
zelven is, deeze als broeders worden aangemerkt. Bij voorbeeld, de bekeering der Abysfiniers is on

der AB REHA en ATzB EH A, geschied. Men ziet
ze voor broeders aan, 1 Doch: Atzbeha zegt zoo veel

als de zalige. Dus zegt Abreha Atzbeha , waar
fchijnlijk, niets anders, dan Abraham de zalige,
. . . . .

. . . . . .

. . .

.

- -

2

De koning, die ten tijde van c HR is T Us ge

boorte geleefd heeft, wordt , in hunne oude jaar
boeken, BAz E N genaamd, en het achtste jaar zij
ner regeering voor het geboortejaar des Zaligmaa*
ikeis gehouden. - ;s URI Us, BAR oN1 Us 3 en

andere kerklijke geschiedschrijvers, hebben ons wil

len doen gelooven , dat de bekeering der Abysfi
niers terstond na de regeering van Bazen geschied

zij. - Anderen hebben gemeend , dat of MAT
'T H1As, of BA RT Ho Lo Me Us, of een ander
Apostel, hier, kort na cHR is T us hemelvaart

het Evangelie gepredikt hebben. - Sommigen
fchrijven hunne bekeering aan den kamerling der
koningin Kandace , die door PHILIP PU s gedoopt
* werd, toe. 39s- ;

- - -

-

• 1

:

" ,

ri. Indien het noodig was, zou men deeze dwaa
lingen omstandig kunnen wederleggen. - Dit wei
nige zij genoeg. - Kort na den dood des Zalig

maakers, hadden de Apostelen zich niet verre :
-, is

T 2

elk

An
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elkander verwijderd. - Indien de Abyssiniers door
eenen der Apostelen tot het Christendom bekeerd
waren, zouden zij geene drie honderd jaaren zon

der bisschop gebleeven zijn. - Ten tijde van
Philippus , was de Christlijke godsdienst aan het
hof der koningin Kandace nog niet bekend; veel

minder had hij dan toen reeds het afgelegener Abys
finie bereikt. - Neen, de Abyssiniers bleeven
Jooden en Heidenen drie honderd jaaren na de tij
den der Apostelen. Hunne jaarboeken bepaalen
hunne bekeering onder Abreha - Atzbeha, welke
drie honderd een en veertig jaaren na Bazen re
geerde. En , dewijl c HR 1sT U s in het achtste
jaar der regeering van Bazen gebooren is, blijkt
het , dat het Christendom omtrent drie honderd
drie en dertig
naar onze jaartelling, in Abys
finie ingevoerd is. - De eerste bisschop werd
door AT HANAs I Us , bisschop van Alexandrie,
derwaard gezonden.

:

f

De Abyssinifche historie zegt duidlijk, dat, bij
de aankomst van Frumentius, den Apostel der
Abyssiniers, eene koningin het bewind voerde.
Maar ftrijdt dit niet tegen de grondwet des rijks,
door de koningin van Scheba gemaakt? Ik ant
woord : offchoon het waar is, dat geene vrouw
den Abysfinifchen troon mag bekleeden ; is het
echter ook waar, dat zij eene gewoonte hebben,
die , even als eene wet, wordt opgevolgd , uit

kracht van welke, eene koningin, die eenen min
derjaarigen zoon de kroon heeft opgezet, geduurende
zijne minderjaarigheid, regentes van het rijk en voog
des van haaren zoon blijft.-Zulk eene koningin wordt
Iteghee genaamd. - In deeze omstandigheden be
vond zich, zekerlijk, het rijk, ten tijde der invoe

ring des Christendoms ; dewijl de jaarboeken uit
-

druk
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druklijk zeggen, dat de koning, toen, minderjaa
rig, en , bijgevolg, zijne opvoeding zoo wel, als
de regeering des rijks , en de hofhouding in han
den der koningin of Iteghee, geweest is.
:
De omstandigheden van de bekeering der Abys"

finiers wordt, in hunne jaarboeken, op deeze wij
ze verhaald:

MER op rus, een Grieksch wijsgeer te Tyrus,
nam, op zijne reis ter zee , naar Indie , Frumen
tius en Oedefius , welken hij opgevoed , en tot
den koophandel bestemd had, mede. In den Ara

bifchen zeeboezem strandde het schip op de kust
van Abysfinie.

Meropius werd door de inboorlin

gen verflagen , maar de twee jonge lieden naar
Axum , in dien tijd, de hoofd- en hofftad des
rijks, gebragt. Zij leerden de taal in korten tijd,
en , wijl men in dit land genegen is, zich over
vreemdelingen te verwonderen , zag men hen ook
ras als een wonder aan. Oedefius werd opziener

der koninglijke hofhouding. Aan Frumentius droeg
de koningin de zorg van des jongen prinsen op
voeding op. Bij het onderwijs, dat hij hem gaf,
boezemde hij hem, teffens, liefde voor den Christ
lijken
godsdienst in.
-'
Daarna, begaf Frumentius zich naar Alexandrie,
alwaar Athanasius den bisfchoplijken zetel bekleed

de. - Deezen waardigen kerkvoogd gaf hij be
richt van 't geen in Abyssinie gebeurd was, en
van de hoop, om dat volk te bekeeren, wanneer
'er bekwaame leeraars werden heen gezonden. Athanasius greep deeze gelegenheid, met graagte
en ernst, aan. Hij wijdde Frumentius tot bisschop
des lands. Deeze keerde, terstond, naar Abysfi
nie terug, en vond, bij den jongen koning , nog
- +- 1.
4 - ' . A.
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-
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dezelve neigingen , 1 áls, te vooren. " Hij nam het

Christen geloof aan, en het grootste deel der in
wooneren volgde zijn, voorbeeld, - De kerk van

Abyssinie leefde, onder Frumentius, in broederlij
ke eendragt tot aan zijnen dood. - , Offchoon

de Ariaanfche ketterij zich, omtrent deezen tijd,
wijd en zijd had uitgebreid, kon zij echter hier

zoo min, als in Alexandrie, wortel schieten. -

Deeze groote gebeurenis is zonder bloedvergisting
-
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Ac HT S TE AF DE E LING. .
»e ol1rant en oorlog en ftichting der Kaaba. De eerfte verfchijning der Kinderpokjes. - De
Jooden , vervolgende de christenen in Arabie,

worden door de Abysfiniers geflagen. - Op
komst van MoH AMME D. ev

trent den Koran.

-

Meening

Staatswisfeling

of/4
©fg

der Judith. - Herftelling van Sale' . .
.

. . * mons linie van Sjoa, " , ot. -1
: 1.

.

A
. ,,
,

*

O-veres Aues, fpreeken de Abysfinische
jaarboeken van eenen veldtogt naar Arabie, dien
de Arabiers deno Olifantenkrijg noemen. De oor
zaak daarvan was deeze:i
3,

-

. .

Hov • " » ' -',

fig: ,s ,

--

A :: :

-

: : :

-

.

2- In 't midden van Gelukkig Arabie stond een tem
pel, die reeds federt veertien honderd jaaren ver

maard was. - De Arabiers zeggen, dat ADAM,
na zijne verdrijving uit het paradijs, hier zijne
tent had opgeslagen." -+- In dien tempel lag een
atte fteen, waarop Jakoe, gelijk de overle
-"

--------

**

T4

-

-

W€*

-

196 DE REIS vANJ. BRUCE vERKORT.
vering zegt, gerust heeft, toen hij van de Engelen
G o Ds , die , langs eene ladder, op- en neerklom
men, droomde. - Met meer fchijn van waar
heid zegt men, dat Sefostris deezen tempel ge

bouwd heeft, en hij daarin, onder den naam van
Offris, vereerd werd.
r,

*.

•a

*

r:

-

- -- -

4.

De groote toevloed der nabuurige natien tot dee
zen tempel, gaf gelegenheid, dat hier de groote
marktplaats des handels van Afrika en Indie gehou
den werd. - Eerst noemde men deeze plaats

Bekka, dat is, het Huis, en, nadat Mo HAMME B
het afgodsbeeld in den tempel verbroken had, heet

te hij ze Mekka , onder welken naam zij nog he
dendaags het middenpunt van den Indischen handel
in het Oosten gebleeven is.
*

-

.

--

. .

.

*

*

*

*

***

Om de plaats van deezen handel den inwoone

ren van Abysfinie gelegener te maaken , bouwde
Abreha, in het land der Homeriten , en nader aan
den Indifchen oceaan , eene groote kerk , en, om
ze veel te doen bezocht worden , fchonk hij er
alle de voorrechten aan , welken de Heidenfche

tempel bezat.

-

De Arabiers, » EN1 koRe 1sj, welke het opzigt
over de Kaaba, of den tempel van Mekka hadden,
werden verdrietig, dat zij hunnen tempel op een

maal verlaaten zagen. Een deel van hun drong
des nachts in Abreha's kerk , verbrandde al wat

brandbaar was, en bezoedelde het overige met
menfchendrek, fit
" ) e . @
- , "

e 1'. ' '

- 's

-

, .

-

. .

.

-

* Om deeze beleediging te wreeken, beklom Abre
ha, aan het hoofd van een magtig heir, een wit

en olifant, met voorneemen,
om den "P:
MeK
-

-
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Mekka te verwoesten. - Hij trok, langs eene
fmalle streek lands aan den zeekant, zonder tegen

ftand te ontmoeten, voort, tot dat hij zich voor
Mekka , zoo hij meende , neersloeg. - A BoU
'T HA LE B, opziener der Kaaba, had de Beni Ko
reisj bewoogen, zich niet tegen Abreha te verzet
ten. • Hij zelf had zich, vroegtijdig, op den togt,
bij hem begeeven, en, wijl er nog een Ofiristem
pel, te Taief, was, dien de Koreifjiten met nijdi
ge oogen aanzagen, maakte hij hem diets, dat dee
ze de tempel van Mekka was. " Hij flechtte hem

daarop tot den grond, en was op zijne te rug reis
bedacht,

»,

* Kort daarna, aangaande zijne dwaaling onder
recht, had hij geen berouw over het gebeurde,
maar besloot, ook den tempel van Mekka te ver
Woesten, - Ondertusfchen had Abou Thaleb

hem , al dien tijd, niet verlaaten , maar door
gastvrijheid en verzorging zijner heirmagt met
leevensmiddelen, zoo zeer aan zich verpligt, dat

hij hem tot zijnen leidsman verkoor. En, toen hij
niet wist, hoe hem naar verdienste te beloonen,

wilde hij, dat Abou Thaïeb iets van hem zou be
geeren, onder verzekering, dat, indien het in zijn
vermoogen was, het hem geworden zou.
,

-

»

" *

**

-

l

|

| |

|

Abreha verwachtte, dat hij de verschooning des
tempels zou begeeren; maar hij verzocht slechts
de teruggaaf van veertig osfen, die hem door Abre

ha's krijgsknechten ontstolen waren. - . Toen de
koning hem zijne verwondering deswege te ken

men gaf, antwoordde Abou Thaleb zeer gelaa
ten: - ,, Indien de tempel voor u een Godstem

pel is, gelijk ik geloof, dan zult gij hem, wan
neer GoD zijne behoudenis wil, nooit verwoesten;
-- -

-

T 5

maar
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maar is hij geen iGodstempel, ef, dat hetzelve
is, heeft Hij Zijne Verwoesting door Jobeflooten',
dan wil ik u niet oalleen bijstaan, maar ook den

laatsten steen op mijne fchouders helpen wegdraaf
gen. ,,Wat mij aapgaaf, ik ben een herder, en de
veefokkerij is mijnrwerk. Twintig van de gestolen
psfen zijn niet de mijne, en ik zal morgen, des

wege, in de gevangenis gezet worden. Niemand,
noch gij, noch ik, H zal zich inbeelden, V dat God
zich hierom bekommere; daarom bid ik u om een
krijgsknecht,ii die denvdief opzoeke, een mij mijne
osfen te urugitbrenge, tropdat ik mijne, vrijheid ber
houde.”

::Mi-25 2d

- Dit geviel Abreha zoo wel, dat hij, uit achting
voor zijnen gastheer, iden tempel niét aanroerde,
maar met zijn heir terug wilde trekken. - Doch
de neerlaag, welke het heir, volgens-de vertelling
van een Arabifchenofchrijver, geleeden had door
eene verbaazende menigte vogelen, welke , uit zee
opgekomen, iedereen': kheinen fteen in de klaauwen

hadden, die zij op Abreha's volk ijlieten vallen,
waardoor zij allen gedood werden, is een fprookje,
en wil ik daarom niet verder verhaalen. . . . . . .
:"

-

"'

- -

-

s

wij

J Ni.", v 't

of er

ff ,

Het merkwaardigfte, dat in het verhaal van dee
zen veldtogt voorkomt, is, dat de belegering van
Mekka het tijdstip is van de eerste verfchijning der
geduchte ziekte der kinderpokjes, 1 Wij bepaalen

haaren, oorsprong op het jaar 356 na cHR1sT Us
geboorte, of daaromtrent; en uit andere omstan

digheden is het waarschijnlijk, dat de Abyssini

fehe heirmagt het eerste flagtoffer daarvan ge
weest is. 1 o 1 oov -t:r

'

.

zie

.

Jius: " , ,

*, door Abreha,
:
-

-

4

,

-.
19

- ;

e

dicht aan den oever

.

:

:
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Indifchef zee gesticht, werd door den kalif oMAR
verwoest,

''. -toe. ''
• • 1
. : ' t . . . . . .

r.

:

*

*,

**

Sedert het begin des Afrikaanfchen hindels met

Palestina , had zich de Joodfche godsdienst over
Arabie verre uitgebreid , , en, na de verwoesting

des tempels door Titus waren de Jooden aldaar
in aantal en magt zoo zeer toegenomen, dat zij
zich van veele ftreeken meester hadden gemaakt,
Zelfs waren er veele kleine vorsten ontftaan , die
zich koningen noemden. - Een derzelven PH Ir

NE As begon de Christenen geweldig te vervol
gen.

t

') ,

. . . .. . . . .

-'

*

i.

*

*,

.

1,

.

e

''

" in g 1:... Ci

:

*

f,

-- . :

Keizer JUs TINUs, met de Perfen in een zwaar
ren oorlog ingewikkeld, kon de bedrukte Christe

men in Arabie niet te hulp komen, maar zond, in
het jaar 522, een gezantschap aan KALE B, koning

van Abyssinie, en liet hem verzoeken, zijne ge
loofsgenooten in Nadjiran, een landschap van Ara

bie, van de verdrukking der Jooden te verlossen. Deeze willigde des keizers verzoek gereedlijk in,
en versloeg Phineas in twee veldslagen. Intusschen
was de magt, der Jooden in Arabie , hier mede-,
niets ten einde. In het noordlijk gedeelte des lands,

Nedsjed genaamd, verweerden zij zich nog tot de
verfchijning van Mohammed. - De Arabische ge
fchiedschrijvers noemen den veldheer, die de dub
bele overwinning over de Jooden behaalde, A BR E
M Ai, en geeven hem den tijtel van landvoogd van
Xemen, of Gelukkig Arabie. - Ik merk dit , al
deenlijk om deeze reden, aan, wijl, deeze Abreha
zeer wel de vorst kan geweest zijn, in wiens heir
de kinderziekte gezegd wordt, haaren, oorsprong

genomen te hebben, omdat de Arabiers teffens van

hem verhaalen, dat hij met Mohammeds mOeSt
vader

. * **

-
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moest omgegaan hebben , 't welk deeze had kun
nen doen , vermits de opkomst, der kinderpokjes
dan eerst in 't jaar 522 zou vallen.
2 -- - -

- -

- --

- H

2 . .

.

.

.

In de Grieksche kerk heerschten, toen , zeer
fchandelijke, bedorven-zeden, en ontelbaare kette
rijen, die eerst, als grondstellingen van hunnen
godsdienst, aangenomen, maar , ras daarna, als
dwaalingen, vervolgd werden. De Grieken waren
door hunne legenden aangaande hunne heiligen en
derzelver wonderwerken, en voornaamlijk door het

verfoeilijk gedrag hunner priesters, zoo verlaagd,
dat men ze, naauwlijks , den Jooden gelijk fchat

te. - Daartegen waren veele Heidenen, bijzonder
de Arabiers, van een eerlijk en onbesprooken lee
vensgedrag. Deeze omstandigheden gaven Moham
med aanleiding, om zich voor eenen Apostel eener
nieuwe religie optewerpen,
- -- - -»

- :---

-

-

---

-

-

-

... : f.

MoHAMME D was van den ftam der Beni Ko

reisj. Hij gaf voor, dat het eenige doelwit zijner
nieuwe leer was de vereering van den waaren God;
maar, in den grond, was zij een famenstel van

godslastering, verdorven zeden en valschheid. Mo
hammed en zijn stam waren ten uiterste onkundig.
Slechts een eenige onder dezelven kon fchrijven ;
*er was dus geen twijfel aan, of deeze moest Mo
hammeds geheimschrijver worden ; maar, ongelukkig, kon Mohammed zelf niet leezen, 't geen hij

fchreef. De geschiedenis van den Engel, die hem
de bladen van den Koran bragt, is bekend, gelijk
het overige van dat sprookje. * Het verstandiger
deel zijner eigene nabestaanden fpotte over zijne

voorgewende verbindtenis met de Engelen. Nog
thans won hij fommigen der beste krijgsknechten
van zijnen stam, maakte hen tot zijne gezanten ,
a

bleef,
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bleef standvastig bij zijne maatregels, en rechtte,
op de puinhoopen van den afgodendienst en van
dien der Sabeërs , in den tempel van Mekka, het
gebouw eener nieuwe leer op.
Geen van Mohammeds bevelen was streng. Het
menigvuldig bidden en wasfchen, dat hij voor
fchreef, was een volk, tot zitten genegen, in een
heet land, aangenaam. Dit zachte juk was eene
groote aanprijzing bij die geenen, welke tegenzin in
het vasten en de bedevaarten hadden. - Het ver

gif deezer valfche religie breidde zich , om deeze
reden, onder alle handeldrijvende natien fuel uit.
Indie, Ethiopie, Afrika en bijna geheel Afie, nam
ze in korten tijd aan; iedere karavaan bragtze on
der haare landgenooten , en was niet ieveriger op
den handel, dan in het voortplanten deezer nieu

we religie.

De tempel van Mekka, die oude ver

famelplaats van den Indifchen handel, werd, veel
ligt , nooit drukker bezocht, dan tegenwoordig ,
om koophandel en godsdienst.
De Arabiers leiden zich , ras, op de weeten
fchappen, en de beschaaving hunner taal , toe
Mohammed zelf was er zoo zeer mede ingeno
men, dat hij zijnen Koran, enkel wegens den fier
lijken ftijl, voor een grooter wonder, dan de op
wekking der dooden, hield. - Dit werd, ech

ter, toenmaals niet algemeen toegestemd ; wijl er

ook famenstelsels waren, welke hem, in dit stuk,
of gelijk waren, of nog geacht werden te over

treffen. - Ook heeft soDs Jo U THY , een der
- beroemdsten wegens zijne kennis in de Arabische
taal , in den Koran, veele honderd woorden uit
het Abysfinifche, Indische, Perfifche, Ethiopische,

Syrische, Hebreeuwsche, en Chaldeeuwsche op
- .

*

ge- .
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gezocht, van welken hij de wortelwoorden toont;
; aan de natie toekent, van welke zij ontleend
zijn. - Hoe kon het ook anders zijn, daar de ka
ravaanen , onophoudlijk, wegens haaren handel 3

::Mekka kwamen, en de oorspronglijke taal ,
welke buiten dien arm aan woorden was, door het
invoeren van nieuwe woorden, geflaadig bedorven
of veranderden? *
*

De Arabiers waren een volk, dat in een land?

::
woest, in tenten woonde, bestaande
unne voornaamste bezigheid in de veeteeld. Zij
huwlijkten in hunne eigene familie. - De
taal van zoodaanig een volk moest noodwendig

zeer
arm zijn. Invan
hunbeelden.
geheele Zij
landwaren
was 3wel
nig verfcheidenheid
al
tijd , flechte dichters; en, wanneer de taal van

Arabie:, tegen den algemeenen regel, woordenrijk
was,
moet het
door zijn,
de famenvloeijing
zoo
veele natien
geschied
die in Mekkavanhandel
kwamen drijven. Maar zij moest daar ook het meest
verdorven en verbasterd zijn, alwaar de grootste
toevloed van vreemdelingen was, 't welk 3 zeker"

:
had,

onder de Beni Koreisj, bij de Kaaba • Plaats
-

-

-

Eje oorlog, tusschen Mohammed en de Arabiers,
tot voortplanting zijner nieuwe

leer uitgeborften ,

had niet alleen verdeeldheden in Arabie verwekt 3

maar ook den koophandel, die bij den tempel van

Mekka, met toestemming aller natien , gevoerd
of weg durfden waagen, werden zij door de

werd , zeer benadeeld. Wanneer karavaanen zich

::nhangers der eene of andere partij

overvallen. -

kooplieden en koophandel trokken, van den Ara
bifehen zeeboezem, meer zuidwaard, en vestigden
*ich weder aan zulke plaatsen, alwaar, bereids ,
VOOF
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voorheen markten en vergaderplaatsen van kooplie
den geweest waren. Azab of Saba, en andere plaat
fen herbouwde men. - De verovering van het

Abyssinisch gebied in Arabie, noodzaakte alle te
ruggebleevene Abyssiniers, naar de kleine land
fchappen aan de Afrikaanfche zijde, te vlugten,

welke thans in bloei geraakten ; gelijk Adel, Mara
en anderen, die den tijtel van koningrijken aanna

men.

.

"

-

- De Nadfjasji, of landvoogd van Yemen, die een
Mohammedaan geworden was, keerde naar de Afri
kaanfche zijde des zeeboezems terug. Zijne land
voogdij ging, door den Arabifchen oorlog, einde
lijk, gantschlijk verlooren. Maar de Indische hau
del te Adel bloeide,

- Na de verovering van Egypte, vernietigde om AR

de fchatbaare bibliotheek te Alexandrie, maar zij
ne opvolgers dachten, ten aanzien der geleerdheid,
geheel anders. Griekfche handschriften, bijzonder
over de landmeet-, fterre- en geneeskunde, wer
den overal opgezocht een overgezet. De weeten
fchappen bloeiden, en met dezelven ook de koop

handel. Ook bevlijtigde men zich sterk op de aard

ijkskunde en

de zeevaart.

, -

De Joodfche natie was, omtrent deezen tijd,
zeer vermenigvuldigd.

Dit had vooral in Arabie

en Egypte plaats. Doch de overwinningen, door
de Mohammedaanen in die gewesten behaald, had
den veelen genoopt, de wijk naar Abyssinie te nee
men, alwaar zij dus zeer magtig werden. - Eene
enkele Joodfche familie, op den berge Samen, had
zich in een ftaat van onafhanglijke fouvereiniteit ge
handhaafd, en de koninglijke zetelplaats lag op eene
A J.

hoo
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hooge, fpitfe rots, die, daarom, de Joodenrots ge
naamd werd. - Verscheidene ontoeganglijke ber

gen dienden dit volk, welk, thans, door de menig
te Jooden, uit Palestina en Arabie verdreeven , Zeel
talrijk geworden was, tot natuurlijke vestingen. G IDE o N was toen koning, en J U b 1 TH koningit
deezer Jooden. Zij hadden eene dochter, insgelijks

J UD 1 TH, doch in Amhara Es T HE R., genaamd
eene prinses van groote schoonheid en begaafdhe

den, met den landvoogd van het rechtsgebied Bug
na, nabij Lasta, getrouwd, welke beide landfehap.
pen, insgelijks, vol Jooden waren.

* -

Judith had een zoo sterken aanhang gemaakt, dat
zij besloot , alle haare poogingen aan te wenden ;
om , in Abysfinie, den Christlijken , godsdienst

uitteroeien, en aan haare familie de troonsopvolging
in het huis van Salomo te verzekeren. -

De ko

ninglijke kinderen waren, toen, op den berg Damo,
in de provincie Tigree in bewaaring. - De korte

regeering, de schielijke dood van koning A1zoR ,
de verwoesting, door eene befmettende ziekte ten
hove en in de hoofdstad aangerecht, de zwakke
toestand van den erfgenaam des troons: - alle dees

ze omstandigheden bragten Judith op de gedachten,
dat het tijdstip thans gekomen was, om haare
lie op den troon te zetten. - Ingevolge van dien

::

overviel zij de rots Damo, en liet alle de prinsen
aldaar, ten getalle van vier honderd perfoonen,
dooden.

-

-

--

Op de eerste tijding van dit ongeluk, bragten forn

mige ingezeetenen van Amhara den jongen koning
Dr L NAAD , als het eenig overschot van zijnen

ftam, naar de getrouwe provincie Sjoa, waardoor
de koninglijke familie behouden werd, om eens :
- -

*
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-
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der tot den troon te geraaken. - Judith nam,
in weerwil der wet, door de koningin van Scheba
gemaakt, bezit van denzelven, en veroorzaakte daar

door, dat de erfopvolging des 'troons in de linie
van Salomo voor de eerstemaal afgebrooken wierd.
Zij bleef niet alleen zelve veertig jaaren lang op

den troon; maar vijf prinsen van haar kroost volg

den haar nog, naderhand, daarin op. - Het is
zeker dat dit tijdperk een enkel tooneel van moord
en geweldenaarij is geweest.

***

Op Judith en haare nakomelingen volgde eene
edele familie, uit de provincie Lasta, die tot haar
huis behoorde.

De historie deezer staatsomwente

ling is onbekend. - Onder de regeering deezer

veroveraaren, keerde het hof en het land tot den
Christlijken godsdienst weder. -- . Deeze tus

fchenregeering, van Judith af, tot dat het huis
van Salomo weder tot den troon kwam, heeft ruim
drie honderd jaaren geduurd. . •

De beroemdste dier vorsten is LA L1 e A LA, die
omtrent het jaar 12oo leefde. - In zijnen tijd',
werden de Christenen in Egypte door de Saracee
men jammerlijk vervolgd. - De Abyssinifche vorst

vergunde den vlugtelingen eene vrije schuilplaats
in zijn rijk. Wijl onder dezelven veele fteen- en
beeldhouwers en bouwkundigen waren, en de wer

ken der oude Trogloditen, in de rotsen gemaakt,
nog voorhanden waren, beval de vorst hun, eene

menigte kerken, in de vaste rotsen van zijn vader
land Lasta, uittehouwen, alwaar zij tot heden toe
ongeschonden staan, en waarschijnlijk tot het laat
fte nakomelingschap blijven zullen. Van binnen
I. DE EL- V - , 'zijn
-
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zijn er groote zuilen, uit de rots gehouwen, staan
gelaaten, en aan dezelven allerleie fieraaden , wel
ken men anders aan gebouwen, van enkele fteenen

boven den grond opgehaald, pleegt te maaken ,
rijklijk aangebragt.

-

Dezelve Lalibala was ook de vorst, die een ont

werp had gemaakt, om , door afleiding van den
Nijl, de vruchtbaarheid van Egypte te doen op
houden , en dus de Saraceenen , wegens hunne
vervolging der Christenen, naar verdienste te straf
fen. - In der daad heeft hij, gelijk de in
wooners des lands een paarig verzekeren , twee

groote rivieren afgefneeden, en naar den Indischen
oceaan geleid; welken loop zij , federt dien tijd »
fteeds opgevolgd hebben, en ook nog heden vol

gen. Hij was, insgelijks, van meening, aan de
uitwatering van het meir Zawaja, waarin , ge
duurende den regentijd , veele rivieren, zich ont
lasten, eene andere richting te geeven, en dezel
ve van den Nijl aftezonderen. Ook had hij, om
die groote oogmerken te bereiken, reeds groote
werken laaten maaken, waarvan Don R o DE R 1 Go

DE LIMA, gezant des konings van Portugal, in
1522 , de fpooren nog , aan verscheidene plaat
fen , gezien heeft, en die 'er, naar het getuignis
der ingezetenen , nog hedendaags te zien zijn,
Dan , een ontijdige vrees , hem door founmige
monniken bijgebragt, en vervolgens de dood des

konings, deeden alle deeze groote onderneemingen
in duigen vallen.
Geduurende deezen geheelen tijd, was het huis
van Del Naad, die den moord, door Judith , aan

de koninglijke afstamlingen, op den berg Damo. »
-

ge
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gepleegd, gelukkig ontkomen was, steeds voort
geplant. - De vorsten uit dien tak vergenoeg
den zich met het bezit der provincie Sjoa, die
hun getrouw was gebleeven. Zij hielden daar hun
men zetel, zonder, gelijk de historie zegt, zelfs

eene pooging te doen, om hun oud en rechtmta
tig koningrijk te heroveren.

v .

|

| | |

Tien vorsten , uit deezen tak afkomstig, hebben
achtereen te Sjoa geheerscht. - De naam van
den laatsten was 1 K o N A M LA K. -

Deeze

kwam, door den vrijwilligen afstand van N AA
K U E T o L AA B, den laatsten afstamling uit het

geslacht van Judith , een gemoedlijk vorst , weder
op den troon zijner voorvaderen uit het huis van
Salomo.
Daartegen werd aan Naakueto Laab,

en zijne nakomelingen, eene zekere streek lands
in de provincie Lasta toegeweezen, welke zij, in
onbepaald eigendom , onherroeplijk, zouden be
zitten. - Ook heeft dat verdrag bijkans vijf

honderd jaaren stand gehouden, naamlijk van het
jaar 1300 tot 1768, toen de laatste vorst , uit
dien ftam, door A L L. o F A s 1 L , onder de re

geering van J o A s, verraderlijker wijze vermoord
werd.

Van het verdrag, bij die gelegenheid, gefloo
ten, en uit vier artikels bestaande, zal ik alleen
lijk maar het tweede mededeelen : hetzelve luidt

aldus: ,,een zekere landstreek, in Lasta, zal Naa
kueto Laab en zijnen nakomelingen, als een onbe
paald eigendom, onherroeplijk, worden ingeruimd.

Ten teken zijner fouvereiniteit zal hij twee zilve
ren nagariets of keteltrommen, behouden; de fpit

fen der spiessen zijner lijfwacht zullen van zilver
•

- [.
*
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zijn ; hij zal op een gouden stoel of troon,
gelijk die geen is, waarvan de koningen van Abys
finie zich bedienden, zitten; en hij, en alle zijne
nakomelingen zullen van alle leenpligten, dien
ften, fchattingen of openbaare lasten geheel vrij
zijn, en den tijtel van koningen van Zaguee, of
van Lasta, voeren.” .
,
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T 0 T D EN DOOD VAN SO C IN 1 O S.

D. Abysfiniers gelooven , gelijk ik in het twee
de boek verhaald heb, dat de tegenwoordige ko
ningen van Abyssinie van de koningin van Scheba,
dat is , van Saba , afstammen. - Intusfchen, is

de oude geschiedenis van dit rijk zoo vol verdicht
felen en tegenstrijdigheden, dat ik het geduld mij

ner leezeren slechts vermoeien zou, wanneer ik
hun de onzekere verhaalen, uit wijdloopige, dor
re

onderzoekingen opgemaakt,

voor wilde leggen.

Door zonderlinge toevallen, bijzonder door de
vervolgingen, welken de Jooden, in het Oosten, van
de Mohammedaanen hadden doortestaan, was die
->

V 3 ,

Ild

sie DE REIS vANJ. BRUCE VERKORT.
natie, in Abyssinie , grootlijks vermeerderd. Zij
had hier kleine staaten gesticht, welke door eigene

vorsten bestierd werden. - Een van die kleine
faaten had zijnen zetel op den berg Samen. Gi
deon en Judith waren hun koning en koningin.
Deeze hadden eene dochter, ook Judith genaamd,
welke eene vrouw van zeer heerschzuchtigen

aart was. Zij had een zoo fterken aanhang ge

maakt, dat zij het waagen durfde, de Christenen
in Abysfinie te vervolgen, de familie van Salomo

van den troon te stooten, en haare eigene daarop
te zetten. - Zij overviel de koninglijke prinsen,
die, volgens eene wet, door de koningin van Sche
ba gemaakt, op den berg Damo bewaard werden,

en liet ze allen, vier honderd in getal, vermoor
den. - De prins Del Naad bleef alleen overig,
Eenige ingezetenen van Amhara redden den jongen
vorst naar de provincie Sjoa, om de koninglijke
familie daar te bergen , en ze , bij de eerste gele
genheid, weder op den troon te zetten. Maar Ju
dith nam zelve bezit van den troon, en behield

dien veertig jaaren lang. Zelfs volgden haare na

komelingen haar tot in het vijfde geslacht op. Daarna kwam eene aanzienlijke familie uit Lasta,
die met haar vermaagfchapt was, aan het be
wind, -- De nakomelingen uit de linie van Salo
amo hadden zich, intusschen, in de provincie Sjoa

voortgeplant, en vergenoegden zich met het bezit
derzelve. - Een Abysfinisch monnik , TE KLA
HAd MAN o UT , die zich tot Abaena , of Patri
arch , van Abysfinie verheven had, was wegens

zijnen beiligen wandel beroemd. - Deeze mon
nik wist den regeerenden koning te beduiden,
dat het zijne pligt was, de kroon neer te leggen,
en • ten behoeve der familie van Salomo, afstand

*ar van te doen. - Door zijne bemiddeling kwam
*

e*

-
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d

III. BOEK. IKON AMLAK. IGBA SION. 311
'er een verdrag tot stand, waardoor prins Ikon
Amlak zijn rijk wederkreeg.
I K O N

A M L. A K.
-"

Van het jaar 1268 tot het jaar 1283.
- Deeze was de eerste vorst uit Salomons stam ,

die zijne landen weder kreeg, nadat zijne familie,
door het trouwloos gedrag van Judith , lang van
dezelven versteeken was geweest. - Hij bezat nu
alle zijne ftaaten weder alleen, doch verliet echter

de provincie Sjoa , die aan zijn huis zoo getrouw
was geweest, niet , maar hield zijne verblijfplaats

verder te Tegulat , de hoofdstad van dat rijk. Zijn groote befchermer en de hersteller der ko
ninglijke familie, de patriarch Tekla Haimanout,
ftichter der monniken -orde te Debra Libanos,
overleed, in het veertiende jaar zijner regeering,
in een zeer hoogen ouderdom , en grooten roem
van heiligheid. Hij was de laatste Abyssinier, die
tot Aboena aangesteld werd, wordende die waar

digheid, naderhand, altijd door een vreemdeling
bekleed. - Ikon Amlak was een wijs en voor
zigtig vorst.
I G B A

S I O N.,

Van 1283 tot 1 31 2.
Ikon Amlak werd opgevolgd door 1GBA s 1 oN,
en nog vijf andere prinsen, allen zijne broeders,
waarvan geen meer dan vijf jaaren de regeering
heeft bekleed. Zulke fchielijke opvolging, in zoo
korten tijd, fchijnt zeer onrustige tijden aantedui
den. Doch het is niet bekend, of zij door burger
V 4
d'

lij
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lijke oorlogen, of door de toegenomen magt der
Moorfche ftaaten in Adel veroorzaakt zijn gewor

den. - De voorige koninglijke familie uit de pro
vincie Lasta genoot, intusfchen, in haar rijk, eene
vreedzaame regeering, en hield zich stipt aan het
verdrag. - Waarschijnlijk ontstond tusfchen de
broeders een binnenlandfche oorlog, en de staaten

in Adel, die rijk en magtig geworden waren, be

dienden zich van deeze verwarring, en bemagtig
den het geheele land tusschen Azab en Melinda,
fneeden Abysfinie van de zee af, welk daardoor

zijne havens verloor, en niet meer op Indie kon
handelen. - De magt van het koningrijk Adel was
te meer grootlijks toegenomen, doordien veele Ara
bifche vorsten kleine vorstendommen, tusschen Abys
finie en de zee, gesticht hadden. Tusschen beide

natien ontstond een geweldige haat, en tegenwoor
dig nog is het den inwooneren van Abysfinie niet

-

onbekend, dat de bewooners van Adel, eertijds,
hunne onderdaanen waren, en zich, door eenen

opstand • aan hunne opperheerschappij onttrok
ken hebben,

-

. .

lollognes: wijwordt

.

* *

-
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-

*
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* M P a s 1 o N,
Van 131 2 tot 1342,
vt ,

1 :

:

: :

:

-

-

AMD A s 1o N, die zijnen oom opvolgde, begon

zijne regeering met

eene fchandelijke daad. Hij
was in eene van zijn vaders bijwijven verliefd ge

Weest » leefde nu openbaar met haar, en met dee

ze bloedfchande nog niet te vreede, verleidde hij,

kort daarna, ook zisje beide zusters.
i

De zetelplaats der koningen van Abysfinie was,

*9ë steeds , te Tegulat, de hoofdstad der provin''
*.

,

-
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cie Sjoa. Dicht daarbij was het klooster of Debra
Libanos, waarin veele geleerde en vroome mannen,

door de Mohammedaanen uit Palestina en Egypte
verdreeven, zich ophielden. - Onder anderen
woonde hier ook een godvruchtig monnik, H oNo
R1 Us genaamd, die, naderhand, onder de heiligen

geplaatst werd. Deeze monnik had vrijmoedigheid

genoeg, om den koning, wegens zijne misdaaden,
eerst, sterke verwijten, en, toen zulks niet hielp,
eindelijk, in den ban te doen. - Dan, de vorst
liet hem in hechtnis neemen , en naakt, door de

ftraaten der stad, geesfelen.

Doch in denzelven

nacht ontstond er brand, en de geheele stad werd
in de asch gelegd. De monniken zeiden den

burgeren, dat het bloed van Honorius, op de aar
de vallende, in vuur veranderd, en de stad daar
door afgebrand was. Maar de koning hield staan
de , dat de monniken den brand gesticht hadden,
en verdreefze. allen uit de provincie Sjoa. De over
ften des kloosters deed hij naar Geffen, eene hoo

ge steile rots, in het koningrijk Amhara, (alwaar,
na den moord, door Judith aan de 'koninglijken
prinfen op de rots Damo gepleegd, nu de prinsen
van Salomons ftam bewaard werden) brengen, en
de overige monniken in de provincien Tigree en
Dembea verdeelen, welker inwooners nog groot
deels Jooden en Heidenen waren, onder welken zij
den Christlijken godsdienst wijd en zijd uitbreid
den. - Deeze strengheid des konings bragt de

onderdaanen weder tot gehoorzaamheid; Honorius
en zijne wonderdaaden werden vergeeten , en de
ftad ras weder opgebouwd. - De koning werd ,
daarna, in eenen oorlog ingewikkeld. Doch, om
dien behoorlijk te beschrijven, moet ik, eerst, iets
Van de luchtstreek van Abysfinie , en, vervolgens,
r- ,
--

- - -

- -
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van deszelfs onderscheidene foorten van inwoone
ren zeggen,

Twee geheel strijdige jaargetijden heerschen hier
in landen, die niet verre van elkander gelegen
zijn. - Geduurende onzen winter, dat is, van
Wijnmaand tot Lentemaand, regent het langs de
kusten der Roode zee en des oceaans ; maar in

Abysfinie valt dan geen regen; in welk land onze
zomer de regehtijd is.
De volken, welke aan de Roode en de Indifche
zee woonen, hebben niet, gelijk de Arabiers, ten
ten, maar duurzaame

hutten

of huizen.

VA

In de eerste plaats, ontmoeten wij de natie
Adsjieg, die wollig hair heeft. - Aan de kus
ten des oceaans woonen zwarte natien, die met de
jaargetijden haare woeningen niet veranderen, groot
deels in holen , en maar weinig in huizen , haar
verblijf houden. - De inwooners van Adel en
Ausfa zijn donkerbruin, niet volkomen zwart, en
hebben lang hair. Men noemt ze Dsjibbertis, 't
welk, naar de meening van fommige fchrijvers,
eenen flaaf zal beduiden; maar waarschijnlijk is
het een eernaam, en betekent zoo veel als recht
zinnig; welken tijtel de Mooren , die het laage
land van Abysfinie bewoonen, zich aanmaatigen ;
wijl zij, offchoon midden onder de Christenen ver
hun geloof echter steeds behouden heb

:",
CIl,

-

Ieder voornaam man heeft, gemeenlijk, eenen

van deeze Dsjibbertis in zijnen dienst, en gebruikt
s" • Om zijne zaaken waarteneemen. De koning
heeft altijd de wijsften en fchranderften. - Deeze
lie

III. BOEK.

AMDA SION.

315

lieden gaven de eerste gelegenheid tot den koop
handel tusschen Abysfinie en Arabie aan de over
zijde der straat van Babelmandeb. Zij trouwen al
leen onder elkander, en gelijken, daarom, in hun
ne kleur en gelaatstrekken, zoo wel naar de Abys
finiers, als naar de Arabiers. - In Arabie hande
len zijn, gewoonlijk, onder de bescherming van
eenen hunner landslieden, welke, in zijne jeugd,
als flaaf verkocht, en , naderhand, tot de eene of
andere hooge waardigheid, in den dienst des Sjerifs.
van Mekka of van andere Arabische vorsten, bevor

derd is. - De lieden, welke, nu en dan, in Eu
ropa kwamen, en, gereedlijk, voor gezanten aan
genomen werden, waren van deeze Dsjibbertis,

Abyssinie heeft (op dat ik er dit hier bijvoege)
geene munten. Alles wordt met goud bij het ge
wigt betaald. De fchattingen worden meestal in

-leevensmiddelen, osfen, fchaapen en honig, gele
verd. - Andere waaren , als , myrrhe, koffij ,
olifantstanden, worden tegen goud ingeruild, naar
Arabie uitgevoerd, en aldaar tegen andere behoef
tigheden omgezet.
-

Verder zuid- en westwaard , liggen kleine vor

ftendommen, welker inwooners vaste woonplaatsen
hebben, en die nu eens vrij zijn, dan weder onder

Adel staan. - Hiertoe behooren Mara, Worgla,
en Bagorma , en nog verder zuidwaard Hadi, met

de hoofdstad Hara, alwaar een Dsjibberti heerscht,
die de dochter van eenen Sjerif ter vrouwe heeft,

thans zelf voor eenen Sjerif gehouden wordt, en
zich ook door groene kleederen , en eenen gras
groenen tulban, voor eenen nakomeling van Mo
hammed doet doorgaan. - De Dsjibbertis beklee

den dus hier de plaatsen van vorsten en kooplie
-

den,

w

-
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den, en bezitten alle de rijkdommen des lands. De

zwarte inwooners/zijn hunne onderdaanen, hout
hakkers, waterdraagers, knechten bij de kameelen

der karavaanen , en , ten tijde van oorlog, dienen
zij als krijgsknechten te veld. . . . . . .

- -

*.

- --

-

-

Behalve de Adsjieg, de Dsjibbertis, en de zwar
te inwooners aan den zeekant, is er nog eene
foort menfchen

in dit land , welken de Por

tugeefche gefchiedfchrijvers, doorgaans , Mooren
noemen , en die kooplieden uit de westlijke land
ftreeken van Afrika zijn. - Sommigen werden
door FE RD IN AND- en 1sA BEL LA uit Spanje
verdreeven, en vlooden herwaard. Naderhand wer

den zij door anderen hunner landgenooten ver

fterkt, die , insgelijks, uit Spanje verdreeven wa
ren, of uit Marokko kwamen, en, uit liefde voor

den koophandel, zich in Arabie heersloegen, tot
dat SEL 1 M en so L 1 MAN Egypte en Arabie ver

overden, en deeze kooplieden zoo zeer onderdruk
ten , dat zij zich, hier en daar, langs de kusten
verdeelden. - Deeze Mooren vond vA s QUEs
DE GA MA te Mombaza en Melinda, welke hem,
overal, zochten te bedriegen. Hij trof ze ook, als
kooplieden, in Indie 'aan, daar zij den handel zeer
wel verstonden.

v .
» : ::

-

- - -- -
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*

-

*

, U

Eene andere foort zijn Arabische kooplieden,

welke, deels, om hunne schulden intevorderen,
en , deels , om

nieuwe verbindtenissen met de

kooplieden des lands te maaken , herwaard over
kwamen. - Deeze zijn de rijksten van allen ,
voorzien de Dsjibbertis van geld en waaren , en
daarmede drijven deeze weder een uitgebreiden

handel in de binnenlanden van Afrika, door de
gebergten van Abyssinie, tot aan den westlijken
OCG

er

- - -

-

-
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oceaan, en naar alle landen , alwaar geene kamee
len, maar enkel ezels en muilezels, tot vervoering

der waaren, gebruikt worden.

.

. . .
**

, .

.. . . . . .
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- Nog eene aandere foort van inwooners zijn die
Abyssiniers, welke van het Christendom afgevallen
zijn , en , gewoonlijk, maar als krijgsknechten

dienst doen. In het land zijn zij zeer veracht,

maar in Indie hebben zij altijd dapper gevochten,
en den roem van zeer goede krijgsknechten te zijn,

verworven. - Eene andere foort is niet talrijk;

zij zijn eigenlijk, Turken uit Griekenland en Syrie,
en bemagtigden , onder Selim en Soliman, Egypte
en Arabie , alwaar zij dan , in alle vestingen ,
kleine bezettin

e rug lieten. - Zij zijn, om

zoo te : foort van erfkrij :: , trou

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
wel vrouwen uit het land, en krijgen van de Porte nog
fteeds de foldij, welke hunne voorouders, in 't
eerst, van Selim ontvingen. Zij zijn, tegenwoor
dig, in gestalte en zeden, den inboorlingen des

lands, volkomen gelijk. In het gebruik van het
fchietgeweer, welk, bij hunne aankomst in deeze
gewesten, hier nog zeer onbekend was, oefenen
zij zich bestendig, en daardoor blijven zij nog

over de inwooners de overhand behouden.

De Mohammedaansche

.

.

Mooren en Arabiers be

woonden dus het geheele laage land aan den Indi
fchen oceaan, tegenover Gelukkig Arabie. - Om
pligten van den godsdienst en zaaken van koop

handel, moesten zij menigvuldige reizen naar Mek
ka doen, en de geheele handel der Abyssiniers was

volkomen in hunne handen. - Het land, oost
en noordwestwaard van Sjoa gelegen, stond dus al
leen onder Mohammedaanfche kooplieden , welke
: *

Op

*

.

'

sis DE REis vANJ. BRUCE vERKoRT.
op den weg van Ifad tot Adel veele markten had
den aangelegd. - Adel en Mara, twee magtige
koningrijken aan den Indifchen oceaan, werden be
ftendig door krijgsknechten uit Arabie ondersteund,
die den koning van Abysfinie niet eer gehoorzaam

den, noch de fchattingen betaalden, voor dat de
vorst hen door eene sterke krijgsmagt daartoe nood
zaakte. - Ifad, Tatigar en Dabara waren wel in
't eerst Christlijke provincien, doch werden, on
der flappe regeeringen , voor geld aan Moorfche
ftadhouders afgestaan, maar herstelden zich van tijd
tot tijd in vrijheid, en verlieten hunnen ouden
godsdienst.
e

-

-

-

,

!

-

*

Wanneer de koning, uit zijne hoofdstad in Sjoa,
naar Dabaro, Hadi of Adel trok, wordt er ge
zegd, dat hij derwaard neerdaalde, vermits hij dan,
van de hoogste bergen, naar het platte land, niet

veel hooger dan de oppervlakte der zee, reisde. Van Hadi af tot Dabaro toe was, federt veele jaa
ren, oorlog gevoerd, en het was gantsch van hout
ontbloot, in welks plaats nu overal moerasfen wa
ren. - Doch men vond ook eene vette aarde,
door de bergstroomen neergespoeld. Men zaaide
gierst en alle foorten van graanen in den droogen
grond. Nader aan de bergen waren fchoone wei

landen voor groote kudden vee. - Dan, het weer

bleef onverdraaglijk heet ; de luchtstreek was on
gezond ; 'er heerschten gestaadig koortfen ; geen
vreemdeling kon hier woonen; en de Abysfinier

haatte het land. - Wanneer men zegt, de koning
gaat naar Samhar, dan trekt hij door dit vrucht

baar land, en komt aan den zeekant, daar de
grond wel zandig, en niet zoo vruchtbaar als de
*Warte • vette aarde is , maar daar ook de ziekten

van dat land niet bekend zijn. - Hier zijn steden
-

,
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en dorpen gesticht ; de graanen, het klein vee en
de osfen, worden, in de bebouwde ftreeken, na
der aan den voet van het gebergte gevonden. Wanneer het heir verdrietig werd, dat het te lang
in dit gewest stond , en naar Opper-Ethiopie ver

langde, moet men zich erinneren, dat het, daar ,
aangenaam , koel en zeer gezond is. De krijgs
knechten wenschten dus bij hunne familien te zijn,
en zich daar te vervrolijken met alle foorten van

vermaaklijkheden, welken hun de wijn, en een
geoorloofde vrije omgang met de fchoone fexe ver

fchaffen kon.
Ik heb nu de inwooners des lands en het ge
west, daar de oorlog gevoerd zou worden , be
fchreeven, en wil nu de oorzaaken ontvouwen, die
'er aanleiding toe gaven.

Een Moorsch amptenaar, in dienst des konings
reizende, was , in de provincie Ifad , geplonderd
en vermoord. - De koning trok, terstond, zijne
troepen bij een, overviel de wooningen der naast

bij gelegene Mohammedaanen, die niets vijandlijks
verwachtten, en deed al, wat hij aantrof, neerfa
belen. Daarna ging hij, regelrecht, op Ifad los,
leide alle de steden, die in zijnen weg lagen, in
de asch , en ,wijl niemand hem tegenstand bood ,

verdeelde hij zijne krijgsmagt in verscheiden ben
den, en liet het geheele land te vuur en te zwaard
verwoesten. -

De Mooren, over deeze verwoes

ting ten uiterste verbitterd, vatten de wapenen op,
en wilden den koning dien zelven nacht overval
len ; maar deeze kreeg 'er bericht van, deed eeni
gen zijner benden famentrekken, en verwachtte ze
in flagorde. Bij hunne aankomst , tastte hij ze ,

terstond, met geweld aan, doodde zelfs den broe
*".
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der van hunnen aanvoerder, en dreef de Mooren
volkomen op de vlugt. - De Mohammedaanen,
deeze magt niet langer kunnende tegenstaan, toon

den zich bereid, om den cijns, dien de koning hun
opleide, te betaalen, Amda Sion stelde andere be
velhebbers over hen aan , zond zijn heir naar huis,
en keerde naar Tegulat terug
- -

-

-

In Abyssinie, maakt de regentijd, gemeenlijk,
een end van den veldtogt. Ieder een neemt dan
en de hemel
de wijk naar de fteden en
ftort, geduurende dien tijd , geheele stroomen wa
ter neer. De land- en krijgsman, en vooral de
vrouwen, slijten deezen tijd in allerhande vermaak

::

lijkheden. - De Abyssinische dorpen en steden
zijn, altijd, op hoogten aangelegd, en de valeien,
welke 'er tusschen beiden liggen, vertoonen dan
zoo veele diepe en fnelle stroomen. Ieder voetpad
is als een beek, en de laagten tusschen de bergen

worden zoo week en moerassig, dat geen paard er
kan gaan. Op fommige plaatsen is het water diep,
en het verandert zoo dikwijls zijnen loop, dat men
niet meer veilig reizen kan. - In dit jaargetijde,
flaapt een ieder in zijn huis gerust. De krijgswa
penen, lanfen en fchilden, worden aan de InUllITen

van het huis opgehangen, de paarden volkomen
ontzadeld en onttoomd ; want, op andere tijden,

zijn de paarden, in Abyssinie, altijd gezadeld en
getoomd, en gewoon, met dien last te eeten en te
drinken.

Het hof, de hofbedienden en voornaam

fte staatsämptenaars zijn dan in de hoofdstad, oef
fenen daar het recht, ontwerpen verbindtenissen,
en voorzien in alle zaaken, welken de behoeften

van den staat bij de terugkomst van het schoone

jaargetijde vereischen.
-

-
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De Abyssiniers zijn, over 't algemeen, vreesach
tig in den nacht, onwillig, om, in dien tijd, te
reizen, en vooral te vechten, zich verbeeldende,

dat de waereld dan in 't bezit van zekere geesten
is, die, van :: met menschen zeer af
keerig, ten uiterste wraakzuchtig zijn, wanneer zij,

door hunne tusfchenkomst, zelfs bij toeval, ge
krenkt of uit hunnen weg gedrongen worden. Dit
wordt, in de daad, zoo verre getrokken, dat nie

mand het, hier, waagen zal, water uit eene kom op
den grond uittestorten, uit vrees, dat, al is de
ruimte nog zoo gering, de waardigheid van het een

of ander kaboutermannetje, of nimf, mogt geschon
van deeze vrees bevrijd, en in zaaken, hunnen koop
den worden. - De Mooren, in Abyssinie, zijn

handel betreffende, gewoon, fomtijds wel uit nood
zaaklijkheid, maar dikwijls ook uit verkiezing, des
nachts te reizen, om de hitte te mijden. ,,Zij spotten
zelfs met deeze bijgeloovigheden der Abyssiniers,
en bedienen er zich niet zelden van tot hun voor
deel. Een vers van den Koran, in leer genaaid,
en om hunnen hals of arm gebonden, beveiligt

hen, zeggen zij, tegen alle deeze onligchaamlijke
vijanden. - Om deeze reden, en, indien de an

dere omstandigheden gunstig zijn, laaten zij nooit
na, in tijd van oorlog, de Abyssiniers te bevech
ten , met of voor den dageraad ; want in dit ge
west heeft geene fchemering plaats. ,,
#2
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Doch, laat ik nog eens tot de Abyssiniers we
derkeeren : - Men verhaalt , doorgaans , van
hun, dat zij aan tooverij niet gelooven. Maar ik

begrijp niet, hoe zij aan deeze eer geraaken. Ie
der onbeschaafd volk is met deeze bijgeloovigheid
bezoedeld, en ook de Abyssiniers zijn er niet vrij

van.
Ieder monnik in een eenzaam kloosterie,
I. DEE L.
,
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ieder kluizenaar, ieder oud priester, geeft voor,
dat hij tooveren en onttooveren, en toekomende

dingen voorzien kan. Ieder Moor vreest, betoo
verd te zullen worden, en draagt, om zich daar
tegen te beveiligen, aan handen en voeten amulet

ten, of geneesmiddelen, die eëne verborgen kracht
bezitten. - Veele vrouwen, in 't bijzonder, heb
ben den naam, van groote (oöveressen te zijn; en
lieden van beide fexen geeven voor, in staat te

zijn: de toekomst te voorzien. - De Falasjas (a)
zijn ook dertooverij ongemeen zeer toegedaan, en
ieder Abyssinier meent, dat de hyena's, welken
de lucht van het aas naar de stad Gondar lokt, en

kel Falasjas van de nabuurige bergen zijn, door
toverkunst in deeze dieren veranderd. - Zelfs

de Gallas (b), die vijanden der eigenlijke Abysfi
niers zijn, en, zoo in taal, als godsdienst, ten eene
maal van hun verschillen, geloovèn, met innerlijke
overtuiging, aan deeze en dergelijke kunsten, om,
naamlijk, in grooten afstand ziekten te kunnen ver
wekken, water te vergiftigen , graanen te beder

::

mannen tot het kinderteelen onbekwaam

te maaken. - AMA No , koning van Hadi, had

eenen' tooveraar, wegens zijne kunst zeer berucht.
Deezen vroeg hij om raad, of hij naar Sjoa gaan,
en Amda Sion aantasten, of hem in Hadi'afwach

ten zou. De tooveraar verklaarde, dat hij, den
koning in Hadi wachtende, zou overwonnen en
gedood worden. De koning trok derhalve op ;

verlagen,

doch werd gantschlijk
itt 't
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bladz. 231 en 232. . . . . . .

(*) zie hier voören, bladz. 230 en, 331.
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“ Na deezen korten uitstap , kom ik tot den oor
log te rug. - Naauwlijks was de koning, te Te

gulat, wedergekeerd, of de Mooren fmeedden een
nieuwe samenzweering tegen hem. Eer de regen
tijd nog ten einde was, overvielen en plonderden
zij eenige dorpen, door Christenen bewoond, en
ftaken de kerken in brand.
- ! !! . 3
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De onhusten begonden nu ernstiger te worden. Onder de aanvoerders der Mooren was een Imam,
of opperpriester, s A LE H genaamd, bevelhebber
van een rechtsgebied, en van geboorte een Sjerif,

of een van Mohammeds nakomelingen. Deeze had'
den roem van een heilig man te zijn, en was bij
alle stammen in groot aanzien. Hij nam voor, al
le de Moorsche staaten door een verdrag te ver

eenigen. Godsdienstiever had wel veele stammen

der Mooren tegen de Christenen verbonden ; maar
veelen waren, echter, om reden van koophandel

en uit gewinzucht, nog steeds aan des konings
zijde geweest. - Saleh was in zijne poogingen
zeer gelukkig, en er rûkte een heir van veertig
uizend
in 't veld,
over welk " de" koningzat van
del het man
opperbevel
voerde.
!:
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Intusfchen was Amda Sion zeer ziek, en mijd

de, met alle zorgvuldigheid, eenen veldslag, tot
dat hij zelf het bevel kon voeren. Doch, om den

vijand werk te geeven , liet hij, door afgezonden
behden, het land plonderen en verwoesten. Des konings krijgsmagt was. in goeden staat, zij

werd, op den behoorlijken tijd, betaald, was goed
gekleed en :nd, en met alle noodwendighe
den rijklijk voorzien; alleenlijk, was de krijgstucht

een weinig verslapt. De veroveringen hadden de
krijgsknechten"
te zeer verrijkt.
"Zij hadden ko
het
T. , " "In
X 2
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koningrijk Mara bemagtigd, dat wel een onvrucht
baren bodem had, maar door den Indifchen handel

groote fchatten bezat.

De krijgsknechten hadden

hier zoo veel buit gemaakt, dat zij nu wenschten
naar huis te gaan, om hunnen roof in rust te ge
nieten. - De koning had, door het drinken van,
veel troebel water, in dit heete , ongezonde land,
de koorts gekregen; en, des niettegenstaande, ftel

de hij zich, over dag, aan de brandende zonne
ftraalen , en , tegen de gewoonte der Abyssiniers,,

des nachts, aan de schaadelijke uitwaasfemingen,

zonder overleg bloot. Zijne ziekte nam dus toe,
en de troepen hoopten steeds, dat hij ras tot den
terugtogt zou besluiten.

Amda Sion had geene tijding, dat de Moham
medaanfche krijgsmagt reeds vergaderd was. De
iever van Saleh had ze ras bij een gebragt, en de
ziekte des konings zulks grootlijks bevorderd. -

Doch , na den negenden dag, nam de koorts af;,
en hij hoopte nu, door het gebruik van wildbraad,
welk men, in Abysfinie, voor de voedzaamfte fpijs.

na eene ziekte houdt, schielijk tot voorige krach
ten weder te geraaken. Het wild was in dit land
zeer overvloedig, en ras werd er, ten behoeve
des konings, eene groote menigte van gedood.
Twee jaagers hadden zich, op eene deezer jagten,
vier dagreizen verre van de legerplaats verwijderd,
en ontmoetten eenen Moor, die hun het heir aan
wees , welk , niet verre van daar, gelegerd, en

reeds zeer talrijk was. Zij spoedden te rug, en
bragten 'er den koning bericht van. De vorst
zond , terstond, eene bende ruiters af, om de lig
ging en fterkte der vijanden te onderzoeken.
,,
-
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De koorts had nu den

koning wel verlaaten,

3.
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maar het ontbrak hem nog aan krachten. Toen
hij wilde opstaan en zijne wapenrusting aandoen,
viel hij , in onmagt, op zijn aangezigt neer. De ruiters vonden, indedaad, de Moorfche krijgs
magt op dezelve plaats, daar men ze eerst ontdekt
had. De fchildering van de grootte en sterkte des

heirs joeg den Abysfinifchen krijgslieden een dood
lijken schrik op 't lijf. - De koning bleef echter
ftandvastig. Hij wekte, door eene nadruklijke ree
devoering, zijn volk op , om moed te houden.
Nooit zou hij toelaaten, verklaarde hij, dat, door
zijne fchuld , de ftandaart van c HR 1 s T Us voor
de 'ongeloovigen zou vlugten, en noch zijne ziek
te , noch het groote heir der Mooren verzwakte
zijne hoop, om den koning van Adel te overwin
men,

-

-

-

Deeze onverfchrokkenheid deed den moed der

troepen rijzen. Zij vatten de wapenen op, en be

geerden, op staande voet, tegen den vijand aange
voerd te worden. - De koning zond de vrou
wen, kinderen en bagaadje te rug, en trok den
Mooren te gemoet. Den volgenden dag , kwam
'er tijding in de legerplaats, dat de Mohammedaa
nen in alle de putten, die in hun bereik waren ,

vergif geworpen, en ze door allerhande tooverij
volkomen bedorven hadden; maar, dat hunne troe

pen nog niet voorwaard waren getrokken, omdat
zij nog eerst versterking verwachtten.

De koning zond, daarop, een priester vooruit,
om het water te zegenen, en van de tooverij der
Mooren te bevrijden. Hij zelf volgde den priester
met het heir, en floeg aan eene kleine rivier zijn
leger neer.

Zoo dra het volk bij de rivier was

aangekomen, baadde het 'er zich, benevens zijne
X3
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paarden en muilezels, in, ter, eere van den pries
ter, welke het water gezuiverd , de tooverij

vernietigd, en aan de rivier den naam van Jor
daan gegeeven had. - Maar, terwijl het nog
daarmede bezig was, viel een groote bende vijan

en, met eene menigte wijven, die vergif en too
vermiddelen bij zich hadden, om het water te be
tooveren, op de Abysfinifche voorhoede aan, floeg

dezelve op de vlugt, en dreefze tot aan de leger

: te rug. - Het geheele heir geraakte, door
et gezigt der vlugtenden, in den uitersten schrik.

Men weigerde een stap voorwaard te doen. Inte
gendeel keerden de troepen naar de tenten, wel

ken zij aan de overzijde der rivier gelaaten had
den, terug, om dezelve voor zich te hebben, en
en vijand, indien hij haar aantastte, met te meer
voordeel te bevechten.

Dôch zij bleeven niet lang

bij dat besluit. Veele krijgsknechten waren van
meening, dat men naar Abysfinie moest terug kee

ren, om versterking te haalen, en, wanneer het
getal der wederzijdfche hgirlegers evenrediger was,

weder op trekken, om den vijand met meer
-

hoop van voorspoed aantevallen. - De Mooren,
op dat oogenblik in het gezigt komende, nam dee

ze meening de overhand. ,,

2',

-

De koning reed, in den uitersten angst, door de
gelederen, en wendde alle moeite aan, om de mui
tende krijgsknechten tot gehoorzaamheid te bren
gen. Hij stelde hun voor, dat, wijl zijne krijgs
magt meestal uit ruiterij bestond, en zij in eene

vlakte zouden vechten, het voordeel gantschlijk
aan hunne zijde was. - Dan, geene, welfpreekend

heid des konings vermogt iets tegen, de neerslach
tigheid des volks; en toen hij zag, dat de vijand
Voorwaard rukte , om hem aantetasten, beval

:
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zijnen stalmeester en vijf anderen den vijandlijken

linker vleugel aan te grijpen, terwijl hij zelf, met
een klein gedeelte zijner huisbedienden, gelijke
kans tegen den rechter vleugel zou waagen. -T
De vorst doodde, bij den eersten aanval, met ei
gen hand, de beide aanvoerders van den rechter.
vleugel, en een zijner zoonen floeg een voornaa
men bevelhebber van den vijandlijken linker vleu

gel zoo, dat hij het bestierf, waardoor deeze beide
Moorfche legerbenden met een doodlijken schrik
bevangen werden.

,

- -

-

De Abyssiniers, nu het gevaar van hunnen ko

ning inziende, gingen, met een luid geschreeuw,

den v: los. 'Er ontstond een he
vig gevecht, en eindelijk werd de kern van het

woedend op

Moorfche heir, téfens met den linker vleugel, op

de vlugt gedreven. - Dan de rechter vleugel, die
uit Arabieren en andere vreemdelingen bestond, en
de ligging des lands niet kende, trok in eene die
pe, met hooge boschachtige rotsen omgeeven, va
lei te rug. - De Abyssiniers, meenende, dat,
met de- vlugt der Mooren, de veldslag, en te ge

lijk de overwinning, beslist was, begonden , vol
gens hunne gewoonte, de verflagenen te plonderen

en naakt uitteschudden. 'Maar de koning ontdekte
ras, dat door den misslag der Arabieren, in eene

rondom beslooten plaats wijkende, de geheele vij
andlijke rechter vleugel kon neergehouwen of ge

vangen genomen worden, bijaldien men hem,

:

staande voet, vervolgde, liet op het slagveld af

kondigen, dat alle de krijgsknechten bij den ko
ninglijken standaart, die op eene hoogte geplant
was, verfamelen zouden, en alle plondering op

doodstraf verbieden. Doch ziende, dat zijn gebod

niet gereedlijk gehoorzaamd werd, snelde hij, a:
-

"

,
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't hoofd van eenige ruiters, door het flagveld, en
doorftak zelf twee krijgsknechten, welken hij met
plonderen bezig vond. Deeze strengheid van een'
vorst, dien het bloed zijner krijgsknechten dierbaar
was, had de beste uitwerking, en deed alle de troe pen, als een eenig man, omtrent des konings tent
te famen fchaaren.

- -

-

-

- -

-

-

-

Amda Sion, de bereidwilligheid van zijn volk
ziende, maakte de noodige fchikkingen, om zijne
vijanden ten eenemaal uitteroeien. - Hij liet alle
de toegangen der valei bezetten; het voetvolk, dat
in het gevecht van den dag het minst geleeden had,
moest het bosch doorkruisfen , en de zoomen der
bergen rondom de valei in bezit neemen. Een aan
zienlijk gedeelte der ruiterij werd afgezonden, om

de vlugtende Mooren te vervolgen. - Hij zelf
tastte de Arabiers aan, welke , nu eerst hunnen

misslag bemerkende, zich hardnekkig verdeedig
den, tot dat de voetknechten, door het bosch heen
geworsteld, uit hunne hinderlaag ten voorschijn

kwamen, en van de toppen der rotsen, van alle
kanten, groote fteenen lieten neerrollen, voor wel
ken zij zich niet wisten te bergen. Dus van alle

zijden aangetast, werden zij, ten laatste , allen

neergehouwen.
De andere bende, welke de vlugtende Mooren
vervolgde, was even zoo gelukkig. Zij trof hen

bij eenen waterpoel aan, daar zij, door de vlugt
vermoeid, verstrooid op den grond lagen, en even
traag tot tegenweer, als tot vlugten waren. - De

Abyssiniers vielen hen , terstond, aan, en hadden
niets te doen, dan hen maar aftemaaken. “ Ook

werden die ongelukkige Mooren, tot op weinigen
na, welken zij gevangen namen, met alle verbit
-

terd
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terdheid en woede, welke verscheidenheid van

godsdienst maar kan inboezemen , in stukken ge
houwen. - Onder de gevangenen was Saleh,
koning van Mara, zelf, welke in de kostbaare klee
ding, die hij aan 't hoofd zijner troepen gedraagen

had, voor den koning gebragt werd. Om zijne
armen had hij eene gouden keten , en eenen gou
den halsband, met prachtige steenen , om zijnen
hals. - De koning verwaardigde hem naauwlijks
een woord met hem te spreeken, en de koninglijke
gevangene hield ook een diep stilzwijgen. Maar
de vorst gaf bevel, dat hij zou weggevoerd, en
met alle tekens der koninglijke waardigheid aan
eenen boom opgehangen worden. - De konin

gin, zijne gemalin, werd, insgelijks, op 's konings
bevel , door de krijgsknechten in stukken gehou
wen, en haar vleesch den honden voorgeworpen.
-

::-

-

De koning zond renbooden naar Abysfinie, om

de tijding deezer groote overwinning derwaard over
tebrengen ; waarop de monniken overal plechtige
omgangen en dankfeesten hielden. - Na eene
groote raadsvergadering, zette Amda Sion nu zij
ne overwinning voort, en wilde de Mohammedaa
nen zoo vernederen, dat zij Abysfinie nooit weder
gevaarlijk konden worden. Hij deed dus eenen in

val in hun land. Hij overwon , behalve den ko
ning van Mara, ook die van Adel , van Wypo en
anderen, en verwoestte alles wat hem voorkwam,

fteden en dorpen plat brandende. - De koning
nam, vervolgens, den terugtogt naar huis aan, be
ftrafte de stadhouders der provincien, die het volk
onderdrukt hadden, en deed eindelijk zijne zege

vierende intreede, in Sjoa, met groote staatsij en
pracht.

e

-

in
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Eer ik nu het verhaal van deezen, zoo gelukki
gen, veldtogt fluit, moet ik nog twee dingen aan

::en ,

waartoe mij deeze geschiedenis hier de

beste gelegenheid geeft.
Lyn

,

(

: vooreerst, de koning van Abyssinie, bezit, in
estlijke en waereldlijke zaaken, de hoogste magt.
iedere overtreeding, door een geestlijken
amptenaar begaan, even zoo willekeurig straffen,
als of een waereldlijk persoon dezelve gepleegd

f; kan

had. Hiervan was de strenge behandeling, jegens
den monnik Honorius in 't werk gesteld, wijl hij
den koning om misdaaden, die allerbillijkst beris
- ping verdienden, volgens de kerklijke wetten ge
ftraft had, een klaar bewijs.

A

. Offchoon het banvonnis tegen iederen , kerklij
ken of waereldlijken, persoon, die het verdiend
had, zonder eenige) kwaade gevolgen kon gebruikt
worden, vergunde de landswet in Abysfinie echter
niet, dat hetzelve tegen den koning uitgefproo

ken wierd, uit hoofde der groote gevolgen, die
het ten aanzien van den staat zou hebben. - De

ftraf des bans, alhier strenglijk uitgevoerd, is, in
dedaad, zoo goed, als eene doodstraf. - Die in
den ban is, mag geen vuur aansteeken. Ook mag
niemand hem vuur, of water geeven, met hem

spreeken, eeten of drinken, in zijn huis gaan, of
hem in zijn huis ontvangen Zulk een banneling
mag geene schulden invorderen, niet koopen, noch
verkoopen. Wordt hij door struikroovers ver
moord, het geval mag niet onderzocht worden ,
en het lijk blijft onbegraven liggen. - Welke
zouden de gevolgen zijn , indien een priester de
magt had , zoodaanig eene straf tegen den koning

uittefpreeken. De Abyssinifche koningen zyn zoô
ze:

-

min

:
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min heiligen, als anderen, en leeven zeer vrij. Het .

kon dus nooit aan voorwendsels ontbreeken. 'Er
behoefde slechts een dweepachtig priester optestaan,
hoedaanigen in dit land zoo menigvuldig zijn, dan
ware de regeering omgekeerd, en het land geraak
te in regeeringloosheid en verwarring. - Som

mige Jefuiten hebben, wel is waar, beweerd, dat
de Abysfinifche kerk zulk een recht bezat. Dan,
zij wilden hier slechts eene gelijkvormigheid met

de Roomfche kerklijke magt vinden; en de regee
ring van iederen Abysfinifchen koning wederlegt

deeze stelling.

*

.

. . . . vvv

In de tweede plaats. Sommige fchrijvers zeggen,

dat de Abyssiniers, Nomaden waren, lieden, die in
tenten hun verblijf hielden, en gestaadig rondzwor

ven. - Maar Abysfinie is een zeer bergachtig
land. . Iedere vlakte is , geduurende den regentijd,
als een meir , werwaard geweldige bergftroemen
vee, boomen , en al wat hun voorkomt, met zich
weg voeren. Geen land, dan 't geen schuinsch
ligt, kan, in dien tijd, bezaaid worden, en geen
reiziger durft zich in het open veld waagen, zon

der gevaar te loopen van door den zwaaren regen
neergeworpen en weggespoeld te worden. - Hoe
zouden, in zulk een land , dertig of veertig dui
zend menfchen van de eene plaats-naar de andere

trekken, en, zonder eene vaste woonplaats te heb
ben, leeven kunnen? - De ingezeetenen woo
-nen in vlekken en dorpen, die op de kruinen der
hoogste heuvelen aangelegd zijn ; en zij oordeelen
zich niet zeker te zijn, wanneer er nog iets over
hen ligt. - Niemand woont in eene tent. Alleen
lijk de krijgsknechten houden , geduurende het

fchoone jaargetijde, hun verblijf onder tenten, of,
om de fchattingen intevorderen ; of, om de

v:

::
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den

optehouden. Dan, dit is ook in de meeste

overige
gewesten van Afie en Afrika gebruiklijk.
* * *
. ..

. .. .. .

-

-

,e - ,

" " Amda Sion overleed, na eene dertigjaarige re

geering, te Tegulat, in Sjoa, gerust op zijn bed.
Zijn bewind was eene aaneenschakeling van over
winningen, en men heeft geen voorbeeld , dat hij

ooit eene neerlaag geleeden heeft.
* A IF

A R A A De

*s

Van het jaar 1342 tot 137o.
S A1 F A RAAD volgde, in 1342 , zijnen vader
Amda Sion op. Geduurende zijne regeering hiel
den de nabuuren zich volkomen ftil, en er vielen

geene onlusten in Adel voor. - In dit gewest
van Abyssinie , nam de magt en rijkdom ongemeen
toe, dewijl de koophandel in Arabie grootlijks ge
drukt en gestoord werd, en eene menigte inwoo
ners, door de ftrenge regeering van Amda Sion
verdreeven, nu in hun vaderland te rug kwa
DmCIA, wma
-

-

2

De Egyptische Sultan liet, omtrent deezen tijd,
den Koptifchen patriarch MARK Us in de gevan
genis zetten. - Kairo en Abyssinie dreeven, toen,
onderlingen sterken koophandel door de woestijn
en over Suakem aan de Roode zee. Groote kara
vaanen, die, voorheen, uit Heidenen, maar , te
woordig, uitri Mohammedaanen bestonden, gingen
van het westen naar het oosten , kochten Indifche

-waaren op, en vervoerden ze door geheel Afri

ka. - Saif Araad zocht den patriarch te redden,
liet de kooplieden van Kairo in hechtnis neemen ,
en zond ruiterij af, om de karavaanen optehouden
----

-

Cn
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en te verschrikken. - De patriarch was in de
gevangenis geworpen, om hem eene goede fom
gelds afteperfen. Doch nu fchreeuwden alle de,

kooplieden over het slecht gedrag des fultans, en
dat de koophandel daardoor zeer gestoord werd. ;
De patriarch kreeg dus zijne vrijheid weder, en
door bemiddeling van deezen kerkvoogd werd ook ,

de
vreede tusschen Egypte en Abyssinie weder her-,
fteld.
-

a

--

-

-

--

--

-

we de M Aspe R 1."

Van 1 37 o tot 1380.
»

::: 1 ,

2

-

: : :

: : : : :

WE DRM As FE R 1 was de zoon van Saif.

Araad. - Het merkwaardigste, onder zijne re
geering voorgevallen , is de invoering eener nieu

we Abysfinifche jaartelling. ,,Zij wordt genaamd
die van Maharat, of Barmhartigheid. sc AL1 G R R.,

en L U D oLF Us hebben zich veele moeite gegee-,
ven, om haaren oorsprong, die met het jaar 1348,
na c H R Is T Us geboorte overeenstemt, te ontdek

ken. Doch alles te vergeefs. Ook noemen zij ze
verkeerdlijk de jaartelling der genade. - De Abys
finifche jaarboeken melden niet , welke gebeurenis
tot invoering deezer jaartelling aanleiding heeft ge
geeven.

-

,
-

e

*
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-
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Van 1 380 tot , 1409.

-

.

,, !"

•

'
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Wedem Asferi werd door zijnen broeder DA
v1D, Saif Araads tweeden zoon, opgevolgd. De jaarboeken van Abysfinie verhaalen, dat, ten
tijde van deezen vorst , een stuk van het echte
-

kruis,

A-

*
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kruis, waaraan onze Zaligmaaker stierf, van Jeru--

falem, herwaard gebragt werd ; en dat, ter ge-,
dachtmis deezer geschiedenis, de koning beval, het:

:: ed, welk te vooren eisen was, voor
taaiï, met bloemen te bordéuren. "Zijn dood was,

zeer ongelukkig: Hij werd van een zijner paarden,
daar hij ongemeen veel werks van maakte, zoo ge
flagen, dat hij op de plaats zelve dood bleef. " il,
T # # 9. P. o, R U s•g

Van ::4 29 at 8. 14 ***
THE o Do R Us was de oudste zoon van David. -

Schoon zijne regeering zeer korte is geweest, zal
'ert waarschijnlijk, echter, iets uitmuntends onder
dient vorst gebeurd zijn, vermits zijne regeering,
voor een zeer geacht tijdperk in Abysfinie gehou
den wordt, alhoewel de jaarboeken er niet van mel

den. Zelfs maakt men elkander, in dit rijk, diets,
dat hij weder op zal staan ; dat hijfduizend jaarent
in Abyssinie zal heerschen, en dat, geduurende
dat tijdperk, alle oorlogen zullen ophouden, en
een ieder, met den vreede, ook overvloed en geluk
genieten. , " " - ;-st f- I : : - * :- - - :
,

- ,

t

*

* **

* *

*
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1 s A A K.

- -

-

-

s

-
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Van 1412 tot 1429.

Is AA K was de tweede zoon van David, en
volgde zijnen broeder Theodorus op. - In zij

men leeftijd, verwekten de Falasjas een hevigen
opstand, die , echter, door deezen vorst ras ge
dempt werd. Ter gedachtnis daarvan stichtte hij
te Kosfogee, op het slagveld, daar hij de muitelin
e --

gen

-

r
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versloeg , eene, kerk, Debra 'Ifaak , of het

gen

Klooster
er tot* heden
toe is." van Ifaak, genoemd, 1 welke
or " n
* * *
-

0

-
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AND REAs I. , T EK LA MAR FAM , sAR w 1E ?
"""""v As 65 s, en AMD-f'-2,Ary. Asous.
- 24
. . . . . . .
. V
-

R

Van 1429 tot 1434. . . .

, " " , 2.

. ..

Deeze vier koningen, allen uit denzelven stam,
hebben met elkander nog geen vijf jaaren gere:

geerd. Onder hun bewind melden de jaarboeken
*

* * *

•

-

'' , . . . . . . .

.
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*

1,- en is er er

van
:
T Abyssinie
!! : een niets
zonemerkwaardigs.
2 bci - 1 :
j: „..!,
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' " init
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Van 143 4 tot 1468; * : :
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zARA JA koe, de vierde zoon van David,
volgde Amda Yafous, zijnen neef, op. Bij zijne in
wijding nam hij den naam van KöN's TAN Tv N aan,
en regeerde vier en dertig jaar. In Abysfinie wordt
hij als een tweede Salomo en als een voorbeeld der
beste koningen aangezien. Hij begiftigde een kloos

ter te Jerusalem , welk reeds voor zijnen tijd ge
fticht was, en kreeg van den Paus ook het kloos

ter S. Stefano in rotundis, te Rome, voor de Abys
finiers , welk hun nog toebehoort, schoon zich ,
thans, maar zelden een Abyssinier, aldaar, of zelfs

te
erJerusalem, ophoudt.
r

-

- 12

-

- -

-
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,

-

-

-

Deeze vorst had eene groote begeerte, om zich
aangaande de staatsgesteldheid, de zeden en den gods
dienst van andere landen te laaten onderrechten. Hij zond ook eenige priesters, als gezanten, naar
de kerkvergadering te Florence , alwaar zij de leer
- te
1

der
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Heiligen Geest, verdedigden. In Rome, hield men
dit gezantschap voor zoo zeldzaam en gewigtig,
dat men er een schilderij van in het Vatikaan heeft

opgehangen; en aan dat gedenkstuk hebben, wij de

kennis, dat het gezantschap 'er werklijk geweest is,
voornaamlijk te danken.

-

De zachte regeering des laatsten fültans van Egyp
te begunstigde de neiging des konings, om eene

verbindtenis met vreemde landen te onderhouden,
ongemeen zeer. - Onder deezen koning vinden
wij de eerste fpooren van religietwist met de Fran
ken. In dien tijd, hield een Venetiaansch fchilder,
E RAN c Esco DE BRAN c A LE oN, zich in Abys

finie op, die ook, naar men zegt, daar overleed.
Met deezen zintwistte de abt Geo R GE, in 'sko
nings tegenwoordigheid, over zaaken van den gods

dienst, en wederleide hem zoo, dat hij stil moest
zwijgen, en overtuigd wierd. - Van deezen tijd

af, vond men, in Abyssinie, een aanhang, die de
Roomfche kerk begunstigde, en, waarschijnlijk,
door het gezantschap naar Florence ontstaan was. . Offchoon de vastgestelde godsdienst in Abysfinie
die der Griekfche kerk te Alexandrie in Egypte was,
heerschte 'er, echter, nog veel bijgeloof in alle de

gewesten des rijks. - De inwooners aan de kus
ten der Roode zee en des oceaans, en die der laage
provincien , aan het koningrijk Adel grenzende ,
waren grootdeels Mohammedaanen, en , wegens
hunnen handel hadden zij zich ook, in veele dor
pen, in de hooge landstreeken verspreid. - De
valeien, aan de grenzen van Nubie, en de gewesten,

hooger op aan den Nijl, werden door Heidenfche
natien bewoond, die, de Sabeërs navolgende , de
pla
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planeeten, sterren, boomen en den wind aanba
den. - De Agows , welke aan de bronnen des
Nijls woonen , vereerden eene koe en slang, en
meenden , door deeze laatste toekomende gebeu

renissen te kunnen voorspellen.

-

e'

Tot hier toe was men , in Abyssinie, zeer ver
draagzaam geweest, en afgoderij werd niet gestraft,
Maar, onder de regeering van deezen koning, be
gon men , de afgodendienaars te vervolgen. Som
mige aanbidders van viervoetige dieren en flan
gen werden in hechtnis genomen ; in eene vier
fchaar, die de koning zelf met zijne voornaamste
ftaatsdienaars en kerkvoogden hield, ter dood ver
oordeeld ; en vervolgens te recht gesteld. - Ter
ftond daarop kwam er een koninglijk bevel ten
voorschijn, dat ieder inwooner, die niet, op zijne
rechter hand, een armring, of amulet, met deeze
woorden droeg : ,, Ik ontzeg den duive! , om
, c H R Is T U s, onzes Heeren, wil; ” al zijn ver
moogen verliezen , en zonder uitstel ter dood ge
bragt worden zou. Dergelijke ringen , of amulet
ten, werden, voorheen, veel door Heidenfche na

tien gedraagen, en de Mohammedaanen hadden ze,
insgelijks, aangenomen ; maar tegenwoordig draagt
geen Christen ze meer in Abyssinie.
De gemelde te rechtstellingen, die in den be
ginne zeldzaam waren, vielen nu dikwijls voor,
en - een geestlijke van den eersten rang, met
naam

A M D A s 1 o N , was de voornaame op

ziener deezer onderzoeking.

Amdafion genoot al

het vertrouwen des konings , en hij leefde zeer
streng; hij wisselde nooit zijne kleederen ; fchoor ,
nooit zijn hoofd ,

en ging nooit

met vrou

wen of met de grooten van het hof om.
I. P EE L.

Y

Hij
fprak

\
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fprak den koning nooit anders, dan alleen. Als
hij in 't openbaar verscheen, was hij altijd door
eene bende krijgsknechten met trommels en trom

petten verzeld ; - een geleide, welk bij eenen
geestlijken zeer ongewoon was. - Hij was ,
fteeds, door eene menigte verfpieders omringd, die

hem bericht, bragten , wanneer iemand afgoderij

bedreef. Dan ging hij, met zijn gevolg, in het
huis des overtreeders, liet zich en den zijnen eerst

allerleie ververfchingen geeven , en, daarna , den
overtreeder, met alle zijne huisgenooten, in zijne
tegenwoordigheid, ombrengen. - Ook twee be
huuwdzoonen des konings, die door hunne echt
genooten , de eene van bloedfchande, en de ande
re van overspel beschuldigd waren, liet hij heim
lijk in hunne huizen vermoorden. Doch fommige
geestlijken keurden dit gedrag af, omdat het tegen
de eerste grondregels der gerechtigheid streed ; en
hunne vertoogen hadden eene zoo goede uitwer
king, dat men , geduurende deeze geheele regee
ring, - van geene verder vervolging meer gerept
vindt.

Behalve dat hij, in zijne hooge jaaren , nog te
gen zijne muitende onderdaanen van het koning
rijk Adel , door eene verdreeven Moorfche konin

gin, (die ten hove gebragt was, om ze den ko
ning aantebieden, doch daar hij geen zin in had ,
en die hij daarom aan een edelman ter vrouwe

gaf) opgestookt, moest oorlogen; - 't welk hij
zeer voorspoedig deed, bragt hij het laatst van zij
nen leeftijd door, met zijn rijk in verscheiden
rechtsgebieden te verdeelen, de schattingen te re
gelen, de vervallen kerken te - herstellen, en er
nieuwen bij te stichten.
- -

-e .
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Van 1468 tot 1478.

BAE DA MARIAM geraakte, tegen zijn vaders
zin , die hem , in zijne jeugd , zeer hard behau
deld had, op den troon. De oorzaak daarvan was,

kortlijk, de volgende. - Zijne moeder had eene
brandende begeerte , om haaren zoon koning te
zien. Ten dien einde, maakte zij een aanhang,
om den koning, zijnen vader , te noodzaaken, hem
tot deelgenoot in de regeering aanteneemen. s 1 o N.
MA GAss , zoo heette de koningin , begon eerst
met de geestlijkheid te heulen , welke haar niet
ongeneegen was. Daarna wendde zij zich tot de

voornaamste staatsdienaars. Doch deeze, het ge
vaar van haar ontwerp inziende, poogden het haar
te ontraaden.

En , toen zij zagen , dat alles te

vergeefs was, ontdekten zij de geheele zaak aan
den koning zelven.

Deeze werd daarover zoo ver

bitterd, dat hij de koningin liet dood geesfelen. Offchoon de jonge prins, ten aanzien van het
gebeurde, onfchuldig was, nam de koning het hem
echter kwaalijk, dat hij reukwerk en waschkaaf
fen uit de kerken genomen had, om , volgens de
gewoonte der Abyssiniers, de plechtige lijkdiensten
op zijn moeders graf te verrichten.

Toen zijn va

der hem deswege doorstreek, beleed de jonge prins
de geheele zaak, en zeide, dat zijn pligt zulks ver
eischte, ontkennende teffens, dat hij, wegens blij
ken van genegenheid, aan wijlen zijne moeder bee
toond, door eenig mensch op aarde berispt kon
worden.

--

--

*
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De koning, deeze vrijmoedige taal zijns zoons,
als een verwijt aanmerkende, liet hem en zij
nen vertrouwdften vriend, ME F1 E RATA c HR 1 s
T os, in boeien fluiten en naar den top van eenen

berg in ballingschap voeren. Veelligt zou de straf
oeffening des konings nog verder zijn gegaan ,
hadden niet de monniken van Kosfo en Libanos,
en over 't geheel de geestlijkheid , door voorge
wende voorspellingen, droomen en gezigten , den
koning overtuigd, dat, volgens het onveranderlijk
besluit der Voorzienigheid, niemand anders, dan
zijn zoon, hem moest opvolgen. - De oude ko
ning luisterde, eindelijk, te gereeder hiernaar, ver
mits hij, in dien weg , hoop had, dat zijn kroost
den troon van Abysfinie lang bekleeden zou?
De jonge vorst bezorgde, terstond na zijn va
ders dood , de zaaken der regeering met grooten

iever. - Voorheen werden de koninglijke prin
fen, op den top des bergs Damo, gevangen gehou
den ; dan , deeze gewoonte was , federt de tiende
eeuw , niet meer in gebruik. De kinderen woon

den bij hunne ouders als bijzondere perfoonen, en

de koningen fcheenen, de afschaffing van het oud
gebruik, oogluikender wijze , toetestemmen. Doch de verregaande verschillen tusschen Zara Ja
kob en de koningin , wegens haaren zoon , gaf

gelegenheid, dat de oude gewoonte weder inge
- voerd wierd. Baeda Mariam liet alle zijne broe
ders in hechtnis neemen, en ze, voor hun leeven,
op den berg Geffen, aan de grenzen van Amha
ra, opfluiten. Deeze plaats bleef eene staatsgevan
genis voor de koninglijke kinderen , tot dat een
nieuwe moord, aan dezelven gepleegd , aanleiding

gaf, dezelve, insgelijks, te verlaaten.
x

-

-
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De koning verleende, kort na zijne komst tot den
troon , eene algemeene vergifnis aan allen , die ,
door , de strengheid der voorige regeering, onder
doodsvonnis lagen , of gebannen waren. Hij be
riep de staaten des koningrijks , en bejegende allen
zoo liefderijk, dat hij de harten van alle zijne on

derdaanen won. Hij bezette de voornaamste staats
bedieningen met mannen van beproefde oprecht
heid. Ook bragt hij zijn heir, bijzonder de ruite

rij, in de beste orde.

'

•

e"

Onder voorwendsel eener reis naar Sjoa, deed
de koning groote krijgstoerustingen maaken. - In
die provincie ontving hij een gezantschap van den
koning van Adel , die hem koninglijke geschenken
zond. Hij beantwoordde ze edelmoediglijk, en ver
nieuwde den vreede met dien vorst. - Intusfchen
was de koning van Dankali, deswege, niet zonder

ongerustheid.

Hij was, echter, het meest be

vreesd, dat het heir , op zijnen togt , den kleinen

voorraad van water, die in den zomer voor hem
zijn koningrijk daardoor

overbleef, verteeren
, en
onbewoond
maaken zou,

a

Het koningrijk Dankali is eene laage, zandige vlak

te aan de Roode zee, ter plaats, daar de kust eene
wending oostwaard maakt, nagenoeg tegenover de
straat Babelmandeb. Ten noorden en noordwesten
zijn groeven van steenzout; ten zuiden is eene dörre

landstreek der provincie Dowara, en ten noorden
de zee. Doch het land heeft geene haven, maar
eenre groote baai, met een goede ankerplaats, die

op de noorderbreedte van 13° 3' ligt, en de Baai
van Bilur genaamd wordt. Het koningrijk Danka

li grenst ten oosten aan een gedeelte van het ko
ningrijk Adel en aan het Myrrhen-land. - . .
Y 3
*
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De koning en zijne onderdaanen zijn der Mo
hammedaanfche religie toegedaan. Zij zijn zwart,
en maar weinigen hebben wolachtig hair, 't welk
door hunne vermenging met de Abysfiniers , die,
doorgaans, lang hair hebben, veroorzaakt wordt. Het geheele koningrijk heeft maar twee kleine ri
vieren met versch water, en ook deeze worden ,

in den zomer, door het zand ingezwolgen ; zoo
*,

dat men, bij gebrek van water, putten in den
grond moet graaven. In den regentijd, zwellen
zij door het water, dat van de Abyssinifche ge

bergten"ftroomt, hoog op, en in dat jaargetijde al
lgen ontlasten zij zich met een vollen stroom in
den oceaan. - Al het overige water in dit land
is brak, en kan alleen in nood en in zeer drooge

jaaren gebruikt worden. - Somtijds ontbreekt ook
dit, en dan moeten de inwooners het water voor
zich en hunne magere geiten en schaapen van de

Abyssinische grenzen haaien.

*

*

' Zoo lang de handel op Indie bloeide, kwamen
de voornaamste inkomsten des konings uit de ver

voering dier waaren door alle de gewesten van
Afrika, waartoe hij de kameelen leverde. - Te

genwoordig bestaat hun handel, enkel, in den uit
voer van groote stukken steenzout, die in hun

land uitgegraaven, en, in Abysfinie, in plaats van

ld gebruikt worden." Zij brengen: ze, van de
ekust, door de drooge en brandende woestijnen

::::::::::: :::::::::::::::::

de Gallas vermoord te worden, naar de naaste

marktplaats in de hooge landen, en verkoopen ze
naar met eene maatige winst,

- -

"

" ,

sv :", ".

,,De koning van Dankafi zond ook : aan
Baeda Mariain, De geschenken, :: zij brag
over
-

t-

-
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bragten, waren , offchoon veel geringer, dan die
des konings van Adel, aangenaamer, omdat zij
van eene gehoorzaame natie kwamen. Zij kree

gen ook, bij hunne terugreis, het bescheid mede,
dat de Abysfinifche vorst geene vijandlijke oogmer
ken tegen de ftaaten van hunnen koning in den zin
had, maar voorneemens was, tegen de Dobas, een
woest , Heidensch herdersvolk, dat overvloed van
leevensmiddelen heeft, en veel naar de Gallas

zweemt, te veld te trekken ; wijl men hunne
wreedheden, bij de gestaadige invallen en plonde

ringen gepleegd, niet langer verdraagen kon.
Terwijl de koning den oorlog tegen de Dobas,
en teffens tegen den trouwloozen vorst van Adel,
die het met zijne vijanden hield, met veel voor

spoed doorzette, ontstond er eene hevige bewee
ging onder zijne geestlijkheid. - Na de kerk
vergadering te Florence, waren er veele vreemde
lingen, bijzonder veele monniken, uit Syrie en Egyp
te , naar Abysfinie gekomen. Deeze verspreidden
een nieuwe ketterij, die ook veel bijval vondt. Zij beweerden, dat c H R1s T Us niet hetzelve wee
zen met den Vader bezat, fchoon hij te gelijk God en mensch was ; maar dat zijne zoogenaamde
menschheid eene bijzondere , uitmuntend voortref

lijke zelfstandigheid was , oneindig edeler en vol
maakter, dan de onze, en niet uit vleesch en

bloed bestaande. - Terstond werd er eene ver
gadering der geestlijkheid uitgeschreeven, welke
deeze ketterij veroordeelde; en allen, die de waare
menschheid des Verlosfers ontkenden, werden, door
verschillende foorten van straffen, ter dood gebragt.
Anderen werden, zonder leevensmiddelen, naar de
kruinen der hoogste bergen gezonden, om er van
honger en koude te sterven.
-

-

w
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Omtrent deezen tijd, kwam ook de Venetiaan
fche fchilder, Branca Leon , weder in Abysfinie.
Hij was door wijlen koning Zara Jakob ongemeen
begunstigd, en had voor hem de Abysfinifche hei
ligen , tot fieraad der kerken, met groote toejui
ching, gefchilderd. Deeze kunstenaar werd nu ge
bruikt, om de Moedermaagd, met het kind J E s U s
op de armen, tot een outerftuk, te fchilderen. Hij
had haar , volgens de ltaliaanfche gewoonte , het
kind op den linker arm gegeeven; doch 't welk te
gen de gewoonte der Oosterlingen ten eenemaal
ftrijdig is, - De moeders moeten hier de linker
hand vrij hebben, om, wanneer het noodig is, het
kind daarmede te wasfchen ; en in geheel Abysfi
nie mag men , bij het eeten, alleenlijk de rechter
hand aan het bord brengen. - Dit fchilderstuk
werd , derhalve, voor zeer onvoeglijk gehouden.
De dweepzieke monniken, welker hoofden door de
vooFige religietwisten nog verhit waren, werden
over deezen fchimp, naar hunne meening, het kin
deken c HR 1 s T Us aangedaan , woedende, en wa- .

rcn bereid, om op nieuws te vervolgen. Dan de
koning, wien dc fchoonheid der fchildering be
haagde , oordeelde, dat, bij gelegenheid der laat
fte religietwisten, reeds bloed genoeg vergooten
was, en wilde aan den wensch der monniken niet

voldoen, - Sommige ftichters deezer onlusten
namen de vlugt , en anderen onderwierpen zich
Ren koning weder, Het fchilderstuk werd, op zijn
bevel , aan een outer opgehangen, daar het lang

bleef, tot dat het, bij een inval der Gallas , te
gelijk met de kerk, een roof der vlammen werd,
P)e

koning

overleed kort

daarna.

Men vertelt

veel van zijne neiging tot den Roomschkatholijken
5°dsdienst. Doch dit zijn enkel grillen der Por
-

tut
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tugeefche monniken, welke niet lang na deezen
tijd in Abysfinie aankwamen. Behalve de gebeu
renis met den Venetiaanfchen kunstfchilder Branca

Leon , vindt men niet de minste fpoor eener ver

bindtenis, welke de koning met de Roomschkatho

lijken in zijn land zou gehad hebben.
Baeda Mariam regeerde slechts tien jaaren, en
ftierf waarschijnlijk aan vergif, eer hij nog veer
tig jaaren bereikt had. - In den oorlog was
hij, doorgaans, gelukkig, en, bijaldien hij langer
geleefd had, zou hij de Moorfche staaten, zeker
lijk , zoodaanig in de laagte gebragt hebben , dat
de fchriklijke wedervergelding, welke Adel, nader

hand, aan Abysfinie oeffende, zou vorrgekomen
geweest zijn.

Zijn haat tegen dat rijk was zoo

groot, dat hij, op zijn fterfbed, met zijn aange
zigt van Adel afgekeerd liggende , bevel gaf, om
hem omtedraaien, met zijn hoofd tegen dat rijk ge

richt, ten blijk, hoe groot zijn haat tegen hetzel
ve was; en in die gedaante overleed hij.
Hier moet ik nu, ten einde de volgende gebeure
misfen beter in 't licht te stellen, in de Europee
fche geschiedenis, die met de Abysfinifchfe in zoo
groote verbindtenis staat, een korten uitstap doen.

Egypte en de noordlijke deelen van Afrika wa
ren door de Mohammedaanen veroverd.

De kus

ten van Barbarye, van Alexandrie af tot aan den
westlijken oceaan, en van de Middelandfche zee

tot aan de woestijne, krielden van aanhangers
deezer nieuwe gezindheid. Zelfs in de woestijne
woonden zeer veelen. In landstreeken, daar men ,
weinige jaaren te vooren, van niets, dan van

moord en roof gehoord had, ontstond nu koophan
* .
Y 5.
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del, veiligheid en onderlinge trouw. - Spanje
was , - insgelijks, door de Arabiers bemagtigd, en
de overheerde inwooners, welke van het Christen

dom niet dan den naam hadden, namen greetig eene
gezindheid aan, die jegens haare belijders zoo in
fchiklijk was. - Ook de Arabiers waren van
denkwijs en zeden veranderd, en niet meer, die

wilde dweepers, welke zij ten tijde van den Kalif
Omar geweest waren. Zij waren nu beschaafd,
en in alle takken der geleerdheid ervaaren. Van
hunne gelegenheid in Spanje, bedienden zij zich ,
met voordeel, tot een grooten uitgebreiden han
del. - Een klein aantal visfchers, die, zeer onbe
kwaam , aan een hoek der Adriatische zee woon
den, zochten nu met veel iever, het overschot van

den Oostindischen handel, over Alexandrie, aan
zich te trekken, en verdroegen met veel gelaaten
heid, alle de wreedheden der Turken, een bar
baarsch volk, welk , door den handel en omgang
met beschaafde natien , geene billijke geneigdheden
en goede zeden aangenomen had.
-

-

-

- Alle de fpecerijen en kostbaare waaren van het
Oosten werden nu naar Venetie gevoerd, en hier
ontstond de grootste zeemagt , welke men , federt
lange jaaren, in Europa gekend had. - Genua
volgde dit voorbeeld, maar moest onder de magt
zijner mededingfter bukken. - Venetie behield

de opperheerschappij ter zee, bemagtigde een groot
rechtsgebied op het vaste land, en maakte zich
meester van den Oostindifchen fpecerijhandel, die
de oorzaak van alle zijne grootheid was. ,
-

,

4
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-

-

• ' De fchepen dert ridder - orde van S. Jan van Je
rufalem, dien het eiland Rhodus toebehoorde, ftoor

den den handel, dien de Mooren, in hunne eigen
fche
el.

M
*

-
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fchepen van Alexandrie dreeven, zoo zeer, dat zij

door de magt van deeze , eertijds , zoo onbedui
dende, Christlijke staaten verschrikt wierden. De gewoonte, om den handel, gelijk in voorige

tijden plag te gefchieden, door karavaanen te drij
ven, begon weder in gebruik te geraaken. Ge

heele gezelschappen van Arabische kooplieden ver
eenigden zich. Zij reisden , met de grootste vei
ligheid, tot aan de kust der Atlantifche zee. Met
hun verzelden zich andere kooplieden uit Barba

rye , om de zuidlijke gewesten van Afrika te be
zoeken.

Den Mooren

werd de handel ter zee

onverfchillig, en zij keurden nu het kameel weder
boven de schepen.
Het eiland Ormus, in den Perflaanfchen zeeboe
zem , werd de groote marktplaats van den fpe
cerijhandel, vermits het gevaar van den handel op

de Middelandfche zee zoo groot was. - Hier was
de groote jaarmarkt voor Afie , en de fchepen ,

welke door de straat van Babelmandeb zeilden ,
namen hunnen ouden weg weder naar den tempel
van Mekka. -

Hier haalden de karavaanen de

waaren , waarmede zij geheel Afrika verzorgden.

Deeze handel duurt, federt dien tijd, bestendig
voort, en de karavaanen trekken, nog hedendaags,
in verscheidene richtingen door Afrika.

Koning JAN de eerste van Portugal dreef, na
verfcheiden veldslagen, de Mooren weder over de
zee naar hun vaderland te rug. Hij vervolgde ze
tot in Barbarije, en veroverde, met hulp der En
gelfchen, de vesting Ceuta. -Deeze oorlog in Afri

ka was wel gelukkig begonnen; dan, de Portugeefche

prins HENDR 1 K begreep, dat een zoo klein land,

als Portugal is, niet hoopen kon, tegen de groote
-

magt
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magt der Mohammedaanen veel te zullen uitvoe
ren; te meer, omdat zij, toen , in het bezit van

de rijkste landen der waereld waren. - Venetie

was door den koophandel zoo groot geworden ,
dat het de magtigste vijanden kon afweeren. Portugal was klein, en in groot verval en armoe
de geraakt. Domheid, hoogmoed en luiheid was
het karakter deezer natie , wier akkerbouw zelf,
federt de verdrijving der Mooren geheel verwaar

loosd was. Prins Hendrik had groote genegenheid
voor de weetenschappen, en zich op de wis-,

landmeet- en sterrekunde sterk toegelegd. - Het
was onmooglijk , Venetie uit het bezit van den

handel op de Middelandsche zee te drijven. Wil
de Portugal zich van de fchatten van Indie mees
ter maaken ; dan moest het den hoek van Afrika

omzeilen, en langs dien weg naar Indie komen. De prins begaf zich naar een eenzaam landhuis, on
derzocht daar de oudste geschiedenis der zeevaart,
bevond, dat reeds de Pheniciers , ten tijde van
Necho, koning van Egypte, en Eudoxus, ten tij

de van Ptolemeus Lathyrus, de zuidkaap van Afri
ka omgevaaren zijnde , te Kadix waren aangeko
men; dat H A NN o, van Karthago, door de straat

van Gibraltar, gezeild zijnde, den vijf en twintig
ften graad der noorderbreedte in den Atlantifchen ,
Oceaan bereikt had ; en eindelijk, dat bereids-, in
1364, eene maatschappij van koophandel, te Diep
pe, opgerecht was, die tot Sierra de Leona, flechts
zeven graaden noordwaard van de linie, handel
dreef.

- De prins, zijne gevangene Mooren met veel
vriendlijkheid behandelende , had ook, tot weder
vergelding, veele berichten van hun gekreegen aan

gaande de reizen hunner landgenooten in de bin
nen
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nenlanden van Afrika, die , water en leevensmid

delen op kemelen medeneemende, door de wilder
nis, in het regenachtig gewest komende , aldaar

groote en volkrijke steden met zwarte inwooners

, hadden aangetroffen. - En, dat al het voorgaan
de nog overtrof, zijn broeder, DoN PEDR o, had
eene kaart, daar de geheele kust der Atlantische
zee duidlijk op afgetekend, en de zuidhoek van
Afrika , als eene kaap, door de zee omringd , en
Inet den Indifchen oceaan verbonden , uitgebeeld
was, van-Venetie medegebragt.
Prins Hendrik had dus wel alle noodige ftuk
ken, om de mooglijkheid eener vaart naar Indie
om Afrika te bewijzen ; maar het kostte hem ech

ter veele moeite, eer hij, zelfs door allerleie aan
moedigingen, de Portugeezen in zee kon bren

gen. - Zij waagden het niet , kaap Non, al
thans niet kaap Bojador, nog dertig zeemijlen ver

der, om te zeilen, zich dwaaslijk verbeeldende ,
dat zij , daar voorbij, vuur-zeeën - aan zouden
treffen.

*

.

*

Doch het gelukte hem, ten laatste, kloekmoedi
ger fchippers te ontmoeten, die, kort daarna, het
eiland Madera. ontdekten, en, langs de kusten van
Afrika verder voortzeilende , in 1495 , allereerst
de groote rivier Senegal zagen, bevindende, tef

fens, tot hunne groote blijdschap, dat dit land,
offchoon binnen de verzengde luchtstreek liggen

de , groote rivieren had, en zeer vruchtbaar
. WilSe

-

-

Omtrent deezen tijd, ontstond in Europa een
gerucht, dat, in 't midden van Afrika, een Chris

ten vorst regeerde, wiens rijk zich tot aan de kus
-

k,

-

-
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ten van den Indischen oeeaan uitstrekte ; en, naar
het algemeen gevoelen, was het een priester, die

Johannes Presbyter, of Priester Jan genaamd werd. Aan het hof van Portugal werd, derhalve, befloo

ten , een gezantschap aftevaardigen , welk over
Alexandrie gaan, van daar naar Indie stevenen, en
naar den Indifchen handel onderzoek doen zou. -

De gezanten, PE TER co v I LL AN en AL PH o N

so D E P A1 v A , gingen van Alexandrie naar Kai
ro , en van daar naar Suez , alwaar zij zich bij

eene Moorfche karavaan voegden , en zoo hunnen
weg naar Aden, eene rijke, handeldrijvende ftad
aan de Arabische kust, voortzetten. Covillan zeil
de van hier naar Indie , en Paiva naar Suakem ;
doch van den laatsten heeft men federt niets meer

gehoord. - De eerstgenoemde was gelukkiger.
Indie doorkruist hebbende , voer hij over den In
difchen oceaan naar Sofala , van daar weder naar
Aden en Kairo , alwaar hij den dood van Paiva

vernam. Hij vond daar teffens twee Jooden met
brieven van den koning van Abysfinie. Dit gaf
gelegenheid, dat hij naar Aden te rug keerde. Van
daar begaf hij zich verder in de staaten des ko
nings van Abysfinie, dien hij aan 't hoofd eener le
germagt aantrof, welke bestemd was, om de fchat

ting van zijne muitende onderdaanen intevorde
ren. - De gezant werd vriendlijk ontvangen. De
koning nam hem mede naar Sjoa ; doch de gezant
werd , volgens de ftaatkunde der Abysfiniers, be

handeld, en nooit weder uit het land gelaaten;
maar hij trouwde daar en verkreeg aanzienlijke
goederen.

Covillan had het geluk, onder verscheidene vof
gende koningen van Abyssinie hoog te klimmen, en
met gewigtige eerampten bekleed te worden. Hij

III. BOEK. BAEDA MARIAM.

- 351

Hij vergat, intusfchen , niet, aan den koning van
Portugal vlijtig te fchrijven ; hem van alle deeze
gebeurenisfen kennis te geeven; hem te verhaalen ,

wat hij in Indie gezien had ; hem te onderrechten
aangaande de geneigdheden der vorsten van dat
land, en den aart, op welken aldaar de handel ge
dreeven werd ; en hem bericht mede te deelen van
de kust van Sofala en haare goudmijnen. Ook zond
hij hem teffens eene landkaart, welke hij van een

Moor in Indie ontvangen had, waarop de zuidkaap
van Afrika met de omliggende landstreeken en ge
westen op 't naauwkeurigste uitgetekend waren.
Op deeze gunstige tijdingen, werden , in Por
tugal, terstond, drie fchepen uitgerust, die , on
der bevel van BART Ho Lo ME Us D1As, Abysfi
nie ontdekken zouden.

Deeze kwam ook tot den

viër en twintigsten graad der zuiderbreedte, en
rechtte er het wapen des konings van Portugal
op , ten bewijze, dat hij, in zijnen naam , bezit
van dit gewest genomen had. Hij zeilde dus die
geduchte kaap, welke zoo lang het voorwerp van

de ieverigste wenfchen der Portugeezen geweest
was, voorbij, zonder het zelfs te weeten. - Zij

ne fchepen hadden veel geleeden. Hij gaf er den
naam van Onweerskaap aan , maar de koning van

Portugal veranderde dien, en beval, dat men ze ,
voortaan, de Kaap de Goede Hoop zou noemen.
Men rustte , in Portugal , eene nieuwe vloot

uit, welke , onder bevel van vAsQUEz DE GAMA ,
in 1497, van Lisfabon onder zeil ging. - De Por
tugeezen kenden toen de pasfaatwinden der zuidlij
ke breedte (a) nog niet, en leeden dus veel door
-

-

,

-

(d) Zie hier vooren, bladz, 248.

ftor
-

- -
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stormen en tegenwinden, waardoor het fcheepsvolk
moedeloos gemaakt werd, en gaarn weder te rug zou

gekeerd zijn. Dan, Vasquez de Gama bleef stand
vastig, en voer, den twintigften van Slagtmaand ,

in een hevigen storm, de lang gewenschte kaap ge
lukkig om. - Hij ging op verscheidene plaatsen
aan land, maakte verbindtenissen met de inboorlin
gen , welken hij zeer vriendlijk vond, en kwam ,
eindelijk , behouden op de kust van Sofala, ten
noorden van de Kaap de Goede Hoop, aan. - Al

daar, kwam Gama, van het zuiden , in dezelve
ftreek, welke Covillan, van het noorden komende,
bereikt had. Dus hadden deeze twee Portugeezen

de vaart rondom Afrika volbragt.
1 s K A N DE R , of A L R x A N D E R.

Van 1478 tot 1495.
Koning Baeda Mariam overleeden zijnde, bragt,
gelijk ons de geschiedenis van Abyssinie verhaalt,
een muitzieke hoop edellieden, de koningin R o M A
NA, met haaren zoon Is KAN DE R, of A L Ex A N

DE R, van het gebergte Gefjen, aan , en de jonge
vorst werd, zonder eenige tegenkanting, gekroond. Volgens gewoonte, in Abysfinie gebruiklijk, be

ftierde, geduurende de minderjaarigheid des ko
nings, de koningin-moeder, Ahet twee of drie voor

naame lieden van het hof, het koningrijk, willekeu
rig, in den naam van den jongen koning. Dit gaf
wel gelegenheid, dat twee groote mannen eene fa
menzweering tegen haar maakten; doch zij misluk

te, en de famengezwoorenen werden, of ter dood
gebragt, of naar ongezonde plaatsen gebannen, om
daar van honger en ongemak te sterven.
D
G
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De jonge koning, naauwlijks den ouderdom van
zeventien jaaren bereikt hebbende , verklaarde den

koning van Adel den oorlog. Hij deed dit uit aan

gebooren haat tegen dat rijk, en omdat MA FFU
D1 , vorst van Arar (dien Iskander voor een ver
trouweling des konings van Adel hield) jaarlijks
een inval in Abysfinie deed. - Hij gaf zA s A
1. U c E , zijnen eersten ftaatsdienaar, en bevelhebber
van Amhara , last, om de zuidlijke krijgsmagt op

de been te brengen, terwijl hij den adel van An
got en Tigree zou verfamelen.

-

-

-

*
't

Toen de regentijd voorbij was, daalde de ko
ning, met zijne vereenigde magt, in het koning
rijk Adel neer, daar die vorst hem met zijn heir
wachtte. - Het duurde niet lang, of de beide
heirlegers geraakten handgemeen. Van weerskan
ten - werd er hardnekkig gevochten ; maar in de
hitte van het gevecht trok Za Saluce, verraader-.

lijker wijze, af, en liet den koning in 't midden
zijner vijanden. - Doch dat verraad, in plaats

van dien kleinen hoop, die den koning getrouw was
gebleeven, den moed te beneemen , wakkerde, in
tegendeel, denzelven aan. De jonge koning deed

wonderen van dapperheid. Hij velde eenen Moor,
die den groenen standaart van Mohammed droeg,
en sterk op hem aandrong, met zijn eigen hand,
*,

en veroverde den standaart ; waarna hij, met den

Itaf van denzelven, den zoon des konings van Adel
doodde, en daardoor een einde van den veldslag
maakte. - De Mooren trokken, vervolgens,
naar

Adel te rug.

-----

De koning nu bedacht, om Za saluce wegens
zijne trouwloosheid te straffen , keerde, met een

deel van zijn volk , naar Sjoa te rug. - De ver
-, l. DE E L•

Z
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raader was, intusfchen, naar Amhara gegaan; doch
hij had fommigen van zijn vloekgefpan achtergelaa
ten, die den braaven koning, twee dagen na zijne
aankomst te Tegulat, des nachts in zijn paleis over

vielen, en hem in zijn bed vermoordden. - Zij
verborgen zijn lijk, eenige dagen, in een molen ;

tot dat het door fommigen van 's konings vrienden
ontdekt, en aan het volk getoond werd, welk ,
met eenpaarigheid van ftemmen, zijnen zoon voor

koning uitriep, en Za Saluce voor een verraader
verklaarde. - Deeze kreeg ook ras , gelijk alle

verraaders, loon naar werken. Hij werd door zijne
troepen verlaaten en gevangen genomen. Men ftak

hem de oogen uit, en leidde hem , onder de ver
vloekingen des volks, op een ezel door de provin
cien Amhara en Sjoa, ten toone.
Hij werd door zijn zoon ANDRE As, die flechts
zeven maanden regeerde, opgevolgd.
N

A

O

D,

Van 1495 tot 15o8.
Kort na den ongelukkigen dood van Iskander,
werd NA o D, zijn broeder, met eenpaarige ftem
men, door het volk tot koning verkooren.

Wijl het rijk, bij zijne komst tot den troon, zeer
verdeeld was, kondigde hij, zeer wijslijk, eene
algemeene vergifnis af. Dit had de allerbeste uit
werking. De eendracht herleefde volmaakt, en hij
had geen kwaad van iemand te vreezen. Hierom

hield hij zich ook streng aan zijne afkondiging; in
zoo verre, dat hij AND RE As, een monnik, en
man van groot aanzien bij het volk , ook van
"g,

-
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zijn moeders kant zijn nabestaanden, die van deeze
algemeene vergifnis laag gefprooken had, bij zich
ontbood, en, in zijne tegenwoordigheid, het tipje

van zijne tong liet afsnijden.

r

Naod , de rust in zijn rijk hersteld hebben
de , maakte zich gereed, om Maffudi , den vorst

van Arar, wegens zijne plonderingen en gevanglij
ke wegvoering van veele Abyssiniers, te straffen. Maffudi deed, jaarlijks, in de vasten, een inval in
Abysfinie. Hij verkoos 'er dien tijd toe, omdat de

Abyssiniers zoo streng in 't vasten zijn, dat zij al
le andere volken der waereld daarin overtreffen.

Zij gebruiken geenerleie foort van dierlijk voedsel,
noch boter, eieren, olie of wijn. Al hebben zij
nog zoo grooten dorst, zij drinken echter, voor
's avondsten zes uur, geen kom water, en vergenoe
gen zich dan met een stuk droog brood, waar bij
fommigen honig voegen. . . Dit maakte de Abys
finiers, in dien tijd, zeer flap; en, om die reden,
deed de vorst van Arar dan zijnen gewoonen inval

in Abyssinie. - De koning, dit bemerkende, had
bevolen, dat alle de krijgslieden, die hem op zij
nen togt zouden volgen, op hunne gewoone wijs,
vrij moesten leeven. Hij zelf ging hen met een
goed voorbeeld voor, en de monnik Andreas zei
de: ,, Een Christen van de flaavernij en het Mei
, hammedaandom te bevrijden, is beter, dan zijn
&
I: - - - - - - , geheele leeven te vasten.” i .

Dus uitgerust, trok hij tegen Maffudi op. Vein
zende voor de Mooren bevreesd te zijn, koos hij

eene sterke legerplaats; doch, met

opzet, liet hij

eenige toegangen onbezet. - De Mooren, zich
daarvan bedienende, vielen Naod verwardlijk aan;

't welk van dit gevolg was , dat de koning eens
- ----
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volkomen overwinning behaalde, het geroofde vee
te rug kreeg, en alle de gevangen Abysfiniers ver
loste.

-

,

"

-

De koning van Adel deezen voorspoed van Na
ods wapenen vernomen hebbende, zond hem ge
zanten , en liet hem , om vernieuwing van den
vreede bidden. De koning van Abysfinie ftond zijn
verzoek gereedlijk toe, onder voorwaarde, dat hij,
binnen veertien dagen , alle de gevangen Abysfi
niers op vrije voeten stelde en te rug zond ; gelijk
ook gefchiedde.
-

Naod, door zijnen moed en voorzigtigheid, zij
ne vijanden tot onderwerping gebragt hebbende ,
besteedde , als een wijs vorst , al zijne vlijt, om
de misbruiken, onder zijn volk ingefloopen, te
verbeteren, en kunsten en weetenschappen aante
kweeken. Hij overleed, na eene korte, doch ge

lukkige, regeering van dertien jaaren-

-

l.

-

-

D A v 1 D

-

Van

III.

15o 8 tot

.. .

154 o.

** * *

*,

- DAv1D de DER DE , zoon van Naod, werd ,
hoewel flechts elf jaaren oud, door bewerking zij
mer moeder HE LENA, tot koning verkooren, om,
geduurende zijne minderjaarigheid, het rijksbewind
in handen te krijgen.
-4

".

:

-

De staatkunde in Abysfinie had nu, zoo het
fcheen, een anderen keer en de eeuwige oorlogen
met Adel een einde genomen. - De koningin
moeder, zelve van Moorsche afkomst zijnde, zocht
*99 zeer den vreede met Adel bestendig te maa
-- -- -

"-
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ken, dat zij, reeds bij het leeven van Naod, haa
ren, gemaal, in verdenking was, het geluk van
haar vaderland, boven het welzijn van Abysfinie
te wenfchen. '',

- Intusfchen was dit ontwerp, met goed overleg,
gemaakt. Zij wist, dat Adel, volgens zijne lig

ging, een grooten handel kon drijven; dat het met
Afrika, Arabie en Indie in verbindtenis stond; dat
deeze drie gewesten elkanders waaren behoefden,

en elkander behulpzaam waren , om ze naar de af
gelegenste deelen van Europa , Afie en Afrika uit
tevoeren. - Wanneer er tusschen Abysfinie en
Adel vreede heerschte, werd het eerstgenoemde
land rijk door het goud, elpenbeen, de koffij, het
vee, de huiden en alle foorten van leevensmidde

len , welken Adel uit de bergachtige streeken in
overvloed bezorgde. - De kooplieden bragten

alle foorten van goederen, veiliglijk, naar de afge
legenfte provincien, tot wederzijdsch voordeel van
beide landen. -

De koophandel werd daardoor

bloeiende, en welvaaren verspreidde zich overal. De inwooners van Adel zochten deeze verbindte
nis, door omkoopingen der grooten, aan het hof

van Abysfinie, waaraan zij groote fommen gouds
besteedden, aan den gang te houden. - De Abys

finiers, integendeel, handelden als een wild en
woest volk, welk zijne nabuuren, steeds, aanviel,
om zich , door geweld, meester te maaken van de

rijkdommen, welken deeze door handeldrijven en
vlijt verworven hadden.

- Het voordeel was aan de zijde der Abyssiniers :
want, bij hunne invallen, plonderden zij de markt
plaatsen, en haalden, zekerlijk wel met leevensge

, vaar, de rijke Indische waaren , welken zij anders
- 's
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voor geld hadden moeten koopen, als eene buit. Doch de inwooners

van Adel namen ook

veele

Abysfiniers gevangen, welken zij , naderhand ,
in Arabie, en alle de gewesten van Afie, met groot
voordeel, als flaaven, verkochten : want men
fchen zijn, in het Oosten, naast het goud, de ge
liefdfte waar.

De oorlog tusfchen de beide landen was dus maar
een andere foort van koophandel. - De konin

gin Helena zocht den vreede te bewaaren; doch
dit was haar, bij een wild en woest volk, alleen

lijk onder de regeering van een minderjaarigen
koning mooglijk, dien zij, volgens landsgebruik,
leiden en bestieren kon naar heur welbehaagen.
Beide de rijken bevonden zich , bij deeze staat
kunde der koningin, zeer wel ; maar onverwachts
verscheen hier eene nieuwe natie, welke de rust
weder ftoorde. - De Turken, een volk , welk aan
de natien in de zuidlijke gewesten van Afie en

Afrika nog niet zeer bekend was, vielen, onder
hunnen fultans EL 1M in Egypte, veroverden Kai
ro , en maakten een einde van het rijk der Mame

lukken. - Selims groote veldheer, de basfa s 1
NAN , bemagtigde , in weinig maanden, het ge
heele fchierëiland Arabie, tot aan de Indische zee.

De Arabiers waren niet meer dat heldhaftig volk,
welk Mohammed met eene onweerstaanbaare drift,

om het Oosten te onder te brengen, had weeten aan
teblaazen. Koophandel en weelde hadden hen ont
zenuuwd , en in korten tijd waren alle de vorsten

des lands onder het juk gebragt; welker plaatsen,
in de voornaamste steden, Turkfche krijgsbevel

hebbers, met eene bezetting van Janitfaaren, ver
vingen,
, "
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De wijze van oorlogen was, onder deeze nieu

we veroveraars, gantschlijk veranderd. - Abys
finiers en Arabiers vochten , tot hiertoe, met pie
ken of lanfen, met werpfpiesfen, en met boog en

pijlen ; doch nu verscheen klein en grof schietge
weer. - De Turken rustten in de Roode zee
eene vloot uit, welke met dit nieuwe krijgstuig
voorzien zou worden , en daardoor zochten zij
hunne veroveringen tot in Indie uittebreiden. De Portugeezen dreeven ze wel te rug ; dan , zij
versterkten echter en beschermden , door hun ge
ftaadig heen en weer zeilen, hunne vaste plaatsen
in Arabie; en de Janitfaaren begonden , op kosten
van den koophandel te leeven , in de beste havens

tolhuizen aanleggende, om geld van de kooplieden
afteperfen. - Dsjidda , Zibid en Mocha , allen
plaatsen van gewigt, het naast aan Abysfinie, op
de Arabische kust, en Suakem, eene zeehaven, in
den weg hunner karavaan naar Kairo, aan de Afri

kaanfche zijde, kreegen ieder eenen Turkfchen bas
fa , met eene Turkfche bezetting, in , door de
fultans Selim en soL IMAN , uit Konstantinopel ,
derwaard gezonden.

*,

-

Deeze harde Turkfche regeering veroorloofde zich
allerleie wreedheden en onrecht jegens de eerlijke
en vreedelievende Arabische kooplieden, die met

hunne fchatten naar het koningrijk Adel vlooden. De Indifche-koophandel werd, op gelijke wijze ,
onderdrukt, en kwam in handen van Moorsche

kooplieden.
Het kleine eiland Zeila , op de kust van Adel,
tegenover gelukkig Arabie , buiten de straat van
. Babelmandeb, aan den mond der Indische zee, gele

gen, werd door de Turken in bezit genomen. Zij recht
-

-
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ten daar een tolhuis op , en de fchepen, dief naar
Adel gingen , moesten er zwaare lasten betaalen,
om zich eenigzins fchaadeloos te stellen voor de

fterke verhuizingen , waartoe hunne geweldenaarij
en aanleiding gegeeven hadden.

:

-- --

Deeze nieuwe fchikking was even nadeelig , zoo .

voor Adel, als voor Abyssinie. En, wanneer men
den moed en werkzaamheid der Turken , in vers

gelijking van de zwakheid der Afrikaanen, over
weegt, is het niet onwaarschijnlijk, dat zij Adel
en Abysfinie zouden ondergebragt hebben, bijal
dien zij niet in Indie een nieuwen vijand gevonden
hadden ; en deeze waren de Portugeezen, welke
toen door groote koningen geregeerd werden, en
wier krijgsknechten , door krijgstucht, dapperheid

en vaderlandsliefde boven alle krijgsknechten der
*

waereld uitmuntten.

.

- De koningin Helena zag het gevaar in , welk
haar rijk dreigde, en oordeelde, dat de hulp der

Portugeezen in Oostindie het eenig middel was,
om Adel en Abysfinie te redden. - Covil
lan, de Portugeefche gezant , hield zich nog

fteeds in Abyssinie op, wijl men hem de vergun
ning, om naar zijn vaderland te rug te keeren ,
geweigerd had. Hij had zich hier in het huwlijk
begeeven, en genoot eene aanzienlijke jaarwedde,
Welke de koningin hem liet uittellen. - Deeze
man, werd nu gewigtig, omdat hij de middelen aan

de hand kon geeven, om met Indie en Portugal
briefwisseling te onderhouden.

Een Armenisch koopman , MAT THE U s ge
naamd, hield zich, in dien tijd, aan het Abyssini

*he hof op, een man van groote trouwe, welke
----

-

:
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tot hiertoe de zaaken des konings, den koophan
del betreffende , waargenomen had. - Hij had

Ormus, Ispahan, en alle de steden in Oostindie,
welke zoo wel den Portugeezen, als den Indiaan
fchen vorsten toebehoorden; ook Kairo en Jerufa
lem bezocht. De vermoogendste lieden in Abysfi
nie hadden zich, tot hiertoe , van hem bediend',

om dat gedeelte hunner inkomsten, welk zij in na
tuurlijke voortbrengfelen des aardbodems ontvin
gen, te verkoopen. - Deeze lieden, welken- men
dus als faktoors gebruikte, waren gemeenlijk Grie
ken en Armeniers; doch de laatstgenoemden waren
't meest geacht. - Beide die natien, onderdaa
nen des Grooten Heers, betaalden hoofdgeld, en
genooten daarvoor: de vrijheid, om in het geheele
Turkfche rijke handel te drijven, zonder door de

amptenaars der Porte beleedigd of onderdrukt te
worden. - De Armeniers zijn, doorgaans, lie
den van eene gezonde en fterke ligchaamsgestelte
mis, voor hun vee en waaren zeer bezorgd, en

meestal van een getrouw , gemaatigd en bedaard
karakter.

,,

: - - -

-

-

-

.
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.

.

.
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---- --

Deeze koopman Mattheus werd, als gezant, met
brieven aan den koning van Portugal gezonden. De

jonge Abyssinier, welken de koningin 'er had bij
gevoegd, stierf op de reis. De brieven waren door
Covillan en de eerste Abysfinische staatsdienaars
gefchreeven. Men had er niet aan gedacht, dat
Mattheus, op weg, kon gevangen genomen wor
den. - De koning van Portugal werd verzocht,
eene aanzienlijke krijgsmagt aftezenden, om Mek
ka, Medina en de Turkfche vloot te vernielen. De
Mufelmannen werden, daarin, onder de veracht.
lijkfte bijnaamen voorgesteld, en de koningin be

loofde, alle de Mohammedaanen, die op de kus
•
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ten haarer staaten woonden, zonder genade te zullen
laaten ombrengen. Dat Mattheus zoodaanige brie
ven droeg, was hoogverraad tegen het Turkfche
rijk, wijl hij een onderdaan des fultans was. Had
men hem ontdekt, hij zou, buiten twijfel, op eene
allerverfchriklijkste wijze, ter dood gebragt zijn ge
weest. Ook fchijnt het, dat hij zelf zijn gevaar
heeft ingezien : want, bij zijne aankomst in Indie,
weigerde hij bestendig, zijne brieven den Portu
geefchen onderkoning, offchoon deeze hem met wel
daaden overlaadde, te toonen.
- .
. .

Toen David aan de regeering kwam, wilde hij
dit gezantschap niet erkennen, omdat de koningin
de helft van haar rijk den koning van Portugal had

aangebooden, indien hij haar wilde bijstaan. Mattheus kwam , in Indie, gelukkig tot Dabul,
alwaar de stadhouder hem voor een verfpieder aan
zag en in de gevangenis wierp. Dan , de onder
koning van Indie , AL BUQUE R QUE , vernam te
Goa , dat 'er een Abysfinisch gezant aangekomen

was, en eischte hem op. - Doch de Portugee
zen waren niet weinig verstoord, dat men zoodaa
nigen man, als gezant, afgezonden had, en hiel
den hem voor een verfpieder, een bedrieger, of
ten minste voor een gemeenen man. De onderko
ning begeerde, dat hij hem zijne brieven zou me
dedeelen; dan , Mattheus weigerde , dezelven aan
iemand anders , dan aan den Portugeefchen vorst
zelven, overtegeeven. - De onderkoning ontstak,

op deeze weigering, in toorn tegen den gezant, en
zou hem , veelligt, mishandeld hebben. - Doch

Mattheus beduidde den onderkoning, den bisschop
van Goa en der verdere geestlijkheid, dat zijn last
niet enkel staatszaaken betrof, maar, dat hij ook
*en ftuk van het kruis van c HR Is T us bij zich
*:3
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had, welk hij den koning van Portugal ten gefchen
ke zou overhandigen; en hij verwachtte, dat men
deeze kostbaare reliquie met allen eerbied zou be
handelen. -

Op dit bericht werden, terftond, plechtige om
gangen in Goa gehouden , en de krijgsknechten
ftonden onder de wapenen, langs de ftraaten in
orde geschaard. Mattheus werd nu met de groot
fte staatsij ontvangen, en in het paleis des onder
konings op het prachtigst onthaald. - De Portu
geezen voedden echter nog steeds nadeelige gedach
ten van zijn perfoon. Hij en zijn ftuk van het
heilig kruis werden vergeeten ; want hij moest tot
het jaar 1513, drie jaaren lang, in Indie blijven,
eer hij verlof kon bekomen, om naar Portugal te
vertrekken. De fcheepskapiteins mishandelden hem

nog op de reis, en, eerst na veele doorgestaane

moeilijkheden, kwam hij , eindelijk, te Lissabon

aan. ' .

. .

. . .

.

. .
-

:'. '

-

- - - - - -

1 Koning David was, gelijk ik gezegd heb, elf jaa
ren oud, toen hij den troon beklom, en de vreede
met Adel duurde bestendig voort. - Intusfchen
hield Maffudi zijne plonderzucht nog gestaadig aan,
en verwierf, door veele gefchenken , de vriend
Tchap der Turken in Arabie. . Hij zond , van tijd
tot tijd , zoo veele flaaven naar Mekka, dat de

Sjerif hem de grootste eer betoonde , welke eenen
Mufelman kon wedervaaren. Hij vereerde hem
eene groene zijden banier, en eene tent van zwart
fluweel, met goud gestikt. Kort daarna, werd hij
tot Scheik van het eiland Zeila benoemd, en daar
door had hij den fleutel van Abysfinie in handen.
Toen David den ouderdom van zestien jaaren
**
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bereikt, en de regeering aanvaard had, kon hij de
voorspoed van Maffudi, en zijne geduurige inva
len in de Abyssinifche staaten, niet langer gedoe
gen.

Hier kwam bij , dat de koning van Adel

door het geluk van zijnen bondgenoot , den vor;

“van Arar opgeblaazen geworden, den vreede m
Abysfinie gebroken had. - Schoon jong , en
het krijgsweezen nog - onervaaren, kon hij echt
de geweldenarijen, waaraan zijne getrouwe onde
daanen, aan dien kant, jaarlijks, waren blootg
fteld, met geene goede oogen aanschouwen. Ee
edele gloed straalde door zijne aderen, en, om zij
beledigd volk te wreeken, verfamelde hij eene aan
zienlijke heirmagt, waarmede hij tegen zijne vijan
den optrok. . . . . .
- -- - - - - - - ;
-

David ontmoette de Moorfche krijgsmagt in een
vlakte. De koning van Adel en Maffudie waren aa
het hoofd van dezelve. . Kort te vooren , eer he

gevecht zou beginnen, sprak Maffudi den konin
van Adel aan, en verzocht hem , dat , wijl h

wist, dat zijn tijd nu gekomen was, (want het

was voorzegd, dat hij, indien hij, in dat jaar
den koning van Abyssinie in perfoon bevocht
zijn leeven daarbij verliezen zou) hij zich in vei
ligheid stellen , en hem zijn geluk met David be
proeven
koning van Ads
inwilligde.laaten zou : 't welk de
,
s

-
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De heirlegers waren in elkanders gezigt, e
de Abysfiniers gereed, om den aanval te doen
wanneer Maffudi een trompetter in het Abysfinisc
leger zond , met eene uitdaaging , dat, indien 'e

een man van aanzien was, genegen om zich in eel
tweegevecht met hem intelaaten, hun lot, dat val
hunne heirlegers zou beslisfen, - Andreas , d
*
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monnik, een man van groote bekwaamheid en
kracht, nam de uitdaaging aan, en had het geluk, t
met een groot zwaard , welk hij met zijne beiden
handen moest regeeren, zijnen vijand tusschen den:
hals den fchouder zoodaanig te treffen, dat hij

hem bijkans in tween verdeelde, en dood op den
grond deed nedervallen. Daarna hieuw hij hem
het hoofd af, en wierp het aan des konings voe
ten, zeggende : ,, Daar is de Goliath der ongeloo
, vigen.” -

De koning van Abysfinie zich aan de bijgevoeg
niet houdende, versloeg nog dien

de voorwaarde

zelven dag de Moorfche krijgsmagt gantschlijk. Dit gebeurde in Hooimaand des jaars 1516.

In den zelven jaare, en op denzelven dag,
overde de

Portugeefche , vloot ,

*

ver-.

onder Lo PE z.

s UA RE z, het eiland Zeila, aan den mond der
Roode zee , en verbrandde de stad. - Mattheus

werd door den koning van Portugal met bijzonde
re achting ontvangen. Te Lissabon begreep men
het groote voordeel, eenen zoo magtigen bondge
noot, bij welken de Portugeefche vlooten , wan

neer zij de Turkfchen vervolgden, bescherming
en
konden vinden, aan de Roode
zee leevensmiddelen
te hebben.
u,

De koning vaardigde, derhalve, insgelijks, eenen
gezant naar Abysfinie af, die met de vloot onder
gemelden Lopez Suarez, aan welker boord zich

ook Mattheus bevond, naar Indie ging. - E DU
A RD GA LvAN , een man van groote bekwaam
heid, en ondervinding, die reeds Portugeesch ge
zant in Spanje, Frankrijk en Duitschland geweest

was, doch nu den ouderdom van acht en zestig
*

Jaa
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jaaren bereikt had, werd tot dat gezantschap be
ftemd. De vloot kwam gelukkig in de Roode zee,
en ankerde bij het eiland Kamaran , aan de kust
van Gelukkig Arabie, eene zeer ongezonde plaats,
alwaar Galvan overleed. - Suarez besloot hier,

geduurende den winter te blijven, en leed er groot
gebrek aan leevensmiddelen; hoewel hij binnen vier
en twintig uuren te Mafuah had kunnen zijn, over
vloed van leeftocht vinden, en den last van zij
nen vorst volbrengen. - Hij keerde naar Indie
te rug.

Suarez werd door. LoPE z D E sE G U E Y RA op
gevolgd, die met eene vloot , te Goa uitgerust,
naar het eiland Mafuah ftevende, daar hij den zes
tienden van Grasmaand des jaars 152o , verzeld
door Mattheus, aankwam. -- Zoo ras de vloot

verscheen, verlieten de inwooners ftad en eiland,
en vlooden naar Arkieko, op het vaste land van
Abysfinie. Doch toen deeze vlootvoogd zich daar
zeer stil hield, kwamen , eindelijk, eenige inwoo
ners van het vaste land over, en zeiden hem, dat

de kust een gedeelte van Abysfinie was, en zij uit
vrees voor de Turken, die dikwijls het eiland kwa
men plonderen , gevlugt waren. - De Portugee
fche bevelhebber ontving hen zeer vriendlijk, en
zeide hun, dat hij en zijn volk, insgelijks, Chris
tenen , en gekomen waren, om hunnen koning te
ondersteunen.
-

Den volgenden dag, kreeg de admiraal een bezoek
van den stadhouder van Arkieko, die met dertig rui
ters , en omtrent twee honderd voetknechten ver

zeld was.

Hij bragt hem een gefchenk van vier os

fen, waarvoor hij eenige ftukken zijde tot een tegen
geschenk ontving. Hij noodigde hem heuschlijk om aan
land

*,
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land te komen. - Toen Segueyra naar den gods'
dienst des lands onderzoek deed, zeide hem de stad
houder, dat , vier en twintig (Engelfche) mijlen
verder landwaard in, op eenen berg, het klooster Bi
fan lag, welks monniken, reeds van zijne aankomst
onderrecht , zeven hunner kloosterbroederen hadden

afgevaardigd, om hem te verwelkomen. Toen zij
ook, kort daarna , aankwamen, ging de admiraal

hen te gemoet en ontving hen zeer hoflijk.

De

monniken verheugden zich ongemeen zeer over de
behouden terugkomst van Mattheus, en gingen
op de uitnoodiging des bevelhebbers, aan boord
van het admiraalsschip, die hen deftig onthaalde,
en naar hunnen staat beschonk. De vlootvoogd
vaardigde zeven Portugeezen af, om het tegenbe
zoek bij de mommiken afteleggen, en het klooster te
bezien.
-

-

-

v.

r
't

Den vier en twintigsten van Grasmaand, kwam de
Baharnagasj, onder wien de geheele kust stond, om
den admiraal een bezoek te geeven; doch hij verkoos

niet van de tent, welke tot zijn ontvangst opge
recht en prachtig verfierd was, gebruik te maaken,
bevreesd zijnde, zich zoo dicht onder het Portu
geesch gefchut te begeeven. - Deeze Abysfinische
bevelhebber verhaalde den admiraal, dat de Portu
geezen, volgens eenige voorzeggingen, reeds voor

lang, in dit rijk verwacht wierden, en alle Abysfi
niers bereid waren, hen vriendlijk te ontvangen en
van al het noodige te verzorgen. Men deed elkan
der wederzijdsch aanzienlijke gefchenken, en fcheid
de zeer vergenoegd. - De Portugeezen beslooten
nu, vermits Galvan overleeden was, Mattheus, op
zijne terugreis naar het hof, door een gezantschap
uit hun volk, te laaten verzellen. RoDE R 1 G o DE

LIMA werd daartoe benoemd, en zijn gevolg be
ftond

36s DE REIS VAN J. BRUCE VERKOR
ftond uit twaalf perfoonen.

Mattheus vert

met hem."

-

-

-

Wijl de vijandlijkheden met den vorst va
niettegenstaande de zwaare neerlaag, door
leeden, hervat waren, zelfs met meer gev
de Abyssiniers, vermits die van Adel zich va

geweer hadden weeten te voorzien, daar de
niers nog onkundig van waren, was de k

veld, en bevond zich in de zuidlijke provin
zijn rijk, op een grooten afstand van de n

grenzen, daar de gezant met zijn gevolg gel:
Hij moest dus het rijk dwars door reizen,
gen en door bosfchen , welker weergaé in

niet bekend waren. Zij kwamen door ge
die vol wilde dieren, en door menfchen, w
woester dan de dieren zelve, bewoond wal

rivieren waren door den zwaaren regen h
zwollen. Dikwijls ontmoetten zij kleine
nen , daar geene leevensmiddelen voor n
noch beesten te vinden waren. - Nogthans
kleine reisgezelschap, voor de eer van hunnel
en den roem van hun vaderland, zoo zeer

men, dat zij alle die gevaaren, schoon niet
verachtten.

-

-

-

--

-

Dikwijls kwamen zij aan bosfchen, zoo
hout, met doornen en distels , begroeid ,

haauwlijks door te komen was. Geweldig
men, dorre bergen, de een op den andere

peld, geduurige onweeren, en bij elken
Vilar om door wilde dieren verfcheurd te W

deeze waren, nagenoeg, de tooneelen, we

daaglijks op de reis zagen. - Eindelijk
zij weder vlakten, en gewapende lieden
hunne kleine kudden magere geiten en hunu

in. BOEK. DAVID.

359

velden bewaakten. - Deeze menschen waren
zwart, hadden het haair aartig gevlochten, gingen
naakt, draagende flechts een stuk leer om de mid
del.

De gezant zette zijne reis voort, en kwam, ein
delijk, met zijn gevolg, aan een klooster, daar de
monnik Mattheus aan eene boosaartige koorts over

leed. - Dit klooster heet Bifan, dat water bete

kent, en heeft zijnen naam van de waterachtige
landstreek, daarin het ligt. In het omliggend ge
west zijn veele meiren en rivieren, en uit de rot

fen ontspringt eene menigte bronnen. - Hier lig
gen, in eenen omtrek van zes en twintig Eugelfche
mijlen, zes kloosters, allen op de kruinen van hoo
ge rotsen, onder welken het klooster Bifan het voor
naamste is. Het is aan alle zijden met houtgewas

*

omringd, waar onder veele foorten van vruchtboo
men gevonden worden, als, bijvoorbeeld, oranje-,
citroen-, limoen-, perfken-, vijgenboomen, wijn
ftokken, en anderen , - - en de velden leveren
bvervloed van myrtenboomen en jasmyn.

In dit

klooster waren, voorheen, omtrent duizend mon
niken. Zij bezitten uitgestrekte landerijen, en be
taalen den stadhouder der provincie hunne fchat
ting in vee, voornaamlijk koeien en paarden. De
paarden worden voor uitmuntend goed gehouden,
omdat zij van Arabifchen afstammen. " Toen ik
over de lijfwacht des konings het bevel voerde ,
mogt ik onder de kloosterpaarden vrijelijk de bes
ten uitzoeken ; doch ik vond er naauwlijks twin
tig onder, die groot en sterk genoeg waren, oni
een ruiter in zijne volle wapenrusting te draa
gen-

-

- -

-

-

-

De Portugeefche gezant was, op zijn reis, tot
1 DE E L.
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in de provincie Sjoa gevorderd. A LvARE z, de
kapellaan van het gezantfchap, heeft de gefchiede
nis van hetzelve befchreeven; dan, zijn verhaal is

zoo vol verdichtfels en onwaarheden, dat zijne ei
gene landgenooten het verwerpen. Hij vertelt veel
van de neiging der Abysfiniers tot den Roomsch

katholijken godsdienst; doch ik heb mij nooit daar
van kunnen overtuigen, hebbende ik, integendeel,

de koningen van Abysfinie, altijd, als ieverige aan
hangers en voorstanders der Alexandrijnfche kerk
gevonden. Ook was onder het volk, bijkans, op
roer ontstaan, toen koning Baeda Mariam, door
eenen Venetiaanfchen kunstfchilder, een Maria

beeld, op de Italiaanfche wijze, had laaten schil:
deren (a). - Laat ik een enkel staaltje uit het

verhaal van ALvAR Ez mededeelen. Zij trokken,
:: hij, door een veld, met boonen beplant,
och ik heb die vrucht in Abyssinie nooit gezien,

Eene plant, die er in 't wild groeit, en eenige
overeenkomst met de boonen heeft, zijn de lupi

nen, welke in de provincien, daar de honig valt,
in overvloed gevonden worden, doch de inwooners
maaken er niet veel werk van.
Don Roderigo de Lima landde, den zestienden

van Grasmaand 1520, in Abyssinie, en den zes
tienden van Wijnmaand des zelven jaars , kwam
in 't gezigt van des konings legerplaats. De

:

koning zond hem eenen zijner hooge amptenaaren;

doch het duurde nog eenigen tijd, eer de gezant
in zijne, tegenwoordigheid kwam. - Bij die ge

legenheid, leidde de vorst hem in de
*** e
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heidskerk, daar veele koningen begraven lagen. De kerken in Abyssinie zijn allen met stroo ge-,
dekt. Sommigen uit het gevolg van den gezant
zeiden den koning , , dat de Abysfinifche kerken
veel fraaier zouden zijn, indien zij met lood ge
dekt waren. - Deeze vroeg daarop Don Rode
rigo , of de koning van Portugal niet wel de noo
dige rollen daartoe zou willen zenden ? De gezant
antwoordde, dat zijn vorst zoo veel lood zou zen
den, dat hij niet alleen deeze, maar ook alle de

kerken, welken hij in 't toekomende nog mogt bou
• wen , daarmede dekken kon. - De Abysfinische
vorst zeide toen, dat, wanneer zijn koning weder
gezanten naar Abysfinie wilde zenden, hij hun dan
aanzienlijke gefchenken moest medegeeven , anders
zouden zij flecht ontvangen worden. - De ge

zant werd hierover gevoelig , en hernam : ,, dat
zijn vorst nooit gefchenken gaf, en dat hij maar

een afgevaardigde des onderkonings van Indie was;
dat de wijze, op welke men hem behandelde, zoo laag
en krenkende was, dat hij, als een man, in dienst

van een zoo aanzienlijken koning, zulks niet lan
ger dulden kon, en deswege zijn ontslag verzocht:
want men had hem van alles beroofd, en enkel de
kleederen, welken hij aan had, overig gelaaten ;

dat, de gezant Mattheus in Portugal veel deftiger
ontvangen was; en, dewijl hij zijnen last volbragt
en zijne brieven overgegeeven had, verzocht hij,

dat men hem weder afvaardigen mogt.” Doch de gezant vernam, dat de koning een voor
neemen had, om hen, volgens de gewoonte des
lands, te rug te houden, en niet weder te laaten
vertrekken. 't Geen hem ook in deeze vrees het
meest versterkte, was, dat hij Peter Covillan, door

koning Jan van Portugal, als gezant aan koning Is
::"-

-

kan
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kander herwaard gezonden, nog gestadig ten hove
zag, op gelijke wijze te rug gehouden.
De koning veranderde echter zijne meening, de
wijl hij beslooten had, eenen gezant naar Portugal
te zenden. Hij liet dus Roderigo vertrekken; maar,
vooraf, nam hij zijnen geheimfchrijver en eenen
fchilder met geweld weg, hen noodzaakende in
Abysfinie te blijven. - Een Abysfinisch monnik,
zA GA zAA B , die den Portugeefchen gezant, ge

duurende zijn verblijf in Abysfinie, verzelde, had
de Portugeefche taal geleerd, en zou, als koning
lijk gezant, naar Portugal reizen. Zij gingen te fa
men naar Mafuah, van alle behoeften en gerief

lijkheden rijklijk voorzien, daar zij poN HE K ToR
DE S ILvE Y RA met eene vloot gereed vonden,

om Don Roderigo de Lima naar Indie, en vervol
gens naar Lissabon, te rug te voeren. - Maar
den zeven en twintigsten van Grasmaand des jaars
1526, kwamen er vier booden van het Hof aan ,

met bevel, dat Don Roderigo te rug keeren en Don .

Hektor medebrengen zou. Doch hij sloeg het vol
ftrekt af, maar liet het den Abysfinifchen monnik in

zijne keus, of hij bij hem blijven, of naar Abysfi
nie te rug keeren wilde. Dan, deeze vreesde, dat
hij, terug komende, den leeuwen zou voorgewor
pen worden; ging met den gezant aan boord, en

zeilde met hem naar Indie.
Deeze verbindtenissen der Abysfiniers met de
Portugeezen ontrustten de nabuurige Mohamme

daanfche mogendheden grootlijks, nadeelige gevol
gen daaruit voorfpellende, offchoon 'er, in den tijd.
van zes jaaren, niets van eenig belang was uitge

voerd. - Maar de Turken lieten zich niet af

fchrikken.
Zij zetten,
integendeel, hunne verove
f: - •-- - Kltls
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ringen in het Oosten voort, en namen geheel Ara
bie weg, in minder dan de helft van den tijd, wel
ken Don Roderigo had doorgebragt, om met de
Abyssiniers over peper en muilezels te twisten.

Eer de Turken Egypte veroverden, ging 'er,
bestendig, eene karavaan van Abysfinie naar Jeru
falem , welke, fomtijds , uit duizend beedevaart
gangers, deels geestlijken, deels ledemaaten, be

ftond.

Deeze ging bij kleine dagreizen, en vol

bragt haaren weg, doorgaans, in groote veiligheid.
Maar één jaar, na de verovering van Kairo door
Selim , werd eene dergelijke karavaan , op haaren

terugweg, door de Turken aangetast, en deels
neergehouwen, deels naar de woestijn gejaagd, daar
veelen van honger en dorst omkwamen. - Eenige

jaaren daarna , werd weder eene andere karavaan,
uit drie honderd zes en dertig monniken en pries
ters, en vijftien nonnen bestaande , door de Moo
ren aangevallen, verflagen en geplonderd, de oude

beedevaartgangers gedood, en de jongen tot flaa
ven verkocht, zoo dat maar vijftien ontkwamen. Deeze was de eerste wraak, welke de Mooren, ten
noorden woonende , van de Abyssiniers, wegens
hunne verbindtenis met de Portugeezen genomen
hadden. Van nu af aan hield alle gemeenschap,
welke de Christenen , tot hiertoe, door de woes

tijn, met Kairo gehad hadden, gantschlijk op en
werd alleen door de Mohammedaanen voortgezet.

De verbindtenis tusschen de Abyssiniers en de
Portugeezen begon , eerlang , merklijk te verflap

pen. De Portugeezen hadden ze, voorheen, ge
zocht, wijl zij meenden , daardoor met Indie ge

meenschap te bekomen, doch, wijl zij nu den weg

om de Kaap de Goede Hoop gevonden, en zich
*

--

*

*
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daardoor in dat gewest reeds gevestigd hadden,
konden zij de Abyssiniers missen. - De koning
van Abysfinie werd ook koel. Hij had de Moo
ren in Adel zoo getuchtigd, dat hij ze niet meer

vreesde. Ook was de magt der Turken in Indie
door de Portugeezën zoo zeer vernederd, dat Se

lim , die Indie gaarn had willen veroveren, van
dat ontwerp had moeten afzien. - Ondertusschen
wenschte Selim , die de Arabische kusten langs
de Roode zee bemagtigd had, zijne magt in deeze
gewesten nog verder uittebreiden. - Mekka was
in gevaar, wanneer eene Portugeefche krijgsmagt
en vloot aankwam, en zich met de Abyssiniers ver

eenigde. - Namen de Portugeezen een eiland of
eene haven , den koning van Abysfinie toebehoo

rende, in bezit, dan waren Selims schepen en ga
leien in de Roode zee, insgelijks, niet zeker. Selim geloofde ook, dat Mohammed met den ko

ning van Abyssinie briefwisseling had gehouden,
en oordeelde het daarom, zijne pligt te zijn , om
dien vorst met geweld tot de Mohammedaanfche
religie te bekeeren,
-

In 1525, overleed de koningin Helena, die het
eerst de verbindtenis tusschen de beide natien te
weeg had gebragt. - Terstond na haaren dood,
maakte de koning weder toerusting tot een nieu

wen oorlog tegen de Mooren, die zich, door de
naauwste vriendschap met de Turkfche krijgsbevel
hebbers in Arabie, in een geduchten staat gesteld

hadden. - Op het eiland Zeyla lag eene Turk
fche bezetting, die met eene aanzienlijke menigte

grof gelchut voorzien was. De plondering der ka

ravaan, van Jerusalem te rug komende, waarover
de koning wraak wilde neemen, gaf oorzaak tot
den oorlog. De koning zond een vliegend heirle
gert
s. •- --
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gertje vooruit, dat, op de grenzen van het koning

rijk Adel, eene menigte vijanden ontmoette, dezel
ven versloeg, en in de woestijnen van hun eigen
land te rug dreef. - De vorst naderde met zijne
groote heirmagt, en ontmoette ras die der Moham
medaanen. Daarop viel er een hevig gevecht voor,

waarin het Abysfinifche heir eene volkomen neerlaag
kreeg. Veele voornaame krijgsbevelhebbers, het
grootste deel des adels, en meer dan vier duizend
man fneuvelden. Mohammed, de stadhouder van

Zeyla, was aan 't hoofd der Moorfche legerben
den.

Hij had zeer naauwe vriendschap met de Turk

fche Basfa's gemaakt, en een toeleg, om de Abys
finiers, na deeze neerlaag, volkomen te onder te
brengen.

Om dat oogmerk des te beter te bereiken, zonden

de Basfa's hem gefchut en krijgsvolk. Eene groote
bende janitfaaren kwam over de zee, en voegde zich

bij de Moorfche troepen. - Mohammed viel in

de provincien Fatigar, Tfat en Dawaro, dezelven
plonderende en verwoestende, en veele inwooners.

naar Adel gevanglijk wegsleepende.

*

Hu het volgende jaar, werden dezelve plonderin
gen hervat. Koning David, vol wanhoop, dat zijn
geheele rijk ten gronde toe zou vernield worden,

greep de Mooren, den eersten van Bloeimaand des
jaars 1528, bij Ifras, aan, doch werd wederom ge
flagen. Zijn eerste ftaatsdienaar, 1 s LAM sE Gue D,
en veele voornaame krijgsbevelhebbers, bleeven op'

het slagveld dood, en de Mooren namen bezit van

Sjoa. - De Moorfche veldheer vervolgde steeds
den koning, in dit en het volgende jaar de provin

clen Amhara, Warwar en Tigree owerheerende. Ibavid trok gestaadig te rug, en Mohammed volgde
-

-
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hem op de hielen. Den zesden van Sprokkelmaand
des jaars 1531 , haalde hij den koning bij Delakus
aan den Nijl in , en bragt hem weder eene zwaare
neerlaag toe.
e

*

De Mooren verdeelden, na die neerlaag , hunne
krijgsmagt in verscheiden kleiner benden, het gant
fche land verwoestende, en Axum , benevens vee
len van de rijkste kerken van Abysfinie verbran
dende. - Deeze verwoestingen hadden reeds tot

het jaar 1536 geduurd. De koning van Abyssinie
kreeg de eene neerlaag op de andere, wanneer Mo

hammed hèm , in het volgende jaar, den vreede

liet aanbieden, onder voorwaarde, dat hij hem zij
ne dochter ter vrouwe gaf; met bedreiging, dat
hij anders het land zoo ijslijk wilde verderven, dat
'er niets dan gras in groeien zou. - Doch de ko
ning, niets vreezende, verwierp deezen voorflag
kloekmoediglijk. Hij zond hem tot antwoord :
,, Dat hij een ongeloovige en godslasteraar was ,

en als een werktuig gebruikt werd, om hem en
zijn volk, wegens hunne zonden, te straffen ; dat
het zijn pligt was , zulks met geduld te verdraa-.

gen; maar dat hij zelf en de zijnen, wanneer aan
het godlijk oogmerk voldaan was, zouden verdelgd
worden, gelijk het met zulke godlooze werktuigen, . .

altijd ging; dat de koning, en Abysfinie, zijn ko

ningrijk , als een gedenkteken van GoD s barmhar
tigheid zouden bewaard worden ; wijl GoD zijn
volk, wel kastijdt, maar niet ten eenemaal ver
laat.”
j
,
-

De toestand van Abyssinie was, ten deezen tij
de, zeer naar. Het land lag gantschlijk verwoest;,
'er ontstond hongersnood ; de pest brak uit, en,

raapte nog een groot deel der inwooneren,
-

-

-

::
-

et
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het zwaard niet gevallen waren, weg. - De ko

ning bleef, bij al dit ongeluk, tot verbaasdheid van
geheel Abysfinie , nog geduurig standvastig ; hij
was zonder kinderen en zonder heirmagt ; verde"
digde nog bestendig zijn rijk; doch was zoo op de
vlugt gedreeven, dat men naauwlijks wist, in wel

ke landstreek hij zich ophield. - Van tijd tot tijd,
kwamen veele oude krijgsknechten, die den Moo
ren ontvlugt waren, bij hem, en hij had weder

een klein heir bij een gefameld, waarmede hij de
rond stroopende Moorfche benden, als zij, met
buit belaaden, terugkeerden , overviel en hun den
roof ontnam. -

-

r

-

De Abysfinifche gezant , Zaga Zaab , was ,
reeds federt twaalf jaaren , van Mafuah vertrok

ken , en gelukkig te Lissabon aangekomen. Hij
werd door koning Jan van Portugal met bijzonder

groote achting ontvangen; dan, deeze glansrijke ont
vangst maakte, dat hij de zaaken van zijn gezant
fchap juist niet met behoorlijken iever waarnam. :
De Portugeezen waren ook taamlijk onverschillig;
dewijl hunne magt in Oostindie nu zoo wel geves
tigd was, dat een bondgenoot, gelijk de koning
van Abysfinie , hun niet veel baaten kon. -

Toen Zaga Zaab het rijk verliet, was het nog
in bloeiende omstandigheden ; maar , fints dien.
tijd , hadden het fchietgeweer en de Turken in
Arabie den staat der zaaken zoo, zeer veranderd,
dat voor koning David niet meer overig bleef, dan
de koninglijke tijtel en een leeven, welk daaglijks
in gevaar was,

-

-

De koning had, gelijk ik reeds gezegd heb, uit
het gevolg van den Portugeefchen gezant, twee

Portugeezen te rug gehouden.
Aa 5
*.
-,

Hij was nu be
dacht,
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dacht, een nieuw gezantschap naar Lisfabön té
zenden, en bestemde daartoe den aboena J o HAN
NEs BE RM UD Es. - Deeze kerkvoogd had reeds

eene reis naar Rome gedaan, daar hij, door paus
PAU L Us D EN DE R D EN , als patriarch van Abys
finie en Alexandrie bevestigd was. - Hij kende
het land zeer naauwkeurig, en wist alle de droe

vige voorvallen, welke hetzelve in een zoo hulp
loozen toeftand gebragt hadden. - -

-

-

:

Geduurende deezen tijd viel, in de zuidlijke ge
westen des rijks , eene verfchriklijke gebeurenis
voor. - De Mohammedaanfche stadhouder van

Arar had vernomen, dat op den berg Gefjen, die

zeer sterk bevestigd was, en steeds eene krijgs
magt tot dekking had , veele fchatten en kostbaar
heden bewaard wierden. - Hij overviel, derhalve,

die vesting, beklom den berg, en liet alle de prin
fen der koninglijke familie, die hier gevangen wer

den gehouden, met alle menschen, welken hij aan

trof, zonder genade vermoorden. Dit nieuw ongeluk voltooide de maat der ram
pen van koning David, en hij overleed, in dit
zelve jaar 1540, in den ouderdom van zes en veer

tig jaaren. - Sommige Europeesche gefchied

fchrijvers maaken eene slechte tekening van deezen
koning. Zij beschuldigen hem van zulke verregaan
de overgegeevenheid aan de vrouwen, dat hij aan
zijne bijwijven vergund had, afgodsbeelden in zijn
paleis te hebben; maar ik houd dit voor eene las

tering; want , volgens de berichten der Abysfi

niers, was hij een verstandig en* vroom
vorst,
* * *
-,

,

1.

Eene bijzonderheid moet ik hier echter nog mel

den, te westen, dat Alvarez, de kapellaan en ge
» ---

schied
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fchiedfchrijver van het eerste Portugeefche gezant
fchap, bij zijne terugreis naar Portugal, door ko
ning David gelast werd, den paus van Rome van

zijne onderwerping te verzekeren , 't welk hij, te
Bologna, aan P AU L Us D EN DERDEN, in tegen
woordigheid van KAREL DE N v IJFDEN, deed.'

c LAUD 1Us, of AT z E NAF s E GUE D.
- '

,

'

*

. -

Van 1540 tot 1559.
-

-

-

l

-

-

David werd, in den gemelden jaare , opge
volgd door c LAUD 1Us, een prins, van achttien
jaaren , in het jaar 1522 gebooren. Deeze vorst

heeft weder veele oneenigheden en oorlogen met

de Mooren in Adel gehad.

,

,

"

»

De Abysfinifche gezant , Johannes Bermudes ,

was , intusschen, van Rome naar Lissabon ge
reisd , daar de koning hem ook als patriarch van
Abysfinie en Alexandrie erkende. - Hij maakte
eene zoo treffende fchilderij van de rampen, wel

ke Abyssinie overgekomen waren, dat de koning
van Portugal aan Do N G ARc 1A DE No R o N HA,
die als onderkoning naar Indie ging, bevel gaf,
den koning van Abyssinie vier honderd Portugee
fche krijgsknechten te hulp te zenden, en ze te
Mafuah aan land te zetten. - Bermudes besloot,
met Don Garcia terug te keeren. Dan , hij werd

ziek, en er verliep nog een geheel jaar, eer hij
weder naar Indie aan boord kon gaan, daar hij in
"t volgende jaar behouden aankwam. - Don Gar
cia was , intusfchen, overleeden, en Don Ste
phan de Gama niet zoo ieverig, om de beloofde
hulp te bewijzen. - Don Stephan besloot toch,
eindelijk, naar de Roode zee te stevenen, en de
--

- - -

--

-

-

Turk
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Turkfche galeien te Suez te verbranden; maar d.

Turken hadden er bericht van gekreegen, en de
zelven aan land gesleept.

-

- De Portugeefche admiraal zeilde toen naar Ma
fuah , om zijne vloot van water te voorzien. H
zond eenige booten , met duizend rollen katoene

lijwaaten, naar Arkieko, eene kleine vesting op ht
vaste land, die, toen, den Turken en Mooren bt

hoorde, om er water voor te ruilen. De Moore
namen de lijwaaten, terstond, weg, en lieten Do
Stephan zeggen; - dat Ethiopie, thans, aan de

koning van Adel behoorde, welks inwooners allee
gerechtigd waren, om 'er den koophandel te dri
ven; indien hij vreede met hun wilde maaken, zou
den hem de duizend rollen lijwaaten teruggege
ven, en zijne vloot rijklijk met water verzorg
worden. - Don Stephan toonde zijne begeerte
om handel met hun te drijven, liet hun de duizen
rollen, en zond 'er hun nog zoo veelen bij , ol
water, leevensmiddelen en leevendig vee daarvoo

interuilen. - Zoo ras Stephan deeze leevensmi
delen ontvangen had, zette hij zes honderd ma
uitgeleezen troepen aan land, die alle toegange
der stad Arkieko bezetten, en allen, die hun voor

kwamen, zonder verschooning neerfabelden.

Op de eerste tijding van de aankomst der Portl
geezen, nam de stadhouder des konings van Ad

de vlugt. Doch zij achterhaalden hem, en flo
gen hem het hoofd af. - Don Stephan liet nu €
manschap opschrijven, welke den koning Claudit

te hulp zou komen. Hij had maar vier honder
en vijftig man daartoe bestemd, dan, de Portuge
zen waren zoo ieverig, dat een ieder wensch
medetegaan. De krijgsbevelhebbers, welken :
•

-

-

--

-

Stepha
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Stephan benoemde , waren allen mannen van den
eerften räng, en namen zoo veele dienstbooden me

de, dat het getal der manschap verre over de vier
honderd en vijftig beliep. - DoN c HR 1 s To F
FE L DE GAMA, broeder van Don Stephan , een

edelman van groote hoop , kreeg het opperbevel
over deeze krijgsbende,

'.

''

Deeze kleine krijgsmagt trok , den volgenden
dag, naar Arkieko, en nam hier affcheid van haa

re landgenooten. Don Stephan ging, daarna, we
der te fcheep, en keerde naar Indie terug. - Don
Christoffel zette zijnen togt over Dobarwa , wel
den kortften weg, maar die over ruuwe en fteile

bergen loopt, naar Abysfinie moedig voort. De
Abysfiniers verzorgden hem , op den weg, zoo.

wel van flagt- als van trekvee. Maar het kostte
veel moeite , om den kleenen trein grof gefchut,
over den oneffen weg, voortfebrengen ; waartoe
Gama een aantal karren had faaten vervaardigen ,

welker wielen hij met oude loopen van fnaphaa
nen liet beslaan.

\

-

De koningin kwam, zonder uitstel, om Don
Christoffel een bezoek te geeven. Deeze ging haar,

een uur gaans van de stad, te gemoet: Hij ont
ving haar, aan het hoofd zijner krijgsbende , met
flaande trom , klinkend fpel , vliegende vaandels,
en eene algemeene losbranding van het klein ge
*weer ; welk laatste haar grootlijks verschrikte. De koningin , door haare twee zusters en een tal
rijk gevolg verzeld, was van het hoofd tot de voe

ten bedekt; doch zij ligtte haaren fluier op, zoo
dat hij haar gelaat kon zien. - Hij gaf haar eene
eerewacht van honderd man.
!
:
-

*.

w

Don
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Don Christoffel verzuimde geen tijd, om zich
met den koning te vereenigen. Zijn volk leed veel

door den regen, en hij kreeg bericht, dat eene
Moorfche krijgsmagt hem te gemoet trok.

Den

vijf en twintigsten van Lentemaand, kwamen zij,
bij het dorp Ainal , in elkanders gezigt. - De
Mooren hadden duizend ruiters, vijf duizend voet
knechten, vijftig Turkfche muskettiers, en etlijke

ftukken kanon. - De magt van Don Christoffel,
integendeel, bestond in zijne vier honderd en vijf
tig Portugeezen, twaalf duizend Abysfiniers, meest
voetvolk, en eenige ruiterij , doch die niet veel te

beduiden had. - Wijl de vijand hem in ruiterij
overtrof, koos hij zoodaanige ligging, dat hij van
zijn fchietgeweer het best gebruik kon maaken.
Deeze voorzorg was van veel nut , wijl de Abys

finiers in groote vrees geraakten, toen het vuur
van weerskanten een begin nam. - Mohammed,
de aanvoerder van het Moorfche heir , reed tot
zeer dicht aan de linie van Don Christoffel , om

te zien, of hij niet met zijne ruiterij ergens kon
inbreeken. Uit zijne kleeding voor een bevelheb

ber van rang erkend, gaf een Portugees vuur op
hem, doodde zijn paard en kwetste den ruiter.
Dit verwekte eene groote verwarring , en het ge
volg zou , waarschijnlijk, geweest zijn een meer
laag der Mooren , bijaldien niet, terftond daarop,

ook de Portugeefche bevelhebber gewond was ge
weest. - Don Christoffel gaf, vervolgens , be

vel , om de tenten op te rechten , en de Mooren

trokken te rug, zonder vervolgd te worden, zijn
de de Abyssiniers slechts aanschouwers van het ge

vecht

geweest.

De Portugeefche krijgsmagt nam nu haare win
De Moorfche verwijderde

terlegering te Affalo.
-----+

zich,
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zich, echter, ook niet verre , wijl zij den Portu
geezen , eer zij zich met den koning konden ver
eenigen , flag zocht te leveren. - Don Christoffel
wenschte dit, insgelijks, dewijl zijne krijgsknechten
door de fchotgevechten en de ongewoone lucht

ftreek zeer verminderden. - De koning naderde,
derhalve , het Portugeefche heir; maar de Moor

fche veldheer stelde zijn volk tusfchen de koning
lijke en de Portugeefche krijgsbenden in flagorde,
en daagde, in de verachtlijkste uitdrukkingen, de
Portugeezen tot een gevecht uit.
-

Don Christoffel was een zeer dapper en ervaa
ren krijgsbevelhebber, maar ten uiterste leevendig,
driftig, ieverzuchtig op zijne krijgsëer, eigenzinnig
en onverzetlijk in zijne besluiten. Een man van
ftiller karakter en koeler bloed zou met deeze praa
Herijen des Moorfchen bevelhebbers gespot hebben;
maar Don Christoffel vergat, hoe veel hij waagde,
wanneer hij, voor de vereeniging met den koning,
flag leverde, nam eene zeer voordeelige ligplaats,
en bood den Mooren , den dertigften van Oogst
maand, een gevecht aan. - De Turkfche basfa's

hadden de Mooren met ruiterij versterkt, zoo dat
zij thans twee duizend man hadden. Honderd Turk

fche muskettiers, eene groote menigte voetvolk en
meer gefchut, als men nog ooit in Abysfinie ge

zien had, waren hun, insgelijks, toegezonden. De
koningin en de patriarch geraakten door deeze toe
bereidfelen in vrees, en vlooden reeds voor den

flag. Doch Don Christoffel was beducht, dat dee
ze verwijdering zijne lieden neerslagtig zou maa
ken, en liet ze weder terug haalen.

-

Het gevecht begon met

buitengewoon- woede,

De Portugeezen hadden, voor hunne standplaats,
----- -

-

€€ne

ast. DE REIS vANJ. BRUCE vERKoRT. .
eene menigte buskruid gestrooid, welk zij bij de

nadering der Turken in brand staken, waardoor
veele verbrand werden. - De eerstgenoemden had
den , reeds , hoop op de overwinning, toen de

Moorfche veldheer eenige stukken kanon tegen de
Abyssiniers liet richten, welke, terstond, de vlugt
namen , en de Portugeezen, die niet meer dan vier
honderd man sterk waren, verlieten.

Deeze wer

den door de Mooren omringd, en van alle kan
ten woedend aangetast. -

De Portugeezen ver

dedigden zich dapper, tot dat Don Christoffel, die
zich zeer bloot ftelde, van een Turk door den ,

arm gefchooten werd. - Met geweld moest men
hem in een draagstoel zetten , en dus voerde men

hem met de koningin en den patriarch weg. Hij
werd, in het woud, in eene fpelonk gebragt, daar
men zijne wonden verbond. - De koningin en
de patriarch verzochten hem zeer dringende , ver
der te vlugten; wijl de Moorfche ruiterij hem an
ders daar vinden , en ombrengen zou. Maar hij
weigerde het zoo volstrekt, dat de koningin en de
patriarch hunnen weg voortzetten, en hem aan zijn
lot overgeeven moesten.
.
.
Don Christoffel had eene zeer fchoone vrouw ge

trouwd, die, te vooren, met een Turkfchen krijgs
bevelhebber gehuuwd was geweest, en welke hij
zeer teder beminde,

Deeze vrouw beloofde hem

te redden, en op eene veilige plaats te brengen.
Zij bragt hem in eene fpelonk ; maar, maauwlijks,
waren zij 'er in, of 'er kwam een troep Moorfche

ruiters, die den gekwetsten veldheer medenamen,
en aan hunnen bevelhebber bragten. - De Moor
fche veldoverste overlaadde hem met schimpwoor
den, waardoor Don Christoffel zoo woedend werd

gemaakt, dat hij den Moor in gelijken toon beant
-

-

woord

e
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woordde; die hem, oogenbliklijk, met eigen hand,
het hoofd affloeg, en hetzelve naar Konftantinopel
zond. Het lijk werd in ftukken gehouwen, en
naar Zibid en
den.

andere deelen van Arabie verzon
-

-

veroverden, toen,

de legerplaats der
Portugeezen , en doodden alle de gekwetsten. De vrouwen waren in de tent van Don Christof
fel gevlugt, daar de Turken haar vonden, en mis
handelen wilden. Dan, eene Abysfinifche vrouw,
2: De Mooren

die met eenen Portugees gehuuwd was geweest,
ftak in eenige vaten buskruid , in de tent staan
de, den brand, en deed daardoor zich zelven , de
andere vrouwen en haare vervolgers in de lucht
fpringen. -

De koningin vlood, met den patriarch, naar de
Joodenrots, eene steile en ontoeganglijke plaats , .
die maar éénen toegang had, en door eene groote

menigte inwooners verdedigd werd. Dezelve be
woonen, op de kruin van het gebergte, eene uitger
ftrekte vlakte, daar overvloedige ruimte is om te

ploegen en zaaien, en die door een helderen wa
terstroom vruchtbaar gemaakt wordt. - Hier bleef
zij twee maanden, tot dat de koning met zijne
krijgsmagt nabij kwam , met wien: zij zich verr
eenigde. - Claudius was over den dood van Don
Christoffel , ten uiterste bedroefd. Hij vereerde de
Portugeezen met drie duizend oncen goud, om ze

onder elkander te verdeelen.

Zij hadden AL

p H o Ns o c ALD E YRA tot hunnen aanvoerder ver

kooren.

Doch deeze overleefde het niet lang ;

want , een paard in het veld willende afrechten,
werd hij 'er afgeworpen, en stierf van den val. -

In zijne plaats verkoor men ARI us: DIAs, eenen
& I. DE E L•

B b

Por
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is

Portugees, te Koimbra gebooren, wiens moeder
eene zwartin was.

Deeze keus was naar den zin

des konings, die veel werk van Dias maakte. . .
-

** * *

De koning trok, toen de Mooren te gemoet."
Doch zij waren niet meer zoo geducht , als te
vooren. De Turken, die de sterkte der Moorfche
legermagt hadden uitgemaakt, waren allen, tot eenen

man toe, maar Arabie te rug gekeerd. De reden
van hun misnoegen bestond hierin: - de Turkfche

krijgsknechten, die van het groote losgeld , welk
zij voor den Portugeefchen veldheer tegemoet za
gen, een merklijk deel verwachtten , oordeelden
zich grootlijks beleedigd door de wijze , op welke
hij ter dood was gebragt, en die hen in hunne
hoop te leur had gesteld : weshalve zij allen ver
trokken, en Mohammed aan zijne eigen magt over
lieten. - Claudius wist dit, en tastte, daarom ,
den vijftienden van Slagtmaand des jaars 1542, de

Mooren, in de vlakte van Woggera, aan, en bragt
hun eene volkomen neerlaag toe.

Veele der voer

naamste Moorfche veldoverften fneuvelden op dien
:
dag.
-

* Dan, de Mooren hadden hunnen moed nog niet
verlooren. Nadat zij zich versterkt hadden, kwa

men zij weder in de nabijheid van des konings heir
magt, en, den tienden van Sprokkelmaand des vol
genden jaars, viel 'er , bij Ifaaks. Wed, een nieuw
en zeer hevig gevecht voor, waarin zoo wel de
Portugeezen, als de Abyssiniers, met de grootste
dapperheid vochten. De Moorfche krijgsmagt ge
raakte in wanorde ; en Mohammed, haar aanvoer

der, reed, om den zijnen moed in te boezemen ,
tot dicht aan de Portugeefche gelederen, maar werd

door PETER Lyon, een dapperen Portugees,
-

-

>
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die, langs de rivier, een aanmerklijk end nader ge*
kroopen was, om zijnen fchot zoo veel te zeker
der te neemen, met een musketkogel door het lig
chaam gefchooten, op het oogenblik, dat de beide.

heirlegers het gevecht begonden , zoo dat hij, in
een bosch, werwaard hij gevlooden was, dood van
het paard neerstortte. Peter Lyon volgde hem ,
en , zonder zich met het lijk te belasten, verge

noegde hij zich , met hem slechts een oor aftefnij
den.

De Mooren vernamen het verlies van hun

opperhoofd zoo dra niet, of zij rekenden alles ver
looren, en sloegen op de vlugt, wordende zij door
de Portugeezen en Abyssiniers, met eene groote
flagting, tot den avond toe vervolgd.
i
Den volgenden morgen vond een, Abysfinisch

krijgsbevelhebber het lijk van Mohammed, die er
het hoofd afhieuw en den koning bragt, welke hem
met groote eerbewijzing en belofte van belooning
ontving. Peter Lyon zag de onbeschaamdheid van
zijnen mededinger met geduld aan.

Maar Arius

Dias, die de zaak wist , zeide den koning :-, Gij
kendet, geloof ik, Mohammed genoeg, om te on
derstellen, dat hij niet zou toelaaten, dat iemand
hem het oor afsneed, die het niet in zijne magt had,
hen ook het hoofd, aftehouwen ;; bijgevolg - inoest
het oor in 't bezit zijn van een beter held, dan
hij was, die zijn hoofd in het leger gebragt had.” Daarop haalde Peter Lyon het oor uit zijnen zak,

en leide het aan des konings voeten, wordende
hij door allen, die 'er tegenwoordig waren, toe
gejuicht. i . . . . . .
- de
-

-

::::

- h: * * *

... .
::: * *

*

- *

-

-

- - -

2-1 .

.

De koning had nu de Moorfche opperhoofden,
die zijnen vader zoo hard gedrukt hadden , allen
getuchtigd, en verdreef, de vijanden van tijd tot
*

Bb 2

tijd
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tijd uit zijn land.

Maar het was fchriklijk ver-,

woest, en eene menigte steden, onder anderen ook

Axum , dorpen en kerken verbrand ; zoo dat de
koning, van zijne vijanden verlost, 'er met allen ,

iever op bedacht was, om den voorigen welstand
te herftellen.

Claudius had dertien jaaren den troon bekleed,
toen er eene zoneklips gebeurde, die het geheele,
land met fchrik vervulde. - De onkundige mon
niken in de woestijn begonden te voorfpellen, dat

den staat een nieuwe Moorfche oorlog boven het
hoofd hing. Desniettegenstaande bleef alles in rust.
Doch, dewijl, kort daarna, twee oude vrouwen,
van des konings maagfchap, overleeden , meenden

de monniken, dat hunne voorzegging vervuld was.
e

-

* -

-

is te
*

* *

** * *

* De verduistering viel voor, toen de koning in
Siree zijn verblijf hield. ' Uit deeze gebeurenis heb.

ik gelegenheid genomen, om den tijd van de voor-,
naamste ftukken der Abysfinifche historie te bestem
men. - Toen ik, in 't laatst van Louwmaand des
jaars 177o, op mijnen weg van Mafuah naar Gon
dar, door deeze ftad reisde, ontdekte ik uit ver

fcheidene waarneemingen, dat haare : noordlijke

breedte is 14° 4: 35", en haare lengte 38°-o' 15"
oostlijk van Greenwich. : ' s . . . . . . . . . .
-

*-

• •i , -

,

-

k

. “

,

- De eklips gebeurde den vier en twintigsten van
Louwmaand des jaars 1553. De grootste verduis

tering bedroeg tien duimen. Zij was dus bijkans
zoo groot als mooglijk was, en kon den inwoone

ren ligt vrees aanjaagen in eene stad, als Siree is,
daar , in Louwmaand, de hemel buitengemeen

fchoon en zonder wolken is, helderblaauw en lig
ter van kleur, dan in Europa. - De Abyssiniers,
4.
''R
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die, des nachts, zelden uit hunne huizen komen,

geeven op maanverduisteringen weinig acht. Wijl
de lucht hier, in den regentijd , van Grasmaand
tot Herfstmaand, steeds met wolken bedekt is, zijn
ook de zon verduisteringen hier minder zigtbaar,
dan in andere luchtftreeken.

In Louwmaand en

Sprokkelmaand is de hemel hier volkomen helder.
-

De koning begon zich, thans , met de belangen

der kerk ieverig bezig te houden. Hij had naar
Kairo om een nieuwen aboena of patriarch geschree
:ven, en deeze was reeds naar Abysfinie op weg. Dan , de voorige patriarch Bermudes , een onkun
dig en bijgeloovig priester, nam zulks zeer kwaa
lijk. Om dat hij zich , als gezant van zijnen va
der, aan den paus van Rome onderworpen had,
begeerde hij, dat de koning den Roomschkatholij
ken godsdienst aanneemen en in zijn rijk invoeren
- ZOUI, -

Tot hiertoe had 'er , in 't stuk van den gods
dienst, de grootste eendracht tusfchen de Abysfi
niers en de Portugeezen geheerscht. De Abysfi
niers bezochten de Portugeefche misfen ; en de
Portugeezen de Abysfinifche kerken ; beide natien
trouwden onder elkander; en de kinderen werden,
zonder onderscheid, door priesters van de eene of
andere kerk gedoopt. - Doch nu ontstond er een
weezenlijke twist tusschen den koning en Bermu
'des. Deeze dreigde hem met den ban; en Claudi
us befchimpte den patriarch als een Nestoriaan
fchen ketter, die vier Goden vereerde. -

Ber

mudes dreigde naar Indie te rug te keeren , en de
Portugeezen mede te: neemen., Maar de koning had
den opperbevelhebber der Portugeezen, Arius Dias,
In zijn belang. - Ondertusschen hield Bermudes
Bb 3
ech
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echter niet op van woelen.

Het gevolg was , dat

de Portugeefche en Abyssinische geestlijken, eerst
met woorden, daarna fchriftlijk, begonden te twis
ten ; waardoor de beide volken zoo verbitterd te

gen elkander werden, dat het, eindelijk, tot daad
lijkheid kwam, en de Portugeezen eens, des nachts,

de tent des konings aanvielen, fommigen dooden
de, en anderen kwetfende. - Doch, ten laatste,
tastte de koning er door, en zond den onrustigen
priester naar de provincie der Gafats , van waar
hij, terwijl de koning tegen de Gallas te veld was
getrokken, na verloop van zeven maanden, te rug
kwam.

Na zijne terugkomst , zocht hij weder zaad van
tweedracht te zaaien. De koning wilde hem, toen,
voor zijn leeven uitbannen ; doch G As P AR DE

s U zA, die, na den dood van Dias, het opperbe
vel over de Portugeezen voerde , wist door zacht

heid den koning er van af te brengen , en Bermu
des te beweegen , dat hij zich naar Dobarwa be
gaf en aldaar met tien Portugeezen aan boord
ging-

-

De orde der Jefuiten was, ten deezen tijde , in
1555, te Rome gesticht. I G NATI Us L oYo LA
meende naar Abysfinie te gaan, en de Apostel der
Abyssiniers te worden. Maar de paus, die hem
nader bij dacht te gebruiken, verbood hem die

reis. Nogthans werd een aantal geestlijken naar
Abysfinie gezonden, die, met brieven van Ignatius
aan Claudius, in 1558, te Mafuah aankwamen. Claudius verheugde zich over de aankomst der Por
tugeezen, meenende , dat het eene versterking van

krijgsvolk was. Maar, toen hij vernam, dat het
priesters waren, werd hij gemelijk, zijne verwon
-

de
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dering te kennen geevende, dat de koning van Por

tugal zich zoo veel met zijne zaaken bemoeide.
Hij ontving ze echter met groote hoflijkheid. De wederzijdfche geestlijken begonden over de twee
natuuren in c HR Is T U s ras oneens te worden, en

'er ontstond een groote twist. De koning behield,
echter, zijne gewoone gemaatigdheid en vriendlijk
heid jegens de Portugeefche priesters.
Eerlang ontstond er weder oorlog tusfchen Clau
dius en den koning van Adel , in welken de eerst

genoemde , in eenen veldslag, den twee en twin
tigften van Lentemaand des jaars 1559, in het ne
gentiende jaar zijner regeering, fineuvelde. De Abys
finiers plaatsten hem, terstond, onder de heili
gen , en nog tegenwoordig heet hij, in dit land,
S. Claudius.

ME NA's, of AD AMAs s E G U ED.

Van 1559 tot 1563.
ME NAs volgde zijnen broeder Claudius op. Hij
wond zijn koningrijk niet minder verward, dan ten
tijde van zijnen vader David.

De Portugeefche priesters gingen, onder zijne re
geering, fteeds voort met prediken, en enkel on
lusten en twist onder het volk te stichten. De ko

sting werd 'er, eindelijk, ongeduldig onder, liet
hunnen patriarch ov1E Do bij zich komen, hem
braaf afrosfen, hem den baard uittrekken, en ver

bande hem ten laatste naar een woest gebergte. Vervolgens handelde de koning zeer streng met de

Portugeezen, verbood hun, met Abysfinische vrou
wen te trouwen, en beval ook den patriarch, dien
Bb 4
hij,
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hij, na zeven maanden gebannen geweest te zijn ,
had laaten terug komen, het land, terstond, te
verlaaten: dan, deeze wilde niet gehoorzaamen, en
bood den koning zijnen nek aan. - Menas trok
den zabel, en wilde hem het hoofd afhouwen ,
maar werd door de omstanders daarin verhinderd.

Hij liet des den patriarch op nieuw braaf afklop
pen, en zond hem , met alle zijne landgenooten
en priesters, naar den berg in ballingschap te rug.
Doch zij wilden er niet naar luisteren, maar vloo
den allen naar den Baharnagasj , die eenige neiging
had laaten blijken , om den Roomschkatholijken
godsdienst aanteneemen; waarvoor de priesters hem
de krachtdaadige ondersteuning der Portugeezen uit
Indie beloofden. - Dan, 'er kwamen geene fche
pen aan , en Baharnagasj meende magtig genoeg te
zijn, om het tegen den koning van Abysfinie al
leen te waagen. - De wederzijdfche heirlegers
ontmoetten elkander den twintigften van Grasmaand
des jaars 1562 , wanneer een hevige veldslag voor
viel, waarin Menas de zege behaalde. Doch in het
laatst van 't jaar 1563, werd hij door eene boos
aartige koorts overvallen, welke hem den dertien
den van Louwmaand des volgenden jaars wegrukte.
s ERT zA DEN G HEL , of ME LEK sE G U E D.

Van 1563 tot 1595.
* SE R T z'A D EN G HE L., de zoon van Menas, die

na hem den troon beklom, was eerst twaalf jaaren

oud, toen hij koning werd. Hij werd, met alle
de oude plechtigheden, te Axum, gekroond.

Kort na zijne komst tot den troon, deeden de

Gallas wederom een inval in Abyssinie. Wijl dit
4 C 1

-

Volk
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volk tot verzwakking van het Abysfinifche rijk het
meest heeft toegebragt, zal het dienftig zijn, hier
. , de voornaamste bijzonderheden, welken ik nopens
hetzelve verfameld heb, mede te deelen.
De G AL LAs zijn eene zeer talrijke natie
van Herders , en woonden , voorheen , onder
of voorbij de linie ; maar , federt veele jaa
ren, zijn zij , bestendig, noordwaard getrok
ken. - In 't eerst hadden zij enkel voetvolk,

wijl hun land geene paarden opleverde ; 't welk
ook het geval is in den dertienden graad der noor
der breedte, omtrent Sennaar: maar, fints hunne

verovering - van eenige Abysfinifche provincien ,
leggen zij zich op de paardeteelt zoo sterk toe,
dat, thans , hunne krijgsmagt , meerendeels , uit
ruiterij bestaat.
* Deeze natie woonde , eertijds , zuidwaard van

Abyssinie, in een zeer hoog land, daar het ge
duurig regent , en de zon zelden fchijnt. - De
Gallas zijn, hierom, bruin van kleur, hebben
Hang, zwart haair, doch fommigen, die in de va
leien zich ophouden, zijn volkomen zwart. Voorheen , geneerden zij zich van melk en boter;
maar , toen zij in drooger landstreeken kwamen,
keerden zij van de Abyssiniers, de velden te ploe
gen, te bezaaien , en brood te bakken. - Zij
maaken veel werk van het getal zeven , en heb
ben hunne verbaazende menigte in driemaal zeven

verdeeld. Zij woonden eerst in het mid
denpunt des vasten lands. - Zeven stammen trok

ftammen

ken oostwaard, naar den kant der Indische zee.
Daar floegen zij zich met der woon neder, en ver

menigvuldigden buitengemeen. Vervolgens wend
den zij zich zuidwaard, en veroverden, onder de
-
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regeering van David den derden, in 1537, de pro
vincien Bali en Dawaro, in welken zij zich ves
tigden.

-

Zeven andere stammen trokken westwaard, fpreid.
den zich , ten zelven tijde, aan den zuidkant des

Nijls, in een halven cirkel, uit, en sloegen zich,
aan deszelfs oevers, in de provincie Godfjam, ach
ter het land der Agows, tot dat der Gongas, met
hunne wooning neer. - De hooge boschrijke oe
vers deezer rivier waren hunne grenzen zuidwaard;
maar dikwijls kwamen zij 'er over, en plonderden
de landen, aan de andere oevers der rivier gele
gen. - Sommige ftammen gingen tot de Abysfi
niers over; en de koning gaf hun landen aan den
oever des Nijls, om de grenzen tegen hunne voo
rige medebroeders te dekken.
Nog zeven andere ftammen bleeven in het mid

denpunt , zuidwaard van Sjoa , en gedroegen zich
ftil. Zij namen wel de kleine provincie Walaka,
tusfchen Amhara en Sjoa in bezit ; maar de stad
houder deezer provincie, die ze, genoegzaam, erf
lijk bezat, stond het vrijwillig toe, om eene fchei
ding tusfchen hem en Abysfinie te hebben.
Deeze ftammen bezoomen Abysfinie van het oos
ten naar het westen, vallen dikwijls in het land ,
en vermoorden al wat hun voorkomt. Den man

men fnijden zij de teelleden af, droogen dezelven

en hangen ze in hunne huizen op. De buiken der
zwangere vrouwen snijden zij op , hopende daar
door een knaapje te vermoorden. - De westlijke
Gallas heeten de B o R EN GAL LAs, en de oost
lijke de B ER T UMA GAL LAs. - In een vreemd

land zijn zij boven verbeelding wreed ; maar te
huis

l
-
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huis zijn zij onder de allerstrengste tucht, en de
geringste twist tusschen enkele perfoonen wordt ter
ftond gestraft.

Iedere zeven stammen worden door een koning be
ftierd. Zij hebben ook eene foort van edelen onder
zich, en door en uit dezelven wordt de koning ver
kooren. Burgerlijke familien kunnen, door dapper
heid, den adeldom en de ftemgerechtigheid beko
men. Doch geen edelman mag onder de veertig jaa
ren tot koning verkooren worden, ten zij hij met

eigen handen zoo veele vijanden gedood heeft, dat
zij, bij zijne leevensjaaren gevoegd, het getal van
veertig uitmaaken.
De raad van ieder der zeven ftammen komt eerst

in hun eigen rechtsgebied bij een. - Hier wordt
bestemd, hoe veelen 'er moeten te rug blijven om
het land te bestieren, te befchermen en te bebou

wen. Zij die de meeste stemmen hebben, gaan ,
als gevolmagtigden , maar de verblijfplaats des ko
nings van dien ftam, uit welken de fouverein der

laatste zeven jaaren verkooren was. - Hier plaat
fen de vertegenwoordigers der stammen zich onder
eenen boom, die wanzey heet, veele bladen en witte

bloemen draagt, en in Abysfinie zeer gemeen is. Na eene verscheidenheid van stemmingen, wordt het
getal der mededingers tot vier gebragt; uit welken die

ftam, aan wien de beurt is, een koning te moeten le
veren, dan éénen kiest, dien zij met eenen krans van

wanzey kroonen, en een fcepter, of knods, van dat
hout, buko genaamd , in de hand geeven. - De
koning der westlijke Gallas heet Lubo, de ander
Moety. - In die vergadering, wijst de koning ie
deren stam een zekere landstreek ter plondering aan,

doch onder bevel, om spoedig te rug te keeren, in
gevalle de natie hunnen dienst behoeft.

D
C

-

396 DE REIS vANJ. BRUCE VERKORT.
De Gallas zijn, bij overrompelingen, en in
eersten aanval, dappere krijgsknechten, maar ft:
vastigheid ontbreekt hun.

Zij volbrengen of

looflijke tochten; de rivieren zwemmen zij ov
door zich aan den staart van hun paard vas

houden , - waartoe zij en hunne paarden
maaktlijk afgerecht zijn. Zij doen de meeste fc
de in den kortsten tijd, en keeren zelden li
dien weg te rug, door welken zij kwamen.

zijn eene voortreflijke ligte ruiterij , die ,,in
vijandlijk land, voor eene geregelde krijgsm
vooruit trekt.

Yzer is zeer zeldzaam onder hen.

Hunne v.

naamste wapenen zijn ftokken , aan het end fch
gemaakt, en in het vuur gehard, welken zij
plaats van fpiesfen gebruiken. Hunne fchilden
van ossenhuiden, maar slechts enkel; weshalve
van de hitte krom , en bij regenachtig weer a
week worden. Niettegenstaande deeze nadeel
had echter hunne wreedheid den Abysfinift
krijgsknechten zoo grooten fchrik aangejaagd,
zij, voorheen , in de gevechten, niet zelden ,
den eersten aanval, terstond, de vlugt namen.
maaken, bij den aanval, een zoo woest gefchreeu
en brullen daarbij zoo ijslijk, dat, doorgaans, p
den en ruiters in vrees geraaken en vlugten.
Ik heb gelegenheid gehad , dit wild gebrul in
fcheiden gevechten , welken ik in Abysfinie b.
woond heb, zelf te hooren.

De vrouwen deezer natie zijn ongemeen vru
baar, blijven, na haare bevalling, naauwlijks ee
dag te huis, wasfchen zich in de rivier, en |

ren terstond weder aan haaren arbeid. - Zij
zorgen den geheel en akkerbouw » Ploegen , za
d
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en oogsten de graanen in. - De graanen worden
door ossen uitgetreeden. - De mannen zijn her
ders, en houden zich enkel met het vee bezig.'
Beide fexen zijn naauwlijkst van middelbaare groot
te , maar buitengemeen-fnel en fterk. - De man-,
nen vlechten het haair met osfendarmen, en draa

gen ze ook als een gordel om het lijf; maar, wan
neer, deeze beginnen te rotten , verwekken zijn
een ondraaglijken , ftank. - Het hoofd en lijf be
fmeeren zij zeer dik met boter, die gestaadig van
hun neervloeit. Zij gaan gantsch naakt, draagen
de enkel een stuk eener beestenhuid om de middel,
en een geitenvel , bij wijze van een vrouwenhals
doek, om de fchouders.
-

Vader Lo B o , LE GRAND E en anderen, heb

ben gezegd, dat de Gallas geen godsdienst had
den; doch, naar mijne gedachten, dwaalen zij daar
in... » De boom i wanzey, onder welken hunne ko
ningen gekroond worden, wordt, zekerlijk, in el

ken stam, godsdienstig vereerd. Zij aanbidden ook
zekere fteenen, de maan, bijzonder de nieuwe
maan, en eenige sterren. Naar mijne meening,
omhelzen zij nog den godsdienst der oude Sabe
ers. - Zij gelooven , dat zij, na hunnen dood
weder zullen leeven, met hun ligchaam opstaan ,
en dan met hunne familie en vrienden, zonder ziek

te, zorg en gebrek, gelukkig leeven, oneindig vol
maakter, dan u tegenwoordig , en nooit weder fter

ven. - Van toekomende straf hebben zij maar een
duister denkbeeld. -- En deeze is nagenoeg de
godsdienst van alle Heidenfche volken in Afrika. -2
*

-

-

:

- '

''

-

-
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. De zuidlijke Gallas zijn meestal Mohammedaanen;

maar de oostlijke en westlijke meestal Heidenen. Zij
trouwen onder elkander, doch dulden geene vreems
de
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delingen onder hen. - Het is den Mooren echter
gelukt, eenigen handel met hun te drijven. - De
Gallas neemen fomtijds Abysfinifche vrouwen, maar
de kinderen , uit zoodaanigen echt, kunnen geene
eerampten onder hen bekleeden. - Hunne trouw
plechtigheid bestaat hierin : - de bruidegom, voor
de ouders der bruid staande, houdt in de eene hand
gras, en koemist in de andere, en zegt: ,, Dat dit
, 'er nooit ingaa, en dat 'er nooit uitkoome, in
, dien hij niet doe, 't geen hij belooft.” Dat is
te zeggen: dat het gras: nooit in den mond der koe

ingaa, om haar te voeden; of dat zij sterve, eer zij
het weder ontlast heeft. - Dan belooft hij zijne
bruid eenvouwiglijk, dat hij haar, zoo lang zij leeft,
eeten en drinken zal geeven , en haar begraaven ,
wanneer zij dood is.
-

-

j

De veelwijverij is onder hen geoorloofd ; maar
de mannen vergenoegen zich gemeenlijk met ééne
vrouw; en deeze verzoeken niet zelden de mannen,
om nog meer te neemen. - Deeze wilden munten

in liefde jegens hun kroost grootlijks uit.

Wanneer

een jonge vrouw haaren man twee of drie kinderen

gebaard heeft, verzoekt en bidt zij hem, nog eene
andere vrouw daarbij te neemen, en flaat hem ver

fcheiden fchoone en vruchtbaare meisjes voor. Heeft
de man eene keus gedaan, dan gaat zij naar de tent
der jonge vrouw, en plaatst zich achter dezelve in
eene fmeekende houding, tot dat zij de aandacht
der familie in de tent opwekt. Daarna roemt zij

haaren man, dat hij alle hoedaanigheden bezit, om
*ne vrouw gelukkig te maaken; doch, wijl zij maar

'Wee kinderen heeft, verzoekt zij , dat de ouders

bunne dochter aan haaren man geeven, opdat hunne
familien zich moogen

'- deze van het

vereenigen, fkerk worden, en

gevecht niet in de handen hunner
N

VIJ
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vijanden vallen: want, bij de Gallas, houdt zich
, iedere familie, ook in het gevecht, te famen.
Wanneer zij dus eene vrouw voor haaren man
verkreegen heeft, brengt zij haar te huis, en in
het bed bij haaren man, Dan gaat zij weder naar
de verwandten der bruid. De kinderen van het eer

fte huwlijk worden daar gebragt, en de mannen
van de familie ader bruid leggen hunne handen op

het heofd, derzelven, zweerende, dat zij ze zullen
beschermen, en als hunne eigen afstamlingen be
handelen. De man behoudt zijne bruidnzeven da
gen lang bij zich, waarna hij een feest geeft. De
eerste vrouw plaatst zich dan weder naast haareti
man , en de jonge vrouw bedient het gezelschap.
Van dien tijd af, heeft de eerste vrouw weder den
voorrang, en zij behandelt dan de tweede als eene
volwassen dochter.

.

.

.. . .

' -

Sterft een vader, en laat hij veele kinderen na,

dan erft de oudste zoon alles. Ook is hij niet ver
pligt, naderhand, zijnen broederen iets te geeven.
Beleeft de vader het , dat de zoon zijn hoofd
fcheert , 't welk een teken van manbaarheid is,
dan geeft hij hem twee of drie, of ook wel, wan
heer zijn vermoogen het toelaat, meer melkkoeien.

Deezen behoudt de zoon in eigendom, en de oud
fte broeder moet ook aan zijne zuster, wanneer zij
huuwbaar is, uitkeeren, val 't geen de vader in zijn
leeven voor haar beftemd heeft.
-

-

-

..."

g

Wordt de vader oud, en onbekwaam tot den
oorlog, dan moet hij al zijn vermoogen aan zijnen

oudsten zoon afstaan, en deeze is daarvoor verbon
den., hem veedfel te geeven. - Wanneer de oud

fte broeder fterft, en eene weduw nalaat, nog jong
ge

4oo DE REIS VANJ. BRUCE VERKOR
genoeg om kinderen te krijgen, dan moet
fte broeder haar trouwen. Doch de kindere

ke uit zoodaanig huwlijk voortkomen, wo
kinderen van den oudften broeder aangemer
De Gallas trekken, met de grootste fme

gemak, door uitgestrekte woestijnen, vallei
wacht, in Abysfinie en plonderen fteden
pen. - Hun voedsel, op die togten, besta
in koffijboonen , geroost, en fijn gestamp
koffij, vervolgens, met boter gemengd, e
gels, ter grootte van biljardballen, verdeel
Zij draagen -deezen in een leéren zak bij
Bij een zoodaanigen, kogel behouden zij ,
hunne verklaaring, niettegenstaande de ster
moeijing, geduurende een geheelen dag hun
ten, beter dan bij een brood, of een ger
vleesch. - De koffijboom groeit in hun l
menigvuldig in 't wild.
De taal, deezer merkwaardige natie is
Abysfinifchè. ten eenemaal onderscheiden,
met zeer geringe verscheidenheid van tongv
alle . de ftammen dezelve. -

De Gallas

fommigen van de fraaiste provincien van A
veroverd ; en 't is moeilijk te zeggen , he
zij zouden gegaan zijn, bijaldien de Godlijk
zienigheid 'er niet tusfchen beide was geko
eene wel onverwachte, maar krachtdaadige
dan door menfchen - uitvindingen had kul

fchieden: - ik meen, door de kinderpokjes,
zijin hun eigen land nooit iets gehoord hadd
daar zij in de Abyssinifche dorpen door aa
en zoo mede bezocht werden, dat geheele

eien, door hen bemagtigd, half woest wier
*j op veele- plaatsen schatting moesten :
-

,
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aan hun, welken zij, te vooren, in gestaadige vrees
hielden.

--3

-

Nadat Sertza, Denghel zicht, vervolgens, van de
geduchtften zijner vijanden , gelukkiglijk, bevrijd
had, maakte, hij zich gereed , om de muitelingen

te Damot te tuchtigen. - Toen hij daarmede
Roezig was, werd hij aangesprooken door een pries
ter, wegens zijne heiligheid en gaave van voorzeg

ging beroemd, hem raadende , dien oorlog niet te
Aonderneemen , of, ten minste, niet te eeten van

den visch van zekere rivier in het rechtsgebied van

Dsjiba, in de provincie Sjat. - Doch de ko
ning , ftout op zijne, overwinningen, vergat den
naam der rivier en den raad, en at van den visch
derzelve; waarna hij terstond gevaarlijk ziek werd,
en op zijne terugreis stierf. ' ' . . . .
* . ----

j,

--

Sertza Denghel

**-

-

eene zeer menschlieven
de geaartheid, geheel verschillende van zijn vader
Menas.

was van

Hij kleefde de kerk van Alexandrie stand

vastig aan, en fcheen ten aanzien der Roomfche
kerk en geestlijkheid volmaakt onverschillig. In de
verkeering veroordeelde hij dikwijls de leerstellin
gen dier kerk, maar prees het ingetoogen leeven
r
7 : b.
dere geestlijkheid.
*****

t

-

** ** **
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- Toen de koning op zijn sterfbed lag, herriep hij
zijne verordening, waardoor hij JA K o B , zijnen
natuurlijken zoon, hoewel maar zeven jaaren oud,
tot zijnen opvolger benoemd had, en stelde, inte
gendeel, za . DEN GHEL , zijn broeders zoon",

een deugdzaamen prins, die hem, in zijne menig
vuldige oorlogen, groote diensten gedaan had, daar
IOC aanl,
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Hij overleed in 't laatst van Oogstmaand des
jaars 1595. Z a

D EN G H E Las

Van 1 596 tot 1 6o 4.

Sertza Denghel was zoo ras niet dood, of 'er werd
tusfchen de koningin MA R 1 AM s E NA, die geene
zoons, maar verfcheidene dochters, bij Sertza Deng
hel had, en twee haarer behuuwdzoonen, KE F LA

w AH AD, bevelhebber van Tigree, en ATHANASIUs,
bevelhebber van Amhara , eene famenzweering ge
maakt, om de orde der opvolging te veranderen. Het ontwerp werd ook , terstond, ter uitvoer ge

bragt.

Men zond eene bende krijgsknechten, die

zich van Za Denghel meester maakten , en hem
naar Dek, een eiland, in 't meir Tzana, gevang
lijk heen voerden. - Doch het leed niet lang ,
of hij ontfnapte van daar, maar het bijkans ontoe
ganglijk gebergte van Godfjam. - Het gemelde
driemanfchap had ook poogingen gedaan, om so c I
N 1 os, een vollen neef van Za Denghel, gevangen
te neemen; doch zulks was hun mislukt.

Dus te leurgesteld, waren de famengezwoorenen
genoodzaakt , een beslisfenden stap te doen , Ja
kob , door zijnen vader eerst tot zijnen opvolger

*

bestemd voor koning uitteroepen, en hem onder de
voogdijfchap van Athanasius, den bevelhebber van
Amhara, te stellen. - Doch , ras ziende, dat zij
hunne keus niet konden vol houden, beslooten zij,
Za Denghel op den troon te herstellen. - Bij zij

ne, aankomst werd Jakoh naar de provincie Nari
gebannen.
On
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Ondertusschen genoot Za Denghel, geduurende

zijne regeering, geen rust. Hij fneuvelde te Bart
fjo, in een veldslag, tegen eenige muitende onder
daanen, op den dertienden van Wijnmaand des
jaars 1604, en werd door de zijnen zeer betreurd.
Alleenlijk moet ik nog aanmerken, dat hij den
Roomschkatholijken godsdienst aannam ; waarvan
ik de omstandigheden kortlijk zal verhaalen.
De Roomschkatholijke godsdienst was , federt
langen tijd, in Abysfinie , zonder eenige bescher
ming geweest. De Turken behandelden de zende
lingen, welke in hunne handen vielen, zoo wreed,
dat niemand meer lust toonde, die reis te aanvaar
den. -

Eindelijk werd MEL c H1 o R sv LvA

N Us, een Indiaansch priester te Goa, derwaard af
gevaardigd; welke, in 1597, te Mafuah aankwam,
en , vervolgens, zich in Abysfinie begaf. - In

het jaar 16oo, werd hij door PE TE R PA Ez, den
bekwaamften en gelukkigften zendeling, die ooit in
Ethiopie was, vervangen. Deeze floeg een geheel
anderen weg in, dan zijne voorgangers. - Hij
zocht zich niet ten hove intedringen, maar hield
zich stil in het klooster Fremona , in Tigree , en
1eide zich zoo fterk op de kennis der dsjiestaal

toe, dat hij, in korten tijd, de inboorlingen zelven
overtrof. - Ook stichtte hij eene fchool voor Por
tugeefche en Abysfinifche kinderen, en leerde de
jeugd met zoodaanigen iever, dat zijn roem zich
ras door het geheele land verbreidde, en den ko
ning ter oor kwam; die hem beval, na den regen
tijd ten hove te komen.
Paez werd , door den vorst, met uitsteekende

eerbetuigingen ontvangen.C cHij
bragt twee van zij
erg
2
ne
e
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me jonge leerlingen mede , die, in het zintwisten
over godgeleerde zaaken alle de Abysfinifche pries
ters verre overtroffen. - ; Het gevolg was , dat

de mis, volgens het gebruik der Roomfche kerk, ger
leezen werd. Daarop deed hij eene leerreede, die,
ten aanzien van den prediker - als een wonderwerk
werd aangemerkt. -- Za Denghel werd daardoor
zoo getroffen, dat hij , van dat oogenblik af, be
floot, den Roomschkatholijken godsdienst aante

neemen. Hij deed een gebod uitgaan, dat de open
baare godsdienst, in plaats van des Saturdags, of

op den Joodfchen Sabbath , voortaan , altijd, op
den eersten dag der week zou gehouden worden,
Ook liet hij aan paus. K LE MENS den A CH T
s TE N, en P HIL IPS den D ER DE N, koning van
Spanje en Portugal , fchrijven , bood hun zijne

vriendschap, aan , en verzocht hen , meer Jefuiten
overtezenden, om zijn volk te onderwijzen, e
*

t

Des konings voorbeeld werd

door veele hovelin

gen , fchoon uit verschillende grondbeginfels, ge
volgd. - Onder anderen , muntte, LAE KA MA
R1A A1, des konings vertrouwdste vriend, daarin
uit. : @ A s E LAssE E., de sterkste aanhanger van
het driemanschap, was deswege zoo verstoord, dat
hij in de provincie Godfjam, die zeer tegen den

Roomschkatholijken godsdienst was, eenen opstand
tegen den koning verwekte. Daarenboven deed de
Abyssinifche patriarch den koning Za Denghel in

dels ban; 't welk van dit gevolg was, dat hij, kort
bigrila , gelijk gezegd is , in een veldflag fneuve
lende, drie
lang, op het slagveld, bleef lig
gen , eer hij door drie boeren in een hoek dier

::

vlakte begraaven werd.
* -

* *
*-

*
t
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Van 16 o4 tot

Zoo ras koning Za Denghel overleeden was ,
maakte Socinios aanspraak op den troon.

Doch,

door de hulp van Ras Athanasius en Za Selasfee ,
werd Jakob uit zijne ballingschap te rug gehaald,

en in zijne koninglijke waardigheid hersteld. Doch, fchoon hij nu weder op den troon zat ,
bleef hij echter nog voor de wraak van Socinios
bevreesd. Door middel zijner moeder, zocht hij
vreede met hem te maaken. Maar Socinios wei
gerde zulks volstrekt. Jakob was dus genoodzaakt,
tegen

zijnen mededinger te veld te trekken.

Hij

werd gevolgd door Za Selasfee. - Socifios had
het geluk 2, deezen afzonderlijk aantetasten en te
verslaan. Toen hij door Jakob, wegens zijne,on:

voorzigtigheid,
werd doorgestreeken, werd hij op
nieuw een verraader van jnen vorst. - socinios
trok in de provincie Gödfjafh, daar za Seläsfeé
bevelhebber van was., Jakob volgde zijnen me e

dinger derwaard, en, door zijnen : ::"ver trouweling, die zich

bij Socinios voegde, verlaa

te: w: hij, ie: :::::::::::::::::::::::::::
1605, door den laatstgenoemden overvallen
en gedood.
' ... : :
: ::

jaars

s o c

i"N- f o s. -

" " . . . . o no, is 34
2

: 1

-

-- -

e
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,

*

** *

Van 1685 tot 16.32,
* * *
- -

,v

.
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*

Soc Infos, algemeen voor koning erkend, be
gon zijne regeering met eene verwonderlijke gemaa
tigdheid. Schoon dikwijls verraaden, nam hij eelr
-

.

Cc 3

tel'

406 DE REIS VAN J. BRUCE VERKORT.
ter geene wraak van zijne vijanden. Hij begaf
zich naar Koga , en was 'er geheel op bedacht ,
om de groote nadeelen , welken de bloedige oorlo

gen veroorzaakt hadden, te verbeteren.
De Portugeefche krijgslieden, welke met Chris
toffel de Gama in Abysfinie gekomen waren, had
den zich zeer vermenigvuldigd, en hunne kinderen
waren in het gebruik van het fchietgeweer onge
meen geoefend. Zij maakten een bijzonder lig
chaam uit, en koozen telkens de zijde van die
geenen, welken het geluk 't meest begunstigde.

Socinios hield een gantsch ander gedrag omtrent
hen , dan zijne voorgangers gedaan hadden.

Hij

besloot , deeze troepen geheel aan zich te verbin
den. Hij bejegende hunne priesters zeer gunstig,
en ontbood Peter Paez weder ten hove , alwaar
over de oppermagt van den paus en de twee na

tuuren in c HR 1 s T U s gezintwist , en vervolgens
de mis geleezen en gepreekt werd.
Paez verzocht den koning om een stuk land in

de provincie Dembi, welk hij ook verkreeg. Deeze provincie ligt aan het meir Tzana, en is het
vruchtbaarste gewest van Abysfinie. Zij is gantsch

effen, en schijnt uit het terugwyken van het wa
ter van het gemelde meir ontstaan te zijn, welk ,

eertijds, waarschijnlijk, viermaal grooter geweest
is - Nogthans heeft zij een ongemak, waaraan al
le vlakke landen in deeze luchtstreek onderworpen
zijn.

'Er heerfchen van Lentemaand tot Slagt

::aand kwaadaartige koortsen, welke veele men

::", weg:apen. Doch zoo dra begint de regen
"jd niet, of zij houden terstond op. ·
- - - - --

-

Aan
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Aan de zuidzijde van het meir verheft zich de
landstreek in eene rotsachtige kaap , welke zich ,
bij wijze van een fchiereiland, verre in het meir

uitstrekt. Deeze kleine hoogte is verwonderlijk aan
genaam.

De luchtstreek is er voortreflijk, en 'er

heerfchen geene koortfen. Het gezigt over het meir
en de afgelegener bergen is zoo bekoorlijk, dat men

'er zich in Europa geene verbeelding van kan maa
ken. De natuur schijnt deeze landstreek tot eene
vermaaklijke, stille en gezonde verblijfplaats haa
rer bewooneren bestemd te hebben.

a

Deeze landstreek fchonk de koning aan Paez en
de Jefuiten, en wel, gelijk zij beweeren, voor al
toos. - Intusfchen heb ik van zoodaanige gift, in

Abysfinie , nooit iets gehoord; zij strijdt ook ten
eenemaal tegen het landsgebruik : want al het land

in Abysfinie behoort aan de kroon , en , na den
dood des bezitters, vervalt het niet aan den oud

ften zoon , maar aan den koning, en de erfgenaam

krijgt het eerst door eene koninglijke vergunning we
der, voor zijnen leeftijd, of zoo lang het den ko
ning behaagt, mits hij hem zekere diensten daar
voor bewijze. Des patriarchen landen zijn alleen

lijk, uit kracht van een bijzonder verdrag, hiervan
uitgezonderd.

De Portugeefche zendeling ftichtte, ter deezer
plaats, een klooster, en bouwde er ook, op be
geerte des konings, een steenen paleis voor hem. De huizen in Abysfinie zijn maar van eene verdie

ping ; doch aan dit paleis zagen de inwooners met
groote verbaasdheid, dat men, gelijk zij zich uit
drukten, een huis op het ander kan zetten. Paez

betoonde bij deeze gebouwen groote bekwaam
heid. Hij alleen was bouwmeester , fmit, tim
Cc 4

.
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merman en metfelaar. - Het paleis was met ee

derenhout beschooten, en had , behalve de noodi
ge zaalen , bijzondere vertrekken voor den , ko-.
ning, de koningin en alle voornaame bedienden des
hofs.

*

-

*

De Abysfinifche vorst, welke , om verfcheide
muitende onderdaanen te kastijden , en de in
vallen der roofzuchtige Gallas te ftuiten, in dit ge
, west, oorlog moest voeren, was verheugd, dat hij
hier een bekwaam paleis tot zijn verblijf vond. Hij
wenschte ook nog meer Portugeefche troepen in

het land te hebben, om niet alleen zijne onderdaa
nen, over 't geheel, tot gehoorzaamheid te bren
gen, maar ook de Abysfinische geestlijken in 't bij
zonder te tuchtigen , welke hunne ftoutheid zoo,

hoog hadden gedreeven, dat zij niet fchroomden,
hunne koningen in den ban te doen : integendeel:
beweezen Paez en zijne medepriesters hem niet,
dan gehoorzaamheid en onderwerping. - Doch
in vervolg van tijd, ondervond de koning, maar al
te zeer, dat de geestlijkheid, zoo wel de Roomsch
katholijke, als de Abysfinifche , aan niets dan aan.

heerfchen dacht, en dat het alleenlijk daarop aan
kwam , of hij van deu stoel van s. MAR K Us, of
van dien van s. P E T R Us, af zou hangen.

. De koning verklaarde, kort daarna , aan Paez.
zijn besluit, om den Roomschkatholijken godsdienst,
aanteneemen, en stelde hem twee brieven, aan den
koning van Portugal en den, paus, ter hand, maar
in welken geen enkel woord van zijne onderwer

Roomfchen stoel stond, en die flechts
klagten over den verwarden staat, des rijks, en ver-,

ping aan den

zoek om nieuwe Portugeefche troepen behelsden-c:
-

-

* - - - T- - - - -3 - ,,

* -->

-
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Socinios den bedrieger Jakob, die zich voor den
overleeden koning- Jakob uitgaf, en de ftroopende
Gallas verflagen hebbende, lag met zijne krijgsmagt
in eene groote vlakte bij Axum, en besloot ,- zich
hier te laaten kroonen, met alle plechtigheden,
oudtijds, bij dergelijke: gelegenheid gebruiklijk. 2b
- 't ,,'IJ J. , ..."

.

(

!
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De plechtigheid werd, met de grootste pracht, en
in tegenwoordigheid eener heïrmagt van dertig dui
zend man, volbragt. - De voornaamsten des rijks

verscheenen, bij de krooning, in de uiterste staat
fij. - De koning, in karmozijnrood damast ge
kleed, en met eene zwaare gouden keten om den
hals, reed, blootshoofds , óp een paard, dat ko

ninglijk uitgedost was, aan 't hoofd van den adel,
naar de kerk. Aan het plaveifel, voor dezelve ge**
naderd zijnde, 2 werd hij ontmoet door een aantal,
jonge meisjes sta in twee reien gefchaard, terwijls

twee van de voornaamsten een karmozijnrood, zij
den fnoer, van de eene rei tot de andere , dwars

voor hem hielden, als of zij den koning den weg,
naar de kerk wilden betwisten. -, Toen hij na-f

bij kwam , vroegen de meisjes hem, wie hij was 3,
Hij antwoordde: ,, Ik ben uw koning, de koning
van Ethiopie,” :: Maar zij antwoordden: ,,Gij zult
'er niet doorgaan; gij zijt onze koning niet.”: Hij trad daarop eenige treden te rug , naderde op
nieuw, en het fnoer werd wederom voor den door
gang gefpannen, en de vraag, wie hij was, her-,
haald. - Hij antwoordde: ,, Ik ben uw koning,

de koning van Israël.” Doch de meisjes weezen
hem weder te rug. - De koning naderde voor de

derde maal met sterke fchreeden, en standvastige hou
- ding, antwoordende op de vraag der meisjes, wier

hij was? ,, Ik ben uw koning, de koning van Sion.”r
-1

-

"*
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Hij hieuw teffens met zijn zwaard het fnoer door. Terstond fchreeuwden de meisjes : ,, Het is waar,
gij zijt onze koning ; gij zijt waarlijk de koning

van Sion.” Daarop heften zij een luid Hallelujah
aan, waarin het hof en de geheele krijgsmagt in
de vlakte mede instemden ; terwijl het schietge
weer gelost, de trom geroerd en de trompet ge
blaazen werd.

-

-

-

Onder al dat vreugdejuich , reed de koning tot
aan den voet van de trap der kerk, daar hij af
fteeg, zich plaatfende op eenen fteen, welke, waar

fchijnlijk, eertijds, tot een outer van Anubis, of
de Hondsfter, gediend had. - Op den koning
volgt eerst de nebrit, of houder van het wetboek
in Axum , verbeeldende Azarias , den zoon van
Zadok ; daarna de twaalf umbares of opperrech
ters, die, met Azarias, Menilek, den zoon van Sa
lomo, naar Abysfinie verzelden ; vervolgens de
aboena aan het hoofd der priesters ; de koningin
moeder aan 't hoofd der monniken ; waarna het
hof den trein fluit. Deeze allen gaan door de reien
jonge maagden en de opening, welke de koning
door het in ftukken hakken van het zijden fnoer,
dat nog steeds op den grond blijft liggen, gemaakt
heeft.

Op deezen steen, wordt de koning eerst gezalfd,
daarna gekroond, en tot op de helft der trappen,
door de priesters verzeld, pfalmen en lofzangen

zingende. Hier blijft hij staan bij een gat, met op

zet in een der treeden gemaakt, en wordt er met
wierook, myrrhe, aloë en kasfia berookt. - Dit

gedaan zijnde, wordt de gewoone godsdienst ver
richt, en, nadat de koning het H. Avondmaal ont
*ngen heeft, keert hij naar de legerplaats te rug,
al
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alwaar dan, geduurende veertien dagen, gastmaa
len gegeeven , allerleie vreugdebedrijven gehouden,
en krijgsoefeningen verricht worden.
r

Eertijds was de koning, volgens een oud ge
bruik, verpligt, bij dergelijke gelegenheid, veele
gefchenken te geeven ; maar , federt het hof, uit
Tigree, naar Gondar verplaatst is, is een groot
deel daarvan afgefchaft. - Maar ook de adel en
het hof moesten den koning aanzienlijke vereerin

gen doen.

Het gefchenk des bevelhebbers van

Axum bestond in twee leeuwen en een zijden lint,

met deeze woorden daarop: ,, De leeuw uit den

, ftam van Juda , uit het geslacht van Salomo,
, heeft overwonnen.” - De kosten deezer plech
tigheid zijn, wegens de opheffing van veele bedie
ningen, gefchenken en andere uitgiften, thans wel

zeer verminderd ; dan , de koning Tekla Haima
nout verzekerde mij eens , te Gondar, dat, toen

hij, wegens den laatsten opstand, naar Tigree, ge
weeken was, R As M1 c HAË L gaarn gezien had,

dat hij zich, ten spijt zijner vijanden, had laaten
kroonen. Men berekende dus de kosten dier plech
tigheid zoö maatig , als , bestaanbaar was, om ze

niet, door al te groote bezuiniging, belachlijk te
maaken, en bevond, dat zij echter nog twintig
duizend oncen goud, of vijftig duizend ponden fter

ling zouden beloopen. - Ras Michaël was daar
op van meening veranderd, en had den koning ver

zekerd, dat twintig duizend oncen ijzer uit Tigree
hem beter zouden kroonen ; en wanneer die nog
niet genoeg waren, wilde hij nog meer daarvan te
gen zijne vijanden gebruiken; doelende hij op de
ijzeren kogels, waarmede de krijgsknechten hunne

fchietgeweeren laadden.
-

- -

-

:
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De koning, bij zijne terugreis uit Tigree, door
Fremona reizende , vereerde den Jefuiten aldaar
dertig oncen goud, en liet hun zeggen , dat, tot
zijn groot leedweezen, zijne menigvuldige bezighe

den hem niet toelieten, de mis in hun klooster te
hooren; maar dat de aboena s IM oN , op zijn be

vel, bij hen zou blijven; wien hij aanbevolen had,
zich

in hunnen godsdienst

te oefenen, en dien

aanteneemen. - Doch hierin toonde de koning,
weinig doorzigt en menschkunde te bezitten, niet

kennende den trap van vijandschap, welke bij ver
fcheidenheid van meeningen, vooral in het stuk
van godsdienst, tusschen priesters en priesters

heerscht. Maar hij kreeg ras:::::::::::::
zelfs in zijnen vriend Simon , de uitwerking daar
van te zien. , , .
,

-5,
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. De
verscheiden togten door
het land, om de muitelingen, te tuchtigen, waarin
hij, doorgaans, zeer gelukkig slaagde. - ò:

n: terugreis, trok hij, na:D: over den Niji,

::::::::::::

legerde zich
van waar hij
zich, rondom het meir Tzana, naar zijn paleis
Gorgora in Dembi begaf. ,,g - gif. . * * - -t:
-- -

-- -

- -
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De naam van dit dorp betekent regen op regen:
en levert ons een bewijs op, dat er in Abyssinie
in 't geheel geen fneeuw. valt, of dat zulks toch ,

alle honderd jaaren, naauwlijks, eenmaal gebeurt. De fneeuw is in Abyssinie een zoo zeldzaam ver

fchijnsel, dat men in de geheele Abyssinische taal
geen woord vindt, om den sneeuw uittedrukken,
De inwooners kennen dien niet, ten minste niet
aan de westzijde der Takazzee.
. . . --De Abyssinische schrijver deezer gedenkschriften
geeft

* .
t
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geeft hier een aartig bericht van, dat ik, om zij
ne zonderlingheid, zal mededeelen: ,, Dit dorp Zinzenam, zegt hij, wordt zoo ge•
heeten, naar eene gantsch buitengewoone omstandig
heid, welke eens in die landstreek gebeurde; want
'cr viel een regenbui ; doch het was eigenlijk geen
regen, dewijl hij op den grond niet vloeide, maar
liggen bleef, zeer ligt en naauwlijks zoo zwaar,
als eene veer , en van een fchoone witte kleur,

gelijk meel, was.

Hij was in eene bui gevallen,

en had meer duisternis in de lucht verwekt, dan
regen, en geleek meer naar mist. Hij bedekte de
oppervlakte der aarde , geduurende eenige uuren ,
behield zijne witheid al dien tijd , en verdween ,

eindelijk, gelijk daauw, zonder reuk of schaadelij
ke uitwerking natelaaten,”
Dit was , zekerlijk, een toevallig verfchijnfel :

want op de hooge bergen Taranta en Lamalmon ,
werd nooit fneeuw gezien, ten minste niet, federt
eenige eeuwen; en in de gebergten van Lasta , al

waar toch geheele heiren van koude zijn omgeko
men, is, voor zoo veel ik kon ontdekken, nimmer

fneeuw gevallen. Het dorp Zinzenam ligt ook niet
op deeze bergen. , heeft geene - hooge ligging,
en

grenst integendeel

aan het vlakke land van

Foggora , nabij de provincie Bedfjemder, niet bo
ven de twintig Engelfche mijlen van den tweeden

Nijlval, of veertig mijlen van Gondar. - Dit
was dus , waarschijnlijk, eene korte en toevallige
verandering in den dampkring, waarvan men in de
historien van alle landen voorbeelden heeft.

- Nadat Socinios de onlusten, welke hem in den
beginne zijner regeering bezig hadden gehouden,
e-----

een
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een tijd lang ter zijde gezet had, maakte hij zich
gereed, om de overigen zijner muitende onderdaanen
tot gehoorzaamheid te brengen. -

Het geheele

land van den dertienden graad der noorder breed

te, tot aan den kreeftskeerking, dat is, van de
bergen van Abyssinie tot de grenzen van Egypte,
werd toen door drieërleie foort van volk bewoond.

Vooreerst , de Fundfji, of Zwarten, welke zich fe
dert 1504 in Atbara gevestigd hadden. - Ten
tweede, de oude inwooners des lands, in zeer ou
de tijden onder den naam van Herders bekend. En

ten derde, de Arabiers, die, na de verovering van
Egypte door de Mohammedaan.eu, onder den kha
lif Omar, of, naderhand, ten tijde van Saladin en

zijnen broeder, derwaards gekomen waren, om
Nubie te bemagtigen.
Deeze Arabiers hadden zich , uit hoofde eener

gelijke leevenswijs en zeden , met de Herders ver

eenigd.

De Fundfji hadden, bij verdrag , eene

fchatting ingevoerd, welke hun door beiden moest
betaald worden, om daarvoor in hunne woon

plaatsen gerust en ongestoord te kunnen blijven. Socinios zond eene gezantschap naar Atbara aan
den vorst deezer Arabieren N 1 LE w E D AD s J 1 E B,
en bood hem een verdrag aan ; welk deeze zeer

gereedlijk aannam. - Uit kracht van hetzelve,
werd hem zelfs een grondgebied in Abysfinie ver
gund, op de grenzen , werwaard hij veilig zijn
toevlugt kon neemen, zoo dikwijls hij of zijn volk
met den koning van Sennaar over hoop lag. -

Ondertusschen ontstond hieruit eene vijandschap
tusfchen Abysfinie en Sennaar, welke tot heden
nog niet bijgelegd is.

De toestand van den godsdienst begon, van dee
-

2en
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zen tijd af aan , in Abyssinie, zeer gewigtig te
worden, in alle maatregelen invloed te hebben, en
de onlusten in het rijk zeer te vermeerderen. De zendeling Paez had, bij den opbouw van het
koninglijk paleis te Gorgora , zijne groote be
kwaamheid en verheven fmaak aan den dag ge
legd, en zich de verwondering van het geheele
rijk verworven. - Doch zijn aandacht bleef niet
flechts bij dit gebouw bepaald, maar hij was er
ook met ernst en iever op bedacht, om Abysfinie
aan den Roomfchen stoel te onderwerpen. - De
bevelhebber s E LA c HR Is T os, des konings broe
der, had , volgens het getuignis der zendelingen ,
den Roomschkatholijken godsdienst, in tegenwoor
digheid van den Jefuit F RAN c1 sc o ANT o N 1 o
D'AN GE L I s , aangenomen ; en, nadat hij uit
Godfjam , werwaard hij een zegerijken togt ge
daan had, te rug gekomen was , fchonk hij den
Jefuiten eene plek gronds, en eene fom gelds, om,
te Kollela, een klooster te stichten, welk het derde
was, dat aan die orde, in Abysfinie, toebehoorde.
De koning had, veelligt, bij zich zelven, reeds
een besluit genomen, maar wilde zich nog niet
openlijk verklaaren, ten einde anderen niet te ver
leiden, om zijn voorbeeld te volgen. - Dikwijls

werden 'er, in zijne tegenwoordigheid, groote zin
twistingen tusfchen de

Roomsche zendelingen en

Abysfinifche monniken gehouden, waarin men, ge
meenlijk, over de lang bestreeden twistvraag we
gens de twee natuuren in c HR Is T Us handelde.
De Jefuiten behielden wel, naar hunne verzeke
ring , telkens het veld , maar hunne tegenpartij

werd niet overtuigd. - Eindelijk bragt de aboena
Simon klagten bij den koning in, dat men zintwis
tingen over geloofsartijkelen hield , zonder hem
daar
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daarbij te roepen, of hem te vergunnen, zijne
geestlijken bij deezen twist te ondersteunen. . . .
----

.

.

.

. . . .

. .

. . .

.
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De koning had wel van des, abpena's welfpree

kendheid en geleerdheid geen groot idée; maar gaf
echter bevel , dat 'er op, nieuw twistgedingen in
tegenwoordigheid van dien kerkvoogd zouden ge

houden worden. Door zijne onkunde, werd de
zaak der Abyssinische geestlijken erger. - De koning

hield den twist voor beslist, en verklaarde opent
lijk, dat er twee natuuren, eene waare godlijke
en eene waare menschlijke, int. GH R is T U s wa

ren, wel weezenlijk van elkander onderscheiden,
maar in een godlijken perfoon , naamlijk CH RIS

T us, vereenigd, ...
*

*

..,"

*

Omtrent

-

. . . . . . . . .. . . ., ,
: "

-

deezen tijd,

"

."

2

- 2:J : :

: :

:

kwamen er, over Indie ,

brieven uit Europa in Abyssinie aan. - Koning

Philips de derde van Spanje en paus PAULus
de vIJF D e , vermaanden, daarin den koning So
cinios zeer fterk , en met veele, woorden, om in
het Roomschkatholijk geloofte volharden, maar in .
plaats van de Portugeefche krijgsknechten, welken
hij verzocht had, beloofden zij hem den bijstand
des Heiligen Geestes,
. . . .. . . . .
* .

-

-

'r 1

: '

v

. I

Dewijl de bekeeringszaak des konings met Paez

reeds volkomen afgedaan was, oordeelde men het
beter, dat de vorst eerst zijne openbaare belijdenis
deed, en dan den koning van Spanje en den paus

verzocht, hem krijgsvolk te zenden, wanneer hun
ne gebeden niet krachtig genoeg waren.

. .

.

Het was, in deezen staat van zaaken, noodig,
dat de koning aan den paus schreef, om hem zijne
onderwerping aan den Roomfchen stoel bekend te
--

-
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maaken. - Doch men oordeelde het niet gevoeg
lijk, brieven van een zoo gewigtigen inhoud,

flechts als andere brieven, naar Europa aftezen
den, zónder ze aan perfoonen mede te geeven ,
die het karakter van gezanten aanneemen , en de
noodige bewijzen en ophelderingen mededeelen kon
den.

De weg over Mafuah fcheen zeer bedenklijk te
zijn ; dewijl in de provincie Tigree nog steeds on

lusten heerschten, en het ligt gebeuren kon , dat
de vijanden van het Roomschkatholijk geloof de
gevangen namen, hun de
rieven ontroofden, en ze den vijanden des ko
nings van Abyssinie mededeelden, zonder dat men
boit , in Europa, iets daarvan vernam. - Som

: , onderweegs,

migen sloegen des een anderen weg voor, die wel
langer, maar, volgens hunne meening, veiliger
was, naamlijk, door Nari, en de zuidlijke provin
cien, aan de grenzen des koningrijks gelegen, wel

ke, deels, door Heidenen, deels, door Mohamme
daanen bewoond waren, naar Melinda, aan de In
dische zee, om van daar te scheep naar Goa te
gaan,

t

De zendelingen gaven het aan de beslissing van
het lot over, wie van hun deeze lange en gevaar

lijke reis aanvaarden zou; en hetzelve viel op A N
T oN1 o FE B NAN DE z , eenen zeer scherpzinni
gen en bij den koning ongemeen geachten en ge
liefden man, dien men, onder alle de Jefuiten, voor

den bekwaamsten tot deeze onderneeming hield. -

Hij koos eenen man, met naam FE ku R & G zië,
dat is, den Geliefden des Heeren, tot zijnen reisge
noot. Deeze was een van de eersten der Abyssiniers ?

welken de Jefuiten tot het Roomschkatholijk ge
- I. DE E La

D d

.

-

loof
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loof bekeerd hadden, en die, tot zijnen dood toe,
in zijne belijdenis getrouw bleef. Hij was een
man van groote onvertfaagdheid en voorzigtigheid,
vrolijk en aangenaam in den omgang. -

Antonio Fernandez ging, in 't begin van Lente
maand des jaars 1613 , naar Godfjam op reis , al

waar Ras Sela Christos zich toen ophield. - Fe
kur Egzie was, reeds , vooruit gereisd, om zijne
huislijke zaaken eerst in orde te brengen. Hij had
tien Portugeezen medegenomen , van welken zes

hem tot Nari verzellen, en dan weder terug kee
ren, maar de andere vier met hem naar Indie fte

venen zouden. - De stadhouder hield dit reisge.
nootschap zoo lang bij zich , tot dat hij hun van

de Sjats en Gallas, twee Heidenfche natien, oost
waard, in de nabuurfchap van Nari woonende ,

leidslieden bezorgd had. Deeze natien moesten
hem ook gijzelaars geeven, en belooven , de kara
vaan op haaren weg te beschermen. Hij betaalde
die lieden zeer goed , om ze tot een eerlijk en

trouw gedrag des te meer optewekken.

-

Den vijftienden van Grasmaand, waren zij van
Umbarma, alwaar Sela Christos, toen, zijne leger

plaats had , op reis gegaan.

Hij had hun eene

wacht van veertig man, met fchilden en fpiesfen

gewapend, medegegeeven. - Het duurde niet lang,
of de moeilijkheden openbaarden zich. Omtrent

twee dagen gereisd hebbende, kwamen zij te Se
nasfee, de hoofdplaats der Gongas, een Heidensch
volk , welk eerst, onlangs, een opstand verwekt
had , en niet zoo zeer te ondergebragt , als wel
verstrooid was. - Zij wilden van een vrijgeleide

uiets hooren; maar betoonden, integendeel, eene
groote begeerte, om de reizigers, op hunnen weg,
-

-

-

-

- --
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te plonderen of te vermoorden. - Een der Por
tugeezen ging met Fernandez te rug , om bij Scla

hristos over, deeze wilden te klaagen.

Deeze

zond, terstond, drie bevelhebbers met het hoodig
krijgsvolk af, om de gemelde Heidenen te tuchti
gen, en den gezant, met zijn reisgezelschap, vei
lig door hun land te geleiden,

-

-

De Goiigas, de lucht hiervan gekreegen hebben
de, gaven den gezant het begeerde vrijgeleide , en
bragten hem , in drie dagen, tot Minee. Onder
welken haam eenige armhartige dorpen, dikwijls
verwoest, en dikwijls herbouwd, verstaan wor

den, gelegen ter plaats, daar de Nijl waadbaar is,
en de Mohammedaanfche kooplieden gemeenlijk
doortrekken naar Bizamo. - Dewijl de regentijd
reeds begonnen, en de rivier daardoor opgezwollen
was, moesten Fernandez en zijne reisgenooten de
rivier door middel van opgeblaazen beestenbuiden
overtrekken.

*

-

De afstand van Nari tot de dorpen Minee be
draagt vijftig uuren gaans zuidwaard.

De weg

derwaard, en de plaatsen, welken men op denzel:
ven ontmoet, zijn in mijne landkaart van Abyssinie

duidlijk aangetekend.

"? :
is niet bij

: * * *

nav het

zo r 2

:

Den volgenden
de reizigers in het
koningrijk Bizamo, door de Heidenfche Gallas be
- woond, Deeze kwamen hun, terstond, gewapend

te gemoet, eifchende, dat de vrijheid, om doof
hun land te trekken, moest betaald worden. Maar,
ziende, dat het reisgenootschap des gezants, ins
gelijks, de wapenen opvatte, lieten zij zich door
eenige stukken zout en grove katoenen lijwaaten

vergenoegen. - De wegwijzers, van Nari gezon
*

Dd »

den,
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den, om hen de gemelde Gallas te doen mijden,
leidden hen daarop door ongebaande voetpaden in
een dik bosch, daar zij, naauwlijks , door konden
komen. Zij bereikten, vervolgens, de rivier Ma
leg , doch konden geene waadplaats vinden. Dit
deed hen vermoeden , dat de leidslieden hen be

droogen hadden, en voorneemens waren, hen in dee
ze bosfchen te verlaaten. - Dan, den volgenden
dag, ontdekten zij eene waadplaats, en gingen

zonder zwaarigheid door de rivier. - Zij begon
den, toen , een weinig geruster te worden , naar
maat zij zich van de Wilden meer verwijderden ,
en het gebied van Nari meer naderden. - Een”
hoogen berg overgetoogen zijnde, kwamen zij te
Goni , daar zij eene bezetting onder eenen bevel
hebber van dat rijk vonden, die hen , uit hoofde
der aanbeveeling van Ras Sela Christos , met bij
zondere achting en blijdschap ontving, waartoe ech

ter het groote gefchenk, dat zij hem gaven, veel
ligt, sterk medewerkte.

Nari is de zuidlijkste provincie van het Abysfi
nifche rijk, maar wordt nog door zijne ingeboo

ren prinsen, die Beneros heeten, bestierd.

Zij

wordt, voornaamlijk aan de zuidoost- en noordzij
de , door de Gallas omringd. De inwooners krij
gen overvloed van goud van de nabuurige natien. Ten westen van Nari ligt een der onbekendste ge

westen van Afrika. De inwooners drijven een wei

:

mig
met Melinda aan de Indifche zee,
en met Angola aan den westlijken oceaan, door
middel der volken, die tusfchen beiden woonen. -

Nari wordt van het nabijgelegen Moorenland rijk
lijk met goud voorzien. Sommigen hebben be

weerd, dat de provincie zelve goudmijnen had;
maar, op naauwkeurig onderzoek, bevond ik, dat
-

'

,
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de ingezetenen het van den kant der Atlantische
zee kreegen.

Het koningrijk Nari ligt midden in eene vlak
te. - Veele rivieren, welke onder den vierden
en vijfden graad der noorderbreedte ontfpringen,
verfpreiden zich, uit gebrek van den noodigen val,
over dit vlakke land, en veroorzaaken van het zui
den, door het oosten, tot het noorden en noordwes
ten, groote moerasfen. - Aan den voet der bergen
en de zoomen der moerassen, is het land dicht met

koffijboomen begroeid, welke, zoo niet de eenig
fte , ten minste de grootste boomen in dit gewest
zijn. - Dan volgt het bergachtig deel van Nari,

dat hier en daar kleine, ongezonde , maar zeer
vruchtbaare , valeien heeft. - Hieraan grenst het

bergachtig land van Kaffa, welk in 't geheel geene
vlakten heeft. De inwooners, zegt men, worden
door een bijzonderen vorst bestierd. Ten tijde
van Melek, Segued, een weinig laater, dan de in
wooners van Nari, werden zij tot het Christen

dom bekeerd. - Wijl de Gallas hunne gemeen

fchap met Abyssinie hebben afgebroken, is het

twijfelachtig, of zij bij de bekentenis van het Chris
tendom gebleeven zijn. ... . ,,
: •
- De bewooners der hoogste landstreeken van Na
ri zijn, van alle de Abysfiniers, de minst zwarten ;
maar die aan de zoomen der moerassen woonen,

zijn volkomen zwart, en hebben de gezigtstrekken
en het kroeswollig haair der Negers. Doch die de

hooge landen , en nog meer, die de verbaazend
hooge bergen van Kaffa bewoonen, zijn niet eens
zoo bruin, als de inwooners van Napels en Sici,

lie. - Men verhaalt ook, dat, somtijds, op de
hooge bergen van Kaffa, en de verheven bergke

ten, Dyre en regio genaamd,
heeuw gezien is:Zoo"
Dd 3
.
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Zoo wel het hooge, als het laage, land van Na"
ri levert grooten overvloed van vee, graanen en al

De binnenlandfche

lerhande leevensmiddelen. -

handel wordt door middel van goud , dat gewoo

gen wordt, maar die op Angola en de koningrijken
aan de Atlantifche zee, met grove katoenen lij:

waaten, fpiesglas , koraalen en wierook, gedree
t

ven, is

De inwooners van Nari zijn ongemeen dapper. Zij zijn wel overwonnen, en uit hun laagland ge

dreeven; maar het gefohiedde door menigten, door
de gene natie op de andere, welke paarden had,
die zij in 't geheel niet kenden. - Thans, bin
men de bergen bepaald, en door moerassen en bos
fchaadjen omringd, slaan zij de Gallas op de vlugt,
zoo dikwijls zij hunne grenzen te na komen. - In
deeze geveehten zijn die inwooners van Nari gevan
gen gemaakt, welken de Mohammedaanfche kooplie

den, te Gondar, tot flaaven verkoopen. In Konstanti

nopel, Indie en Kairo, worden de vrouwen uit dit
gewest, als flaavinnen, meer geacht, dan eenige an
deren, en de mannen voor trouw, werkzaam en
verftahdig gehouden. -- Beide fexen hebben een

vrolijk en liefderijk karakter, en wanneer zij goed
behandeld worden, zijn zij hunnen heeren zeer on
derdaanig. - ; Naria en Kaffa hebben eene bijzon

dere taal, van de nabuurigen geheel en al onder
a 1, 2

fcheiden,
»o-2 -

.
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EZonderling is het, dat de Jefuiten er nooit aan
gedacht hebben, de inwooners van Nari te bekee

rent. Daar was, echter, goud en onkunde genoega
om hen daar toe uiteengodigen. De zachtheid der

zeden van dit volk: en hunne trouwe jegens , en
verknochtheid aan hunne meesters, zouden ook,
€ ,-,
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in de hand dier vaderen, van groot nut geweest zijn,
En hadden zij eens vasten voet in dit land gekree

gen, dan zouden zij, toen FA c1 LID As de Roomsch
katholijken, in Abysfinie , zoo zwaar vervolgde,
hier, een veilige fchuilplaats gevonden hebben.
De gezant en zijn reisgenootschap kwamen, in
zes dagen, aan de verblijfplaats van B EN E R o, den
vorst des lands, die Sjoem genaamd wordt. - Hij

ontving hem eerst koel, wijl een dweepachtig Abys
finisch monnik allerhande nadeelige geruchten van

hem uitgestrooid had, als , bij voorbeeld: dat hij
naar Indie ging, om Portugeefche troepen te haalen,
en Nari te verwoesten.
Benero, daardoor verschrikt, wilde hun niet toe

laaten, een anderen weg, dan door Bali te neemen,
eene provincie, welke, eertijds, tot Abysfinie be
hoord had, maar door de Gallas daarvan gefcheiden
was. - Zij ligt ten noordoosten van Nari , en

ten westen van Adel, waardoor het van de zee afge
zonderd wordt. - Deeze weg zou hen naar kaap
Gardefan geleid hebben, en de langste niet alleen,
maar ook de gevaarlijkste geweest zijn, welken zij te
land konden neemen. Die naar Melinda was de kort

fte, en daar vonden zij eene ftad, vol kooplieden ,
die op de Portugeefche bezittingen in Indie handel

dreeven, en zich met de religietwisten in Abyssinie
niet bemoeiden.

i

- De fjoem, in zijne veiligheid voorzien hebbende,

vergunde den reizigeren, echter, naderhand, hun
nen weg, westwaard, doorden kleinen staat Djindsjiro
voorttezetten, zo Hij beval hen aan eenen gezant van

dien vorst, welke, toen, in zijn land was. - Na

vier lange dagreizen door landen, welken de Gallas
Dd4
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gantsch
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gantschlijk verwoest hadden, kwamen zij , ein
lijk, aan eene groote rivier, welke de Portugee.
Zebiee noemen, maar die anders, wegens haare klei

naar gefmolten boter gelijkende , Kibbiee heet;
welk boter betekent. -

Deeze rivier omstroo

een groot gedeelte van het koningrijk Dsjindsjiro.
Nari is, zoo het fchijnt, het hoogste land van

geheele schiereiland Afrika, zoo dat hier veele ri
ren ontstaan; welke, deels, naar de Kaap de G
de Hoop, deels, naar de Middelandfche zee haa
loop neemen. In de naast bijgelegen breedten reg
het bestendig, zoo dat deeze ftroomen telkens
water zijn. - Het reisgenootschap vond het

der rivier vol groote rotsen, en het was eene
vaarlijke onderneeming, dezelve over te trekke
want van den oever tot de naaste rots had men b
men gelegd; van deeze weder eenen tot de volgen
en zoo verder tot den tegenover gelegen oever.
De boomen waren zoo zwak, dat zij van het
wigt van een enkelen perfoon doorboogen. De stro
ruischte ontzaglijk, en de hoogte was zoo gro

dat men ligt duizelig zou worden, wanneer men
de brug naar beneden zag. - Intusschen had
land aan dit ongemak zijne veiligheid te danken.
Gallas werden daardoor verhinderd, hetzelve.

plonderen en te overheeren. Het kostte veele m
te, eer de zendelingen deezen [troom konden om
komen.
Terstond na hunne aankomst in dit rijk, verze
ten zij gehoor bij den koning; doch hetzelve w

acht dagen uitgesteld; wijl de koning zeer bezig w
om door tooverijen geestbezweering het oogmerk h
ner aankomst te ontdekken. - Eindelijk liet hi

gezanten ter gehoor toe. De koning zat in eene gi
-

-
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te galderij, van vooren open, gelijk een balkon, met

trappen van buiten, langs welken hij, naar zijn
welbehaagen , op en neerging. Toen de brief des
konings van Abysfinie hem overgegeeven was,
kwam hij van de galderij beneden , en vroeg naar
des konings welftand. Daarna keerde hij naar zijn
balkon te rug, las den brief, en handelde met den
gezant, door middel van een tolk.
f:

2 x-

-

-

- Vervolgens overhandigden zij hunne gefchenken,
die in cits , katoenen lijwaaten, en andere Oostin
difche waaren bestonden. - De vorst deed den

gezant een tegengeschenk, naamlijk, een aartig jong

meisje, maar welk Fernandez te rug zond , wijl
een Christlijk priester geene meisjes mogt bij zich
hebben. De koning nam zijn gefchenk te rug, en

zond hem, daartegen, een slaaf en een fchoon
muilezels

-

•

•

-

De kleur der inboorlingen van dit land is nage
noeg zwart ; doch het is een andere foort van
zwart, dan dat der Negers. 'De gezigtstrekken zijn

regelmaatig en teder. - Zonderling is het, dat in
dit rijk alles door toverkunde geschiedt. De flaa
ven, welken zij niet kunnen verkoopen , offeren
zij den duivel op. Bij alle hunne plechtigheden
wordt menfchenbloed vergooten. Hoe verre deeze
vervloekte gewoonte zich zuidwaard uitstrekt, weet

ik niet : maar deezen staat van Dsjindsjiro zie ik

aan als de aardrijkskundige grenzen van het rijk des
luivels, aan de noordzijde van den evenaar, in het

groote Afrikaansch schiereiland.
's
»
- : - -- -- *

**

*

*

-

-

" ,
. *

Het koningrijk is wel in eene familie erflijk; doch
het valt niet op den oudsten zoon-, maar de edel
lieden hebben het recht om te kiezen. - Als de
Dd 5
kos.
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koning sterft, wordt zijn lijk in een fijn lijnwaat
gewonden , en de huid eener koe, die versch ge
flagt is, daarom geslagen. - Dit gefchied zijnde,
vlugten de prinsen in het woud, en verbergen zich
in de bosschen. De kiezers volgen hen , en klop
pen overal, als of zij wild zochten. Eindelijk komt
'er een roofvogel, dien zij in hunne taal liber noe

men. Deeze zweeft zoo lang boven den persoon,
die tot koning bestemd is, en maakt zoo lang een
groot geraas, tot dat hij ontdekt is. - De nieu
we koning, wanneer hij gevonden is , gedraagt
zich volkomen als een wild dier. Hij valt woedend
aan opvallen, die hem omringen. 1. Hij verzet zich
uit alle magt tegen hen, wondende en doodende al
len, welken hij bereiken kan, zonder onderscheid,

tot dat hij, eindelijk, overweldigd, en op den troon
gesleept wordt, . . .
-

's,

Ondertusschen volgt het niet, dat hij , die hem

vindt, hem ook ter krooning leidt : want er is
eene familie, welke het recht heeft, om deeze eer
den eersten bezitter te betwisten. Om deeze re
den, vallen zij het volk, in wiens hand hij is, op
hunnen weg uit het woud aan, en er volgt een
gevecht, waarin verscheiden gedood of gewond

worden. Bijaldien deeze laatsten hem met geweld
kunnen wegneemen, genieten zij alle de eer, welke
hem toekomt, die hem koning maakte.
,,
zi zij: <t

C!

:-*
.. :

-

1

--

-

-

--

-

-

a Eer hij zijn paleis binnen treedt, moeten er
- twee menschen gedood worden; een aan den voet

van den boom, waardoor zijn huis voornaamlijk
onderschraagd wordt ; de ander: aan den drempel
zijn er deur, die dan met het bloed van dit offer
besmeerd wordt. - En het is zeer zonderling,
dat de bijzondere familie, welker voorrecht het is,
- --

g:

" " -

op
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op die wijs, geflagt te worden, wel verre van
zulks te mijden, integendeel roem daarop draagt,
en zich zelven vrijwillig opoffert. - Doch laaten

wij tot onze reizigers te rug keeren. Hunne reis oostwaard voortzettende, kwamen
zij in het koningrijk Kamhat, dat van Abyssinie af
hangt, en hielden halte in deszelfs hoofdplaats San

gara. - In deszelfs nabijheid woonen de G UR.A

GU Es in armhartige dorpen, doch meest in gaten
en holen van bergen. - Nadat zij daar aan groo
te gevaaren waren bloot gesteld geweest, kwamen
zij in een klein rechtsgebied, Alaba genaamd, van
Abyssinie onafhanglijk.
:
»

-

:

De Moor A1. IKo, stadhouder van hetzelve, was

reeds tegen de reizigers ingenomen, en wilde hen
niet verder laaten trekken. Zij werden in de ge
vangenis geworpen, daar verscheiden Portugeezen
in ftierven, - Eindelijk moesten zijn, eerst naar
Kambat, en van daar naar Gorgora te rug keeren,
zonder dat hunne reis eenig ander nut had voort"

gebragt, dan eenige bijdraagen tot verbetering der
aardrijksbeschrijving te leveren. ,

,

,

De religietwisten

en

hielden,

in Abysfinie, nog ge
ftaadig aan. Op des koningsbevel, mogt niemand,

voortaan, ontkennen, dat er twee natuuren, doch
in eenigheid des perfoons vereenigd , in c H RIS

Tus waren. Al wie zulks durfde loogchenen, zou

zeven jaaren lang gestraft worden; -, Dan, de

boena liet eens tegenverklaaring bekend maaken;
dat
die geenen, welke beweerden, dat er twee na:
tuuren in ::::::::::: in den ban zouden
gedaan worden.
** - ;

-,
----

-- - - - - -

*
-

-

-
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* Deeze twisten deeden het rijk vreeslijk fchud

den. Zij gaven gelegenheid tot eene famenzwee
ring tegen den koning, die , echter , mislukte. -

De Roomschkatholijke priesters gingen, intusschen,
voort, de uitbreiding van hunnen godsdienst te be
vorderen. - Een ander twist ontstond er over
het onderhouden van den Joodfchen fabbath , of
het oeffenen van den openbaaren godsdienst op Sa

turdag; 't welk de koning, insgelijks, streng ver
bood, willende hij, dat de openbaare godsdienst

oefening, voortaan, op Zondag zou gehouden wor
den. - Over beide deeze twisten, ontstonden
twee hevige oorlogen, die beiden gelukkig voor den
koning eindigden.
* - ' ,
* *
**
Socinios was, tot hiertoe, niet verder gegaan,
dan verordeningen , betreffende de twee bovenge
melde stukken, te maaken. Maar, de muitelingen te

onder gebragt hebbende, besloot hij openhartig te
werk te gaan. - Ten dien einde, ontbood hij

Peter Paez bij zich in de provincie Foggora. Hij
verklaarde hem zijn besluit, om den Roomschka
tholijken godsdienst aanteneemen. Tot een bewijs
van de oprechtheid zijner bekeering bragt hij bij ,
dat hij zich van alle zijne vrouwen, welken hij
in menigte hield, ontdaan , en alleen de eerste, de

moeder van zijnen oudsten zoon, die tot zijnen op
volger
bestemd was, » behouden
had.
- is
* . *
s
*

*

* *

* .

"Dit alles vooraf gegaan zijnde, deed hij, in 't
openbaar, in handen van den zendeling Paez , af

ftand van de Alexandrijnsche geloofsbelijdenis, en
omhelsde de Roomschkatholijke ; 't welk omtrent
het voorste van het jaar 1623 gebeurde. -

Kort hierna leed de koning, en leeden de Roomsch
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katholijken, in Abysfinie, een groot verlies in den

persoon van Paez. - Des konings belijdenis aan
genomen hebbende, keerde hij, zeer verblijd, naar
zijn klooster te Gorgora te rug, daar hij, op zij
ne reis al te veel verhit zijnde, bij zijne aankomst

de koorts kreeg , waaraan hij , den derden van
Bloeimaand, 1623, overleed.

-

PETER PAE z was zeven jaaren, in Arabie,
gevangen, en negentien jaaren , in Abysfinie, zen
deling geweest, in de ergste tijden, en gevaarlijkste
omstandigheden, daar hij zich , altijd , met roem
uit had weeten te redden. Hij was lang en van
eene gezonde gesteldheid. Hij had een zeer goed
en welgeoeffend verstand. Hij bezat groote kennis
in de Godgeleerdheid, en in de Latijnfche, Griek
fche en Arabische taalen. Ook was hij een goed
wiskunftenaar, een voortreflijk werktuigkundige,
en een uitmuntend bouwmeester. Met een woord:

hij was, door eigen oefening, fchilder, metselaar,
fchrijnwerker, beeld- en fteenhouwer, fmit en land
bouwer. In zijn zedelijk karakter muntte hij uit

in vriendlijkheid, spraakzaamheid, onschuldige vro
lijkheid, medelijden , nedrigheid, lijdzaamheid en
ftandvastigheid in het onderwijs der jeugd. - Geen
wonder, derhalve, dat hij zich veele vrienden ver
worven , en , daardoor , de uitbreiding van den

Roomschkatholijken godsdienst in dit rijk niet wei

nig bevorderd had.

* **

Eenigen tijd na zijnen dood, den tweeden van
Bloeimaand 1625, kwam AL PH oN sUs ME N DE z,

een gebooren Portugees, die, in 1624 , te Lisfa
bon tot patriarch gewijd was, te Bilur, in het ko
ningrijk Dankali , aan , en werd door des konings

broeder allervriendlijkst ontvangen. - In Winter
-

maand

430 DE REIS VANJ. BRUCE VERKORT.
maand deszelven jaars, had hij het eerste gehoor
bij den koning te Gorgora. Op bevel van Soci
nios, werd er een zetel, even zoo hoog, als die

des konings, naast hem , aan zijne rechterhand,

geplaatst. - In dat gehoor werd vastgesteld, dat
de koning, den elfden van Sprokkelmaand des vol

genden jaars, zijde gehoorzaamheid aan den Room
fchen stoel door een eed (a) zou bekrachtigen. Deeze plechtigheid werd, op den bestemden dag,
-

- 1

,

inet

-

(a) Om den leezeren te meer genoegen te geeven,
zal ik de moeite neemen, den eed zelven, vertaald,
hierbij te voegen. Hij luidde aldus :

-

t

*, Wij, Sultan Segued, keizer van Ethiopie, gelooven
, en belijden, dat S. Petrus, overste der Apostelen,
, door cHR1st Us, onzen Heer, tot hoofd der gehee

, le Christen kerk was aangesteld, en dat hij hem het
, oppergebied en de heerschappij over de geheele wae

, reld gaf, toen hij tot hem zeide : Gij zijt Petrus , en
3, op deeze petra zal ik mijne gemeente bouwen ; en ik wil u
, geeven de fleutelen van het koningrijk der hemelen. En

, wederom 1 toen hij zeide ; weid mijne fchaapen. Ook
, gelooven en belijden wij, dat de paus van Rome,
, wettiglijk verkooren, in de regeering, de waare op
, volger van S. Petrus, den Apostel, is ; dat hij dezel
, ve magt, waardigheid en voorrang, in de geheele
, Christen kerk, bezit : en aan den heiligen vader UR
a, BAN U s den Ac HT ST EN van dien naam , door de
, barmhartigheid van o o D, paus en onzen heer, en aan

, zijne opvolgers in de regeering der kerk, belooven,
, aanbieden en zweeren wij waare gehoorzaamheid, on
, derwerpende wij, met nedrigheid, onze perfoonen en

, rijk, aan zijne voeten. Zoo helpe ons ood en deeze
, heilige Evangelien!” - - -

-

- ----
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met groote staatfij, volbragt. De patriarch deed,
bij die gelegenheid, eene lange reedevoering in de
Portugeefche taal, waarin veele Latijnfche aanhaa
lingen voorkwamen, die, gelijk de Jefuiten zeggen,
verwonderlijken indruk op den koning, en zijnen

broeder, gemaakt heeft, fchoon geen van hun een
woord Portugeesch of Latijn verstond. Na dien eed, welke ook door den kroonprins,
de ftaatsdienaars, de hooge en laager amptenaars
gedaan werd, werd een plechtige ban uitgefproo
ken tegen allen , die de gebruiklijkheden der
Roomschkatholijke kerk niet naauwkeurig waarna
men. De elfde van Sprokkelmaand was een merk

waardige dag, welke in de gefchiedenis van Abys
finie zeer groote gevolgen had.
De Roomschkatholijke patriarch volgde ras het

geweldig voorbeeld, door Socinios , bij zijne af
zweering der Alexandrijnfche geloofsbelijdenis, ge
geeven. - De Abyssinische geestlijkheid werd op
nieuw gewijd, gelijk ook hunne kerken ; bejaarde
menfchen zoo wel , als kinderen, wederom ge
doopt; de jaarfeesten op die tijden, en op die wij
ze gevierd , als in de Roomschkatholijke kerk ge
bruiklijk is; de befnijdenis, veelwijverij en echt
fcheiding voor altoos afgefchaft; en de verfchillen,
die daarover ontstonden, trok de patriarch alleen
voor zijne geestlijke vierfchaar.
» '
Doch het bleef nog hierbij niet. De patriarch
begon inbreuk in des konings voorrechten te doen.
Door zijne stoutheid verbitterde hij alle menschen

tegen zich ; wijl het fcheen, als of hij alles aan
zich trekken , en de magt van alle ftanden in het
-

-

ko
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koningrijk verzwakken wilde. - Eene zonderlin
ge gebeurenis bragt, vooral, zeer veel toe, om
het volk tegen de Roomschkatholijken op te rok
kenen. Ik zal ze kortlijk verhaalen:
De Jefuiten hadden de vreemde gewoonte , om
godsdienstige fehouwfpellen te vertoonen. In dee
ze klugten fpeelde de duivel altijd voor hansworst,
Hij ftak buskruid en voetzoekers aan , en deed al
lerhande wonderlijke treeken. Zoo lang de orde
duurde, zetten zij, in verscheiden Roomschkatho
lijke landen van Europa, deeze geestlijke fchouw

fpellen voort; gelijk ik ze zelf, te Madrid, dikwijls
gezien heb. - Deeze gewoonte behielden zij ook
in Abyssinie. Daartoe was noodig, dat zij zwart
gemaakte, met vreeslijke maskes en gefpleeten

klaauwen voorziene perfoonen op het tooneel brag
ten.

De Abyssiniers, van deeze vermommingen

niets verstaande, verfehrikten bij de eerste verfchij
ning derzelven zoodaanig, dat zij de vlugt namen,
en luid fchreeuwden: - ,, Deeze Franken hebben
duivels met zich in ons land gebragt.”
Deeze ondraaglijke heerschzucht

des: patri

archs viel allen Abysfinieren in 't oog. En van dit

tijdstip af, moogen wij den ondergang der Roomseh
katholijken in Abysfinie dagtekenen. - De kos
ning zelf deed den eersten flag. Hij eischte van
den patriarch , dat hij het gebruik der oude Abys
finifche kerkgebeden, door hem zelven naar den
fmaak der Roomschkatholijke kerk veranderd , zou
toelaaten. - Dit, als ten hoogste redelijk, kon hij
niet weigeren. Doch , welk was het gevolg daar
van ? Niet minder, dan dat de Abyssiniers, tot

eenen man toe, hunne oude kerkgebeden, zonder
eeni

:
-
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eenigen der veranderingen, door den patriarch daar
in gemaakt, weder aannamen. - Dit gebeurde
omtrent het jaar 1627.

Doch, omtrent deezen tijd, deeden de Gallas, we
der, een hevigen inval in de provincie Godfjam ,
en, daarenboven, verwekte TE KLA Ds JE oR Dsj 1 s,

des konings behuuwdzoon, een zwaaren opstand;
welk een en ander den vorst eenigen tijd bezig hield.
Ondertusschen had Socinios zijnen zoon Faci

lidas aan 't hoofd zijner

krijgsmagt geplaatst. -

Deeze prins werd voor een vijand van den Roomsch
katholijken godsdienst gehouden ; maar hij gedroeg
zich zoo voorzigtig, dat men zijne waare gezindheid

niet doorgronden kon. - De dwinglandij der geest
lijke regeering werd , ten deezen tijde, zoo druk

kend voor de geheele natie, dat een ieder zijn oog
op Facilidas gevestigd had, en hoopte, dat hij de

Roomschkatholijken zoo niet ondersteunen en be
vorderen zou, als zijn vader gedaan had. - Al
lerhande listen werden er in 't werk gesteld, om den
koning tegen de Jefuiten opterokkenen. Onder an
deren bedacht men ook de volgende streek :

Een monnik drong, op zekeren dag, tot in des
konings vertrek door, en riep met luide stem :

, Hoor den gezant van GoD en van de maagd M A
R 1A ! Sedert drie dagen ben ik van den dooden op
gestaan. God heeft mij, in het paradijs, tot zich ge
roepen, en mij met deeze boodschap tot u, o koning,

gezonden: dat gij, binnen veertien dagen, tot defi
godsdienst uwer voorvaderen moet wederkeeren, of
- anders op eene vreeslijke wijze zult gestraft wor

den.” - Socinios vroeg den man: ,, Waarvan daan

komt het, dat gij zoo dik, vet en glad zijt, offchoof
I. D EE L.

E e

gij
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gij eerst zoo onlangs het graf verlaaten hebt?”
De monnik antwoordde : ,, In het paradijs, (dankte
hij G on) was overvloed van alles ; men had er

goed brood, goeden wijn, befchuit en konfituuren.”
Waarop Socinios hernam : ,, Het zou onverant
woordlijk zijn, hem van eene zoo goede plaats lan
ger aftehouden; hij zou boodfchappen, dat hij in
zijn aangenomen geloof wilde leeven en fterven; en,
om die boodfchap des te fpoediger in de andere wae
Teld overtebrengen, had hij bevel gegeeven , om
hem fpoedig aan eenen boom voor het paleis opte
hangen.” - De gezant verloor, op deeze tijding,
den trek naar den wijn, de konfituuren en andere
fpijzen des hemels, en herriep zijn gezantschap. De
koning fchonk hem vergifnis, op de voorspraak der
hovelingen, welke oordeelden, dat het eer genoeg

voor eenen sterveling was, reeds eenmaal in het Pa
radijs geweest te zijn; men moest deezen man nog
op de aarde laaten. Doch de gemeene man hield zijn
gezantfchap voor waar, en het verwekte in zwakke

gemoederen groote twijfeling.
De koning werd, eindelijk, verdrietig, en onge

duldig over den hoogmoed, dien de patriarch, bij
alle gelegenheden, liet blijken. Ook krenkten hem

niet weinig de menigvuldige muiterijen, welke, over
het invoeren van den Roomschkatholijken godsdienst,
onder aanvoering van verscheiden aanzienlijke op
perhoofden, in zijn koningrijk, ontstonden. Het
openbaarde zich hoe langer hoe duidlijker , dat het
voornaame oogmerk der Jefuiten was, Abysfinie tot
cene Portugeefche provincie te maaken.
Middelerwijl ontstond er, onder ME LK A c HR 1s
T os , weder een nieuwe muiterij in de provincie

Lasta. De koning maakte zich gereed, om, niette
gen
*
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genstaande zijne hooge jaaren, tegen die voorstan
ders des Alexandrijnfchen stoels te veld te trek

ken. Doch hij vond weinig genegenheid onder zijn
volk, om tegen Melka Christos te vechten.

Dit

bewoog hem, een gebod te laaten uitgaan, dat al
wie verkoos des Woensdags te vasten, in plaats

van des Saturdags, volkomen vrijheid daartoe had.

Zoo draa dit den patriarch ter ooren kwam,
fchreef hij een scherpen brief aan den koning, hem

bestraffende, dat hij, slechts een lidmaat der kerk
zijnde, zich met het bestier van geestlijke zaaken
bemoeide ; hij dreigde hem met het voorbeeld van
koning U zIA ; en drong er op aan, dat hij zijn
gebod zou herroepen. - Over zijne dreiging met
de ftraf van Uzia, toonde de koning zich zeer ge
belgd op den patriarch.
Nogthans ging de veldtogt tegen de muitelingen
in Lasta door.

Prins Facilidas had het geluk ,

hen, den zes en twintigsten van Hooimaand des jaars
1631 , gantschlijk te verflaan. - Den volgenden
dag nam de prins zijnen vader mede naar het flag
veld, wees hem de duizenden der gesneuvelden, en
zeide: ,, deeze waren geene Heidenen, noch Mo
hammedaanen, maar Christenen ; onlangs uwe on

derdaanen, uwe landgenooten, uwe nabestaanden;

door deezen te dooden, drijft gij het zwaard in
uw eigen ingewand.”
De koning antwoordde niets ; maar den volgen
den dag, zond hij eene verklaaring aan den patri
arch , dat hij aan alle zijne onderdaanen vergun
de, tot het geloof hunner voorvaderen, volgens de
leer der Alexandrijnfche kerk, weder te keeren, en

de mis van hunne eigen priesters te hooren ; en
Ee 2

dat
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dat hij de
afgestaan.

regeering

aan zijnen zoon Facilidas had

Dus viel het geheele gebouw van het Roomsch
katholijk geloof en de heerschappij der kerk van
Rome, in Abysfinie, op eenen dag.
Deeze afkondiging geschiedde den veertienden van
Zomermaand des jaars 1632. Naderhand bemoeide
Socinios zich met de zaaken des lands niet meer.

Hij overleed , den zevenden van Herfstmaand des
zelven jaars, en werd door zijnen zoon, met groo

te staatfij, begraaven in de kerk van Ganeta Jefus,
welke hij zelf gesticht had.
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F A C 1 LID As, of, s UL TAN SE GUE D.

Van 1632 tot 1665.

Faert in As zocht, terstond, bij de aanvaarding
der regeering, de zaaken van den godsdienst in or
de te brengen. - Dewijl nu de Alexandrijnfche
geloofsbelijdenis in Abyssinie hersteld was, beval
hij den patriarch en de Jefuiten, zich , op staande
voet, naar Fremona te begeeven , en aldaar zijne
verdere bevelen aftewachten.
Ee 3

Toen

v
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Toen de patriarch zag, dat zijne pooging, om
den flag door nieuwe vergunningen afteweeren ,
vruchtloos was, zond hij, met overleg der overige

Jefuiten, HIE R oNY MU's Lo Bo, den beruchtsten
en doorfleependften Jefuit der geheele bende, eerst

naar den onderkoning van Indië, en, vervolgens,
naar Spanje , ten einde eene vloot en krijgsmagt te

verzoeken, om , met hulp derzelve, het geheele
rijk onder het juk te brengen.

*

„’

De koning, die al dat 'er omging, vernam, rasont
dekkende, dat de Jefuiten een groote menigte schiet
geweer en buskruid te famen gebragt hadden, ge
lastte hen, al dien voorraad overteleveren, en naar
Mafuah te vertrekken. - De patriarch hield zich
eerst weigerachtig ; doch des konings standvastig

heid deed hem besluiten, de geweeren en het bus
kruid overtegeeven. Dan , aan het vertrek naar
Mafuah, met alle zijne broeders, was niet te den
ken. Integendeel, weeken zij naar den Baharna
gasj, Jo HAN NE. s A KAY, die, toenmaals, aan 't

muiten geslagen was, verzochten zijne bescherming,
en verkreegen dezelve gereedlijk. Zij begaven zich
naar Addikota, eene sterkte op eene steile loodrechte
rots, die maar één toegang had. - Doch het

duurde niet lang, of zij ondervonden, hoe weinig
ftaat op deezen beschermer te maaken was. Onder
voorwendsel , dat zij daar niet veilig waren, zond

hij hen, gestaadig, naar andere, en zeer ongezon
de, plaatsen. Dan, zij bedachten eene list, om zijne

gunst te herwinnen. De Baharnagasj was, thans,
sterk bezig, om een schat te zoeken, die, gelijk
eenige monniken hem hadden diets gemaakt, onder

zeker gebergte verborgen lag. Doch de duivel, welke
dien fchat bewaarde, had zijne

voorgangers , fteeds,

belef, denzelven te verkrijgen. Ondertusschen be
-
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-
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loofden zij, hem behulpzaam te willen zijn , om
dien te bemagtigen. De duivel was blind en lam

geworden , en daarenboven op reis ; ook bedroefd
wegens den dood van eenen zoon, de eenige hoop

zijner duivelfche familie : zoodat hij zich, wegens
zijnen fchat, niet veel bekommeren zou. - Maar,
al kwam hij ook; dan hadden zij een ouden mon
nik, die hem bezweeren , en de plaats, daar de
fchat was, aanwijzen zou. De klucht begon, maar
zij mislukte. Men groef, en vond wel fteenen, doch

geen goud. Dan , de Jefuiten gaven de fchuld 'er
van aan den Baharnagasj , omdat, naar hun zeg.
gen, zijn geloof te zwak was.
Facilidas, van de fchuilplaats der Jefuiten kennis
gekreegen hebbende , begeerde, dat zij uitgeleverd
zouden worden. Doch de Baharnagasj weigerde
zulks ; en de koning kon flechts zijne wraak oef
fenen aan die Jefuiten, welke in het rijk gebleeven
waren ; die ook allen, op bevel van Facilidas, een

geweldigen dood moesten ondergaan.

De koning was, echter, nog gestaadig, in vrees,
dat de Jefuiten, 't zij uit Indie, of uit Portugal, een

groot deel Portugeefche troepen in het rijk mogten
brengen. Om zulks te verhinderen , floot hij met
de basfa's van Mafuah en Suakem een verdrag, om,

door het fluiten hunner havens, den Portugeezen
den toegang naar Abyssinie aftefnijden. . . . . . . .
* *

Te Rome fchreef men deeze groote, en voor de
Roomschkatholijken, in Abysfinie, zoo doodlijke
omwenteling, met recht , , toe aan de bijzondere
handelwijs der Jefuiten, aan hunnen hoogmoed en
heerschaucht. - Men zond-, derhalve , van we

gens de vergadering, de Propaganda Fide, zes Ka
pucyner monniken, allen Franfchen van geboorte,
Ee 4
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met befchermbrieven des Turkfchen keizers , der
waard. Twee van dezelven zochten over de Indi
fche zee , dat is , van Magadoxa, naar Abysfinie

te komen, maar werden door de Gallas gedood ,
toen zij maar een zeer korten weg in hun land had
den afgelegd. - Twee drongen door tot in Abys

finie, doch werden, terstond, dood gesteenigd. De twee overigen , het lot hunner medebroederen,
te Mafuah verneemende , en op de kroon der mar
telaaren niet zoo zeer gesteld, als de Portugeefche

zendelingen, keerden voorzigtiglijk van daar terug,
en bragten de tijding van dit ongelukkig gevolg
naar Rome,

,

-

**

,

Naderhand werden drie andere Kapucynen naar
Abysfinie gezonden ; doch Facilidas, nopens hun
ne komst onderrecht , had den basfa van Suakem,
reeds, verzocht, om ze , naar hunne verdiensten,

te ontvangen. - Het gevolg was , dat hij ze,
terftond na hunne aankomst, liet onthoofden. De

huid werd van hunne hoofden en aangezigten af
getrokken, en aan den koning van Abyssinie ge
zonden, opdat hunne kleur hem overtuigen mogt,
dat zij Europeërs, en de gefchooren kruin , dat

zij priesters waren.

'

* **

* * **
* **

r:

-

* **

Het was ook, noch onder deeze, noch

onder de

volgende regeering, mooglijk, weder Roomschka
tholijke zendelingen in Abyssinie intevoeren.
f**,
*

**
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*
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Toen Facilidas zijne onderdaanen tot de gehoor:
zaamheid aan de Alexandrijnfche kerk te rug had
gebragt, zond hij gezanten naar Alexandrie, om
een aboena van daar te verzoeken. - Middeler
wijl oorloogde hij gelukkig tegen ME L KA CH R 1 s

Tos, tegen de Gallas, de Agows en andere muis
-

ten
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tende onderdaanen. -

In den oorlog tegen de

oproerige inwooners van Lasta , gebeurde er iets,

't welk ik, om zijne zonderlingheid, niet onaange
tekend kan laaten:

l

In Lentemaand des jaars 1638, lag de koning,
met zijne krijgsmagt, in de vlakten van de provin

cie Lasta, terwijl de muitelingen de toegangen tus
fchen de bergen bezet hadden. In dien stand leed
het heir 'niet alleen veel door hongersnood, maar ,
bijna de geheele krijgsmagt kwam door koude om ;

't geen in deeze breedte eene zeer merkwaardige
om ftandigheid is. -

Lasta is flechts 12° noord

waard van den evenaar gelegen, en het was, toen,

omtrent de lentedag en nachtëvening; zoo dat het
maar de afstand van 12° fcheelde , óf de zon was

in het zenith, van Lasta; en zij bleef twaalf uuren

boven den gezigteinder. Des niettegenstaande, heb!
ben wij, hier, een voorbeeld, dat eene krijgs
magt, niet van vreemdelingen, maar van inboor

lingen, van koude verongelukte, toen er slechts

de geringe afstand van 12° aan ontbrak, om de
zon vlak boven hunne hoofden te doen staan.
*.

* . *

I

"
- [

Vervolgens ontstonden er weder nieuwe oulus

ten, aan wier hoofd Claudius, de broeder van :
cilidas, was. • Doeh hij werd overw:nen, en naar
den berg Wentsjee gebannen.

..!Iev:

u - uwe .

Facilidas overleed, na eene lange en gelukkige
regeering, den dertigsten van Herfstmaand 1665,
in vreede, en werd te Azazo begraaven.

" Na den dood van Bernard Nogeyra, den laatsten
zendeling, kreeg men geen bericht van 't geen 'er

in Abyssinie gebeurde, dan door middel der Hol
*

-

Ee 5

land

-
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landfche volkplanting te Batavia , alwaar Abysfini
nifche kooplieden waren aangekomen , en de ar
beidzaame Jo B Us L U D o L F Us briefwisseling on
derhield.

" ,

-

HAN NEs de I, of oE LA FE SE GUE D.
Van 1665 tot 168o.

HANNE s volgde zijnen vader in de regeering

op.

Hij was een vreedelievend en godsdienstig

vorst , doch niet vrij van bijgeloovigheid. Hij
hield zich veel met kerklijke zaaken bezig. Onder anderen beval hij , dat de Mohammedaa
nen geen ander vleesch mogten eeten , dan 't

geen door Christenen geflagt was. - Ook liet liij
alle de Roomschkatholijke boeken, door de Jefui

ten in 't Ethiopisch vertaald, bij een vergaderen,
en op eenen hoop verbranden.
In zijnen tijd, werd de tweede Abysfinifche kerk
vergadering gehouden , over verfchillen , tusfchen
de monniken van s. E Us TAT H I Us en die van
Debra Libanos ontstaan.

Hij stierf, na eene vijftienjaarige regeering, den
negentienden van Hooimaand 168o, en werd te

Tedda begraaven.
Y A s o Us

Van

1 68o tot

de I.

17 o 4.

YAso Us was de opvolger van zijnen vader op
den troon, met goedkeuring van het geheele ko
ningrijk.

t*, ** . * : .

.

r

*
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Nadat hij de zaaken, de kerk betreffende, in or
de had gebragt, vestigde hij zijne aandagt op die
van den staat. - Reeds in den beginne zijner re
geering, ondernam hij eene reis, welker weergaé
geen vorst van Abysfinie ooit gedaan had, en die

hem eene algemeene achting en liefde verwierf. 't Is bekend, dat alle de koninglijke prinfen , uit
genomen de erfgenaam des troons , op zeker ge
bergte gevangen worden gehouden. Thans was het

gebergte Wentsjnee daartoe bestemd. Hij kreeg lust,
zijne nabestaanden daar te bezoeken, deed eene reis
derwaard , verzeld door den adel, en hield zich ,

eene maand lang, aan den voet van het gebergte
op.

Onder de koninglijke prinsen, die hij, van het

gebergte, in zijne tegenwoordigheid liet komen,
was ook nog Claudius , de zoon van Socinios, die
het eerst naar deezen berg gezonden was door zij

men broeder Facilidas, den grootvader van Yafous.
Vervolgens verscheenen de zoons van Facilidas, met

hunne afstamlingen; insgelijks zijne eigen broeders.
Het gezigt van zoo veele edele bloedverwandten,
fommigen reeds hoog bejaard, anderen in den bloei

van hunnen leeftijd, en etlijken nog kinderen, doch
allen in flenters en bijkans naakt, maakte zoodaa

nigen indruk op den jongen koning, dat hij in traa
nen uitborst. Den bejaarden betoonde hij eerbied,
dien van zijne jaaren vriendlijke gemeenzaamheid,
en den jongeren liefkoozingen. - Zijne eerste zorg
was , hen allen van noodwendigheden, en zelfs ge
rieflijkheden, overvloedig te voorzien. Zijne broe
ders kleedde hij , gelijk zich zelven ; zijne ooms

rijker. Daarna verdeelde hij eene aanzienlijke fom
gelds onder hen. Hij onthaalde hen , eene maand
lang, koninglijk. * Ten einde van dezelve, klom hij
te paard , nam den bewaarder der opgeflooten ko
ninglijke familie mede, en liet de prinfen in volko
-

-
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men vrijheid aan den voet van het gebergte. - Dit

laatste blijk van vertrouwen trof den vorstlijken
stoet zoo zeer, dat zij allen zich haastten, om in
hunne naare gevangenis te rug te keeren. - Het
gevolg was, dat Yafous , fchoon , geftaadig , in

oorlogen ingewikkeld , echter nooit, door iemand
van het gebergte, in 't gerust bezit van den troon,

eenigermaate, gestoord is,

-

Behalve andere oorlogen, zocht de koning voor
al de Sjangallas van Dsjiefa en van Wumbari onder

het juk te brengen. - Deeze beide ftammen zijn,
gelijk de andere Sjangallas, Heidenen, aanbiddende
āen Nijl en een zekeren boom. Zij hebben hunne
bijzondere taal. Hun haair is wolachtig en git
zwart. Zij zijn lang, sterk en beter gemaakt, dan
de andere zwarten.

Zij hebben een fmal voor

hoofd, uitsteekende kinnebakbeenderen, platte neu:
zen, een wijden mond en zeer kleine oogen. Zij

zijn van eene leevendige en vrolijke gemoedsge
fteldheid, Hunne vrouwen zijn zeer verliefd » , en

worden tot een hooger prijs verkocht, dan andere
zwartinnell-

-

is ,

ee

-

-

' -

- , f"

- -

*

»

-

Hun land is zeer beschrijk. Zij doen menig
vuidige invallen in het la:::::::::::::::::
deren zij wegneemen, verkoop:de : :

de Mohammed:nen, die: te g: : ::
::o:n haalen, waarvoor zij ijzer en grove k*
toenen lijwaaten in ruiling geeven.
*

*

**

De
finaam,

Zij,

* *

. .

. . .

. .

. . ." -...

::
:: :
rivier o9 bij hen en de Agows draag:

l:

2

nog nooit vreede met

::

maakt: zij worden door de hoofden de:

za:, en leven, vooral: ik, " * Re:
f: * *t
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De mannen gaan naakt, en hebben slechts een
lap katoen om hunne middel gewonden. De nach
ten zijn 'er koud ; zij liggen dan rondom groote
vuuren. - De vlieg is er niet zoo gevaarlijk,

als verder oostwaard; weshalve men hier geiten
heeft. - Hunne wapenen zijn boogen, pijlen,
lanfen en groote houten knodfen.

Hunne fchilden

zijn eirond. Zij vereeren den Nijl, en houden des
zelfs water voor een algemeen geneesmiddel. Ten oosten van de Dfjiefa hebben de Wumbari

hunne verblijfplaats. - Het gelukte den koning
deeze volken t' onder te brengen, en met zege t
Gondar te rug te keeren.
In het negende jaar van Yafous regeering, ver
fcheen , in Abysfinie , een komeet, wegens haare

grootheid, de vuurige helderheid van haar lig
chaam en de verbaazende lengte van haaren staart
merkwaardig. - De propheeten, die zich tot hiertoe
ftil hadden gehouden, namen uit dit verschijnsel
gelegenheid, om allerleie rampen over den koning
en zijn rijk te voorspellen. - Deeze komeet was,
buiten twijfel, dezelve, welke in 1689 door den heer
PIN G Ré, in Europa, waargenomen is, en welke,
den eersten van Wintermaand des gemelden jaars, in
haaren kleinften afstand van de zon was.

Nadat koning Yafous nog verfcheiden oorlogen
- tegen de Ziegam , de oostlijke Sjangallas en ande
ren gevoerd, en gelukkig ten einde gebragt had,
werd hij door kerklijke onlusten op nieuw oge
ftoord. - Te Rome, kon men Abysfinie nog
zoo ras niet vergeeten. In verscheiden plaatsen van

Egypte, als te Kairo, Atsjmin, Furfjout, Badjor
ra en Negade, werden zendingen opgerecht ,
-

N:
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Nubie , Sennaar en Abysfinie steeds in 't oog te
houden.

De Jefuiten , die aan 't hof van koning Lode
wijk den veertienden in groot aanzien waren ,
wendden alle hunne poogingen aan, ten einde dee
zen iedelen en heerschzuchtigen vorst te bewee

gen, om de belangen der kerk van Abysfinie aan
teneemen, en hunnen invloed in dat rijk, door zij-,
ne medewerking, weder te herstellen.
Lodewijk de veertiende luisterde naar het voor
ftel. Hij beloofde , de zaak der Jefuiten te zullen
aanneemen, en zeker Fransch Jefuit, BRE vE DE NT
genaamd, die zich te Kairo ophield, werd tot zen
deling in Abysfinie bestemd. - Deeze man was
ieverig in zijnen godsdienst; maar teffens voorzig

tig, fpraakzaam, vrolijk en inneemend; ook bij uit
ftek nedrig en geduldig. Voorts werd hij voor
een man van fmaak, geleerdheid en groote ervaa
renheid in de wiskunde gehouden. Hij fcheen zeer
veel overeenkomst met den beroemden Peter Paez,

den stichter van den Roomschkatholijken godsdienst
in Abysfinie, te hebben.

Ik moet hier, met een woord, aanmerken, dat
men in Abysfinie het karakter van gezant niet kent.
Deeze natie heeft met geen volk ter waereld ver
dragen van vreede of van koophandel, maar zij ge
bruiken tot die zaaken faktoors , welke gemeenlijk
Mohammedaanen zijn. Deeze neemen alle voorko
mende zaaken waar , en zoeken zich , bij de na
buurige koningen , door gefchenken ingang te ver
WeTVen,

-

Zoo
»
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Zoodaanig een man , HAD sJI AL I genaamd ,
hield zich , omtrent deezen tijd, en in deeze om
ftandigheid, te Kairo op, toen de Jefuiten zoo ie
verig bezig waren, om een gezantfchap, uit Frank
rijk, naar Abysfinie te bewerken. Hij was gelast,
indien het mooglijk was, een geneesheer uit
Kairo met zich naar Gondar te brengen ; wijl de
koning en zijn oudste zoon beiden van een fcor
butiken aart waren. - Hadfji Ali had kennis aan
eenen Kapucyner monnik , met naam PA SC HAL,
van wien hij, voorheen reeds, geneesmiddelen ont
vangen had. - Deeze nam, gereedlijk, aan, met

hem naar Abysfinie te reizen, mits hij den monnik
ANT H o NY , insgelijks van zijne orde, mogt me
de neemen; 't welk Hadfji Ali gaarn toestond,
Ondertusfchen kreeg de Franfche konful, te Kai

ro , kennis van deeze onderhandeling. - Om in
deezen een fpaak in 't wiel te fteeken, deed hij
Hadfji Ali begrijpen, dat noch Pafchal, noch broe
der Anthony, artsen waren ; maar dat hij zelf een
man van zijne eigen natie had, die een geneesheer
van beroep was , en wiens kunde hij hemelhoog
roemde ; deezen wilde hij hem medegeeven. -

Hadfji Ali nam dit , terstond, aan, en zij besloo
ten, dat de Jefuit Brevedent hem , als zijn dienst
boode, zou verzellen.
Deeze arts was

CHARLES Po N c E T , een

Franschman, en te Kairo gezeeten. - Een kist
met artsenijen gereed gemaakt hebbende , voegde

hij zich bij Hadfji Ali. - Den tienden van Zo
mermaand des jaars 1698 aanvaardde hij de reis van

Kairo. Vijftien dagen daarna kwam hij te Monfa
- lout , de vergaderplaats der karavaan, naar Sen

naar en Abysfinie bestemd; doch den vier en twin
tig
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tigften van Herfstmaand vertrokken zij eerst van
daar. - In het bijzonder verhaal zijner reis, kun
nen wij ons niet inlaaten. - In Lentemaand des

jaars 1699 kwam hij te Sennaar, de hoofdstad van
het koningrijk van dien naam, of van Nubie, aan.
Hij rekent de noordlijke breedte dier stad op 13°
4'; maar ik heb, naderhand, door eene groote me
nigte proeven, bevonden, dat haare waare ligging

is 13° 34 36" noordwaard van den evenaar.
Den twaalfden van Bloeimaand vertrok hij van
Sennaar, en bereikte , den zestienden van Zomer
maand, de grenzen van dat koningrijk, Den drie
en twintigsten dier maand hield hij stil in eene be
koorlijke valei, op den Abysfinifchen bodem, daar
een leeuw een hunner kameelen wegnam. Einde
lijk kwamen zij , den derden van Hooimaand, te
Barkos, eene halve dagreis van Gondar, aan. Hier
overleed de Jefuit Brevedent; en Poncet zelf werd,

door ziekte, in dit dorp opgehouden, tot den een
en twintigften der laatstgemelde maand, wanneer

hij de reis naar Gondar aannam, en in den avond
aldaar aankwam. -

In het voornaame oogmerk

zijner reis, de herstelling der koninglijke lijders ,
flaagde hij, naar wenseh.
P o N c E T heeft wel een omstandige beschrijving
zijner reis, en van Abysfinie, uitgegeeven; maar,
wijl hij de taal niet verstond, verdienen zijne be

richten weinig geloof. - Den tweeden van Bloei
maand des jaars 17oo., verliet hij Gondar , reisde
naar Maftiah , van daar over de Roode zee maar

* Dfjidda , en kwam vervolgens te Kairo te rug ;

zonder ter bevordering van den Roomschkatholij

: godsdienst in Abysfinie iets uitgevoerd te heb
'bene

-

-

-
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Intusschen bleeven de Jefuiten steeds onvermoeid,
om het ontwerp, welke zij eens omtrent Abysfinie
gemaakt hadden, met allen iever voorttezetten. Zij

wisten zoo veele aanzienlijke lieden in hun belang

oVertehaalen, dat 'er, eindelijk, tot een gezantschap
naar Abysfinie beslooten wierd. - Om hetzelve
te vervullen, bestemde men den heer No 1 R DU
R. o U L E , konful te Damiate. Hij was jong en
eergierig, en bezat wel verfcheiden bekwaamhe
den ; maar in de taal en gewoonten der landen ,
welken hij bereizen moest, was hij ten eenemaal

onkundig; en , als een gebooren Franschman, had

hij voor geene andere natie eenige achting. Om deeze reden, was de gemelde keus te Kairo

niet aangenaam.

De Franfche kooplieden aldaar ,

ook de Franciskaaner en Kapucyner monniken, zoch

ten het gezantschap zelve, op allerleie wijs, te
verhinderen.

-

Du Roule ging nogthans, den negenden van Hooi
maand, des jaars 17o4, van Kairo op reis. - Tot
Siout voer hij den Nijl op. Aan iedere plaats,

daar hij vertoefde, ontmoetteden hem onaange
naamheden. -

Den twaalfden van Herfstmaand

verliet het reisgezelschap die stad, met groote moei
lijkheid trok het door de woestijn Selima, en kwam
eerst, in 't laatst van Bloeimaand , des volgenden
jaars, te Sennaar aan.

De gezant werd daar zoo bejegend, dat hij, ge
lijk hij aan eener zijner vrienden fchreef, zich in
groot gevaar oordeelde te zijn, verklaarende, dat

hij nooit met onbeschofter en verraaderlijker volk
had omgegaan, dan de Nubiërs waren.
Toen hij te Sennaar was, kwam er tijding, dat
I. DE E L•
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des konings krijgsknechten eenig voordeel op de
muitende Arabiers behaald hadden. Dit gaf gele
genheid, tot een feest ten hove.

Om 'er luister

aan bijtezetten, kleedde hij zich op de Europee
fche wijs. Doch dit had eene verkeerde uitwer

king. Ieder een was er over gebelgd. Hier kwam
nog bij, dat hij, op den raad van den konful
MA I L L e T , eene menigte glazen, die de voorwer

pen vermenigvuldigen, en fpiegels, die de voor

werpen, welke er zich in zien, mismaaken, had
medegebragt. - En wijl des konings vrouwen,

te Sennaar, de vrijheid hadden, om , bij zulke
plechtige feesten, uit haare vertrekken te gaan, en
nieuwigheden te zien , begeerden zij de vreemde

dingen en fraaiheden, welken de gezant bij zich
had, te bezien. - Toen zij de fpiegels, die de
voorwerpen veranderen en mismaaken, zagen, ver

fchrikten zij, en zeiden den koning, dat de gezant
een toveraar was. - Zij zochten den koning te
gen hem op te zetten; doch te vergeefs. Op haar
onbefchaamd aanhouden, kwam hij, echter, zoo
verre , dat hij drie duizend dollars van hem be

geerde. Du Roule weigerde ze volstrekt; waardoor
de koning op hem verstoord werd.

De reiziger, verlegen voor zijne veiligheid, drong
aan op vrijheid, om zijne reis naar Abysfinie te
moogen voortzetten. - Tweemaal werd het hem
vergund; maar ook tweemaal werd de vergunning
weder ingetrokken. - Den tienden van. Slagt
maand, werd , eindelijk, zijn verzoek volkomen
ingewilligd ; en , wijl zijne bagaadje gereed stond,
vertrok hij nog dien zelven dag.

Doch hij vorder

de niet verre. - Naauwlijks was hij op het plein
voor des konings paleis , de gewoone gerichts
plaats, gekomen, of hij werd door vier zwarten
-

be
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befprongen, die hem, en zijnen Franschen dienst
knecht, welke hem verzelde, door eenige zabel
houwen vermoordden.

Dus eindigde de tweede pooging , om Abysfinie
door een gezantschap te bekeeren, even ongeluk
kig. Zij kwam het Franfche hof zeer duur te staan,
Volgens het getuignis van MA 1L LE T , bedroegen

het geld en de kostbaarheden, welken du Roule
bij zich had, toen hij gewelddaadiger wijs omge
bragt werd, de fom van twee honderd beurfen of
vijf en twintig duizend ponden sterling. - De
Franciskaaner monniken liggen onder zwaare ver
denking, dien moord bestookt te hebben.

Yafous, zijnen echten zoon, Tekla Haimanout,wif
lende onterven, daar deeze zich, te Gondar, in zijns

vaders afweezigheid tegen verzette, trok, van het
meir Tzana, met eene krijgsmagt op naar zijne
hoofdstad, om zijnen zoon te straffen, doch kreeg
onder weg de koorts, en moest zich dus terug
laaten brengen.

zijne gemalin MA iA kot Awit kreeg hier zoo
ras geene tijding van, of zij liet haaren zoon Te
kla Haimanout, die zijnen vader met een heir te ge

moet was getrokken, maar Gondar te rug komen.
En toen deeze in de hoofdstad te rüg gekeerd was,

vaardigde zij haare twee broeders, DER MIN en
P AU L Us, naar Tsjekta Wunze, daar de koning

zich ophield, af, met eene bende krijgsknechten en
twee Mohammedaanfche jaagers , die , bij verras
fing, op het gemelde eiland gekomen zijnde , den

koning, op eene rustbank zittende, vonden, en hem
in die houding doorschooten, waarna Dermin, toe
-
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loopende, hem met een zwaard afmaakte. - Zij
wilden het lijk verbranden ; maar de priesters en
de adel verzetten zich daar tegen. Deeze maakten

zich meester van het lijk, vervoerden het naar het
kleine eiland Mitraha, alwaar het, met de gewoone
ftaatfij, in het graf van zijne voorvaders bijgezet
werd.
T E K L A

H A I MH A N O U T• -

Van 17o4 tot 17o6.
A

-

TE K LA II A1 MAN o UT volgde zijnen vader
op. - Zijne eerste zorg was, genoegdoening we
gens den moord, aan du Roule gepleegd, van den
koning van Sennaar te eifchen. Een bode, EL 1 As
genaamd, was reeds , door zijnen vader Yafous,
met brieven aan den koning van Sennaar afgezon
den , met verzoek, om den Franfchen gezant du
Roule , op zijne reis naar Abysfinie , door zijne
ftaaten bevorderlijk te zijn. - Hij was binnen

den afstand van flechts drie dagen van de hoofd
ftad gevorderd, toen hij hoorde, dat Yafous ver
moord was. Deeze tijding deed hem met allen fpoed
naar Gondar te rug keeren.
De jonge vorst, zijn vaders brief ontvangen
hebbende, keurde dien goed, liet hem op zijnen
naam overschrijven , en zond Elias daarmede te
rug. - Maar de ongelukkige boode was, weder
Om • tot dicht aan de grenzen van Sennaar gena

derd, toen hij bericht ontving, dat du Roule, zelfs
in de hoofdstad des rijks, verraaderlijker wijze om

gebragt was. - Was Elias, op de tijding van
Xafous dood, spoedig van deeze ongelukkige plaats
*-

.

. .
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gevlugt: zijn fpoed was nu tienmaal grooter, wan
neer hij overwoog , dat hij in dezelve omstandig
heden, als voorheen du Roule, ingewikkeld was.
De koning, het droevig lot des gezants, met in
nige aandoening gehoord hebbende, werd daardoor
tegen den koning van Sennaar zeer verbitterd , en

besloot in zijnen raad , den dood van du Roule
aan den koning van Sennaar te wreeken.
Wijl Tekla Haimanout in de verbeelding was ,
dat de basfa van Kairo de oorzaak van dien moord

was , fchreef hij ook een nadruklijken brief aan
denzelven en den divan van Kairo. Hij eischte ,

dat men zijne gezanten , op geenerhande wijze,
kwellen zou ; en dreigde hen , dat hij , in gevalle
van overtreeding , den Nijl, de bron hunner wel

vaart, welks oorsprong en wasdom in zijne magt
was, zou afleiden, en hen van honger doen ster
Veil,

Onder de bijzonderheden, welken men uit die
brieven leert, is ook deeze merkwaardig, dat hij
roemt , niet zelden lieden van rang, bij groote ge

legenheden, te beschermen. Dit ziet op de kinde
ren des konings van Sennaar. In dat land heeft
de verfoeilijke gewoonte plaats , dat bij den dood
eens konings, alle de broeders van den prins, die

hem opvolgt, gedood worden, in plaats, dat men
ze, gelijk in Abysfinie gebruiklijk is, naar een ge
bergte in ballingschap zendt. Hierom vlugten der

gelijke jonge prinsen, veelal, naar het laaststge
mclde rijk.
Tekla

Haimanout was

t

gelukkig in zijne onder

neemingen. Onder het beleid van DER MIN, zij
Ff 3
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nen oom, den bevelhebber van Godfjam, zegevier

de hij over alle zijne muitende onderdaanen , en
vijandige nabuuren. - Hij verhief zijne moeder

Malakotawit tot de waardigheid van itegee, en ,
geene vijanden meer te vreezen hebbende, deed hij
zijne krijgsmagt fcheiden, en besloot, in het land

fchap Idi, eene groote buffeljagt te houden.
Geduurende de jagtvermaaklijkheid , maakten

GU E B ER Mo , twee zijner broederen, en ver
fcheiden oude amptenaars van wijlen koning Yafous,

eene famenzweering tegen hem. - Ingevolge van
dien, omringden hem, op zekeren morgen, op de jagt,

de famenzweerders onder het rijden, wanneer een
van hun hem, met een zwaard, door het ligchaam
ftiet, en van zijn muilezel op den grond wierp.
Vervolgens leiden zij hem op een paard, en brag

ten hem met allen spoed naar het huis van Az E NA
M1c HAël, daar hij, van het paard genomen zijn
de , terstond stierf.

Een zoon van Tekla Haima

nout, slechts vier jaaren oud, werd voor koning,

en de koningin Malakotawit voor itegee uitgeroe
pen , maar verscheiden oude bedienden, die aan
en moord noch van Yafous, noch van Tekla Hai

manout, eenig deel hadden, haalden van het ge

bergte Wetsjnee den prins T 1F 1 L1 s , of T HE o
# HIL U S • zoon van Hannes den eersten en broe

der van Yafous, en kroonden hem te Emfras.
t; . *

*
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T 1 r 1 l 1 s,
Van 1706 tot 1 7o 9.

The IL 1s , zijnen neef opgevolgd zijnd- , begon
:ne regeering met eene plechtige verklaaring, dat

#n geloof ten aanzien der twee natuuren
ç H B van
1s
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c H R Is T Us , van dat van zijnen broeder - Yafous
verfchilde. -

-

Om de moordenaars van zijnen broeder Yafous

magtig te worden, bedacht hij de volgende list. Eenige dagen, na zijne komst op den troon, liet
hij alle de famengezwoorenen tegen het leeven van
Tekla Haimanout in hechtnis neemen. -

Deeze

daad stelde alle de vrienden van Tekla Haimanout,
die aan den moord van Yafous medepligtig waren
geweest, gerust, dat zij deswege niet tot reken
fchap zouden geroepen worden. - Het gevolg
hiervan was, dat de koningin Malakotawit, met
haare broeders Dermin en Paulus, en alle de moor
denaars van wijlen koning Yafous , dien zelven
winter te Gondar kwamen, om Tifilis hulde te
doen.

Doch de fchrandere koning had het geheim voor
zich zelven gehouden." Zijn geheele gedrag was
enkel veinzing geweest, om zijn broeders moor
denaars, die allen gevlugt waren , binnen zijn be
reik te brengen. - Den eerften dag, nadat hij
hierin geslaagd was, gaf hij, terwijl zij gehoor bij
hem hadden , aan een voornaamen amptenaar last,
om, in zijne tegenwoordigheid , eerst de koningin, en
vervolgens haare twee broeders, gevangen te nee

men. - Op denzelven tijd, werden ook alle de
overige famenzweerders, hier en daar omtrent Gon
dar verfpreid, gevat, en allen, ten getalle van ze
ven en dertig perfoonen , daar onder veelen van

den eersten rang, dien zelven dag ter dood ge
bragt.
-"

Hij begon met de koningin, die, onmiddelijk uit
zijne tegenwoordigheid ::", en, door den
-

-

--

-
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gewoonen scherprechter, aan een boom voor de
poort van het paleis opgehangen werd : de eerste

van haaren rang, geloof ik, die eene zoo laage
doodstraf onderging. Dermin en Paulus werden
met zwaarden doorstoken , anderen dood gefchoo
ten; en allen , als fchuldig aan hoog verraad , na
hunnen dood, met messen in ftukken gekapt , en
op de straaten van Gondar gestrooid, om van de
hyenaas en honden verteerd te worden.
Tifilis vergenoegde zich hiermede nog niet. De
moordenaars van Tekla Haimanout zaten nog in
hechtnis.

De beurt kwam thans aan hun.

't Is

waar, hij was een vadermoorder; maar het fcheen
Tifilis niet billijk, dat het in de magt van eenige
bijzondere onderdaanen, na hem voor hunnen ko

ning erkend te hebben , zou ftaan , hunnen vorst
wegens die misdaad te dooden. Om deeze reden,
liet hij ze allen met den dood straffen.
T1 G 1, een Galla van geboorte, ontfnapte uit
zijne gevangenis te Hamaren , en verfamelde eene
aanzienlijke krijgsmagt, waarmede hij Tifilis be
oorloogde. Doch de koning had het geluk, hem

volkomen te verslaan, en zegevierend te Gondar
te rug te komen.

-

Maar naauwlijks was hij in zijne hoofdstad, met
vreugde-gejuich, ingehaald, of hij kreeg de koorts,
en overleed den tweeden van Herfstmaand,

9 or s
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17 o9 tot 17 I 4.

Te vooren, heb ik reeds aangemerkt, dat de
Abyssiniers, volgens eene oude overlevering, Me

milek , den zoon van Salomo bij de koningin van
Scheba, voor den stamvader hunner koningen hou
den. Tweemaal, zeggen hunne jaarboeken , is
flechts de opvolging in de manlijke linie van Salo
mo afgebroken ; eens door de koningin Judith ;

en de tweede maal in o U s T As, of J Us T Us, den
zoon van DE L BA YAso Us bij eene dochter van
koning Yafous.

Oustas fchiep vermaak, om de oude gewoonte

der koningen van Abyssinie weder intevoeren. Zij
bestond hierin, dat 'er, bij hunne komst aan de re
geering, eene openbaare jagt gehouden werd. -

De koning heeft dan gelegenheid, om over den
adel, die ten aanzien van paarden, wapenen en

dienstbooden elk op 't prachtigst uitmunt, de mon
ftering te houden. De jagt wordt altijd in het
landschap Kolla gehouden , dat van olifanten, rhi
nocerosfen, leeuwen, luipaarden, panthers , en
, wilde zwijnen, wilde ezels en veele foor

R:

ten van het geflacht der herten, overvloeit.

Zoo ras het wild uit het woud is gejaagd,
wordt het, naar de grootte van het beest, of naar
maate 'er sterkte en bekwaamheid in het bestier der

paarden toe vereischt worden, van éénen of ver
'fcheiden te gelijk, in de vlakte, met lange pieken,
of twee werpfpiesfen in hunne handen aangetast.

De koning zit te paard op een rijzenden grond,
-
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omringd van lieden, die hem de naamen der ede
len zeggen, welke in het gevecht uitmunten.
Ieder jongman brengt een gedeelte van het dier,
door hem overwonnen, als een zegeteken voor des

konings tent: bij voorbeeld, het hoofd en de huid
van een leeuw of luipaard; de hoorns van een hert;
de teelleden van een olifant ; den ftaart van een
buffel; of den hoorn van een neushoorn. De groo
te moeite en kracht, die noodig is, om de tanden
van den olifant uittebreeken, maaken, dat zij zel
den onder den buit gezien worden. Ook wordt
'er vuur toe vereischt, om ze uit het kaakebeen

los te maaken. De kop van een wild zwijn wordt

op een piek gebragt, maar niet aangeraakt, omdat
het onrein geacht wordt.

De olifantstanden komen den koning toe.

'Er

worden armringen van gedraaid, welken hij aan de
geenen, die zich best gekweeten hebben, uitdeelt.

Behalve de eer , geeven die ringen ook voordeel
aan de bezitters. Die zoo veele ontvangen heeft,
dat hij 'er den geheelen arm, tot het gewricht der
hand toe, mede bedekken kan, verfchijnt op zeke
ren dag voor de twaalf rechters, en zijnen arm ,

met de ringen er aan, neerleggende, komt des ko
nings kok, en breekt ze met een keukenmes in
ftukken ; waarna de rechters hem een getuigfchrift
geeven, welk hem tot een ftuk lands, dat twintig
oncen goud jaarlijks opbrengt, berechtigt. - Doch
de dieren zijn niet even hoog gefchat. Voor een
olifant, een neushoorn, eene giraffe, een buffel,
een leeuw worden twee ; maar voor een luipaard,

twee wilde zwijnen en vier hertebeesten maar één
ring gegeeven.
* ** *
-
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. Over het dooden deezer dieren ontstaat, gemeen
lijk, groote twist ; om welken te beslissen er alle
avonden eene raadsvergadering gehouden wordt.

Ieder mag, voor dien raad, zijne eigen zaak be
pleiten, en ontvangt, terstond, vonnis. Men heeft

zeer bepaalde wetten, om te beslissen, wie tot den

prijs gerechtigd is. - Deeze jagt duurt zelden
langer dan veertien dagen.

-

-

Deeze gewoonte wordt geacht, den koning gele
genheid te geeven, om zijnen adel te leeren kenn
nen , en die geenen uit denzelven te verkiezen ,

welke waardig zijn, eene aanzienlijke plaats in de
legermagt te bekleeden. - De priesters voorspel
len dan ook, of zijne regeering gelukkig of onge
lukkig zal zijn.

--

-

-

Oustas maakte groote toebereidfels tot deeze
jagt. Het hooge land van Abyssinie, van bos
fchaadjen ontbloot, is daartoe niet gefchikt. De
voet der bergen wordt er met allerhande foort van
graanen bezaaid ; maar het hooger gedeelte derzel
yen is met gras en kruiden bedekt. Daar zijn
geene vlakten , of maar zeer kleinen. - Integen
deel is het laage land, Kolla genaamd, vol houtge
was , maar dun bewoond. De bergen, ftaan allen

afzonderlijk, op zich zelven, zijn wel hoog, doch
echter toeganglijk, en met kleine vlakten tusfchen
beiden. Geduurende den regentijd , verwekt het
menigvuldig water, van de bergen stroomende ,
groote waterkommen in de valeien , die , aan alle
kanten met hooge boomen belommerd, nooit ge
heel uitdroogen. Dus is deeze streek tot eene ver

blijfplaats voor zulke bijstergroote dieren, als de
olifanten en neushoornen zijn, zeer bekwaam

Dee
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Deeze landstreek is vlak, gelijk de woestijnen ,
daar zij aan paalt; zij heeft vetten zwarten grond;
en haare breedte is ongelijk. Zij strekt zich van
het gebergte Habab, dat , in eene rei, langs de
Roode zee, tot in Egypte voortloopt, tot den Nijl

uit, en is de woonplaats van verfcheiden gantsch
zwarte volken ; onder welken bijzonder de sJAN
A
GALLAS uitmunten. Wijl ik reeds zoo dikwijls van deeze natie ge
fprooken heb, en Oustas, nadat hij die plechtige
jagt volbragt, en eene famenzweering te Gondar
gedempt had, insgelijks op dezelve jagt maakte ,
zal ik ze hier, kortlijk, beschrijven.
Alle de zwarte natien, die de Kolla bewoonen,
zijn Heidenen , en gezwooren vijanden der Abys
finiers. Geduurende den winter, of den regentijd;
wanneer zij naar de nabuurige bergen wijken, ver
bergen zij zich in de holen derzelven. Dus zijn
zij allen Trogloditen.

De Sjangallas waren, eertijds, eene zeer talrijke
natie, in verscheiden stammen, of onderfcheiden
natien, verdeeld, iedere onder een opperhoofd van
haare eigen natie. - Zoo lang de fchoone helft
des jaars duurt, houden zij hun verblijf onder de
fchaduw der boomen. Zij verrichten zulks op de

volgende wijze : - de laagste takken der boomen
fnijden zij , dicht bij den stam, aan de bovenste
zijde in, daarna buigen zij ze neer, en steeken de
enden daarvan in den grond. Deeze takken bedek
ken zij met huiden van wilde dieren. Vervolgens

fnijden zij de kleine, overtollige takjes van binnen
af, en maaken dus een ruim paviljoen, Welk van
VCT
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verre naar eene tent gelijkt. De ftam dient tot een
paal, en de kruin geeft lommer. Het geheele maakt

eene schilderachtige vertooning.

-

*s -

-

Ieder boom is dan een huis, onder welk eene me

nigte zwarten zoo lang woont, tot dat de keerkrings
regen begint. Zij maaken jagt op olifanten en rhi
nocerosfen, en, die aan groote poelen, door rivie
ren ontstaan, woonen , ook op rivierpaarden, die
daar in menigte zijn : alle welke dieren zij op me
nigerhande wijze weeten te vangen.
Het grootste deel deezer natie woont in Amba
Tzaada, tusfchen de rivieren Mareb en Takasfee, ten
noordwesten van Dobarwa. -

Deeze volken heb

ben overvloed van allerleie foort van wildbraad. Zij

dooden het in de fchoone maanden , fmijden het
vleesch in lange riemen, ter dikte van een mans

duim, en hangen het, als zoo veele reepen, aan de
boomen op. De zon droogt het, en maakt het zoo
hard, als leer. Dit is hun voorraad voor de winter
maanden. Zij kloppen het eerst met houten ha
mers, kooken het en braaden het in gloeiende asch,
Maar het blijft echter zelfs dan nog hard.
- De D o BENAH, de magtigste stam der Sjangallas,
en die eene foort van heerschappij over alle andere
ftammen deezer natie heeft, geneeren zich alleen van
het vleesch van olifanten en rhinocerosfen. -

In

andere landstreeken, daar minder water, boomen en
gras is, gebruiken de Sjangallas meer verfcheiden
heid van voedsel, als buffels, herten, wilde zwij

nen, leeuwen en slangen. - Nog verder westwaard
van de Takazzee, woont een stam deezer natie, wier
voornaamste fpijs in krokodillen, rivierpaarden en

visch bestaat. En, des zomers, eeten deeze Sjan
k.

-

gal
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gallas ook springhaanen, welken zij eerst kooken ,
en, naderhand, gedroogd bewaaren in mandjes, op

eene zeer aartige wijs van gefpleeten takjes van
boomen gemaakt, en zoo ongemeen dicht in elkan

der gewerkt, dat zij bijkans zoo goed, als houten
vaten, water houden.

,,

,

Een ander stam der Sjangallas woont langs de
rivier Mareh, tot daar zij zich in het zand verliest.
Aan die rivier houden zich zeer veele struisvogels
en eene ongemeen fchoone foort van hagedisfen

op, welke hun, insgelijks, tot voedsel dienen.
" Ik moet hier aanmerken, dat dit land en dit volk

den ouden beter bekend waren, dan ons. De Egyp
tenaars handelden met hetzelve, en onder de regee
ring der eerste Ptolemeusfen waren er steeds kara
vaanen van deeze lieden te Alexandrie. P To LE
ME Us, de aardrijksbeschrijver, heeft reeds de

onderscheidene stammen deezer natie zeer wel ge
fehikt, en zoo, als men ze nog hedendaags vindt.
Wanneer de regentijd begint, dan wordt de grond,
welken deeze natie tot hiertoe bewoond heeft, en

dien zij mazaga noemen, door den regen in flik
veranderd, en de tenten onder de boomen zijn niet

langer bruikbaar. De bewooners gaan dan, met
hunne gedroogde fpijzen , hun winterverblijf nee

men in de holen der rotsen, gemeenlijk in de steil
ften gemaakt, en in verscheiden hokken verdeeld. -

Hier woonen zij , tot dat de regen ophoudt, en
geneeren zich van het vleesch , welk zij in den
zomer gedroogd hebben:
*

*

* * * * *

*

Zoo ras de zon, door het zenith , zuidwaard
gaat, houdt de regen terstond op. De dikke wol
ken,

s
a
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ken, die de lucht verduisterden, drijven weg, en
de zon komt aan een helderen, ligtblaauwen he
mel weder ten voorschijn. Binnen weinige dagen,
is dan de grond zoo volmaakt gedroogd , dat 'er

zelfs , door de hitte, groote fpleeten in gemaakt
worden, en het gras verzengt. : Om den grond van
het verdorde gras te zuiveren , fteeken de Sjangal
las het in brand; en het vuur breidt zich, met on

gelooflijk geweld, over de geheele breedte van
Afrika uit. De brand volgt de strekking van het
gras , en loopt, met zoo veel fnelheid, onder de
boomen door , dat de ftammen er wel niet door

befchaadigd worden , maar de bladen echter afval
len.

-

- -

Het land op deeze wijs gereinigd, en de hutten
onder de boomen hersteld zijnde, begint de jagt
weder, en met de jagt ook het gevaar der Sjan
gallas. - Alle de landvoogden der provincien ,

aan de grenzen van het land der Sjangallas gelegen,
moeten een zeker aantal flaaven en flaavinnen leve

ren. Zij overvallen dus, gewapender hand, hunne
woonplaatfen , om flaaven te bekomen. De man
nen, en ook veele vrouwen, worden, zonder barm

hartigheid, gedood; doch van de vrouwen storten
ook veelen zich, uit wanhoop , van hooge steilten
in afgronden neer, worden onzinnig , verhangen
zich zelven , of weigeren volstrekt voedsel te ge
bruiken.

Jongens en meisjes van zeventien en achttien

jaaren, of daar beneden, worden weggevoerd, en
op kosten des konings opgevoed. Vroegtijdig wor

den zij in den Christlijken godsdienst onderwee
zen. In alle de groote huizen van Abysfinie vindt
men dienstbooden, uit deeze natie gekoozen. De
*

*

-
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langften, die wel gemaakt zijn, en goede zeden

hebben, zijn de eenige bedienden in des konings
paleis. In mijnen tijd, waren er drie honderd der
gelijke flaaven bij den koning, die paarden hadden.
Zij zijn allen in malie-rokken gekleed , en rijden
op zwarte paarden : hunne bevelhebbers zijn altijd
vreemdelingen, die aan den koning zeer verknocht

zijn. - Zij stonden onder een zeer naauw opzigt,
werden in allerleie kunsten en weetenschappen ge
oeffend, ook door belooningen en bijzondere op

merkzaamheid des konings zoo afgerecht, dat dee
ze krijgsbende , veelligt, voor geene andere van
gelijk getal op den geheelen aardbodem zou behoe
ven te wijken.

* Bij deeze gelegenheid, moet ik eene plaats in
den Periplus van HANN o verklaaren. - Deeze
zeevaarende verhaalt: dat hij, dieht langs de kust
van Afrika heen roeiende , rivieren van vuur ge

zien had , welke van de hoogste bergen neerstor
tende, zich in de zee ontlastten; dit had hem zoo

zeer ontrust, dat hij bevel had gegeeven , zijne

fchepen steeds op eenen merklijken afstand van het
vaste land te houden.

-

-

&

Wanneer het vuur al het drooge gras in de vlak
te, tot aan de toppen der hoogtte bergen, verteerd
heeft; worden, ten laatste, ook de diepe valeien ,
door de neerstortende bergstroomen veroorzaakt,
door haare diepte overschaduwd, en met eene ver

fcheidenheid van plantgewassen begroeid, (fchoon het
langst water houdende) ook door het vuur aangetast

en plat gebrand.

Gemeenlijk zijn die valeien vol

bamboezen en riet, dat zeer dik en dicht in een

groeit. Eindelijk raaken ook deeze in brand, en de
vlam loopt langs hetzelve pad, waarin, eenige maan
*

-

.
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den te vooren, het water gestroomd had, vullende
het geheele bed, en niet eer ophoudende, voor dat
zij, geene brandbaare planten meer ontmoetende ,
door den oceaan gestuit wordt. - Dikwijls heb ik

dit gezien, en ben genoegzaam daar door ingefloo
ten geweest. Een vreemdeling, die de oorzaak niet
weet, kan het, van verre, bezwaarlijk, van een'
Vuurstroom onderscheiden,

De Sjangallas gaan allen naakt; zij hebben ver
fcheiden vrouwen, die ongemeen vruchtbaar zijn ,
en zeer gemaklijk baaren.
Na de verlossing
rusten zij niet , maar , zich zelve en het kind

met koud water wasfchende, winden zij het in een
kleed, van boomfchorsen gemaakt, en hangen het
op aan den tak van eenen boom, opdat het van de

groote mieren, daar zij door gekweld worden, en
de flangen, niet verslonden worde. - Wanneer
het kind, na verloop van etlijke dagen , eenige
fterkte verkreegen heeft, draagt de moeder het, in
hetzelve kleed, op den rug, en geeft het te zuigen

uit de borst, welke zij het toewerpt over den fchou
der, zijnde deeze deelen, hier, bij fommige vrou
wen zoo lang, dat zij tot aan de knie neerhangen.

Alle de stammen der Sjangallas bedienen zich maar
van ééne taal, en fpreeken sterk door de keel. Zij vereeren godsdienstig verscheidene boomen, flan
gen, de maan, de planeeten, en sterren in zekere
ftanden. - Zij hebben priesters, of liever waar

zeggers; doch het fchijnt, dat deeze meer voor die
naars van een kwaad, dan van een goed weezen aan

gezien worden. Zij voorspellen kwaade gebeurenis
fen - en meenen, dat zij hunnen vijanden, ook op
eenen afstand, ziekte kunnen toevoegen. - Zij
I, DEE L.
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draagen, gemeenlijk, koperen ringen om hunne ar
men en handen.

De veelwijverij der Sjangallas ontstaat, niet uit
* eene overmaat van wellustige driften, maar uit.
eene veel edeler oorzaak, naamlijk, uit eene begin
fel van zelfverdediging. - De Sjangallas zijn ,
aan alle kanten , door veele en magtige vijanden
omringd, die op hen, gelijk op wilde dieren, jagt
maaken. Daarenboven hebben hunne vijanden paar
den en fchietgeweer, van welker gebruik zij, ten
eenemaal, onkundig zijn. Zij bewoonen een klein

land, waar zij nergens boven de twintig Engel
fche mijlen van hunne magtige aanvallers verwij
derd zijn. Dus leeven zij, geduurende een groot
gedeelte van het fchoone jaargetijde, in gestaadige
vrees. Den overigen tijd des jaars, brengen zij door,
deels met de moeilijke en gevaarlijke jagt op olifanten,
rhinocerosfen en dfjiraffen, deels met de lastige toe
bereiding van het vleesch deezer viervoetige dieren,
welk hun , geduurende den regentijd , tot voedfet.
dient , wanneer zij het laage land, als met eenen
zondvloed overstroomd, verlaatende, hunne fchuil
plaats in de holen der bergen zoeken. - In gee
ne van deeze omstandigheden , kan men zich ver
beelden, dat de Wilde, vol vrees of zorg, groote
begeerte zou hebben, om een geslacht van zulke

ellendelingen, als hij zich gewaar wordt te zijn,
te vermenigvuldigen. - Hierom zijn ook, niet de
mannen, maar de vrouwen, de oorzaak deezer
veelwijverij. - En dit is uit het volgende gemak
lijk afteleiden:

Ofschoon de Sjangallas, gelijk ik gezegd heb,
in onderscheiden ftammen of natien verdeeld zijn,

en ieder ftam of natie uit eene menigte bijzondere
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familien, die ieder haar opperhoofd heeft, bestaan,
welke allen tegen hunne gemeene vijanden, de Ara

biers en Abyssiniers, vereenigd zijn : doet ech
ter, bij gelegenheid van daadlijke vijandlijkheden;

iedere familie, afzonderlijk, den aanval; gelijk ook
de buit haar bijzonder eigendom is. - De moe
ders zien het nadeel eener zwakke familie duidlijk
in, en zoeken ze, derhalve, te vermeerderen door

het eenig middel , welk in haare magt is ; en dé
man laat zich, door haar lastig aanhouden , over

winnen. Een tweede vrouw wordt, nagenoeg, op
gelijke wijs, als bij de Gallas gebruiklijk is, voor
hem gevrijd door de eerste.'
-

Bij de menigte Sjangallas , welken ik in Gondar
zag, bespeurde ik nooit eenige ongeregelde begeer
lijkheden, maar veel eer het tegendeel; en dit fchijnt
ook zeer natuurlijk te zijn. - Getrouwde mannen

en getrouwde vrouwen onder de Sjangallas hebben
wel een dun deksel om de middel, maar jongmans
en jonge dochters gaan, zoo lang zij ongetrouwd
zijn , fchoon huwbaar , volkomen naakt, en zijn
echter, in geduurige verkeering met elkander, in
bosfchen en wildernisfen , en zonder bedwang ;

doch , des niettegenstaande, is de verbooden ge
meenfehap onder hen veel zeldzaamer, dan, bij een

:

getal, onder Christen natien. - Doch men

an ook niet twijfelen , of de gestaadige gewoon
te, om lieden van allerleien leeftijd, in de daaglijk

fche bezigheden , gantsch naakt te zien, dient
grootlijks , om onkuifche neigingen bij hen te be
dwingen. -

Voorts zijn er nog andere oorzaaken, welke
hiertoe mede werken. De hitte is in dit land on
gemeen groot.
- --

De thermometer van FA HRE N
Gg a
###B

HE1 D rijst hier tot boven de honderd graaden ;
gevolglijk moet de fterke uitwaasfeming deeze Wil
den grootlijks verzwakken. In Arabie en Turkye,
wordt, veelal , een zittend leeven geleid ; men eet

'er goed; en mijdt alle ligchaams-oeffeningen, waar
bij veele leevensgeesten door den zweet verlooren
gaan. Hunne landen zijn ook veel kouder, dan
die der Sjangallas , welke , onder eene brandende
zon kommerlijk leevende, hunne leevensmiddelen ,
door moeilijke jagten , moeten zoeken, waardoor
zij veele leevensgeesten verliezen, die tot een hoo
gen graad van wellustigheid vereischt worden. Men ziet het ook aan de vrouwen der Sjangallas :
want eene vrouw van tien of elf jaaren , wanneer
zij een paar kinderen ter waereld heeft gebragt,
ziet haare borsten, terstond, tot aan de knieën

neerzakken. Na haar twee en twintigste jaar wordt
zij zelden meer moeder ; zoo dat zij maar in een
tijdperk van twaalf jaaren kinderen baart. Ook
heeft eene twee en twintigjaarige vrouw der Sjan
gallas meer rimpels, en is meer door den ouder
dom mismaakt, dan menige Europeesche vrouw
van zestig jaaren, -

De Sjangallas hebben geen brood ; wijl er nog
graanen, noch peulvruchten in hun land groeien.
Eenige Arabiers, die zich te Ras el Fiel neergefla
gen hadden, hebben de proef genomen, om uit het
zaad van Guineesch gras brood te maaken , maar
het was zeer fmaakloos en slecht, had de kleur van
koemist, en bragt fchielijk wormen voort.

Zij zijn, van hunne jeugd af aan, boogschutters.
Hunne boogen zijn dikker , dan naar gewoonte,
omtrent zeven voeten lang, en zeer veerkrachtig

De kinderen gebruiken, reeds in hunne jeugd, de
-

-

-

--
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zelve boogen, welken zij behandelen, wanneer zij
volwassen zijn geworden, en moeten hen dus, in
de eerfte jaaren , wegens hunne lengte, evenwijdig
met, in plaats van loodrecht op, den gezigteinder
hóuden. - Hunne pijlen zijn volkomen anderhal
we el lang, met groote fpitsen van grof ijzer en
lomp bearbeid. Zij zijn de eenige Wilden, welken
ik ooit zag, die geene moeite doen, om dit wapen
te verfieren. -

Om aan eene godsdienstige gewoonte te voldoen,
maaken zij van de huid van ieder dier , welk zij
met deezen boog gedood hebben , van de hagedis
af, tot den olifant toe, terwijl zij nog raauw is,
een ring of riem, aan deezen boog vast, en wan
neer hij vol is, hangen zij hem aan een boom

op. Daarna maaken zij eenen anderen, en houden
'er dezelve handelwijs mede. - Als de bezitter

fterft, wordt één deezer boogen met hem begraa
ven, zekerlijk, in de hoop, dat hij hem, bij zijne
opstanding, terstond zal wedervinden. - Bij dee
ze opstanding, denken zij niets geestlijks, maar
enkel ftoflijks , grooter fterkte des ligchaams, be

vrijding van pijn, ontheffing van de vrees des doods,
en vermoogen, om alle menschlijke vermaaklijkhe
den in den hoogften graad te genieten.
Sómmige stammen dooden hunne oude zwakke
en zieke perfoonen. Anderen, integendeel, ver
eeren den ouderdom. Ik erinner mij echter niet ,
onder de Sjangallas eenen enkelen man gezien te

hebben, die meer dan zestig jaaren oud was. Van
deeze laatste foort zullen de Macrobii, welken

HE RoDo T U s in deeze breedte plaatst, geweest
zijn.
-2
-

-

-
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Ik moet hier nog iets tot opheldering eener plaats
in den Periplus van HAN No zeggen:

-

Hij merkt aan, dat hij, langs de kust van Afri
ka, dicht aan het strand, en, waarschijnlijk, nabij
het laage land, Kolla genaamd, bewoond door eene
foort van volk , welk ik thans beschreeven heb ,
zeilende, over dag eene buitengewoone stilte had
waargenomen, zonder mensch of beest te zien;
maar des nachts had hij eene menigte vuuren ont
dekt en muziek gehoord. - In de landen, wel
ken hij voorbij zeilde, heeft geene schemering

plaats.

De sterren verschijnen in haaren grootsten

glans, zoo ras de zon is ondergegaan, en zij ver
dwijnen plotsling , zoo draa de zon opgaat. De thermometer, die, bij den opgang der zon, tus
fchen acht en veertig en zestig graaden staat, is
drie uuren na den middag, tot de hoogte van hon
derd tot honderd en vijftien graaden gereezen. Alles

is dan verslapt. Menschen en beesten gevoelen eene
onoverkoomlijke matheid; de lust tot werken ver

gaat, ziel en ligchaam verlangen naar rust; hoorn
vee, vogels en dieren zoeken de fchaduw, en de
nabijheid van ftroomende wateren, om daar de uit
werkingen der brandende zon te ontgaan. - Maar,
naauwlijks , is de zon onder den gezigtëinder ver
borgen , of 'er volgt terstond eene koele nacht op
den brandenden dag. De eet- en werklust komt
weder. Het vee verfpreidt zich om te graazen,
en , wegens de duisterheid, dwaalt het af, en
wordt ligtlijk een buit der roofdieren. Om deezen

te weeren, ontsteeken de herders eene menigte vuu
ren. Alles wordt vrolijk, en begint te zingen en
te danfen. - De waarneeming van HAN.No was

dus volkomen gegrond; zij kan nog hedendaags
,

- - -

-

-
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worden gemaakt; en zal, zoo lang deeze landstreek
van inwooners voorzien is, plaats hebben.

Eer ik deeze natie, (in welker beschrijving ik zoo
omstandig ben geweest, omdat ik gelegenheid had,
om mij zoo naauwkeurig omtrent dezelve te on

derrechten) verlaat, moet ik nog de volgende vraag
beantwoorden:

, Welke is de reden , dat in dit land niets wil
», groeien, daar men brood van kan bakken? Komt
, het van de onkunde der inwooneren, dat zij het
2, rechte jaargetijde niet kiezen om te zaaien ; of
, is het eene onvolkomenheid in den grond?” Ik antwoord: zekerlijk komt het van de gesteltenis
des gronds. Voor Bloeimaand is de bodem in groo

te klooven gefpleeten, in stof veranderd, en wordt,
door den wind, her- en derwaard gedreeven. In
dien toestand is hij volmaakt onbekwaam, om eenig
plantgewas voort te brengen. - Bij den eersten
zachten regen, trekken de gaapingen weder toe, en

het geheele land gelijkt naar tuingronden, die versch
omgespit zijn. - Naar maate de zon hooger rijst,
neemt de regen toe, en nu is het tijd om te zaaien.

Dan , binnen weinige dagen, fchiet 'er eene zoo
groote menigte onkruid op, dat, eer het graan, bij
voorbeeld , tarwe, rogge of wat voor graan het
ook zij , is opgegaan, het gemelde onkruid reeds
zoo hoog opgefchooten is, dat het graan nood
zaaklijk 'er onder verstikken moet. - Men onder
ftelle, dat het mooglijk was, het onkruid 'er uit
tewieden, dan zou hetzelve echter het goede graan
weder voorbij-groeien, eer het een duim breed bo
ven den grond gevorderd was. - De regen neemt,
intusschen, toe; de grond verandert in flik en het

graan verrot , zonder eenen halin of air voortte
- --
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brengen. - Op gelijke wijze gaat het ook met

gierst en maïz , of Indiaansch koorn. De wind,
werpt de planten om, en zij verrotten, insgelijks,
't Is tijd, dat wij tot koning Oustas wederkee
ren. - Zijne onderneeming tegen de Sjangallas

bragt hij, met het beste gevolg, ter uitvoer. De
volwassen lieden doodde hij met het zwaard , en
nam eene verbaazende menigte kinderen van beide
fexe gevangen.

Oustas was een ongemeen groot liefhebber van
de jagt op olifanten en rhinocerosfen. Hij was 'er
niet alleen zeer op afgerecht, maar ontzag ook niet,
zich in dezelve , aan groote gevaaren bloot te stel
len. - Voorts stelde hij veel vermaak in het bou

wen, waaraan hij, als het rijk vreede genoot, bij
kans al zijnen tijd en geld besteedde.

In 't geheim was hij een vriend van den Roomsch
katholijken godsdienst, en onderhield eenige pries

ters van die gezindheid, bedektlijk, tot zijnen dood
toe.

-

In Louwmaand des jaars 1714, wanneer hij den
bouw eener nieuwe kerk , welke hij , te Gondar,

ftichtte, bezag, werd hij fchielijk ompaslijk ; en
vermoedende, dat zijn paleis betoverd was, liet
hij zijne tent buiten de stad oprechten, om 'er zijn
verblijf in te houden, tot dat zijn paleis door mid
del van buskruid zou gezuiverd zijn. Doch dit
werd door zijne dienstknechten zoo achtloos ge

daan, dat zijn huis tot den grond toe afbrandde.

Saauwlijks

was het

gerucht Va11 zijne ziekte Ver-,

*?Reid, of de voornaamste staatsdienaars vergader
-

-

-

-
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den, om naar zijnen toestand te verneemen. Dit
' was ten minste het voorwendfel. Doch het waare
oogmerk was, de opvolging van zijnen z on F A
sIL te verzekeren. - Maar de krijgsknechten ver
zetten zich daar tegen. Zij begeerden eenen vorst

uit het oude koninglijk bloed; doodden zeven van
des konings ftaatsdienaars; en riepen DA v1D, den

zoon van wijlen koning Yafous, voor koning
ll1t. --

Dit geschiedde niet zonder groote opschudding.
Een gedeelte der ftad Gondar brandde af. Op de

komst van David bedaarde alles.

De blijdschap

herleefde, dat de kroon weder aan den rechten erf
genaam gekomen was.

Ondertusschen had, geduurende deeze geweldige
ftaatsomwenteling, niemand de handen aan koning
Oustas geslagen. - Doch, eenige dagen na de
krooning, zond David een plechtig gezantschap aan
Oustas, om te vraagen, wie hij was, en wat hem
herwaard had gebragt ? Hij antwoordde onbewim
peld, dat hij niet van de koninglijke familie, maar
de zoon van eenen onderdaan, KAs MAT I DE LBA

Y Aso Us was ; hij begeerde alleenlijk, dat de ko
ning hem een weinig tijds mogt vergunnen, om
zijn eigen dood te sterven, waarvan het tijdstip ras

zou verschijnen.

Oustas overleed ook vier dagen daarna, den tien
den van Sprokkelmaand des jaars 1714, en werd,

te Gondar, in de kerk, welke hij gesticht had, be
graaven,
e-*

*
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D A v 1 D

de

Van 17 14 tot

IV,

17 19.

De gemaatigdheid van koning DA w1 D DEN
v IE R'DEN, zoo voor, als na den dood van Ous
tas, deed de monniken voorspellen , dat de regee
ring van deezen vorst, die van zijnen vader Yafous
in geduurzaamheid evenaaren, en in het genot van

vreede overtreffen zou.
Reeds in het begin zijner regeering, vielen de
momniken hem lastig, eene bijeenkomst der geest
lijkheid vorderende. - De uitfchrijving van der
gelijke vergaderingen is een voorrecht der fouve

reinen. Meestal hebben zij plaats, wanneer er een
nieuw vorst op den troon komt, en 'er vrees voor
ketterij, of inbreuk in de kerklijke bestiering te
voorzien is. -De aankomst van een nieuwen aboe

fa uit Egypte, is ook 'eene voornaame reden haa

Fer vergadering. Laat ik u eene dergelijke verga
dering kortlijk fchetsen:
f:
-

- Offchoon veelen van de befcheidenfte leden der

geestlijkheid, met opzet, afweezig blijven, zijn
zij , echter, gemeenlijk, zeer talrijk. De monni
ken, die zich, bij gelofte, tot de moeilijkste streng
heden verbonden hebben ; zij die hun leeven in de

diepe en ongezonde valeien des lands kiezen door

te brengen; kluizenaars, die op de koude toppen
van bergen bijkans van honger vergaan; anderen,
die zich in wildernissen ophouden, fteeds aan wil

de dieren bloot gesteld ; met een woord, eene ge
heele menigte dweepers, valfche propheeten, waar

zeggers, droomers, en lieden die voorwenden toe
n
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komende dingen te voorzien en te voorfpellen; lie
den of naakt, of met haair bedekt , of met morfi
ge en gefcheurde kleederen voorzien ; - - kort

om : eene verfameling van wangedrochten, naauw
lijks te beschrijven of te begrijpen, maaken eene
kerklijke vergadering in Abysfinie uit , en zijn de
leidslieden van een dom en woest volk, dat hen als
heiligen aanbidt , en altijd gereed is, om hen in
hunne wreede eifchen te ondersteunen.
Hoe afkeerig David van zoo eene vergadering ook
was, kon hij ze echter niet gevoeglijk weigeren. De
overfte der monniken van Debra Libanos had hem

eene klagt overgeleverd, dat wijlen koning Oustas,
federt, veele jaaren , drie Roomfche priesters te
Walkayt had onderhouden. David zelf was een groot
voorstander der kerk van Alexandrie, en integendeel
een gezwooren vijand van de leerstellingen der kerk

van Rome.

e'',
-

-,

Voor deeze vergadering, werden de gemelde drie
zendelingen gebragt, ondervraagd, en op hunne be

lijdenis, dat zij de kerkvergadering van Chalcedon en
paus Leo , beiden voor wettig hielden, door de
vaders veroordeeld, om dood gesteenigd te worden:
welk vonnis ook terstond aan hen ter uitvoer werd
gebragt.
:: Terwijl David met deeze kerklijke zaaken bezig
was, kreeg hij tijding, dat zijn broeder BAK UF FA,
op het gerucht, dat de zoon van Oustas zijnen va
der zou opvolgen , te Wetan eene kleine stad, in

Bedfjember, gekomen was, en weigerde, maar den
berg Wetsjnee te rug te keeren. Doch hij werd,

door eenige afgezondene krijgsbevelhebbers over
Vallen en gevat, die een zeer klein gedeelte van
den
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den tip van zijnen neus affneeden, en hem naar den
gemelden berg te rug bragten.

Eenigen tijd daarna overleed de aboena Markus,
en zijn opvolger, de aboena c H R Is T o DU L U s ,
van Alexandrie aangekomen zijnde, moest er een
nieuwe vergadering der geestlijkheid gehouden wor
den; waartoe de koning niet zeer genegen was. -

Nogthans moest hij, wijl het van ouds her ge
bruiklijk was geweest, zijne toestemming er toe
geeven. Daarop ontstond een groote twist onder de
geestlijkheid, en bijzonder de monniken van De
bra Libanos en S. Euftathius, waarin de koning

de zijde der geenen koos, die voor de kerk van
Alexandrie waren ; 't welk hem den haat van de

voorstanders der Roomschkatholijke kerk op den
hals haalde.
s

ee

.

*

De aboena was dwaas genoeg, om zich, door de
laatstgenoemde monniken, in hun belang te laaten
overhaalen ; 't welk hen uitgelaaten hoogmoedig
maakte. Zij vergaderden, in groote menigte , in
*t huis van hunnen oversten , en zongen, ten fpij
te des konings , ... een oproerig lied.
Sommige

voornaame staatsdienaars rieden hen, naar huis te
keeren, en zich stil te houden. Doch te vergeefs.
Zij verdubbelden hunne gezangen. Zij kwamen bij
een ,

om

te

raadpleegen,

wat verder te doen.

Wanneer eene der monniken , den, fchijn van een'
waarzegger aanneemende, verklaarde : ,, Dat God
zijne - oogen had geopend , en hij eenen Cherub ,
met een vlammend zwaard, zag , de deur van het
huis van hunnen oversten bewaarende.” Met zulk

een fchildwacht meenden zij, tegen alle poogingen
van menfchen- volkomen veilig te zijn.
ar
2
* *
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Ondertusschen was de koning, over dit oproerig
gedrag der monniken, geweldig gestoord. Hij be
floot ook, op eene treffende wijze, wraak deswe
ge te neemen. Wijl zij zich vooral van een ge

zang bediend hadden, welk , alleenlijk, gezongen
Werd , wanneer de koning over afgodifche natien
eene overwinning behaald had, zond hij eene ben

de ! leidenfche Gallas af, om hen te straffen. Zij
bezetten het huis van den oversten der monniken,
daar zij vergaderd waren , en de deur openge
broken hebbende, vielen zij, met het zwaard in,
de vuist, op de ongewapende priesters aan , en
doodden , in korten tijd, honderd van dezelven.

Daarna rechtten zij, in Gondar, een vreeslijk bloed
bad aan onder allen, die aanhangers der gemelde mon
niken waren. Dit duurde tot den volgenden dag
des middags, toen de koning, door eene openbaare
afkondiging, den burgermoord deed opliouden.

Doch al te veel lieden van rang waren flagtoffers
deezer woede geworden, dan dat 'er niet onder de
voornaamsten , zoo binnen als buiten het paleis,
een groot gemor zou ontstaan zijn. - Hier uit
werden veele famenzweeringen tegen den koning
gebooren. Het duurde ook niet lang, of de vorst
werd ziek. Men poogde hem te overreeden, dat

zijne onpaslijkheid slechts een gevolg was van een
ongemak, dat hij , onlangs, door een val van het

paard gekreegen had.

Maar , den negenden van

Lentemaand des jaars I719 , werd, voor des ko

nings raad, beweezen, dat de slotbewaarder, door
twee aanzienlijke lieden, omgekocht was, om den

koning
gedaan
om de
en ter

een sterk vergif toetedienen, gelijk hij ook
had. De vorst had nog even zoo veel tijd,
straf over de medepligtigen uittefpreeken ,
uitvoer te doen brengen. Een der v:
- de ITS
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ders was gevlugt. De straf van den andere
ftond hierin, dat zijn eenige zoon voor zijn

gezigt in stukken gehakt, en, terstond daarna
vader de oogen uitgestooken .wierden. De f
waarder en een Mohammedaan, welke hem het

gif gegeeven had, werden, insgelijks, met z
den in ftukken gehouwen, en voor de honde

worpen. - Dien zelven avond overleed d
ning in groote benaauwdheden.
B A K U F F As

Van 17 19 tot 17 29.
BAK UF FA, wiens eigenlijke geslachtnaam
AY T 0 w E LL E D D S JE o RD SJ Is , zoon va

fous den eersten en broeder van David , ger:
door de bewerking van den eersten staatsdie
op den troon.

De nieuwe koning was juist gefchikt naar d
ftandigheden , waarin het rijk zich , bij zijn
heffing tot de koninglijke waardigheid, be
Het fcheelde niet veel, of het
eenen staat van regeeringloosheid
weest. De eene famenzweering
dere ; de eene muiterij was zoo

koningrijk z
vervallen zij
volgde op d
ras niet gede

of de andere brak weder uit. -

Doch Bal

fHIzwijgend van aart, ondoordringbaar ten aa
zijn er ontwerpen, omringd door eene m

krijgsknechten, die van zijnen wenk afhingen
“Hoor amptenaars, welke hunne grootheid aar
te danken hadden , en daarbij werkzaam ,
va arend, wist ze allen , de eene voor en de
Ji-ze na, te onderdrukken, zich op den troon
wrest*#en • en meer gevreesd, dan bemind te
ke
r
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ken. - Duidlijk ontdekte men dit in eene bij
zonderheid, welke ik, kortlijk, zal verhaalen:
De koning van Abysfinie is, steeds, verzeld door
eenen amptenaar, die de bediening van gefchied
fchrijver bij hem vervult. Ook is hij zijn zegel
bewaarder. Hij moet een dagverhaal van 's ko
nings daaden, 't zij goed of kwaad, opstellen, zon
der 'er zelf de minste aanmerking op te maaken. Dit dagverhaal wordt, wanneer de koning dood is,
of ten minste kort daarna, aan den raad overgegee
ven , die het leest, al het onwaare in hetzelve

doorfchrapt, en al wat, met of zonder opzet, over
geflagen is , 'er bijvoegt. - Dit boek te hou
den, zou in Bakuffa's tijd een gevaarlijke taak ge
weest zijn. Hierom verkoos ook niemand, die kans
te waagen. Zelfs had des konings zonderling ge
drag, naderhand nog, die uitwerking, dat niemand,

na zijnen dood, het gebrekkige daarvan wilde aan
vullen : want, in Abysfinie, gelooft men , tot he
den toe, dat hij nog leeft, en eens in al zijne ver
fchriklijkheid weder ten voorschijn zal komen.

Bakuffa was, gelijk alle de Abyssiniers, een groot .
Liefhebber van waarzeggerij, droomen en voorspel
fingen; en zijn langduurig verblijf onder de Heide
nen, had zijn zucht daar voor nog versterkt. Op zekeren dag, in eenzaamheid wandelende, ont
moette hij eenen priester, welke de gedaanten, die
zekere ftukjes ftroo op een poel water, daar een

kleine stroom in vloeide, maakten, met groote op
lettendheid waarnam. Uit de famenvoeging deezer

beeldnisfen in letters, meenen zij voorgestelde vraa
gen onfeilbaar te kunnen beantwoorden.

De koning, die zich in een vreemd gewaad ge
fte
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stoken had, vroeg den priester, waar hij onderzoek
naar deed? Deeze antwoordde, dat hij onderzocht,

of de koning een zoon hebben , en wie na hem
het koningrijk bestieren zou ? - De vermomde

vorst had geduld genoeg, om de beslissing afte
wachten, en het antwoord was : ,, De koning zal

, eenen zoon hebben , maar een w ELLE TA
, D sJE oR Ds J 1s zal, na hem, het koningrijk,
, dertig jaaren lang, regeeren; offchoon die Wel
, leta Dfjeordfjis noch zijn zoon , , noch een af

, stamling van hem zal zijn.”
Deeze onverwachte voorspelling bekroop zijnen
geest zoodaanig, dat hij ze niet verzetten kon ;
ook gaf hij 'er niemand kennis van ; maar besloot,
de hoop van iederen Welleta Dfjeordfjis , die zoo
ongelukkig was, dat de voorzegging met eenige
mooglijkheid in hem kon vervuld worden, te ver

iedelen. - Behalve veele onfchuldige lieden in
alle deelen des rijks, verlooren nog elf prinsen op
het gebergte Wetsjnee hun leeven, om eenen naam,
die in Abysfinie zeer gemeen is, fchoon 'er, ik wil
niet zeggen eene overtuiging, zelfs geen vermoe
den van hoog verraad tegen iemand te vinden was.

Een doodlijke fchrik beving, daarop, alle rangen
van inwooneren; doch 'er deed zich geen zweem
fel van tegenstand op ; ten blijke, dat de koning
den geest van muitzucht, die onder de voorgaande

regeeringen zoo vreeslijk gewoed had, met wor
tel en tak had uitgeroeid.

g

Laat ik hier nog eene andere anekdote van hem

bijvoegen: - Onder de koningen van Abyssinie

heeft, vooral in tijd van vreede, eene gewoonte
Plaats , dat zij, niet zelden, onbekend eene reis
doen. -
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doen. - Somtijds laaten zij zich door een paar
vertrouwde, doch insgelijks vermomde , dienst
knechten, op eenigen afstand volgen. - In eene

deezer geheime reizen gebeurde het, dat de koning
tot in de provincie Kuara, in het noordoosten van

Abysfinie, aan de grenzen van Sennaar, gevorderd
zijnde, in een gering dorp, door de koorts over
vallen wierd. De heer van het dorp, een man van
aanzien, wiens wooning op eene nabijgelegen hoog
te ftond, had de onpaslijkheid van den vreemde

ling zoo dra niet vernomen, of hij nam hem in zijn
huis, en liet hem met alle liefdaadigheid oppassen.
Ook was zijne zorg niet vruchtloos. Zijn zie
ke gast werd , eerlang , tot zijnen voorigen staat
van gezondheid hersteld, waartoe de vriendlijke

zorgvuldigheid der fchoone jonge dochter van zij
men gastheer, welke diepen indruk op zijn hart had
gemaakt, niet weinig toegebragt had. - De jon

ge maagd, eenige dochter haarer ouderen, was
onbeschrijflijk fchoon, bevallig en met zedigheid,

kuischheid, spraakzaamheid en andere vrouwlijke
deugden rijklijk begaafd; waarom zij ook BE R HAN
MAG Ass, dat is, de Roem der genade , genaamd
werd, en de lieveling niet alleen haarer familie,

maar ook der geheele nabuurschap was.
x
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Toen Bakuffa hersteld was, keerde hij, met al
len fpoed, naar Gondar te rug, kwain, des nachts,

heinlijk in zijn paleis, en verfcheen , volgens de

gewoonte der Abyssinische vorsten, den volgenden
morgen vroeg, in het gericht.
- - -- &
t

e

, " -

-

Terftond daarna, werd er een gezant , met een

aanzienlijk gevolg, naar Kuara gezonden, om Ber
han Magasf ten hove te verzoeken. Docli zij wist,
niet, waarom ? En haare verwondering rees in
“I. DE E L•
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top, toen zij , den koning voorgesteld wordende ,
op de gewoone en plechtigste wijs, door hem tot
zijne gemaalin werd aangenomen, zonder eenige
voorwaarden of beding te maaken. Ook won zij
niet alleen zijne genegenheid, maar behield die ook
zoo lang hij leefde. -

-

Nadat Bakuffa zijne echtgenoote voor itegee ver

klaard had , wendde hij voor , ziek te zijn. Ver
fcheiden dagen liepen er voorbij, zonder hoop van
herstel; maar, ten kaatste, werd de tijding van des
konings dood door Gondar verfpreid. - De vreug
de was zoo groot, en zoo algemeen, dat niemand,
ze poogden te verbergen. . Ieder verheugde zich ,

van eene ondraaglijken vrees verlost te zijn. Verfcheiden primfen van koninglijken, bloede vlugts
ten van het gebergte Wetfjnee , om naar de kroon
te dingen. Sommigen werden zelfs ontbooden door
voornaame lieden, welke meenden, hun tot die hoo
ge waardigheid, behulpzaam te kunnen zijn. - - - ,

- De dag tot de plechtige begraafnis des konings
was, reeds, bepaald, toen Bakuffa, vroeg in den
morgenstond van dien, zelven dag, onverwacht, in
de gewoone vierfchaar, leevendig verfcheen, door
de itegee en zijnen zoon Y Aso Us verzeld. 't Was
niet noodig, iemand te beschuldigen, want het ge
heele hof, f en alle vreemdelingen, die daar bedie
ningen bekleedden, vlooden, en verfpreidden, door
de iftraaten van Gondar, een algemeenen fchrik.

Alle rangen van volk sloegen tot wanhoop over,
daar veel geringer misdaaden met den dood gestraft
waren. -- Welk het gevolg deezer algemeene op

fehudding zou geweest zijn, is niet te bepaalen ,

doch de koning deed de beste keus. Hij nam,

**Itond,
het besluit, om eeneralgemeene vergifnis
* - v3
-

4! II
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-
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f -
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te doen afkondigen aan de deur van het paleis. Om het zonderlinge der zaak, zal ik dit een weinig

bijzonderder verhaalen. -

Aan de buitenpoort van des konings paleis, wor"
den, steeds, twee keteltrommen van gantsch bui
tengewoone grootte gehouden, eene aan de rechter
en de andere aan de linkerzijde derzelve. De eene
heet de leeuw, en wordt in krijgstijden geroerd; de
andere wordt het lam genaamd, en alleen bij blijde

gelegenheden gehoord, als het fluiten van vreede,
het verleenen van algemeene of bijzondere vergifnis,
het fchenken van kroonslanden, en van meer derge

lijke vrolijke omstandigheden. - De geheele stad
was in de verwachting van een bloeddorstig besluit;
toen de burgers, tot hunne grootste verwondering,

de stem van het lam hoorden. - Dit blijk van vree
de en vergifnis, werd gevolgd door eene afkondi
ging, waarbij de voornaame amptenaars ten höve
ontbooden, maar de overige ingezetenen gelast werd
den, binnen hunne huizen te blijven, met verzeke

ring van volkomen veiligheid voor hunne perfoonen
en goederen,

-

-

De hovelingen en bedienden aldaar vergaderd zijn:
de , kwam de koning, in 't wit gekleed, bloots

hoofds, met ongedekt aangezigt, gezalfd en opge
fchikt. - Dus uitgedoscht, verfcheen hij in de zaal
op eene verheven galderij, en fprak de vergadering

op eene bevallige, bedaarde, maar deftige en kloek
moedige wijs , met eene korte reedevoering, aan.

Hij erinnerde haar hunne roekloosheid, dat zij Ous
tas, eenen man niet uit het geflacht van Salomo ,

koning van Abyssinie hadden gemaakt; dat zij Tekla
Haimanout hadden aangehitst, om zijnen vader

Yaföus te vermoorden; dat zij, naderhand, Tekla
*--
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Haimanout zelven, nog eenen broeder, en onlangs
ook zijnen anderen broeder David , zijnen onmid
delijken voorganger, hadden omgebragt; dat hij ,
volgens zijnen pligt , van de aanvoerders van alle
deeze euveldaaden wraak had genomen ; en dat ,
zoo 'er veel bloed was vergooten, zulks enkel ver
oorzaakt was door alle de grouwelen, die gepleegd
waren; maar, weetende, dat de orde thans onder
hen hersteld, en de famenzweeringen gedempt wa
ren, hij geveinsd had dood te zijn, om te kennen
te geeven , dat de bloedige regeering van Bakuffa
een eind had genomen ; dat hij weder op was ge
ftaan , en , nu , onder den naam van AT zHAM

DsJEoRDsJIs, zoon van Yafous den Grooten, onder
hen verfcheen; allen beveelende, naar hunne hui

zen tc rug te keeren , om zich over hunnen nieu
wen koning te verblijden, onder wien zij recht en
gerechtigheid zouden genieten, en zonder vrees lee
ven, zoo lang zij den koning, dien GoD over hen
gezalfd had, eerden.

Deeze aanspraak werd , van alle kanten, toege
juichd : Lang leeve Atzham Dfjeordfjis ! Wijl het
bekend was, dat deeze koning nooit zijn woord
verbrak, ging ieder, getroost, naar zijn huis, als
of er nooit oorlog onder hen geweest was.
kuffa was ook zeer kiesch in dit stuk.

Ba

Laat ik

een voorbeeld daarvan verhaalen : - H A N N E s ,

zijn broeder, door KAs MAT 1 Ds JE oR Ds J 1s,

eenen edelman van groot aanzien, heimlijk van het

gebergte Wetsjnee gevoerd zijnde, werden zij bei
den door den beveihebber van dat gebergte gevat,

s" geboeid aan den koning gezonden. - Het ge
::::::::::::::: zou geweest zijn, beiden terstond
$

::

wijl zij op de daad zelve van

gegreePen waren. Ook zou niemand
dij,
/

*.
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dit voor eene inbreuk van ''s konings belofte ge
houden hebben. - Doch Bakuffa begreep het stuk
anders. - Hij zond de rechters, die over straf
fchuldige misdaaden zitten, den beiden staatsgevan
genen op hunnen weg naar Gondar te gemoet.
Deeze moesten hen naar den voet van het geberg

te Wetsjnee te rug voeren, om aldaar buiten zijne
tegenwoordigheid en invloed gevonnisd te worden.
Het gevolg was , dat zij beiden veroordeeld wier
den ; Hannes , om eene hand te verliezen , en
Dfjeordfjis , om gevanglijk naar Walkayt gezonden
te worden, met geheimen last aan den bevelhebber,

om hem ter dood te brengen. Beide deeze vonnis
fen werden ter uitvoer gebragt, fchoon Hannes

in zoo verre hersteld werd, dat hij, niettegenstaan
de de verminking, welke hij had moeten onder

gaan, in mijnen tijd, koning van Abysfinie was ,
offchoon regelrecht strijdig met de wetten des
lands.

In eene van deeze geheime reizen door het rijk,
daar hij een groot liefhebber van was, gebeurde
ook het volgend zonderling geval:
Hij kwam eens , in de provincie Bedfjemder,
naast Tigree, de magtigste en volkrijkste provincie
van Abysfinie, gelijk een arm man vermomd, mor
fig, en zoo door de lengte van den weg, als door
de hitte van het weer, zeer vermoeid, aan, bij het
huis van een burger, die, hoewel niet rijk ,. ech
ter door zijne braave zeden en gedrag, een groo

ten invloed bij zijne nabuuren verkreegen had. De vader was oud en zwak, maar de zoon jong
en fterk, stond in een grooten waterpoel aan zijn
vaders deur , wasfchende zijn katoenen opper
Hh 3
kleed;
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kleed; een gewoone bezigheid van jonge lieden in
Abysfinie.

-

-

Bakuffa, overwonnen door de hitte en vermoei

jing, viel onder de fchaduw van eenen boom ne
der, en verzocht den jongman, met eene gemaakte
ftem en in een vreemden tongval, om ook zijn
opperkleed te wasfchen. De jongman nam zulks

zeer gewillig aan. Zijn eigen kleed ter zijde leg
gende, begon hij dat van den vreemdeling met al
len ernst te wasfchen. - Middelerwijl deed Ba

kuffa hem allerleie vraagen omtrent den koning en
welke zijne meening omtrent hem was. De jong
man antwoordde, dat hij nooit eene bijzondere

meening daaromtrent gemaakt had. -

Bakuffa

viel hem echter gestaadig lastig met nieuwe vraa
gen, terwijl hij zijn kleed waschte, en fchoon hij
hem geen antwoord in 't geheel gaf. Ten laatste
niet in staat zijnde, het langer uittehouden, nam
hij Bakuffa's kleed, en gooide het, zoo nat als het

was, hem toe, zeggende : ,, Ik dacht, toen gij
,
,,
,
,

mij verzocht, uw opperkleed te wasfchen, dat
ik een liefdewerk aan den een of anderen armen
Gallas deed, die van vermoeinis en veelligt van
honger bezweek; maar, federt ik het in mijne

, handen heb gehad, heb ik ondervonden, dat gij
, een onderwijzer van koningen en edellieden, een

», aanvoerder van heierlegers, en geever van wet
,,ten zijt. Neem, derhalve, uw kleed, en wasch

», het zelf, 't welk de Voorzienigheid over u be
»2 fehooren heeft. Dit is een veiliger handel,

en

•» gij zult dan minder tijd hebben, om uwe over
A»

: bedillen ; 't welk

»»

'v-eigue1

-

nooit eene nuttige
• • V.

-

e e

::: " en kw", " w zit, en
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De koning nam zijn nat kleed op, en de weige
ring, die hij geleeden had, voor lief, en zond ,

terftond na zijne terugkomst te Gondar, om dien
man, welken hij, in korten tijd, tot een zijner
voornaamste ftaatsdienaaren en zijnen eersten ver
trouweling maakte.

Deeze staatsdienaar, B A DDs JE R o ND w AR AG
NA geheeten, was de eerste, wien de koning zijne
vrees voor Welleta Dfjeorgdfjis , daar de priester
hem mede gedreigd had, bekend maakte. - Toen
Bakuffa veinsde ziek te zijn , en de koningin met

deezen staatsdienaar alleen bij hem tegenwoordig

was, gaf hij voor de eerste maal zijne verwon
dering te kennen, dat 'er, geduurende zijne lange

regeering, nooit een perfoon van dien naam ten
voorschijn was gekomen, 't welk hem aan de waar
heid dier voorspelling deed twijfelen.

Baddfjerund Waragna hield, op eene bescheiden
wijs, staande, dat het, veelligt, eene verzoeking

yan den duivel was, om hem tot zijn bederf te
te misleiden. O6k zeide hij den koning, dat, vol
gens zijn eigen bericht, die Welleta Díjeordfjis
geene magt over hem zou hebben, vermits hij maar

in zijn zoons tijd ten voorschijn zou komen. Hij
verzocht hem derhalve, zich wegens deeze voor
zegging niet meer te ontrusten, maar de opvolging
van zijnen zoon aan de barmhartigheid van God

en de voorzigtigheid der koningin overtelaaten. '
De koningin had , geduurende dat gefprek, een
diep stilzwijgen in acht genomen. Zij bad den
koning, haar alle de omstandigheden dier voorspel
ling nog eens te verhaalen , 't welk hij zeer duid
lijk deed. ,, Ik wenschte , zeide zij toen al lag
Hh 4
chen
*..

4ss DE REIS vAN J. BRUCE VERKORT.
chende, dat deeze Welleta Dfjeordfjis ons nu niet
nader zij, dan wij ons verbeelden; mooglijk in het
paleis?” - ,, In het paleis! zeide de koning, met
groote benaauwdheid ?” - ,, Ik denk zoo ; zeide
de koningin, ” onderstel , dat het uwe eigen ge
maalin is: want Welleta Dfjeordfjis was de naam,
welke mij bij mijnen doop gegeeven werd; en, dat
gij mij , onlangs, tot koningin hebt laaten kroo

nen, geeft mij een onwederspreeklijk recht tot de
regeering, ingeval

er een minderjaarige op den

troon mogt geraaken.”
w

Of de koning hierdoor overtuigd wierd of niet,
is onbekend ; maar de vervolging van Welleta
Dfjeordfjis hield van deezen tijd af aan op ; 't
welk de koningin mij, onder verfcheidene anecdo

tes, betreklijk deeze zonderlinge regeering, dikwijls
hecft verteld.

De koning overleed na eene kloekmoedige regee
ring , geduurende welke hij het grootste deel des
ouden adels- nabij Gondar, die in de onlusten on
der de voorige regeeringen betrokken waren ge
weest, uitgeroeid had. 't Een en ander maakte
zijne nagedachtmis gehaat.

De koningin hield des konings dood eenige da
gen verborgen. Ook was, na de laatste gebeure
nis, niemand zeer voorbaarig om te gelooven, dat
hij waarlijk dood was. Ieder was op zijn hoede

tegen een tweede wederopstanding.

•
*'
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YAso Us de II , of AD1 AM s E G U ED.
Van 1 729 tot 1753.
Door de behendigheid der koningin-moeder, volg
de haar zoon, onder den naam van Y Aso Us DEN
T wE E DEN of A DIAM SE GUE D , zijnen vader

op. Hij was nog minderjaarig ; dus viel de re
.geering haar te beurt.
Haare eerste zorg was, dat zij haare broeders
ten hove riep, en , door dat middel, zich en haa

ren zoon op den troon bevestigde. - Het duur
de, echter, niet lang, of 'er braken in de afgele
gener provincien onlusten uit, welke bedenklijke
gevolgen konden hebben. - Om dezelven des te
krachtdaadiger te ftuiten, oordeelde de koningin
het dienstig , de krooning van haaren zoon, of
fchoon nog zeer jong zijnde, te verhaasten. Dit gefchiedde ook , eerlang, met groote plechtig
heid,

-

Toen de rechters en alle de hooge amptenaars
des rijks , te Gondar, in de gehoorzaal vergaderd

waren, verfcheen de jonge koning, en plaatste
zich op den troon. De kies hatzee, of des konings
aelmoefenier, zalfde hem , toen, met olie, en
MAMM o , een broeders zoon der koningin, zette

hem de kroon op; waarna de geheele vergadering,
zijne moeder alleen uitgezonderd, op de knie viel,
en hem hulde bewees. Bij de huldiging, nam hij
zijnen laatstgenoemden naam aan.

Geduurende de plechtigheid, zat de koningin
moeder op een afzonderlijken troon, aan de rech
Hh 5
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terhand des konings. Zij werd ook gekroond,
maar niet gezalfd. Insgelijks, werd dezelve hulde
aan haar beweezen, welke aan haaren zoon gedaan
was. De koning was, onder die plechtigheid, op
zijnen troon gezeeten met gedekten hoofde. De
tegenwoordigheid van den aboena of patriarch
werd, bij deeze gelegenheid, niet noodig geoor
deeld.

4

,

Niettegenstaande alle deeze voorzorgen, werd,
echter, het zaad van misnoegen , in de provincie
Damot, ras gezaaid; 't welk fchielijk tot verfchei
dene andere provincien overfloeg. - Doch de ko
ningin , door getrouwe amptenaars ondersteund,
wist de aanslagen der muitelingen , of voorteko
men, of in den beginne te fmooren.
Kort nadat HE zE K 1As, door fommige misnoeg
den van het gebergte Wetsjnee gehaald, en voor
koning uitgeroepen, doch overwonnen, en der waard

te rug gevoerd was, verfcheen er een ander mede
dinger naar de kroon, dien men niet verwacht

had. - Hij zeide, dat hij de oude koning Bakuf
fa was; dat hij, om staatkundige redenen, zijnen
dood had laaten uitstrooien; en nu te rug gekomen

was, om zijne kroon en koningrijk wederom te
eifchen. - Doch nooit was eene wederopstanding zoo

weinig gewenscht , dan deeze. Voor een korten
tijd, werd de menigte door een geweldigen fchrik

bevangen. Maar geenen aanhang krijgende, werd
deeze bedrieger zonder bloedstorting gevat , ver
hoord en ter dood veroordeeld.

Intusfchen werd

de ftraf verwisseld in eene andere, welke men on

derftelde zachter te zijn, naamlijk, dat een zijner
beenen zou afgehouwen, en hij, vervolgens, naar
Wetsjnee, gezonden worden. Deeze afzetting wordt
on
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altijd op de grofste wijs gedaan door middel eener
bijl, waarmede het been, even onder de knie,

wordt afgehakt; eene verrichting, welke wegens
hunne verregaande onkunde, gemeenlijk doodlijk
is. Dit was ook het gevolg bij den ondergefchoo
ven Bakuffa, die aan deeze geweldige afzetting van

zijn been stierf,
Sedert genoot hij rust.

:

Van dezelve bediende

hij zich, om aan zijnen lust, dien hij tot de jagt

had , te voldoen. - Hij was ruim zeven jaaren
aan de regeering geweest, wanneer hij eene groo

te jagt hield, in welke hij twee jonge olifanten en
een gomari, of rivierpaard, met eigen hand dood
de. - Den drie en twintigsten van Wintermaand

derzelven jaars , vermaakte hij zich wederom met
de jagt, in welke hij twee olifanten en een rhinoce
ros velde. - Daarna begaf hij zich naar de rivie
ren Gandova en Sjimfa , alwaar hij zijne vaardig

heid in de jagt op den dfjieratakasfjin, dat is te zeg
gen , den langstaart , in 't Arabisch djiraffa ge
noemd, betoonde. Dit is het langste van alle vier
voetige dieren. Ik heb het nooit dood, en slechts
tweemaal leevendig gezien, en zulks nog maar op
een afstand. De olifantenjaagers ontmoeten ze niet
zelden. Zoo lang zij jong zijn, is de huid fraai

geplekt ;

maar zij verandert in bruin , als het dier

wat ouder wordt. Het is, denk ik, de camelopar
dalis der ouden , en het eenig dier, dat , in het
open veld, een paard in fnelheid overtreft.
-

Bij gelegenheid van deeze jagten, welke , ge
meenlijk, aan de grenzen van Sennaar gehouden

werden, zocht Yafous de tweede zijn recht over
het land der Herders, zijne oude onderdaanen,
weder te verleevendigen. Sedert hunne vereeni
:

ging
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ging met de Arabieren, hadden zij vergeeten , den
koningen van Abysfinie hunne gewoone fchatting
te betaalen. - Hij overviel een stam derzelven,

Daveina geheeten, onverwachts, versloeg ze, en
maakte een grooten buit , in kemelen , rundvee en
andere leevensmiddelen bestaande. Ook nam hij
zeer veele vrouwen gevangen: al 't welk naar Gon
dar gevoerd werd.
e

In 1736 viel er eene zeer groote zonsverduis
tering in Abysfinie voor, waaruit de waarzeggers,
ik weet niet welke , onheilen over het land voor

fpelden.

Ondertusfchen was er niets, dat aan

zoodaanige voorzeggingen eenigen fchijn gaf, ten
zij, veelligt, de groote fommen gelds, welken hij
aan zijnen heerschenden trek, dien hij tot het bou
wen en verfieren van paleizen, lusthoven, kerken

en andere groote gestichten had, opofferde. Hij
besteedde er zijnen geheelen tijd aan, en zijne
liefhebberij daarvoor was zoo groot, dat hij zelfs
met zijne eigen handen medewerkte.
Ondertusschen duurde het niet lang, of Yafous

werd, over de laagheid zijner bezigheden, door

zijne onderdaanen eerst bespot, en vervolgens het
voorwerp hunner schotschriften. - Om zich
van dien hoon te zuiveren, besloot hij den koning
van Sennaar te beoorlogen, offchoon deeze hem niet

beledigd, noch de minste aanleiding daartoe gegee
ven had. - Hij viel , onverhoeds, met eene aan
zienlijke krijgsmagt in dat rijk, alles te vuur en
te zwaard verwoestende. Zelfs drong hij met zij
11e zegevierende heirmagt door tot voor de hoofd

stad Sennaar, waarvan hij alleen door den Nijl was
afgescheiden.

e

Doch
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Doch hier keerde het geluk hem den rug toe.
Want, terwijl Yafous voor Sennaar lag, en de
groote vrees en verwarring in, die stad van den
overkant des Nijls aanschouwde , , ongeduldig om
de rivier over te trekken, was H AM 1s, de veld
heer van BAA DY , koning van Sennaar, op een
aanmerklijken afstand van de hoofdstad, met een
uitgeleezen, bende over die rivier gezet, en , na
een fnellen togt, viel hij, des avonds, de Abysfi
niers, op het onverwachtst, met zoo veel geweld
aan, dat zij eene volkomen neerlaag kreegen. De geheele krijgsmagt van Yafous viel of door het
zwaard, of kwam om in de woestijn door dorst, of

werd gevangen genomen. Ook werden de hoogge
fchatte reliquiën, welken de Abysfiniers altijd mee
zich in 't veld neemen, om zich van de overwin:

ning te verzekeren, als, bij voorbeeld, de fchilde

rij der doornen kroon, door L UK As gemaakt ;
eenige stukken van het kruis van c HR 1s T U s ;
een krucifix , welk bij veele gelegenheden gefproo

ken had, en dergelijke, een buit der Fundfji, en
in zegepraal, te Sennaar, binnen gebragt. - Zij
kreegen ze, echter, naderhand weder, maar moes

ten eenige duizend oncen goud tot rantsoen daar
voor betaalen.

Kort na des konings terugkomst te Gondar, over
leed de patriarch c HR1s To DU L Us. 'Er werd
een gezantschap naar Egypte afgezonden, om een
nieuwen aboena van daar te haalen. De gezanten
werden door den Naybee, te Mafuah, lang opge
houden , en van de helft van het geld beroofd,
welk hun was medegegeeven , om de kosten in
Egypte goed te maaken.
Den
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Den vijf en twintigsten van Zomermaand, kwam
flechts één der gezanten, zijnde de anderen op weg

gestorven, te Kairo aan. Nadat hij den dood van
den aboena bekend gemaakt , en het gefchenk des

konings overgeleverd had, verzocht hij, fpoedig

een opvolger te benoemen. De patriarch, zijne
bisschoppen, priesters en diakenen te famengeroe
pen hebbende, droeg deeze waardigheid op, aan

een monnik van de orde van S. Antonius, de eeni
ge- orde van monniken, welke de Koptische kerk
erkent. Zij leiden een zeer ftreng leeven in twee

kloosters, in eene vreeslijke woestijn eenzaam ge
legen, eeten nooit vleesch, maar geneeren zich

met olijven, gezouten fardijnen en kruiden. Nog
thans zijn zij aan deeze eenzaame plaats zoo zeer

verknocht, dat, wanneer zij geroepen worden, om
tot deeze kerklijke waardigheld in Abyssinie gewijd
te worden, een bevel van den basfa en eene bende

Turken noodig is, om den monnik, die tot aboena
verkooren is, geboeid naar Kairo te brengen, daar

hij in verzekerde bewaaring wordt gehouden, tot
dat hij, nadat de inwijding geschied is, onder een
fterk geleide aan boord wordt gebragt- ; om naar
Abysfinie te stevenen. :

't

De nieuwe aboena kwam , den zevenden van

Lentemaand des jaars 1745, te Mafuah aan, van
waar hij eenen bode naar Gondar zond , om den
koning daarvano te verwittigen. Hij kreeg bevel ,

om terstond ten hove te komen. Doch de Naybee
wilde hem niet laaten vertrekken , voor dat hij
eene zekere fom-gelds, welke hij eischte, ontvan
gen had. --+- De koning was onwillig, 1 het geld

te verstrekken. Om den aboena niet in verlegen.
heid te laaten, maakten fommige monniken van het
----

-

kloos

,
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klooster van Bizan een aanflag , om hem in ftilte
van het eiland weg te voeren naar het vaste land;
't welk zij gelukkig volbragten. ' ..

** *

I

w
**

w

-

-

-

- De Naybee , over, des aboena's, vlugt verbitterd,
floeg , om 'er wraak van te neemen, des konings
gezant in boeien, en hield hem twee maanden lang
gevangen. - De koning over deeze stoutheid van
den Naybeeb niet weinig verwonderd, en ontdek
kende, dat de naauwe vriendfchap , , die tusfchen
hem en s UH UL M 1 c HA é L., bevelhebber van Ti

gree, plaats had, aanleiding daartoe gaf, besloot,
den
'eenen
als iden anderen deswege te
ftraffen.
:: zoo
1. . wel,
.
-

--

.

. . . .

.

.
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Hij ontbood Michaël naar Gondar ; doch deeze
weigerde zulks volstrektlijk. Dit bewoog den ko
ning, om op ,,ftaande voet met eene aanzienlijke
krijgsmagt op te trekken , en deeze muitende be

velhebbers tot gehoorzaamheid te brengen. - De
onverwachte, verfchijning van Yafous, aan 't hoofd
eener talrijke legerbende, verschrikte Suhul Mi
chaël zoo zeer, dat hij, fchoon zelf een dapper en
ervaren veldheer zijnde, geen moeds genoeg had,
om zich , op de vlakte, in een gevecht met den

koning in te laaten. - Hij vlugtte, derhalve,
met alle zijne fchatten, naar den berg Samayat, en
bezette de toegangen. .

>

. :-) r

- De koning floeg zich , met zijne magt, aan den
voet van den berg neer. Vervolgens bestormde hij
denzelven, en maakte 'er zich meester van, uitge

nomen die hoogte, welke Michaël zelf in had. Doch
het duurde niet lang, of hij gaf zich aan den kos
ning over. De vorst zond hem, op zijn verzoek,

een vertrouwd perfoon , aan wien hij eene verbaas
ta

ZZGIR
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zende menigte goud overgaf. - Daarna kwam
hij van den berg , draagende, gelijk de gewoonte
des lands ten aanzien van overwonnen muitelingen

is, eenen steen op zijn hoofd, belijdende zich zel
ven aan eene hoofdmisdaad fchuldig. - Een ge
weldige stormwind en regen belette hem, dien dag
in des konings tegenwoordigheid gebragt te wor
den.' En de duivel , gelijk de Abysfiniers geloo
ven, begon in dien ftorm eene verstandhouding met
hem, welke veele jaaren duurde. :: -

-

,

Den zeven en twintigsten van Wintermaand,
bragt des konings opperkrijgsbevelhebber wELL ED
DE L'o U L den gevangen Michaël, in het gewaad

van een boeteling, in de tent van Yafous. Schoon Welled de l'Oul , met groote moeite, den
koning bewoogen had, om hem niet te laaten doo
den ; werd de vorst, echter, op het gezicht van
Michaël zoo woedend, dat hij hem met zijnen voet
fchopte, verklaarende, dat hij zijne belofte introk,
en bevel gaf, dat hij zou uitgebragt , en voor de
deur zijner tent gedood worden. - ; Ras Welled
de l'Oul en meer andere voornaame mannen, die

den koning, zoo in den raad, als in het veld,
groote diensten gedaan hadden, vielen op hunne

aangezigten neer, en fmeekten den vorst om gena
de voor den misdaader. - Al vergaf Yafous den

verraader zijne euveldaad niet van harte, kon hij
echter niet nalaaten, op een zoo algemeen verzoek,
hem genade te bewijzen. Hij deed het, en maak
te 'er deeze aanmerking bij , welke ras als eene

voorzegging werd aangezien : ,, Op uw verzoek,
, heb ik dien verraader vergifnis beweezen, om

, dat ik, altijd , liever verdiensten beloonen, dan
, misdaaden straffen wil: maar ik roep u allen tot

, getuigen, dat ik, heden, voor GoD mijne, han,
den

* -- - -

-

t
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», den wasch van al dat onschuldig bloed, welk
», Michaël nog zal storten, eer hij de verwoesting
,,, van zijn vaderland, welke hij , gelijk ik weet ,
,, reeds overlang in zijn hart overlegd heeft, ten
, toppunt brengt.”

Vermits de koning nu , door zijn geheele rijk,
vrede en rust genoot, kwam de lust tot bouwen
en zijne paleizen te verfraaien , weder boven. Intusfchen was het einde van dit jaar niet zoo ge
lukkig , als deszelfs begin. Het land werd door

een heir van fpringhaanen bedekt, die al de groen
te opaten, zoodat hongersnood onvermijdlijk fcheen
te zijn; doordien zij, tegen hunne gewoonte, voor
naamlijk de graanen hadden aangetast. Deeze
plaag komt echter zoo menigvuldig niet over Abys
finie, als de Jefuiten hebben verhaald.

Michaël, die, na de bovengemelde gebeurenis ,
eenigen tijd in de gevangenis gebleeven, maar ,
vervolgens, op vrije voeten gesteld was, werd ,
den zeventienden van Herfstmaand des jaars 1746,
door den koning, uit eigen beweeging, in het be
velhebberschap over Tigree hersteld, en keerde,
weinig dagen daarna, naar die provincie te rug. Deeze stap des konings kwam allen zijnen vrien

den, en hem zelven , 't welk hij niet ontveinsde,

verbaazend voor. Maar zijnen vertrouwelingen gaf
hij te kennen, dat hij , gelijk een gezigt hem ver
zekerd had , voortaan, onder de onmiddelijke be

fcherming van den aartsengel M1c HAëL was, met
wien hij in alle gevallen zou raadpleegen.

Suhul Michaël was ook listig genoeg, om de
vriendschap des konings uit al zijn vermoogen aan
tekweeken,-Ten einde zich van den blaam der neer

. I• DE E L.
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laag, voor Sennaar geleeden, te zuiveren, had
Yafous een nieuwen togt tegen dat rijk onderno
men , en was langs een

anderen kant in Atbara

doorgedrongen. - Terwijl de vorst aan de gren
zen zijner provincie met goed gevolg oorlog voer
de, deed Michaël al wat van een getrouw en werk

zaam onderdaan verwacht kon worden. - Hij
nam den koning daardoor zoo zeer in, dat deeze,
na zijne zegevierende terugkomst te Gondar, hem
derwaard ontbood.

Yafous

overlaadde hem met

weldaaden. Bij het bevelhebberschap van Tigree,
voegde hij nog dat over Enderta , over Siree en
alle de provincien tusschen de Takazzee en de Roo
de zee ; zoo dat Michaël meester van bijkans half
Abysfinie was.

Het overige van Yafous regeering werd in zijne
gewoone bezigheden doorgebragt.

In het vier en

twintigste jaar zijner regeering, werd hij, op den
een en twintigften van Zomermaand des jaars 1753,
ziek, en overleed weinig dagen daarna. Men ver
moedde, dat hem door de nabestaanden der konin

gin vergif was bijgebragt.
J

O

A 3,

Van 1753 tot 1768.
Jo As, de zoon van Yafous , bij BE ss A B EE,
uit eenen van de ftammen der Gallas afkomstig ,
maar te Gondar in den-Christlijken godsdienst on
derweezen en gedoopt, volgde zijnen vader op ,
zonder eenigen tegenstand.
In de eerste jaaren der regeering van deezen ko
ning heerschten er groote verdeeldheden aan het
- - hof,
t
-
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hof, welke, meestal, veroorzaakt werden, doordien
de koninginmoeder zoo veele Gallas te Gondar bragt,
daar de oude Abysfinische adel zich niet mede ver
eenigen kon. --

Michaël , die het gewigt deezer verdeeldheden
klaar inzag, maar 'er geen deel in nam, omdat hij
wel wist, dat door die onderlinge vijandschappen
zijn belang bevorderd werd, kwam in groote
pracht, en met eene gewigtige boodschap te Gon
dar. Zij bestond hierin :

BAA DY, de zoon van L'oUL, koning der Fundfji,
of, gelijk zij in de Abysfinifche jaarboeken gehee
ten worden , der Noba (a), die Yafous voor Sen
naar verslagen had, was , na eene bloedige regee

ring van drie en dertig jaaren , in 1764 , afgezet
door N Ass ER , zijnen : zoon , waartoe de eerste
ftaatsdienaar, fcheik A DE LA N. hem behulpzaam
was geweest; terwijl de onttroonde koning zijn
toevlugt tot Suhul Michaël had genomen. - Mi
chaël ontving hem vriendlijk, en beloofde hem zij

ne goede diensten bij koning Joas, met verzeke
ring, dat hij in perfoon hem herstellen wilde , in
dien de koning hem bevel daartoe gaf. - Hy bragt
Baady in des konings tegenwoordigheid ; doch hij

gedroeg zich op eene wijs, die geenen mensch, ik
laat staan eenen vorst, betaamt: want hij kuste den
grond, en verklaarde zich een onderdaan van Abys

finie. Joas integendeel kweet zich vorstlijk jegens
hems

-

*

(a) Noba betekent in de taal van Sennaar eenen krijgs
knecht. Waarschijnlijk is de oude naam Nubia hiervan af
komstig.

-
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hem. Hij stelde hem aan tot bevelhebber van Ras
el Fiel, op de grenzen van Sennaar, met eene be
hoorlijke inkomste, en vermaande hem, daar te
blijven , tot dat de oneenigheden ten hove bedaard
waren, wanneer Michaël gelast zou worden , hem

in zijn koningrijk te herstellen. - Doch Baady
volgde deezen wijzen raad niet. Hij liet zich door
Adelan naar Atbara lokken, daar hij, eerlang, ge
vangen genomen, en heimlijk, op bevel van w EL
LE D HAss E N, fcheik van Tiwa, vermoord werd.

Boven heb ik reeds aangemerkt, dat koning Joas
de eerste was, die eene gemalin uit de natie der

Gallas nam , en dezelve tot koningin van Abysfi
nie verhefte. - Deeze stap heeft, naderhand, on
noemlijke rampen over Abysfinie gebaagt. - De

Gallas, bij de Abyssiniers doodlijk gehaat, doch door
den koning en de koningin beschermd, kwamen in
menigte ten hove en in de hoofdftad. Binnen korten

tijd , wisten zij al de magt in handen te krijgen ,
zoo dat zelfs de koning en de koningin het kwaad.
eerst gevoelden, toen het te laat voor hun was,
om het te verhelpen. De dood van Welled de
l'Oul, broeder der koninginmoeder, een dapper en
rechtschapen man, bragt 'er veel nadeel aan toe.

Daar kwam bij, dat Joas, op ontftaan verfchil tus
fchen MARIAM BAR 1 , bevelhebber van Bedfjem
ber , en Suhul Michaël , den eerstgenoemden van

zijn bevelhebberschap beroofde, en KAs MAT 1.
RR UL HE E, zijnen oom, eenen Galla van afkomst,
daarmede bekleedde. -

Deeze Mariam Bari , een man van de edelste ge
boorte in dit land, en die o zo R o Es T HER, doch
ter der weduw van koning Bakuffa, bij KASMA

T1 NET sJo van Kuara, tot zijne gemalin had,
Wals,

-

-
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was er ongemeen gevoelig over, en kon niet dul
den, dat hij en zijne maagfchap• aan een geslacht
van Heidenen onderworpen zouden zijn, welken
hij in het veld zoo dikwijls verflagen had.

Brulhee bragt eene krijgsmagt op de been, om
zich in 't bezit van zijn bevelhebberschap te stel
len. Doch Mariam Bari (b) hield zich stil in
Bedfjember, verachtte Brulhee, en zocht den

ko
In1Ing

(b) Mariam Bari was toen nog jong, maar hij bezat
reeds de voorzigtigheid en het beleid, welke eenen man van
jaaren en ondervinding tot eer zouden hebben verstrekt. De heer B R U c E stelt zijn karakter zoo beminlijk voor,

dat ik mij niet onthouden kan, hetzelve hier woordlijk,
vertaald, mede te deelen ?
,, Hij werd, zegt hij, wanneer men den ouden Suhul Mi
, chaël, zijnen erfvijand en mededinger,uitzondert, voor den

,
,
,,
,
,

dappersten krijgsman en besten veldheer in het geheele
koningrijk gehouden. Maar zijne zeden waren van die
van Michaël ten eenemaal onderscheiden. Hij was op
recht, vriendlijk en openhartig; milddaadig, maar niet
uit een bijzonder oogmerk, om roem daardoor te ver

, werven ; zoo gemaatigd bij overwinningen, als onver

, moeid om ze te behaalen; gemaklijk te beweegen, om

, op fchuldbekentenis beleedigingen te vergeeven, en
, wiens vergifnis altijd oprecht was; een getrouw onder
, houder van zijn woord, zelfs in zaaken van minder be
, lang; daarenboven muntte hij in twee dingen uit, wel

, ke in Abyssinie zeer zeldzaam zijn; te weeten: regel
, maatig in zijne godsdienstoefening, en standvastig in

, zijne huwlijksliefde, jegens eene echtgenoote.”
*-*
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ning afteraaden van eene fchikking, welk hij wist
voor den staat ever 't algemeen verderflijk te zijn,
Mariam Bari beriep zich verder op den eed ,

welken hij, bij zijne aanstelling, in des konings
hand had afgelegd, om geenen Galla in de provin

cie Bedfjember te laaten komen, maar dan liever
met het zwaard in de hand te fterven.

Doch de

koning bleef onverzoenlijk, en beantwoordde zijne
voortreflijke verklaaring fpotswijs ; daar Mariam

Bari een geestig en nadruklijk wederantwoord op
gaf, met toefpeeling op den naam Brulhee , welke
in het Abysfinisch een dunne glaazen flesch bete
kent, raadende hij den koning, zijnen oom Brulhee
te huis te houden, opdat hij niet als een zwak,
breekbaar glas tegen de harde rotsen van Bedfjember
in duizend stukken geflooten werd,
De koning, deeze ingebeelde beleediging niet
kunnende verduuwen, verhaastte het vertrek der

krijgsmagt naar Bedfjember, zoo veel mooglijk
was. - Doch , naauwlijks , was Brulhee, met
zijn krijgsvolk, in de gemelde provincie getrok
ken, of het heir van Mariam Bari viel hem aan en
floeg hem op de vlugt; en hoé zeer de bevelheb
ber van Bedfjember last gegeeven had, om hem
leevendig gevangen te neemen , of, indien zulks

niet geschieden kon , te laaten ontsnappen, maar
geenzins te dooden, werd hij , echter, door een
van Mariam Bari's volk met een piek doorstoo

ken, dat hij den geest gaf.

-

.

,

''

Zoo draa was deeze tijding niet den koning
ter oore gekomen, of hij werd woedend van

gramschap , en zocht zijn heil bij Suhul Michaël,
-

die,
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die , te vooren, reeds tegen hem was opgestaan,
benoemende hem tot de waardigheid van Ras ,
waardoor hij met de opperste magt, zoo in het
burgerlijke, als in zaaken, den krijgsstaat betreffen
de, bekleed werd.

Michaël , van de groote verdienste van Mariam

Bari volkomen overtuigd, deed de treflijkste lof
fpraak van hem , en zeide, dat Mariam Bari de
eenige man in Abysfinie was, die zijnen pligt ken
de, en moed genoeg had, om daarin te volharden,
en dat , met zijn verderf, ook de ondergang des

konings en des geheelen staats onaffcheidlijk ver

knocht was. Nogthans was hij grootlijks in zijn
fchik , dat hij nu aan zijne heerschzucht den rui
men teugel kon vieren, en trok, terstond, met eene
aanzienlijke krijgsmagt op naar Gondar, verwoes
tende, even als of hij in een vijandlijk land was, on
der weg alles te vuur en te zwaard. Hij floeg
zich voor Gondar neer, bezette alle de toegangen

der stad, en vervulde aller harten , van den ko-.
ning af tot den minsten daglooner toe, met fchrik. Zelfs waren er reeds fommige benden van zijn
volk ter stad ingetrokken, en hadden verscheidene
huizen beginnen te plonderen.

-

Den volgenden dag , des morgens vroeg, begaf

hij zich in Gondar, deed hulde aan den koning en
herstelde de rust volkomenlijk. - Een blijk daar
van was, dat hij bevel gaf, een brood, een flesch
water en eene once goud, op eene trom , zonder
eenige wacht, openbaar op de markt te plaatfen.
Doch, fchoon de Abysfiniers zeer diefachtig van
aart zijn ; fchoon fpijs en drank in de stad onge
meen fchaarsch waren, en goud nog fchaarfcher ;
Ii 4
fchoon
\
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fchoon er met het krijgsvolk eene menigte vreem
delingen in de ftad kwam, en de nachten bijkans
twaalf uuren lang waren, waagde niemand het ech
ter iets van die bijzonderheden weg te neemen,

welke van maandag tot vrijdag, dag en nacht, op
de markt zonder eenige wacht gestaan hadden.
Wijl de koning, inmiddels, onverzetlijk bleef,
om den dood van Brulhee op den braaven Mariam
Bari te wreeken , en , niet luisterende naar den
raad van Ras Michaël om hem te verfchoonen ,

volstrektlijk begeerde, dat deeze met zijne krijgsmagt
naar Bedfjember optrok om hem te beoorlogen ,

maakte hij zich tot dien togt gereed. Doch hij
weigerde te vertrekken, zoo de koning niet mede

ging, waartoe deeze eindelijk besloot,
Toen de Abysfinifche krijgsmagt in Bedfjember
gekomen was, trok Mariam Bari met zijn volk tot
de uiterste grenzen der provineie te rug. Hij werd
derwaard door des konings heir vervolgd. Kort
daarna viel er een zwaar veldflag voor, waarin
Mariam Bari gewond werd. Hij zocht zijn fchuil

plaats bij de Woella, een stam der Gallas. - Joas'
bericht daarvan ontvangen hebbende, zond twee
vrienden der Gallas , om hem van daar te haalen.

Zij bragten hem geboeid in des konings tent, van
waar hij naar die van LU P o, uit het geflacht der
Gallas, gesleept, en op eene wreede wijs vermoord
werd. - Ozoro Esther, de waardige gemalin van

den ongelukkigen Mariam Bari, vlugtte naar de
tent van Michaël, om er voor haar en haare twee
zoons veiligheid te zoeken. - Michaël nam haar
niet alleen in zijne befcherming, maar liet ook,
terstond, eenen priester komen , die hem , in de
,

-

deur
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deur zijner tent, met haar in het huwlijk verbond,
onder de toejuiching van zijn geheele heir,
Michaël wreekte niet alleen den dood van Mariam

Bari aan allen , welke deel in zijnen moord ge
had hadden, maar hij geraakte ook van dat oogen

blik af oneens met koning Joas. Dezelve floeg ras
tot openbaare vijandschap over. Ras Michaël liet
Hannes den tweeden van den berg Wetsjnee haa
len, en zond eenige vertrouwelingen naar het pa
leis, om Joas te vermoorden , 't welk , zij zeer
gemaklijk volbragten, wijl zij hem alleen von
den.

H A N N E s - de II,
-

1 7 69

HANNE s DE T wE E DE was reeds zeventig

jaaren oud, toen hij , den derden van Bloeimaand
des jaars
Hij was
men tijd,
hij gevat,

1769 , zijne intreede in Gondar deed.
een broeder van Bakuffa , en , in zij
van den berg Wetsjnee gevlugt, werd
en, nadat hem de hand was afgehouwen,

naar den berg te rug gevoerd.
Schoon die verminking hem, volgens de wet van
Abysfinie , tot den troon onbekwaam maakte, en
zulks in den raad geopperd werd, wist Ras Mi
chaël echter die wet krachtloos te verklaaren. Hij
lachte er mede, en zeide fpotswijs: ,, Wat heeft
een koning met zijne handen te doen? Zijt gij be
vreesd, dat hij zijn eigen muilezel niet zal kunnen
zadelen, of zijn eigen bagaadje oplaaden ? Weest

niet bevreesd; als hij zoodaanige hulp noodig heeft,
heeft
Ii 5
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heeft hij mij maar te roepen, en ik zal hem hel
pen.” 't Geen dit het meest belachlijk maakte,
was, dat Michaël ouder was dan de koning, en
zelfs niet alleen ftaan kon.

Ondertusschen was Hannes even zwak van ge
moed , als van ligchaam. Hij had geene verkee
ring, dan met monniken gehad. Dus waren alle
de poogingen van Ras Michaël , om hem deel in
de regeering te doen neemen, te vergeefs. De ge
heele dag werd met psalmgezang, en het leezen
van gebeden, doorgebragt. Niets kon Hannes be
weegen , om zich tot verdediging zijner kroon te
veld te begeeven. Als Michaël daarvan fprak,
fchreide hij , verborg zich , wilde een monnik
worden , en fmeekte, dat men hem weder naar

zijne gevangenis op den berg Wetsjnee te rug zond.
Doch Ras Michaël oordeelde het al te ge
vaarlijk te zijn, eenen koning achter zich te laa

ten, terwijl hij in het veld was; des nam hij zij
me toevlugt tot vergif, welk hem in zijn ontbijt
gegeeven werd. Door dit middel werd Ras Mi
chaël , binnen den tijd van minder dan zes maan

den, de opzetlijke moordenaar van twee konin
gen,
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- zijnen vader op. Hij was een prins van eene al
lerbevalligfte gestalte, lang naar zijne jaaren, dun,
en van de blankste Abysfinifche kleur, gelijk die
van alle de prinsen , welke in het gebergte geboo
ren zijn. Hij had een fchoon voorhoofd, groote
zwarte oogen, een rechten neus, dunne lippen, een
kleinen mond , zeer witte tanden en lang hair.
Zijne gelaatstrekken zouden, zelfs in Europa, voor

fraai gehouden worden. - Schoon hij maar wei
nig maanden van het gebergte, zijne geboorte

plaats, geweest was, waren zijne zeden en gedrag,
echter, zeer beschaafd. Hij had een uitmuntend
verstand, en zijne voorzigtigheid overtrof zijne jaa
ren. Hij was zeer driftig van aart; doch had ge
leerd, zich te bedwingen. - Sints Hannes komst
tot den troon, noemde hij Michaël vader, en ver
eerde hem als zoodaanigen. Hij had gewillig in
alle de oogmerken van deezen ouden staatsdienaar

toegestemd, en ondernam den oorlog tegen FAs I L,
uit het geslacht der Gallas, die zich, onder de regee
ring van Joas, zeer groote magt in het rijk had
aangemaatigd, en, na den dood van dien koning,
in openbaare muiterij tegen hetzelve was, gereedlijk.

De koning, verzeld door Ras Michaël, trok te
gen denzelven te veld. Den tienden van Slagtmaand
1769, verlieten zij Gondar, en reeds den negenden

der eerstvolgende maand, viel de zwaare veldslag

bij Fadjitta voor, waarin Fafils heir eene volko
Illell
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men neerlaag leed. 't Is merkwaardig, dat , juist

op dien zelven dag, vijf jaaren geleeden, en op
die zelve plaats, Fafil een koninglijken prins,
N

KAs M AT 1 s J 1TT 1 genaamd , vermoord had ;
voor welke euveldaad hij, thans, hier gestraft
werd.

Omtrent deezen tijd kwam ik te Mafuah , in

Abyssinie, aan. 't Geen daar voorviel, en het ver
volg mijner reisbeschrijving zal ik in het vijfde en

de volgende boeken verhaalen.
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De aanmerkingen, welken de geleerde heer, pro
fesfor T H. c H. TY c Hs EN , op den zonderlingen
inhoud van het tweede boek van het werk van BRUCE,
hier vooren van bladzijde 209 tot bladz. 308 ver
kort, gemaakt heeft, zijn te gewigtig, dan dat wij
ze hier niet onzen Nederduitfchen leezeren zouden

mededeelen. Zij zijn achter het vijfde deel der
Hoogduitfche vertaaling van het gemelde werk ge
voegd. - Duidlijkheidshalve, zullen wij de orde
der bijzondere afdeelingen volgen , en de plaatsen
zelve, waarop de aanmerkingen van den hooglee
raar zien, achter dezelven melden.
E E RS TE

A FD E E L I N G.

De historie van den koophandel en de bevolking van
Abysfinie , zoo als zij door den heer BR U cE geleverd
is , heeft zoo veel verbaazends , dat 'er weinig leezers

zullen zijn , die niet meenden , nieuwe uitzigten in de

oude geschiedenis van Afrika gekreegen te hebben. Men
meent zich in een nieuwe waereld verplaatst te zien, en
met BR U cE den rijkdom en de magt der oude staaten
op eenmaal te kunnen verklaaren. Maar, bij nadere be

fchouwing, verdwijnt de verbeelding, en men ziet zich gee
0e
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ne fchreede nader gebragt, dan wij reeds waren. =
De fchrijver heeft, dikwijls, of verkeerde tijdstippen tot
een grond gelegd, of uit echte opgaaven meer afge
leid, dan daarin begreepen was.
tot

ik

&

1. De groote overvloed van goud en zilver in Pales
tina berust op geenen geschiedkundigen grond, maar en
kel op misverstand van het verhaal aangaande de gouden
vaten en gereedschappen des tabernakels, die echter
grootdeels maar met goud overtoogen waren. - Ook
kwam het goud daartoe niet uit Palestina, maar uit EgNy'
te. Eer had de fchrijver hier de menigte goud en zil

ver, die in de tempels van Thebe , door KAMB Ys Es
verwoest, volgens D1 o D o R Us s1c ULUs (a), zou ge

weest zijn, kunnen bijbrengen, - [Men zie ook de
Aant. des NE DE RD. UIT G., hier vooren onder bladz. 21o.]
2. Uit welken grond de fchrijver den Egyptenaaren
zijden-, katoenen en wollen manufaktuuren ontkent, is
niet ligt te bepaalen. Weevers hadden zij echter, en hun
ne priesters droegen katoenen lijwaaten, volgens HE R O

Dotus (b), en PL1N1Us (c). - Ook hadden de kun
ftenaars, die aan het Mofaisch heiligdom arbeidden, hun
ne kunst in Egypte geleerd. - Of de balfem een in
heemsch gewas van Egypte zij, is grootlijks te twijfelen.

Volgens andere berichten is hij uit Arabie derwaard ver
plant. - Hiervooren bladz. 215.

3. Bijaldien de Afrikaanen herders, jaagers en visschers
waren, is het niet wel te begrijpen, waartoe zij zoo

veele waaren, enkel de weelde betreffende , behoefden,
En

(a) I. 45.
(b) II. 35.

(s) XIX. 1.
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En wie waren dan deeze bewooners van Afrika , die
voor de aankomst van cU s, den kleinzoon van No Ach,
reeds dat land bevolkt hadden ? Veelligt de Herders, de
afstamlingen van PHUT , die naar des fchrijvers onder

ftelling, volgens de Mofaifche afkomst der volken, een
broeder van cus was. Zijne familie moet zich dus, in
Afrika , zeer fmel hebben vermenigvuldigd. Hier vooren
bladz. 216.

4. De overlevering der Abyssiniers wegens de aankomst
van cU s had de heer BR Uc E naauwkeuriger moeten be
ftemmen, of zij mondlijk of fchriftlijk is. - De Abys

finifche abt GRE Go R 1U s had van eenen c Us nooit ge
hoord (d). En de tegenwoordige Abyssiniers, die, vol
gens het fystema van den heer BRU cE , geene Cufiten
zijn, kunnen ook bezwaarlijk zoodaanige overlevering
hebben. - Jos E PH U s zegt wel (e), dat de Ethiopiers
zich zelven Chufeërs noemden , en van alle volken van

Afie zoo genoemd wierden. Dan dit zeggen van Jos E
PHUs heeft even zoo weinig gezag, als meer andere ge
zegden van dien fchrijver op de aangehaalde plaats, wijl
deeze naam nergens anders voorkomt.
De geheele overlevering van de afstamming der Ethio
piers van cus fchijnt uit den Bijbel gehaald te zijn.
» RU c E keert het dus om, wanneer hij zegt, dat Joo
den en Christenen dezelve van de Abyssiniers aangeno
men hebben.

Ook de overlevering van den fchrik wegens den zond
vloed zweemt niet sterk naar een Afrikaansch volkspraat
je ; maar fchijnt veel meer door den schrijver uit den

keerkringsregen en de holen der rotfen, door kunst ge

maakt, afgeleid te zijn. - volgens den Bijbel waren de
oud,

(d) LUD o L Fs Hist. AEth. I. 6. 2.
(e) Antiquit, I. 6. 2.
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oudste woonplaatfen der Cufiten in Mefopotamie, G EN,

X: 9 ; en 'er zijn veelligt eeuwen verloopen, eer eene
bende derzelven den weg naar Ethiopie vond. - Hoe is
het ook te begrijpen, dat een hoop menfchen uit het
vruchtbaare Egypte door eene vreeslijke woestijn zou

trekken, om zich in een onbekend land neer te slaan ?
En waarvan daan kreegen zij werktuigen, om zulke ho
len te vervaardigen ?

Daar, volgens het verhaal van onzen schrijver (f),
onder koning LA LIBA LA , in de twaalfde eeuw, eene
menigte kerken in de rotfen uitgehouwen werd, waarom
zou men de overige holen in de tijden onmiddelijk na
den zondvloed plaatsen, en hun ontstaan bijkans tot een
wonderwerk maaken? - Holen zijn voor die landstree
ken, waarin men reeds veele natuurlijke holen vond, de

bekwaamste en veiligste wooningen, en men behoeft gee
nen fchrik voor den zondvloed aanteneemen, om hunnen

oorsprong te verklaaren. - Het is dus overdreeven, wan
neer de heer BRUcE het als eene ontwijfelbaare gebeu
renis ter neerstelt, dat de Cufiten die wooningen in de
rotsen maakten; alleenlijk het aanweezen dier wooningen
is ontwijfelbaar. Hier vooren bladz. 216, 217.
5. In deeze voorgewende overlevering is ten minste de
bijvoeging , omtrent AB RA HA M s tijd, niet oud.

De

schrijver schijnt zelf niet veel daarop te rekenen, wijl
hij Axum tot eene hoofdstad der Herders maakt. - Het
volgende aangaande de sterrekundige weetenschappen der
Cufiten berust , veelligt, op dat geen, 't welk D1 o Do

Rus (g) nopens de Ethiopiers van Meroë zegt , doch
't geen ook niet voor een geschiedkundig bericht kan
gelden, en allerminst in zulke vroege tijden behoort. Men
vergelijke het Programma van professor HE Y NE: J Aco B 1
BRU

Gf) Zie hier vooren, bladz. 3os.
(g) III. 1.
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BRUc E de primar. «tatt, commerciis narratio. Gött. 179o.
fol.

Hier vooren bladz. 217.

6. Men moet den heer BRU cE op zijn woord gelooven,
dat feir die betekenis heeft, ofschoon hij den naam der natie
niet bestemt, want meer stammen zijn Trogloditen. - Noch

in het Amharische, noch in de Dfiiestaal heet fire een
hond. Alleenlijk in de taal der Gallas, waarin een hond
ferati heet (h), is eenige gelijkvormigheid. - Indien

de zaak waar is, is het zekerlijk mooglijk , dat de stad
Sire en de rivier, die bij de verschijning der hondsfter
overstroomt, van dezelve haaren naam heeft. Maar wel
ke rivier meent de heer B R U c E ? Volgens de landkaart

van Abyssinie, zou het de Takazzee, die ook Siris heet,
zijn. Integendeel noemt hij elders den Nijl zoo; en dat
verzekeren ook de Ouden. Hebben beide rivieren deezen
naam? Hier vooren bladz. 217.

7. Pocock n spreekt van bewoonde holen omtrent
Thebe niets. Struikroovers, die zich in grafholen op
houden, kan men niet gevoeglijk holbewooners noemen,
Eene nog steeds aanhoudende vrees voor den zondvloed

laat zich ook met de reeds gestichte steden niet wel over
eenbrengen.

Hier vooren bladz. 218.

T WE E DE
,+

A FD E E I. I N G.

Professor TY CH s EN heeft zijne aanmerkingen over de

bevolking van Saba, volgens de gedachten van den heer

BRU ce, in deeze afdeeling opgegeeven, in de volgende
ftellingen begreepen:

I. Het is niet beweezen, dat het gewest aan den Ara
bifchen zeeboezem Saba, of Azabo, heette. Deeze woor
den
sate

Ch) Ludo L F1 H. AE. I. 15.
I. DE E L.

-
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den betekenen wel in 't Ethiopisch Zuiden, en de konifi

gin van Saba heet in de Ethiopische overzetting, MATTH,
XII: 42, Negeschte Azeb , maar dat is eene woordlijke
overzetting van koningin van het Zuiden, niet de naam van
een gewest in Afrika, en dus niet hetzelve met het He
breeuwsch Saba. Hier vooren bladz. 219.
II. De sterrekunde der Cufiten is eene bloote onderstel

ling.

Ook zegt de heer B R U c E niet, welke stam van

hun de waarneemingen in orde bragt. Hij schijnt de fpe
lonkbewooners te bedoelen.

't Is natuurlijk, dat eenig

zins beschaafde natien op den gang der sterren opmerk
zaam zijn, omdat deeze hun voor een almanak dient :
maar komt het met de gefchiedenis en dengang der beschaafd
heid overeen, dat Trogloditifche Negers, in de regen

maanden, sterrekundige waarneemingen in orde brengen,
die in een anderen Neger-stam gemaakt zijn? - En wie
zegt het, dat de Cufiten de letters en cijferkarakters uit
vonden? Hier vooren bladz. 221.

-

III. Waar van daan de Herders, die hier zoo plotslijk
verschijnen, gekomen zijn, verneemt men niet.
houdt ze voor de Phut der Hebreën.

willekeurige onderstelling.

B R UcE

Doch dit is eene

PH UT en CU s waren, vol

gens onzen fchrijver, broeders. Nogthans zijn de afstam
lingen van den eersten langhaairig, donkerbruin, enz. en
die van den anderen wolhaairige Negers. - Nergens wor

den ook de wooningen der Phut naar Habesch verlegd ;

zij schijnen eer tot het westlijk Afrika te behooren, daar
PL1N1U s (a) van eene rivier Fut fpreekt ; en Jos E
PH Us (b) gewaagt in Mauritanie van een landschap Phoutae.
't Is waar, dat meer Herders-volken in Afrika woonden,

en nog woonen, b. v. de Hykfos, Nubiers, Ethiopiers,
No
r

(a) V. 1.

(b) Antiquit. I. 6.
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Nomaden en Arabiers, waarvan men bij PL1 Nius (c)
reeds leest : maar dat deeze allen eenerlei volk zijn; dat

zij allen tot de Phut behooren, is ongerijmd; gesteld ook,
dat de naamen Herders betekenen. -

Welke

is dan

de

grondtaal, waarin zij dat beduiden? Berberi is toch niet

anders, dan Barbari, 't welk bij de Ouden nooit een be
ftemd volk aanduidt. - De Arabiers noemen die Afri
kaanen, welke noch Negers, noch Arabiers zijn, Breber;

maar zij leiden ze van de Kanaaniten af.

De schrijver

schijnt de kust Barbarica der oude aardrijksbeschrijvers ,
welke ten oosten aan Ethiopie grenst, en de Arabische
Breber te verwisselen, en maakt uit beiden zijne waaren
vervoerende Herders. Hier vooren bladz. 221 , enz.
IV. Indien Suah werklijk Herders beduidt, had ER u ce
moeten zeggen, in welke taal? Hykfos is Egyptisch, en
zonder grond maakt men Herders daar van. - Nog min

der behoort Agag hier heen, daar BRU c E zelf zegt, dat
het de naam van een Arabischen Herderkoning was. 't Is
dus onwaar, dat daarvan het meervouwige Agadfji heete,

en zulks met het Ethiopische Agaazi eenerlei zij ; 't welk
een ander woord is. - Ook verklaart Lu D oLF het niet

door verbannen mannen, maar door vrije mannen (d), en
vergelijkt het met Franken, en dewijl de Ethiopiers zich
nog zoo noemen, kan men op deeze verklaaring staat maa

ken. Hiervooren bladz. 222, 223.

. V. De vlieg laat hij aan de natuurkenners over. Alleen:
lijk kan bij JE s AJ As van deeze vlieg niet gefprooken
worden. Het einde der rivieren van Egypte, is toch niet
haar begin, maar haare uitwatering, en er wordt niet ge
fprooken van het ongeluk, dat den Herderen in Habesch
door de vliegen, maar dat den Jooden door de Egypte

haars bejegenen zou. Hier vooren bladz. 224, 225.
VI:

(e) vi, 24.
(d) I. I. 4.

:

,

Kk :
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VI. Niet s Es os TR 1 s , maar o s 1R Is of P Us 1 R 1s,
wordt als stichter van Thebe genoemd. Waar is er een
oud geschiedfchrijver, die verhaalt, dat hij de ftad naar
zijnen vader genoemd heeft? Hier vooren bladz. 227.
VII. De oorzaaken der vijandschap tusfchen
en de Herders zijn zeer zonderling. Bijaldien
van het vervoeren der waaren hunne eenige
maakten, en daardoor magtig werden, moesten

de Negers
de laatsten
bezigheid
zij de be

houdenis der fteden en kunften wenfchen; en het is onbe

grijplijk , hoe de verwoesting van beiden hunne zucht

kon zijn. - De Negers, daar de heer B R U c E van
fpreekt, moeten toch geheel andere Negers geweest zijn,
dan de tegenwoordige, hunne nakomelingen, zijn. Sterre
kundigen , die in verfcheidene gewesten waarneemingen
maakten, en die met elkander vergeleeken ; lieden, die

een zuiveren godsdienst hadden.

Doch deeze gefchied

verhaalen ftrijden tegen alle waarschijnlijkheid.

Hier voo

ren bladz. 227.
VIII. De oorlogen der Herders en der Egyptenaaren
zijn niet tijdrekenkundig verhaald. Geen gefchiedfchrijver
zegt, dat s Es os TR Is de regeering der Herderkoningen on
der s A LAT 1 s uitgedelgd heeft. - Bij de verovering on
der sa BA co fchijnt BR Uc E den koning H I s KIA s met
H o s EA s te verwisselen.

En dat deeze Ethiopifehe Her

ders waren, is enkel uit den naam afgeleid. 't Geen de
heer BRU c E den derden inval der Herders noemt, is met

den eersten eenerlei, en behoort in veel vroeger tijd. -

Dat zij zich nog in hunne oude woonplaatsen ophouden,
had onze schrijver duidlijker moeten toonen. - Het
getal der Herders is overdreeven. - LU D o LF verklaart
het woord Habesch, gelijk BRU ce, door convenae. Hier
vooren bladz. 227, 228.

1X. De verhuizing der Palestyners naar Ethiopie rust
op geene geschiedkundige gronden. - 't Geen hij uit
de Chronijk van Axum aanhaalt, blijkt uit den inhoud zel
Ven,
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ven, geene oude inheemfche overlevering, maar eene

gissing van den monnik te zijn, die na de derde Chris
ten eeuw dezelve opmaakte. - Voorts zijn alle die ver
haalen , welken de heer BRU c E daarop grondt, bloote
onderstellingen, die zoo ras om verre gestooten, als ge
maakt zijn. - Het besluit; wijl, volgens PR o co P1 U s,
Kanaaniten naar de kust van Mauritanie vlooden; zoo is

het waarschijnlijker, dat zij naar Ethiopie gegaan zijn :
zal niet ligtlijk iemand overtuigen. - BR U c E had de
onderscheidene natien , die Abysfinie bewoonen, natuur
en staatkundig moeten beschrijven ten aanzien van haa
ren ligchaamlijken en zedelijken toestand , taal, leevens

wijs, en godsdienst ; 't geen hij, in 't vervolg, nopens
de Gallas en Sjangallas zoo fchöon gedaan heeft. - Hij
verwart zich in zijne onderstellingen zoo zeer, dat men
ten laatste niet eens kan zien, wat voor een volk ei

genlijk het heerschende in Abyssinie is.

Hier vooren

bladz, 228, enz.

X. De proeve uit de Dfjiestaal, welke de heer BRUc E
in zijn oorspronglijk werk medegedeeld heeft, en uit het
Hooglied van s AL o M o genomen is, staat reeds in w AL
T o N 1 Polyglott. Om het karakter der taal te kennen,
was het beter geweest eene reeks woorden te verfame
len , welke ieder taal hebben moet. Hier vooren bladz.
232 •
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Dat in Egypte twee oorspronglijke karakters gebruik
lijk geweest zijn, is eene willekeurige onderstelling. Wel
ke de Saïtische karakters zijn, wordt niet verklaard. Hier
vooren bladz. 235.

't Geen B R U c E nopens de hondsster, zijn geliefkoosd
onderwerp, verhaalt, is onduidlijk. - De aanhaaling
van D1 o Do R Us is niet te vinden; en dat Ofiris en Si

ris gantsch onderscheidene dingen zijn, heeft de hee
Kk 3

JA"
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JA BL o Ns K1 in zijn Panth.AEgypt. genoegzaam beweezen. De verschijning der hondsster kon niet als een teken
worden aangemerkt, dat de tijd der overstrooming na
derde : want zij gaat , in Egypte , eerst in Hooimaand
op, en de rijzing des Nijls begint reeds in 't midden
van Zomermaand. Hier vooren bladz. 236.
\
Het besluit : wijl men in Thebe zich , voornaamlijk,
op , de waarneeming der hondsster toeleide ; zoo is de
fterrekunde daar niet uitgevonden : is zeer vreemd. Men heeft reeds voor lang aangemerkt, dat het eigenlijk
getal der onderscheiden beeldspraakkundige tekens niet
zeer groot is, offchoon 'er zeer veele hieroglyphen ge

vonden worden , doch daaruit afteleiden, dat zij enkel
sterrekundige waarneemingen behelzen, gaat niet door. De verklaaring van To T en het kruis met een handvat

fel , is zeer zinrijk. - Het mansbeeld, dat de heer
B R U c E zoo naauwkeurig beschrijft, is buiten twijfel een
Harpocrates, Hier vooren bladz. 236 - 239.
't Geen onze fchrijver wegens den oorsprong van het

letterschrift in Ethiopie, en de veranderingen, door Mo
s Es daarin gemaakt, zegt, moest hij door voldingende be
wijzen hebben gestaafd, om het gereedlijk aanteneemen

Hier vooren

bladz. 24o.

-

-

v 1 ER DE A F DE E L 1 N G.
In deeze afdeeling, heeft de heer BRU cE meer scherp

zinnigheid, vlijt en orde aan den dag gelegd, dan in de
meeste anderen.

Al mogt hij ook in alle bijzonderheden

niet volkomen gelijk hebben, leest men ze echter als eene
zinrijk uitgevoerde onderstelling met genoegen. - De heer
Tv c Hs en laat het aan de natuurkundigen over, te onder
zoeken, in hoeverre de opgaaven van den heer BRU c E.

nopens de regelmaatige strekking der mousfons in de Roos
de zee en den Indischen oceaan gegrond zijn, en bepaak

zich enkel tot het geen de philologie betreft.

-

or
* **
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Of Egypte meer door de Herders, dan door de Babylo
niers, geleeden hebbe ; of deeze laatsten eene beschaaf

de natie geweest zijn ; of de weetenschappen en koop
handel naar Edom geweeken zijn , is onzeker: maar ze
ker is het, dat Edom geene stad, maar een landschap
was.

, ,

Van meer gewigt is de onderstelling van BRU c E, dat
s A L o M o N s fchepen naar Ophir drie jaaren tot hunne
vaart noodig hadden. 1 K o N. lX: 26, 28 , en X: 1 1.
ftaat flechts , dat s A Lo M o en II I R A M fchepen naar

Ophir zonden. Maar van de Tharsisvaarders leest men,
Hoofdft. X: 22. dat zij eenmaal in drie jaaren inkwamen.
Waren nu de Tharsisvaarders van de Ophirvaarders on
derfcheiden , dan zou het bewijs uit de mousfons , om
de ligging van Ophir te bestemmen, niet voldoende zijn,
vermits er niet gezegd wordt, hoe lang de reis naar
Ophir duurde. Ook kan Tharsis zeer wel Tarterfus zijn;
want in Spanje was overvloed van zilver ; en de ou
den getuigen , dat 'er goud gegraaven is.

De andere

waaren konden van de Afrikaansche kust derwaard gebragt
worden. - Doch gesteld zijnde, dat van eene en de
zelve vaart gefprooken worde, en de Ophirvaarders van de
Tharsisvaarders niet onderscheiden waren; er staat echter
nergens, dat de vloot die reis net in drie jaaren vol
bragt , maar alleeniijk, dat zij eenmaal in drie jaaren

binnen kwam. Wijl de koophandel toen in ruiling bestond,
werd 'er een aanmerklijke tijd toe vereischt ; en men

weet, dat de kooplieden zich, oudtijds , wegens den
koophandel, jaaren lang, op eene plaats ophielden. [On
dertusfchen moet men bekennen, dat, door deeze aan

merking alleen, het bewijs, om de ligging van Ophir en
Tharfls uit de strekking der mousfons te bestemmen, niet

krachtloos kan gemaakt worden ; daar toch de letter der
H. Schrift voor den heer BR U c E fchijnt te zijn.]

Maar er zijn nog andere zwaarigheden , die de on
derstelling van den heer BRU c E drukken. Of er een
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Tharfs op de oostkust van Afrika geweest zij , blijft
den heer TY c Hs E N twijfelachtig.

En , vermits onze

fchrijver het Tharsis , daar hij in de Abysfinifche jaar
boeken van spreekt, tot de kleine staaten der Arabie

ren op de noordoostkust van Afrika rekent, zou het,
meent hij, onwaarschijnlijk zijn, dat het zoo Verre zuid
waard lag.
Dat Sofala het Ophir van s A LoMo zou geweest zijn,
kan de Hoogleeraar bezwaarlijk gelooven. -

Is het

waarschijnlijk, dat Jooden en Tyriers, in dien tijd reeds,
de vaart naar een land durfden onderneemen, welk acht en

veertig graaden van Eziongeber lag, en zulks met fche
pen zonder zeilen? - Het zou grootlijks onwaarschijn
lijk zijn, dat een zoo verre gelegen land aan de koningin

van Azab had toebehoord; ook zou er op de overleve

ringen in Sofala, dat de mijnen, waarvan nog spooren al
daar te zien waren, aan de koningin van Saba behoorden,
en dat zij toen bearbeid wierden, weinig staat te maaken
zijn. De oude fpooren van goud- en zilvermijnen bij Afura
en Tfjicoua, die D os s ANT o s gezien had, zou de

Hoogleeraar niet voor overblijffels uit sa Lo MoN s tijd,
maar liever voor werken van Arabieren en Perfiaanen hou

den, die, gelijk MAs UD 1 verzekert, in de tiende eeuw
na Christus geboorte, sterk op Sofala handelden. [Men
kan echter niet ontkennen, dat deeze zwaarigheden, te

gen de onderstelling van den heer BRU c E ingebragt, ei

genlijk niets bewijzen, als, insgelijks, slechts onderstel
lingen zijnde, en dus van geen gewigt zijn.]

Mocha betekent zekerlijk wel eene gevangenis, doch het
Mocha, welk op de breedte van dertig graaden in Woest

Arabie zou liggen, is niet bekend. Voorts is het Arabi
fche Mocha een nieuwe stad, volgens N 1E B U H R, in de
dertiende of veertiende eeuw na c HR1s TU s geboorte ge
sticht. Hier vooren bladz. 245-26i.
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Offchoon dezelve vol gewaagde onderstellingen is, leest
zij echter niet onaangenaam. - In den vermaarden togt
van K AM BY s E s naar Egypte, heeft de heer BRU cE
veel ingevoegd, waartoe bij HER o D oT U s geen grond te
vinden is. - De Macrobii houdt onze fchrijver niet te

onrecht voor de Sjangallas; waar omtrent hij eene fchoo
ne en uitvoerige verhandeling in het leeven van o U sT As
medegedeeld heeft, welke men met genoegen zal leezen.

Zie deeze verkorting bladz. 46o en volgg. - Hier voo
ren bladz. 262 - 274,
Z E S DE
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Wanneer men de verfcheidene bijzonderheden, welken
de heer B R U c E nopens de koningin van sc HEBA ter

neerstelt, met elkander vergelijkt, schijnt hij zelf in twij
fel te staan, waar voor die vorstin te houden.

De overlevering der Abyssiniers, nopens de koningin
MAKE DA, en de afstamming hunner koningen van s A Lo
M. o, bevat, vooral zoo als zij door den heer BRUc E
verhaald wordt, veel vreemds.

Voor eerst , is het geene Abysfinifche overlevering ,

maar eene bloote gissing des schrijvers, dat zij naar Jeru
falem reisde, om te zien, waar de groote schatten biee
ven, die uit haar land uitgevoerd werden.
*
Verder, zijn de bronnen der geheele overlevering jong.
In 't laatst komt het alles op de chronijk van Axum aan,
welke buiten twijfel na de invoering van het Christendom
geschreeven is: want zij verhaalt de geschiedenis van den

fchatmeester van KANDAc E, koningin der Mooren, zoo
Kk 5
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als zij in de H A N DE L1N G EN D ER A Post E LEN (a)'
gevonden wordt, en leidt de eerste beginfelen des Chris
tendoms in Abyssinie daarvan af (b). - Gelijk de op

steller der chronijk deezen kamerling tot een Abyssinier
maakt, zoo kan hij ook met de koningin van s A BA ge
daan hebben,
Eindelijk, zijn de omstandigheden der reis fabelachtig;
de zalving van ME NI L EK; de twaalf oudsten uit de twaalf
ftammen; en de wegvoering van de arke des verbonds (c);
welke laatste ongerijmdheid de heer B R UcE wijslijk voor

bijgaat. - Dit al, en de toepassing van P. s A LM XLN op
M A K E DA, doet gissen, dat de geheele overlevering uit

het bijbelsch verhaal aangaande de koningin van sch E BA,
na de invoering van het Christendom, opgemaakt zij; de

wijl het den inwooneren van Abysfinie loflijk fcheen, eene

zoo merkwaardige vrouw tot stammoeder hunner koningen
te hebben. - Zelfs het omfchrift van het koninglijk wa
pen is uit o PE NB. V: 5. -

Kan men bewijzen, dat de

Abyssiniers, eer zij Christenen werden , het Joodendom
aangenomen hadden , 't geen L U D o LF ontkent, dan

kon de overlevering reeds ten dien tijde ontstaan zijn. Voor de afstamming der koningen van Abysfinie van s A
LoMo, en de vroege verspreiding der Jooden en des Joo
dendoms in Abyssinie, zou een sterk bewijs zijn de naam
DA v 1D , dien ME NI LE K , de zoon der koningin van
5 CHE BA , ZOu gevoerd hebben. Hier vooren bladz. 275,

Nog iets van de Falajas: - Jooden in Abysfinie, die
nog hunne eigen staatsgesteldheid hebben, is eene zoo
merkwaardige historische verschijning, dat het te beklaa
gen is, dat de heer B R U c E geene beter berichten gaan
aan
T-

-

T

(a) Hoofd. VIII: 27, enz.

(b) LU Do L F1 Hist. AEth.. III. 2.
(c) L UD o LF. l. c. II. 3.
*
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gaande hunne geschiedenis kon bekomen. Uit hun eigen
verhaal laat zich weinig opmaaken. - Ondertusschen
komt het den hoogleeraar T Y c Hs E N, uit de berichten,

door den heer B R Uc F nopens dat volk te boek geslagen,
voor, de volgende stellingen, als geschiedkundige waar

heden, te kunnen aanneemen:
I. De Falasjas hebben geene Hebreeuwfche boeken,
maar flechts de Ethiopische overzetting (a) van het ge
heele O. T., welke zij met alle de apocryphe boeken van
de Christenen overnamen. - Als zij zeggen, dat het boek
E No c H het eerste was, dat zij kreegen ; moet men het

zoo niet verstaan, als of zij voorheen geene boeken gehad
hadden, maar dat het het oudste van allen was, omdat zij

het voor een gefchrift van EN o c H zelven houden.
II. Zij spreeken eene taal, die geen Hebreeuwsch is,
en die , om uit de proeven te oordeelen, geene merk

lijke overeenkomst daarmede heeft, dus ook geen Chal
deeuwsch, noch Arabisch kan zijn.
III. Zij hebben gestaadig, ten minste federt de tiende
eeuw na c HR Is T U s geboorte, hunne eigene staatsge

fteldheid gehad, en houden dezelve nog staande.

En

IV. Zij woonen niet in eene landstreek van Abyssinie,
maar oost- en westwaard van daar, in de provincien Sa

men, Dembi en Kuara. Doch aanvanglijk hielden zij
hun verblijf langs de kust der Roode zee.
Uit deeze stellingen besluit de hoogleeraar, dat zij door

andere omstandigheden, en in laater tijd naar Abyssinie
gekomen zijn. Na de laatste verwoesting van Jerusalem,

en reeds voorheen, breidden de Jooden zich overal, bij
ZOil
-n

(a) Hieruit kan het verhaal van LU Do LF, l. c. I.

14, 44 verbeterd worden.

-

zonder naar Arabie, tot Yemen toe, uit, alwaar zij in de
zestiende eeuw heerschten. - Hoe gemaklijk kon van daar
eene volkplanting naar Abysfinie oversteeken, daar beide lan
den door den koophandel in verbindtenis stonden ! Tot deeze

gisfing geeft aanleiding, deels, de overlevering, dat zij
eerst aan de kust woonden; deels, de omstandigheid, dat
zij alle de boeken des O. T. gebruiken. Dit toont, dat

zij Palestina verlieten, toen de Joodfche kanon reeds ge
floten was: want, hoe is het te begrijpen, dat Jooden,
die, volgens de overlevering, onder s A Lo M o uittrok

ken, de laater fchriften, als heilige boeken, zouden aan
neemen, van welker fchrijveren zij nooit gehoord hadden? -

Veelligt kwamen ook nog uit Egypte, alwaar de Jooden,
eertijds, zoo talrijk waren, en welk rijk, voor de Turksche
overheerfching, steeds met Abyssinie in gemeenschap
ftond, veelen naar Abyssinie. - Kortom de Jooden wa
ren reeds vroeg in Atbara of Meroë en Abyssinie, en hun
godsdienst werd er niet alleen geduld, maar maakte er

ook, gelijk in Adiabene en Arabie, zelfs onder de groo
ten en vorsten, profelijten, gelijk de geschiedenis van den

kamerling van KAND Ac E, en de Joodsche naamen der
Abyssinifche koningen, na c HR1sT Us geboorte, als zi
oN, KALE B, A B REHA, niet onduidlijk toonen. - Men

kan zelfs aanneemen, dat de Joodsche godsdienst, bij het
grootste deel der natie, de heerschende was, gelijk wij
het van de Homeriten in de zesde eeuw weeten. -

In

gevolge deeze onderstellingen, kan men de algemeenheid
der besnijdenis onder de Abyssiniers, en hunne overleve

ring, dat zij, eertijds, Jooden waren, natuurlijk verklaa
ren, zelfs de invoering van het Christendom wordt daar
door begrijplijker.
Of de Falasjas ooit Hebreeuwfche handfchriften des O,

T. gehad hebben, is onzeker. Hier vooren bladz, 281,
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Het bericht van den heer BRU c E wegens de boeken
der Abyssiniers, kan, gedeeltlijk, uit LUD oL F1 Hist.

AEthiop. (a) vollediger gemaakt worden. Dezelve geeft
ook de Bijbelfche boeken volgens de orde, bij hen ge
bruiklijk , op. - 't Is te verwonderen, dat de heer
B R U c E van de chronijk van Axum, daar hij zoo dik
wijls uit fchepte, niets zegt. - Ook is het jammer, dat

de heer BRU c E, voor zijne Abyssinifche reis, het voor
treflijk werk van Jo B U s LU D oLF Us over dit onder

werp, niet vlijtig geleezen heeft.

Hier vooren bladz.

287, enz.
A C HTS TE

A F DE E L IN G.

Omtrent deeze geheele afdeeling, waarin de heer BRU
c E veel vreemde zaaken heeft ingemengd, welke haar,
onnoodiger wijze, wijdloopig maaken, zullen wij niets
anders aanmerken, dan dat men, volgens het oordeel van
den heer TY c H SEN, de geloofwaardigheid der nieuwer
Abysfinifche Historie van den heer B R U c E, over 't ge

heel genomen, niet in twijfel kan trekken. Zijn uittrek
fel uit de jaarboeken van Abyssinie, wordt ook, ten deele,
door een gelijktijdigen Arabischen schrijver, MAK R 1z 1

genaamd, bevestigd. Deeze fchreef, in 1435, te Mekka,
een bericht van Abysfinie, en noemt daarin de koningen,
van het jaar 1409, tot het jaar, in welk hij zijn bericht
eindigde, genoegzaam op dezelve wijs, als de heer BRUcE.
(a) III. 4, IV. 2.
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