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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

Inleiding
Cornelis de Bruyn en zijn reis
Toen Cornelis de Bruyn op 19 december 1683 in Venetië voet aan wal zette, moet
hij gemengde gevoelens over zijn afgelopen reis hebben gehad. Enerzijds was hij
blij dat het geestdodende verblijf en quarantaine eindelijk voorbij was, dat hij de
moeizame terugreis op de stormachtige Adriatische Zee goed doorstaan had, en dat
zijn tocht van vijf jaren door de Levant zonder ongelukken was verlopen.
Anderzijds echter kon Cornelis de Bruyn moeilijk helemaal tevreden zijn. In de
laatste weken van zijn verblijf in de Oriënt had hij toevallig gemerkt dat hij al die
jaren, achter zijn rug, versleten was voor een potentiële moordenaar. Hij zou een van
de vier jonge heethoofden zijn geweest die op 21 juni 1672 een aanslag op het leven
van Johan de Witt hadden uitgevoerd. Een van deze vier heette immers Cornelis de
Bruyn, en juist deze jongeman zou (volgens het hem toegevallen lot) de doodsteek
hebben moeten toebrengen aan de raadpensionaris. Maar de twee toegebrachte
messteken waren niet dodelijk geweest. Drie aanvallers (Cornelis de Bruyn, Adolph
Borrenbach en Pieter van der Graeff) wisten te ontkomen en vonden onderdak en
bescherming in het leger van de prins; de vierde overvaller (Jacob van der Graeff,
een broer van Pieter) werd gevat en acht dagen later na een kort proces onthoofd.
Waren de pleger van deze aanslag en de reiziger-kunstenaar een en dezelfde
persoon? Het had er veel van weg: in leeftijd kwamen beiden overeen en allebei
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behoorden ze niet tot het Haags gepeupel maar tot de betere kringen. Bovendien was
de argwanende beoordelaar geneigd het vertrek van de reiziger naar Italië (op 1
oktober 1674) niet zozeer het begin van een grand tour op te vatten, maar – juist
vanwege zijn jarenlange verblijf aldaar, gevolgd door een grote reis door de Oriënt
– veeleer als een vlucht te betitelen. En ten slotte was er nog deze aanwijzing: in
Italië had hij bij verschillende gelegenheden zijn prinsgezindheid niet onder stoelen
of banken gestoken. Want een pure orangist was hij inderdaad; niet voor niets heeft
hij zijn grote reisverhaal in ronkende bewoordingen opgedragen aan de
koning-stadhouder Willem III.
Tegen deze zware verdenking als zou hij een gevluchte misdadiger zijn – een
verdenking die al zijn zogenaamde vrienden en allen die in het oosten zijn gastheer
of reisgezel waren geweest, heimelijk koesterden – moest De Bruyn zich verweren.
Hij ontkende met kracht, telkens opnieuw, maar alle moeite leek vergeefs. De scepsis
bleef bestaan, ook al zei men overtuigd te zijn van zijn onschuld. Een officiële
schriftelijke verklaring te zijner gunste bood uiteindelijk soelaas, maar Cornelis de
Bruyn kon, terug in Italië, zijn verbittering over deze jarenlange onoprechtheid van
vrienden en kennissen niet verzwijgen.
Maar er was nog een andere kwestie waardoor hij niet echt vrolijk gestemd kon zijn.
Zijn voornaamste drijfveer om een reis door de Levant te ondernemen, was geweest
dat hij daar allerlei merkwaardigheden ‘in printverbeeldinge’ kon vastleggen. + Zo
althans had hij het zich voorgesteld, maar de praktijk liet anders zien. Istanboel –
begeerd reisdoel voor ieder die nieuwsgierig was naar het machtscentrum van ‘de
Grote Turk’– moest hij voornamelijk in woorden uitbeelden. Palmyra, de befaamde
woestijnstad, kon hij vanwege het gevaar van Arabische roversbenden niet bezoeken.
Famagusta op Cyprus mocht evenmin betreden worden. In Ephese, in Cairo, op
Rhodos en in Sattalia en op zo veel plaatsen meer kon hij de tekenstift niet vrij
hanteren omdat hij dan bevreesd moest zijn voor de reactie van de machthebbers of
van de bevolking op die bezigheid. Enerzijds was men bang voor westerse spionage,
anderzijds – en dat was werkelijk fnuikend voor zijn ambitie – stonden de
‘Mahometaanen’ niet toe dat enig voorwerp, levend of dood, werd uitgebeeld. Door
het te tekenen zou immers de ziel daaraan onttrokken worden, een feit waarvan de
tekenaar na zijn dood verantwoording zou moeten afleggen. + In dat verband spreekt
De Bruyn onomwonden van een dwaaze meening, onverzettelyk by die domme
Mahometaanen. En wat die zogenaamde spionage betreft: het blijkt overduidelijk:
hoe dichter bij het machtscentrum, hoe dichter bij militair-strategische plaatsen, des
te moeilijker viel het De Bruyn om zijn geliefde werk te doen. In Ephese ging het
aldus:
‘k Had my al neder gezet om het af te tekenen: doch beginnende my te
erinneren dat ymand van ons gezelschap een blad uit den Alkoran, leggende
in de gemelde Mosquèe, gescheurd had, en dat ik bezich was met yts aan
een Fortres af te tekenen, ‘t welk de Turken geensins willen dulden, wierd
ik zodanig door angst en vrees ingenomen, dat ik naauwlyks wist, hoe ik
weer spoedig genoeg by myn reisgenooten zou geraaken, de vreeze mogelyk
daarom te meer vat op my gehad hebbende, om dat ik by na alleen was
en niet meer als van één persoon, dien ik by my had, verseld. +
+ Zie f. 1, gecombineerd met f. 15.
+ Zie f. 120, alsook ff. 26, 30, 47 en 384.
+ Zie f. 30.
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In Constantinopel noteert De Bruyn inzake de bovengelegen verblijven van de sultanes
in het paleizencomplex kort maar krachtig waarom tekenstift en papier ongewenst
waren:
’t Is derhalven onmogelyk daervan eenige beschryvinge te geven – als
zynde het een hoofdmisdaad na die gebouwen zyn oog te slaen – en dezelve
met naeuwkeurigheid te willen beschouwen konde naeuwlyks met het leven
genoegzaam geboet werden. +
En bij zijn aankomst op Rhodos schrijft De Bruyn:
Gelyk ik gewoon was alle plaatsen daar ik gelegentheid toe had, op papier
te brengen, had ik ook deze op myn aankomst afgetekend, met twee
verscheidene gezichten, zo bedekt als my immers mogelyk was. Want zynde
de stad Rhodus een van de voornaamste sterkten der Turken, zou ik het
niet minder als met de dood hebben moeten bekoopen indien ik erop betrapt
had geworden, beeldende zy zich in dat de Christenen, met hunne plaatsen
af te teekenen, geen ander oogmerk hebben dan er zich by gelegentheid
tot hun nadeel af te bedienen. +
Moeilijkheden alom dus voor de tekenaar-reiziger. De getallen spreken daaromtrent
duidelijke taal. In totaal bevat het boek 211 genummerde gravures, verdeeld over
398 folio’s. De Bruyn komt tot 210, maar hij heeft tweemaal achtereen het getal 170
toegekend. Gravure A, die de inauguratie bij de Hollandse kunstkring te Rome
uitbeeldt, kan buiten beschouwing blijven; hij is vermoedelijk pas later (in Nederland?)
getekend. + Eveneens mogen de laatste twee van respectievelijk de hagelstenen en
de woestijnspringmuis niet meegerekend worden; die zijn immers na De Bruyns
terugkomst in Italië nagetekend. Daar staat tegenover dat nr. 3a en 187b ongenummerd
zijn gebleven, maar natuurlijk wel meetellen. Of nr. 39A en 39B (beide ongenummerd
gebleven maar slechts aangeduid met de letters A en B) eveneens pas naderhand in
Italië (of Nederland?) zijn getekend, blijft onzeker. Ze worden echter wel
meegerekend. Vanzelfsprekend geldt dat niet voor nr. 16 (Ephese), nr. 21 (Magnesia),
nr. 22B en 22C (Constantinopel), nr. 33 (de vermeende Pilaar van Pompejus), nr. 37
(vier modeprenten), nr. 41 (Gallipoli) en nr. 187 (Palmyra). De Bruyn vermeldt eerlijk
dat hij die van anderen heeft overgenomen.
Dit alles in aanmerking genomen komt de onderstaande verdeling uit de bus:
In Boek I, dat 164 folio’s telt, staan 54 eigen gravures. Dat is bijna exact 1
gravure per 3 (3,04) folio’s.
In Boek II, dat 78 folio’s telt, staan 50 eigen gravures. Dat is nagenoeg 1 gravure
per 1½ (1,56) folio’s.
In Boek III, dat 73 folio’s telt, staan 75 eigen gravures. Dat is zo goed als 1
gravure per folio.
In Boek IV, dat 80 folio’s telt, staan 30 eigen gravures. Dat is 1 gravure per
ruim 2½ ( 2,66) folio’s.

+ Zie f. 45.
+ Zie f. 174.
+ Dat geldt onbetwistbaar voor deze gravure A in de Engelse en Franse edities. Daarin is ze
helemaal hertekend.
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Boek III, dat zijn reis door het Heilig Land verhaalt, is dus overvloedig geïllustreerd,
vermoedelijk omdat De Bruyn daar meestentijds onder bescherming van de
franciscanen verkeerde en door hen verzorgd werd. Veelzeggend is deze mededeling
over zijn verblijf in het klooster van de franciscanen te Jeruzalem:
Eenige van hun hielden my gemeenlyk des avonds een uurtje of anderhalf
gezelschap, doch nooit zonder my alvoorens te hebben doen [294] vragen
of ze my ook belet zouden aandoen. Want wetende dat ik gestadig bezig
was met te teekenen en te schryven, wilden ze my niet geerne stooren. Zy
betoonden my ook des te meer genegentheid omdat ik alle de plaatzen zo
nauwkeurig op papier bragt, ja wenschten wel dat ik er een geheel jaar
had gebleven. +
Hij werd trouwens als ‘pelgrim’ – al eeuwenlang een vertrouwde figuur in Palestina
– op een aantal locaties betrekkelijk tolerant bejegend. Bovendien was deze tolerantie
jegens de christenen tegen klinkende munt te koop. +
Boek II over Egypte springt er eveneens gunstig uit. Ook hier zullen de factoren
‘toerisme’ en ‘geld’ een bepalende rol zijn geweest voor het toestaan van
tekenactiviteiten. Niettemin heeft De Bruyn het nodig geoordeeld zijn verslag over
Egypte – in feite is hij alleen in Neder-Egypte geweest – op te waarderen door een
omvangrijk vertoog in te lassen over de oorsprong van de Nijl. Dat lange (en zeker
interessante) verhaal stoelde uiteraard niet op eigen waarnemingen, maar op die van
echte ontdekkingsreizigers, de jezuïeten Pedro Paez en Baltazar Teles. De reeds
bestaande vertaling van hun relaas heeft hij in zijn eigen boek overgenomen en
vervolgens op intelligente wijze gepoogd hun beider verslag, als er sprake was van
onderling afwijkende berichten, met elkaar in overeenstemming te brengen.
Voor Boek I ligt de zaak nog anders. De beschrijving van het Klein-Aziatische
kustgebied, met name van de steden Smyrna, Ephese en Magnesia, is ruimschoots
van mooie gravures voorzien. Maar de beschrijving van Constantinopel, met name
het Europese deel van de stad, moet het zonder inwendige afbeeldingen stellen. In
de periode van ongeveer anderhalf jaar dat Cornelis de Bruyn daar verbleef – trouwens
niet in het Europese gedeelte, maar in Galata, het Aziatisch deel van de metropool
– heeft hij maar weinig prenten kunnen vervaardigen, zo weinig dat hij een drietal
afbeeldingen van die stad heeft moeten overnemen uit andermans werk. De overige
beschrijving van bezienswaardigheden moest hij met woorden geven, evenals die
van de Turkse en Griekse religieuze en profane gebruiken. Andermans woorden ook
nog: zijn schatplichtigheid aan Ricaut, Thevenot en Grelot is werkelijk enorm. Zeker,
van die anderhalf jaar is Cornelis de Bruyn zowat acht maanden ernstig ziek geweest
(zoals hij schrijft), maar zelfs dat feit in aanmerking genomen, blijft de opbrengst
nogal mager voor iemand die zich had voorgenomen zijn tekentalent op instructieve
wijze voor de thuisblijver aan te wenden: 54 tekeningen in tien maanden tijds, oftewel
5,4 per maand, oftewel nauwelijks meer dan één per week. +
+ Zie ff. 293-294.
+ Zie f. 271 en ff. 294-295.
+ Natuurlijk moet je rekening houden met de mogelijkheid dat De Bruyn een aantal schetsen
naderhand heeft afgekeurd voor de verdere bewerking tot gravure, maar dan nog blijft het
totaal aan tekeningen in boek I erg beperkt.
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Nog duidelijker is de wanverhouding in Boek IV. Cornelis de Bruyn heeft elf maanden
in Aleppo verbleven, maar dat lange verblijf heeft zegge en schrijve drie tekeningen
opgeleverd: een panorama van de stad, een tekening van de klederdracht, + en een
verzamelprent van de twaalf munten die hij zich daar verworven had. Bepaald geen
overvloedige oogst. Niet dat hij daar, zoals in Constantinopel, ziek te bed had gelegen.
Integendeel, hij beschrijft uitvoerig hoezeer hij zich daar vermaakt heeft met allerlei
jachtpartijen.
Om nu zijn verhaal over Syrië wat meer om het lijf te doen hebben, heeft hij
naderhand een prent van de beroemde woestijnstad Palmyra ingevoegd, een tekening
die trouwens niet door hemzelf is gemaakt, maar enkel op een ondergeschikt punt is
aangevuld. Bovendien is deze gravure niet geïnsereerd om zichzelfs wille, maar
alleen om als illustratie te fungeren bij een tweetal uit het Engels vertaalde filologische
artikelen over de inscripties die een Engelse expeditie daar had aangetroffen. Ook
hier wordt dus het gebrek aan eigen artistieke inbreng verdoezeld door een lang en
niet minder langdradig vertoog van anderen in te lassen. De paar mooie gravures die
hij tijdens zijn verblijf op Cyprus gemaakt heeft, kunnen dit tekort in Boek IV helaas
niet opheffen.
Kortom, zowel om persoonlijke als om artistieke redenen had De Bruyn weinig
reden om bij zijn terugkeer in Italië helemaal tevreden zijn.
Dit blijkt op een merkwaardige wijze ook uit de tekst zelf, namelijk uit enkele
passages waarin hij zijn reisdoel geformuleerd heeft. Aanvankelijk heette het dat hij
een reis naar verre oorden ondernam uit een onverzettelyke neiging om vreemde
gewesten en landen te bezichtigen (f. 1). Aan deze onderneming gaf hij gevolg door
naar Klein-Azië te vertrekken, waarna hij tot Smyrna gelegentheid verwachtte om
te land na Constantinopolen te trekken (f. 36). Na terugkomst in Smyrna evenwel
beseft De Bruyn plotseling: In Italien zynde, had ik altyd een groote begeerte gehad
om na Jerusalem te trekken (f.165) en zijn streven was om op het paaschfeest tot
Jerusalem te konnen weezen (f.177) +. Maar als blijkt dat hij, ongewild in het
Egyptische Damiëtte aangekomen, niet op tijd voor het paasfeest in Jerualem kan
zijn, blijft hij van 31 maart tot 21 juli, dus bijna vier maanden, in Egypte. Zo dwingend
was die begeerte om na Jerusalem te trekken dus niet geweest.
Ook anderszins mag men zijn oprechtheid over het Heilig Land als vooropgezet
reisdoel in twijfel trekken. Niet alleen toont De Bruyn, als hij eenmaal daar is,
voortdurend zijn scepsis over wat hem door de franciscanen getoond wordt, ook
blijkt hij aldaar, evenals in Klein-Azië en Egypte, eerder geïnteresseerd te zijn in
architectonische en oudheidkundige dan in religieuze zaken.
Het is dus niet onwaarschijnlijk dat De Bruyn zijn reisdoel in de tekst heeft
aangepast, toen hij bij de voorbereiding van zijn geïllustreerd reisverhaal de
bovenvermelde wanverhouding van het aantal gravures opmerkte. Bovendien heeft
hij, zoals al is opgemerkt, het gebrek aan gravures van Constantinopel alsook van

+ Hierbij valt op te merken dat De Bruyn duidelijk niet werkelijk aanwezige vrouwen (en
mannen?) in klederdracht heeft getekend, maar stereotiepe, min of meer identieke, gezichten
en figuren heeft voorzien van de dracht die hij wilde uitbeelden. In hoeverre hij de vier
modeprenten van afbeelding 37, die hem (zoals hij zegt) zijn toegestuurd, nader bewerkt
heeft, blijft onduidelijk.
+ Zie ook ff. 175 en 180.
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Aleppo (en Syrië in het algemeen) willen verhelpen door uitgebreid andermans werk
+
na te vertellen dan wel – waar het Palmyra betreft – te vertalen.

Het reisverhaal en de lezer
Zijn reisverhaal mag evenwel zeker niet als half mislukt worden beschouwd. Dat
blijkt onmiskenbaar uit het unieke karakter ervan, de illustrering van het relaas. De
gravures immers zijn fraai, vaak bijzonder fraai, en als ondersteuning van de tekst
zeer geslaagd. + Maar ook de tekst zelf is alleszins lezenswaard, alleen al vanwege
het persoonlijke karakter dat hij aan zijn verslag heeft weten te geven. Een voorbeeld
daarvan – naast zoveel andere berichten – is deze korte mededeling over Ephese (f.
34):
Daarenboven ontdeckten wy alhier verscheidene marmere beelden onder
d’aarde bedolven, doch zoo onachtzaam dat eenige van dezelve met de
voeten uit de grond staken. Gaarne had ik des nachts een van deeze willen
uitgraven en in stilte na Smirna doen voeren, doch ik konde niemand tot
myne hulpe koopen, ter oorzaak dat ze vreesden verspied te mogen worden.
Voorzeker een heerlijke droom voor elke gedreven archeoloog, dit tableau! Ook
bevat De Bruyns relaas mededelingen en bijzonderheden die je in andere reisverslagen
vergeefs zult zoeken en die een aantal lacunes in andere reisverhalen en
pelgrimsverslagen kunnen opvullen. Als voornaamste moet hier de befaamde
beschrijving – en tekening – van het binnenste van de grote piramide bij Gizeh
genoemd worden, een prestatie waarop de reiziger trouwens zeer trots was: Ik weet
niet, dat ooit ymand voor my deze afbeelding gegeeven heeft, en ik durf my vleyen,
+ Ongetwijfeld in een reeds bestaande vertaling, gelet op de afwijkende spellingvormen in die
tekstgedeelten.
+ Volledigheidshalve zij hier vermeld dat op f. 1 de hoofdletter G is geplaatst in een –
ongekleurde – miniatuur, verbeeldende Christus aan een pilaar gebonden en gegeseld door
twee beulen (soldaten?). Rechtsonder staat: Marc.XV. Afgezien van de abstract versierde
beginletters van De Bruyns opdracht aan Willem III, zijn aanbeveling bij de gunstige leezer,
alsook van een drietal lofdichten op de schrijver is dit in het hele boek de enige
openingskapitaal van een hoofdstuk die aldus is voorzien is van een voorstelling. Na een
(beperkt) aantal hoofdstukken (nl. die welke halverwege de bladzijde eindigen) zijn – telkens
verschillende – gravures geplaatst die een vaas met bloemen voorstellen. Al deze gravures
zijn weinig opzienbarend van kwaliteit; mogelijk behoorden ze tot het vaste bestand van de
drukker.
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dat de geheele wereld my er dank voor zal weten. Maar ook op kleinere schaal zijn
er interessante bijzonderheden in De Bruyns verhaal te vinden. Zo deelt alleen hij
(f. 297) de tekst en de vormgeving van het pelgrimsattest mee. Zo vermeldt alleen
hij (f. 295 en 277) de gewoonte om zich de teekenen der Jerusalemsche reys op de
arm of op de borst te laten tatoeëren. +
Inderdaad, het verhaal is levendig en interessant genoeg, tenminste als de huidige
lezer niet te zeer gehinderd wordt door de stijl waarin het geschreven is. Die is, zeker
voor een lezer na ruim 400 jaar, niet altijd even toegankelijk omdat ze in grote mate
allerlei eigenaardigheden bevat die typisch voor het zeventiende-eeuws zijn. +
Enkele duidelijke voorbeelden daarvan zijn het zeugma (zie f. 5), de apokoinou
(zie f. 251), de discongruentie in getal tussen onderwerp en gezegde (her en der), de
naar ons gevoel foutieve inversie (legio; alleen al op f. 41 driemaal) en de zogeheten
‘overspannen samentrekking’, die eveneens niet zelden in De Bruyns tekst voorkomt.
Bij zo een ‘overspannen samentrekking’ wordt een woord of zinsnede die uit
grammaticaal oogpunt herhaald zou moeten worden, die tweede maal weggelaten. +
Zoals in deze onhandig geformuleerde zin over de beoefening van de wetenschappen
in Turkije:
Behalven de Studie der Medicynen vind men ’er ook die zich in
d’Astrologie, of Starrekunde, oeffenen. +
Of deze mededeling over het tempelgebouw in Palmyra, dat later is verbouwd tot
kasteel:
Van binnen waaren te zien de grondvesten blykelyk van een andere muur,
welke dit front mag beantwoorden [die de evenknie van de voorgevel kan
zijn] en dat de Mamuluken (welker handwerk het meest schynt geweest te
zyn) het kasteel hier hebben gebouwd tot zekerheid van de plaats.
Ook de anakoloet verschijnt af en toe, zij het soms weinig hinderlijk:
’t Is een der grootste ongemakken van Egypten, ten opzichte van de byna
onverdraagelyke hitte die er den gantschen zoomer regeerd, en te
onverdraagelyker vald ter oorzaak dat het een geheel zandig land is, welk
zand door de straalen der zon, tot brandens toe ontsteeken wordende, de
lucht zodanig verhit dat men ternaauwernood adem kan haalen. +
Maar soms is zijn stijl zowel anakoloetisch als ronduit lelijk, zoals in de passage die
beschrijft hoe De Bruyn c.s. uit de piramide kroop:
+ Daarmee wordt ook de uitspraak in 1597 van de ‘Hooge Raed van Holland’ volledig duidelijk
in het proces van Govert van der Haar tegen Gerrit van Broekhuisen inzake de zogeheten
‘bedevaart bij plaatsvervanging’ van laatstgenoemde. Zie R.J.G.A.A. Gaspar (ed), Hugo van
Ryck. Journaal van Hugo en Cornelis van Ryck betreffende hun reis naar Jeruzalem
(1561-1562) in de Bibliotheek der Nederlandse Letteren, 2011
https://www.dbnl.org/tekst/ryck020jour01_01 (‘Vader en zoon Van Eyck op bedevaart: in
het teken van de mammon’).
+ Deze tientallen eigenaardigheden zijn systematisch beschreven in Weijnen,
Zeventiende-eeuwse Taal. Zutphen 1965, 9-119.
+ Vgl. Weijnen, o.c., 61-63. Aldaar enige zeventiende-eeuwse voorbeelden van dat verschijnsel.
+ f. 143
+ f. 210.
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Naauwlyks hier uit gekomen zynde, sliknat van ’t zweet (‘t welk ons de
benauwdheid, en arbeid, terwyl wy op den buik, met eenen arm, en de
knien, moesten kruipen, en met de andere hand de kaars vast houden, ‘t
geen zeer ongemaklyk viel, aan alle kanten had doen uitbersten) en
ontoonbaar bevuild door het stof, ’t welk, zich onder ’t zweet vermengd
hebbende, over al aankleefde, zaagen ons de Heer Consul, met het overige
gezelschap, niet uit komen, of zy bersteden van lacchen, over de gedaante
die wy vertoonden, en konden zich niet bedaaren. +
Voeg daarbij het gegeven dat veel (gelukkig niet alle) zinnen van De Bruyn zogeheten
‘perioden’ zijn, heel wat langer nog dan het bovenstaande citaat, en het zal duidelijk
zijn dat zonder enige aanpassing zijn tekst voor de huidige lezer eerder afstotend dan
aantrekkelijk is. Waar wij immers voor een helder taalgebruik voorschrijven, dat de
verschillende aspecten en modaliteiten van een mededeling worden ondergebracht
in verschillende zinnen – en deze verschillende zinnen op hun beurt in afzonderlijke
alinea’s – bevat de periode álle bijzonderheden in één groot zinsverband. Al die
bijzonderheden horen volgens het klassieke model evenwichtig verdeeld te zijn over
het stijgende gedeelte (de protasis) en het dalende gedeelte (de apodosis) volgens
een juist geproportioneerde verhouding van hoofdgedachte en bijgedachten. Maar
juist die evenwichtigheid ontbreekt bij De Bruyn.
Vaak is daarbij sprake van een zogeheten ‘tangconstructie’, als binnen de armen
van onderwerp en predikaat een of meer tussenzinnen en een aantal bijzinnen van
de eerste, tweede, derde graad zijn geplaatst, al dan niet beknopt gemaakt met
tegenwoordige of verleden deelwoorden. Bij De Bruyn – maar ook bij sommige van
zijn tijdgenoten +– zijn het ware monsterconstructies geworden, volgestopt met een
vracht aan mededelingen binnen ronde haken, puntkomma’s, dubbele punten, en
besproeid met een ware komma-regen. Als voorbeeld nu om aan te tonen hoezeer
De Bruyns interpunctie en zinsbouw aanpassing behoeven, is hier het verhaal over
de aap en de valk op folio 218-219 in de transcriptie ongewijzigd overgenomen. De
stijl is frappant hortend en stotend.
Geestig geval tusschen een aap en een valk
Doch om weder tot de Aapen te keeren, gelyk het een belacchelyke stoffe
is, werd ‘er, gelyk over al,[219] voornamelyk alhier, veel van verhaald.
’t Is niet de pyne + waardig veel van dezelve te melden, en eenige, uit
duizenderhande grillen, die ‘er van verteld worden, op te haalen; alleen
moet ik ‘er alhier eene geschiedenis, welke vry belacchelyk is, van
invoegen. Op zekere middag over tafel zittende, ten Huyze van den Heer
Consul Torelli, en wegens de aardigheid der Aapen, en Valken, spreekende,
verhaalde den Drogeman, dat hy een Arabier kende, die een Aap had,
wiens weerga mogelyk in kloekheid niet te vinden was. Deze, wanneer zyn
Meester uitging, was gewoon de wacht in de keuken, by het vuur, te houden,
om de dievery der Valken te beletten, welke hier, gelyk elders gezegd is,
zeer meenigvuldig zyn, en met gantsche schoolen op de Huyzen zitten,
wachtende na gelegentheid, om eenige roof te bekoomen, die ze ook dikwils,
vermits er de schoorsteenen meestendeel wyd, en laag van verdieping
vallen, van op den haard weten weg te haalen. ’t Gebeurde nu, dat den
+ f. 194.
+ Bijvoorbeeld bij Nicolaas Heinsius, Den vermakelyken Avanturier...etc. (1695).
+ moeite
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Arabier, op een tyd wat langer, als na gewoonte, uitblyvende, een stuk
Vlees, ‘t geen hy in een pot te kooken had gezet, (door het uitwaassemen
van het water) boven het nat geheel droog kwam te leggen: een der Valken,
die boven op de schoorsteen zat te loeren, had dit niet zohaast gemerkt,
of hy kreeg lust om ‘er een torn + op te waagen. De onderneeming gelukte,
en de Valk vloog, met het stuk Vlees, ter schoorsteen uit. Den Aap, al te
schielyk verrast, zag bedrukt om hoog, en, als of hy geredenkaveld had,
dat zyn Meester zulke groove misslagen, niet zoude ongestraft laaten
doorschieten, en dat by hem yts moest uitgevoerd worden, waar door hy
vergeving zoude verdienen, op dat hy alzo de straf mogt van den hals
schuiven; niet anders, als of hy gedacht had, + zekerlyk, zal den roover,
als hy de beuyt binnen heeft, weder koomen, om te zien of ‘er niet meer
voor hem ten beste is: schikt zich, wanneer het vuur nu geen hitte meer
van zich gaf, in de pot, met de kaale billen om hoog, ten einde den Valk
als een stuk Vlees in het oog te schynen. In der daad, de Valk
wederkeerende, schoor ‘er op neer, wanneer den Aap, die op zyn luymen
lag +, zich gezwind omkeerde, en den Valk vattede, en hem de keel
afgebeeten hebbende, in plaats van het stuk Vlees, in de pot stak. De
Meester thuys gekomen zynde, zag terstond na de spys, en ziende den Aap,
op deze verandering van Vlees, over dwers aan, springd het beest op,
haalde den Valk uit de pot, schikte zich zelven daar in, in zodanigen
postuur, als hy gelegen had, en wees, met vreemde gebaarden, hoe de Valk
het Vlees gestoolen, en hoe hy den Valk bedroogen, en tot vergelding in
de pot had gestooken. De Leezer kan uit dit staaltje lichtelyk oordeelen,
hoe vruchtbaaren stoffe tot praaterye de aapen alhier konnen verschaffen,
en hoe veel spreukjes + daar onder loopen, daar men van moet denken, se
non é vero, é ben trovato, zo ’t niet waar is, ’t is echter zoet uitgevonden.
En zo zijn er meer, heel wat meer passages in dit reisverhaal.
Het uiteindelijke resultaat van deze Reizen van Cornelis de Bruyn is dan ook: veel
oogstrelende gravures en veel kijkgenot, maar weinig heldere taal en weinig
leesplezier. Je kunt er bijgevolg niet omheen, dat op de kunstenaar Cornelis de Bruyn
dit aforisme uitermate treffend van toepassing is: De Nederlander schildert met de
rechter- en schrijft met de linkerhand. +

+
+
+
+
+

aanval
Versta: en evenzo alsof hij gedacht had.
die op de loer lag
sprookjes
Deze karakterisering van ‘de Nederlander' is waarschijnlijk afkomstig van de kunsthistoricus
en letterkundige Gerard Brom. Zie o.m. P. Peters, ‘Woordkunst 30 Jaar’ in Onze Taaltuin
7-8 (1938), 317, alsook G. Brom, Schilderkunst en literatuur in de 16e en 17e eeuw, Utrecht
1957, 268.
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Deze uitgave

In folio. Omvang: 20 + 398 + 8 pagina’s, waarvan 398 genummerd. Afmetingen: ca.
22 x ca. 35 cm. In particulier bezit.
Om dit reisverhaal overzichtelijker, minder log en in het algemeen toegankelijker te
maken, waren allerlei aanpassingen noodzakelijk. Hieronder zijn ze puntsgewijs
vermeld. Maar nadrukkelijk zij vooraf vastgesteld dat nergens in de hele hoofdtekst
ook maar één woord is weggelaten, toegevoegd of verplaatst.
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1. Het complete werk van bijna 400 folio’s is het verdeeld in vier boeken: a)
Italië en Turkije (ff. 1-165); b) Griekse eilanden en Egypte (ff. 165-243); c)
Palestina (ff. 243-317); d) Syrië en Cyprus (318-398).
2. De signalementen in de marge zijn herschapen in tussenkopjes. Eventuele
inhoudelijke toevoegingen daarin zijn geplaatst tussen rechte haken.
3. In de lange (vertaalde) passages over de Turkse en Griekse profane en
religieuze gebruiken alsmede in die over de oorsprong van de Nijl en over
Palmyra, waarbij De Bruyn in het eerstgenoemde geval slechts sporadisch, en
in de laatste twee geen enkel signalement had opgenomen, zijn ter geleding
tussenkopjes toegevoegd, geplaatst tussen rechte haken.
4. De zeer lange ‘perioden’ zijn indien mogelijk gesplitst in afzonderlijke, kortere
zinnen en indien nodig over twee of meer alinea’s verdeeld.
5. Zoveel mogelijk zijn de huidige regels over het aaneenschrijven van woorden
toegepast. Zoals veel tijdgenoten schreef De Bruyn allerlei woorden ‘los van
elkaar’: voegwoorden (bijvoorbeeld. op dat; voor dat; na dat), allerlei
bijwoorden (bijvoorbeeld by na; daar en boven; waar om), samenstellingen
(bijvoorbeeld huys deur; klooster gang; buyten muur), betrekkelijke
voornaamwoorden c.q. bepalingaankondigende woorden (bijvoorbeeld ’t geene;
die geenen), voornaamwoordelijke bijwoorden (bijvoorbeeld er aan; daar mee;
van daar). Maar zeker niet altijd kon onze huidige regel worden toegepast. Het
was heel vaak nodig naar bevind van zaken te handelen omdat de duidelijkheid
van de tekst niet in het gedrang mocht komen.
De zelve en dezelve gebruikte De Bruyn volstrekt willekeurig door elkaar heen,
nu eens als persoonlijk voornaamwoord met aanwijzende nuance (‘hij’; ‘hij
daar’), dan weer als aanwijzend voornaamwoord met identificerende nuance
(‘de zelfde’). In deze uitgave zijn ze genormaliseerd naar hun betekenis: dezelve
voor ‘hij’ of ‘hij daar’; de zelve voor ‘de zelfde’.
6. De Bruyn schreef het woordje er altijd met een voorafgaande apostrof: ’er.
Die plaatsing moge uit etymologisch oogpunt te verdedigen zijn, de
toegankelijkheid van de tekst wordt er veeleer door geschaad. Hij is dus
weggelaten.
7. De overvloed aan komma’s die de tekst ontsiert, is verminderd; niet zelden
(wanneer het een tussenzin betrof) zijn komma’s vervangen door liggende
strepen.
8. De stijlfiguur van de zogeheten ‘relatieve aansluiting’ is dikwijls te hulp
geroepen ter vervanging van de puntkomma of de dubbele punt. Overigens
gebruikte ook De Bruyn die relatieve aansluiting, zij het af en toe.
9. De apostrof werd door de Bruyn in allerlei woordcombinaties volstrekt onjuist
geplaatst. Dat is steeds stilzwijgend verbeterd: ’t eenemaal in t’eenemaal; ’t
schip en ’t scheep (=scheep) in t’schip en t’scheep; ’t zeewaart in t’zeewaart;
s’ namiddags in ’s namiddags; ’t zyner eere in t’zyner eere; t’geen in ’tgeen; ’t
huys in t’huys; ’t elkens in t’elkens. Let wel, De Bruyn schreef even gemakkelijk:
t’schip, t’scheep, t’zeewaart, ’s namiddags etc. Hij was op dit onderdeel van
de spelling, vriendelijk gezegd, bijzonder onvast.
10. De zelfstandige naamwoorden schreef De Bruyn met een hoofdletter, zij
het niet consequent. De plaatsing van hoofdletters is toegepast naar de
hedendaagse norm. Voor Christen, Christelyk, Mahometaan, Mahometaansch,
Jood, Joodsch, Copht, Koptisch, Jacobiet, Jacobitisch, Maroniet, Maronitisch
is een uitzondering gemaakt.
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11. De Bruyn heeft achterin zijn boek een lijst van 24 opgemerkte drukfouten
opgesteld. Zijn correctiewerk heeft hij echter bepaald slordig verricht, want aan
deze 24 kunnen nog 81 andere worden toegevoegd. Zie 12. Opgemerkte en
verbeterde drukfouten onder A en B. Uiteraard zijn ál deze drukfouten thans
weggewerkt. Voor een lijst van genormaliseerde woordvormen die door de
auteur kennelijk niet als schrijf- of drukfouten, maar als spellingvarianten werden
beschouwd, zie de Opgemerkte en verbeterde drukfouten onder C.
13. In deze digitale editie zijn twee onderdelen weggelaten: de lijst van
intekenaren, en de aanwijzingen voor de binder waar hij de 211 gravures in het
boek moest plaatsen. Wie deze opsommingen toch wil raadplegen zij verwezen
naar de scan die de Utrechtse universiteitsbibliotheek op het internet heeft gezet;
zoekterm: reizen van cornelis de bruyn door de vermaardste deelen van klein
asia → objects.library.uu.nl
Naast de hierboven genoemde aanpassingen waren ook tamelijk veel verklarende
noten noodzakelijk. Daarbij was het uitgangspunt, dat een lezer niet persé bij boek
I hoeft te beginnen, maar ook zonder beperking de mogelijkheid moet hebben om
bijvoorbeeld alleen het verhaal over Egypte, of alleen het verslag over Palestina te
lezen. Veel woorden zijn dan ook telkens opnieuw, in boek II, III en IV, verklaard.
De meest voorkomende woorden die in betekenis afwijken van de huidige, zijn
bovendien opgenomen in een apart glossarium. Het kan zijn dat een of andere lezer
enigszins geïrriteerd zal worden door deze herhaalde woordverklaring en ze op den
duur overbodig zal vinden. Laat deze of gene dan de ergernis verbijten en daarentegen
tevreden vaststellen, dat het eigen tekstbegrip blijkbaar veel groter is dan dat van
anderen.
Een ruimhartige woordverklaring is beslist niet overbodig. De afwijkende
woordbetekenissen in het zeventiende- of achttiende-eeuws zijn immers legio. Soms
kunnen ze tot merkwaardige bijgedachten leiden. Wat te denken van een braave
muur of een braave haven? Het lijkt een vreemde combinatie, tot we bedenken dat
ook ons huidig equivalent, het woord flinke, naast een uiterlijke vorm eveneens een
gemoedsgesteldheid kan aanduiden. Wat te denken van de zinsnede indien ik de
reysbeschryving van den heer Melton toentertyd gelezen had gehad? Zou men niet
denken dat hier sprake is van een drukfout en dat gehad geschrapt diende te worden?
Een verklarende noot waaruit blijkt dat gelezen moet zijn opgevat als een bepaling
van gesteldheid, is denkelijk niet overbodig. Wat te denken van deze zin: De stad is
gemeen, en doorgaans met slegte huyzen bezet (f. 372)? Een roerige stad van hele
en halve criminelen die zich ophouden in tingeltangels, bordelen en gokhuizen? Wel
allerminst, eerder het tegenovergestelde: ‘De stad is niets bijzonders en doorgaans
met eenvoudige huizen volgebouwd.’
De reproductie van de gravures leverde bijzondere moeilijkheden op. Uiteraard
konden ze in deze digitale uitgave niet op gelijke wijze als in de boekuitgave geplaatst
worden. Hier zijn ze niet, zoals in het boek, op afzonderlijke bladen weergegeven,
maar telkens in de tekst, ter plaatse waar ze door De Bruyn vermeld werden.
Ze zijn allemaal gefotografeerd en daarna zodanig bijgesneden, dat de marges van
de bladzijden wegvielen. Dat was noodzakelijk omdat bij een openliggend omvangrijk
werk als dit is de kantlijnen altijd scheef in beeld zouden komen. Helaas was het niet
mogelijk de bolling van de bladzijden bij de rug helemaal weg te werken, zeker niet
als een gravure over twee naast elkaar liggende pagina’s verdeeld was.
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Voor de panorama’s – gemiddeld ruim 1 meter lang, met als uitschieter de gravure
van Constantinopel, die 1,85 meter lang is – is ervoor gekozen deze eerst in hun
geheel af te drukken, en daaronder in twee, soms drie gedeelten. Ook sommige
‘gewone’ gravures zijn in meer dan één afdruk weergegeven. Dat geldt speciaal voor
de gravure van Palmyra (nr. 187), en nog meer voor die van de munten (nr. 188).
Maar nog meer afbeeldingen zijn soms in dit opzicht ‘bevoordeeld’. Altijd was daarbij
de overweging dat de illustratie in voldoende mate de tekst moest kunnen
ondersteunen.
In de Nederlandse uitgave van 1698 zijn alleen de panorama’s voorzien van een
opschrift; in de Franse en Engelse (van respectievelijk 1700 en 1702) hebben alle
gravures een dergelijk (Italiaans, soms Latijns) boven- of onder- of tussenschrift van
De Bruyn gekregen. In deze digitale editie zijn die (Italiaanse, soms Latijnse)
bijschriften eveneens opgenomen, zulks ter verhoging van de lees- en kijkvreugde.
+

De reis van Cornelis de Bruyn door Italië en de Levant in vertaling
De Franse vertaling van 1700 (Delft, Chez Henri de Kroonevelt. MDCC.
Avec Privilege.) +

+ Deze Italiaanse onder-, boven- of tussenschriften maken ook duidelijk dat De Bruyn al in
Italië begonnen is met de uitwerking van zijn schetsen, hetgeen trouwens voor de hand ligt.
+ Exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, Signatuur KW2110A17.
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In folio. Omvang: 14 + 408 + 6 pagina’s, waarvan 408 genummerd. Afmetingen: ca.
22 x ca. 35 cm.
De openingsprent is gelijk aan die in de Nederlandse editie, zij het dat de tekst op
de wimpel hier luidt: VOYAGE DE C. LE BRUN. In formaat en uitvoering is deze
vertaalde Franse editie van 1700 identiek aan de Nederlandse uitgave van 1698.
Dezelfde gravures staan in dezelfde volgorde, waarbij de foutieve dubbele nummering
van 170 niet verbeterd is. Er zijn echter twee afbeeldingen toegevoegd. Van gravure
94 is de linkerhelft elders in de tekst apart afgedrukt; gravure 95 is aan het eind van
hoofdstuk XLI nogmaals afgedrukt, nu met het bovenschrift: Vista presso di Rosetta.
Enkel gravure A (het inwijdingsritueel van de ‘Bentvogels’ in Rome is helemaal
vernieuwd en vertoont een geheel andere voorstelling.
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Nederlandse editie 1698

Franse edities 1700 en 1732

Alle gravures in deze uitgave zijn van heel goede kwaliteit. De clichés zijn duidelijk
opnieuw geschikt gemaakt voor nieuwe afdrukken. De lijnen zijn bijzonder scherp,
zo scherp dat sommige gezichtsuitdrukkingen, die in de Nederlandse editie ietwat
grof getekend lijken, nu in positieve zin veranderd zijn. Bovendien hebben ze
nagenoeg alle een (Italiaans, soms Latijns) onder-, boven- of tussenschrift gekregen.
Op de keerzijde van het titelblad staat in het Nederlands (!) het privilegie d.d. 15 juli
1698 van A. HEINSIUS. Deze pagina is volkomen identiek aan die in de Nederlandse
uitgave van 1698.
Dan volgt het portret van Cornelis de Bruyn, eveneens geheel gelijk aan dat in de
uitgave 1698 (Godfr. Kneller Eques pinxit; G. Valck schulp.), maar de onderschriften
verschillen. In de Nederlandse editie luidde het zesregelig gedicht van Johannes
Brandt:
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Wat zwier speelt in DE BRUINS opmerkende gelaat!
Een halve weerelt doet zich voor in deeze plaat;
Laat andre reizigers bekladden hún papieren.
De wijsheit kranst dit hooft met zee- en lantlaurieren.
Uit beter oogen ziet ons Nêerlandt als het plag.
Deez tekende deez schreef niet anders dan hij zag.

In de Franse uitgaaf staan vier Latijnse hexameters:
Orbis Idumei clarus tepidique Canopi
Hospes Apelleae non levis ortus honos
BRUNIUS hic ille est: quem quo sua saecula norint
Ingenio melius pictus ab ipse suo est.

De opdracht is nu niet meer gericht aan Willem III – allicht niet, omdat de aanspraak
op de Franse troon, verwoord in de titulatuur van de Engelse koning, niet in goede
aarde zou vallen bij Lodewijk XIV – maar aan Antoine Ulric, hertog van Brunswijk
en Lüneburg etc. + Deze opdracht is uiteraard in zéér vleiende bewoordingen gesteld,
en refereert aan het bezoek dat de hertog aan De Bruyn heeft gebracht om zijn
meegebrachte rariteiten te bezichtigen, en zich met de auteur te verstaan inzake zekere
op- of aanmerkingen van zijn kant betreffende de belangrijkste plaatsen in dit werk.
Daarna volgt het preface van de auteur. Aan het voorwoord in de Nederlandse editie
van 1698 is ruim 1 bladzijde tekst ter vervanging ingevoegd, meteen na de zin waarin
de namen Grelot en Smith worden genoemd. In dat ingelaste gedeelte verweert De
Bruyn zich tegen de aantijging dat hij allerlei tekeningen van anderen heeft
overgenomen zonder dat te vermelden. Inderdaad, in zijn voorwoord verzwijgt hij
die ontleningen, maar in de tekst noemt hij telkens trouwhartig de naam van die
‘vreemde’ tekenaar. De betreffende passage is door mij duidelijk aangegeven. Het
ingevoegde stuk luidt aldus:
Cela ne m’a pourtant pas tellement réussi, que je n’aye en quelques peu
d’endroits commis des fautes en ce qui regarde l’antiquité pour m’en être
trop rapporté à mes auteurs. Quelques sçavans les ont remarquées, & sur
l’avis qu’ils m’en ont donné j’ai corrigé ces endroits dans cette edition
Françoise, marquant en même temps où j’avois pris ce que j’avois avancé
sur la bonne foi de mes Auteurs. C’est une satisfaction que j’ai cru devoir
à ceux qui liront mon Livre, & je ne croi pas que cela tourne à mon
desavantage, puis qu’il est de la sincerité & de la candeur d’un honnête
homme de reconnoitre les fautes qu’on a faites, & de les corriger quand
on le peut.
C’est une civilité qu’il me semble que j’ay lieu d’esperer de ceux qui
pourront aller voir les lieux que j’ay dessinez; mais à l’égard de ceux qui
ne les ont point vûs, & qui n’ont pas même envie d’y aller jamais, je ne
sçay si j’en dois attendre la même chose. Car ne sçait-t-on pas, au
contraire, qu’il y a toûjours des envieux, qui bien loin d’avertir
charitablement un Auteur des fautes qu’il a faites, prennent à tâche, au
contraire, de reprendre à droit ou à tort ce qu’ils ne connoissent ny
n’entendent point? J’allégueray, pour preuve de ce que je dis, ce qui est
arrivé au Sieur Grelot, qui ayant mêlé dans son Livre quelques Planches
fort bien faites, n’a pû éviter la chicane de quelques esprits peu équitables,
+ Zie bij de Bredere Aantekeningen [BA/1].
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& qui a été obligé, pour justifier sa bonne foy & son exactitude, d’avoir
recours au témoignage de ceux qui avoient été sur les lieux. J’apprends
aussi qu’il y a des personnes assez peu raisonnables pour me faire un
Procès sur mes Desseins, comme si je les avois emprunté des autres, &
qu’ils ne fussent pas de moy. S’ils entendent par-là qu’on les trouve déja
dans les Livres des autres Voyageurs qui ont écrit avant moy, il est aisé
de les confondre, en les examinant les uns après les autres, & en les
confrontant avec ceux qui ont été imprimées cy-devant. Et s’ils veulent
dire qu’ils ne nient pas que les Desseins que je donne n’ayent été pris
sur les lieux, mais qu’ils prétendent seulement que c’est par une autre
main que la mienne, ils font paroître en cela leur envie & leur mauvaise
volonté, puis qu’il leur dévroit être indifferent de quelle main ils viennent,
pourvû qu’ils soient assûrez qu’ils ont été fidellement dessinez; & ils
donnent à connoître en même-tems le peu d’exactitude avec laquelle ils
ont lû mon Livre, puis que je n’y ay pas dissimulé quelles sont les
Planches que j’ay empruntées des autres, pour rendre mon Livre pluis
complet, rendant publiquement, à ceux qui en sont les Auteurs, l’honneur
de les avoir faites, comme j’y étois en effet obligé. Je diray donc, encore
une fois, à tous ceux qui voudront se donner la peine de lire mon Livre,
que de toutes les Planches qui y sont, il y en a huit qui ne sont pas de moy,
sçavoir No. 16, No. 21, No. 22B, No. 22C, No. 33, No.37, No. 41 & No.
187. +
Pour ce qui est de toutes les autres, plusieurs personnes peuvent rendre
témoignage que je les ay dessinées sur les lieux; & ils en sont assûrez, ou
pour avoir été presents, lors que je les dessinois, ou pour les leur avoir
montrées, incontinent après que je les avois faites. Et afin qu’on n’en
puisse douter, je produirai ici au lieu de témoignages, quelques lettres sur
ce sujet, dont j’espere que le lecteur équitable sera satisfait, & qu’il ne
s’en servira au reste, que pour le dessein qui m’a obligé de les produire,
qui est, de justifier ma diligence & mon exactitude. + Au reste, je me tiens
fort satisfait de l’approbation qu’onyt donnée à mon Ouvrage plusieurs
personnes d’esprit & de mérite qui ont souhaité de l’avoir, & qui sont
cause que l’édition Flamande s’est assez bien debitée, & même en peu de
tems.
In deze Franse vertaling zijn alleen de twee Latijnse lofdichten van Francius en
Broukhusius afgedrukt; de vier Nederlandse zijn weggelaten.
Dan volgt een betrekkelijk korte brief van De Bruyn uit Den Haag d.d. 23 januari
1700 aan consul Van Dam met het verzoek een schriftelijke getuigenis af te geven
dat al zijn tekeningen ook werkelijk van hem zijn, en niet van anderen gestolen. Van
+ Merkwaardig dat in de Franse editie van 1732 juist de zinsnede is weggelaten die
concreet aanduidt om welke gravures het gaat: sçavoir No. 16, No. 21, No. 22B, No.
22C, No. 33, No.37, No. 41 & No. 187. Van deze acht gravures behoorden immers
slechts drie (16, 33, 41) tot de lijst van vierentachtig weggelaten prenten.
+ Ook deze zin (Et afin qu’on n’en puisse douter, je produirai ici au lieu de témoignages,
quelques lettres sur ce sujet, dont j’espere que le lecteur équitable sera satisfait, &
qu’il ne s’en servira au reste, que pour le dessein qui m’a obligé de les produire, qui
est, de justifier ma diligence & mon exactitude.) ontbreekt in de Franse editie van 1732.
Deze getuigenisbrieven waren immers weggelaten.
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Dam heeft hierop zeer positief (en uitgebreid) gereageerd in zijn schrijven uit Utrecht
(“De ma maison de Saint Servas à Utrecht”) d.d. 29 januari 1700.
Dergelijke getuigenissen zijn eveneens afgedrukt van vijf personen die net als Van
Dam hem in de Levant hebben zien tekenen, te weten: 1. Giacomo de Bucquoy
(Amsterdam, 5 januari 1700); 2. Guillielmo Slaers (Amsterdam, 13 februari 1700);
3. Henrico Lub (Amsterdam, 10 februari 1700); 4. Giovanni van Bobert (Amsterdam,
9 februari 1700); 5. Roger van Cleef (Den Haag 26 december 1699).
Op deze vijf brieven volgt een pagina met aanwijzingen voor de binder betreffende
de illustraties, juist zoals die in de Nederlandse editie helemaal achteraan is afgedrukt.
Dan volgt een uitvouwbare landkaart, getiteld Tabula Geographica Continens
Vestigia et Processum Itineris Tam Maritimi quam Terrestris Cornelii de Bruin.

Na de complete tekst in Franse vertaling, met (op enkele uitzonderingen na) exact
dezelfde gravures, staat aan het eind (juist als in de Nederlandse versie) een register.
Een lijst met opgemerkte drukfouten ontbreekt.

De Franse vertaling van 1732 (La Haye, chez P Gosse & J. Neaulme,
MDCCXXXII) +
+ Exemplaar Gelders Archief Arnhem, Signatuur RHEMEN 344.
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Deze Franse vertaling is niet in folio, maar in quarto (19 x 25,5 cm) gedrukt, en
verdeeld over twee boekdelen, respectievelijk 12 + 648 + 12 bladzijden (lopend tot
en met hoofdstuk XXXVI) en 565 + 12 bladzijden (lopend tot en met het laatste
hoofdstuk).
Deze uitgave van 1732 begint na de titelpagina met een Avis sur cette Edition van
twee bladzijden. Dan volgt het voorwoord van de auteur, gelijkluidend aan dat in de
editie 1700, zij het met een tweetal geschrapte zinnen; zie boven. De opdracht aan
de hertog van Brunswijk is dus weggelaten.
Daarna volgen twee bladzijden met een korte Approbation van M. de Boze van
de Académie Françoise d.d. 14 juni 1720, en een Privilège du Roy van bijna twee
pagina’s. Ook hier alleen de twee Latijnse gedichten van Francius en Broukhusius.
Vervolgens is er de uitvouwbare landkaart van de Levant ingevoegd; zie hierboven.
Het is een ietwat verkleinde versie van de kaart uit de editie 1700.
Het portret van De Bruyn is hertekend, maar heeft het Latijnse onderdicht uit de
editie 1700 behouden.
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Nederlandse editie 1698

Franse editie 1700

Franse editie 1732

De kwaliteit van de gravures in deze editie is ronduit bedroevend. Ze zijn allemaal
klein, soms zeer klein, afgedrukt. Ze zijn slecht en onduidelijk hertekend. Gravure
17 en 18 (bijvoorbeeld!) zijn van slechte kwaliteit. Bovendien is het gezicht op nr.
17 anders hertekend. Evenzo zijn (bijvoorbeeld!) gravure 34 t.m. 38 van een beroerde
kwaliteit, waarbij nr. 36 slechts klein is afgedrukt! Gravure A is gelijk aan die in de
uitgave 1700; zie boven.
Alle fraaie, tweezijdig opvouwbare panorama’s zijn weggelaten. Alleen van
Jeruzalem, Bethlehem en Aleppo is een kleine, eenzijdig uitvouwbare afbeelding
opgenomen. Smyrna (nr. 4), Magnesia (nr. 21) en Constantinopel (nrs. 22A en 22B)
ontbreken. Alleen nr. 22C is (klein) afgedrukt. Wel staat (voor het gemak van de
lezer) boven elke prent het paginanummer gegeven, waar de betreffende prent bij
hoort. Ook hebben veel gravures een nieuw opschrift gekregen, bijv. Vue de Smyrne
et du Popt [sic]. Het zijn trouwens veelal de Italiaanse opschriften, overgenomen uit
de Franse uitgave 1700.
Heel veel gravures zijn helemaal niet afgedrukt. Het betreft de volgende nummers:
10, 11, 12, 15, 16, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 57,
58, 60, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 95, 97, 103, 104, 108,
109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 125A, 125B, 128, 135, 136, 151, 153, 154, 156,
157, 160, 161, 162, 165, 169, 170, 173, 174, 175, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 190,
191, 192, 195, 196, 205, 206, 207, 208. In totaal zijn dus 84 van de bijna 225
tekeningen gewoon weggelaten..
Vergelijk de hierna afgedrukte twee bladzijden met illustraties met die uit de
Nederlandse uitgave 1698 of de Franse 1700. Het verschil is frappant. De
corresponderende gravures zijn respectievelijk de nummers 1, 2, 3, 5, 6 en 78, 79,
84, 85.
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De delging van 84 gravures betekent tevens dat de verwijzingen in de tekst zijn
aangepast. Prentnummers en eventueel de hele verwijzende zin waarin ze genoemd
worden, zijn eenvoudig weggelaten.
Een andere mogelijkheid is deze: in de Nederlandse uitgave lees je bij de gravures
14 en 15 (Epheze): Ik tekende ook twee gezichten van Ephesen, elk van een byzondere
kant, na my de tyd toeliet, welcke alhier op No 14 en 15 vertoond werden. By welcke
ick noch een derde schetze van een andere gesichtplaetze, door de heer Wastiou
aldaar zeer naauwkeurig afgetekend, onder No 16 hebbe willen voegen om den
naauwkeurigen leezer te meer genoegen te geven.
In deze Franse editie staat eenvoudigweg: J’ay dessiné la ville d’Ephese, dont on
voit ici la perspective la plus avantageuse. Want ja, alleen gravure nr. 14 is
opgenomen. Soms echter blijft de verwijzing gewoon staan, terwijl de betreffende
gravure niet is opgenomen. Bijvoorbeeld bij de – let wel – ontbrekende gravure nr.
12: Cette vue est representée dans la taille-douce que je joins ici.
Het heel bijzondere aan deze tweede Franse editie is, dat ze (in tegenstelling tot die
van 1700) geannoteerd is. Die voetnoten zijn soms betrekkelijk kort gehouden, maar
ook heel vaak uitgegroeid tot lange, soms zéér lange aantekeningen. Het
oorspronkelijke relaas is derhalve door de uitgever – Cornelis de Bruyn was inmiddels
overleden – op bepaalde plaatsen sterk uitgebreid.
Er staat bijvoorbeeld een tamelijk korte voetnoot op p. 21 over Sixtus V; een vrij
lange op p. 25-26 bij de beschrijving van de stemming voor een nieuwe paus. Een
echt lange voetnoot (vier kolommen die samen twee bladzijden vormen) staat op p.
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301-302 over de twee engelen met wie elke dode Turk te maken krijgt. Deze voetnoot
wordt aldus ingeleid: Comme M. le Bruyn a emprunté toute cette relation du voyage
du sieur Grelot, & que cet auteur dit peu de choses de ces deux anges, le public sera
bien aise de trouver ici tout ce que croyent les Turcs sur ce sujet. Voorts zijn er
uitgebreide voetnoten geplaatst bij de beschrijving van Constantinopel (met name
inzake het serail) en bij de godsdienst van de Grieken. Maar de voetnoten bij de
piramiden spannen de kroon. Daar vind je (naast een voetnoot van bijna twee pagina’s
en naast enkele andere niet minder lange) een voetnoot van maar liefst twaalf pagina’s
lengte. Daarbij is de hoofdtekst telkens beperkt tot niet meer dan twee regels op een
bladzijde (p. 626 tot en met 637). Anders gezegd: in aanmerking genomen dat deze
voetnoten in een kleiner corps gezet zijn, is de verhouding tussen deze voetnoot en
hoofdtekst er een van ca. 12 bladzijden voetnoot bij ca. 1½ pagina tekst.
Nog een opvallend verschil: aan het eind van hoofdstuk LXVIII over Palmyra staat
in plaats van het excuus van De Bruyn voor mogelijke fouten in zijn vertaling van
de Engelse tekst de volgende aantekening:
On a reçu depuis le tems que ce voyage a été écrit, d’autres inscriptions
trouvées à Palmyre, qui ont été communiquées à l’Académie des belles
Lettres & Inscriptions; il y en avoit parmi celles-là qui étoient les mêmes
que celles qu’on trouve icy, mais avec quelque difference; & M. l’Abbé
Renaudot lût sur ce sujet une dissertation qui est imprimée dans le second
tome des Memoires de cette Académie, pag. 509. Le but de l’auteur a été
de faire voir l’impossibilité qu’il y avoit à tirer de ces inscriptions assez
de connoissance pour connoître l’ancienne langue des Palmyréniens,
comme les sçavants d’Angleterre ausquels ces monuments avoient été
communiquez, le prétendoient, & parmi lesquels Monsieur Edouard
Bernard avoit paru le plus éclairé de tous ceux qui avoient travaillé sur
ce sujet. Pour ce qui regarde les inscriptions Grecques qu’on a trouvees
dans la même ville, elles nous apprennent peu de choses qu’on ne sache
par l’histoire. On n’y voit ordinairement que les noms & les charges de
ceux en l’honneur de qui ces monuments étoient consacrez; & ces noms
sont souvent assez inconnus, & on est encore à disputer sur la qualité de
ces charges, qui n’ont pas toujours rapport à celles dont il est parlé dans
l’histoire romaine. Les differentes notes que j’ay répandues sur ce chapitre,
donnent assez de connoissance de l’histoire de cette ville, dont on fait peu
de choses avant la conquête qu’en firent les Romains.
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De Engelse vertaling van 1702 (London, by Jacob Tonson & Thomas
Bennet 1702)

In folio. Omvang: 7 + 288 + 7 pagina’s, waarvan 288 genummerd. Afmetingen: ca.
22 x ca. 35 cm. De bladzijden 98-99, 202-203 en 206-207 zijn bij de paginering
overgeslagen, maar de tekst en het register vertonen daar geen lacunes.
Deze editie was alleen te raadplegen aan de hand van de scans van de microfilm
die gemaakt is door de British Library, welke naderhand (in 1996) in boekvorm zijn
uitgebracht.
De openingsprent is gelijk aan die in de Nederlandse en in de Franse editie, en
ook in deze Engelse uitgave luidt de tekst op de wimpel: VOYAGE DE C. LE BRUN.
Wat formaat en inhoud betreft is deze vertaalde Engelse editie van 1702 – voorzover
de scans te ontcijferen waren! – min of meer gelijk aan de Nederlandse en de Franse
uitgaven van 1698 en 1700. Wel is klaarblijkelijk bladzijde 201 (in de Nederlandse
editie is dat folio 276) bij het scannen ‘overgeslagen’.
Ook bij het scannen van de gravures is veel misgegaan. Dezelfde gravures staan
weliswaar in dezelfde volgorde (waarbij de foutieve dubbele nummering van 170
niet verbeterd is), maar enkele gravures waren niet terug te vinden in de digitale
versie van de British Library noch in de paperback-editie daarvan. Omdat deze
digitalisering uitermate slordig en kwalitatief minderwaardig is uitgevoerd, zijn die
ontbrekende gravures tijdens het omzettingsproces wellicht gewoon ‘vergeten’.
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Over de kwaliteit van de wel aanwezige gravures is geen uitspraak te doen;
verreweg de meeste zijn uit het reproductieproces voornamelijk zwart tevoorschijn
gekomen. Wel is nog juist zichtbaar dat Gravure A identiek is aan die in de Franse
uitgave van 1700.
Maar ook over het oorspronkelijke drukwerk uit 1702 valt niet veel goeds te
zeggen. Het is bepaald inferieur aan dat in de Nederlandse en Franse edities 1698 en
1700: veel letters staan schots en scheef, en ze zijn tevens zeer ongelijkmatig
afgedrukt.
Na de titelpagina volgt het portret van De Bruyn. Het is (voorzover op de scans
waarneembaar) hetzelfde als in de Franse uitgave van 1700, inclusief de vier Latijnse
hexameters.
Op het portret volgt het voorwoord; daarna is er een pagina met aanwijzingen voor
de binder; vervolgens is een kaart afgedrukt, dezelfde als in de Franse vertaling van
1700. Hierna komt de tekst van het reisverhaal. Het aantal hoofdstukken is gelijk
aan de Franse editie 1700, en de gravures hebben de hierboven vermelde Italiaanse
(soms Latijnse) onder-, boven- of tussenschriften.
Alle lofdichten, ook de twee Latijnse, zijn dus weggelaten. Evenzo de opdracht
aan de stadhouder-koning Willem III, hetgeen impliceert dat deze Engelse uitgave
na 16 maart 1702 is verschenen. Op die dag immers was de Engelse koning plotseling
gestorven, na een val van zijn paard.
Er is zelfs een aanwijzing dat deze Engelse uitgave heel kort vóór of ná 16 maart
1702 ter perse is gelegd. Aan het eind van hoofdstuk XXXIV, waar De Bruyn schrijft
dat hij als Hagenaar in Kairo twee stadsgenoten, namelijk Adriaan Rierbeek en Rogier
van Cleef, had getroffen, staat de volgende passage.
Onder alle de Christenen, die zich in deze groote en vermaarde stad
bevonden, waaren wy de drie eenigen die de Nederduitsche taal spraken,
zynde alle drie Hollanders, en in Den Haag gebooren, daar wy malkanders
geslachten heel wel hadden gekend.
Doch niet lang bleef ons gezelschap, hoewel swak genoeg, zo sterk: want
den 24sten April, en derhalven vyf dagen na onze komst tot Kairo, verliet
ons myn reis-broeder Rogier van Cleef (jegenwoordig zich op Het Loo
onthoudende, in dienst van zyne Britannische Majesteit als fonteinmaaker)
daar ik mede uit Smirna was vertrokken, en begaf zich na Cyprus, alwaar
hy eenige zaaken te verrichten had.
De vertaling in het Engels luidt:
Of all the Christians that commonly live in that famous city, there were
but we three that spake [sic] Dutch, and all three born at the Hague, where
we had known each others family. But as small as our society was, it lasted
not long, for on the 24th of April, that is to say, five days after our arrival
at Cairo, my fellow traveller Roger de Cleves with whom I came from
Smyrna, went to Cyprus, where he had some business. He lives at present
at Loo in the service of His Britanick Majesty, and in the quality of chief
fontenier.
Het gaat om de laatste Engelse zin. Daaruit blijkt dat de Britse koning nog gezond
en wel was toen die woorden gedrukt waren. Bij het vernemen van de dood van
Willem III moesten de uitgevers inderhaast de uitgave aanpassen aan de veranderde
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omstandigheden. Blijkbaar zagen zij als enige mogelijkheid: de opdracht aan de
koning geheel laten vervallen en het boek zonder enige dedicatie – hoogst
ongebruikelijk toch! – te laten verschijnen. Ook de twee Latijnse lofdichten zijn
vermoedelijk bij die ingreep gesneuveld. Tenzij natuurlijk niemand – noch de vertaler
W.J., noch de uitgevers Jacob Tonson en Thomas Bennet – had bemerkt of onthouden
dat ook de bovenvermelde zin aanpassing behoefde. Ja, in dat geval zou de Engelse
uitgave niet persé kort na 16 maart, maar ook pas maanden later op de markt hebben
kunnen komen.
Het voorwoord is duidelijk niet door De Bruyn zelf geschreven. Hij wordt immers
vermeld als M. Bruyn en als M. Van Bruyn, het laatste een directe vertaling dunkt
me van De Bruyn. Ook is het ietwat anders van toonzetting. De felle bewoordingen
waarmee De Bruyn in de Franse editie ieder plagiaat ontkende, ontbreken hier. Wel
wordt deze kwestie aangesneden, maar de toon is gematigder.
De opmerkelijkste passages in dit Engelse voorwoord zijn:
Our Author owns that in his first Edition of this Piece in Dutch, he
committed several Mistakes in point of Antiquity, by relying too much on
some Writers that went before him; but that upon the Information he
recieved from some Learned Men about it, he has corrected those Errors
in the French Edition (out of which we have at present render’d it) taking
notice at the same time, from whence he had borrow’d what he related
upon the Credit of others. (...)
To obviate any Objections that might be made that the Draughts were
none of his own but borrowed from others, he proves by uncontestable
Evidences, that all but Eight were drawn by him and are true Originals.
As for those Eight he informs us in his Treatise, whose they are, and
particularly names the Persons who design’d them.
Onmiddellijk hierna verklaart de vertaler dat hij niet letterlijk de oorspronkelijke
(wellicht eerder Franse dan Nederlandse) tekst heeft gevolgd, maar in de geest van
de reiziger diens relaas in het Engels heeft omgezet:
Having given this Account of Van Bruyn’s Undertaking, it will not be
amiss to say something of the English Version. Herein great Care has
been taken to render the Author’s Sense in as plain and familiar a Style
as possible, without being slavishly tied up to the Words of the Original.
Ten slotte moet worden opgemerkt, dat de slotpassage van het hoofdstuk LXVIII
over Palmyra geheel en al afwijkt van die in de Nederlandse en Franse uitgaven.
Hier geen excuses van de schrijver over de mogelijke fouten in zijn vertaling uit het
Engels; hier geen denigrerende opmerkingen van de Franse annotator over de
resultaten van de Engelse expeditie naar die woestijnstad, maar wel de
verontschuldiging van de Engelse vertaler inzake de inhoud van het betreffende
hoofdstuk, als veel te uitgebreid en niet passend bij de rest van het verhaal:
The Philosophical Reader is desired to excuse our breaking-in upon the
Subject of these Tracts, by intermixing Historical and Philological Matters,
as also our exceeding the Bounds of an Extract. But we hope the Curiosity
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of the Subject, joined to the Desires of the RoyalSociety, may make an
easie Apology suffice. There may be many other Instructive Remarks made
thereon, which still deserve the Consideration of the Learned, and from
such the Publick may yet expect a further Account.
Naast de bovenvermelde Franse en Engelse vertalingen (1770, 1702 en 1732) is het
boek Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste Deelen van Klein Asia...
in vertaling herhaaldelijk opnieuw uitgegeven: in het Frans (1714, 1724, 1725) en
in het Engels (1720, 1996). Van dit reisverhaal is in 1974 tevens een korte navertelling
verschenen, zulks in een parallelle Frans-Turkse tekst, en aan de hand van een
beschrijving van 41 geselecteerde gravures. + Al deze heruitgaven bespreken was
niet mogelijk, alleen al omdat ze met uitzondering van de ‘editie’ 1974, in Nederland
althans, onvindbaar zijn. Enkel de Franse edities van 1700 en 1732 waren in boekvorm
beschikbaar. + De Engelse uitgave van 1702 was alleen digitaal te raadplegen door
middel van een – zoals gebleken is: kwalitatief inferieure – microfilm die de British
Library gemaakt had. De paperback-editie (1996) van de (gescande) film – trouwens
zo mogelijk nóg slechter van kwaliteit – is daarbij naderhand enigszins van nut
geweest. +

De zes lofdichten, voorafgaand aan het reisverhaal van Cornelis de
Bruyn
Bij de vertaling van de twee Neolatijnse gedichten waarmee het reisverhaal van
Cornelis de Bruyn geopend wordt, heb ik veel hulp ondervonden van de classica
Mieke Kock-Rademakers. Zij heeft mij enige semantische valkuilen doen ontwijken
en mij teruggebracht op het rechte vertaalpad. Niet dat deze weg rechttoe rechtaan
liep, wel integendeel. Beide gedichten zitten vol kronkelwegen met allerlei
dubbelzinnigheden, gewild-scherpe tegenstellingen en opvallende overdrijvingen.
Om al die zaken te verklaren zou een notenapparaat vereist zijn waarin de hoofdtekst
als het ware zou verdrinken. Enkele voorbeelden kunnen dit staven.
Het werkwoord procubuistis in Grande tot annorum procubuistis opus verwijst
letterlijk naar de zwoegende beweging van een roeier, dus naar zware arbeid. Tegelijk
+ Cornelis de Bruyn’ün Yakin-Dogu gezisi, Arkeoloji Enstitüsü 1974.
+ In 1976 heeft de firma Hachette dit werk van De Bruyn op microfiches gezet; deze worden
bewaard in de Bibliothèque Nationale de France.
+ ECCO. Eighteenth Century Collections Online Print Editions, s.l., (printed in the USA), z.j.
[1996].
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echter naar de inspanning van de kunstenaar die de voorstelling van zijn gravure met
een zwaar-rollende beweging op het papier brengt.
Bij vertitur in tam levis incerto vertitur orbe dea is de godin (t.w. Fortuna) tegelijk
subject én object, een gevolg van het feit dat persoon en attribuut (de godin en haar
rad van fortuin) min of meer vereenzelvigd worden.
Om nu dergelijke omslachtige toelichtingen op de tekst te vermijden heb ik alleen
de ‘simpele’ vertaling gegeven en me in het ene geval beperkt tot de gebogen
werkhouding van de kunstenaar, en in het andere tot weergave van een actieve Fortuin,
waarbij vertitur reflexief als ‘wendt zich af’ is vertaald. +
Verder moge iedere geïnteresseerde in Neolatijnse, gewrongen barokpoëzie zijn
speurzin loslaten op al die vernuftige vondsten van Petrus Francius en Janus
Broukhusius. +
Slechts één emendatie in de tekst lijkt onvermijdelijk. Het praesens reddit in r. 10
van het eerste lofdicht moet welhaast een drukfout zijn. Gelet op het tekstverband
zou hier perfectum reddidit gelezen moeten worden.
Lag in de twee Latijnse gedichten de nadruk op de weemoed over de verwoeste en
vergane klassieke rijkdom en pracht, door De Bruyn in zijn boek tentoongespreid,
de vier overige, Nederlandstalige lofdichten laten naast dit geluid ook een ander
horen. De heren J. Vollenhove, J. Brandt, J. Bidloo en P. Peuterman lijken ons
rechtstreeks toe te spreken vanaf de kansel. In galmende bewoordingen prijzen zij
de onderneming van Cornelis de Bruyn de hemel in. Maar evenzeer, zo niet méér,
wordt het christendom verheerlijkt, en aldus afgezet tegen de leer der
‘Mahometaanen’. Niet zonder reden.
Al eeuwenlang was de dreiging vanuit het oosten in Europa voelbaar geweest. In
1529 werd Wenen voor de eerste maal belegerd door de Turken. Een eeuw later, ca.
1635, dichtte Vondel:
De Turken, ’t is schande,
Europe bestrijen,
te water, te lande.
Wie zal ons bevrijen?
Zij trekken vast henen,
den stroom op naar Wenen.
De Keizer sta vast.
O Christe vrijheid, gij zijt in last. +

Ruim 25 jaar later, in 1661, dichtte hij:
+ Het afwenden van Fortuna’s blik hield onheil in. Het is een oude topos. Vgl de bijbelse
zinsnede uit psalm 68, 17-18: secundum multitudinem miserationum tuarum respice in me,
et ne avertas faciem tuam a puero tuo (...) [Zie uit de volheid van uw mededogen naar mij,
en wend uw aangezicht niet van uw dienaar af]. Voorts de zinsnede uit I Petrus III, 12: Quia
oculi Domini super justos (...) vultus autem Domini super facientes mala [Want de ogen des
Heren rusten op de rechtvaardigen (...) maar ’s Heren aangezicht blikt grimmig tegen de
boosdoeners]. In de Nederlandse letterkunde is vs. 502 in de Beatrijslegende hieraan
gerelateerd: d’ogen Gods sijn mij verborghen.
+ Petrus Francius (Pieter de Frans) was aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre hoogleraar
in de welsprekendheid, de geschiedenis en het Grieks. Hij leefde van 1645 tot 1704. Zijn
vriend Janus Broukhusius (Joan van Broekhuizen), aanvankelijk apotheker, daarna militair,
wijdde zich aan de studie der klassieken en aan de beoefening van Nederlandse en Latijnse
poëzie. Hij leefde van 1649 tot 1707. Beiden waren niet alleen vermaarde Neolatijnse dichters,
maar ook zeer gerespecteerde klassiek-filologen.
+ Geciteerd uit Vondel. Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid
door Albert Verwey. Amsterdam: H.J.W. Becht, 1937, pag. 913
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De Donau, onbewaard, roept hulp (...)
Maar d’oren zijn gestopt en doof. (...)
Hoe droef de grenswacht bidt
en schreit, de Turk trekt aan. (...)
Wie kan die plaag ontvliên? +

De gewelddadige confrontatie hield aan. Toen De Bruyn zijn reisverhaal publiceerde,
was de tweede veldtocht ‘den stroom op naar Wenen’ nog maar koud 15 jaar tevoren,
in 1683, bij Wenen geëindigd, gelukkig met een nederlaag van de ‘Grote Heer’ en
diens terugtocht naar Istanboel.
Geen wonder dat de onschatbare waarde van het christelijk geloof –
vanzelfsprekend samen met de hoge verdienste van De Bruyns reisverslag – aan de
‘gunstige leezer’ onder de aandacht moest gebracht worden.
In ronkende bewoordingen en met scherpe tegenstellingen:
O eertyts heilig lant, maar allerminst nu heilig,
Jerusalem, och geen Jerusalem nu meer,
en Bethlems overschot, hoe vry van last en veilig
betrede ik dus uw’ gront, niet eens, maar keer op keer! (J. Vollenhove)

Met scherp geformuleerde diskwalificatie van het grootste gevaar:
Hier blinkt Byzantium te trots en rijk van glanssen,
en ’t vorstelyk serrail met pracht van hooge transsen;
daar Mahomets gebroet zo menig Christe ziel
met zynen alkoran te lang in boejen hiel. (Pieter Peuteman)

Ook in de richting van die andere vijand van het christendom wordt kwetsende taal
niet geschuwd:
De wrevle Jood, met opgesparde kaken,
de waarheyt logen, en de logen waar wil maken
en, onbeschaamder in zyn vuyl verharde schurft
des ouden ongeloofs diep ingekankerd, durft
des Heylands godspraak in zijn zekerheyd verzaken. (J. Bidloo)

Met paradoxale voorstellingen, waarbij de grens met het onbetamelijke, zelfs
onsmakelijke niet altijd wordt gerespecteerd:
Ik zie den kruisberg, hoe gevloekt, voor ons gezegent,
‘k zie liefdedruppels, schoon ’t hier bloet als water regent.
Of daal ik dieper met myn geest in Jesus graf:
de Christeneheit verneemt de geur die ’t van zich gaf. (J. Brandt)

Het is kortom weinig verheffend, maar als gezegd: alleen geplaatst in hun tijd en
beschouwd binnen het genre van het loodzware, retorische lofdicht kan deze poëzie
enige waardering opwekken. Slechts dan kan men ook de sterk overdreven
bewoordingen begrijpen waarmee Cornelis de Bruyn – “die tweede, nee: die grótere
Odysseus van zijn tijd” – geëerd wordt.
Reizen in de mohammedaanse Levant was zelden plezierig en meestal niet
ongevaarlijk.

+ Ibidem, 911.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

Literatuur
De literatuur over de reis naar de Levant van Cornelis de Bruyn, waarin méér dan in
het voorbijgaan aandacht aan zijn persoon en werk gegeven wordt, is uiterst beperkt.
Het werk van J.W. Drijvers e.a. in het rijtje hieronder biedt verreweg de meeste
informatie.
- Blankwaard, W., ‘Cornelis de Bruijn (1652-1719)’. In: Historia 10 (1944),
pp. 69-72.
- Wijngaarden, W.D. van, ‘Cornelis de Bruijn in Egypte en Perzië’. In: Historia
11 (1946), pp. 217-224.
- Hond, J. de ‘Cornelis de Bruijn (1652-1726/27). A Dutch Painter in the East’.
In: G.J. van Gelder, E. de Moor (eds.), Eastward Bound. Dutch Ventures and
Adventures in the Middle East. London-Atlanta, 1994, pp. 51–81
-Hannema, K. (ed.), Cornelis de Bruijn. Reizen over Moskovie. Een Hollandse
schilder ontmoet tsaar Peter de Grote. Ingeleid en van commentaar voorzien
door Kiki Hannema. Amsterdam, 1996. En in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/bruy004reiz01_01
- Drijvers, J.W. e.a., “Ik hadde de nieusgierigheid”. De reizen door het Nabije
Oosten van Cornelis de Bruijn (ca. 1652-1727). Leiden-Leuven, 1997.
- Jurriaans-Helle, G. (ed.), Cornelis de Bruyn. Reizen van Rome naar Jeruzalem
an van Moskou naar Batavia / Voyages from Rome to Jerusalem and from
Moscow to Batavia. Amsterdam, 1998.
Voor de aantekeningen bij de hoofdtekst is voornamelijk gebruik gemaakt van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (’s-Gravenhage-Leiden 1882-1998).
Voorts zijn geraadpleegd:
Encyclopedia of Islam (Leyden-London-New York, 1960-1993)
Encyclopédie de l’Islam (Leyde, 1913-1938).
Vaak is verwezen naar:
R.J.G.A.A. Gaspar [ed.], Ambrosius Zeebout, Tvoyage van Mher Joos van Ghistele
(Hilversum 1998) en in digitale vorm: https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

Bredere aantekeningen bij Cornelis de Bruyn, Reizen door de Levant.
[BA/1]
De aanspraken op de Franse troon hebben de Engelse koningen sinds Edward III in
1337 eeuwenlang gehandhaafd, tot 1801 toen zij door George III opgegeven werden.
De aanspraken van Edward waren destijds verworpen op grond van de Salische wet,
die niet alleen vrouwelijke troonopvolgers uitsloot, maar ook pretendenten wier
afstamming via de vrouwelijke lijn liep, zoals bij Edward het geval was.
Overigens geeft De Bruyn hier niet de gehele officiële titel van Willem III. Die
luidde: William III, by the Grace of God, King of England, Scotland, France and
Ireland, Stadholther of the Republic of the Seven United Netherlands, Prince of
Orange, Count of Nassau, Defender of the Faith, etc.

[BA/2]
In de Franse editie heeft De Bruyn hier een kort fragment ingelast over zijn mogelijk
her en der falende werkwijze. Zie ook de inleiding inzake de Franse en Engelse
vertaling van zijn boek.
Cela ne m’a pourtant pas tellement réussi, que je n’aye en quelques peu d’endroits
commis des fautes en ce qui regarde l’antiquité pour m’en être trop rapporté à mes
auteurs. Quelques sçavans les ont remarquées, & sur l’avis qu’ils m’en ont donné
j’ai corrigé ces endroits dans cette edition Françoise, marquant en même temps où
j’avois pris ce que j’avois avancé sur la bonne foi de mes Auteurs. C’est une
satisfaction que j’ai cru devoir à ceux qui liront mon Livre, & je ne croi pas que cela
tourne à mon desavantage, puis qu’il est de la sincerité & de la candeur d’un honnête
homme de reconnoitre les fautes qu’on a faites, & de les corriger quand on le peut.

[BA/3]
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In de Franse editie heeft De Bruyn vanaf hier een lang fragment toegevoegd over
zijn veronderstelde onbetrouwbaarheid en het hem aangewreven gepleegde plagiaat.
Zie ook de inleiding inzake de Franse en Engelse vertaling van zijn boek.
C’est une civilité qu’il me semble que j’ay lieu d’esperer de ceux qui pourront aller
voir les lieux que j’ay dessinez; mais à l’égard de ceux qui ne les ont point vûs, &
qui n’ont pas même envie d’y aller jamais, je ne sçay si j’en dois attendre la même
chose. Car ne sçait-t-on pas, au contraire, qu’il y a toûjours des envieux, qui bien
loin d’avertir charitablement un Auteur des fautes qu’il a faites, prennent à tâche,
au contraire, de reprendre à droit ou à tort ce qu’ils ne connoissent ny n’entendent
point? J’allégueray, pour preuve de ce que je dis, ce qui est arrivé au Sieur Grelot,
qui ayant mêlé dans son Livre quelques Planches fort bien faites, n’a pû éviter la
chicane de quelques esprits peu équitables, & qui a été obligé, pour justifier sa bonne
foy & son exactitude, d’avoir recours au témoignage de ceux qui avoient été sur les
lieux. J’apprends aussi qu’il y a des personnes assez peu raisonnables pour me faire
un Procès sur mes Desseins, comme si je les avois emprunté des autres, & qu’ils ne
fussent pas de moy. S’ils entendent par-là qu’on les trouve déja dans les Livres des
autres Voyageurs qui ont écrit avant moy, il est aisé de les confondre, en les examinant
les uns après les autres, & en les confrontant avec ceux qui ont été imprimées
cy-devant. Et s’ils veulent dire qu’ils ne nient pas que les Desseins que je donne
n’ayent été pris sur les lieux, mais qu’ils prétendent seulement que c’est par une
autre main que la mienne, ils font paroître en cela leur envie & leur mauvaise volonté,
puis qu’il leur dévroit être indifferent de quelle main ils viennent, pourvû qu’ils soient
assûrez qu’ils ont été fidellement dessinez; & ils donnent à connoître en même-tems
le peu d’exactitude avec laquelle ils ont lû mon Livre, puis que je n’y ay pas dissimulé
quelles sont les Planches que j’ay empruntées des autres, pour rendre mon Livre
pluis complet, rendant publiquement, à ceux qui en sont les Auteurs, l’honneur de
les avoir faites, comme j’y étois en effet obligé. Je diray donc, encore une fois, à tous
ceux qui voudront se donner la peine de lire mon Livre, que de toutes les Planches
qui y sont, il y en a huit qui ne sont pas de moy, sçavoir No. 16, No. 21, No. 22B,
No. 22C, No. 33, No.37, No. 41 & No. 187. [Merkwaardig dat in de Franse editie
van 1732 juist de zinsnede is weggelaten die concreet aanduidt om welke gravures
het gaat: sçavoir No. 16, No. 21, No. 22B, No. 22C, No. 33, No.37, No. 41 & No.
187. Van deze acht gravures behoorden immers slechts drie (16, 33, 41) tot de lijst
van vierentachtig weggelaten prenten.]
Pour ce qui est de toutes les autres, plusieurs personnes peuvent rendre témoignage
que je les ay dessinées sur les lieux; & ils en sont assûrez, ou pour avoir été presents,
lors que je les dessinois, ou pour les leur avoir montrées, incontinent après que je
les avois faites. Et afin qu’on n’en puisse douter, je produirai ici au lieu de
témoignages, quelques lettres sur ce sujet, dont j’espere que le lecteur équitable sera
satisfait, & qu’il ne s’en servira au reste, que pour le dessein qui m’a obligé de les
produire, qui est, de justifier ma diligence & mon exactitude. [Ook deze zin (Et afin
(...) mon exactitude.) ontbreekt in de Franse editie van 1732. Deze getuigenisbrieven
waren immers weggelaten.]
Au reste, je me tiens fort satisfait de l’approbation qu’onyt donnée à mon Ouvrage
plusieurs personnes d’esprit & de mérite qui ont souhaité de l’avoir, & qui sont
cause que l’édition Flamande s’est assez bien debitée, & même en peu de tems.”
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Deze laatste zin ontbreekt in de Franse editie. Hierna volgt de namenlijst van de ca.
625 intekenaars op dit werk.
Over deze lijst van intekenaren valt het volgende op te merken.
Verreweg de meeste intekenaren hebben maar één exemplaar besteld.
Zevenentwintig belangstellenden bestelden twee exemplaren. Vier wilden drie
exemplaren geleverd krijgen. Eén man wilde er vier hebben, en eveneens één tekende
in voor zes exemplaren. Liefst negenenvijftig belangstellenden kochten zeven
exemplaren. Telkens één koper tekende in voor respectievelijk acht, negen, elf en
twaalf exemplaren Vijf kopers wilden elk veertien exemplaren. Drie belangstellenden
kochten achttien, en vier personen liefst eenentwintig exemplaren. Maar de kroon
spande de heer van Rozendael die zevendertig (37!) exemplaren van De Bruyns
reisverhaal aankocht. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Beschouwde hij deze enorme
aanschaf – 2,6 strekkende meter! – als een soort geldbelegging?
In de lijst van intekenaren treft men de volgende namen, welke op de een of andere
wijze met Cornelis de Bruyn in verbinding hebben gestaan; Robbert du Val (zie f.
4; veertien exx.); Rogier (Rutger?) van Cleef (zie ff. 151 en 186; zeven exx.); Giacomo
de Bucquoy (zie ff. 388 en 391; achttien exx.); Henrico Lub (zie ff. 247 en 297; één
ex.); Adriaen van Rierbeek (zie ff. 186 en 193; één ex.) en Jacob vander Merckt (zie
f. 391; één ex.). Lambert Bidloo, Petrus Francius en Joan van Broekhuyzen, die in
hun gedichten over De Bruyn de loftrompet hadden gestoken, behoorden eveneens
tot de intekenaars; Francius en Van Broekhuyzen elk voor één boek, Bidloo zelfs
voor zeven exemplaren. Ook burgemeester Nicolaes Witsen tekende in voor één
exemplaar, en evenzo de bekende dichter en graveur Jan Luyken. De drukker Hendrik
van Krooneveld ten slotte plaatste als hekkesluiter zijn naam op de lijst. Hij
reserveerde voor zijn winkel zeven exemplaren van Reizen van Cornelis de
Bruyn...etc.

[BA/4]
Op de tocht van Cornelis de Bruyn door Egypte, Syrië, Palestina, Cyprus, Rhodos,
enz.
Wie gij ook zijt, begeert ge kennis te hebben genomen van de gevaarten der piramiden,
hoog rijzend tot de sterren, alsook van de tot puin vervallen oude gebouwen van de
Pelusische grond, van de verschillende steden van Azië en Cyprus en Rhodos, en de
stad van Constantijn, aanschouw wat De Bruyn de volkeren in kundige koperplaat
toont en wat hij zélf met eigen ogen gezien heeft.
Laat andere reizigers verhalen over wonderlijke, maar onware, zelfs nóóit geziene
zaken en laat hen die oneerlijk ten tonele voeren, De Bruyn heeft veel in eigen persoon
waargenomen en hij heeft dat met eerlijke, betrouwbare en kunstzinnige hand
weergegeven zoals hij het tevoren gezien heeft.
De zeden der mensen heeft hij beschouwd, en hun steden heeft hij aanschouwd,
De Bruyn, van wie gij terecht gezegd zult hebben dat hij de Odysseus van zijn eeuw
is. Ja zelfs ook vermaarder, ja zelfs groter dan die Odysseus. Deze zwierf twee maal
vijf jaren, gene twee maal twee maal vijf jaren.
Pieter de Frans.
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[BA/5]
Op de reizen van de zeer voortreffelijke man, de heer Cornelis de Bruyn
Een droeve, schamele buit, zo ziet de onder de voet gelopen Oriënt eruit, een armoedig
hoopje as van een enorme brandstapel; verbijstering der kunstenaars, en wonderen
van Egyptische overdaad, stenen wachtposten van in as gelegde steden, eens
machtsuitingen van de Pax Romana; (Aeolis) vernuft van Atthis, verheven eretekens
van Latiums zegepraal, bestemd om slechts met een instortend hemelgewelf ten
onder te gaan:
Wie kon menen dat dit ooit uitgebeeld zou kunnen worden? Gij zijt het geweest!
Zoveel jaren waart ge gebukt onder dit grote werk.
De Turkse oorlogsgod heeft de uitnemende bouwwerken der Ouden vernield, en
de puinhopen zijn met ander puin bedekt.
Helemaal niets resteert van de voormalige schittering, en de afschaduwing van
hun (grote) naam blijft nauwelijks ongeschonden in de veroverde grond. Dit zijn de
begoochelingen van de waarlijk machtige Fortuna: de zo onberekenbare godin wendt
zich af met en door haar onzekere rad van fortuin.
Maar Anna Perenna verschaft op velerlei wijze leniging, opdat de kwade tijd toch
niet verder in ulieden moge woeden.
De macht der verheven kunst, vertroosting bij langdurige rouw, heeft de kundige
De Bruyn in blijvend-glorieus koper aangebracht.
Joan van Broekhuizen.

[BA/6]
Bedoeld is de ‘Gloriette’, gebouwd in 1775 ter afsluiting van de paleistuin van Schloss
Schönbrunn (dat werd gebouwd tussen 1692 en 1713). In de tuinen van Schloss
Schönbrunn bevindt zich de befaamde Tiergarten.

[BA/7]
De Cappella dei Principi, bedoeld als praalgraf voor de overleden heersers over
Toscane uit het geslacht der Medici. Deze ruimte is echter nooit geheel afgewerkt
en bevat enige lege graftomben. De initiator en eerste bouwheer van deze kapel,
Ferdinando I de’Medici (1549-1609), ligt begraven in de Cripta del Buontalenti,
onder de Cappella dei Principi.

[BA/8]
Sommige abbreviatuurtekens zijn – in het drukproces? – verkeerd geplaatst. Er moet
gestaan hebben: Est. Est. Est. / Propter nimium est / Jo[hannes?] defunctus, Dominus
meus / Mortuus est.
Dit grafschrift spreekt echter over iemand die niet alleen zich dood dronk, maar
zich óók dood at (est is een verkorte perfectumvorm van edit). Met de tweevoudige
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betekenis van Propter nimium est (waarbij est eenmaal beschouwd moet worden als
een substantivum verbale) staat er letterlijk: Hij heeft gegeten, gegeten, gegeten. /
Vanwege het te vele ‘hij heeft gegeten’/ Vanwege het te vele ‘Est’ / is de afgestorvene
Jo[hannes?], mijn heer des huizes, overleden.
De vrije vertaling (waarin de dubbele betekenis van de tweede regel is
gecombineerd) luidt: Hij at en at en at / Hij vrat, en was voortdurend zat / Daarom
is Jan / mijn overleden man / door de dood gevat.
De Franse editie van 1732 bevat een uitgebreide aanvulling op de tekst van De
Bruyn. Een voetnoot bij Le 14 Décembre je continuai mon voyage, & pris ma route
par Monte-Fiascone luidt:
Monte-Fiascone est une petite ville, située sur un côteau, à huit mille de Viterbe.
Ce voyageur étoit un seigneur Allemand, qui parcouroit l’Italie. On raconte qu’il
avoit la prècaution d’envoyer toûjours devant lui un de ses officiers, avec ordre de
goûter le vin, dans tous les cabarets qui se trouveroient sur la route, & d’écrire,
quand il en trouveroit de bon, ce mot EST sur la porte, pour avertir son maître qu’il
pouvoit s’arrêter, & qi’il ne descendroit pas en vain. On boit à Monte-Fiascone un
vin excellent, qu’ils apellent Moscatello. Ils ont des caves creusées dans le pied d’une
montagne, qui le conservent toûjours extrêmement frais. Le Moscatello fut du goût
de l’officier, & afin que son maître fut bien averti, il tripla l’EST, en écrivant sur la
porte EST, EST, EST. Le maître ne le trouva pas moins bon que son officier, & il en
but tant qu’il en mourut. L’officier le fit enterrer, & fit graver sur sa tombe EST,
EST, EST, &c.
In de Brockhaus-editie uit het begin van de vorige eeuw luidt de tekst van het
grafschrift: Est, est, est, propter nimium est dominus meus mortuus est. Het blijkt
dat in deze befaamde Duitse encyclopedie (lemma: ‘Est, est, est’) de abbreviatuur
Jo – de fuc.(‘de gestorven Johannes’) is weggelaten en dat opeens de naam Johann
Fugger opduikt. De naam Johann Fugger moet dan waarschijnlijk verbonden worden
met Johann Jakob Fugger die in 1546 een befaamde kroniek van zijn familie heeft
geschreven.
Al het bovenstaande in aanmerking genomen, zal het duidelijk zijn dat hier sprake
is van een regional legend, ontstaan naar aanleiding van een verkeerd begrepen
grafschrift.

[BA/9]
De reisroute van Cornelis de Bruyn was: ’s-Gravenhage – Zwolle – Hannover – Halle
– Leipzig – Marienberg (nabij de huidige Tjechische grens) – Jihlava (Du. Iglau,
halverwege het traject van Praag naar Brno) – Wenen – Neumarkt (50 km ten N. van
Klagenfurt) – Strassburg (25 km ten N. van Klagenfurt) – Chiusaforte (Du. Klausen)
– Venetie – Ferrara – Bolgna – Montefiascone (25 km. ten N. van Viterbo) – Viterbo
– Rome. Het door De Bruyn geheel verwoest genoemde Frelo is op de kaarten niet
meer terug te vinden.

[BA/10]
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Met het verwijsteken (a) staat in margine: Tegenwoordige toestand van het Pauselyk
Hof, enz.

[BA/11]
Wanneer De Bruyn van een myl spreekt, bedoelt hij telkens een Italiaanse mijl
(1,85644 km). Dit blijkt ook hier uit de opgegeven afstand van Pozzuolo tot Napels:
circa 15 km.

[BA/12]
Mogelijk is bedoeld de tumulus bij Misenum, die pas na de dood van Nero is
opgericht. Zijn moeder Agrippina was immers gecremeerd, en op zijn bevel mocht
geen grafmonument te harer ere worden opgericht.

[BA/13]
Bedoeld moet de kleine boot zijn waarmee het gezelschap aan wal was gekomen.

[BA/14]
Met het waterkasteel is een kleine vesting bedoeld is die op de punt van een landtong
ligt.

[BA/15]
Onder het begrip natie moet worden verstaan: een groep kooplieden en handelaren,
verblijvend in de Levant en afkomstig uit een bepaald land.

[BA/16]
Met het begrip archipel duidt De Bruyn de eilandengroep Sporaden voor de kust
van Klein-Azië aan. Evenzo op folio 34: De Griekinnen van de eilanden in de
archipel, etc.

[BA/17]
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Deze letter A is op de tekening echter niet terug te vinden. Ook de hierna genoemde
letters B, C en D ontbreken.

[BA/18]
Moecker en kattersi zijn evenwel geen synoniemen voor ‘gidsen’. Een moecker (Tu.
merkepçi) was een ezeldrijver. Vg. Du Cange, Glossarium mediae et infimae
Latinitatis s.v. mucrelus: ‘asinorum ductor’.

[BA/19]
Bedoeld is zuidelijk gedeelte van de Bosporus dat voorbij de Gouden Hoorn in de
Zee van Marara uitmondt. Zie afbeelding 22 C. Voor de sterkte ‘Zeven Toorns’ zie
afbeelding 40 bij f. 156.

[BA/20]
Maar Tu. aslan betekent niet ‘beer’, maar ‘leeuw’.

[BA/21]
De vizieren (Tu. wezîrleri) waren de ministers van staat en de hoogste gezagsdragers
in het Ottomaanse rijk. Hun aantal wisselde voortdurend, van één tot hooguit zeven.
Een van hen was de grootvizier, die hier waarschijnlijk bedoeld is. Zie Enc. de l’Islam,
s.v. Wâzir.

[BA/22]
Bedoeld is de bevelhebber der paleiswachten, der poortwachters: kapiči agha. Deze
kapiči werden gekozen uit het elitekorps der janitzaren. Zie Enc. de l’Islam, s.v.
Kapuči.

[BA/23]
Giami is ontleend aan Ar. masdjid djāmi of kortweg djāmi, de moskee die de
gelovigen op de vrijdagsdienst samenbrengt; –si is het bezitsachtervoegsel van de
3e persoon zijn, haar. Dus: ‘sultan Achmet z’n moskee’.
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[BA/24]
Met deze rivier is de Gouden Hoorn bedoeld; met de Bosphorus Thracius het
zuidelijkgedeelte van de Bosporus, dat in de Zee van Marmora uitmondt. Zie gravure
22 C.

[BA/25]
Een vadem was een Engelse dieptemaat van ca. 1.83 meter. Volgens de Engelse
zegsman van De Bruyn bedroeg de hoogte van het gebouw (‘zo veel vademen’) dus
85 x 1,83 = 155,55 meter. In werkelijkheid echter is de hoogte 55,60 meter.

[BA/26]
Tu. çavuş: gerechtsdienaar, baljuw. Chiaoux is de Franse transcriptievorm.

[BA/27]
Ook aan christenen was het luiden van hun kerkklokken nagenoeg geheel verboden.

[BA/28]
‘Tribuit-kinderen’ is een eufemisme voor buitgemaakte en geroofde christenkinderen.

[BA/29]
Een vergissing van Cornelis de Bruyn: deze twee afbeeldingen zijn niet op deze
plaats, maar pas hierna ingevoegd, naast folio 136. Zulks volgens zijn aanwijzingen
aan de boekbinder, welke op de laatste (ongenummerde) pagina staan vermeld. Die
pagina is in deze digitale uitgave niet gereproduceerd.

[BA/30]
Eders worden deze woonplaatsen der kooplieden khan of chan genoemd.

[BA/31]
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Bedoeld zijn de Griekse letters X (chie) en ρ (rho), waarbij de poot van de ρ juist
door het snijpunt van de twee diagonalen der X getrokken wordt. X (chie) en ρ (rho)
vormen de eerste twee letters van het woord Xριστός (Christos: ‘Gezalfde’).

[BA/32]
Een hoed als hoofddeksel was kenmerkend voor een westerling.

[BA/33]
Fidikli: Mogelijk een verkeerde lezing van Sütlüce. Het ligt verder ten noordwesten
van Tophane.
Scutari: Üsküdar, aan de overzijde van de Bosporus.

[BA/34]
Deze ‘Zeven Toorns’lagen aan de zuidpunt van de oude stadsmuur, nabij Yedikule.

[BA/35]
Beide dieren verbeelden de Christus. Voor de vis (Gr.
Augustinus, De Civitate Dei XVIII, cap. 23.

χθύς) als representant zie

[BA/36]
Een openslaand bovenkleed, reikend tot op de knieën, dat ter hoogte van de borst
werd gesloten met een fibula (sluitspeld).

[BA/37]
Een kleine vergissing van De Bruyn. In werkelijkheid moet men twee riviertjes
oversteken, de Alibey en de Kâğitane, die beide dicht bij elkaar in de Gouden Hoorn
uitmonden.

[BA/38]
Pompejus versloeg Mithridates VI van Pontus in 65 v. Chr. De zg. ‘Pilaar van
Pompejus’ schijnt evenwel niets van doen te hebben gehad met de Romeinse veldheer,
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maar veeleer een altaar voor Apollo te zijn geweest. Pierre Gilles (1490-1555) schijnt
dit idee gelanceerd te hebben in zijn De topographia Constantinopoleos et de illius
antiquitatibus libri IV.

[BA/39]
Öreke Taşi. Deze ‘wandelende’ rotsen worden in verband gebracht met de mythe
der Argonauten.

[BA/40]
Het merendeel van de hierna genoemde vlekken en dorpen (zowel aan de Europese
als aan de Aziatische kant) zijn thans stadswijken van Istanboel. bijv. Dollmabassia
(Dolmabahçe), Bisiktassi (Besiktaş) in Europa, en Coscongiouk (Kuzgunçuk),
Singilkiuy (Cengelköy) in Klein-Azie.

[BA/41]
De Duitse mijl bedroeg7407 m. De omtrek van de Zwarte Zee zou dus bijna 9000
km zijn.

[BA/42]
De genoemde plaatsen in Klein-Azie zijn respectievelijk a) Cyzicus nabij het
tegenwoordige Erdek aan de zuidkant van de Zee van Marmora; b) Iznik; c) Dinar;
d) Izmit; e) Kadiköy.

[BA/43]
De genoemde plaatsen in Europa zijn respectievelijk: a) Tekirdağ; b) Perynthus nabij
het huidige Eriğli aan de noordkant van de Zee van Marmora; c) Silivri; d) Biğados;
e) Büyükçekmece.

[BA/44]
Perinthus lag nabij het huidige Ereğli aan de noordkant van de Zee van Marmora.

[BA/45]
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Deze anderhalve hexameter, die De Bruyn heeft overgenomen van zijn Franse
voorbeeld (Guillaume-Joseph Grelot, Relations nouvelle d’un voyage de
Constantinople, 1680) lijkt in eerste instantie afkomstig te zijn uit het Lexicon
geographicum van Filippo Ferrari (1551-1626), later opnieuw uitgegeven door o,m,
Michel-Antoine Baudrand (1633-1700) in 1670. Op blz. 272 van dit Lexicon staat
s.v. Heraclea Thraciae (na medelingen over de ligging van deze stad) ter afsluiting
van het lemma: De ea [i.e. Heraclea] quidam Poeta: quae magna Perinthus / ante
fuit, priscum mutavit Heraclea nomen. Maar van wie deze anderhalve dichtregel is,
staat niet vermeld. In de marge van het lemma staan immers deze referenten:
Ptol[emaeus], Plut[archus] & al[ii]. Een en ander blijkt uiteindelijk terug te voeren
tot Lactantius (ca. 250 – 320) die in De mortibus persecutorum deze versregels bij
het citeren ervan afkomstig laat zijn van een ‘incertus poeta’.

[BA/46]
Zie de tweede topografische aantekening bij f. 60 [BA/43]. Met S. Stefano is wellicht
het huidige Küçükçekmece bedoeld.

[BA/47]
De beschrijving van deze eilanden wijkt sterk af van de huidige toestand. De situering
komt niet overeen met de werkelijkheid.

[BA/48]
De Byzantijnse niet-kerkelijke (‘heidense’) geschiedschrijver Zosimos (5e eeuw)
was het christendom en de christelijke keizers zelfs zeer slechtgezind. De opkomst
van het christendom en de ondergang van het Romeinse Rijk houden bij Zosimos
verband met elkaar.

[BA/49]
Stambol zou een verbastering zijn van [Con]stan[tino]pol[is]. De verklaring van
Stambol als ‘overwinning van het geloof’’ is gebaseerd op de woorden islam bol
(‘veel islam’).

[BA/50]
Onder het bewind van de jeugdige Theodosius II (r. 408-450) werd in 412 de dubbele
muur voltooid, die nu nog ligt tussen de Zee van Marmora en de Gouden Hoorn,
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Later werd niet Cyrus, patriarch van Constantinopel (705-711) maar Anthemius,
regent namens de toen elfjarige Theodosius, als de eigenlijke bouwheer beschouwd.

[BA/51]
Belsarius versloeg in Azie de Sassaniden; in Afrika de Vandalen, en in Europa de
Ostrogoten. Hij viel weliswaar bij Justinianus in ongenade en werd enige tijd gevangen
gezet, maar is naderhand in zijn eer en functie hersteld en stierf in volle vrijheid.
Zijn figuur en zijn leven hebben aanleiding gegeven tot veel larmoyante verhalen.
Dit is er één van.

[BA/52]
In Sergius mogen we wellicht de nestoriaanse monnik Djordjîs zien. Zie Gaspar
(1998), 42, aant. 38. Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01

[BA/53]
Dit gebruik om de naam van de peter vóór de roepnaam te plaatsen heeft zich tot in
de vorige eeuw gehandhaafd.

[BA/54]
Dus niet alleen aan medicijnen, maar ook aan wijn, ja zelfs aan tabak werd een
heilzame werking toegeschreven, althans bij beperkt gebruik ervan.

[BA/55]
En alleen kinderen die tegen betaling van nog niet eens een hele aes gewassen worden,
geloven dat. (Juvenalis, Saturae 2, 152).

[BA/56]
Met de meisjeskleren door een dienstknecht bij de deur bewaakt, (Ovidius, Ars
amatoria lib. III, pars 15).

[BA/57]
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In dit citaat is een fout geslopen. Aansluitend op de versregel ‘Cum custode...’, schreef
Ovidius niet ‘Condunt...’, maar Celent furtivos balnea multa iocos (De baden
verhullen veel stiekeme ondeugende streken).

[BA/58]
De eenogige oude vrouw zit op een kleine lap stof. (Martialis, Epigrammata, XII,
70).

[BA/59]
Met een kromme stift bestrijkt ze haar wenkbrauw met vochtig roet, en ze verft,
trillend voorover buigend, haar oogleden. (Juvenalis, Saturae 2.1.93-95). De varianten
staan tussen vierkante haken.

[BA/60]
‘Ga, jongen, en breng de zweetkrabbers van Crispinus naar het badhuis’ (Persius,
Saturae).

[BA/61]
De canoniale uren zijn de kerkrechtelijk vastgestelde uren van de dag waarop bepaalde
gebeden (metten, lauden, vespers etc.) gesproken moeten worden.

[BA/62]
Het is opmerkelijk dat in dit verhaal de loze monnik (die er immers met de
collectegelden vandoor wilde gaan) als slachtoffer van de eerzuchtige patriarch
figureert. Niet vanwege zijn diefstal maar uitsluitend vanwege zijn inbreuk op de
macht der hogere geestelijkheid werd de jonge monnik het kloosterkleed ontnomen.
Zo althans wordt het voorgesteld, en aldus dient het verhaal om de onbetrouwbaarheid
van de lage én de hoge Griekse clerus aan te tonen.

[BA/63]
De ordines minores (t.w. de bevoegdheid tot uitoefening van het ambt van portier,
exorcist, lector en acoliet) worden in de Latijnse kerk twee jaar voor de priesterwijding
verleend.
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[BA/64]
Bedoeld is de geconsacreerde hostie die door transsubstantiatie het lichaam van
Christus is geworden.

[BA/65]
Zie over deze zogeheten ‘lekenkelk’ en deze soms onjuist geïnterpreteerde term
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jrg. 127 (2011), 126-128.

[BA/66]
Vgl. de zinsnede uit de geloofsbelijdenis der rooms-katholieken: ‘Credo (...) et in
Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit’.

[BA/67]
Oorspronkelijk vormden deze twee zinnen één lange zin, en was aldus een sprekend
voorbeeld van een (ouderwetse) Franse periode-bouw. De Bruyn heeft zyn Franse
voorbeeld getrouw nagevolgd, hetgeen blijkt uit een typisch Franse wending, de
répétition oratoire. De herhalende zinsnede ‘Deze vaste, zeg ik...’ is immers een
getrouwe vertaling van ‘ce jeûne, dis-je...’ De Bruyn moet dat beseft hebben, want
hij heeft een punt geplaatst achter ‘gevast hadden’ en met de herhalende zinsnede
een nieuwe zin begonnen. Het gevolg is dat de eerste zin een anakoloet is geworden.

[BA/68]
Het gebrek aan logica in deze zin is opmerkelijk, tenzij men moet lezen: (...) juist
niet ten volle.

[BA/69]
Hier is sprake van het zogeheten ‘genotshuwelijk’, tevens legalisering van de
prostitutie.

[BA/70]
Dus enerzijds mannen bij wie alleen de teelballen zijn weggesneden; anderzijds
mannen bij wie bovendien de penis is weggehaald.
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[BA/71]
Cf. f. 141: ‘Sodomie zeer gemeen onder de Turken’. De opvatting dat moslims de
homofilie doodnormaal vinden, was in het westen wijdverbreid. Zie Gaspar (1998),
20 en aant. 69. Ook in digitale vorm: https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01

[BA/72]
Bedoeld is de Eyüp Sultan-moskee in het noorden van Istanboel. ‘Prup’ is óf een
kopieer- óf een drukfout.

[BA/73]
Kapiči bashilar (hoofd der poortwachters).

[BA/74]
Deze solâks vormden met hun 400 man een onderdeel van het corps der janitzaren.
Zie Enc. de l’Islam, s.v. Solâk).

[BA/75]
Bedoeld zijn de ‘Azab-troepen. Zij behoorden niet tot het geregelde leger. Zie Gaspar
(1998), 55 en aant. 42. Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01

[BA/76]
De timarioten waren dus een soort van vazallen, die de plicht hadden hun heer in
tijden van nood bij te staan.

[BA/77]
Chigirin, op ruim 200 km ten zuidoosten van Kiev, aan de Dnjepr. Tijdens de
Russisch-Turkse oorlog (1676-1681) werd deze stad fel bevochten. In 1678 is Chirigin
ingenomen door de Turken en volledig verwoest.

[BA/78]
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De hier genoemde plaatsen aan de noordkust van de Zee van Mamora zijn in
topografisch opzicht nogal door elkaar gehutseld: zo ligt Ereğli (Heraclea) dichter
bij Istanboel dan Tekirdağ (Rodosto), en is Marmora niet een stad, maar het eiland
waaraan de binnenzee zijn naam ontleent. Het gelijknamige plaatsje op dit eiland
kan moeilijk bedoeld zijn, omdat het aan de zuidwestkant van het eiland lag, buiten
het gezichtsveld van de schepelingen.

[BA/79]
Het kasteel is rechts op de gravure afgebeeld. De pijprokende figuur links voor op
de afbeelding is Cornelis de Bruyn zelf.

[BA/80]
Hier is sprake van een onjuiste identificatie: het landschap heette Ionia; Lydia lag
meer landinwaarts, ten noordoosten.

[BA/81]
Kardamila. De toevoeging ‘in het land van Calberno’ (als zou Kara Burun op Chios
liggen) is onjuist.

[BA/82]
Klaarblijkelijk bedoelt De Bruyn, dat hij vanaf het schip tekende terwijl dit de haven
binnenliep.

[BA/83]
Aan de H. Helena, moeder van Constantijn de Grote, worden velerlei religieuze
stichtingsactiviteiten in het oosten toegeschreven. Ook zou zij de plaats hebben
aangewezen waar het H. Kruis begraven lag.

[BA/84]
De molens (oorspronkelijk 12 à 13 in getal) hadden elk zes wieken. Cf. Gaspar (1998)
366, en de erbij horende aantekening 36. (Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01.) Zie voorts over het oudere Rhodos:
Jean-Bernard de Vaivre, ‘Autour du grand siège de 1480. Description de Rhodes à
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la fin du XVe siècle’ in : Société de l’histoire et du patrimoine de l’ordre de Malte.
Bulletin N o 22, 36-135. Paris 2009.

[BA/85]
De lengte van een Duitse voet was ca. 30 cm. Het geschut was dus ruim 3½ m lang.

[BA/86]
Al deze letters (A, B, K, L, M) staan echter niet ingetekend op gravure nr. 66, noch
op nr. 65. Wel staat op nr. 64 de genoemde plaatsing van de Kolossos aangeduid met
de letters O en P. Zie f. 172.

[BA/87]
Wellicht is hier sprake van de baai van Kekov aan de Turkse zuidkust. Cf. Gaspar
(1998), 363-364 en de daarbij horende aant. 29 en 30. Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01>

[BA/88]
Alle oudere reisverhalen getuigen, dat het vanouds het streven der pelgrims was de
paasviering in Jeruzalem te kunnen meemaken.

[BA/89]
Een onjuiste identificatie. Cf. Gaspar (1998), 210 en de daarbij behorende aantekening
157. Ook in digitale vorm: https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01

[BA/90]
Een voormalige plaats bij de Golf van Tina gelegen. Cf. Gaspar (1998), 212 en de
daarbij behorende aantekening 163. Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01

[BA/91]
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Wellicht zijn de sycomore-vijgen (Ficus sycomorus) bedoeld. Deze soort is
oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Egypte en van daar doorgedrongen tot in het
noordelijke Nijldal. Mogelijk is hier tevens sprake van naamsoverdracht van de
zogeheten adams- of paradijsappel. Cf. Gaspar (1998), 228, aant. 67 en 69. Ook in
digitale vorm: https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01

[BA/92]
Bedoeld zijn de zaadjes in de ongeveer 50 cm lange pijpen van de Cassia
Fistula-boom, die ook onder de naam ‘manna’ bekend zijn. Cf. Gaspar (1998), 229,
aant.72. Ook in digitale vorm: https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01

[BA/93]
De genoemde plaatsen zijn: El Mansura, Sammanûd, Migamr en Zitfa. Sammanûd
en Mitgamr zijn sindsdien veel kleiner geworden; Zitfa daarentegen is sterk gegroeid.

[BA/94]
Bedoeld is, dat bij Matheus 2:15 een toespeling staat op de profeet Hosea (Vulgaat:
Osee) 11:1.

[BA/95]
Bijvoorbeeld bij Joos van Ghistele, die El Matarîya omstreeks 1482 bezocht heeft.
Cf. Gaspar (1998), 197. Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01

[BA/96]
Hier is sprake van de Ficus pharaonis, de vijgenboom met peervormige vruchten.

[BA/97]
Dit wonderbaarlijke verhaal – een van de vele die over Matarea in omloop kwamen
– duikt al op bij Bernhard von Breydenbach. Cf. Gaspar (1998), 196-198 en de daarbij
behorende aantekeningen. Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01
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[BA/98]
De Bruyn vermeldt hier de obelisk van Sethos I. De puinhopen die hij ter sprake
brengt, zouden die van het oude Heliopolis zijn. Cf. Gaspar (1998), 199 en de daarbij
behorende aantekeningen. Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01

[BA/99]
Selim I versloeg in 1517 met zijn leger de troepenmacht der mammelukken van
Kâ’itbey.

[BA/100]
Jean de Thévenot, Gedenkwaardige en zeer naauwkeurige Reizen van de Heere De
Thevenot: in de welken gehandeld word van de staaten, staande onder ’t gebied van
den Grooten Heer, der zelver zeden, godsdiensten, krachten, bestieringen en taalen,
mitsgaders de voornaamste byzonderheden van d’archipel. Amsterdam 1681.
Tweede reizen van den heere de Thevenot, in de welken, na verscheidene zeer
ongemeene aanmerkingen wegens byzonderheden van Egypten, Syrie, Mezopotamie,
den Eufrates en den Tigris, gehandeld word van Persien. Amsterdam 1682.
Darde en laatste deel. Behelzende de beschrijving van verscheidene volkeren en
landen van Oost-Indien. Amsterdam 1688.
Uit het Fransch vertaald door G. v. Broekhuizen ; versiert met veel schoone kopere
plaaten.

[BA/101]
De genoemde afstanden zijn respectievelijk 314 en 376 meter. De Bruyn houdt
blijkbaar geen rekening met de soort en de kwaliteit van de boog. Vgl. immers de
uitspraak van Joos van Ghistele: ‘Ende [deze piramide] es zo hooghe, dat als van
boven een artchier schiet met een scichte, wat hy trecken mach, dat en valt nauwelic
up deerde, want het was als doen gheprouft’. De door Van Ghistele opgegeven
buitenmaten stemmen redelijk overeen met die van De Bruyn: 300 stappen breed en
wijd; 220 stenen hoog. Het grote verschil is echter dat in 1482 de piramide nog met
spiegelglad marmer bekleed was, waarin een trap was uitgehouwen. De stenen waren
‘zo ghelat ghepoliseert oft een glat hijs ware, ende zo nauwe deen up dandere
ghevoucht, datmen nauwelic de junctueren vanden calcke ziet, zo dat ooc niet
moghelic en ware datter eenich dier oft voghel up gheclausteren zoude’. Zie Gaspar
(1998), 201. (Ook in digitale vorm: https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01.)

[BA/102]

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

Het boek waaruit De Bruyn de ‘Aenmerkingen over de pyramiden’ heeft gehaald,
is geschreven door Gotfried van Broekhuizen onder de naam van Melton. Het is
getiteld: Eduward Meltons, engelsch edelmans, zeldzaame en gedenkwaardige Zeeen Land-Reizen: door Egypten, West-Indien, Perzien, Turkyen, Oost-Indien, en
d’aangrenzende Gewesten. Aangevangen in den jaare 1660, en geëindigd in den
jaare 1677. Dit werk is in 1681 gedrukt in Amsterdam.
Of deze Gotfried van Broekhuizen – die ook het werk van Jean de Thevenot
vertaald heeft – op enigerlei wijze verwant is aan Joan van Broekhuizen, die een van
de lofdichten op het reisverhaal van Cornelis de Bruyn heeft geschreven, is mij niet
gebleken. In elk geval was het (gelet op de introducerende zinsnede: gedaan door
eenen Melton, Engelschen reiziger) De Bruyn blijkbaar niet bekend met het feit dat
de naam Melton een pseudoniem was.

[BA/103]
Merkwaardig zijn de twee mannen met speren op de voorgrond. Blijkens hun klassieke
kledij (in dit geval de mouwloze en opgeschorte χιτών der soldaten) kunnen het
moeilijk Arabische ezeldrijvers met hun puntige aandrijfstokken zijn geweest. Een
uiting van het vigerend classicisme in Frankrijk en Italië, of eenvoudigweg een vorm
van artistieke vrijheid op deze gravure? De te spitse vorm van de piramiden, de
niet-bestaande vierde piramide alsmede de fantasievol ‘gerestaureerde’ kop van de
sfinx vallen zeker wel onder de laatste noemer.

[BA/104]
O. Dapper, Naukeurige beschrijvinge der Afrikaensche gewesten van Egypten,
Barbaryen, Lybien, Biledulgerid, Negroslant, Guinea, Ethiopien, Abyssinie, vertoont
in de benamingen.../ met lantkaerten en afbeeldingen van steden, drachten, &c. na
’t leven getekent, en in kooper gesneden; getrokken uyt verscheyde hedendaegsche
lantbeschryvers en geschriften van bereisde ondersoekers dier landen.
Naukeurige beschrijvinge der Afrikaensche eylanden als Madagaskar, of Sant
Laurens, Sant Thomee. Amsterdam 1676.

[BA/105]
Bedoeld is Hyginus, bijgenaamd Mythographus (2e eeuw na Chr.) op wiens naam
de Fabulae gesteld zijn, een ‘handboek’ inzake mythen en fabels.

[BA/106]
Bedoeld is Clearchus van Soli (ca. 320 voor Chr.) die onder meer het werk Περί
γρ φων (Over raadels) schreef.
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[BA/107]
Cf. over deze ‘Tombe der courtisane’ Gaspar (1998), 204 en de daarbij behorende
aantekeningen 116 en 117. (Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01.)

[BA/108]
Bedoeld is een accolade-vormig gewelf, waarbij de ‘pijlpunt’ van de accolade naar
boven wijst.

[BA/109]
Bedoeld is Djahwar al-Kaid, generaal onder kalief Muezz Li-Din-Allah.

[BA/110]
Hegire: het tijdperk van de moslims. Het vangt aan in 622, het jaar waarin Mohammed
uit Mekka naar Medina vertrok.

[BA/111]
De Al-Azhar-moskee, gesticht in 971 door Jawhar el-Sequili (Gawhar al-Sakkaly).

[BA/112]
De hier vemelde vereenzelviging van deze Jahwar el-Sequili (Gawhar al-Sakkaly)
met Djahwar al-Kaid (hierboven op folio 207 genoemd) is echter onzeker.

[BA/113]
Bedoeld zal zijn de (rots)steen waarmee de tempels van Karnak en Luxor, nabij het
oude Thebe in Boven-Egypte, gebouwd zijn.

[BA/114]
Monsieur du Mont blijkt óók deze opvatting te koesteren. [De Bruyn heeft dus niet
– in tegenstelling tot wat men op het eerste gezicht zou denken – de aangehaalde
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passage in het reisverhaal van Du Mont volstrekt onjuist geïnterpreteerd. Het woord
‘echter’ heeft hier immers een zeer bijzondere betekenis (cf. W.N.T. III, kol.3768,
sub A4).]

[BA/115]
De verwijzing in de tekst naar afbeelding 92 komt pas later, maar het is duidelijk dat
De Buyn op die prent een blinde Joodse muzikant heeft getekend.

[BA/116]
De veelal – niet altijd – uit Tsjerkessie afkomstige mammeluken (naar Egypte
meegevoerde slaven die tot lijfwachten werden aangesteld) heersten in Egypte van
ca. 1250 tot 1517.

[BA/117]
Zie over Gotfried van Broekhuizen (‘Melton’): [BA/102].

[BA/118]
Cornelis de Bruyn doelt hier op de hierna genoemde Athanasius Kircher (1601-1680),
een Duitse geleerde jezuïet – beoefenaar van onder meer de sinologie en de
egyptologie –, en diens ordesgenoot Pedro Páez, die zijn verhandeling over de
oorsprong van de Nijl noteerde in zijn Historia de Ethiopia, boek I, cap. 26, f.
106-110. Hij voltooide dit werk in 1622.

[BA/119]
Zie [BA/104].

[BA/120]
Over de Abessijnse Christenen noteerde Joos van Ghistel (1481-1485) onder meer
deze opvallende liturgische handeling: ‘Maer [zij] doen hare seremonien, also wel
leecke als priesters oft cleercken, al singhende over hoop ende al springhende de
handen te gader slaende, meest alle stocken in haerlieder hand houdende, met zo
grooten aerbeyde, dat hadden de zommeghe gheen stocken in haerlieder handen daer
zij hem up rusten, zij zouden ter eerden vallen.’ Zie Gaspar (1998), 34-35 en de
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daarbij behorende aantekeningen. (Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01.)

[BA/121]
Bedoeld is het werk van de Portugese jezuïet Baltazar Teles, Historia general de
Ethiopia a Alta ou Abassia do Preste Ioam...etc., Coimbra, 1660. Het is een bewerking
van het bijna veertig jaar daarvoor veschenen boek van Pedro Páez, Historia de
Ethiopa.

[BA/122]
Bedoeld zijn respectievelijkde Atlas Contractus Orbis Terrarum van Claes Visscher
(Nicolaes Piscator) waarmee in 1657 een aanvang werd gemaakt, en de atlas L’Afrique
van Nicolas Sanson uit 1656.

[BA/123]
Dit is een verwijzing naar het opschrift boven de gekruisigde Christus: I.N.R.I. (Iesus
Nazarenus Rex Iudeorum).

[BA/124]
Vgl. Ar. ghaffra: ‘de weg beschermen’. Bij Joos van Ghistele worden ze gaffaren
genoemd. Zij waren tevens gerechtigd een tol (Ar. ghaffar) te heffen. Cf. Gaspar
(1998), 5 en de daarbij behorende aantekening. Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01

[BA/125]
Dit zg. paleis van Cleopatra was in werkelijkheid het Caesareum, een door haar
gestichte tempel ter ere van Julius Caesar.

[BA/126]
Op gravure nr. 97 is deze obelisk aangeduid met de letter D. De Bruyn heeft verzuimd
dit te vermelden, mogelijk omdat hij naderhand bemerkte dat deze D per abuis in
spiegelbeeld geplaatst was.
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[BA/127]
Tegenwoordig staat hij in het Central Park te New York.

[BA/128]
Deze obelisk is omgevallen bij de aardbeving van 1301. In 1877 is hij naar Londen
verscheept.

[BA/129]
Vgl. de mededelingen van Joos van Ghistele over Alexandrie in 1482. Toen was het
een goed verdedigde en drukke (hoewel reeds tot verval neigende) handelsstad.
Vreemdelingen mochten enkel met een (betaalde) vergunning in een beperk gebied
buiten de stad wandelen. Cf. Gaspar (1998), 213-219. Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01

[BA/130]
Vgl. de mededelingen over het schilderij van St. Lucas bij Joos van Ghistele: niet in
de Koptische (of jacobitische?) kerk van St. Marcus, maar in de Grieks-orthodoxe
kerk van St. Saba. Niet een voorstelling van St. Michiel, maar een van de drie
befaamde afbeeldingen van Maria. Cf. Gaspar (1998), 216. Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01

[BA/131]
Deze uitspraak wordt ondersteund door de feiten die bekend zijn uit de eeuwen
daarvoor. Terwijl vrouwen die naar Europese bedevaartsoorden trokken, slechts een
derde of zelfs maar een kwart van het totale aantal pelgrims uitmaakten, was het
getal van de vrouwelijke bedevaartgangers naar Jeruzalem, wellicht nog tienmaal
kleiner. Zie over deze materie: Renaat Gaspar, “Women on pilgrimage tot Jerusalem;
the evidence from travellers’ tales” in Itineraria. Letteratura di viaggio e conoscenza
del mondo dall’Antichità al Rinascimento / Travel Literature and Knowledge of the
World from Antiquity to the Renaissance, 8-9 (2009-2010), 91-130.

[BA/132]
In deze zin is sprake van een apokoinou. Dat wil zeggen: één zinsdeel hoort zowel
bij de eerste als bij de tweede zin. Het scharnierend zinsgedeelte is nadat zy
malkanderen...betoond hadden.
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[BA/133]
Op de besproken gravure nr. 114 zijn de letters A,B,C,D,E, die de onderdelen
aanduiden, evenwel niet genoteerd.

[BA/134]
De woorden ‘tgeen tegenwoordig kunnen voor een juist tekstbegrip beter na de
tussenzin gelezen worden. Daarmee krijgt men ook een juist begrip van de mening
die Cornelis de Bruyn koesterde ten aanzien van de geloofwaardigheid van de
gidsende franciscanen.

[BA/135]
Bedoeld is de letter D op gravure nr. 120.

[BA/136]
Op deze plaat 134 is de Dode Zee aangeduid met de letter A. Cornelis de Bruijn heeft
verzuimd dat te vermelden.

[BA/137]
Zie gravure nr. 137. Cornelis de Bruijn heeft verzuimd hiernaar te verwijzen.

[BA/138]
Het luiden van kerkklokken was op enkele uitzonderingen na in heel de
mohammedaanse wereld verboden.

[BA/139]
Bedoeld is de uitgebreide passage over het ‘Dwaas gevoelen des Turken ten opzichte
der beelden’ op folio 120. Zie over dit onderwerp ook de folio’s 26, 30, 47 en vooral
384.
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[BA/140]
Bedoeld is de open koepel van de Grafkerk alwaar boven de zuilengalerij een aantal
zeer geschonden beelden van heiligen (santons) staan.

[BA/141]
Koning Boudewijn, een tweede Judas Machabeus, hoop des vaderlands, kracht der
kerk en beider deugdzaamheid, voor wie Cedar en Egypte, Dan en het moorddadige
Damascus bevreesd, en aan wie zij schatplichtig waren, ligt – o wee! – besloten in
dit bescheiden graf.
[Toelichting: Judas alter Machabeus: ook Boudewijn van Bouillon had immers,
evenals Judas Machabeus, zo succesvol strijd geleverd tegen de heidense overheersers
van het H. Land; Cedar: de plaats Cedar op de Golan-hoogte; Dan: de stad Dan op
de gijknamige heuvel in Noord-Palestina; homicida Damascus: het moorddadige
emiraat van Damascus, dat het H. Land overheerst had.]

[BA/142]
Hier ligt de vermaarde hertog Godfried van Bouillon die dit hele land veroverde
voor het Christelijk geloof [en] wiens ziel moge heersen met Christus. Amen.

[BA/143]
In dit graf ligt begraven een jongen, koning Boudewijn de Zevende, geboren van
koninklijken bloede, die het veelbelovende levenslot wegnam uit de wereld; en hij
moge zijn plaats in het paradijselijk gebied innemen.
Bedoeld is wellicht het jonggestorven kind van Boudewijn VI van Constantinopel
en zijn vrouw Maria.
Al deze graftomben zijn in 1808 verwoest, hetzij door een aarbeving, hetzij (zoals
beweerd wordt) door Griekse monniken.Wellicht volgde de tweede oorzaak op de
eerste.

[BA/144]
Bedoeld is de potas of Damasceense aarde, nodig voor de vervaardiging van het
befaamde Venetiaanse glaswerk en voor de zeepfabricage waarvan Venetië een der
centra van Europa was.

[BA/145]
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Alleen als men in dagen een drukfout ziet van daken is deze zin betekenisvol te
maken: ‘Al de bladerdekken of lichter gekleurde gedeelten die men op de bomen
ziet, vertonen de sneeuw die op de takken ligt’.

[BA/146]
Cornelis de Bruyn heeft abusievelijk zowel de vorige als de onderstaande gravure
van het nummer 170 voorzien.

[BA/147]
De Bruyn spreekt hier over Râs el ‘Ain, dat ook in het Hooglied 4:15 ter sprake komt:
‘Fons hortorum puteus aquarum viventium, quae fluunt impetu de Libano’. Vgl. ook
Gaspar (1998), 69-70 en de daarbij behorende aantekening 125. Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01

[BA/148]
Bedoeld is dat die toegevoegde liggende zuil (naast de zes staande kolommen)
voorzien is van een G.

[BA/149]
In de marge staat bij deze naam de volgende aantekening: ‘Deze Assyne was in ’t
jaar 1693 by de Turken afgezet, en eenen Dor bevordert om zyn plaats te vullen,
zodat hy nu gedwongen is op den root [langs de weg] te leven, zynde gevolgt by een
considerabel getal van manschap welke haar [zich] niet tot werken of onder eenige
gereguleert gouvernement willen stellen’

[BA/150]
‘Het gedenkteken voor dit graf richtte de zeer bijzondere Septimios Odainatos op,
zeer befaamde senator, zoon van Airanos, die de zoon was van Waballatos, die de
zoon was van de bekende Nasoros, zowel voor zichzelf als voor zijn zonen en
kleinzonen tot een eeuwigdurend onschendbaar bezit.’
De hiernavolgende Griekse teksten hebben over het algemeen dezelfde inhoud:
1. De naam van de oprichter onder vermelding van zijn afkomst en functie;
2. Vaak ook zijn genoemd (als oprichters) de Raad en Volk ( βουλή και
δήμος) van Palmyra en daarna de naam van de begunstigde onder vermelding
van diens afkomst en functie;
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3. De reden waarom deze gedenksteen is opgericht; vaak is dat de getoonde
dapperheid en grote vaderlandsliefde;
4. Het genoegen waarmee deze oprichting geschied is (χάρις);
5. Het jaar (eventueel ook de maand en de datum) waarin de oprichting
geschiedde; naar het schijnt vond deze voornamelijk plaats in de 1e, 2e, 3e eeuw
na Chr. Het oudste gedenkteken dateerde (volgens zeggen van de Engelse
berichtgever Halifax op f. 349) van het 314e jaar na de dood van Alexander de
Grote in 323 voor Chr. Dat wil zeggen ca. 10 voor Chr. Volgens Halifax’
commentator (zie f. 355) werd in Palmyra echter de Seleucidische jaartelling
gehanteerd, welke begint in 311 of 312 voor Chr.

[BA/151]
In de tekst is tussen ‘manier’ en ‘gepaveyd’ de volgende figuur ingevoegd:

[BA/152]
In de marge staat bij deze term de volgende aantekening: Plin. Sec. Ep. l. 2. zegd
ons van een, die aangeklaagd of beschuldigd was van onwettige exactien van geld
van de provintie, Titulo Ungeuentarii, wat nu in die zaak onregtvaardig was, of
geperst, mag in dezen een vrywillige gift aan het volk geweest zyn, niet van de
provintie aan den gouverneur, maar van een groot man aan het volk. Of anders
unguentarium mag voorondersteld werden te zyn een gift, gelyk clavarium of
culinarium, zomtyds by de Romeynen gebruykt.

[BA/153]
Alexander de Groot: het Engelse epitheton is hier de vertaalde tekst ingeslopen; in
de Engelse tekst staat Alexander the Great.

[BA/154]
In de marge staat bij deze term de volgende aantekening: Dit woord vinde ik, beyde
in Tacitus en Strabo, gebruykt voor een soort van schepen of boten, lang, naauw en
licht, en bekwaam om 20 of ten meesten 30 man te voeren. Dog wat men met boten
zal doen in een inlandsche stad zonder rivier of meir omtrent dezelve, kan ik my
daarom niet verbeelden. Voege my daarom eerder by de andere betekening.
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[BA/155]
Wellicht is met deze term bedoeld: een door de overheid in stand gehouden
etappe-gelegenheid, een ‘rijksherberg’.

[BA/156]
Christenen volgens de Syrische ritus. Bij het herenigingsconcilie van Florence (1445)
sloten zij zich aan bij de Rooms-Katholieke Kerk, zij het met behoud van eigen
opvattingen, bijvoorbeeld inzake het celibaat der priesters.

[BA/157]
‘De stad Palmyra is befaamd vanwege haar fraaie ligging, de rijkdom van haar bodem,
en de voortreffelijke kwaliteit en de overvloed van haar waterbronnen. Haar velden
zijn aan alle kanten omgeven van zandvlakten en zijn aldus als het ware
natuurlijkerwijze afgescheiden van de wereld. Hoewel ingeklemd tussen de twee
grote rijken van de Romeinen en van de Parthen, weet zij haar onafhankelijkheid te
bewaren, en daarbij vestigt zij onvermijdelijk de zorgzame aandacht van beide zijden
op zich, zohaast als er een breuk tussen hen dreigt te ontstaan.’ (Plinius, Nat. Hist.,
5, 21, 25).

[BA/158]
‘vanwege de bloei der stad door toedoen van de keizer’. Bedoeld is de compilator
Stephanus van Byzantium (5e eeuw), wiens georgrafisch, en tevens volkenkundig
werk ’Εθνικα, slechts fragmentarisch is overgeleverd.

[BA/159]
‘de steengroeven leveren in de ruimste mate de uit te houwen steenblokken’ (Plinius,
Nat. Hist. 36,7).

[BA/160]
Trabellius of Trebellius Pollio was één van de zes fictieve schrijvers uit vroeger tijd,
wier geschriften later (eind 4e eeuw) door een onbekende auteur zouden zijn gebundeld
tot een Historia Augusta, dertig biografieën van Romeinse keizers.
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[BA/161]
‘Als Gallienus’ beste daad wordt geroemd, dat hij Odenatus, bij deelname in het
keizerlijk bestuur, de titel ‘Augustus’ verleende en dat hij opdracht gaf het geld te
slaan waarmee hij de gevangen Perzen zou opkopen, hetgeen zowel de Senaat als
de Stad, en zowel jong als oud dankbaar aanvaardde.’

[BA/162]
‘Ik geloof dat de godheid vertoornd is geweest, die Odenatus na de moord op
Valerianus niet heeft willen sparen.’

[BA/163]
Ook Vospiscus was een van de zes fictieve schrijvers uit vroeger tijd, wier geschriften
later (eind 4e eeuw) door een onbekende auteur zouden zijn gebundeld tot een Historia
Augusta, dertig biografieën van Romeinse keizers.

[BA/164]
Hun biografieën zijn eveneens opgenomen in de Historia Augusta.

[BA/165]
Versta: folio 338. Nota bene: alle volgende keren dat door deze commentator van
Halifax’ verslag verwezen wordt naar een bepaalde pagina, moet men zulks telkens
verstaan als een gelijkluidend folio.

[BA/166]
Bedoeld is, dat met een D blaesum deze letters Θ c.q. Δ met min of meer
dubbelslaande tong en ongearticuleerd (‘twyfelbaar’) worden uitgesproken. Met de
Saxische D is de Engelse th bedoeld, uitgesproken alsof men dronken is.

[BA/167]
Een nauwkeurige vergelijking leert echter, dat deze woorden van folio 344 niet
helemaal correct geciteerd zijn.
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[BA/168]
‘Aurelianus deelde ook varkensvlees uit onder het Romeinse volk, en dat wordt ook
nog heden verdeeld.’

[BA/169]
Bedoeld is de Franse classicus Claude Saumaise (1588 – 1653).

[BA/170]
Vermoedelijk wordt hier verwezen naar respectieveliijk Janus Gruterus, Inscriptiones
antiquae totius orbis Romani, in corpus absolutissimum redactae. Heidelberg 1602,
en naar Jacob Spon, Recherches curieuses d'antiquité, contenues en plusieurs
dissertations, sur des medailles, bas-reliefs, statuës, mosaïques, & inscriptions
antiques; enrichies d'un grand nombre de figures en taille douce. Lyon 1683.

[BA/171]
De oorspronkelijke Engelse zin luidt: And that imperfect one seems to have relation
to the same name. De Bruyn geeft in zijn vertaling dus het oorspronkelijke nummer
van de pagina waarop deze zin staat terwijl die in die zin zélf natuurlijk niet vermeld
is.

[BA/172]
Bedoeld is de catalogus met berekeningen van de stand der sterren en planeten, die
Johannes Kepler in 1627 publiceerde. De naamgeving ziet op Rudolf II van Duitsland,
een actief bevorderaar van kunsten en wetenschappen.

[BA/173]
Ismael Boulliau (1605 – 1694), Franse Wis- en sterrenkundige.

[BA/174]
Leonhard Rauwolf (1535 – 1596), Duitse arts en botanicus. Hij reisde ca. 1574 door
de Levant, op zoek naar medicinale planten. In 1582 verscheen zijn reisverslag met
daarin veel informatie over volkeren, gebruiken, landschappen en steden van de
Levant.
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[BA/175]
Nicophorion betekent letterlijk ‘de zege wegdragende’, ‘de zegevierende’.

[BA/176]
Opnieuw heeft de tekst van De Bruyn het anglicistische Alexander de Groot. Het
Engelse epitheton is hier de vertaalde tekst ingeslopen; in de Engelse tekst staat
Alexander the Great.

[BA/177]
Zie in de inleiding bij de bespreking van de Engelse editie 1702 en de Franse uitgave
1732 de afsluitende passages van dit hoofdstuk, die beide afwijken van deze
Nederlandse editie 1698 en van de Franse uitgave 1700.

[BA/178]
Bedoeld is Abraham Gorlaeus (1549-1608), in zijn tijd een bekende verzamelaar van
gesneden steentjes, cameeën e.d. uit de oudheid. Het tweedelige werk waarnaar hier
wordt verwezen, is vermoedelijk Abrahami Gorlaei Antverpiani Dactyliothecae ;
Ps. II: seu, Variarum gemmarum, quibus antiquitas in signando uti solita, scalpturae,
triplo quam fuerunt, partim antehac ineditarum, partim ex scriptis eruditorum virorum
collectarum numero locupletiores Leiden 1695.

[BA/179]
Het (voormalige) plaatsje Salines was gelegen aan de baai van Lanarca; twee grote
zoutmeren bevinden zich in de directe omgeving.

[BA/180]
Bedoeld is de kerk van St. George. Jean Bernard de Vaivre maakte mij opmerkzaam
op het feit dat De Bruyn deze kerk van een koepel heeft voorzien, terwijl ze die –
naar zijn zeggen – nooit heeft gehad, zelfs nooit gehad kán hebben. Zie de afbeelding
in: Jean Bernard de Vaivre e.a., L’art gothique en Chypre, (t. 34 des Mémoires de
l’Académie des inscriptions et belles lettres), Institut de France, Paris: De Boccard
2006, p. 292 en met name noot 27 aldaar. Deze pagina is mij per e-mail toegezonden.
Ter vergelijking volgt eerst de detailopname van Famagousta (gravure nr. 192).
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Ter verontschuldiging van De Bruyns onjuiste voorstelling van zaken moge evenwel
gelden, dat hij deze afbeelding op papier heeft gebracht onmiddellijk nadat hij een
kwartier lang het bewustzijn had verloren, vermoedelijk als gevolg van een
zonnesteek.

[BA/181]
Zowel Cyprus als Cythera (Cerigo) werden in de myhologie in verband gebracht met
de geboorteplaats van Aphrodite (Venus). Zie ook [BA/182].

[BA/182]
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Het epitheton van Venus / Aphrodite kan inderdaad Cypria zijn, maar evengoed luidt
het Cytherea, naar het eiland Kythira (Cerigo). Venus / Aphrodite zou aanvankelijk
om en nabij Kythira rondgewaard hebben, en vervolgens naar Cyprus zijn gekomen.

[BA/183]
De scepsis van De Bruyn (‘na het zeggen der Turken’) is zeker terecht: de moeder
van Mohammed, Aminah bint Wahab, overleed ca. 575 toen Mohammes zes jaar
oud was. Zij was geboren in Medina.

[BA/184]
De komst van Lazarus naar Frankrijk staat verhaald in de Legenda Aurea, cap. 96.

[BA/185]
Bedoeld is Scylax van Caryanda. Hij zou ca. 520 v. Chr. een grote reis door India
en het Midden-Oosten hebben gemaakt.

[BA/186]
Mogelijk is hier sprake van een druk- of leesfout. Carmania was oudtijds een Perzische
provincie ten noorden van de Straat van Hormuz, slechts te bereiken door om Afrika
heen te varen. Maar in Turkije (‘Natolien’) ligt juist ten noorden van Cyprus de plaats
(en landstreek?) Karaman. Is deze zinsnede dus te lezen als: Carmanien in Natolien?

[BA/187]
Vgl. deze mededelingen over dit stuk kruishout (de afmetingen, de bewaring, het
mirakuleuze zweven en de algemene verering door alle maatschappelijke lagen heen)
met het bericht uit 1483. Cf. Gaspar (1998), 275. Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01

[BA/188]
De andere drie door Lucas geschilderde protretten van Maria waren te zien in het
Grieks-orthodoxe klooster van St. Saba te Alexandrië, in het Grieks-orthodoxe
nonnenklooster van Onze Lieve Vrouw te Sednâya (Syrië) en in de Santa Maria
Maggiore te Rome. Volgens Joos van Ghistele (1483) bevond zich het vierde portret

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

evenwel te Venetië. Cf. Gaspar (1998), 303. Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01

[BA/189]
Volgens Joos van Ghistele (1482) overwinterden de ooievaars, zoals hij waarnam,
bij Assioet in Zuid-Egypte. Ook voor hem was hun winterverblijf tot dan toe een
raadsel geweest. Zie Gaspar (1998), 257-258. (Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01.) Uit een latere (16e eeuwse? 17e eeuwse?)
notitie in een handschrift met Van Ghisteles reisverhaal – naast deze passage in de
marge van folio 251r staat ‘Waer die oeyuaers swynterdaechs blyuen’ – mag afgeleid
worden dat deze ontdekking opmerkelijk werd gevonden. Uit de tweede zin van deze
alinea bij De Bruyn is het raadsel na ruim 200 jaren blijkbaar nog even groot.

[BA/190]
Het is duidelijk dat hier sprake is van asbesthoudend gesteente.

[BA/191]
Bedoeld zijn respectievelijk de terpentijnboom of terebint (pistacia terebinthus) en
de kogelronde en zeer bittere vrucht van de kolokwint-komkommer (cucumis
colocynthis).

[BA/192]
Deze ‘diamanten van Baffa’ zijn gewone bergkristallen, niet zeer hard maar enigszins
brokkelig Joos van Ghistele (1483) kwalificeerde ze als ‘mueru ende vul ghelas’ Cf.
Gaspar (1998), 273 en de daarbij behorende aantekening 12. Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01

[BA/193]
Volgens andere berichten zou deze wonderbaarlijke geschiedenis zich meer westelijk
hebben afgespeeld in de Golf van Cacabo (Kekov), op 30o O.L. Cf. Gaspar (1998),
363-364 en de daarbij behorende aantekeningen 29 en 30. Ook in digitale vorm:
https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01

[BA/194]
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Op 21 juni 1672 is door vier jonge mannen, Jacob van der Graeff, zijn broer Pieter,
Adolph Borrenbach en Cornelis de Bruyn, een aanslag op Johan de Witt gepleegd.
Daarbij werd de raadpensionaris, ten val komend, gewond aan zijn hals en hoofd,
en hij werd in de rechterzijde en in de linkerschouder met een mes gestoken. Maar
hij overleefde de aanslag. Jacob van der Graeff werd herkend, gearresteerd en een
week later onthoofd. De drie overigen wisten te ontkomen. Twee maanden later
kwamen Johan en Cornelis de Witt om het leven toen zij werden gelyncht door het
Haags gepeupel.

[BA/195]
‘Haselaar’ is tot 1922 de zomerresidentie van de Nederlandse consuls te Smirna
geweest. Bij de grote brand die de stad in dat jaar teisterde, is het pand volledig
verwoest. Zie Cornelis de Bruyn ‘ūn Yakin-Dogu gezisi, blz. 39.

[BA/196]
Dit kasteel lag, omgeven door water, voor de haven van Smirna. Zie ff. 20 en 21
alsook gravure nr. 3, alwaar het gemerkt is met het cijfer 1.

Glossarium bij Cornelis de Bruyns Reizen
allengs(kens): langzamerhand, zoetjesaan
als: zoals, namelijk, bijvoorbeeld
alsdan: dan
alsdoen: toen
altemaal: alle, allemaal, helemaal
alvoorens: tevoren
alzo: 1. omdat; 2. aldus
asper; Turkse munt ter waarde van drie à vier stuivers
baarblykelyk: klaarblijkelijk, overduidelijk
bekwamelyk: gemakkelijk
beleefdheid: wellevendheid
berucht: befaamd
braaf: dapper, stevig, sterk, flink, robuust
byaldien: in het geval dat, indien
bywylen: soms
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chaloep / chaloupe: sloep
dartig: dertig
derwaarts: daarheen
dewyl: omdat, aangezien
drogeman: tolk
duym (Rijnlandse - ) ca. 2,6 cm
Franken: westerlingen
gebied: bevel, heerschappij
geestig: vernuftig
gelegenheid: ligging
gelegentheid: gelegenheid
gemeen: gewoon
gemeenlyk: gewoonlijk
geneeren: in het levensonderhoud voorzien
geweer: wapentuig
Groote Heer: Turkse sultan
heilig: heilige, heilig persoon
herwaarts: hierheen
immers: in ieder geval, beslist
inzicht (ten inzichte van): ten aanzien van, ten opzichte van, met betrekking
tot
kanon: geschut
maagen: verwanten
maiden; Turkse munt ter waarde van een stuiver
malkander(en): elkaar, elkander
meteenen: meteen
middelerwyl: ondertussen
mijl (Italiaanse - ): 1,85644 km
mitsgaders: alsmede, bovendien
moorenland: het gebied ten zuiden van Egypte; soms is specifiek Nubië
(Soedan), soms Abessinië (Ethiopië) bedoeld.
na(a): naar
na dat: volgens (dat)
natie: groep kooplieden en handelaren, verblijvend in de Levant en afkomstig
uit een bepaald land.
noch: nog (blijkend uit het zinsverband)
nog: noch (blijkend uit het zinsverband)
officieren: dienstknechten, personeel
ongevaar: ongeveer
ontmoeten: tegenkomen, zien, in het oog krijgen
ophalen: optrekken (van bouwwerken)
reis: keer, maal
Roomsch: Romeins, van Rome; rooms-katholiek
rots (levende / levendige - ): ruwe, onbewerkte rots
sequin: De zechine, een Italiaanse (Venetiaanse), Noord-Afrikaanse en Turkse
gouden munt.
slecht; eenvoudig
speelhuys: buitenhuis
straks: meteen
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tegemoet varen: antwoorden, repliceren
thans: vervolgens, daarna, alsdan
treffelyk: voortreffelijk, indruk makend
uitschieten: betalen
uitstekende: opmerkelijke, opmerkelijk grote
vallen (als koppelwerkwoord): zijn
vallen (als zelfstandig werkwoord): produceren
verding maken: overeenkomst sluiten
verering: geldelijke vergoeding
vermaakelyk: aantrekkelijk, aangenaam, genoeglijk
vermits: omdat
verzellen: vergezellen
voet geven: reden geven, ondersteunend argument verlenen
voet (Rijnlandse - ) 0,3140 m
wanneer: toen
wegens: inzake, met betrekking tot
werd: word(t)
werden: worden
werwaarts: waarheen, in welke richting
wierd: werd
wierden: werden
word: werd / word(t)
worden: werden / worden
wyders: verder, voorts
wydluftig: groot, uitgestrekt
ytwes: iets
zich onthouden: zich ophouden, geplaatst zijn
zo....als: zowel....als
zonderling: bijzonder

Bijzonderheden over de spelling en het woordgebruik van C. de
Bruyn
In de spelling van enige woorden blijkt De Bruyn een zekere ontwikkeling te hebben
ondergaan die erop zou kunnen wijzen dat hij al in Italië met zijn tekst is begonnen
en dat hij geruime tijd nodig heeft gehad voor het schrijven van zijn verhaal. Na boek
I blijkt er immers een opmerkelijke ‘breuk’ te zijn op bepaalde onderdelen van de
spelling. Deze ‘breuk’ is vervolgens vergroot en uitgediept na boek II. De feiten,
genoemd onder de punten 1 tot en met 10 tonen dat aan. Enkele eigenaardigheden
van de Bruyns orthografie lijken aan te duiden dat hij voor zijn spelling het
Nederlandsch Tael-bericht van Samuel Ampzing (1590-1632) heeft geraadpleegd
en de spellingregels daarin – gedeeltelijk althans – is gaan toepassen.
1. De ouderwetse spelling quamen, aanquaamen, bequamen en voorquam treffen
we alleen aan in de boeken I en II (respectievelijk f. 38, 157, 177 en 190). +
+ Vgl. Nicoline van der Sijs, Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN, Den Haag (2004),
237: ‘Pas eind zeventiende eeuw gaan schrijvers geleidelijk de spelling kw in plaats van qu
gebruiken in woorden zoals quam. In de eerste helft van de achttiende eeuw wint de spelling
kw snel terrein’.
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2. De oude spelling ick is slechts tweemaal gebezigd, en wel in het begin van
het eerste boek (f. 15 en 34). In de boeken II, III en IV ontbreekt ze ten enenmale.
3. Bijna exact hetzelfde geldt voor de spelling ae tegenover aa. In de boeken
II, III en IV ontbreekt ae ten enenmale; in boek I komt ze slechts zesmaal voor,
de laatste keer op f. 34. Alle andere gevallen in boek I waarin de woorden met
ae in plaats van aa geschreven zijn, worden aangetroffen in de beschrijving van
Constantinopel, Galata, Calchedon etc., of in de beschrijving van de Turkse en
Griekse profane en religieuze gebruiken, passages welke De Bruyn (in vertaling)
van andere schrijvers heeft overgenomen.
4. Ook twelck, welck(e) etc. is maar vijfmaal in boek I, en slechts éénmaal in
boek II te lezen; zulks tegenover twelk, welk(e): 650 keer in boek I en 285 keer
in boek II. De oude spelling ck in andere woorden staat eigenlijk alleen nog in
boek I: 24 keer (waarvan acht vindplaatsen niet authentiek van De Bruyn,
namelijk in een vertaalde tekst). In boek II, III en IV telkens éénmaal: oock (f.
205), acker (f. 260), sheck (f. 337).
5. Voorts is er het opmerkelijk gebruik van de cedille in çierlijk, çierlyk, verçierd,
çieraaden (tienmaal in totaal) in de aanvang van zijn verhaal. Daarna heeft De
Bruyn deze woorden na f. 30 nog ruim 125 keer gebruikt, nu echter zonder deze
cedille. In het laatste gedeelte van zijn relaas (ff. 361, 371, 371, 377, 383)
opnieuw vijf maal, maar telkens verçierd, nooit çierlyk, çierlijk of çieraad(en).
Daarnaast echter de genoemde woorden ook vele malen zónder cedille. Met
deze cedille nu heeft De Bruyn ongetwijfeld willen aanduiden dat de
bovengenoemde woorden aan het begin met een [s] en niet met een [k] moesten
worden uitgesproken. Zulks – zo valt althans te vermoeden – in tegenstelling
tot Italiaanse woorden, beginnend met een c, die op die plaats altijd als /k/ of
als /tjs/ wordt gerealiseerd. De Bruyn schreef de eerste hoofdstukken van zijn
reisverslag, die handelen over Italië dan ook waarschijnlijk kort na zijn terugkeer
in Italië. Pas na enige tijd heeft hij zich ontdaan van deze Italiaanse invloed. De
vijfvoudige terugkeer van de cedille in verçierd is dan wellicht te verklaren als
een ‘gewoontespelling’. Dit lijkt althans de meest plausibele verklaring voor
deze vijftien vindplaatsen van de ç in het begin en de vijf aan het eind van het
boek.
6. Andere spellingen die uitsluitend in boek I voorkomen: afbeeldsels tegenover
afbeeldzels; ieder tegenover yder; insonderheid tegenover inzonderheid;
tegenwoordigh tegenover tegenwoordig; puinhoopen (deze spelling nog éénmaal
in boek II) tegenover peuynhoopen.
7. Bij de keuze tussen de ij en de y is de tweede mogelijkheid voor De Bruyn
al na korte tijd de favoriete spelling geworden. In duizenden woorden heeft hij
voor de y geopteerd. De ij komt in boek I slechts 40 keer voor; het laatst op f.
28 (met als eenzame zwerver nog het woord sijnde op f. 39). In boek II zijn
eveneens 40 woorden met ij gespeld, en hier zijn ze allemaal te vinden in de
vertaalde passage over de Nijl (ff. 225-227). Ook hier is een eenzame
uitzondering: het woord sijn op f. 168.
8. De vindplaatsen van ui ten opzichte van uy lopen in getal aanvankelijk
eveneens sterk uiteen. In boek I zijn de aantallen: ca. 1400 keer ui tegenover
slechts ca. 100 keer uy; in boek II ca. 600 keer ui tegenover ca. 260 keer uy.
Maar in de boeken III en IV houden beide vormen elkaar meer in evenwicht.
In boek III ca. 330 keer ui en ca. 225 keer uy. In boek IV ca. 360 keer ui en ca.
290 keer uy.
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9. Ook in andere woorden verandert vanaf boek II de spelling. Bijvoorbeeld.
zwaare in plaats van swaare (met afleidingen als zwaarigheden, bezwaarlyk
e.a.). In boek I is swaar zowat de enige schrijfwijze (43x swaar vs. 3x zwaar),
in boek II komt ze nog maar sporadisch voor (9x swaar vs. 25x zwaar), in boek
III is er nog één geïsoleerde vindplaats swaar tegenover 22x zwaar, en in boek
IV ontbreekt ze helemaal; daar lees je enkel de spelling zwaar, te weten 21x.
10. Opmerkelijk is de veranderde spelling van een werkwoordsvorm: de derde
persoon enkelvoud indicativus, bijvoorbeeld van zeggen: in boek I en II
uitsluitend men zegt; in boek III en IV uitsluitend men zegd. Zo ook men heefd,
krygd, teld, verhaald enz.
11. Over het letterteken z valt het volgende op te merken.
In het algemeen geldt voor dit werk van Cornelis de Bruyn de regel: z
representeert de stemhebbende spirant [z] in woorden als zy, zyn, (de)zelve,
zeeker, zoo, zooals, zoodanig, zoon, alzoo, zal, zullen, Zaligmaaker. Het is deze
‘nieuwere’ spelling die De Bruyn toepaste; niet de ‘ouderwetse’ spelling s
(versta: s=[z]) welke Amzing voorstond. + Een steekproef aan de hand van de
bovenstaande woorden zy, zyn, (de)zelve enz. toonde aan dat deze ‘verouderde’
klankwaarde s=[z] nagenoeg alleen – en dan nog slechts sporadisch – voorkomt
in boek I, te weten 32 keer, waarvan 14 maal in het woord deselve. In boek II
staat slechts éénmaal seker en éénmaal sullen; in boek III eveneens éénmaal
deselve en éénmaal seekere. Boek IV vertoonde geen enkele vindplaats met de
klankwaarde s=[z]. Opnieuw blijkt hieruit dat er na boek I sprake is van een
opmerkelijke ‘breuk’ op een bepaald onderdeel van de spelling.
In enige gevallen echter heeft de z de klankwaarde [s]. Dat geldt in het bijzonder
het suffix -zel in woorden als overblyfzel, verwelfzel, aanhangzel, maakzel,
verhemelzel, uittrekzel, aanlokzelen, dekzel, speekzel, schepzel, maar ook in
andere formaties als dagelykze, lakenze en bezeft, gezust. Ook in anlaut en na
liquidae zal deze klankwaarde [s] gerealiseerd zijn: zatyn, zoort, zomtyds,
zommige en vercierzelen, floerze, Marzeille, gebalzemt, verhemelzels.De Bruyn
spelde ook perzoon en zomme met een z. Zulks evenwel tegen de bedoeling van
met name Ampzing, die ze beschouwde als ‘uytheemsche’, en ‘geene natuerlijke
Duytsche woorden’. Die dienden hun oorspronkelijke spelling s te behouden.
+

In een aantal gevallen echter kan de z uitgeproken zijn als ts , zoals bij
overblyfzelen, verwelfzel. Deze door Ampzing voorgestane uitspraak ts van het
letterteken z kan daarbij zijn begunstigd door analogiewerking van de
epenthetische t in woorden als gelegentheid, voornamentlyk en onvertsaagd.
De z in zedert kan eveneens als ts zijn uitgesproken, juist zoals in tzedert, dat
van de 27 maal 5 keer met prothetische ‘t is gespeld.
12. Intrigerend is de variatie in de spelling lichaam / lichaamen vs. lighaam /
lighaamen. In boek I staat uitsluitend lighaam / lighaamen: 55 keer. In boek II
komt deze spelling eveneens 5 maal voor. In boek III 23 maal, en in boek IV
15 keer. Lighaam / lighaamen was blijkbaar de gewone schrijfwijze van De
Bruyn. De alternatieve schrijfwijze lichaam / lichaamen duikt alleen op in boek
II, te weten 24 keer, en in veel van deze 24 gevallen is aantoonbaar sprake van
een vertaalde tekst. In de boeken I en III ontbreekt de spelling van deze twee
+ Zie F.L. Zwaan, Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Grammatische stukken
van De Hubert, Ampzing, statenvertalers en reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en
toegelicht door Dr. F.L. Zwaan. Groningen-Batavia (1939), 151-157.
+ Ibidem, 155.
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woorden met –ch – helemaal, en boek IV geeft lichaam slechts éénmaal te lezen,
op f. 325.
13. De spelling ongevaar (ongeveer) is niet als drukfout beschouwd. Ze keert
herhaaldelijk terug en is eerder als een Hollandse (door sommige taalmeesters
geprefereerde) dialectvorm te beoordelen. Zo ook darde (derde): -er en –ar
lagen in uitspraak trouwens dicht bij elkaar. +
De opvallende spelling lacchen (lachen) geeft denkelijk – ten overvloede naast
de ch – het stemloze karakter van de Hollandse gutturaal [χ] aan, die voor een
niet-Hollander klinkt ‘als het schrapen met een spade over stoeptegels’. +
Ook dagt (dag) met paragoge t is in het zeventiende-eeuws niet ondenkbaar. +
Toch komt dagt slechts éénmaal in dit werk voor.
Tweemaal bevat de tekst een synizese, dan wel crasis (zulks afhankelijk van de
kleur die je enerzijds de gedelgde en anderzijds de gehandhaafde vocaal toekent):
z’er (f. 91) en s’er (f. 311).
Aan het begin van een zin was de kleurloze vorm van het persoonlijk
voornaamwoord ik bij De Bruyn zeer geliefd. Procope van de klinker tot ‘k
komt bijna honderd keer voor.
14. Over De Bruyns taalgebruik valt nog dit te vermelden: de tweeledige negatie
is zeldzaam en komt slechts enkele malen voor, bijvoorbeeld. op f 116 (...die
de macht niet en hebben...), op f. 119 (...buiten hetwelk zy niet en zouden
gelooven....), op f 134 (...weshalven ik my niet meer en verwonderde...), alsook
op f. 139 (...dewyl ze zo gemeen niet en is...). Na boek I komt ze nog slechts
éénmaal voor: op f. 338 (Ook en was de E niet in MNHMEION op de steen...).
Voor het oude voegwoord ende is de situatie gecompliceerder. Het komt liefst
68 keer voor, maar slechts 9 maal in eigen tekst (ff. 5, 6, 7, 27, 36, 120 (2x),
261, 297.) In de overige 59 gevallen staat het in bijbelcitaten of in de teksten
die De Bruyn (vermoedelijk niét in zijn eigen vertaling) heeft overgenomen van
Latijnse en Franse schrijvers, en (wél in eigen vertaling) van Engelse auteurs
(respectievelijk ff. 180, 198, 224 en f. 346, aldaar tweemaal).
Het ouderwetse nogte / nochte komt maar tweemaal voor, en wel op f. 22 en
op f. 354.

+ Zie Nicoline van der Sijs, o.c., 171-173
+ Een treffende karakterisering door Pé Hawinkels, indertijd (ca. 1966) in het Nijmeegs
Universiteitsblad.
+ Zie Weijnen, o.c., 34.
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V

Boek I
Italië en Turkije

Den doorluchtigsten en grootmagtigsten vorst en heer Willem den
Derden, Door Gods genade koning van Engeland, Vrankryk,[BA/1]
Schotland en Yrland, beschermer des geloofs, &c. &c. &c.
Ik neem, onder verlof uwer majesteit, met de uiterste eerbiedenis de vryheid om dit
myn werk, dat ik aan de voeten van uwe majesteit ternederleg, met haar koninglyken
naam te vergulden. Ik weet wel dat het veel gewaagd is uwe vorstelyke bezigheden
door dergelyke middelen te stremmen, die voor het beste deel der Christenwereld
waakende, alle landen met de glori van uw naam vervuld hebt, maar ik durve my
hierin vleien dat uw koninglyke edelmoedigheid geen ongunstige oogen

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

VI
zal slaan op een werk dat getuigenis draagd van een negentienjaarigen arbeid,
waardoor ik, zo aanmerkelyk een gedeelte van de wereld doorreizende, de
voornaamste overblyfzelen van de heilige en onheilige oudheid, daar de wereld zich
weleer over verwonderde, na ’t leven heb beschouwd, afgetekend, en nu mynen
landsgenooten mededeel. In die deelen van ’t aardryk is de naam en lof van uwe
koninklyke majesteit zelfs t’over bekend, die door ’t manhaftig ten eynde brengen
van zo gevaarlyk een oorlog al ’t land aan vrede geholpen hebt. Die rust zal mogelyk,
durf ik het hoopen, nu en dan dit boek zo veel geluk byzetten, dat uw majesteit een
enkel oogenblik overhebbe voor ’t gedenkwaardigste dat erin begreepen is. Immers
+
ik hoope dat uw koninglyke majesteit myne vrymoedigheid genadig ten beste zal
opneemen, terwyle ik uw koninglyke majesteits dierbaare persoon, van welke ’t
welzyn van zo veel koningryken, en onze Nederlanden, afhangd, de tederste voorzorge
van den Koning aller koningen beveelende +, met d’uiterste eerbiedigheid my tekene,
Doorluchtigste grootmagtigste vorst en heer,
Uw koninglyke majesteits
ootmoedigste en onderdaanigste
C. de Bruyn.

+ in ieder geval
+ in de tederste zorg van God aanbevelend
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VII

Gunstige leezer,
Zo verscheyden als de reizigers zyn in haare neigingen, zo verscheyden zyn ze in
haar aanmerkingen, en, indien ’t haar lust dezelve aan ’t gemeen + mede te deelen,
in haare beschryvingen. Uit welk verschil van zinnelykheden + dan zo veele
onderscheidene verhaalen gesprooten zyn, dat men byna zoude denken dat de
beschryvers dezelve landen niet zouden gezien hebben. ’t Welk hoewel het dengeenen
die op de plaatzen niet geweest zyn, vreemd voorkomt, zo is ’t echter niet zeer te
verwonderen. Want, de geest zich hier of daar mede bezighoudende, vind men
naauwlyks tyd om op ’t overige te letten.
Hoewel nu de reizen door de Levant (hoedaanig deze oosterlyke landschappen
genoemd werden) zo gemeen zyn en door zo veele braave + lieden ondernomen – die
haare gedenkschriften mildelyk aan de wereld, tot luister van hun naam, medegedeeld
hebben – zo is nochtans deze verscheydenheid van groote nuttigheid, vooral voor de
laatere reizigers, die niet kwaalyk doen van zich te bedienen van den arbeid van
anderen die vóór haar de plaatzen bezien en beschreeven hebben.
Immers ik heb my daarby zeer wel bevonden, hebbende de reisen van de heeren
De la Valle en Thevenot altyd by my medegevoerd en my op de plaatzen daar ik my
bevond, van dezelve bediend. Gelyk ik my, daar ik dezelve konde bekomen, ook
overal bediend heb van de beschryving die Dr. Olphert Dapper uit verscheydene
beschryvingen t’zaamengesteld heeft. Dit was niet alleen een groot behulp om te
weeten wat op elke plaats merkwaardig was, maar het was my ook ten grooten dienst
in ’t opmaaken en bekorten van myne aantekeningen, in welke ik my konde tot
dezelve gedraagen + wanneer ik vond dat de schryvers niet te verbeteren waaren.
Maar gelyk my dat veel tyd bespaarde in ’t schryven (terwyl + ik dezelve wel van
nooden had om myne teekeningen te maaken) zo heeft dat veroorzaakt dat ik in myne
beschryving niet wel heb konnen

+
+
+
+
+

het publiek
goeddunken, believen, voorkeuren
dappere
te rade gaan
omdat
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vermyden veelmaals zodaanig te spreeken en te schryven als het by anderen gevonden
werd.
Maar is daar ook yts aan gelegen? Of is het niet beter gebleeven by ‘tgeene dat
wel gezegd is + als door een gesochte verandering het verhaal te verbloemen + om
het een schyn te geven van eygene vinding? Immers, ik meine het zo en zal my nooit
schaamen te belyden dat in verscheydene plaatzen de uitdrukkingen van de genoemde
schryvers ontleend zyn en dat ik in de beschryving van Constantinopolen dhr. Grelot,
en in de aanmerkingen over de zaaken der huidendaagsche Grieken de heer Smith
in datgeene dat my bekend was alzo + te zyn als zy het beschryven, in veelen
nagevolgd heb, oordeelende dat den leezer die dingen in mijne reisbeschrijving niet
tevergeefs moest zoeken, die zo wezentlijk waaren tot de kennis van de wyzen en
zeeden dier volkeren. ’t Geen ik het grootste in mijn werk beoogd heb, is geweest
het geeven van naauwkeurige aftekeningen van de steden, plaatzen en gebouwen die
ik ontmoet heb, in welke ik zonder vermetenheid mag zeggen yts gedaan te hebben
dat van niemand ondernomen is.
Wat de getrouwigheid van mijne teekeningen belangd, dewijl ze alle op de plaatzen
zelfs, dikwils met groot gevaar van mijn leeven, ontworpen zyn en met alle vereischte
naauwkeurigheid gemaakt, durf ik my verzekeren dat ze van niemand tegengesprooken
konnen werden –– daar integendeel de afbeeldingen in de meeste reysboeken, wanneer
ik dezelve met de gedaante en hoedanigheden der zaaken wilde overeenbrengen
dikwils zo verre daaraf verscheelden, alsof men Romen voor Constantinopolen wilde
verbeelden. ’t Welk daarvandaan komt, dat de verbeeldingen der plaatzen meestentyd
opgemaakt werden uit de beschryvingen die de autheuren daarvan geven na haare
wederkomst, wanneer de teekenaars en plaatsnyders ’t verhaal naast getroffen
hebbende, de schryvers – die niet anders als een ruw denkbeeld van de plaatzen
konnen hebben – zich eyndelijk verbeelden dezelve wederom te zien, of so ze hier
of daar al een gebrek gewaarwerden, ‘tzelve zodanig niet konnen beduiden aan den
schilder dat die magtig werd om het te herstellen.
’t Zal dan tenminsten hierin zyn dat ik den letter-oeffenaaren en beminnaars van
uitheemsche zaaken meer genoegen zal gegeven hebben in dit myn werk als eenige
andere, en waaruit een toejuiching verwacht die my mag aanmoedigen om ’t selve
te doen in een andere groote reyse die ik, onder ‘t gehengen + en de bescherming van
den Alderhoogsten hoop te onderneemen, en zo ymand, op de plaatsen komende, sal
bevinden dat myn oog ergens gefeild mocht hebben, sal het my veel vermaak geeven

+
+
+
+

of kun je je niet beter houden aan hetgeen goed geformuleerd is
te verfraaien
aldus
de goedkeuring
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indien ik my mag verbeterd sien.[BA/2]
Vaarwel bescheiden + leser, en gebruyk dit, voor zoverre als myn naarstigheid en
oplettenheid het u hebben konnen mededeelen, ‘twelk ik my verheuge dat de
toestemming gehad heeft van de volgende heeren die ’t werk begeerden te hebben
en haare naamen ter bekominge en koop van ‘tzelve ingeteekend hebben, zelfs eer
het gedrukt was.[BA/3]

+ oordeelkundige, verstandige
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Zes lofdichten
I.
In Cornelii Brunii iter per Aegyptum, Syriam, Palestinam, Cyprum,
Rhodum, etc.
Pyramidum quisquis ductas ad sidera moles,
Et Pelusiaci rudera prisca soli,
Atque urbes Asiae varias, Cyprumque Rhodumque,
Et Constantini moenia, nosse cupis ;
Aspice quod docto populis ostendit in aere,
Lustravitque oculis Brunius ipse suis.
Mira viatores alii, sed falsa, nec unquam
visa, malâ referant exhibeantque fide:
Cuncta hic conspexit praesens, dextraque fideli
Reddit, & artifici, vidit ut ante, manu,
Et mores hominum spectavit, & oppida, Ulyssen
Quem merito saecli dixeris esse sui.
Quin & nobilior, quin ipso major Ulysse est.
Ille duo erravit lustra, bis iste duo.
P. FRANCIUS. [BA/4]

II.
In hodoeporica Praestantissimi Viri D. Cornelii de Bruyn.
Tristes exuviae, calcati Orientis imago
Flebilis, immensi parva favilla rogi;
Artificum stupor, & Pharii miracula luxus,
Custodes cinerum marmora, pacis opes;
Atthidos ingenium, Latii decora alta triumphi,
Non nisi cum caelo nata cadente mori:
Quis putet hoc unquam fieri potuisse? fuistis.
Grande tot annorum procubuistis opus.
Diruit egregios veterum Mars Turca labores,
Ruderibusque jacent rudera tecta suis.
Nil adeo superest prisci splendoris, & umbra
Nominis in capta vix bene restat humo.
Haec sunt Fortunae ludibria nempe potentis:
Tam levis incerto vertitur orbe dea.
Ne tamen ulterius in vos mala saeviat aetas
Providit multis Anna Perenna modis.
Artis opem doctae, longi solamina luctus,
Victuro solers Brunius aere tulit.
Brunius Attalicis nuper bene cognitus oris,
Brunius Aegeae non brevis hospes aquae.
Vivite nunc veteris monumenta perennia saecli,
Dum chartis pretium stabit & ingeniis.
JANUS BROUKHUSIUS. [BA/5]
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III.
Op de reizen, met oprechte afbeeldingen van ’t gedenkwaardigste, in ’t
licht gegeven door den heer Kornelis de Bruin.
Mores hominum multorum vidit & urbes.
Wat werk komt hier in ’t licht! een werk van luttel menschen
Zo net tot ieders nut voltrokken, of bedacht;
Voor ’s werelts keurigste doorzoekers, naar hun wenschen,
Uit verre landen nooit zo welkom t’huis gebragt.
Ontzinde reislust jaagt en dryft veel reisgezinden,
Belust iet vreemts te zien, door landen en door zeen:
De meesten zien vergeefs al watze zien, als blinden:
Zy zien slechts om te zien: dat’s ’t oogmerk, anders geen.
’t Gemeen geniet van al dien arbeit vrucht noch voordeel:
Zy reizen slechts voor zich (zo levenze ook) alleen;
Ja missen zelfs ’t genot, by feil van vlyt en oordeel.
De heugnis, als ’t gezigt, is kort van duur en kleen.
Wat baat papier en pen? het werk is luttel prysbaar,
Waar in de schryfpen ook niet zelden zich vergist;
Of print- en tekenkunst veel dingen, nooit bewysbaar,
In ’t licht brengt, daarze in ’t wilt naar raadt, en schendig mist.
DE BRUIN wyst reizenden het rechte spoor, nieuwsgierig
Alleen niet met zyn oog, maar sterk van yverbrant
Te water en te lande ontvonkt, die kloek en vierig
Geen zweet noch zorg vergeet voor ’t lieve vaderlant.
Voor ’t vaderlant besteedt hy negen en tien jaren
Aan ’t reizen door Euroop, door Asië, Afrika,
Eilanden in d’Egeesche en Middellantsche baren.
Hier slaat hy ’t zeldzaamste en het schoonste vlytig ga.
Hier geeft hy ’t u in print, naar ’t leven afgeschildert,
Getekent met zyn hant, en bergt dus in zyn blaân
Veel werx, dat minst verviel, of woest en gansch verwildert,
Zyn naam nu pas behoudt, voor endeloos vergaan.
O schryf- en tekenkunst, die Trojes trotse muren,
En Sidons pracht verduurt, en Tyrus veste aan zee;
Door u blyft na zyn’ val dit al veelsins noch duren.
gy trektme op deze reis, gy rukt en sleept my mê.
Gy leitme door een stadt, die groot is, vlug en vaardig,
Als Konstantynstadt, daar Turkyen stout op stoft;
Gy in een hol, of kerk, om d’outheit slechts eerwaardig;
Of naar een muurstuk, schier aan puin ter neêr geploft.
Gy toontme Alexandrye, en Kairo, en de Naalden
Des Nylstrooms, wydt befaamt met Hermes tekenvont;
Zo zware brokken, (schoon hier vorsten dwaas mê praalden)
Dat zelfs geen tant des tydts, hoe vratig, die verslont.
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Gy leertme Cyprus, ’t ryk weleer van Venus, kennen, En Kos, Apelles wieg en wieg
van Hippokraat, Met Lesbos, Chios, door veel Grieksche en Roomsche pennen
Verheerlykt, nu te droef verandert van gelaat. Gy brengtme aan Rodus kust, op Delos,
Febus eilant, En daar een berg in zee staag uitbraakt vier en vlam, Te Smirne, en
t’Efesus; in ’t lant, daar ’s werelts heilant En heer in armoê tot veel pyn ter werelt
quam. Daar wystge ons wonderheên van grote waterbakken, Uit rots gehakt, waar
door een stroom uit berg en rots Tot nut vermaak van bak in bak komt nederzakken,
De waterleidingen van Rome zelfs ten trots. Op Thabor voertge ons daar, op Liban,
groen van cederen, Naar Kana, en naar ’t meer, door Christus reis vermaart, Bethaanje,
en waar zich laag de Hoogste most vernederen In kribbe, aan ’t kruis, in ’t graf, of
opsteeg hemelwaart. Vertoont de faam een merk van ’t werk noch der profeten, Der
kruisgezanten, of der vorsten, groot van naam, Aan dezen reizer, of hun grafstê niet
vergeten, Hy maalt en melt het uit den mont der gryze faam. Hy melt ons waarheit,
door geen logentaal benevelt: Of wort door bygeloof, gedient met fablen, iet Hier
aangehangen, los geraaskalt en gerevelt,+ Het gelt zo veel als ’t kan, ’t verhaal verveelt
hem niet. Hy brengt aäloude munt te voorschyn, vorstenbeelden, Der volken wyze
en dragt; bewyst, hoe menschebeen En visch in stenen gront allengs in aart
verscheelden, Door Nasoos dicht noch droom, maar wis verkeert in steen. O eertyts
heilig lant, maar allerminst nu heilig, Jerusalem, och geen Jerusalem nu meer, En
Bethlems overschot, hoe vry van last en veilig Betrede ik dus uw’ gront, niet eens,
maar keer op keer! Aaloutheits minnaars, moeite en reislast kunt gy sparen. Zoekt
stromen, diep van gront, noch bergen, hoog van kruin, Noch bosschen, naar van loof:
schuwt zee- en lantgevaren: Hier rustge, en reist met lust op kosten van DE BRUIN.
Men zwyge Ulisses, die veel landen, volk en steden, Gesolt door veel verdriet en
zwarigheên, bezocht, Van veler menschen aart en zinlykheên en zeden Zyns ondanx
kennis nam, na zyn’ Trojaanschen togt. Dat zwerven strekt een plaag en pyn, al viel
’t hem lichter, Verdient Homeer geloof, door Pallas hulp en gunst. En wie wist iet
daar van, indien ’t zyn heldendichter Ons niet ontvoude door Apolloos brave kunst?
Voor ’t reiswerk van DE BRUIN heeft hy geen dichtersklanken, Maar elk zyn wakkre
hant en edel brein te danken. J. VOLLENHOVE.

+ onzinnig gebazeld
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IV.
Op de reisen van den Heere Kornelis de Bruin.
Labor improbus.
Wie kan, wie wil, wie moet uw arbeidt niet bedanken
DE BRUIN! wie zet althans geen netten toon noch klanken
Op uwe reislust, die op wetenschap en deugt
Verlieft, ’t sieraat verstrekte aan uw opgaande jeugt?
Die voor den tydt vroeg wys en kundig, vroeg ervaren,
Zoo keurig voor hadt om juwelen te vergaren,
Als zich vertoonen in het opslaan van uw bladt.
Wat doet zich hier al op, wat heerlyks, welk een schat,
Verschiet van kennis, langs het velt van uw papieren!
De nieuwe en oude tydt vlecht om uw hooft laurieren,
Met zoo veel arbeits, zweet, en kosten zuur behaalt,
By edle kenners, ryk van glori, weêr betaalt.
Al ’t oudt, ô wonder! wort hier jong, en fris herboren.
Hier vindt men dat een reeks van eeuwen hieldt verloren.
Hier leeft de wetenschap in levenloos gesteent.
De kennis zelf zuigt bloet en merg uit dor gebeent.
De vlugge geest zweeft met gemak op uwen veder.
Dan vliegt hy hemelwaarts, of daalt op ’t aardtryk neder;
Vast spelemeiende in een opgezochte schat,
Ontdekt, vergaart hy goudt en zilver uit uw bladt.
Hier ziet het oog zich blint in zonneryke glanssen.
Hier trekt men zonder moeite in ’t gloriryk Byzanssen,
Nieu Rome, ’t edel werk van grooten Konstantyn;
Daar Mechaas halve maan de heldere zonneschyn
Vergeefs in ’t licht staat van ’s Verlossers Euangeli.
De doorens ruimen ’t velt: die onbesmette leli
Verspreit haar kragt en geur dwers door de muuren heen
Der Turksche tempels, en de daken der Mosqueen.
Waar wendt myn oog zich eerst, naar boven of naar onder?
De Naaldespitzen van Egipte, ’s werelts wonder,
Hoe oudt, vernieuwen, toen uw onderzoekzucht zag
Met eigen oogen dat zoo lang verborgen lag:
Daar onder dorst gy, met gevaar van ’t leeven, doolen;
En openbaart ons nu, dat d’Oudtheit hieldt verhoolen.
Kleen Asië hangt zelf haar zegel aan uw vlyt.
De zeve kerken, die Johannes in zyn tydt
Door last van hooger handt, met brieven tot haar plichten
Vermaande, hoort men noch de volgende eeuwen stichten.
Terwyl ze in uw geschrift, haar zwaar begruisden kruin
Ten hemel heffen, en luidtruftig uit haar puin
De boete preken: dat het Christebondtgenootschap,
Een diep ontzach draagt voor ’s Verlossers liefdeboodtschap.
O volk! dat met den mondt naby, naar ’t harte ver,
Uw Heer belydt, steroog op deeze zevester;
Wel eer zoo glansryk door den Heilandt zelf geluistert,
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En nu door nevels van een valsch geloof verduistert. Och! ’t zette uw reden, hoe
verbastert, paal en perk. Hoe deerlyk vielen z’uit den hemel van de Kerk! Hoe droevig
heeft haar, toen zy zyn bevel vergaten, De Koninklyke handt van Jesus los gelaaten!
Wie zondigt noch, als met het uiterste gevaar? Geen licht geen vonk blinkt op dien
goeden kandelaar. Betrêe ik met veel schriks de Heilige landouwen, Wat zal uw
tekengeest daar wonderen ontvouwen! Eerst komt Egipte my te vooren, met het zant
Der roode Schelfzee, zoo verheerlykt door Godts handt: Aan welker oever zoo veel
ruiteren en helden Hun grafstêe vonden, daar ze zeetropëen+ stelden In hun gedagten,
diep verzonken in den kolk Van Godts geduchte wraak, verdadigster+ van ’t volk.
Hier zie ik van naby de Godtgewyde bergen, Die met gespitsten kruin de lucht en
sterren tergen: Daar Karmel, Thabor, en ’t beroemde Moria Getuigen strekken van
de Hemelsche genâ. Noch valt hier ’t Manna, naar den geest, in woestenyen. Noch
kan het water uit de rotsen ’t volk verblyen. En zoo veel wonders dat ‘er voorviel,
laag en hoog, trekt nu ’t aandagtig hart, als toen der Englen oog. O Palestyne, met
uw’ Godtgewyden Tempel, Hoe vaak betradt de Vorst Messias uwen drempel, Hoe
smeekte en badt hy u, met meer dan menschen stem, O booze burgers van ’t verstokt
Jerusalem! Om ’t moorden van Godts Zoon, van Godt gevloekt; verwaten Ruim
zestien eeuwen, wordt uw huis u woest gelaaten: Noch laat zyn predikstem zich
hooren: landt en zee Getuigen met wat kracht hy gulde lessen dêe. Wat vloeide ‘er
uit dien mondt een pel+ van Heilge Spreuken! By ’t Fariseesdom, hoe weerbarstig,
niet te kreuken. Door haaren Heer zag hier Natuur haar loop gestremt, En ylinks,
hoe het stormt, de golven gladt gekemt. Gethsemane, daar wee voor weelde ging,
gaat hoven, Waranden, tuinen, ja het Paradys te boven. ’t Verlies van zweet en bloet,
zyn doodtstryt, won ons vrêe. Een Godtheit was het die voor elk daar smarte lêe. Ik
zie den kruisberg, hoe gevloekt, voor ons gezegent, ‘k Zie liefdedruppels, schoon ’t
hier bloet als water regent. Of daal ik dieper met myn geest in Jesus graf: De
Christenheit verneemt de geur die ’t van zich gaf. Dat graf heeft ’t waar geloof voor
graf en doodt beveiligt, De naarste grafstêe tot een bedt van rust geheiligt, ’t
Gebalzemt lyk geeft kracht en leeven aan ’t gebeent Der vroomen, waar toe dan hun
zalig lot beweent? Wie zou in zulk een stof zich zelven niet vergeeten. Voldoe DE
BRUIN, voldoe uw reiszucht ongemeeten. J. BRANDT.

+ Lees: zeegtropeën
+ verdedigster
+ een omvattende schil
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V.
Op de zee- en landreyzen van d’Hr. Cornelis de Bruyn.
Wat vind de weetzugt, die in velerhande Boeken
De zuyvre waarheyd der aloudheyd op wil zoeken,
Zig vaak bedrogen! daar zy in verliefde lust,
Een snood verdigtzel al te eerbiedig streeld en kust.
Wat wonder! een blanket van schijngebeurlijkheden,
Een stoet van Naam, en tijd, en yders landschaps Zeden,
Geçierdt met schildery, om ’t zinlijkst toegepast,
’t Eenvuldige geloof van menig heeft verrast.
Wy zagen Reysverhaal voor waarheyd aangenomen,
Met tekening van Land, en Steden, Bergen, Boomen,
Paleysen, Tempelen, en Afgôôn, Volk, en Dragt,
Door enkle Hersenreys zoo konstig voortgebragt,
Dat, om het valsche van ’t waaragtig te verbannen,
Scherp oordeel werd vereyscht van wel doorlezen mannen.
Maar, ô gelukkige Eeuw! die ons ter goeder tijdt
Een reysiger doed zien, wiens onvermoeide vlijt,
Gevaar, en sweet, en goud zijn trouw ons brengt te voren:
DE BRUYN, geen vreemdeling onmooglijk na te sporen,
Daar regte wantrouw dingt op nader onderzoek.
’t Is onze landsgenoot; niet uyt een duystre hoek,
Gelijk een paddestoel, gesproten en verdwenen;
Een wolk getuygen, by zijn ommetogt verschenen,
Meest Vaderlanders, en nog dagelijkx te woord,
Verstrekt, en staaft al ’t geen tot zijn gezag behoord.
Rome, en Venetie, doorlugte Hogescholen
Der Schilderkonst, wierd hy tot voesterling+ bevolen:
Daar bouw- en doorzigt-konst hem maakte sterk, en vast,
Om flux te tekenen zoo ’t maat, en omtrek past,
En kroon, en voetstal, zuyl, en lijst, en ommeringen
Den meester thonen in haar tweepaar ordeningen:
Om alles in zijn stand te brengen aan het ligt;
Niet zoo ’t een woorden schetz met strik, en quik verdigt,
Op ’t çierelijkst bedriegt, maar zoo’t met enkle klaarheyd,
Aloudheyd kunde ontsteeckt een toorts van ligt, en waarheyd:
Om in den Doolhoof van der schryvers strijdigheen,
En woesten Chaös der geradebraakte lêen
Van Steden, Tempelen, en Toorens, en gewelven
Een regt getrokken werk der wezens op te delven,
En, by het groot vermaak van vreemder volkren aart,
En Reysgevallen in de waarheyd opgegaard,
Den Christen Godsdienst, door de trouw van zijn berigten,
By Jood, Muhamedaan, en Heydenen te stigten.
Zoo treft DE BRUYN te regt het allerhoogste wit,
En klinkt den lastermuyl een breydel in ’t gebit.
Want of de Wrevle Jood, met opgesparde kaken,
De waarheyt logen, en de logen waar wil maken
En, onbeschaamder in zijn vuyl verharde schurft
Des ouden Ongeloofs diep ingekankerd, durft
Des Heylands Godspraak in zijn zekerheyd verzaken,
’t Verwoest Jerusalem, de neergestorte daken
Van Tyrus, Sidon, het vernield Bethzaïda,
+ Lees: voedsterling
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Dat trotsche Chorazin, verdelgd als Adama,
En Capernaüm, oyt zoo hemel hoog verheven,
Maar nu in Puyn en asch ter helle neergedreven,
Daar ’t ongediert, gelijk in woestenyen, schuyldt,
En naar, en yselijk in zijn spelonken huyldt,
Tot de alderminste stip, te deerlijk overtuygen,
Al wie dit voorgezegt, door twijfeling, wil buygen
Tot eenig los geval. DE BRUYN zag al te klaar
Het vast Profetisch woord in zijn gevolgen waar;
Hy zag d’inwoonderen tot Herders, Visschers, Slaven;
Pas diepte voor een boot in die beroemde Haven,
Die vlooten swaar belaan in hare schoot ontfing,
En ’t purper zydezeyl aan hare masten hing.
Pronkte oyt kleyn Asia met seven Christen Kerken,
Hy kon Gods oordeel in haar sware val bemerken.
Wat is ’t of Smyrna yts van ’t oude wesen draagt,
Daar onse Godsdienst, school, en staf is uytgejaagdt.
Wat’s Sarde, en Pergamus, Ephese, en Thyathyre,
Met haar gezusteren! Wat is ’t vermaard Palmyre!
Palmyre oyt zoo vol volk, zoo rijk, zoo sterk, zoo groot,
Dat zy (een enkle Stad) een Koningrijk besloot,
De schrik van Pers, en Parth, en al haar nageburen,
’t Welk al het Roomsch geweld dorst wagten voor haar muuren.
Mogt nu Zenobia, haar dappere Vorstin,
Dien Puynhoop zien, het valt ons zonder twijfel in,
Dat zy in ’t overschot, Eeuw in Eeuw uyt vergeten,
(Als had een aard’dreun haar verswolgen in zijn reten)
Nog zouw vernoegd zijn, en bedanken onze Tyd,
Die hare Stad, en Naam van ondergang bevryd;
En uyt die menigte van Marmere Portalen,
En bogen, pylers van de Vorstelijke Zalen,
Nog blyken geven van haar oude heerlijkheyd,
Schoon ’t nu den Rover slegts ten schuyl plaats schijnd bereyd.
D’Alexandrijnsche Zuyl, met zijne Heylig tek’nen,
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Badstooven, Poorten, en Paleysen, doen berek’nen, Wat Pragt en Majesteyt Cleopatra
bezat; Maar het mismaakt gelaat dier vorstelijke stad, By de oude stand gepast, steld
ons DE BRUYN voor oogen; Die, d’oevers van de Nyl, en Rykx Stêen doorgetogen,
Aegyptens dartelheyd in ’t overschot besiet, En door Pinceel, en pen, ons haar
gedaante liet. Die, spyt de rooflust, haat, jeloersheyd, wrok, en nukken Der woeste
Arabers, Turk, en snode Mammelukken, Door lust, en yver tot de waarheyd
onderschraagd, vaak Lijf, of Leven of zijn vryheyd heeft gewaagd, Te water en te
land; om steden, en gebouwen, Wel te verbeelden, en nauwkeurig te beschouwen;
Daar hy, berg op berg neer geklaverdt, sweet, en swoegd, D’Aeginer barning, en
Iöner golv doorploegd, En Chiös, Metylene, en Cyprus gaat bezoeken, En beurd
d’aaloudheyd uyt haar lang verholen hoeken, Te Cos, en Andros; en van daar aan ’t
vaste land, Af-beeld het overschot van Troyens val, en brand: Of ’t zy een andre
plaats, die hoofd Stad naastgelegen, In ’t Pergameesch gewest, heeft dese naam
verkregen: Dog is ’t wel vreemd, dat zig een Reyziger vergist? Daar veler oirden
naam, en volk gantsch werd vermist; Ja self de grondslag van vermaarde groote
steden Wierd tot een woesteny, of door de ploeg gesneden. Hoe is Iönïen, hoe Carïe
vergaan! Wat liet Phaenicie van haar scheepsbouw staan. Vervloekte kryg schond
gy aldus dat schoon Magnesen, Zouw zulk een eenig vlek wel Ptolemaïs wesen! Men
dagt het niet, ten waar, opschrift van bou, en munt Van uyt haar puynhoop ons die
waarheyd had gegunt. Wat eyscht het toeverzigt ter kondschap door te boren, Om
in Byzantium de aaloudheyd op te sporen! By dat barbaarsch, vrek, en ligt ergwanend
volk, Al waar men stracx is veeg voor boeien, strop of dolk. DE BRUYN nogtans
maakt zig dwars door ’t gevaar een open, En met beleyd, en goud behendig door
gekropen, Constantinopolen ziet tot in ’t ingewand: En wyl hy ’t Grieksche schoon,
en wyn, en spel verband, Besteed zijn tyd en pen, en onderzoek, en draven Aan
Tuyghuys, Vestingen, en Wallen, Slot, en Haven, En groote Zeekasteels in
d’Hellesponter golv, Die Xerxes schipbrug, en Leanders min bedolv. De Tyd, en
Vorsten wraak vernield heeft, en deed plond’ren, Den bouw, en grondslag van de
drie paar Weirelds wond’ren; Het zevenst nog alleen in Kairos zanden praald; Thans
uyt- en inne-waarts naukeurig afgemaeld, Gemeten door DE BRUYN; hier tot den
top geklommen, Daar met gevaarelijk te kruypen, zig te krommen, Langs eene
galdery, zoo steyl, zoo spiegelglat, Men wanden, en gewelf, zoo net in een gevat,
Als waare ’t gantsch gebouw uyt bergkristal gegoten, Om na te speuren wat de
grafstee hield besloten; Daar dood-kist, en ’t vertrek uyt ’t zuyverste porphier,
Weerstraalde by de toorts gelijk een schitt’rend vier. Wat viel ’t hem aaklig, bang,
yts van Dianas tempel, De poort van Ephesus, de regte aaloudheyds stempel In
Chalcedonien, of Rhodus op te doen! Wie zouw zulk een geduld, of neerstigheyd
vermôen! Om Zalems overschot, en Zions burg, en wallen, Hoe door het Roomsch
geweld verwoest, verbrand, vervallen, Met ware sekerheyd te brengen aan het ligt,
Uyt zoo veel nieuw gebouw op de oude grond gestigt, En alles na de maat met
tekening te staven; Zig over nagt, en dag drie etmaal te begraven In Jesus graf-kapel;
te brengen aan den dag ’t Vermaarde heyligdom, en Outer, en beslag Van ’t Roomsche
Kerkgeraad; versmagten in de dampen Der wassche fakkelen, en talleloose lampen;
Door onvermoeide, en noyt verzadelyke lust, Op geen verhaal van Gids, of Huureling
gerust, In holen diep, en naar de Tomben der Profeten, En Judaas Koningen naukeurig
af te meten: Zulkx dat, uyt vrese voor verradery, of straf, Hem vaak ter halver weg
zijn leydsman self begaf. Dan ’t is genoeg een staal van ’t groot ontwerp te geven.
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’s Mans arbeyd, trouw, en deugd zal wel in agting leven By elck, die konst by vlyt
in Reysverhaal bemindt, Waar in het oog ’t penceel aan eygen hand verbindt. J.
BIDLOO.
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VI.
Op de REIZEN. Met vele afbeeldingen naar ’t leven der voornaamste
dingen, daar gezien, in ’t licht gebragt door den Heer CORNELIS de
BRUYN.
Dus geeft DE BRUIN ons stof, en noopt der dichtren hant
Tot lof van ’t heerlyk werk op hoogst verheven trant.
Een yder staat verbaast, verrukt en opgetogen
Door ’t licht, dat schoon van BRUIN komt stralen in elx ogen.
Zo toont een wakkre geest, dat hem geen tydt ontslipt.
Zyn schrijfpapier ontdekt ontelbre wonderwerken
Van kunst en van natuur in holen, graven, Kerken.
’t Nieuwsgierig oog verzaadt in eenzaamheit zyn lust,
Doorreist hier lant en zee in veiligheit en rust;
Ziet bak en praalgewelf, uit harde rots geklonken,
Gelyk daar Rome braaf wel eer mé plag te pronken;
En kent aan ’t woeste puin van menige oude stadt
Hoe wankelbaar fortuin omtuimelt met haar radt.
Hier blinkt Byzantium te trots en rijk van glanssen,
En ’t Vorstelyk Serrail met pracht van hooge transsen;
Daar Mahomets gebroet zo menig Christe ziel
Met zynen Alkoran te lang in boejen hiel.
Hier zucht Jerusalem te deerlijk, van die banden
Noch onverlost, hoewel door staal en yzre handen
Van Godefrooi een wyl ontzet, die schoon bekladt
Van ’t Sarazynsche bloet, dien vloek de borst in tradt.
Hier vint men ’t Heilig lant bevlekt door Turksche tempels,
En naulyx overschot van Godtgewyde drempels.
Het grote Kairo dankt den stroom noch, die zyn gront
En vruchtbare akkers mest, daar Isrel Gozen vont.
De grote Naalden, dat befaamde werelts wonder,
Staan hier noch vast, ten trots van blixem, brant en donder,
Verbazen door ’t gezigt bezoekers van de Nyl.
DE BRUIN beklimt dat hoog gevaarte, aanschout een wyl
Van boven ’t woest gewest, en maalt de dorre zanden,
Den weg van Jakobs zaat, naar zegenryker landen.
O Reizer, vol van vier, wat zag uw oog al lant,
Al zeen, al eilanden, al wondren van Godts hant
In Asië, in Egipte, op Palestynsche gronden!
Nu deeltge ons mê, wat schoons of vreemt daar is gevonden.
Wie eert dit werk niet met zyn stem, gezang en gunst?
Wie groet eerbiedig niet dees penne- en teken-kunst?
PIETER PEUTEMAN.
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Bekendmakinge
Aan d’intekenaars werd bekend gemaakt, dat nog onder handen is, een kaart,
behoorende tot deze reis-beschryving, welke kaart afgedrukt zynde, aan de intekenaars
zal werden ter hand gesteld. +

+ Cf. [BA/3], laatste gedeelte.
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XXII

Portret van De Bruyn
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Eerste Hoofdstuk.
Neiging des auteurs tot het bezichtigen van vreemde gewesten en
landen. Vertrek uit ’s Graavenhaage. Komst tot Weenen. Schrikkelijk
geval van een leeuwin met haaren spysbezorger. Komst te Florence.
Kostelykheden in des groothertogs schatkamer. Prachtige kapel.
Uitsteekende muskadelwijn te Monte Fiascone, en grafschrift van een
reiziger die zich daaraan dood dronk. Aankomst te Romen.
Neiging des auteurs tot het bezichtigen van vreemde gewesten en landen
Gelyk doorgaans alle menschen van natuure zekere driften onderworpen zyn,
waartegen het als onmogelyk is zich te kanten – inzonderheid wanneer de jonge
jaaren noch geen plaats aan rype overweegingen vergunnen – gevoelde ik van myne
tedere jeugd af een onverzettelyke neiging om vreemde gewesten en landen te
bezichtigen, zonder vooralstoen ter oorzaak myner nieuwelingschap in de wereld te
bezeffen wat swaarigheden en gevaaren dusdanige tochten onderworpen zyn. En
dewyl + ik, wat meerder jaaren gekreegen hebbende, oordeelde niets noodiger en
dienstiger voor een reiziger te zyn om eenige vrucht uit zyne reizen te trekken als
kennis van de teekenkonst te hebben (teneinde zich de zaaken door derzelver
verbeeldingen te dieper in de geheugenis te prenten en die zich ten allen tyde, even
alsof ze weder tegenwoordig waren, voor oogen te konnen stellen – het beste middel
om geen voet aan de vergeetelheid te geeven) besloot ik toevlucht te neemen tot de
schilderkonst. Waarin zo ver gevoorderd zynde + als ik oordeelde tot myn voorneemen
noodzaakelyk te weezen, bereidde ik my ter uitvoering van dien. En hebbende verstaan
dat er in het aanstaande jaar 1675 een jubeljaar of anno santo te Romen gehouden
stond te worden, besloot ik my derwaarts te vervoegen en aldus een aanvang van
myne reizen te maaken.

+ omdat
+ En toen ik daarin zo ver gevorderd was
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Vertrek uit ’s Graavenhaage; Komst tot Weenen
Ik vertrok dan op den 1sten october des jaars 1674 uit myne geboorteplaats ’s
Graavenhaage, kwam den 4den tot Swol, toog den 14den door Hanover, vernachtte
den 19den tot Hal en den 20sten tot Leipsich, alwaar ik – dewyl er alstoen de mis of
jaarmarkt gehouden wierd + – veele kostelykheden zag. Hier wierd ik gebragt ten
huize van den heer kamerraad Laurens van Adelenhelm, burgemeester der gemelde
stad, die my een kamer vol alderhande raariteiten (doch meest van beesten en alles
wat de natuur door het water laat voortkomen) vertoonde, die wel een curieus gezicht
verdienden.
Na een verblyf van drie dagen weder vertrokken zynde toog ik den 28sten door
Marienberg, den 4den november door Eglow en kwam den 8sten tot Weenen, alwaar
ik in de schatkamer des keizers wierd geleid, pronkende onder anderen met veele
treffelyke + schilderyen, door voornaame meesters gemaakt.
Deze stad is zeer fraay en lustig, omringd met een braave wal en voorzien van
groote voorsteden. Rondom dezelve strekt zich een zeer vermaakelijk vlak land,
‘tgeen een çierlijk voorwerp aan het gezicht beschikt +. Geduurende myn verblyf
alhier ging ik bezichtigen het Nieuw Gebouw, leggende ongevaar + een kleine uur
van de stad, ter plaatse daar de Turken in de belegering van Weenen onder sultan
Solyman in den jaare 1529 hunne tenten hadden opgeslagen.[BA/6] ’t Is gesticht om
er allerhande wildgedierte in te bewaaren als leeuwen, tygers, beeren, wolven enz.,
waartoe het met alle de vereischte hoedanigheden voorzien is.

Schrikkelijk geval van een leeuwin met haaren spysbezorger
My wierd verhaald dat zekere leeuwin, eenigen tyd geleeden jongen gekreegen
hebbende, de keizer dezelve +, nadat hy zyn middagmaal had gehouden, gemeenlyk
by zich deed brengen om er zyn vermaak mee te neemen. By welke gelegentheid +
het eens gebeurende dat hy ze langer als na + gewoonte by zich hadde gehouden,
vertoornde de leeuwin zich daar zo geweldig over, dat zy dengeen aan wien den zorg
bevolen was om haar van spys en drank te voorzien, wanneer hy de jongen weder
terug bracht, verwoedelyk op het lyf viel en met tanden en klaauwen verscheurde.
Na welken tyd de vorst zich met de jongen niet meer wilde bemoeijen.

Vertrek van Weenen; Komst te Florence; Kostelykheden in des
groothertogs schatkamer
+
+
+
+
+
+
+

omdat er toen de Messe of jaarmarkt gehouden werd
voortreffelijke, indruk makende
verschaft
ongeveer
Sc. welpen.
gelegenheid
naar
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Den 17den november vertrok ik weder van Weenen en toog den 23sten door Niemarck
en Frelo, welke laatste plaats ik t’eenemaal verwoest vond alzo ze twee jaaren
tevooren gantschelyk afgebrand was. Vervolgens kwam ik te Straatspurg, gelegen
in Carinthien, en den 28sten te Glouse, zynde het begin van Italien. Wyders + den 5den
december te Venetien, van waar ik des nachts met de bark op Ferrare vertrok,
durvende my daar niet ophouden om voor het jubeljaar te Romen te weezen. ’t Zelfde
deed ik dan ook ten opzichte van Ferrare en Bologne, teneinde noch een dag à twee
tot Florence te konnen verblyven daar ik den 12den der gemelde maand aankwam en
alle fraaijigheden in des groothertogs schatkamer ging bezichtigen, waaraf ik dit
weinige terloops aan den leezer moet mededeelen.
Men vertoonde my onder anderen een groot kabinet, met edele gesteenten ingelegt,
‘tgeen men zegt dat een halve millioen gekost zou hebben. Aan hetzelve is een fyne
paarl, zo groot als een okkernoot. Men ziet er ook een rots verbeeld, altemaal + van
paarlen die heel groot zyn, mitsgaders + verscheidene kostelyke kabinetten en veele
andere dingen van ongemeene waardy. En in het wapenhuis een magneetsteen van
een voet groot, gelyk ook veelerhande soort van vreemd geweer + ‘tgeen men verhaalt
meestendeel genomen te zyn van een zekeren sultan die na Mecca reisde, van ‘twelk
wel ruim de grootste helft met edele gesteenten ingelegt is, alsmede het tuig voor
drie rypaarden, waaraf de stygbeugels – ’t geringste dat er aan is – van

+
+
+
+

verder, voorts
helemaal
alsmede
wapentuig
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louter goud zyn, wel ter dikte van een pink.
Ook ziet men der een kraamstoel, van boven tot beneden met juweelen bezet,
beneevens veele andere ongeloovelyke kostelykheden van groote steenen, mitsgaders
verscheidene aardige Indiaansche kleederen van papegaaysveeren; gelyk ook een
paard welkers maanen zes vademen lang zyn geweest, en een riem van een ossehuid,
hebbende tweehonderd vademen in de lengte; de wapenen des konings van Vrankryk
die in de slag van Pavie gevangen wierd; een scepter van agaat orientaal dien men
zegt van keizer Karel den Vijfden te zyn; een degen van den keizer Charlemagne of
Karel den Grooten enz.

Prachtige kapelle
Ik zag ook een zeer kostelyke kapelle waaraan al acht-en-seventig jaaren was gearbeid,
hoewel ze noch op verre na niet ten halven voltooid was.[BA/7] Dit werk heeft begonnen
Ferdinand de Eerste, hertog van Florence. In deze kapelle legt een kussen ‘tgeen
dartigduizend kroonen gekost zoude hebben, zynde met dierbaare gesteenten bezet
en is ‘tzelve verçierd met de fraaiste steenen die er te bekomen zyn. Men wees my
een marmersteen waaraan vyf meesters zeven jaaren hadden gearbeid, eer ze in staat
was om gebruikt te konnen worden. ’t Altaar pronkt met vyf swaare pilaaren van
cristal de montagne.
In het paleis vond ik een menigte van uitstekende schilderyen, gedaan door de
voornaamste meesters, en – ‘tgeen aanmerkenswaardig is – een kamer vol afbeeldsels,
altemaal van schilders en ieder met zyne eigene hand gemaakt, gelyk ook langs
eenige galleryen een groot getal van antique marmere statuen of beelden. ’t Paleis
zelve is, inzonderheid van vooren, byzonder groots en deftig; de stad van binnen
fraay en van buiten zeer aangenaam door de menigvuldige lusthuizen en tuinen die
rondom dezelve tegen het gebergte aanleggen.

Uitsteekende muskadelwyn te Monte Fiascone, en grafschrift van een
reiziger die zig daaraan dood dronk; Aankomst te Romen
Den 14den der gemelde maand december zette ik de reis weder voort en nam myn
weg over Monte Fiascone, alwaar uitsteekende muskadelwyn is. Om welke reden
een zeker reiziger zich daar (vry wat langer als hy behoorde) ophield, vindende
denzelven zoo smaakelyk dat hy, konnende die nectar niet een oogenblik missen,
zyne wellust eindelyk met de dood moest betaalen. Ter gedachtenis van hetwelk ziet
men op zyn graf (want hy wierd alhier ter aarde besteld) de volgende Latynsche
regelen:
Est. est. est.
Propt. nimium est.
Jo – de fuc. D. meus
Mortuus est. [BA/8]
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‘tWelk van verscheide reizigers getuigd, en ook zo door my bevonden is. Hebbende
Monte Fiascone verlaaten, toog ik over Viterbo en kwam vervolgens den 22sten te
Romen.[BA/9]
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IIe Hoofdstuk.
Beschryving van de plechtigheden, te Romen in het jubeljaar
gebruikelyk. Aanneeming van den auteur in de bend der Nederlandsche
konstenaars en op hoedanige wyze zulks geschied. Bloedig gevecht
tusschen twee processien. Vuurwerk, door den Spaanschen
ambassadeur vertoond. Jaarlyks vuurwerk van ’t Kasteel S. Angelo.
Byzonderheden wegens het jubeljaar. Dood van den paus Clemens den
X. Byzonderheden noopende het conclave en het verkiezen van een
nieuwen paus. Verkiezing van Innocentius den XI. Vreemde predikster.
Gebuurige oorden van Romen.
Beschryving van de plechtigheden, te Romen in het jubeljaar gebruikelyk
Den zelven dag als ik te Romen aankwam, wierd de Heilige Poort, zynde een der
deuren van S. Pieterskerk, geopend. Des namiddags vond ik de plaats voor S. Pieter
bezet met een ongeloovelyk getal van menschen, dewyl ze by deze gelegentheid van
allerwegen in groote meenigte herwaarts komen vloeijen.
Na een weinig gewacht te hebben zag ik den paus uit zyn paleis, het Vatikaan
genaamd – staande aan de zyde van de gemelde kerk – tevoorschyn komen, wordende
gedraagen in een verheevene zetel, ter wederzyden verçierd met groote bossen
vederen, niet kwalyk na die van paauwestaarten gelykende, gevolgd door veele
prinssen, kardinaalen en andere van hem afhangende persoonen, ‘tgeen gesamentlyk
een zeer groot getal uitmaakte.
Zyne draagers brachten hem recht op de gemelde kerkdeur aan, alreeds van
tevooren – want ze word t’elkens na het jubeljaar toegemetseld – rondom losgemaakt,
op dewelke hy dan met een gouden hamer een slag gaf waardoor het gantsche
metselwerk (‘tgeen nu vyf-en-twintig jaaren gestaan had) in de kerk nederstortede
op een zekere rolwagen, ten dien einde aldaar geplaatst, die dan aanstondts door
d’arbeiders wierd weggevoerd.
Midlerwyl + gong de paus door de deur, daarbeneven, in de kerk en verrichtede
de ceremonien, by dusdanige gelegentheden gebruikelyk, terwyl ondertusschen een
ygelyk van deze steenen trachtte te bekomen om dezelve als reliquien of
heiligdommen te bewaaren. De nieuwsgierigheid dreef my mede aan om ervan te
hebben, waarin ik, hoewel niet zonder groote moeite vermits het gedrang
ongeloovelijk groot was en men tot barstens toe geprangd wierd, echter tot myn
oogmerk geraakte. Dit krioelen van zo menigerhande menschen onder malkander +
vertoonde zich met zo veel bekoorlykheid aan myn gezicht, dat ik niet wist werwaarts
+
ik eerst of laatst d’oogen zoude wenden.
De kerk was van vooren zeer rykelyk met tapytseryen langs alle de balkonnen
voorzien, als dienende tot zitplaats voor de koningin Christina van Sweden, een groot
getal princessen en een meenigte van andere dames. Ja het gantsche gebouw, tot
boven op de top toe, zat zo volgepropt van menschen dat men byna kon twijfelen
+ ondertussen
+ elkaar, elkander
+ waarheen, in welke richting
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waar de meesten waren, of daar of beneden op der aarde, zulks dat ik moet bekennen
nooit voor of na dien tyd zo veel volks by malkander te hebben gezien. Dit duurde
tot omtrent den avond, met zo menigvuldige veranderingen van gevallen, dat my de
tyd niet verdroot + want hier lachte, daar schreide, daar vocht men enz.

[Inauguratie bij de ‘bendvogels’]
Deze plechtigheden verricht zynde trefte ik by geval een persoon aan, mede geboortig
uyt Den Haag en Robert du Val geheeten (anders + de Fortuyn), tegenwoordig in
dienst

+ te veel was, lang viel
+ alias
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als schilder en konstbewaarder Zyner Majesteit van Groot-Britanje. D’oude kennis
wierd met d’uitterste blydschap vernieuwd, tot zoverre dat ik hem versocht teweeg
te willen brengen dat ik verlof bekwame om dien zelven nacht in de vergadering der
Nederlanders te mogen verschynen, teneinde als ‘bendvogel’ onder hun geselschap
aangenomen te werden, waartoe hy zich gewillig toonde. En alzo + een minder getal
als van zeven persoonen niet vermag iemand in de bend in te huldigen, waaren wy
genoodzaakt eenige uuren in de nacht gints en herwaarts te zoeken eer men het
vereischte getal van bendvogels byeen kon krygen. Doch eindelyk vorderden wy
zodanig, dat er boven de tweemaal zeven tevoorschyn kwamen, wanneer + myn
verzoek ter uitvoering wierd gebracht en ik door een braaf geselschap van konstenaars
met de naam van Adonis begunstigd.
Het bendvogelschap is bekend genoeg, doch dewyl ’t myns wetens nooit van
iemand beschreeven is geweest – wat het eigentlyk zy en inhebbe, en hoe de inlyving
in de bend geschied – moet ik de moeite neemen van er alhier de gebruikelykheden
van terneder te stellen.
Men bracht my dan vooreerst in een kamer alwaar eenige der bendvogels my
verzelden +, terwyl men in een ander vertrek bezig was met de toestel +, tot het werk
behoorende, te vervaardigen, waarvan my niet de minste kennis wierd gegeven
voor-en-al-eer ik zelve met veele omstandigheden daar binnen wierd geleid, alwaar
ik onvoorziens (met zodanig een verwondering als men zich kan verbeelden) de
fraaiste vertooning zag die men bedenken kan. Altemaal van de konstenaars zelve
in persoon, welke de zaaken zo bevallig en geestig weeten te vertoonen dat zy er de
beste tonneelspeelders, hoezeer zy ook in hunne konst afgerecht mogen weezen,
mede souden beschaamen.
In deeze vertooning voert er een de benaaming van ‘veldpaap’, en geen ander als
hy het woord. Deeze zit met groote deftigheid op een hoog verhevene zetel en steld
met veele redenen den ‘groenen’ (aldus werd dengeen genoemd die ingewyd staat
te worden) zekere wetten en regelen voor, behelsende de studie van de schilderkonst
ende de onverbreekelyke instellingen van de bend. Den nieuweling daarop met groote
onderdanigheid geantwoord hebbende dat hy genegen is alles na te komen, word
hem door den ‘veldpaap’ een lauwrierkroon op het hoofd gezet, en tegelyk door alle
de aanweezende bendvogels met een groot geschreeuw uitgeroepen ‘Viva, viva, viva
onzen nieuwen medebroeder........’ (zoals hy dan by de inwijing genaamt is), hetwelke
zeer oneigen, en by misbruik van ’t woord – ‘twelk ook aan de geestelykheid zomtyds
ergernis gegeeven heeft – ‘doopen’ werd genoemd.
Vervolgens word hem zyn bendbrief, ondertekend van alle die er tegenwoordig
zyn, overgeleeverd; ‘tgeen met eenige andere daar noch toebehoorende aardigheden
volbracht zynde, vervoegt men zich ter plaatze daar de tafel bereid is – en moet de
nieuwe bendvogel d’onkosten, op deezen gantschen handel loopende, alleen betaalen.
Na den nacht dan aldus in alle vrolykheid doorgebracht te hebben, begeeft men
zich met het krieken van den dageraad na het graf van Bacchus – om dezelve, volgens
de gemeene wyze van spreeken, te begieten – zynde een goede uur van de stad gelegen
in een kerkje genaamd S. Agnese. Dit graf is van een schoonen porfyrsteen met
+
+
+
+

omdat
toen
vergezelden
benodigdheden
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d’afbeelding van den wyngod op alle vier de hoeken. Dicht tegenover staat een
herberg alwaar men den nieuwen bendvogel doet zien de aangenaamste gezichten
van Romen en zich dien dag vrolyk maakt. Doch ‘tgeen men alhier komt te verteeren
staat aan de vrije wil van den nieuwen bendvogel om het geheel of ten deele te
betaalen na + dat zyne mildheid of

+ volgens
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ruimheid van penningen toelaat of zich daartoe strekt.
Men gelooft dat deze maatschappy + al van den tyd des vermaarden Rafaëls
begonnen is en dat hy wel de voornaamste instelder daarvan zou zyn geweest,
weshalven dan dezelve al niet veel minder als tweehonderd jaren gestaan moet moet
hebben, zynde deze wydberoemde schilder in den jaare 1483 gebooren in de stad
Urbino. Hy legt begraven te Romen in de kerk ‘de Rotonde’ genaamd, hebbende in
den ouderdom van maar 37 jaaren wanneer hy op den zelven dag zyner geboorte
kwam te sterven, door zyne uitsteekendheid in de schilderkonst een naam gemaakt
die alle eeuwen zal verduuren. De geleerde Petrus Bembus, een voortreffelyk poëet
in de Latynsche en Italiaansche taal, maakte een grafschrift t’zyner eere ‘tgeen noch
ten huidigen dage onder zyn afbeeldzel, deftig van marmer gehouwen, in de gemelde
kerk te leezen is.
Doch werd tegenwoordig niemand in deeze maatschappy toegelaten als die + de
Hoog- of Nederduitsche taal spreekt. Tot klaarder onderrechting van den leezer heb
ik hier een afbeelding van zodaanig een vertooning, welke ik meer als vyftigmaal
bygewoond heb, willen invoegen, geteekend met de letter A.

Bloedig gevecht tusschen twee processien
+ vereniging, club
+ behalve wie
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Geduurende dit zelve jaar zag ik de processie uit de kerk van Minerva na S. Pieter
gaan, waarin veel groote figuren in een zeer fraaije schikking omgevoerd wierden.
Zy waaren alle treffelyk gemaakt, verbeeldende (zo my voorstaat +) de geboorte
Christi.
Boven dezelve vertoonde zich iets in de gedaante van een naald of pyramide, ter
hoogte van een gemeen paleis, rondom behangen met lichten, klatergoud en andere
çieraaden die een aangenaam gezicht veroorzaakten. Welke machine evenzogroot
was dat dezelve bekwaamelyk + door de straaten konde passeeren. ’t Gantsche
gevaarte, wiens gelyk in fraaiheid ik nooit by eenige processie heb gezien, wierd
gedragen door honderd arbeiders, en des morgens by de kerk van S. Pieter geheel
en al tot kleine stukken verbryzeld. Want alle dusdaanige werken, hoe kostelyk zy
ook mogen weezen, worden nooit meer als eens gebruikt.
Maar ziet hier wat een ontydige godvruchtigheid of liever onverstandige yver van
menschen die voorgeeven zich in zulke gelegentheden aan God overgegeven te
hebben, teweeg kan brengen. ’t Gebeurde op zeekeren dag dat twee processien tegelyk
voorttrokken tegens den opgang van Monte Cavallo, komende d’eene van de fontein
de Treve en d’andere uit de straat de Cours genaamd. Myne woonplaats was toentertyd
op den hoek in ’t opgaan van Monte Cavallo. Hier kwam na-yver en eerzucht of
groots- en opgeblaazendheid in ’t spel.
Om de eere van de voorrang te hebben hielden deeze twee reijen ofte processien,
door de engte niet konnende gelyk voortgaan, lange stand, malkanderen weigerende
te wyken ende den een den anderen de voort-tred met zeer veele bitzigheid en
scherpigheid betwistende. In ’t eersten was het maar woordenstryd en dus bleeven
zy een tydlang staan zonder tot verdrag te konnen geraaken.
d’Omstaanders waaren vast verwachtende wat hiervan komen zoude, wanneer
eindelyk het besluit wierd genomen van het geduld en meteen de godsvrucht, welke
ontrent de processien behoorde gepaard te gaan, aan een zyde te stellen + en in euvelen
moede hun heiligdom, Santa Croce, het Kruis, ‘tgeen zy gewoon zyn zelfs ter
aanbidding om te draagen – en dat, ten besten genomen, behoorde te dienen om aan
het ootmoedig en langmoedig lyden des Zaligmakers te doen gedenken – ten knodze
te gebruiken en zich daarvan – o verfoeijelyk misbruik! – ten moordgeweere te
bedienen, met hetwelk er een zodanig begroet wierd dat hy aanstonds onder het
genoemde hout dood bleef. En dit zelfde

+ voor de geest staat
+ gemakkelijk
+ om het geduld (...) en meteen de godsvrucht terzijde te stellen

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

7
lot viel een oogenblik noch twee à drie anderen te beurt, die op gelyke wyze van het
leven beroofd wierden ende onder de kruissen nederstorteden. ‘tWelk zulk een alarm
voor onze woonplaats veroorzaakte dat een meenigte van volk op de been geraakte,
waarvan ettelyke zich tusschen de strydende partijen wierpen en met minnelyke
woorden zo veel teweeg brachten, datter een stilstand van wapenen getroffen wierd.
d’Italjaanen, volgeestig van aard en tot spotternijen genegen, schertsten geweldig
met dezen handel, terwyl ondertusschen sommige, tot wat hooger jaaren gekomen,
medelyden hadden met de vrouwen en jonge dochters welke deeze processien zowel
als de mannen verzelden, doordien ze niet zonder reeden zich wegens een zo
onverwachte ontmoeting zeer bedrukt en vol vreeze toonden. Dit onweer dan aldus
eenigermaate gestild zynde zagen de vrouwspersoonen om een goed heenkomen, en
men verwachtte dat ook eindelyk de mannen gerust en stil na huis zouden gaan.
Maar welhaast verhefte zich weer een andere donkere wolk en de storm begon
opnieuws. Want de gemelde processiegangers kort na den middag in de kerk van S.
Jan van Lateranen weder by malkander gekomen, en de gemoederen noch ten
uittersten verbittert zynde, geraakten ze straks + aan ’t morren en voorts in een
oogenblik tot daadelykheid +, bedienende zich nochmaals van dezelve wapenen, en
wierd deze tweede storm t’elkens met zodanig een verbitterdheid hervat, dat het
bloed door de kerk liep. Dit veroorzaakte een schrikkelyke wanorder en groote
toevloeijng van menschen.
De paus ondertusschen verstaan hebbende op welk een onbehoorlyke en argerlyke
manier zich deze processien , tot twee reizen + toe, hadden gedragen, was er zo
gevoelig af dat hy ronduit weigerde absolutie te geven, weshalven door verscheidene
prinssen en andere groote personagien veele moeite gedaan moest worden eer men
hem tot hetzelve kon beweegen.
Geduurende dit geheele jaar heeft men gestadig processien van alle oorden, en
onder dezelve een meenigte die zich het bloote ligchaam met scherpe geessels zodanig
kastyden, dat er by mynen tyd (zo men zeide) verscheidene van kwamen te sterven.

Vuurwerk door den Spaanschen ambassadeur vertoond
Aangenaamer schouwspel was het vuurwerk ‘tgeen den ambassadeur van Spanjen
in dit zelve jaar deed aansteeken, bestaande voornaamentlyk in drie stukken welke
zich op de drie fonteinen van de Plaats Navona vertoonden. In het midden zag men
een hooge pyramide, behangen met de wapenen van Spanjen en veele andere
çieraaden, altemaal van brandende stoffe welke gestadig een menigte van vuur
uitbraakten. Aan het eene einde van de plaats, voor het paleis van den cardinaal
Portocarrero, stond een Christusbeeld, omtrent viermaal zo groot als het leven,
uitsteekend fraai van bordpapier gemaakt en verbeeld als in de wolken ten hemel
vaarende. Aan het andere einde, voor het paleis van den prins Pamphilio, vertoonde
zich een Lieve Vrouw- of Mariabeeld van gelyke grootte. En voor de kerk van S.
+ meteen
+ actie
+ keer, maal
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Jacomo zag men de mirakelen van dien heilig +, zeer çierlyk met witte en swarte
coleuren afgebeeld, en benevens denzelven de wapenen van Spanjen.
De plaats was aan alle kanten met een borstweering afgeslooten om het volk
erbuiten te houden, en vier voeten + hooger in het rond een lat geslagen, dienende
om een groot getal van brandende tootsen te draagen, behalven + degeenen daar de
gebuurige huizen, met kostelyke tapyten behangen, door verlicht wierden.
Ondertusschen, terwyl de oogen zich hierin als verlooren, swierden ontallyke
vuurwerken door de lucht welke door de dikste duisternissen heenboorende lange
spooren van flikkerende straalen achter zich lieten. Dit duurde

+ heilige, heilig persoon
+ 1,25 m
+ exclusief
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ruim een uur, tot zonderling + genoegen der aanschouwers. Ik moet ook bekennen
nooit iets diergelyks gezien te hebben, want zynde de gemelde plaats heel lang en
tamelyk breed kan men zich haast verbeelden hoe çierlyk een werking alle deze
lichten voortbrachten. De kerk van S. Pieter stond mede van onder tot boven, ja zelfs
tot in het kruis toe, in ’t licht.

Jaarlyks vuurwerk van ’t kasteel S. Angelo
Een ander vuurwerk, verwonderenswaardig om te bezichtigen, is men gewoon jaarlyks
op S. Pietersdag in het kasteel S. Angelo t’ontsteeken. Het komt als boven uit het
kasteel, gaat tegelyk aan en verbreid zich door de meenigte van het vuur zodaanig
in het rond dat, wanneer men er omtrent het kasteel onder staat, het zich
carpdovanakiupvertoont even alsof den hemel zich kwame te openen. + En een goed
half uur van daar zynde kan men het duidelyk genoeg aanschouwen. Ik had de
curieusheid (alzo ik meer als één jaar te Romen doorgebracht heb) van het aan
verscheidene oorden te gaan bezichtigen, doch bevond het, daar onder zynde, het
aangenaamste.

Byzonderheden wegens het jubeljaar
Het jubeljaar geëindigd zynde wierd de Heilige Poort weder toegemetseld. ’t Is
(dewyl veele niet weeten wat het jubileum eigentlyk zy) een ceremonie van de
Roomsche kerk om volkomene aflaat – zo noemen zy de vergiffenisse der zonden –
te verdienen welke de paus op deezen tyd aan de gantsche Roomsche kerk vergunt.
Het wierd ingesteld in den jaare 1300 door Bonifacius den VIIIsten, welke begeerde
dat het om de honderd jaaren gehouden zoude worden, ten navolging van het jubeljaar
der Jooden. Clemens de VIde verordende dat het om de vyftig jaaren zoude geschieden,
Urbanus de VIde stelde het op drie-en-dartig. En Sixtus de Vde bepaalde het eindelyk
op vyf-en-twintig, gelyk het noch tegenwoordig is.

Dood van den paus Clemens den X
Geduurende myn verblyf te Romen kwam aldaar op den 22sten july van den jaare
1676 t’overlyden den paus Clemens de Xde, nadat hy den stoel zes jaaren en weinige
maanden had bekleed.
Den kardinaal-patroon +, zohaast als hy de dood van den ouden vader ziet naderen,
laat zulks aan d’overige kardinaalen en ambassadeurs bekend maaken, welke zich
daarna op het pauselyk paleis vervoegen, betuigende hun leedweezen over zynen
+ bijzonder
+ zich zojuist geopend had.
+ De kardinaal-deken
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gevaarlyken toestand, mitsgaders alle degeenen welke om swaare misdaden gevangen
zitten, na het kasteel S. Angelo brengen opdat zy aldaar in meerder veiligheid mogen
weezen, blyvende alsdan niemand in de gemeene gevangenissen dan die daar om
schulden of geringe misdaden gezet zyn, welke vervolgens (zodra als den stoel leedig
verklaard is) door den Raad van Romen tot teken van haare oppermacht in vryheid
worden gesteld.
Den volgenden avond wierd het lyk van den paus van Monte Cavallo na het
Vaticaan gebracht, gedraagen door twee muilezels in een opene draagzetel, met rood
geborduurd fluweel bekleed en verzeld met een meenigte van brandende toortsen.
’t Verbeeldde of men een krygsoverste, in ’t veld gesneuveld, ter aarde wilde bestellen
vermits de lichte ruiters, Cavalli Legeri genaamd, mitsgaders de kurassiers en Switsers
met hun geweer, trompetten, herpauken +, pypen en trommelen, benevens eenige
stukken kanon met de trompen + achterwaarts van het gevolg waaren.
Des morgens daaraan bracht men het lyk uit het Vaticaan in de kerk van S. Pieter,
alwaar het drie achtereenvolgende dagen in de kapel van de Heilige Drievuldigheid
ten toon bleef leggen met de voeten (daar roode fluweele muylen aan zyn) door de
tralien heen, welke gestadig door de voorbygangers met groote devotie gekust
wierden. Ik had het geluk van in de kapel te komen en de hand van den overleedenen
paus aan te raaken, ‘tgeen voor een gantsch byzondere gunst word gehouden.

Bysonderheden noopende het conclave en het verkiesen van een nieuwen
paus
Geduurende de negen dagen dat

+ Versta: heirpauken: legerpauken, ‘keteltrommen’.
+ affuiten
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het lyk boven d’aarde stond, wierden de noodigheden tot het conclave bezorgd en
de kamertjes voor de kardinalen bereid. Ondertusschen had een ieder de vryheid van
hetzelve te gaan bezichtigen, zulks dat er gestadig een groot gedrang van volk in en
uit kwam barsten.
Wanneer de kadinaalen eens in het conclave zyn gegaan, vermogen zy daar niet
weder uit te komen eer de verkiezing van een nieuwen paus geschied is. Elken
kardinaal worden twee dienaars toegelaten, en de spyzen hen dagelyks uit hunne
paleizen toegezonden. Op het vallen van den avond werd een klokje binnen hetzelve
geluid, waarop drie kardinaalen, met de meester der ceremonien, alle de hoeken en
winkels van het vertrek, tot de verkiezing verordend, op het naauwste moeten
doorzoeken teneinde niemand, welke niet bevoegd is daar binnen te zyn, zich daarin
verberge.
Men draagt ook zorg dat de wachten wel besteld werden +. Op de plaats van S.
Pieter zyn vier hoofdwachten, door den generaal der Roomsche kerk aldaar
geordonneerd. Aan de deur van het Vaticaansche paleis onthoud zich + de Switserse
garde, voorzien van harnassen, musketten, twee stukken kanon en ander noodig
geweer. d’Andere wachten, welke hier en daar op de straaten staan, worden
gecommandeerd door den prins Savelli als erfelyken bewaarder van het conclave.
De deur des vertreks daar de verkiesing in geschied, is bezorgd met vier slooten,
van twee derwelken de sleutels in bewaaring zyn van prelaaten die zich daarbuiten
onthouden, en die van d’andere twee in handen van den ceremoniemeester welke
zich daarbinnen bevind.
Benevens de kardinaalen vermogen ook in het conclave te verblyven de sacristain
met zyne onderhoorigen, twee meesters der ceremonien, een biechtvader, een
secretaris van ’t sacro collegio, twee doctooren, een chirurgyn, een apotheker, een
timmerman, een metselaar en twee baardscheerders. En worden boven desen daar
noch binnengelaten acht à tien knechten ten dienste van allen die er in zyn, als om
de kamers van het conclave te reinigen, hout aan te brengen enz., wordende door de
kerk betaald. Doch onder dezelve mach niemand zyn die in dienst van den eenen of
anderen kardinaal is geweest.
Wyders word het conclave, nadat het eens geslooten is, niet weder geopend dan
voor de vreemde kardinaalen om daar binnen, en voor de daar in zynde doodelyke
kranken – van welker gesteltenis de doctooren behoorlyke verklaaring moeten geven
– om daar uit gelaaten te worden.
Den eed dien ieder kardinaal by deze gelegentheid met luider stemme voor een
kruisbeeld moet afleggen, bestaat in de volgende woorden: ‘Testor Christum
Dominum, qui me judicaturus est, eligere quem secundum Deum judico eligere
debere, et quod idem in accessu praestabo.’ Dat is ‘Ik betuige voor onsen Heere
Jesus Christus, die my moet oordeelen, dengeenen te zullen verkiezen dien ik, volgens
God, oordeel te moeten verkiezen, alsook hetzelve te zullen doen in het accessit.’
Met dit laatste woord werd betekend het overgaan tot eens anders stemme. +
Wat nu belangt de verkiezing van den paus: indien dezelve voor wettig of geldig
zal gehouden worden, moet ze op eene van de volgende wyzen geschieden, te weeten
eerstelyk by inspiratie of inblazing, ten tweeden by compromis of het verblyven aan
+ goed geplaatst worden.
+ was geplaatst, hield zich op
+ zijn stem uitbrengen, stemmen.
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eenige kardinaalen +, en ten derden by stemming. Noopende d’inspiratie: die geschied
wanneer alle de kardinaalen gelykerhand en als door den H. Geest gedreven,
eenstemmig een paus verkiezen. De tweede manier geschied by compromis, dat is
te zeggen, als de kardinaalen aan eenige van hun collegie volle macht

+ de beslissing overlaten aan enige kardinalen
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geven om een paus te maaken, met verzekering van dengeenen dien zy tot deze
waardigheid zullen verheffen, voor een wettelyk verkoorenen paus te zullen houden.
De derde en hedendaags gebruikelyke wyze geschied by optelling van de stemmen,
en moet degeen die aldus tot opperhoofd van de Roomsche kerk verheven zal werden,
de twee darde deelen van dezelven hebben.
Ziet daar eenige der voornaamste byzonderheden omtrent het verkiezen van een
nieuwen paus gebruikelyk, van dewelke ik meer gesproken zou hebben indien er niet
(a)
elders een zeer wydloopige beschryving af te vinden was.[BA/10]

Verkiezing van Innocentius den XIden
Den 21sten september van het zelve jaar 1676, nadat de kardinaalen vyf à zes weeken
in het conclave opgeslooten waren geweest, wierd tot paus verkoozen Benedetto
Odeschalchi die den naam van Innocentius den XIden aannam. Straks + na zyne
verheffing gaf de nieuwe paus order dat men alle de gevangenhuizen zou openzetten
en degeenen welke geduurende de leedigheid van den stoel daar ingebracht waren,
uitlaaten. ’t Is het gebruik by een nieuwe verkiezing deze gunst aan de gevangenen
te betoonen, weshalven dan degeenen welken men dezelve niet wil laten genieten,
tot meerder verzekertheid (gelyk ik hiervoor gezegd heb) bytyds in het kasteel S.
Angelo gebracht worden. Dit veroorzaakt mede een groote vreugde en gewoel binnen
Romen, alwaar ook noch de plechtigheden welke door de geestelyken omtrent den
nieuwen paus geschieden, een ander jubeljaar schynen te vertoonen.

Vreemde predikster
‘k Moet ook, onder d’aanmerkelyke dingen welke ik in deze groote stad heb gezien,
het volgende niet vergeeten. Omtrent het paleis Farnese in de straat Julia woonde
een seker schoenmaker wiens vrouw alle dagen, en bywylen + twee- of driemaal
daags uit het venster van een bovenkamer ging staan prediken, waardoor gestadig
veele menschen – eenige uit nieuwsgierigheid, andere uit godvrugtigheid – derwaarts
getrokken wierden. Ik kon haar bekwamelyk (zynde op myne kamer) hooren, alzo
ik toentertyd daar ontrent woonachtig was, te weeten aan het Traict daar men overvaart
na de Longarde.
d’Inquisitie, die deeze manier van doen al lang had verdrooten, liet haar eindelyk
by de kop vatten, doch na weinig tyd weder loslaaten. Of haar ontslaging met verbod
van noyt meer te prediken is geweest, hebbe ik niet vernoomen. Maar zy predikte
weder als voorheen, gelyk ik dan ook meermaalen een meenigte van toehoorders
omtrent haare woonplaats heb gezien, en onder dezelven verscheidene heeren en
mevrouwen welke met hunne karossen staan bleven om haar te hooren.
Men zei my dat ze zelve niet een woord kon leezen maar zich gestadig door anderen
liet voorlezen. Alzo ik d’Italiaansche spraak toentertyd noch niet alte wel verstond
+ meteen
+ soms
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(zynde noch maar weinige maanden te Romen geweest) moest ik my aangaande het
saackelyke ‘twelk sy voortbracht door anderen laeten onderrechten, die betuigden
dat het tamelyk goed was ‘tgeen ze aldus dagelyks predickte.

Gebuurige oorden van Romen
Terwyl ik myn verblyf te Roomen hield – van welke voortreffelyke stad ik niets sal
aanroeren, ter oorzaak dat dezelve door verscheidene schryvers zo dikwils, zo wel
en nauwkeurig beschreven is, dat ik maar vergeefsche moeite zou doen en niet anders
zeggen dan ‘tgeene men alreedts voor my heeft gezegt – ging ik nu en dan de
voornaamste gebuurige oorden bezigtigen, als het kasteek Gandolfo en het lac of
meir van Albano ‘tgeen zich omtrent vier uuren in den omvang uitstrekt, en gelegen
is in een bysonder aangenaam gebergte, van waar men door een zeer vermakelyk
bosch na Albano gaat, een bisschoppelyk stedeken, vermaard wegens zyne treffelyke
wynen. ‘k Onthield my ook eenige dagen te Tivoli en Frascati, alwaar zich het oog
kan
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verlustigen in zeer schoone gezigten, zo van landschappen als watervallen, gelyk
ook veele deftige + fonteinen, inzonderheid te Frascati, daar boven dit alles noch de
fraayste boerinnen van het gantsche pauselyk gebied zyn.

IIIe Hoofdstuk.
Tocht van Romen na Napels, en van daar na Pozzuolo. Grotte van
Virgilius. Grotta del cani en andere oudheden hier omtrent te vinden.
Wederkomst te Romen enz.
Vertrek van Romen; Capua; Aversa
Nadat ik my omtrent dardehalf + jaar te Romen had opgehouden, besloot ik een reis
na Napels te doen en wanneer ik van daar weder teruggekomen zou zyn, my na
Livorno te begeeven. Ten welken einde + dan den 24sten april van den jaare 1677 met
goed gezelschap op weg zynde geslagen, kwam ik den 28sten te Capua, van waar ik
na S. Maria di Capua ging, een goede uur van de gemelde plaats geleegen, met het
oogmerk van er eenige antiquiteiten te bezien. Ik vond er ook, en nam derhalven
voor dat ik er op myne wederkomst van Napels eenige dagen zou verblyven.
Capua is tegenwoordig een opene plaats. Was voor dezen een vermaarde stad, by
den poëet Horatius meermalen gemeld, en daar Hannibal, leggende hier omtrent met
zyn leger, de Falernische wynen uit gulde schaalen heeft gedronken. De rivier
Volturno, berugt in de schriften der Ouden, stroomt er dicht langsheen. Hier zyn
noch veele oude gebouwen welke wel verdienen gezien te worden.
Trekkende wyders door Aversa merkte ik aan, datter een groote meenigte van
buffelskazen + gemaakt word. Ik vond er ook een fraay hospitaal of gasthuis.

Komst te Napels; Tocht van Napels na Pozzuolo; Grotte van Virgilius;
Fenynige Grotte; Sulfer Berg
Den 29sten kwam ik te Napels, welke stad men moet bekennen (volgens het
spreekwoord der Italiaanen) de tuin van Romen te zyn, hebbende aan d’eene zyde
de volle zee en aan d’andere de schoonste en vruchtbaarste landouwe die men met
oogen mag zien. ‘t Geene d’oorzaak is dat hier overvloed van alles word gevonden,
en insonderheid van zeer lekkere wynen, waaronder uitmunt de Lagrima di Napoli,
niet te onrecht zo geheten dewyl het overdadig gebruik, veroorsaakt door de
bekoorlykste smaak daar de tong en ’t gehemelt mee gekitteld konnen worden, veelen
de traanen uit d’oogen doet vloeyen.
Nadat ik ’t aanmerkelykste van de stad Napels had bezichtigt – daar ik om de zelve
reden welke ik hiervoor wegens Romen heb gegeeven, stilswygende overheen zal
+
+
+
+

indrukwekkende
tweeënhalf
en met dat doel
kazen van buffelmelk
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treeden – vervoegde ik my na Pussola of Pozzuolo, een steedeken leggende ongevaar
acht mylen van Napels.[BA/11] By deze gelegentheid passeert men vooreerst door de
grotte van Virgilius, dicht by de gemelde stad gelegen. Dese grotte is omtrent een
quartier uurs lang en in het midden geheel duister, weshalven, als iemand er door
komt komt ryden, hy genoodzaakt is van tyd tot tyd te roepen aan wat zyde hy zich
zal houden om malkander des te beter te konnen myden.
Vervolgens komt men dicht aan den weg by een kleine grotte, Grotta del Cani
geheeten, die heel fenynig is, tot zoverre dat, als men er een hond in houd, dezelve
heel schielyk komt te sterven. Ik hadde de nieuwsgierigheid van het met twee
verscheidene honden te bezoeken, en bevond, wanneer het beest op zyn beenen blyft
staan, dat het alsdan door het vergift niet beschadigd word. Maar als men het met
gewelt nederdrukt, verliest het na groote sparteling en benaauwde tegenweer haastig
syne krachten
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en zou zekerlyk in een oogenblik sterven indien men het niet bytyds opnam en in
een water of meir (daar dichtby gelegen) wierp, waardoor het aanstonts weder bekomt,
doch met eenige swymeling, gaande als een mensch die t’eenemaal dronken is. Dit
meir is van de zelve natuur als de grotte en kookt op verscheidene plaatzen door de
groote hette van de sulfer. De nieuwsgierigheyd dreef my aan om t’onderzoeken hoe
hoog het fenyn in de grotte wel van de grond mocht wezen, waarom dan met het
hoofd nederwaarts bukkende bevond ik het maar een voet hoogte van d’aarde te zyn.
Van hier word men gebracht na de sulferberg die op twee onderscheidentlyke
plaatsen zeer groote rook uitgeeft, maar geen brand. In het midden is een groot gat,
omtrent drie jaaren geleden eerst uitgebroken.

Oudheden omtrent Pozzuolo
Dicht by Pozzuolo komende ziet men een amphitheater of schouwburg alsmede een
ruïne des tempels van Apollo, en niet ver van dezelve de grotte der sybillen, om
dewelke te bezichtigen men voorbedachtelyk pektoortsen medeneemt. Ik bevond
dezelve omtrent een quartier uurs lang, en aan het einde een klein kamertje, rontomme
beset met een steene bank en in het midden een soort van een pedestal hebbende.
Wederkerende gingen wy de badstoven bezichtigen welke uit de natuur zeer heet
zyn. Deze hette deelt zich ook mede aan de gebuurige aarde, brandende het zand
omtrent ter diepte van een halve voet, zoodanig dat men er de hand niet in kan houden.
Daarbenevens, op het gebergte, vertoonen zich de ruïnen van het paleis van Nero,
en daar dicht omtrent aan de zeekant noch een overblyfzel van ’t paleis van Julius
Caesar.
Alsdan komt men by den tempel van Diana die geheel vervallen is, uitgezondert
alleen een halfrond bovenaan deselve dat noch in weezen is. Tegenover staat mede
noch een gedeelte van den tempel van Apollo, waarnevens men ook ziet de kamer
der nymphen in dewelke zy zich verlustigden met schouwspelen te vertoonen. Bovenin
dezelve zach ik veele figuuren en bas-relieven, zeer vreemd en fraay, alzo het voorste
inkomen noch redelyk wel bewaart is.
Thans + gaat men voorby het kasteel van Baja, door keizer Karel den Vden gesticht,
waar omtrent + men noch heeft de Piscine mirabili, een werk van den keizer Nero,
voor dezen (gelyk de naam medebrengt) een vyver geweest om er het water voor het
leger in goet te houden. Van dit prachtig stuk werks staan noch 48 kolommen van
een meer als gemeene dikte overeind. Thans weder te rug wendende + beziet men de
Centum cellas, Honderd kamers, weleer een gevangenhuis voor d’edellieden.
Daarbeneven in de zee steekt uit het water een gedeelte van een zekeren tempel
waarin Nero zyne moeder zoude hebben doen opsnyden +. Ook ziet men hier aan de
zee noch een overblyfsel van een kerk, van gedaante als de ‘Rotonde’ te Romen,
dienende tegenwoordigh tot een herberg of huis om de goede wynen van Falerne te
drinken.
+
+
+
+

vervolgens
en in de buurt daarvan
zich omkerend
opensnijden (versta: doodsteken).
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Vervolgens komt men aan het graf van Agrippina, waardig om te bezichtigen,
zynde verçierd met veel figuurwerk en bas-relieven, doch geheel swart, ter oorsaak
dat men niet zonder pektoortsen het gezigt daarvan kan hebben.[BA/12] Niet verre van
hetzelve staat noch een kerk, de laatstgemelde niet ongelyk, doch het meeste gedeelte
is onder d’aarde.
Wyders ontmoet men den berg Monte-relle, voor dezen wegens deszelfs
overvloedige vruchtbaarheid Monte Christo genaamd. Alhier heeft men een byzonder
fraay gezicht in de zee en rondom veele overblyfselen van oude gebouwen, alsmede
een groote ruïne (steekende
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ten deele noch uit het water) van de brug welke de keizer Caligula te dezer plaatse
liet maaken.

Wedertocht van Napels; Vreemd geval van den schryver met den
bevelhebber van S. Maria di Capua
Hebbende alle deze oudheden bezichtigd, begaf ik my met myn gezelschap weder
na Napels, en den 10den may van daar nochmaals na S. Maria di Capua, van meening
om er alle d’aanmerkelykste overblyfselen, gelyk ik hiervoor gezegt heb, te gaan
bezichtigen. Maar het viel heel anders uit, alzo ons omtrent drie uuren na den middag
onze naamen wierden afgevraagd en opgeschreeven door dengeenen die aldaar het
bevel had, verzeld met een goed getal van gerechtsdienaars. Gebiedende ons wyders
in de herberg daar wy waaren te blyven tot nader order des gouverneurs van Capua,
van wien hy zeide last te hebben om hem aanstondts kennis te geven van alle degeenen
welke aldaar mogten doortrekken of er zich willen ophouden, als zynde deze plaats
wat van den gemeenen weg afgeleegen. De oorzaak was dat zy toenmaals met de
Franschen in oorlog waren en zich derhalven met alle zorgvuldigheid voor verspieders
en diergelyken zoort van menschen trachtten te beveiligen.
Ik, die benevens myne twee byhebbende vrienden een vrye pas van Napels had,
vertoonde hen dezelve, maar noch de pas, noch alle onze goede woorden konden
zooveel op hen teweegbrengen, dat zy ons een voet buiten de herberg wilden laten
zetten, houdende ons gestadig aan alle kanten bezet. Ondertusschen, zoals + wy ons
avondmaal hadden doen opdisschen, kwam men tyding brengen dat wy voor den
gouverneur moesten komen.
Hoewel het alreedts t’eenemaal duister was, toonden wy ons echter zeer genegen,
op hoop van aanstondts in vryheid hersteld te sullen worden, maar omtrent het einde
van het vlek gekomen zynde verzocht men ons binnen een zeker huis te treeden, met
byvoeging dat het al te laat was om nu voor den gouverneur te gaan, dat wy in hunne
bewaring moesten blyven en dat zy ons niet konden toelaaten in de herberg te
vernachten. Wy brachten hier wel tegenin ‘tgeene wy meenden tot onze verschooning
te konnen dienen, doch het was tevergeefs, en ons ongeval te verdraaglyker dewyl
alles met beleeftheid en vriendschap scheen te geschieden. Men zag ons wel voor
eerlyke lieden aan, maar d’orders van den gouverneur lagen zodanig.
Daar wierd dan een deur geopend met een dubbele ysere traly van omtrent drie
voeten + hoogte alwaar men op handen en voeten door moest kruipen, hetgeen myn
gezelschap het hert byna in de schoenen deed zinken, inzonderheid mynen reisbroeder
die eenige jaaren met my woonde en een heel zedig + persoon was. Tegen wien ik +,
ziende zyne verslagentheid, zeide: ‘Laat u de moed zo niet ontvallen, wy zullen
immers niet om de galg dobbelen. Het zal maar om een quade nagt te doen weezen
en ik zal u met een goed hert voorgaan’. Waarop nederwaarts bukkende kroop ik op
handen en voeten door het gemelde gat, van myne medgezellen op dezelve wyse
+
+
+
+

toen
Bijna 1 meter.
keurig, fatsoenlijk
en tegen wie ik

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

gevolgd. Hier vonden wy ons in een zeer vuile plaats, zo vol ongedierte dat wy den
gantschen nagt geen oogenblik konden rusten – hoewel wy ons een bed hadden laten
brengen – weshalven wy duisendmaal om den morgenstond wenschten.
Kort na middernagt hoorden wy onze gevangenis openen vermits er een persoon
wierd ingebracht die zich veel beter als wy na die stinkende plaats wist te schikken,
dewyl hy aanstonts een reiszakje (‘tgeen hy by zich had) onder zyn hoofd vleide,
evenals een die zich in volle gerustheid tot slaapen begaf. ‘Ziet daar’, zei ik tegen
mynen reisbroeder, ‘hoe fray is het dat men zich na alle gelegentheden weet te
voegen.’ ‘De gewoonte’, paste hy my ten antwoord, ‘is een tweede natuur. Die kwant
zal ongetwyffeld de plaats en de spraak kennen, en derhalven vind hy zich te minder
verlegen.’
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Hy scheen er, na wy uit de gantsche gesteltenis konden oordeelen, ook wel meer
geweest te zyn.
Des morgens, zohaast als ’t bekwaam dach was +, wierden wy uitgelaaten en na
Capua gebracht in het huis van den gouverneur, daar het gevangenhuis ook aan vast
is. Hier onthielden wy ons in een kamertje tegenover de kotten der gevangenen, zulks
dat wy malkanderen door een ysere tralie konden aanschouwen, wordende de deur
ondertusschen bewaard door twee geregtsdienaars met geladene vuurroers. Na twee
groote uuren wierden wy voor den gouverneur geleid, aan wien ik onze pas van
Napels overleverde. Welke door denzelven geleezen zynde +, gebood hy dat men ons
vryelyk zou laten trekken werwaarts wy begeerden.

Mola; Terracina; Wederkomst te Romen
Zynde dan aldus weder op vrye voeten geraakt, had ik gaarne weer teruggekeerd om
myne voorige lust te voldoen, doch ik kon myne medgezellen daar niet toe beweegen,
weshalven wy de reis dan weder voortzetteden.
Omtrent Mola komende, vond ik een geheel vervallen amphitheater. Tot hiertoe
– ‘tgeen omtrent drie uuren van de rivier Garigliano word gerekend – strekte zich
eertyds de groote stad Minturno, by welkers puinhoopen de gemelde stroom, die het
landschap Lavoro van Campagna di Roma afscheid, zich in de Toskaansche of
Tyrrhenische Zee ontlast. By het gezeide amphitheater vond ik een lange waterleiding,
benevens verscheidene ruïnen; anders kan men van deze plaats niets bekennen.
Van hier vaart men over op Gaëta of Cajeta, leggende meestendeel in zee. Deze
stad is genaamd na de voedster van Aeneas, alhier begraven. In het kasteel ziet men
het geraamte van Charles de Bourbon, veldoverste van den keizer Karel den Vden,
gesneuveld op de 6den may 1527 in het bestormen en beklimmen van S. Pieters burg
te Romen. Zyn lighaam wierd herwaarts gevoerd en met dit grafschrift ter aarde
besteld:
Aucto Imperio, Gallo victo, Superata Italia, Pontifice obsesso, Roma capta,
Borbonius hic jacet.
“Hier legt Bourbon die het keizerryk vergroot, den Franschman verwonnen, Italien
overweldigd, den paus belegerd, en Romen ingenomen heeft.”
Men toont hier ook een zekere scheur of kloove in eene rots welke men zegt
gemaakt te zyn ten tyde dat onze Zaligmaaker den geest gaf. ’s Anderendaags morgens
toogen we door Terracina, eertyds een vermaarde zeehaven voor de Romeinsche
schepen, en kwaamen aldus den 16den van de gemelde maand may weder te Romen.

+ zo gauw het licht genoeg was
+ En toen die door hem gevisiteerd was
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IVe Hoofdstuk.
Vertrek van Romen na Livorno. Spel van de balon aldaar. Brug-gevegt
te Pisa. Komst van de Hollantsche Smirnasche vloot te Livorno, daar
den auteur zich op inscheept.
Vertrek van Romen; Astura; Monte Fiascone; Siena; Florence, Pisa,
Komst te Livorno
Zohaast als ik my weder te Romen bevond, begon ik bereidzelen te maken om na
Livorno te trekken, zynde de begeerte die ik had om vreemde gewesten te bezoeken
door het bezichtigen van die pauselyke stad en andere aanmerkelyke plaatsen en
zeldzaamheden zodanig aangegroeid, dat ik my inbeeldde dezelve noit tyds genoeg
te zullen konnen voldoen. +
Ik nam dan op den 16den juny van den jaare 1677 met een avondmaaltyd afscheid
van de bendbroeders met dewelken ik geduurende myn verblyf aldaar den meesten
tyd in vrolykheid had doorgebracht, en zynde des anderendaags morgens door
dezelven met een treffelyk gastmaal buiten de stad onthaald, verliet ik het bekoorlyk
Romen, niet zonder erinnering van alle de vermakelykheden die ik er had genooten.
Wy vernachtten, alzo het reedts laat was, op de eerste post, Astura geheeten, en
kwaamen des morgens weder te Monte Fiascone. Den 19den waren wy genoodzaakt,
door de sware regenen, vier maalen de rivier Rigo te passeeren, komende des avondts
te Siena en den volgenden morgen tot Florence.
Hier verbleeven wy tot den 28sten, op welken dag wy te Pisa aankwamen, alwaar
ik – behalven verscheidene andere fraayigheden – aanmerkenswaardig vond een
zekeren toorn die zich niet recht opwaarts strekt gelyk andere toorns, maar scheef
staat en met een zonderlinge kunst voorbedachtelick zodanig gebouwd is. In voorige
tyden is alhier de haven van Florence geweest.
Den 29sten bevonden wy ons te Livorno, welke plaats my om meer als eene redenen
zo wel beviel, dat ik er my een gantsch jaar ophield. ’t Is een zeer vermaarde zeehaven
alwaar men dagelyks veele schepen ziet af- en aanzeilen.

Spel van de balon; Brug-gevecht tot Pisa; Komst van de Hollantsche
Smirnasche vloot te Livorno, daar den Auteur zich op inscheept
Het spel van de balon gaat hier in de vastenavond-tyd geweldig in swang. ’t Bestaat
in twee partyen, waarvan yder zoveel meester van de bal tracht te worden, dat hy ze
over de andere party heen slaat. De plaats, dienende tot een perk, is rondom met een
koorde bespannen, en het spel vermakelyk om aan te schouwen.
Terwyl ik my te Livorno ophield, toog ik na Pisa om het brug-gevecht aldaar te
zien. De stryders komen geharnast, met stormhoeden op, en hebben ieder haar vaandel
welke op beyde de einden der brug, die tamelyk breed en lang is, geplant worden. ’t
Gevecht geschied met sekere daartoe gemaakte houten welke hen over den arm heen
+ dat ik meende nooit genoeg tijd eraan te kunnen besteden
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komen en eraan vast zyn, waarmede zy malkander zo louter + kloppen dat ik er
ettelyken met bebloede en vermorzelde koppen zag wegdraagen. d’Overwinning
bestaat in het vermeesteren van de brug, op de zelve wys als het vuistgevecht te
Venetien tusschen de Castellaanen en de Nicolotten.
Myn verblyf te Livorno, hoewel de stad my heel wel aanstond, zoude echter geen
geheel jaar geduurd hebben, indien ik niet op de Hollantsche Smirnasche vloot had
leggen wachten met dewelke ik my na Turkyen meende te begeeven. Deselve kwam
eindelyk, en ick socht gelegentheid om vriendschap te maaken met den heer
commandeur Jan Minne, voerende het schip ‘De Prins te Paard’, waarin myn oogmerk
bereikt hebbende + bereidde ik my tot d’overtocht.

+ hard
+ en toen ik mijn doel daarbij bereikt had
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Ve Hoofdstuk.
Vertrek van Livorno. Gelegenheid + van verscheidene eilanden in de
Middellandsche Zee en d’Archipel. Aankomst te Smirna.
Vertrek van Livorno; Elba, Capri, Planosa,Monte-Christo; Ischia;
Monte-Grego
Wy vertrokken dan van Livorno op den 10den juny 1678 met een oost- tot zuydenwind,
zynde twee oorlogschepen en dartien koopvaarders in geselschap. Des anderendaags
morgens bevonden wy ons tusschen Elba en Capri en kreegen ook d’eilanden Planosa
en Monte-Christo in ’t gezicht. Den 12den bevonden wy ons tusschen dezelve en
hadden des avonds Monte-Christo W.Z.W. van ons. Den 13den zagen wy verscheidene
zeilen en vermoedende dat het misschien Franschen mochten weezen, maakten wy
ons klaar of de nood aan den man kwame. Maar na weinig tyds bevonden wy het
een vloot Engelsche schepen te zyn, sterk vierendartich zeilen waaronder negen
koningsschepen onder ’t gebied + van den heer admiraal Narbourg, keerende terug
van Smirna, Scanderona en Zante. Wy lieten het dryven + om haar in te wachten.
Middelerwyl kwam een chaloep + met eenige officieren na ons toe roeyen teneinde
onsen commandant na eenig nieuws te vraagen; waarover geantwoort zynde
vervolgden wy weder onze reise.
Des morgens van den 14den kreegen wy een swaare donderbuy die ons de zeilen
deed inneemen. Den 15den scheidde van ons geselschap het schip ‘de Nicolaas’
gedestineerd na Napels, hebbende toenmaals het eiland Ischia ten N.O. ’s Namiddags
liet de commandeur de witte vlag van de nok der bezaansroede waayen, tot teken
van een algemeene pitsjaaring. + Wy lieten het derhalve dryven totdat de besluiten
genomen waren; waarna de cours weder voortzettende kreegen wy des avonds
Monte-Grego N.O. ten N. + tien à twaalf mylen van ons. + Den volgenden morgen
pisjaarden wy nogmaals, zettende wyders onse cours Z.O. aan na Messina. Hier
scheidde een Engelsche fluit, verordend na Malta, van ons.

Stromboli; Panasi; Milazzo, Pharo van Messina
Des nachts zagen wy den berg Stromboli branden dien ik in deze gedaante aftekende,
gelyk uit de nevenstaande figuur te zien is, getekend met het getal van 1 omdat
dezelve de eerste is, sullende de volgende prentverbeeldingen alle aldus met haar
getal gemerckt worden.
+
+
+
+
+
+
+

ligging
bevel, heerschappij
wij namen de zeilen in
sloep
overleg, beraadslaging
Versta: N.N.O.
Ruim 20 km.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

’s Morgens den 16den liepen wy tusschen d’eilanden Panasi en Stromboli door. Van
dezen brandenden berg werd verhaeld dat degeenen die daar dicht omtrent komen,
een afgryselyk gehuil hooren, ‘twelck veele lichtgelovigen doet waanen, dat aan den
top van dezelve de mond van de hel zoude weezen. Maar de natuurkenners houden
het voor zeker dat dit gehuil of geloey nergens anders uit voortspruit als uit het geweld
der winden, welke zich in de holen die de zee daarin gemaakt heeft, verzamelen en
hier en daar gestut wordende alsoo dat schrikkelyk geluid veroorsaaken.
's Middags bereikten wy Sicilien en aldaar den hoek van Milazzo, en tegen den
avond bevonden wy ons dicht onder het pharo + van Messina, alwaar wy binnen het
naauw + op veertien vademen waters het anker lieten vallen. Deze doortocht is wegens
de engte zeer gevaarlyk vermits de twee uitterste hoeken (van het vasteland en van
het eiland) als tot malkander loopen. “t Was ook een groot geluk dat in het ankeren
niet eenige van ons

+ vuurtoren
+ zee-engte
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tegen malkander aandreeven, om hetwelke te vermyden wy genoeg te doen hadden,
vertoonende zich als de prent, geteekent 2.

Scylla en Charybdis
Hier omtrent heeft men de Scylla en Charybdis welke voor dezen zo veel stoffe aan
de poëeten hebben gegeeven, omdat by ouds + deese engte zoo gevaarlyk geacht
wierd. Scylla is een rots, leggende op den oever van de zee tegenover het pharo.
Charybdis strekt zich daar recht tegenover, by de haven van Messina. ’t Is er niet
gevaarlyk dan als de stroomen tegen malkander aan botsen, ‘tgeen de schepen doet
draaijen en eindelyk te gronde gaan. Maar buiten twyffel is er in voorige tyden het
gevaar grooter geweest, toen men de zeevaart zo wel niet verstond en de schepen
door swakheid van hun gestel het geweld der baaren niet konden verduuren. ’t Meeste
perykel zegt men in ’t midden te zyn, ‘tgeen gemeenlyk gemyd word. Maar om de
waarheid te zeggen, de haven zelve is er niet t’eenemaal vry van.
De poëet Virgilius geeft er een schrikkelyke verbeelding af, wanneer hy zich in
het darde boek van zyn Aeneis aldus laat hooren:
Dextrum Scylla latus, laevum implacata Charybdis
Obsidet, atque imo barathri ter gurgite vastos
Sorbet in abruptum fluctus, rursusque sub auras
Erigit alternos, et sidera verberat undâ
“De booze zeeplaag Scyl bezet de rechte zyde:
“Charybdis, noit verzaad, bezet de slinkerhand,
“En slorrept drywerf fel de golf in ’t ingewand
“Des diepen maalstrooms, en zy braakt ze drywerf weder
“Ter keele uit in de lucht, en geesselt t’elkens wreeder
“De starren met haar schuim.

+ vroeger
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Sicilien
Het eiland Sicilien, omtrent vyftien mylen van Italien gelegen, + word voor het
voornaamste eiland van de Middellandsche Zee gehouden, begrypt over de seventig
mylen in den omvang + en is zeer vruchtbaar in koorn en kostelyke wynen; maar aan
d’andere kant weder veele zwarigheden onderworpen van de Montgibello of den
berg Aetna die byna gestadig een meenigte van vuur uitbraakt en de landeryen wyd
en zyd met de assche der verteerde stoffen bedekt; en werd ook zeer bekommert door
d’aardbeevingen die daar dikwils schrikkelyke verwoestingen aanrechten.
Den 20sten ’s morgens wierd het anker opgewonden en d’uiterste vlyt aangewend
om door het naauw te laveeren. Ondertusschen roeiden sommige van het volk met
de boot na Messina om eenige verversching in de stad te gaan koopen. Maar zy
mochten niet aan land komen, ter oorzaak dat ze geen pratica of verlof daartoe, uit
kragte van gesondbrieven, hadden.

Cabo Dell’ Armi; Cabo di Spartivento; Montgibello; Zante; Cabo di
Matapan; Cerigo; Cerigotto; Milo; Antimilo; Anania; Cabo d’Angelo;
Cerigo
‘s Avonds hadden wy Cabo dell’Armi ten oosten van ons, en ’s morgens daaraan
Cabo di Spartivento, en Montgibello ten westen. Den 24sten scheidde een Venetiaansch
schip (‘De Ladder Jacobs’ geheeten, gedestineerd na Venetien) van ons. Den 26sten
kreegen wy het eiland Zante in ’t gezicht. Den 28sten waren wy digt onder Cabo di
Matapan en liepen des middags tusschen Cerigo en Cerigotto door. Den volgenden
morgen zagen wy d’eilanden Milo, Antimilo en Adania ten noorden. Hier scheidde
van ons het schip ‘Nassau’, verordend na Scanderona. Den 30sten ’s morgens ontdekten
wy een zeil en maakten er jacht op, dog staken na drie glazen + weder by, zynde
alsdoen tusschen Cabo d’Angelo en Cerigo.
Cerigo, het eerste eiland in d’Archipel of Egeïsche Zee, beslaat omtrent zestien
mylen + in ’t rond en is maar een goede myl van het vasteland van Morea + afgelegen.
’t Was voor dezen Cythera genaamd en (zo eenige zeggen) het eerste land ‘tgeen
Venus bewoonde, om welke

+
+
+
+
+

Bijna 28 km.
Ca. 130 km.
na anderhalf uur
Bijna 30 km.
de Peloponnesos
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reden haar te deser plaatze een tempel wierd gebouwd dicht aan de zee, van welke
(na eenige zeggen) de puinhoopen noch te zien zouden zyn.

Falconera; Carovi; Bellepola; S. Giorgio d’Albore; Sermina; Zea; Serfori;
Sifanto; Argentiera
Den eersten july bevonden wy ons tusschen d’eilanden Milo, Antimilo, Falcerona,
Carovi en Bellepola; zagen den 3den S. Giorgio d’Albore, Sermina, Zea, Serfori,
Sifanto, Argentiera, Milo en Antimilo, komende wyders dicht onder Serfori alwaar
de koopvaardyschepen de vlag lieten waaijen om op de ree te loopen, ‘tgeen des
namiddags tusschen Milo en Argentiera geschiedde, leggende op acht vademen
waters. + d’Inwoonders zeiden ons hier dat er voor zeven à acht dagen acht Algiersche
rovers ten anker hadden gelegen, doch dat ze weder na Constantinopolen waren
vertrokken.

Gelegenheid van Argentiera en Milo
Argentiera legt op een hooge berg, een klein uur gaans van de zee. Van buiten gelykt
het redelyk fraay en sterk doch van binnen is het zeer arm en elendig, vermits deze
rampzalige eilanders gestadig dan door deze, dan door geene kapers geplaagd worden.
Milo strekt er zich recht tegenover, ter verte van omtrent een half uur roeijens. ’t
Is een tamelyk groot eiland, overvloedig van alle dingen en inzonderheid van wynen,
van welke d’inwoonders (zynde altemaal Grieken) een groote menigte verhandelen.
Men ziet hier verscheidene sulfermynen en een warm bad. De plaats zelve, vry beter
van behuizing als Argentiera, legt twee uuren gaans landwaart in, in een vlakte. De
Griekinnen, met dewelken wy ons terloops vrolyk maakten, schepten groot vermaak
in ons te hooren spreeken, en wy niet minder in de vreemde gebaarden die zy
aanrechteden. +
Wy verbleeven er des nachts ten huyze van den consul, zynde een Griek van het
eiland, daar wy – alzo ons gezelschap tamelyk groot was – een kermisbed op den
grond lieten bereiden. Doch de rust wierd ons door een meenigte van hoenderluizen
en ander ongedierte benomen, weshalven wy genoodzaakt waren den tyd op een
andere wys door te brengen.

Sifanto; Paris; Antiparis; Delos; Zira; Tino; Micona
Den 4den met het krieken van den dag begaven wy ons weder t’scheep, lichteden het
anker en verlieten deze eilanden. Midlerwyl was onze boot om water geweest, en
door de harde wind deszelfs mast gebrooken.[BA/13] Den 5den voegde zich een
+ Ca. 14 m.
+ in het rumoerig gedrag dat zij vertoonden
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Venetiaansch schip by ons, insgelyks na Smirna verordend, ‘tgeen wy bevonden het
zelve te zyn daar wy den 30sten der voorgaande maant jagt op hadden gemaakt. Den
7den tegen den avond kreegen wy twee zeilen in ’t gezigt, en des nachts een zeer felle
stooker, wendende het over en weer tusschen d’eilanden Sifanto, Paris en Antiparis.
+
Den 10den ’s morgens bevonden wy ons by het zuidereinde van Delos, alwaar de
marszeilen binnen raakten, en des middags omtrent Zira komende dreven we door
stilte. Tegen den avond kreegen we een dondervlaag en maakten weder zeil.
’s Morgens met den dag verhefte zich een schrikkelyke donder en blixem, vermengd
met een meenigte van hagelsteenen zo groot als stuitknikkers. + By deze gelegentheid
verloor onze vice-commandeur, capitein Meegang, voerende het schip ‘Harderwyk’,
zyne groote bramsteng, benevens een gedeelte van de groote steng. Ook wierd door
den donder een stuk uit zyne groote mast weggeslagen, gelyk mede een marmerblok,
leggende in ’t ruim, aan stukken; mitsgaders hy zelve, gezamentlyk met zyne
stuurlieden (staande met malkander over dit onweer te spreeken) onder de voet
geworpen, en eenige van zyn volk beschadigd.
Komende onder het eiland Delos wendden wy het + over en weer, naderden des
avonds aan Tino en kreegen des nachts een stilte. Den 12den hebbende den hoek van
het laatstgenoemde eiland, begon de wind weder uit het noorden te blaazen met een
braave koelte en lieten de schepen de vlag waaijen

+ een zeer felle stormvlaag die het schip tussen de eilanden Sifanto, Paris en Antiparis over
en weer liet drijven
+ stootknikker
+ Sc. schip.
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om onder Micona te loopen, daar wy op zesentwintig vademen waters ten anker
kwamen. + Dit eiland word gezegt de geboorteplaats van Helena te zyn, ter welkers
gedagtenis de vrouwen hier alsnoch een helenas-beeld van goud, silver of ander
mineraal om den hals draagen. Micona legt vlak aan zee, zynde een slegt plaatsje en
geheel onnosel + van huizing.

Delos, en overblyfselen van oudheden aldaar
Niet ver van hier strekt zich het vermaarde eiland Delos, zozeer beroemd door de
poëeten, ‘tgeen omtrent veertienduisend schreden in den omring heeft. De
nieuwsgierigheid dreef ons aan om het te bezichtigen, doch wy vonden het zeer
jammerlyk gesteld, zynde door d’aardbevingen t’eenemaal verwoest. Tegenwoordig
onthoud er zich geen mensch en is daar ook geene gelykenis van gebouwen meer te
vinden, tot zoverre dat men nauwelyks de plaats zou kennen daar weleer die vermaarde
tempel van Apollo gestaan heeft, indien er niet eenige puinhoopen en een menigte
stukken en brokken van marmere kolommen blykteken af gaven. ’t Beeld van Apollo
zelf legt daar noch ten deele, zynde de romp van het lighaam en een gedeelte der
dyen. ’t Overige is door de nieuwsgierigen die daar nu en dan zyn aangekoomen,
weggevoerd, onder welk getal ik my ook wel mag rekenen dewyl ik er mede tot
gedachtenis een stuk afhakte. Benevens het gemelde beeld legt ook dat van Diana
van gelyke gestalte. ’t Zyn uitstekend groote beelden geweest, gelyk aan
d’overgeblevene rompen genoegsaam te zien is.
Aan de zeekant vond ik ook noch een menigte van kolommen, ter plaatse daar
voor dezen het arsenaal of wapenhuis gestaan heeft, aan dewelken de galeyen
vastgemaakt wierden, mitsgaders een groote puinhoop van het huis van Philippus,
koning van Macedonien, alsmede drie marmere kornissen + die mogelyk aan den
ingang geweest zyn, daar men noch eenige Grieksche woorden en letteren in
gehouwen ziet, betekenende ‘Philippus, koning van Macedonien’.
In het gebergte ontmoet men een redelyk groote vlakte, rontom dewelke men noch
eenig muurwerk kan bekennen, dienende tot bewys van dat het weleer een
amphitheater of schouwburg is geweest. Ik begaf my wyders op een hoogen berg
daar in voorige tyden een groot kasteel gestaan heeft – tegenwoordig t’eenemaal
verwoest – ‘tgeen men acht gesticht geweest te zyn door de republyk van Athenen.
Onder alle deze puinhoopen van oudheden vertoont men ook noch alhier een steen
van ongemeene grootte, op de manier als een zark, dien men my zeide dat het volk
van Nixia tot een geschenk aan de beelden van Apollo en Diana zou hebben gezonden,
mitsgaders een zeer groote waterbak.

Thieno; Vermeestering van een Fransche Polaker
+ Ca. 45 m.
+ onbeduidend
+ kroonlijsten (Fr. corniches)
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Tegenover Delos legt het eiland Thieno, behorende onder de republyk van Venetien.
Hier ziet men op den top van een berg een zeer groote en onwinbare sterkte, ter
oorsaak dat er maar een mensch gelykelyk kan inkomen. ’t Eiland is redelyk volkryk
en heeft eene stad en twee-en-sestig dorpen. Doch ik heb er niet in geweest vermits
er niemand, zonder zeven dagen pratica + gelegen te hebben, binnengelaten mag
worden, weshalven ik het gezicht maar van buiten heb genooten.
Terwyl wy te Micona lagen, namen wy met de boot en chaloup des nachts, zonder
eenige bloedstorting, een Fransche polaker + van omtrent seventich last, doch
ongelaaden. ‘k Was op verzoek van den heer commandeur met den opperlieutenant
in de boot getreden. De Grieken die erop waren zeiden dezelve van de Franschen
gekocht te hebben en tot Scio t’huis te hooren. Zy wierd ook, kort nadat wy te Smirna
waren gekomen, weder vry gelaaten.
Geduurende ons verblyf aan het gemelde eiland Micona zocht ik na eenige
Grieksche paters om te

+ wachtend op verlof om binnen te lopen
+ koopvaarder
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bezoeken of ik door derzelver behulp niet deze of geene antiquiteiten konde bekomen,
en hebbende eenen aangetroffen die my zeide dat hy op het eiland Delos een beeld
onder d’aarde had leggen ‘tgeen daar al vier jaaren door hem was bewaard geweest,
met byvoeging dat, indien ik genegen was om hetzelve met hem te gaan bezien en
volk van het schip wilde medeneemen om het op te graven, hy my ter plaatse zou
brengen daar het lag, ging ik er den commandeur aanstondts af verwittigen.
Ik kreeg dan eenige matroosen mede en bevond het een vrouwebeeld te zyn, weynig
kleynder als het leven, zynde een basrelieve op een grooten steen, van tamelyk goede
hand gemaakt doch hier en daar wat beschadigd. Wy kwamen overeen wegens de
prys, te weeten voor den heer commandeur, die het na Holland wilde voeren, latende
het wyders dus opgegraven leggen, in de meening van het terstond met de boot te
laaten afhaalen.

Geschil van den Commandeur Minne met een Schipper wegens een zeker
beeld
Ondertusschen, terwyl wy vertrokken waren, komt er het volk met de boot van den
schipper Dirk Verburg (een van onze smirnaas-vaarders) welke het beeld aldus
vindende en zich inbeeldende een gelukkige ontmoeting aangetroffen te hebben,
aanstondts raadslaagden om het na de zeekant te arbeiden en aan hun boord te brengen.
d’Onsen vonden hen op hunne aankomst dan hiermee bezig, waarop onzen lieutenant
hen zyne order van den commandeur te kennen gaf. Zy echter wilden het beeld aan
hun schip brengen, ‘tgeen de lieutenant – ‘k weet niet door welk een soort van
onnoselheyt, dewyl hy het genoegsaam kon beletten – toeliet.
De commandeur hierover t’eenemaal misnoegd, stuurde straks iemand aan den
voornoemden schipper, met verzoek dat hy het beeld beliefde weder te geeven, alzo
hy het gekocht hebbende d’eigendom daaraf aan hem toebehoorde. De schipper paste
ten antwoord dat zyn volk het had gevonden en hy het derhalven meende te behouden.
Terstont volgde dan een tweede bezending, met order om aan den schipper te
zeggen dat (byaldien hy het niet wilde geloven) hy den pater zelfs, van wie het
gekocht was, benevens de getuigen aan zyn schip zou stuuren, en in alle geval dat
hy ’t weder wilde hebben. De schipper, even trots als vooren, liet terugbrengen:
indien den commandeur het beeld wilde hebben, dat hy het uit zyn schip moest komen
halen.
Des morgens wierd dan het anker gelicht en, leggende nu boort aan boort, den
zelven eisch gedaan, waarop de schipper, blyvende in de kajuyt, ten antwoord gaf:
wil de commandeur het beeld hebben, zo moet hy het luik openslaan en het eruit
halen. ’t Geschiedde aanstonts; men heisde het beeld over en zeilde weder van boord.
Doch hoe deze zaak naderhand in het vaderland opgenomen mag weezen, is my
onbekend.

Scio; Ipsera; aankomst te Smirna
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Den 14den van de gemelde maand july, na de middag, liet men tot teken van vertrek
de blauwe vlag waayen, een schoot lossen en stak onder zeil. Den volgenden morgen
lagen wy onder het eiland Scio, zonder te konnen vorderen. Den 17den geraakten wy
boven d’eilanden Scio en Ipsera en wakkerde de wind des morgens zodanig, dat wy
na de middag aan het waterkasteel van Smirna ten anker kwamen, daar wy in het
opzeilen van de golf den Venetiaanschen admiraal benevens vyf andere oorlogschepen
achter het eerste eiland sagen ten anker leggen, wachtende twee Venetiaansche
koopvaarders welke voor Smirna zeilrede lagen en des anderendaags ’s morgens met
het krieken van den dach vertrokken.[BA/14]
d’Oorlogschepen blyven een goede kanonschoot buiten dit kasteel leggen om niet
in de macht der Turken te zyn. ’t Is twee goede uuren van de stad afgelegen en
vertoont zich zodanig als in de nevenstaande figuur by het 1.tal te zien is +, zynde in
’t verschiet, uit het schip afgetekend, van waar zig Smirna

+ bij het cijfer 1 te zien is
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selfs in ’t verschiet als op num. 2 vertoonde, en een kasteel op de hoogte, gelyk num.
3 uitwijst.

Omtrent het waaterkasteel zyn veele huisen die alle door de Turken werden bewoond
en byna een dorp verbeelden. ’t Kasteel zelve legt regt aan de mond van de golf. ’t
Is niet lang verleden dat dit kasteel aldaar gebouwd is, en zegt men dat zy reeden
genomen hebben om hetzelve aldaar te plaatsen uit een byzonder voorval, ter
gelegenheid dat zekere Armenier tollenaar, zijnde tot Smirna, genaamt Anton Silbi
en een zeer rijk man weesende, door eenige havenie of valsche beschuldiging wierd
betigt, en door ordre van den Grooten Heer + na Constantinopolen ontboden,
waarschynelijk (en buiten alle twijffel) om hem tegelyk van zyn hoofd en goederen
te berooven, gelyk gemenelyk aan dusdanigen te doen by haar gebruikelyk is.
Hiervan wierd de voornoemde Anton Silbi door ymant van zijne vrienden intijds
verwittigt met een voorloper, die op den weg de post van den keiser voorby streefde.
Deeze tollenaar zulks vernomen hebbende, begaf zig aanstonts t’scheep en vertrok,
zonder dat ymand hem ‘tzelve konde beletten, alles dat hem mogelyk was
medevoerende, en nam zyn wijk op Livorno alwaar hy zyn woonplaats nam. Hier
was hy nog terwijl ik my aldaar ophield, levende in zijne huishouding geheel op de
Turksche wijse met zijne bedienden, die alle Turksche slaven waren, zoowel zyn
koetzier als huisknegten, alsmede verscheide Turksche slavinnen. En het was
voorbedagtelyk tot spijt der Turken dat hy zig daarvan deed bedienen. Waarom + dan
ook de Turken zedert die tyd noit tot het ampt van tollenaar anderen als Turken
gebruikt hebben, en dit kasteel gebouwd om te beletten dat geen schip uit de haven
zoude konnen vertrekken, zonder aan die van het kasteel eerst te vertonen haar teskrèe
+ De Turkse sultan.
+ En om die reden

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

of paspoort, dat zy den tollenaar voldaan hebben. En zyn alle schepen genoodzaakt
digt by het kasteel heen te varen, doordien het weinig van daar te ondiep is, waardoor
hetzelve ook zeer bekwaam is om alle vyanden het inkomen van de golf te beletten.
Uit der zee en van buiten komende en dit kasteel gepasseert zijnde, zeylt men de
golf in, regt op Smirna aan, en vertoonen zig aan wederzyden uitnemend hooge
bergen en vermakelyke bosschen, werdende deze haven gerekend omtrent agtien
uuren in zyn omtrek te hebben.
’t Gemelde waterkasteel is alleen van vierkant muurwerk gemaakt, daar een kleine
graft omloopt; de sterkte bestaat allenig in het geschut. Buiten desselfs muuren ziet
men een byzonder groot stuk kanon daar een mensch bekwamelyk kan inkruipen,
met hetwelke zy – terwyl ik by toeval op het schip van den heer commandeur was
– verscheide schoten deden met byzondere groote steenkogels. Doch zy deeden het
alvorens den commandeur aanzeggen, tot waarschouwing of hy zyn schip wilde aan
een zyde halen om alle ongemak voor te komen. Maar den konstapel + van ons schip
de stelling van het geschut gezien hebbende, oordeelde zulks onnodig te zyn, behalven
dat + onse zeelieden onder malkanderen disputeerden of den kogel het schip wel
zoude konnen bereiken. Maar het stuk geschut gelost werdende, vloog de kogel, die
wy door zyn grootte bekwamelyk benevens het schip zagen heensnorren, een groot
stuk weegs in zee, daar hy zig weder tot twee à drie verscheide reizen uit opgaf,
waterende + aldus wel zoo verre voorby ons schip als wy van het kasteel af lagen en
diende dezelve ons niet veel nader gekomen te zyn.
’t Gene my deed zeggen dat, indien er veel geschoten zoude werden, ik my liever
met de chaloup aan land wilde begeven om eenig wild te gaan schieten, niet konnende

+ opzichter over het geschut op een oorlogsbodem
+ naast het feit dat
+ te water rakend
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zien wat behagen te scheppen was in zoodanigen noodeloozen gevaar, en dat veeleer
voor roekeloosheid als dapperheid houdende.

VIe Hoofdstuk.
Pest te Smirna. Voorzorg der Franken tegens dezelve. Beschrijving
van Smirna, benevens eenige aanmerkelijke byzonderheden nopende
de manier van leven aldaar. Gelegentheid voor den autheur om na
Ephesen te gaan.
Pest te Smirna
Leggende hier onder het waterkasteel ten anker vernamen we dat de pest zeer sterk
te Smirna geregeerd had en er ook nog hier en daar eenige overblijfselen van desselfs
woede vernomen wierden. Weshalven de kooplieden al schoorvoetende hunne huizen
naauwlyks begonden te openen, die dus lange + waaren geslooten geweest. Inderdaad
’t had reden, want binnen den tydt van drie maanden waren in en omtrent de gemelde
stad over de dartigduizend menschen door die ziekte weggerukt.
Ik oordeelde het dan raadzaam my nog eenige dagen te scheep te houden, dog dit
kon niet anders als verdrietig vallen + en dreef my ’t verlangen om weer voeten aan
land te zetten (na zo lange op zee geweest te zyn) eindelyk na veertien dagen draalens
uit het schip, en deed my een besluit nemen om een ruimer verblyf tot Smirna te
zoeken.
Hier aangekomen ging ik aanstondts den heer Jacob van Dam, consul van de
Hollandsche natie, begroeten en volgens de manier van die landen zyne bescherminge
verzoeken.[BA/15] Ik vond hem te zyn een zeer beleefd heer van wien ik by verscheidene
gelegentheden veele gunsten heb genooten.
Ik had reedts tevooren in de stad geweest dog dezelve weinig bewandeld, vermits
het zeer gevaarlyk was. Want de Turken – niettegenstaande de menigvuldige
ondervinding van de besmettelykheid dezer ziekte – schroomen niet evenals voorheen
by malkander te komen en een onbekommerde verkeering + te houden. En gelyk zy
haar zelven niet vermyden, nogte + ook malkanderen in hunnen ommegang
verschoonen +, geven zy ook geen de minste verschooning aan de Franken +, die zy
om dezelve te kwellen en te doen verschrikken meenigmaal voorbedagtelyk zouden
op het lyf loopen, niettegenstaande zy wisten reeds de kwaale op het lyf te hebben.
Deese onbesuisde drift van haar zelfs in de besmettinge onvertsaagd en
onbekommerd te toonen – voortspruitende wel uit een goeden grond, namentlyk het
vertrouwen op Gods voorzienigheid over haar leven en dood, dog die geweldelyk +
verkeerd van hun toegepast werd – doet er onder haar meenigen sneuvelen wanneer
+
+
+
+
+
+
+

die zo lang
maar dit kon alleen maar vervelend zijn
omgang met elkaar
noch
ontzien
westerlingen
in hevige mate
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by hun dit vuur begind uit te bersten. Gelyk dan mede in en ontrent de stad Manassia
(omtrent acht uuren van Smirna gelegen) binnen den gemelden tyd over de
dartigduizend perzoonen aan dese kwaale waaren gestorven.
Ondertusschen, hoewel de Turken geene vrees voor deze schrikkelyke bezoeking
schynen te betoonen, is d’elende welke men by dusdanige gelegentheden hier te
lande ziet, niet te beschryven. Het gekryt en gekerm duurt nacht en dag, zulks dat
men byna niet een oogenblik is zonder hetzelve te hooren, en als er iemand komt
t’overlyden koopen ze zekere lieden met geld, welke voor een tyd (tzy langer of
korter, na dat + men bedongen heeft) zoowel by nacht als by dag een afgryselyk
misbaar en gehuil maaken onder het gestaadig wegdraagen van meenigte lyken der
verstorvenen. Waerlyk een droevig

+ naargelang dat
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schouwburg + voor degeenen die het moeten bywoonen.

Voorzorg der Franken tegens dezelve
Maar zelden word iemand van de Franken of Europische Christenen door deze ziekte
aangetast, mogelyk omdat zy gehoorsaamen aan die lesse die zegt ‘dat men de plaagen
moet myden daar ze vallen’. Om hierin alle mogelyke voorzichtigheid te gebruiken,
vertrekken zich meest alle de kooplieden, zoo Engelschen, Franschen, als Hollanders,
’t zy in eenig bygelegen dorp daar de pest zich het minste doet gevoelen, ofwel in
hunne eigene wooningen, sluitende dezelve rondom dicht toe, zonder die (zo lang
als zy hooren dat het gevaar nog niet over is) te openen of ymand in te laaten. Alles
wat zy van buiten tot hunne behoefte van nooden hebben, word voor het huys in een
mande, welke zy met een touw uit de venster neederlaaten, gelegt en opgehaald en
wyders, eer zy het gebruiken, in het water gesteeken of berookt, na dat + de dingen
het vereischen. Om de swaarmoedigheid te beter aan een kant te zetten en zich vrolyk
en lustig te maaken – want men denkt dan nergens anders op, vermits alle koophandel
t’eenemaal stilstaat – voegen zich de huisgezinnen gemeenlyk by malkander en
sluiten zich aldus gezamentlyk op.

Beschryving van Smirna
Wat de stad Smirna belangt, de inwoonders zeggen dat ze door Tantalus gesticht en
naderhand Smirna genaamd is na eene der Amazonen, welke in Asia komende deze
stad vermeesterden. Langen tyd daarna wierd ze door eenige aardbevingen gansch
en al verwoest doch door Marcus Antonius, om de bequaamheid van de haven, dichter
aan de zee herbouwd.
Deze stad, door de Turken tegenwoordig Ismyr geheeten, beroemt zich van de
geboorte aan den poëet Homerus gegeeven te hebben, en dese was eertyds eene der
zeven hoofdkerken van Asia, daar in d’Openbaring van gesproken word. Zy is tamelyk
groot, en gebouwd tegen het hangen van een berg na ’t westen geleegen, gelyk blykt
uit de nevenstaande afbeeldinge.

Smyrna
+ schouwspel
+ naargelang dat
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Men ziet er noch verscheidene ruïnen van d’oude stad, inzonderheid op den berg de
muuren van het kasteel, aan de oostzyde van de stad gelegen, welk maakzel de Griekse
keisers werd toegeschreven. Daarbinnen is een kleyne moskèe die men meent voor
dezen een kerk geweest te zyn aan den Heiligen Johannes toegewyd, aan desselfs
kleen portaal zyn noch twee pilaren, na de Corintische ordre gebouwd. Daarbenevens
is noch een gewelf dat door verscheide pilaren onderstut werd.
Buiten, boven aan de poorten van het kasteel, ziet men noch – hoewel ten deele
geschonden – de gezeide Amazone, zynde een half borststuk in marmer gehouwen,
gelyk als men dezelve op de medalien vind die ik zelve van zilver noch hebbe
medegebragt. Men vind er ook op welke aan de eene zyde ’t afbeeldsel der Amazone
gevonden werd en op de andere zyde een dobbele dubbelde byl en schild afgebeeld
zyn, gelyk dezelve hiernevens gezien werden.
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De onkundige daar te lande verhalen dat het zelve beeld aan ’t kasteel zoude
verbeelden de koninginne Semiramis, of anders een zekere koninginne van Smirna
die ten tyde van den Grooten Alexander zoude zyn geweest. Dit kasteel is getekent
met de cyferletter 1.
Van hier naar beneden gaande ziet men de capelle van Polycarpus en
d’overblyfzelen van zyn graf, daar de 2 getekent staat. Hier omtrent in ’t afhangen
van den berg zyn d’overblyfzelen van een amphitheater of colliseum in hetwelke
men zegt dat St. Polycarpus, leerling van den evangelist Johannes en eerste bisschop
van Smirna, voor de leeuwen geworpen zoude zyn – andere zeggen verbrand –
mitsgaders eenige overblyfzelen van desselfs grafstede daar de Christenen des lands
noch groote eerbiedigheid voor hebben; getekent 3.
Komende beneden, alwaar de 4 gezien werd, staat het tjoske of speelhuys + van
Hagmet aga. Het eerste gebouw aan de stad is een carvassera of woonplaats van
verscheide Grieksche familien; is getekent 5. Eenige huisen der stad inwaarts, alwaar
een stok verbeeld staat met een vlagge bovenaan, is de woning van den consul van
Genua. Dit teken van de vlagge geschied om de schippers die onder haar behooren,
scheep zynde, daar te ontbieden; anders is er de vlagge noit aan, waarin men de 6
ter aanwyzinge ziet.
Het cyfer 7 is de woonplaats van den consul van de Hollantsche natie. Het cyfer
8 wyst het huis van den consul van Venetien aan. Het cyfer 9 het huis van den vizir
Cara Mostafa basja, ‘tgeene het grootste en principaalste van de Frankenstraat is.
Het cyfer 10 de woonplaats van den consul van Engeland, 11 die van den consul van
Vrankryk. 12 is de dogane of het tolhuis, hetwelk een groote of rojale plaats is, daar
alle de goedere gebracht moeten werden.
13 De besesteyn of winkelplaats is een der considerabelste gebouwen van de stad,
daar alle kostelykheden dagelyks gekoft en verkoft werden. 14 is de vizirchan,
betekenende zoveel als een brandvry magazyn, waarin de kooplieden haare goederen
zeker hebben in de vertrekken, door haar gehuurt, zynde yder magazyn van deze
plaats byzonder met ysere deuren en vensters voorzien. Dit gebouw is gemaakt door
den vizir Cara Mostafa basja in de jaren 1677 en 1678.
15 is het oude kasteel. Het teken 16 wyst de haven van de galeijen, zynde een
kleyne boesem of besloten plaats voor de galeijen en Turksche barken. 17 en
daarbenevens de dogane of kleyne tol, alwaar de goederen die in ’t land gesleten
werden, moeten aankomen, te weten die door haar eigen vaartuigen, zoo uit Egypten
als elders, daar gebragt werden.
18 St. Veneranda. Het is een groote streek van den berg, welke dezen naam voerd,
en strekt zich omlaag tot by de graven toe naar de zeekant, alwaar de Grieken en
Armeners haar begraafplaats hebben; getekent 19. d’Engelschen, Franschen en
Hollanders hebben daar omtrent mede haare kerkhoven, en is dat van yder natie in
’t byzonder met een kleyne muur omtrokken; by deze is het cyffer 20 verbeeld. De
begraafplaats der Joden is de benedenste naar de zeekant, alwaar men een menigte
van steenen in de gront gezet ziet, aangewezen met 21.
Onderaan de stad ziet men noch veel groote steenen – zynde eenige overgebleven
brokken van d’oude muur, aan welke veele huizen vastgehecht en aangetimmert zyn
– dat eenige willen van den tempel van Cybele, de moeder der goden, zoude wezen,
dewelke een van de vermaardste van het land was.
+ buitenhuis
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Ten oosten en noorden van de stad loopt de rivier Meles die in voorige tyden beroemd
was, alzo men geloofde dat Homerus daar digtby zoude gebooren zyn. Tegenwoordig
is het als een beek die byna droog is, tenzy dat ze door den regen komt op te zwellen.
Dit water doet twee molens draaijen om de bygelegene tuynen het water te doen
hebben.
Een goede uur van de stad, aan de plainuur of anders vlakte van Hazelaar, zyn
eenige overblyfzelen die men zegt van den tempel van Janus te wezen. Het is een
kleine plaatze die twee ingangen heeft, de eene ten noorden en de andere na ’t zuiden.
Men zegt dat daar omtrent eenigen tyd geleden gegraven wierd en dat er een beeld
van Janus, met twee aangezigten, zoude zyn gevonden, hetwelk door den consul van
Venetien gekogt wierd, waardoor te meerder kan gelooft werden dat het zodanigen
tempel is geweest.
Aan deze zelfde vlakte, omtrent een half uur van Smirna benevens de gemeene
weg +, is het bad van Diana. ’t Zelve is een water of lago hetwelke de zeven
watermolens doet draaijen om meel te maken. Een myle omtrent van de stad en naar
het kasteel gaande meent men de plaats te zyn alwaar het oude Smirna eertyds heeft
gestaan, gelyk men dan aldaar ook nog eenige oude overblyfzelen ziet.
Omtrent deze plaats is het dat de meeste beelden onder de aarde gevonden werden,
gelyk dan ook gebeurt is – terwyl ik my tot Constantinopolen ophield – dat aldaar
vier beelden wierden onverwagt, door het graven van de Turken, gevonden die men
zegt uitstekend fraay te zyn. Dezelve wierden door een van onze kooplieden gekogt,
en om de vryheid te verkrygen van dezelve te mogen vervoeren een geschenk aan
den cady of rigter gegeven.
Het vinden van deze beelden ter ooren van den Franschen ambassadeur Monsieur
de Guillerages gekomen zynde, verzocht dezelve van den koopman die ze gekogt
had, over te nemen, apparent + om d’eere daarvan te hebben en die aan zynen koning
te zenden, hetwelke met beleefdheid door de gemelde koopman wierd afgeslagen.
Eenigen tyd daarna wierden drie van dezelve beelden op een Fransch schip, per
Marseilje, geladen. Welk schip door de Algiersche rovers (als hebbende oorlog met
die natie) genomen zynde, is hetzelve Algiersche schip naderhand komen te stranden
omtrent de kust van Livorno, alwaar de drie gezeide beelden weder wierden opgevist
en verder door de Fransche natie verzonden naa Parys, van waar zy gebracht zyn tot
Versailles daar zy jegenwoordig staan.
Het vierde beeld is naderhand verzonden naa Rouaan, van welke plaats het mede
na Versailles is gebragt alwaar ze jegenwoordig alle vier te zien zyn. Voor ’t laatste
zyn tot Parys ontfangen twaalfhonderd ryxdaalders, en wierd, wanneer deze betalinge
geschiedde, daarby gezegt dat indien de koopman alle vier de beelden had konnen
leveren, hy zekerlyk daarvoor zoude gehad hebben ten minsten twintigduizend
ryxdaalders.
d’Aardbevingen, die tot Smirna zeer gemeen zyn, hebben deze stad tot zes maalen
verwoest, dog om haare bekwaame gelegenheid is ze t’elkens weder opgerecht. De
Grieken des lands vreezen geweldig voor de zevende maal, ter oorzaak van een
zekere voorzegginge, luidende dat ze door dezelve t’eenemaal verdelgt zal worden.

+ naast de openbare weg
+ klaarblijkelijk
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Hier worden noch dikwils verscheide fraaye beelden onder d’aarde gevonden, als
in den jaare 1671 de tombe of grafsteen van Marcus Fabius, Romein, benevens zynen
zoon, in welke gevonden wierden beide de lyken, leggende by malkanderen in ‘t
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harnas of in hunne volle wapenen, welkers opschrift, vertaald zynde, aldus luid:
Marcus Fabius, zoon van Marcus Fabius, (uit de stamme genaamt) Galeria,
toegenaamt Junius, van een-en-twintig jaaren.
Deze grafsteen staat tegenwoordig even buiten Smirna in de tuin van Agmet aga
en diend tot een fontein, vertoonende sich gelyk de volgende prentverbeelding
aanwyst.

Dog het argst is, dat wanneer deeze beelden in de handen der Turken komen te vallen,
dezelve terstond, door het in stukken slaan der hoofden, bedorven worden, want het
stryd tegens hunne wet eenige beelden of gelykenissen te hebben. Ik heb eens, hier
ter plaatze zynde, een steen met bas-relieven behouwen, staande boven de deur van
eens Turks huys in de muur, willen koopen. Dog konnende wegens de prys niet
overeenkomen en krygende de Turk mogelyk een inkeer, wegens beeldwerk aan zyn
huys te hebben, zag ik hetzelve kort daarna t’eenemaal geschonden.
Ik bekwam er echter een waarop eenige beelden gehouwen waaren, van een goede
hand, die door de vice-consul van Athenen alhier gebracht was, dog mede geschonden.
Nadat ik hem gekocht hadde verzond ik hem aanstonds na ’t vaderland, alwaar ik
hem op myn aankomst ook gevonden hebbe, gelyk hy dan noch in myn bewaaring
is en zich vertoond gelyk als
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in de nevensgaande schetse te zien is op het zes-tal +, en betekenen de woorden
ΜΗΝΟΔΩΡΑ ΧΑΙΡΕ
O Menodora vaarwel.
Ende de andere
ΑΝΤΙΟΧΕ ΧΑΙΡΕ
Vaarwel Antiochus.

Welke woorden meermaalen op der Ouden grafsteenen gesteld wierden + opdat de
reiziger, voorbytrekkende ende dezelve letters lezende, zo tegelyk den naam der
overledene mocht erkennen en door ’t uitspreeken van dezelve mocht aangezet werden
om de verstorvene het goede toe te wenschen. ’t Welk de heidensche bygeloovigheid
meinde veel te konnen helpen en toebrengen tot derzelver rust.

Volkrykheid
De stad Smirna is zeer volkryk, begrypende wel omtrent tachtigduizend zielen. Het
grootste getal maken de Turken uit, daaraan volgen de Grieken, na hun d’Armeniers
en Jooden, en eindelyk d’Europische Christenen. Yder van deze heeft volkomene
vryheid in den godsdienst. De Engelsche en Hollandsche natien doen haare godsdienst
yder alle zondagen in haar eigen huis, waartoe zy expres een apartement + houden
en hetzelve als een kerke gebruiken, tot welken einde yder van haar altoos zyn
predikant heeft. De Armeniers en Jooden woonen meestendeel boven in de stad,
+ met het cijfer 6
+ En deze woorden werden meermalen op de grafstenen van de oude Grieken en Romeinen
geplaatst
+ een afgezonderde ruimte
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d’Engelschen, Franschen, Hollanders en andere Franken langs de zeekant, hebbende
voor hunne huizen een lange straat die men de Frankenstraat noemt, en elke natie
haaren eigenen consul.
’t Is de voornaamste zeeplaats van de gantsche Levant. De koopvaardyscheepen
komen tot op omtrent een musketschoot na aan de stad, van waar zy dan de goederen
met de boot en sloep aan land brengen; op welke wys de scheepen ook geladen
worden. De haven doet zig zeer vermaakelyk op, is een groote golf van acht uuren
gaans in den omkring, heeft byna op alle plaatzen bekwaame diepte en ankergrond
en begrypt meesten tyd allerhande zoorten van scheepen waardoor men dagelyks de
nieuwigheden uit Christenryk verneemt.

Vruchtbaarheid enz.
Wat het land rondom Smirna belangt, ’t is ten deele een zeer vruchtbaare vlakte,
bezet met veel schoone vygeboomen, overvloed van wyngaarden en een groote
meenigte van olyfboomen. Allerwegen vind men tuinen en lusthoven, welke van
verre het aangenaamste verschiet ter wereld maaken. De levensmiddelen zyn er
overvloedig en heel goedkoop.
Inzonderheid heeft men aldaar uitstekende goede wynen en gewenschten oly; yder
ok van de wynen (‘tgeen omtrent een kan is) kost omtrent twee en een halve stuyver,
zynde zeer zwaar en delicaat om dezelve met veel water te drinken, zodanig dat men
het water maar met de wyn, die root is, behoeft de couleur te geven.
Gelyk ook treffelyk wildbraad van verscheide zoorten en tot een zo geringen prys,
dat een koppel patryzen gemeenlyk maar vier à vyf stuyvers geld, die in
ongelooffelyke quantiteit werden gevangen en dagelyks door de boeren te markt
gebracht. De bekkafigi, ‘tgeene het delicieuste eeten is dat men bedenken kan, zynder
in groote meenigte, die wy Franken ordinair + zelfs gaan schieten. Haar grootte is
gelyk een gemeene vink, dezelve zyn ordinair zo vet als spek. De frankolinen, die
ruim zoo groot als een patrys zyn, zyn mede zeer smakelyk om te eeten maar men
vind er dezelve zo menigvuldig niet.
De ok, zynde twee en een half pond, osschenvleesch kost ordinair vier stuyvers;
het schaapen- en lamsvleesch vyf stuyvers; de hoenders heeft men yder voor vier à
vyf stuyvers. Waarboven de zee ook noch een

+ gewoonlijk
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menigte van goede visch uitlevert.
De jacht is hier een dagelykze bezigheid en staat een yder vry. Men huird slechts
een schuitje en laat zich aan de zyde van het kasteel, of van Cariljou, aan land zetten,
alwaar ten allen tyden zo veel te jagen valt, dat men om geen wild verlegen behoefd
te wezen.
Als men er onze scheepen heeft, die er doorgaans omtrent drie maanden blyven
leggen, gaat men dikwils met de zegen + visschen en vangen bywylen + zo veel, dat
men er hondert perzoonen mede zoude konnen onthaalen. By deze gelegentheid slaat
men zich doorgaans in het bosch omtrent het waterkasteel neder en bereid er de tafel,
waartoe men alle de noodwendigheden met zich voert. ‘k Heb er verscheide maalen
gasterijen + van meer als vyf-en-twintig perzoonen, onder ’t geluid van trompetten
en andere instrumenten, bygewoond, daar bywylen wel een stokkendans + of iets
anders van de sloeproeijers onder loopt +. En deze vryheid heeft men zonder een
janitzer + by zich te hebben, waarmede men op andere plaatzen in Turkijen
noodzaakelyk verzeld moet wezen.
De Grieken vervoegen zich ook (op eenige van hunne heilige dagen na) buiten in
’t veld, nemende spys en drank met zich, daar men dan onder anderen verscheide
vrolykheden van de Griekinnen ziet bedryven. Men heeft er dagelyks by de kooplieden
fraaye byeenkomsten onder malkander, vermits er allerhande levensmiddelen tot een
zo geringe prys te bekomen zyn. Weshalven men met recht mag zeggen, dat Smirna
een plaats is daar men alles heeft ‘tgeen de zinnen kan verlustigen.

Koophandel
Zo vermakelyk als er de manier van leven is, zo groot is er ook de koophandel, waarin
de Hollandsche negotianten geene de minste, en die van de Engelsche natie gelyk
zyn, door haaren beroemden handel. Werdende door kloeke vlooten, begeleid van
goede convojers, jaarlyks een meenigte Hollandsche lakens en veele andere kostelyke
koopmanschappen daarheen gevoerd, en wanneer dezelve daar aankomen ziet men
duizenden van menschen aan de zeekant verschynen, omdat een gedeelte van de
ingescheepte goederen aan de lieden van dat land (zo Turken, Jooden, Armeniers en
Grieken) toebehooren, oftewel met die natien aanstonds verhandeld werden. Hetgeene
men noit met zodanigen toevloejing van menschen by ’t aankomen van andere
scheepen ziet gebeuren, zelfs niet by het invallen van de Engelsche vlooten, dewyl
de Engelsche scheepen niet anders medebrengen als de goederen welke eigen zyn
aan die natie.
De voornaamste waaren welke door de Christenen van hier werden gevoerd, zyn
Perziaansche zyde (die de Armeniers te lande overbrengen), katoene gaarnen en

+
+
+
+
+
+

een betrekkelijk laag, maar zeer breed visnet.
soms
gastmalen
dans waarbij met stokken gezwaaid wordt
daarbij komt kijken
janitzaar (Turkse elite-soldaat)
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lywaaten + van Magnesia +, geitenhaire kamelotten, gewatert en van uitstekende luister
+
welke te Angoura + – omtrent achttien dagreizens met de karavanen van Smirna –
gemaakt worden en verkocht ter somme van twaalf ryxdaalders tot sestig toe (en
noch hooger naar dat dezelve fraay zyn), tapyten, gepiqueerde + dekkleeden, galnooten
enz. De karavanen komen er omtrent de maanden february, july en october, en
vertrekken ook omtrent den zelven tyd, waartegen een yder zich gereed maakt.
Derzelver tocht tusschen Perzien en Smirna duurt gemeenelyk omtrent zeven
maanden.

Den auteur krygt gelegentheid om na Ephezen te gaan
Terwyl ik my hier ter plaatze ophield, verstond ik dat den heer William Rey, consul
der Engelsche natie, benevens den heer Richard Mondi, commandeur van de aldaar
leggende schepen, van voornemen waaren een reize te doen na Ephezen en eenige
andere der steden van Klein-Asia – aan welkers gemeenten voormaals brieven, in

+
+
+
+
+

linnen
Manisa, ten noordoosten van Smirna.
met een voortreffelijke naam
Ankara.
doorgenaaide, doorgestikte
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het Boek der Openbaringen aan Johannes gedaan, gerichtet wierden – van welke
gelegentheid ik het raadzaam oordeelde my te bedienen.
Ik vervoegde my derhalven by den gemelden heer consul en verzocht het geluk
te mogen hebben van my onder zyn gevolg te begeven. ’t Geen met groote beleefdheid
toegestaan zynde, maakte ik alles ‘tgeen ik op deze tocht van nooden geloofde te
zullen hebben, gereed.

VIIe Hoofdstuk.
Tocht van Smirna na Ephezen. Deerlyke staat van die vermaarde stad.
Ruïnen en overblyfzelen van antiquiteiten. Beschryving van Scala
Nova. Wederkomst te Smirna.
Vertrek van Smirna; Sedequi; Komst te Ephezen
Den 9den october van den jaare 1678, na den middag, namen wy – zynde ons
gezelschap twee-en-tzeventig perzoonen sterk – deze reis aan, en ons verblyfplaats
tot Sedequi, een dorp drie uuren van Smirna gelegen aan een zeer vermaakelyken
oord, om welke reden er ider consul zyn speelhuis heeft vermits dezelve haar aldaar
dikwils komen verlustigen en het vermaak van de jagt genieten. ’t Heeft my goed
gedacht, ter oorzaak dat de plaats zozeer bekend is en dagelyks door Europische
kooplieden bewandeld word, een afbeelding van dezelve hier in te voegen, geteekent
7.

Den volgenden morgen sloegen wy weder op weg, en naar eenige uuren reizens zag
ik aan de linkerzyde van de weg af een ruïne daar ik na toe reed en dezelve bevond
als 8 verbeeld.
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Togen vorder door eenige dorpen en kwamen voor den avond omtrent Ephezen,
‘tgeene by de Turken werd genaamt Aja Suluk, zoveel betekenende als ‘den tempel
van de maan’ die Diana verbeeld, ‘tgeen veertien à vyftien uuren van Smirna word
gerekend. Tusschen Ephezen en Sedequi heeft men een groot gedeelte vlak land, en
niet onaangenaam.
Wy namen onze legerplaats in het bosch ter zyden van Ephezen, alwaar wy onze
tenten nedersloegen, en des nachts alle twee uuren met twaalf man ronde deeden,
behalven + de byzondere wachten die wy uitgesteld hadden om wel op onze hoede
te wezen, dewyl het er niet veilig is en wy alreeds gewaarschouwd waren dat de
Turken ons by den duister meenden t’overrompelen.

Deerlyke staat van die stad; Kerk van St. Jan
Des morgens, als het bekwaam dag was geworden, gingen wy bezien wat er van een
zo vermaarde plaats noch aanmerkenswaardig mogt overig zyn. Maar inderdaad, ’t
is een droevig gezicht, want ik geloof niet dat men een stad in de gantsche wereld
zou konnen vinden, welke zo groote en deerlyke overblyfzelen van haare oude glans
en luister vertoond. Men ziet er niet als verwarde hoopen van marmersteenen,
omgestoote muuren, stukken van kolommen en kapiteelen enz.
’t Geen er tegenwoordig het meest word bewoond is aan d’oostzyde van een zeer
groote vlakte, strekkende zich tot aan d’archipel, en ten zuiden, noorden en westen
met hooge bergen bezet.[BA/16]
d’Oude kerk van den evangelist Johannes die eertyts vier deuren of ingangen had,
heeft er nu maar twee, zynde de twee andere toegemetseld. Men gaat om dezelve in
te komen langs zestien trappen af, onder dewelke een fontein is geweest met drie
kraanen daar men d’overblyfzelen noch van kan zien. In de

+ naast, niet meegerekend
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kerk zyn vier pilaaren van wit en rood porphyrsteen, als gespikkeld of gemarmerd.
Men gelooft dat dezelve aen den tempel van Diana gehoord hebben, alzo men noch
verscheide stukken van dezelve zoort van steenen onder de oude ruïnen vint. Ik
bevond de dikte der gemelde colommen te zyn van twaalf en een halve in ommetrek,
en de hoogte van zesendartig voeten, + zynde yder colomme gehouwen uyt een stuk.
Dezelve ondersteunen het gewelf. Mede zyn er noch twee kleine colommen van
Samos-steen, welken steen zeer hooggeacht wierd.
Buiten om dezelve heeft een galdery geloopen, welkers breedte door vier, en de
langte door zes colommen wierd beslaagen, zynde omtrent het midden verçierd met
een achtkantige fontein waarvan de buitenste omtrek van elke zyde tien voeten
begreep, en de dikte een voet. Deze kerk is met lood bedekt en heeft twee koepels,
doch dewyl ze nu tot een Turksche mosquée word gebruikt, pronkt ze na de
Ottomannische wys met een spitse toorn, uit een der muuren opgehaald. Dit gebouw
is gantsch van marmer, zo van buiten als van binnen, en men zou er kostelyker
overblyfselen van zien indien sultan Soliman niet alles ‘tgeen hy tot het versieren
van zyne mosquée te Constantinopolen dienstig oordeelde, van hier had doen voeren.

Kasteel
Dicht daarby, op een berg, heeft men het kasteel waaraan noch een aloude poort is,
boven dewelke zich een zonderling fraay uitgehouwen beeldwerk of bas-relief vertoont
van verscheidene figuuren, ‘tgeen eenige meenen de bekende historie van den
vermaarden Romein Marcus Curtius te verbeelden, andere de verwoesting van Troyen
en dat men er Hector met de wagen van Achilles rondom de muuren ziet sleepen.
Gissingen, daaruit gesprooten, dat men er zelden dicht genoeg by durft komen om
het met de vereischte naauwkeurigheid te bezichtigen.
‘k Had my al nedergezet om het af te tekenen, doch beginnende my te erinneren
dat ymand van ons gezelschap een blad uit den alkoran, leggende in de gemelde
mosquée, gescheurd had en dat ik bezich was met yts aan een fortres af te tekenen,
‘twelk de Turken geensins willen dulden, wierd ik zodanig door angst en vrees
ingenomen dat ik naauwlyks wist hoe ik weer spoedig genoeg by myn reisgenooten
zou geraaken; de vreeze mogelyk daarom te meer vat op my gehad hebbende omdat
ik byna alleen was en niet meer als van één persoon, dien ik by my had, verseld.
Het gezegde bas-relief is er van drie verscheidene marmere stukken ingemetseld
met zodanig een schikking, dat men duidelyk kan zien dat het oude grafsteenen zyn
geweest die zich zodanig niet hebben willen voegen of men kan bemerken dat ze uit
een tombe, die zowel op de zyden als van vooren met bas-relieven behouwen was,
genomen waren. De eerste dezer gewezene tomben vertoond een bacchanaal, de
tweede een man, van een paard dood gevallen, benevens een ander persoon die, met
een raadsheers tabbaard omhangen, de rechterhand in ‘t hair heeft (betekenende zyne
droefheid over des eerstens ongeval) en de darde een uitgestrekt dood lighaam,
schynende ter aarde gebracht te zyn.

+ Ruim 11 meter.
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Waterleidingen; Strydperk en amphitheater
Tusschen het kasteel en het gebergte aan d’oostzyde heeft men twee waterleidingen,
waarvan de marmere pilaaren noch meest in hun geheel zyn. Doch het blykt uit de
schikking van de steenen, welke onvolmaakte figuuren en averechtse letteren
vertoonen, dat zowel deze waterleidingen als het kasteel niet ten tyde van het oude
Ephesen gemaakt zyn.
’t Geen zich het aanmerkelykst voor myn oog opdeed, was den grooten omtrek
des gewezenen tempels van Diana, gebouwd aan den voet van een langen berg,
leggende
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in de vlakte van malkander gescheiden. Men ziet hier ook veele andere ruïnen, en
onder deselven kennelyk d’overblyfzelen van een circus agonalis of strydperk, en
weinig verder die van een amphitheater van ‘twelk noch eenig muurwerk overeinde
staat, gebouwd van groote gehouwene steenen na de ouderwetsche wyze.
Zynde wyders in het rond (na de kant van het strydperk) ’t overige van het gebouw,
tegen het hangen van den berg geleegen, gevuld om de plaats gelyk te maaken. Men
zegt dat aldaar de schoolen zyn geweest, ‘tgeen men nochtans heel beswaarlyk zou
konnen bewyzen vermits alles zodanig is verwoest, dat men van deselve nergens
eenige de minste ordre meer kan bekennen. En ‘tgeen ten huidigen dage noch
eenigermaten in weesen is gebleeven, bestaat in het binnenst van de boogen daar de
buitenste steenen van afgehaald zyn om dezelve na Constantinopolen te voeren.

Overblyfzels des tempels van Diana
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Tusschen het strydperk en het amphitheater ziet men een groot portaal of poort,
geacht voor + het overblyfzel van den tempel der godinne Diana, een van de zeven
wereldts-wonderen, door den booswicht Erostratus verbrand om zich een onsterfelyken
naam – dien hy door zyn deugdniet wist te verdienen – in de volgende eeuwen te
maaken. ‘tGeen van deese poort noch gesien werd, vind den leeser in de nevenstaande
plaat, op het negen-tal.
Van binnen de poort aan de noordzyde staat in een steen uitgehouwen een man te
paard met een hond by hem, en een slang die zig om een boom slingerd. Aan de
zuidwestzyde ziet men in een anderen steen, te weeten van buiten voor de poort, met
groote Latynsche letteren dese navolgende woorden:
ACCENSO.
RENSI. ET. ASIAE.
En binnen de poort:
M.P.VEDI NICERH
VEDIAE. PAVILLIMX
M
HIAE VXORIS EI.
Doch dese letters niets geheels opgevende, doen bewys dat een gedeelte van deze
opschriften afgebroken zyn; weshalven de geleerden betuigen in dezelve geenen
volkomenen zin te konnen vinden ofte uitdenken. Omhoog, voor de poort, ziet men
ook noch een steen daarop gehouwen staat VNIOR CANTUSIUM, doch mede
afgebroken, sulks + daaruit niets te begrypen is.
By het amphitheater, in de lengte, strekt zich een ruim vierkant plein daar veele
zeer groote brokken van kolommen, kapiteelen, pedestallen, friesen enz. leggen,
welke men gelooft meestendeel van den tempel van Diana te weezen. ‘k Heb er
kapiteelen onder gezien die by de tien voeten in de hoogte en over de acht in de
breedte hadden. + Niet minder swaar zyn d’overblyfzelen der vierkante pylaaren die
men er in menigte vind leggen, over eenigen derwelke noch de boogen, uit vervaarlyke
stukken steen gehouwen, gezien worden.
In de dikte van eene deser pylaaren is een trap gemaakt om langs dezelve heel
diep onder de aarde neder te daalen; ‘twelck wanneer van eenige bestaan werd +,
neemt ieder een toorts in de hand en gemeenlyk een kluwen touw met zich, van
‘twelk men het een einde aan de voorpoort vastmaakt en al voortgaande laat schieten.
Doch als men van geen touw voorsien is, strooit men gestadig ietwes op de grond,
’t sy gekapt stroo of iets diergelyks ‘twelk kennelyk zy + en aan ‘twelk men zich niet
kan vergissen, teneinde in deze onderaardsche doolhoven niet verlooren te loopen,
en

+
+
+
+
+

gehouden voor
Lees: sulks dat.
Ruim 3 m hoog en 2,50 breed.
en als dit door enigen gewaagd wordt
wat herkenbaar kan zijn
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te konnen zien, wat weg men gehouden of niet gehouden heeft, om er naderhand
weder uit te geraaken, ‘tgeen anders een volkomene onmogelykheid soude wezen.
De boogen van onderen, op welke het bovenwerk zyn steunsel gehad heeft, schynen
van arduinsteen gemaakt geweest te zyn en zich zo wyd gestrekt te hebben als het
gantsche begrip des tempels. + In dese naare grotte (of liever: kelderwerken) verder
voortgaande ontmoet men een menigte van vertrekken, doch de poorten of ingangen
derselve zyn ten meestendeele met puin en aarde gestopt – hoedanig zich ook
doorgaans d’Italiaansche grotten opdoen – zulks dat men met groote moeite van
d’eene kamere in d’andere komt. Ondertusschen zyn de meeste deelen derzelve na
alle waarschynlykheid noch niet doorwandeld, aangesien dese grotte zo groot is, dat
er niemand het einde van weet. En gelyk van zulke werken die in haar geheel en ten
uiteinde noch niet nagespoord zyn, doorgaans meerder gedacht en opgegeven werd
als de waarschynelykheid toelaat te geloven, zo willen eenige voorgeven dat deese
onderaardsche wandelplaatsen zich tot aan Smirna toe uitstrekken zouden.

Andere overblyfzelen
Onder de gemelde ruïnen, waarvan veele door geen bedenkelyke + vlyt en
naaukeurigheid konnen onderscheiden werden, vind men ook eenige overblyfzelen
van badstooven, kennelyk genoeg + om er zich niet in te vergissen; en strekt zich
vlak voor dezelve heen een moerassige plaats, vol van kleine beekjes, daer men zegt
eertydts een lac of meir geweest te zyn. Hier ziet men ook een menigte stukken en
brokken van kolommen, doch van een veel kleinder en slegts gemeene gestalte +, en
van welke ik niet konde vernemen waartoe dezelve gediend mogten hebben. Niet
wyd van deze plaats word nog een beek gevonden met uitstekend schoon water, daar
een groote boom by staat welkers schaduwe des zomers dient om degeenen die zich
hier komen verfrisschen, tegens de straalen van de zon te beschutten.

Grotte der zeven slaapers; Doopvat van S. Jan buiten Ephezen
Aan d’oostzyde van den berg, daar zich de droevige overblyfzelen der pragtige
gebouwen van deze berugte + plaats vertoonen, ontmoet men een grotte, ‘De Grotte
der zeven Slaapers’ geheeten, houdende de Christenen hier te lande met geweld
staande dat ten tyde van den keiser Decius, omtrent den jaare 250 na des Heilands
geboorte, wanneer het Christendom met swaare vervolgingen geprangd wierd +, zeven
jongelingen van Ephezen zich in deze grotte hadden verborgen, welke aldaar in slaap
geraakt zynde niet eer weder ontwaakten als onder de regeering van den keiser
Theodosius den IIden, een yverig voorstander der Christenen, meenende slegts eenen
+
+
+
+
+
+

als de gehele omvang van de tempel en het tempelterrein
denkbare
genoeg herkenbaar
en met een niet meer dan gewoon uiterlijk
beroemde
in het nauw gebracht werd
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nagt geslaapen te hebben, hoewel het omtrent tweehondert jaaren geleeden was dat
zy zich nedergelegt hadden. Waare dit een waarheid, men konde oordeelen hoe
verbaasd zy waren, wanneer weder te Ephezen komende zy noch de menschen nog
het geld ‘tgeen er omging, kenden, zynde alles veranderd en alle de inwoonders
Christenen geworden.
Omtrent een klein uurtje van Ephezen zagen wy het doopvat van den evangelist
Johannes daar hy, volgens het zeggen der lieden van het land, de Christenen in
gedoopt heeft. No 10: ’t is van graauwe jaspis-steen en sestien twaalfduimige voeten
over ‘t kruis +, doch vry wat geschonden vermits er de reisigers meestendeel een stuk
of brok van zoeken te krygen om het als een reliquie met zich te voeren. Ik voorzag
my mede van twee stukken, teneinde weder terug in myn vaderland komende daar
iets van te laaten maaken. Vermoedelyk zal dit doopvat hier in een kerk gestaan
hebben, en wellicht op geen pedestal, gelyk ik er verscheidene by de Grieken vlak
boven de grond neder – of immers + heel weinig verheven – heb zien staan.

+ ruim 40 cmin doorsnede
+ in elk geval
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De ruïnen hier omtrent geven genoegsaam te kennen dat er weleer groote gebouwen
zyn geweest, weshalve ik my inbeeldde dat het gemelde doopvat niet uit Ephesen
herwaarts gebragt zal zyn gelyk het gemeen gevoelen is. Andere meenen dat alhier,
omtrent of voor den gemelden tempel van Diana, de voornaamste oord der oude stad
geweest zoude zyn; en in achting nemende dat d’eerste Christenen te zeer vervolgd
wierden om er dit verbondsteken openbaarlyk te bedienen, besluiten daaruit dat het
meergemelde doopvat van elders daar naa heenen moet overgevoerd wezen.

Gevangenhuis van Paulus; Meander
Omtrent een half uur verder ontmoet men boven op een berg het gebouw (No 11)
‘tgeen tot een gevangenhuis voor den apostel Paulus gediend zoude hebben. ’t Zelve
staat noch voor een groot gedeelte overeinde, en men telt er vier onderscheidentlyke
kamers, van schoone gehouwene marmersteen.

Van hier heeft men een fraay gezigt over de gantsche vlakte, mitsgaders over de
rivier Meander die er met ontelbare draayen en wonderlyke slingeringen doorheen
stroomt; ‘tgeen aan sommigen reden heeft gegeven om te zeggen, dat weleer de
modellen der doolhoven daaruit zyn afgenoomen. Immers Ovidius in ’t achtste boeck
zyner Herscheppingen haalt van deesen vloed het maaksel van den doolhof van
Dédalus af, seggende dat het geschickt was:
Non secus ac liquidus Phrygiis Maeandros in arvis
Ludit ; et ambiguo lapsu refluitque fluitque
Occurensque sibi venturas aspicit undas
Et nunc ad fontes, nunc ad mare versus apertum
Incertas exercet aquas, ita Daedalus implet
Innumeras errore vias. Vixque ipse reverti
Ad limen potuit, tanta est fallacia tecti

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

Gelyk Méanders stroomen
Door ‘t Phrygiaansche veld dan eens zachtvloejend komen
Malkandren in ’t gemoed, dan gints dan herwaarts vlieten,
En of s’in de fontein weer binnen wilden schieten,
Dan na haar oorsprong wenden, dan weder zee-waards aan
In twyffling heel vermoeid en sleepend henen gaan,
Zo deed ook Dédalus zyn hof vol dwersche wegen
Onzeeker wandelen, en bracht den eenen teegen
Den anderen verward, en, stoppende hun gangen
Wierd hy in eigen fuik byna op ’t eind gevangen,
Verlegen hoe hy zoud den drempel weder vinden
Die hy bezwaarlyk kreeg. Zoo konstig was ’t verblinden
Den schrandren geest gelukt.

Desselfs water is zeer schoon en zyn vloed zoo stil, dat men nauwelyks kan bemerken
werwaarts alle die keeren + hunnen loop neemen, uitgesondert in de twee takken die
zich na de zee strekken. Men ziet er ook de zee, en het land van Scio, ‘tgeen er
omtrent vier uuren gerekend word afgelegen te zyn. Ik tekende dit gezicht van boven
uit het gevangenhuis af, om de loop der riviere te verbeelden van dewelke Ovidius
een zoo schoone soetvloejende beschryvinge geeft. Soodanig als het even uit hem
aangetrocken + is en in de prentverbeelding op num. 12 gesien werd.

Mæander

Thans keerden wy weder langs den zelven weg na Ephesen, hebbende onze lust
voldaan in ’t bezigtigen der gemelde ruïnen en overblyfzelen, welke genoegsaame
getuigenis geeven van de geweezene pracht en heerlykheid dier vanouds vermaarde
stad, doch tegenwoordig meestendeel begroeid zyn met cypressen, myrten en wilde
mastikboomen. Men ontmoet er ook verscheidene granaatboomen, van dewelken ik,
langs dezelve heen

+ wendingen, kronkels
+ aangehaald, geciteerd
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rydende, eenige appelen plukte om my te verfrisschen.

Andere antiquiteiten binnen Ephesen
Op onze wederkomst tot Ephesen vond ik er noch een grafsteen daar eenige Grieksche
letteren op stonden mitsgaders vier kindertjes, op dezelve weinig verheven
uitgehouwen (‘twelck de Franschen bas-reliefs noemen), gelyk uit de nevenstaande
afbeelding op No 13 te zien is.

Ik tekende ook twee gezichten van Ephesen, elk van een byzondere kant, na my de
tyd toeliet, welcke alhier op No 14 en 15 vertoond werden. By welcke ick noch een
derde schetze van een andere gesichtplaetze, door de heer Wastiou aldaar zeer
naauwkeurig afgetekend, onder No 16 hebbe willen voegen om den naauwkeurigen
leezer te meer genoegen te geven.

Ephesus
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Ephesus

Ephesus

Daarenboven ontdeckten wy alhier verscheidene marmere beelden onder d’aarde
bedolven, doch zoo onachtzaam dat eenige van dezelve met de voeten uit de grond
staken. Gaarne had ik des nachts een van deeze willen uitgraven en in stilte na Smirna
doen voeren, doch ik konde niemand tot myne hulpe koopen, ter oorzaak dat ze
vreesden verspied te mogen worden.

Scala Nova
Van Ephesen gaat men op Scala Nova, by de Turken Cous-adafi (dat is te zeggen:
’t Vogelen-eiland) geheeten. Ik ben er zelve niet geweest, maar andere die daar
geweest waaren hebben my verhaalt dat het gemelde stedeken aan het vasteland legd,
doch voor hetzelve zich een eilandeken strekt daar een vierkante toorn op staat,
dienende als voor een kasteel. Men zecht dat voor deezen aldaar een groot kasteel
gestaan heeft, bestrykende een uitstekende punt, Miliot genaamt, daar een ander
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kasteel op geweest zoude zyn. En waaren deze twee kasteelen machtig om de baay
of haven (daar Paulus zich inscheepte als hy na Romen reysde) te beveiligen.
Dit stedeken behoort onder het consulaat van Smirna en heeft een schoone uitzicht
over verscheidene eilanden van d’archipel, voornamentlyk Samos, daar dichtby
gelegen, van waar de beste muskaatwyn van alle de archipelagische eilanden word
gebracht.
Twee mylen van Scala Nova zyn verscheidene watermolens, op dewelke van
omhoog uit het gebergte men de wateren op verscheidene plaatzen ziet nederstorten,
vlietende uit een bron die uit een groote holte van een rots afvald. Dit water is het
schoonste ‘tgeen men ergens kan vinden en wierd derhalven door de gemelde
waterleidingen – daar nog verscheidene overblyfzelen van in weezen zyn – ter verte
van drie mylen + tot aan Ephesen geleid.
In deze rots, dicht aan de holte daar de wateren uit voortspruiten, ziet men noch
de plaats gehouwen van de beelden (der goden of heiligen) welke voor dezen aldaar
schynen gestaan te hebben; hoedanige zy gewoon waren te plaatzen aan verscheide
oorden welke zy ter eeren van deezen of geenen hunnen god, wilden heiligen en
toe-eigenen.

Wederkomst tot Smirna
Den 13den october vertrokken wy weder na Smirna, tot myn gevoelig misnoegen,
hebbende my ingebeeld dat men nog eenige andere steden der zeven kerken van Asia
zoude hebben gaan bezichtigen, doch het besluit was veranderd en wy bevonden ons
den 14den der genoemde maand weder tot Smirna.
Ik wil hier niet vandaan trecken zonder iets aangetekend te hebben van de drachten
en kleedingen in deeze gewesten gebruikelyk.

+ Ruim 5,5 km.
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De Griekinnen van de eilanden in de archipel, afgebeeld No 17, vertonen haar
buitenshuis
evenals + binnenshuis, en hebben het ryglyff gemenelyk van rood brokkade of
goudlaken van hetwelke een boord boven over de schouderen komt. De mouwen
van het hembde zyn byzonder groot en met kant bewerkt. Om het hoofd hebben ze
zeer aardig een doek geslingerd van geel, rozagtig of witte coleur, mede met kant
bewerkt aan de einden

+ op dezelfde wijze als
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welken haar voor op het lighaam met eene en bywylen met twee eynden komt te
hangen. Het voorschoot, wit zynde, is mede met kant bewerkt. Den rok hebben ze
van zodanige coleuren als zy begeeren, ook veeltyts wit en vol ployen, waartoe een
groote menigte linnen vereischt werd doordien dezelve wel een handbreet dikte heeft.
De coussen doorgaans root, en met goud bewerkt; de muylen van gelyken met goud
geborduurt.
Tot Smirna hebben de vrouwen, op No 18 afgebeeld, de carpous of muts op het
hoofd van brokkade of goudlaken, ook mede wel van rood fluweel met goud en zilver
geborduurd. Om hetzelve heel cierlyk te hebben, nemen veele van haar het goude
laken gestreept, als groen en geel oft ‘tgene het cierlykst in haar ogen schynt te zyn.
Dezen muts binden ze om haar hoofd met een neusdoek van de aangenaamste coleur,
en mede met wit. Dezelve zyn zeer fray met zilver en goud doorwerkt, latende het
eene einde daarvan gemeinlyk benevens het hoofd hangen. De klederen van de beste
stoffen en alle zoorten van coleuren zyn by haar gebruykelyk. De hembden veeltyts
van fyne gestreepte zyde, welkers streepen eenige van goud hebben; zo mede den
broek, die onder het hembde werd gedragen. Van haar hair laten zy een lange tuit of
twee nederhangen, aan welkers einden veele stukken gemunt goud (met gaatjes ten
dien einde doorboord) werden vastgemaakt, hetgene zy zittende op haar schoot
houden. Om den hals dragen ze paarlen of een gouden keten, alsook paarlen tot
cieraat der armen, of anders goude armbanden, gelyk ze dan de ooren mede met
paarlen, in goud gezet, vercieren. Het hoofd pronkt altoos – ofte immers meestentyd
– met bloemen, zodanig dat ze haar bywylen met een gehelen krans opschikken. En
wanneer dezelve niet te bekomen zyn, bedienen ze haar met degenen die in Italien
gemaakt werden. +

+ Blijkbaar waren dat zijden kunstbloemen.
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De Jodinnen in Smirna, verbeeld op No 19, zyn op gelyke wyze gekleed, uitgenomen
het hoofdcieraad, waarop zy als een bord gebonden hebben hetgene van tin of koper
is, overtrokken zynde met wit zatyn, doorwerkt met goud en zilver, alsmede de
gecouleurde neusdoeken waarmede het op haar hoofd werd gebonden, hebbende een
vlegt hair in een gecouleurde zyde zakje agter afhangen. De paarlen om den hals zyn
zo dicht aan malkanderen gevoegd en bedekken den gantschen hals, alsof ze daar
om gewoeld waaren.
Deze vrouwen – zowel Turksche, Grieksche als Joodsche – uitgaande, zyn volgens
de manieren dezer landen bedekt met een wit linnen kleed, hetgene haar van boven
tot een gedeelte over het lighaam komt te hangen, hebbende voor het aangezigt een
swart flours hetgene zy op en neder konnen schuyven. Bywylen doen ze het geheel
over de oogen, ofwel anders, als gy dezelve verbeeld ziet No 20. Wanneer zy het
geheel over ‘t aangezicht geschoven hebben, zulks + daarvan niets kan gezien werden,
belet dat haar nochtans niet andere na haar welgevallen te zien, omdat het flours
doorschynend is.
By slordig + weder gaanze gelyk de mannen met gele laarzen, andersins met hare
pabourches of muylen. De Europische natien of Franken kleden haar ieder naa haar
genegentheid, zynde niet alle van eene landaard. De Hollanders – die aldaar vry sterk
in getal zyn, wezende aldaar behalven de heer consul den predikant, den thesaurier,
noch elf huizen van negotianten in welker yder gemeinelyk twee of drie cooplieden
in compagnie woonen, achter welke den canselier rang neemd – zyn gemeinlyk op
de Turksche wyze gekleed. De Engelschen – die wel zo sterk in getal zyn als de
Hollanders – kleeden zich ook veel op de Turksche manier. De Franschen – die wel
in getal de

+ Lees: zulks dat.
+ vuil, nat
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Engelschen en Hollanders overtreffen, doch zo considerabel in negotie en rykdommen
op verre na niet zyn als deze, alzo onder hen veel ambachtslieden en diergelyke zyn
– kleeden zich zelden op de Turksche wyze, maar behouden hun dracht. De
Venetianen – die aldaar zeer weinige waaren en by myn tyd een Griek tot haaren
consul hadden – waaren op het Turks gekleed.

VIIIe Hoofdstuk.
Vertrek van Smirna en komst over land tot Constantinopolen.
Vertrek van Smirna; Barnabachi; Jakatswie; [Magnesia]
Terwyl ik tot Smirna gelegentheid verwachtte om te land na Constantinopolen te
trekken, had ik het geluk van een Hollander en twee Fransche heeren aan te treffen
welke zich met hetzelve oogmerk ter gemelde plaats ophielden. Hierby kwam ook
noch dat twee Turken van aanzien, zynde den een een aga en den ander de sou-bachi
(zoveel als baljuw van Smirna) zich tot dezelve reis gereed maakten, weshalven wy
hunne bescherminge gingen verzoeken.
Den 4den december 1678, tegen de avond, toogen wy uit Smirna, maakende tezamen
een tamelyk sterk gezelschap dewyl de gezeide Turken verscheidene dienaars met
zich voerden. Na twee uuren gereeden te hebben bevonden wy ons aan het dorp
Barnabachi alwaar wy onze legerplaats hielden ten huize van een Turk, zynde het
op deze reis gemeenlyk zo de gewoonte, ende de Turken alhier in deezen gevalle
zeer gastvry, onthaalende de Christenen op deeze weg zeer wel, en hun ’s morgens
met een gering geschenk vergenoegende. Welke wyze van doen + alhier dus
ingekropen is, omdat deeze weg van de Franken dikwils bereist word, waardoor de
Turken hen gewoon zyn geworden en gaarne zien dat zy hunne huisvestingh by haar
komen neemen.
’s Morgens vroeg sloegen wy weder op weg en toogen door het dorp Jakatswie,
leggende tegen een berg waar beneven zich een fraaye vlakte strekt. Een uur verder
ontmoet men een fontein tusschen het gebergte, omtrent welke veele ongelukkige
door handen van moordenaars het leven gelaaten hebben. Hierna komt men weder
aan een uitstekend schoone en wyde vlakte, die men zegt zich meer als een dag
reisens ver te strekken. Alhier zoude het zyn dat Alexander tegen Darius heeft
geslaagen.

+ En deze manier van doen
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Magnesia

Aan het einde van deze vlakte, tegen het gebergte, legt de stad Magnesia – daar te
lande genoemd Manassia + – een groote en vermaakelyke plaats in en omtrent dewelke
de voorgaande zomer binnen den tyt van drie maanden, gelyk wy hiervoor gezegt
hebben, over de dartigduizend menschen van de pest waren gestorven. In deze stad
is het eenigste gekkenhuis van geheel Turkyen, waarom dan alle degeenen welker
herssenen niet wel gesteld zyn, derwaarts gevoerd worden. ’t Is ook daarom dat men
zegt ‘hy moet na Manassia’ wanneer men wil te kennen geeven dat iemand het niet
al te vast heeft. Aan de zuidzyde dezer stad legt een hooge berg, en boven op
denzelven een kasteel ‘tgeen zeer oud schynt te weezen, in de nevenstaande figuur
(onder No 21) getekend met de letter A.[BA/17] Drie kringen van muuren omringen
den berg, doch de benedenste (die zich omtrent ter halver weg vertoont) omvangd
hem maar alleen ten vollen, en de twee andere omvatten hem maar voor een gedeelte.

+ Manissa.
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Ter slinkerhand, aan de voet, heeft men een vermakelyk gezicht op het oud (B) serrail
van den Grooten Heer, daar hy zyn hof hield eer hetzelve tot Brusa wierd
overgebracht. De stad is redelyk groot en volkryk en heeft verscheidene fraaye
mosqueën mitsgaders veele winkels, welke altemaal (evenals in andere Turksche
steden) van hout zyn. Voor de stad ziet men de kerkhoven, en op dezelve een menigte
stukken van kolommen met tulbanden in dezelve gehouwen, zodanig als degeenen
welke daaronder begraaven leggen, in hun leven hebben gedraagen. Gelyk de prent
by de letter C aanwyst, daar men ook de stadspoort met D getekend ziet.
Deeze is een der drie steden welke Xerxes aan Themistocles tot zyn onderhoud
gaf, te weeten Magnesia voor zyn brood, Mynus voor zyn vleesch, en Lampsacus
voor zyn wyn. Alhier namen wy onze nagtrust, hebbende dien dag omtrent zes uuren
afgelegt.

Palemout; Corante Arbory; [Batsilemme; Manderheia]
’s Morgens, zynde de darde dag van onze reis, trokken wy voorby eenige huisen en
door een redelyk schoone landouwe, welke echter onbewoond legt en zelfs niet
bebouwd word. Na zeven uuren weegs gespoeyd te hebben + kwaamen wy in een
dorp, Palemout geheeten, daar wy onze rustplaats naamen. ’s Anderendaags toogen
wy door het dorp Corante-Arbory, ‘tgeen redelyk groot en aan een vlakte tegen het
gebergte gelegen is, en kwaamen wyders, nadat wy nogmaals omtrent zeven uuren
wegs afgelegt hadden, te Batsilemme, een dorp daar wy dien nacht verbleeven. Den
vyfden dag ontmoetten wy een dorp zonder menschen, dicht by hetwelke zich een
vlakte strekt daar acht dorpen kort op malkander in leggen. ’t Is hier een byzonder
schoone landouwe, doch mede onbebouwt. Wy vorderden weder zeven uuren en
vernagten in een klein dorpje.
De zesde dag bracht ons tot aan Manderheia, tien uuren van het gemelde dorpje
gelegen. Onze byhebbende Turken namen altyt des nachts hun verblyf in een
Karavanzera of Levantsche herberg, zynde plaatzen tot dienst der reisigers gebouwd
daar men huisvesting voor niets heeft en wyders alle noodzakelykheden voor geld
kan bekoomen. Wy integendeel vernagteden overal in de huisen der Turken, alwaar
men met alle beleefdheid word bejegend en zelfs van matrassen, kussens, dekens
enz. gediend, waarvoor men des morgens, buiten de gemaakte kosten, een kleine
vereering geeft. Deze manier van huisvesting was oorzaak, dat den aga wiens
bescherming wy verzogt hadden, ons liet aanzeggen dat het hem leed was dat wy
hem buiten staat stelden van zyne plicht omtrent ons te konnen waarneemen, vermits
wy ons des nachts in de byzondere huizen der Turken onthielden alwaar, indien ons
eenig ongemak mocht overkomen, hy ons de behulpsaame hand niet zoude konnen
bieden. Weshalven hy verzocht dat wy ons verblyf met hem in de Karavanzeras
zouden neemen, met verzekering dat wy alsdan volkomen gerust zouden zyn. Waarop
wy ter antwoord pasten dat wy den aga bedankten voor zyne beleefdheid, en genegen
waren ons na zyne onderregting + te voegen.
+ zich voortgespoed te hebben
+ mededeling
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Den zevenden dag, nadat wy een groot stuk wegs gevorderd waren en door
onvoorzichtigheid den aga met zyn volk vooruit hadden laaten ryden, kwaamen wy
in een bosch alwaar onze moecker of kattersi (aldus worden de geleiders of wegwysers
genoemd) zynde een Griek van Smirna, agterbleef en ons voort liet ryden.[BA/18] Wy
na een kleine wyl hem niet vernemende, en vreezende van den rechten weg af te
mogen dwaalen, beslooten hem in te wachten, denkende dat hy mogelyk door het
een of ander

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

38
toeval wederhouden wierd. Maar wanneer wy hem niet tevoorschyn zagen komen
en derhalven kwaad vermoeden kreegen, vonde wy raadsaam dat er twee terug zouden
keeren, van welke ik een was. Na omtrent een half uur treften wy hem aan, doch van
zyn paard (daar ons goed op lach) afgesteegen en zachtjes vooruit treedende, ‘tgeen
niet buiten reden argwaan in ons verwekte, alsof wy wellicht omtrent eenige
gevaarlyke plaats mochten weezen. Wy gebooden hem derhalven op het paard te
stygen en vooruit te ryden. En zynde weder by onze reisbroeders gekomen, verhaalden
wy hen in wat staat wy hem hadden gevonden, met byvoeging dat wy wel op onze
hoede dienden te wezen en het geweer in de hand gereed te houden.
Naa een weinig voortgereeden te zyn met onze mocker gestadig vooraan, kwaamen
wy uit het bosch in een zekere engte, daar wy een huis of liever spelonk ontmoetteden,
de Meerkappi geheeten, vervaarlyk om aan te zien en recht bekwaam om een schrik
aan te jagen. ’t Is de plaats daar de rovers zich onthouden, en het was maar vyf à ses
dagen geleeden dat er noch veertien persoonen afgezet waren. Toen bevroedden wy
om wat reden onze Griek was achtergebleeven, alzo hy zekerlyk gedacht sal hebben:
indien zy doorryden, volg ik gerust, en zo ik hoor schieten, ontloop ik het of versteek
my in het bosch; want waarschouw ik hen dat wy zo dicht aan de Meerkappi zyn,
zullen zy my ongetwyffeld laaten voorryden en zal ik derhalven het meeste gevaar
loopen. Hoe ’t ook by hem gelegen hebbe, alles ‘tgeen wy dan doen konden, was dat
wy hem met sware dreigementen bejegenden –– daar ik niet geloof dat hy zich veel
aan kreunde.

Sigerloek; Migalis; Komst te Constantinopolen
Ondertusschen reeden wy met groote ongerustheid voort, vermits wy niet wisten hoe
verre wy noch van onze Turken af waaren. De angst ons dus vry wat sneediger + weg
doende spoeden, kreegen wy hen na omtrent twee uuren in ’t gezicht, komende
wyders des avonds gelykerhand – na een voordering van tien uuren gemaakt te hebben
- te Sigerloek. Hier vernachtten wy d’eerste maal in geselschap van den aga, by wien
wy het, na de gesteldheid van zaaken, heel wel hadden.
Den achtsten dag toogen wy door een valeye daar twaalf of dartien dorpen dicht
by malkander in laagen, en zich een menigte van wild gevogelte – en onder anderen
een grooten hoop valken – opdeed. Na negen uuren wegs bevonden wy ons aan de
stad Migalis, een redelyk groote plaats, en de fraaiste welke wy sedert ons vertrek
van Smirna hadden ontmoet. Thans quamen wy weder in een fraaye vlakte van
omtrent drie uuren lang, en wyders aan een dorp, zynde het veer daar men zich scheep
begeeft om na Constantinopolen over te vaaren. Wy bedienden ons noch dien zelven
avond van deze gelegentheid, doch bleeven des nachts in de engte leggen, alzo dezelve
lang en moeyelyk is om uit te roeyen, alsmede ter oorzaak van de harde wind.
Den negenden dag was het weer ons vry gunstiger, zulks dat wy des avonds tot
Constantinopolen aanquaamen, blyvende dien nagt in de bark. Den 14den ’s morgens
vroeg traden wy te lande en vervoegden ons in Galata, alwaar ik met twee Hollantsche
vrienden – ‘k moet hier ook dit terloops invoegen – die ik te Smirna had gekend en
+ vlugger
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met welker een ik deze reis had gedaan, omtrent zes maanden huis hield, en noch
langer gehouden zou hebben indien zy niet na het vaderland waren vertrokken.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

39

IXe Hoofdstuk.
Beschryvinge van Constantinopolen.

Constantinopolen
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De stad Constantinopolen verbeelden wy op No 22 A zooals dezelve zich uit Galata
vertoond, alwaar ik deselve op een hoog huis afgetekend heb. En No 22 B vertoond
het gezicht aan de Bosphorus Thracius van de ‘Zeven Toorns’ af, met Galata en het
grootste gedeelte van Pera, sooals dat door de Hr. Johan Pieterson, leggende op een
oorlogschip voor Constantinopolen in ’t jaar 1688 daar ter plaatse afgetekend is.[BA/19]
Om welke gezichten aan den leser beter te doen begrypen en klaar te vertoonen wat
ze verbeelden, hier noch nevens gevoegd is de kaarte van Constantinopolen, in
plattegrond, op No 22 C.
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Constantinopolen

In de kaarte van de stad zoals die zich vertoont uit Galata, gemerkt met No 22 A, siet
den leser verscheidene lettersneeden tot aanwysinge van de kerken en gebouwen in
dezelve vervat, vertoonende
A. Gountiar Seraie, het paleys van den Grooten Heer, gebouwt van den
tegenwoordigen coningh sultan Mehemet;
B. Aslan Ghâne of beerenhuys; [BA/20]
C. At Meydan of renplaets met paerden;
D. Dovana of Dimbrouk of tolhuys;
E. Validé Han of chan van de coninginne-moeder, sijnde een gebouw van veel
camers en packhuysen;
F. Bala Ghafer Sindani, het gevangenhuys van Bala Ghafer;
G. Esqui Seraie, ’t oude paleys ;
H. Vesier Seraie, ‘t paleys van den vesier; [BA/21]
I. Aga Capigi, ’t huys van den oversten der janitzaars; [BA/22]
K. Oun Kapan, ’t meelhuys;
L. Kaddiku of de stad Calcedonien;
M. Scutari Serraie of ’t paleys van Scutari;
N. Kiuperu ofte waterleyding ;
1. Aja Soffia, de kerk van St. Sophia;
2. Sultan Ahmet Giamisi, de kerk van den coninck Achmet; [BA/23]
3. Validé Giamisi, de kerk van de coninginne-moeder;
4. Ali Pasha Giamisi, de kerk van den coninck Ali;
5. Sultan Baiazet Giamisi, de kerck van den coninck Baiazet;
6. Solimanie Giamisi, de kerk van den coninck Soliman;
7. Chehiade of kerk van den coninck Chehiade;
8. Sultan Mehemet of de kerk van de coninck Mehemet;
9. Sultan Selim, kerk van den coninck Selim;
10. Kerk van den Grieckschen patriarch;
11. Wegh na de Swarte Zee;
12. Weg na de Witte Zee; +
13. Alwaar ’t soete water in ’t archinaal loopt.

A.Constantinopolen; B.Galata; C.Pera

In de kaarte, gemerkt met No 22 B, vertoont
A. Constantinopolen, by de Turken Stambol genoemt;
B. Galata;
C. Pera;
+ De Zee van Marmora.
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D. De revier die altyd afloopt en tusschen Constantinopolen en Galata vloeit,
alwaar dezelve zich stort in de Bosphorus Thracius; [BA/24]
1.’t Serrail of hof van den Grooten Heer;
2. De kerk van S. Sophia;
3. De kerk van S. Catharina;
4. Een seer hooge colom;
5. De pyramide van porphyrsteen;
6. De Seven Torens;
7. Onse oorlogschepen, alwaar deselve gelegen hebben.

Gelegenheid van Constantinopolen; Grootte
Dese stad is gelegen in Europa, op een hoek van het vasteland die

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

40
zich in den Thracischen Bosphorus uitstrekt, en is gesticht op zeven heuvelen, gelyk
ook Romen, daar het zelve getal van bergen gevonden werd. Zy doed zich van buiten
op als een geheele wereld, en ik geloof niet dat er een diergelyk gezicht onder de
zon getoond kan werden.
De inwoonderen stellen desselfs omtrek op over de sestienduysent schreeden.
Verscheidene schryvers – om de zaaken wonderlyker te doen voorkomen, gelyk
veele reisigers daaromtrent niet spaarzaam vallen – vergrooten haar merkelyk, doch
d’eene vry meer als d’andere, zulks dat het onmogelyk is hen overeen te brengen of
er zich een behoorlyk denkbeeld van te konnen maaken. Ik hadde de nieusgierigheid
van er zelfs de proef af te neemen, en bevond haaren omvang te zyn drie goede uuren,
waarvan men omtrent een derdedeel met een roeyschuitje te water moet doen,
beginnende van de haven omtrent het serrail en eindigende voorby de Zeven Toorns.
De stad is driehoekig, van welke de twee zyden zich langs het water strecken, alwaar
de grootste scheepen hunne waaren aan land konnen lossen en laaden.

S. Sophia
Zy munt uit in schoone mosqueën of kerken, onder welken de aanmerkelykste is
degeene die S. Sophia genoemd word, gebouwd door den keiser Justinus en naderhand
vergroot en verrykt door Justinianus. Sy was de godlyke wysheid gewyd en wierd
derhalven Agia Sophia geheeten, welken naam de Turken, meesters van
Constantinopolen zynde geworden, haar hebben laaten behouden. Deze kerk, die
van buiten vierkantig en van binnen rond is, verdiend alleen een Constantinopoolsche
reis. Zy heeft een koepel welkers gelyke in de geheele wereld niet te vinden is, zynde
omtrent van de zelve gedaante als die van de kerk de ‘Rotonde’ te Romen, doch
ongelyk grooter.
Haare langte (gelyk ik meer als eenmaal verstaan heb uit de mont van een
Engelschman, daar ter stede woonachtig en getroud, een man van by de seventich
jaaren die heel jong in slaverny geraakt zynde, Turksch geworden was en zich
geneerde + met de geneeskunde als doctor te oeffenen, in welke hoedanigheid hy het
serrail over de twintich jaaren bediend had) strekt zich tot 129 treeden, de breedte
tot 85, en de hoogte zo veel vademen.[BA/25]Van binnen is een galdery die rondom
de kerk loopt, alwaar men 62 pilaaren in twee ryen telt, boven dewelke men noch
een andere galdery heeft die van de gemelde pilaaren onderschraagd word, welke
weder zo veel kleynder pilaartjes draagen die het dak van dit swaar gebouw
ondersteunen. Deze galdery gelooft men, dat ten tyde dat de kerk in de handen der
Christenen was, voor de vrouwen gedient heeft.
Men ziet er noch eenige overblyfzelen van het mozaïsch waarmede zy weleer ten
meesten deele beschilderd is geweest. Men zegt dat onder anderen op de vier hoeken,
alwaar het gewelf zich aan malkanderen voegd, noch gesien werden de vier dieren
van welke in de Openbaaringen, aan den evangelist Johannes gedaan, gewaagd werd,
hebbende de Turken van dezelve niets geschonden dan alleen de hoofden. Op welke
wyse zy mede gehandeld hebben met een beeld van onzen Zaligmaaker, ‘tgeen zich
naa de Griecksche wyse boven de kerkdeur vertoond, sittende op een throon met de
+ in zijn levensonderhoud voorzag

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

hand opgeheven en twee vingeren uitgestrekt, als willende seker heilig, die zich voor
hem met het aangesichte ter aarde gebogen vertoond, zegenen. Benevens den throon
soude de Maagd Maria staan, zynde van deeze beelden de aangesichten geschonden.
Boven dezen throon zoude de H. Geest verbeeld zyn in de gedaante van een duifje
aan welke de Turken niets zouden geschonden hebben, gelyk mede niet aan het graf
van den keiser Constantinus ‘twelk zy in groote achtinge houden.
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Onder deze pragtige mosquee, daar men met een schuytje onderheen kan vaaren
(‘tgeen echter aan de Christenen niet toegelaten word) telt men mede 41 pilaaren of
kolommen, staande in het water, mitsgaders negen cisternen of waterbakken, waarvan
er acht geslooten zyn en maar één open, dienende om uit te drinken en de lampen en
andere tot den Mahometaanschen dienst behoorende dingen af te wasschen. Deze
lampen die van glas zyn, gelyk ook de struis-eyeren welke op een zeekere afstand
tusschen dezelve hangen, verstrekken wel tot het meeste cieraad van de Turksche
kerken.
De gemelde Engelschman, die my met zynen zoon (een persoon van omtrent dartig
jaaren) terwyl ik myn verblyf te Galata hield, verscheidene maalen kwam bezoeken
– gelyk ik, begeerig om van deze en geene byzonderheden onderregt te zyn, ook hem
te Constantinopolen deed – bragt my eens in de deur van S. Sophia, zynde het den
Christenen op die tyd niet geoorlofd verder binnen te treeden, hoewel het kort voor
myne komste aldaar noch toegelaaten was. Ik verwonderde my over hare grootheid,
en keerde met droefheyd weder terug. Dog de meeste andere mosqueën heb ik tot
myn genoegen van buiten en binnen bezichtigd. In deze S. Sophia komen op den
bairam of op Paaschen omtrent de veertigduisend personen en branden ten dien tyde
aldaar over de zevenduizend lampen, mitsgaders op desselfs minarets of toorns, die
vier in getal zyn, omtrent drieduizend.
De gronden der mosqueën zyn met matten of stoffen bedekt welke, met lange
reepen aan malkander genaaid, op de vloer uitgestrekt leggen, doch elke reep een
weinig van de andere af, verstrekkende deze tusschenwydte tot een gemeene gang
voor alle lieden om van d’eene na d’andere plaats te gaan, en hebben deze matten
of strooken stoffe yder hunnen stand van menschen die volgens de verscheidene
kerkgebaarden, + welke by de Mahometaanen onderhouden werden, daar op mogen
zitten, nederknielen, voorover ter aarde buygen enz. Wyders gebied hen de wet hunne
pabouches of muilen voor de kerkdeuren uit te trekken, tot teken der eerbiedigheid
welke zy die heilige plaatsen toedraagen.
De bouwkunde van de S. Sophia is aan de Turken zo behaagelyk, dat zy zedert in
meest alle hunne andere mosqueën die kerk tot een voorbeeld genomen hebben, doch
hoe fraay er ook onder dezelven mogen weezen, komen ze echter niet in vergelyking
by dat uitstekend gebouw.

Mosqueën van de sultans Solyman en Achmet enz.
Onder de voornaamste worden gerekend de Solymansche, gesticht door sultan
Solyman die daarin begraven legt, mitsgaders de nieuwe mosqueë welke sultan
Achmet heeft doen bouwen. Men treed er in door een hof, komt vervolgens aan een
schoon portaal, bedekt met eenige koepeltjes, ondersteund door verscheidene marmere
pilaaren, en wyders aan een plaats die de gelykenis van een klooster heeft, in welker
midden zich een brave + fontein vertoond.
De kerk is heel groot, heeft een zeer fraaye koepel en is van binnen behangen met
een menigte van lampen en eenige glaze bollen daar verscheydene konststukken in
+ religieuze lichaamsbewegingen
+ flinke
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beslooten zyn, als een cierlyk scheepje, een toegerust galeytje, een houte kerkje enz.
Achter deze mosqueë is een kapel, vercierd met marmere pilaaren en een menigte
van brandende lampen. Hier zyn de graven van sultan Achmet, van zyne vrouwen
en van honderd-en-twintig kinderen, uit zyne lendenen gesprooten, welke op eenen
dag door order van sultan Mustapha, die in het ryk op hem volgde, geworgd wierden.
De graven, by yder derwelken een dikke waskaars staat te branden en gestadig iemand
bezig is met voor de rust hunner zielen te bidden, bestaan uit een houte kist met een
lywaat overdekt; en onderkent
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men die van de manlyke sexe door het afbeeldsel van een groote bonnet of tulband,
van zodanig een maaksel als de Chiaoux die draagen.[BA/26] Behalven de genoemde
ziet men noch twee schoone mosqueën, d’eene gestigt door sultan Mehemmet en
d’andere door sultan Selim, mitsgaders verscheidene anderen, altemaal treffelyke
gebouwen.
Alle vrydagen, welke zy voor hunne sabbath of rustdagen houden, word in deze
kerken gepredikt, wanneer + men den Grooten Heer met alle vryheid op de straat by
zyne gewoonlyke mosqueë kan zien koomen. Ik bediende my derhalven, benevens
nog een persoon, van deze gelegentheid en zag dien monarch van ’t oosten, zittende
te paard, dicht voorby my heen ryden, hebbende slechts drie of vier voetknechten
die benevens het paard gingen by hem. Daar was niemand als wy alleen om na den
keiser te zien, zulks dat (indien ik er niet uitdrukkelyk met dit oogmerk gekomen
was geweest) ik hem maar voor een perzoon van aanzien genomen zou hebben. Dog
op andere tyden zou men deze vryheid niet durven gebruiken, gelyk hierna gezegt
zal worden.
Aan deze kerken heeft men verscheide minarets of toorns, welker gedaante in
myne afbeelding gezien kan werden. De wanden van binnen zyn effen en glad, zonder
eenig cieraad, en aan eene der zyden staat de naam Gods geschreven. Ook is er een
zeker teken daar zy zich in het bidden naa toe wenden, staande aan de zyde naa ’t
zuiden, ter oorsaak dat het graf van hunnen propheet tot Mecha in het zuiden gelegen
is. Men heeft er ook een predikstoel daar hun prediker, dien zy imam noemen, des
vrydags op gaat om te prediken.

Bedestonden der Turken
Tot vyf verscheidene maalen ’s daags zyn de Turken (indien zy er gelegentheid toe
hebben) gehouden hun gebed in de kerken te komen doen, te weeten d’eerste maal
met het doorbreeken van den dageraad, de tweede op den middag, de darde ’s
namiddags ten vier uuren, de vierde met het ondergaan van de zon, en de laatste
omtrent middernacht. Des vrydags – dien zy, gelyk hiervoor gezegt is, voor hunnen
sabbath of rustdag houden – hebben zy behalven de gemelde vyf bedestonden nog
een zesde, ’s morgens ten negen uuren, welke zy altemaal bywoonen. En uit dit gebed
komende mogen zy hunne winkels weder openzetten en aan den arbeid gaan, doch
die ’t maar eenigsins konnen missen, brengen den tyd in ledigheid en met malkander
te vergeselschappen + door, en noemen dit ‘een dag van vergadering’.
Tegen dat het uur om zich tot het gebed te begeven nadert, klimt de muëzin op een
der gemelde toorns – hebbende ten dien einde, behalven dat hy zich na de son
reguleert, een zandlooper en horologie by zich – en roept uit al zyn macht, stoppende
zich met de vingers de ooren, dat het tyd is om tot het gebed te komen, gebruikende
daartoe eenige woorden welke tot eer van God en hunnen propheet Mahomet strekken.
Dit geschied vervolgens op zo veel toorns als er mosqueën zyn aan vier verscheidene
oorden, beginnende van ’t zuiden en eindigende in ’t westen. Want in geheel Turkyen
heeft men geen gebruik van klokken.[BA/27]
+ en bij die gelegenheid
+ bij elkaar op bezoek
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Godvrugtigheid der Turken
By alle de kerken ziet men fonteinen, ter oorsaak dat de Mahometaanen, eer zy in
de kerk tot het gebed treden, gehouden zyn zich alvoorens + te wasschen of te reinigen.
De godvruchtigheid welke zy uitterlyk in deze gewyde plaatsen betoonen, is
verwonderswaardig, want daar mag ook voorvallen wat er wil, zy zullen zich noyt
na d’eene of d’andere zyde keeren om er het oog na te wenden, maar houden zich
in een gestadige aandacht. Ook ziet men hen nimmer met malkander praaten of met
ytwes + bezig wezen ‘twelk geen betrekking tot den godsdienst heeft. Men

+ tevoren
+ iets
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vind er weinige onder hen die niet dagelyks de bedestonden bywoonen of ze
tenminsten op den zelven tyd in hunne huizen waarneemen, en niets is er ‘tgeen hen
hierin verhinderd.
Ik heb, zynde met hen op de reis, van dag tot dag gezien dat wanneer hunne
gebede-stonden naderden, zy alle de beesten stilhielden en hun gebed in het veld
deden, zoekende altyd omtrent eenig water te komen om zich alvorens te reinigen,
waartoe zy t’aller tyd een vertinde kopere kan met hun voeren.
De manier welke zy in dit bidden gebruiken, is zeer vreemd, makende velerhande
wonderlyke gebaarden en beweegingen met de handen, armen, ’t hoofd en het
gantsche lighaam. Ondertusschen leggen ze gestadig op de knien, kussen verscheidene
maalen de aarde enz., houdende altyd, om de reden die wy hiervoor gezegt hebben,
het aanzigt na ’t zuiden gekeert.

Patriarchale Kerk der Grieken
Na gesproken te hebben van de Turksche mosqueën of kerken moeten wy ook eenige
melding doen noopende de patriarchale kerk der Grieken, S. Nicoli geheeten. In deze
ziet men een stuk van de kolom daar de Heere Christus aan gegeesseld zou zyn
geweest, bruin yserachtig van koleur, van dewelke de Grieken zeggen dat ze op den
Goeden Vrydag natuurlyk sweet van zich geeft. + Gelyk ook noch drie yzere kisten,
en in een derzelven het geraamte van de moeder der zeven jongelingen welke door
last van Antiochus gemartelizeert zouden zyn omdat zy het heidensche geloof niet
wilden aannemen. De Grieksche kerk viert haar onder den naam van S. Machabaea.
De twee andere besluiten de geraamtens van een zekere koningin die te
Constantinopolen zoude hebben geregeerd, en van S. Theodosius, andere zeggen
van S. Veneranda, te Smirna gemarteld, zynde aldaar over de zeshonderd jaaren
bewaard geweest. Ziet daar wat het voornaamste van de kerkelyke gestigten belangt.
Van welke tot die van de regeeringe overtredende, zullen wy vooreerst eenige plaats
beslaan met een korte beschryving van het serrail.

Serrail
Het strekt zich in de gedaante van een driehoek, met de twee zyden aan de zee en de
derde binnen de stad, omringd met een hooge muur daar verscheidene wachttoorns
op staan, gestadig bewaard door een goed getal van aadgomoglans, tot welke
bediening (gelyk ook tot andere diergelyke) de domsten der Christene tribuit-kinderen
gebruikt worden, en is gebouwd – niet alleen ter plaatse daar men zegt eertyts
Byzantium gestaan te hebben, maar men meind ook dat in dezen omtrek alle de eerste
wooningen van Byzantium souden bevat geweest zyn – op den heuvel of hoogte van
S. Demetrius, zynde een punt van het vasteland van waar men een zeer fraaye uitzicht,
langs het casteel, na den mont van de Swarte Zee heeft.[BA/28]De wooningen beslaan
den kruin, en de tuinen den voet van den gemelden heuvel.
+ Zie ook f. 286 over deze kolom.
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’t Word gereekend een klein uur gaans in den omvang te hebben en besluit zoo
veel menschen, dat een stad van desselfs grootte daarmede genoegzaam zoude bevolkt
zyn, en vervolgens in menigte van ingezetenen geweldig zoude konnen aangroeyen,
indien degeenen aan dewelken dit paleis eer tot gevangenis als wooning verstrekt,
zich met enger en zachter banden tesamen konden vereenigen. Want zynde byna
altemaal, zo van d’eene als van d’andere sexe, in de bloey van hunnen ouderdom en
verkoozen van + een gezonde en wakkere gesteltenis des lighaams, is er niet een
onder de capigis, bostangis, achis en halvagis (dat is te zeggen: poortiers, hoveniers,
koks en confituriers) en andere officiers + van het serrail die niet in korten tyd hooft
van een aanzienlyk huisgezin zou worden, wanneer hy met wettige banden aan eenige
der sultanes of odalisques

+ op grond van
+ dienstknechten
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(zynde derzelver kamenieren) verbonden was. Maar een onmededoogende bende
van swarte gelubten + laat aan deze ongelukkige juffers noch aan hunne rampzalige
bedienden niet toe malkander te zien, ’k laat staan te spreeken.
Zy worden altemaal zeer nauw opgepast en gadegeslagen, d’eene in hunne
bediening en d’andere in hun vertrek. De sultanes gaan er nooit uit als onder het
geleide van deze genoemde bewaarders, en nog geschied het zeer zelden en niet
sonder uitdrukkelyk verlof hiertoe en in klein getal. Welk verlof verkregen hebbende
worden ze omringd door een hoop van die onmachtige swarten. De bostangis of
andere officiers die zich by geval in hunnen weg vinden, zyn gehouden metterhaast
aan kant te gaan en zich met het aangezicht tegen d’aarde neder te werpen, opdat
men niet moge zeggen dat eenig manspersoon de minste der sultanes van het groot
serrail, terwyl zy er haar verblyf in heeft gehad, gezien heeft. Dit voorrecht word
alleenlyk voor den Grooten Heer behouden, die er aan anderen geen deel af geeft
dan wanneer hy – om een bassa of iemand anders van wien hy een zonderlingen
dienst heeft genooten, eer aan te doen – eene der sultanes, welke hy niet meer
gebruykt, uit zyn serrail hervoor laat brengen om ze hem ten huwelyk te geeven.
Uit hetgeen ik hierboven gezegt hebbe, kan men wel begrypen dat het serrail een
half eiland is, aan twee zyden door de wateren der zee bespoeld, maar geheel omringd
met een platte muur, voorzien met verscheide zo ronde als vierkantige toorns, tamelyk
dicht aan malkanderen geplaatst. Op de meeste dezer toorns wort des nachts door de
gezegde aadgomologlans of tribuit-kinderen, die men niet bekwaam acht tot hooger
bedieningen, wagten uitgezet om acht te geeven op de ongeregeldheden welke binnen
of buiten het serrail zouden konnen geschieden, gelyk mede op het vuur, ‘tgeen
dikwils swaare branden te Constantinopolen veroorzaakt.
In deze omtrek van muuren zyn niet alleen de gebouwen van ’t paleis begrepen,
maar ook de tuinen of hoven, in welker midden de gebouwen staan op de verhevenste
plaats van het promontorium of hoofd, als gezegt eertyts den ‘Heuvel van St.
Demetrius’ geheeten. Doch men moet zich niet inbeelden dat de tuinen van het serrail
in gelykheid gesteld konnen worden met degeenen der koninklyke hoven, en zelfs
ook niet met de lustplaatsen van verscheidene particulieren in Europa, noch dat ook
de gebouwen iets diergelyks hebben als men in Christenryk ziet.
’t Gantsche uiterlyke van dit keizerlyk paleis vertoont niets fraays nog reguliers.
En heeft het d’overhand op alle de paleizen, ’t is den grooten omtrek en de gelegenheit
alleen ‘tgeen het voor een der schoonste plaatsen des werelds doet achten. De tuinen
zyn er zonder order, vol van cypressen, laurier en andere altyt groene boomen opdat
men van Galata noch van d’andere gebuurige oorden welke hooger gelegen zyn, de
sultanes wanneer zy er gaan wandelen, niet moge zien.
Wat belangt de gebouwen die het lighaam van ’t serrail uitmaaken, men ziet er
gantsch geen order van regelmaatige bouwkunde, noch eenige symmetrie of proportie,
zynde slechts een menigte van ongelyke huizingen, van malkander afgezonderd op
de wys van paviljoenen en steunende meestendeel op groote boogen, beneden en
terzyden derwelken de keukens en vertrekken der officieren zyn. Want de bovenste
is maar voor de sultanes. Nopende de eerstgenoemde, welke zich gelyks de grond
strekken, tot hiertoe kan men komen sonder iets te verliesen, vermits ze maar door
de bedienden bewoond werden, maar wat het bovenste gedeelte (daar de sultanes
zich onthouden)
+ neger-eunuchen
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belangt, den Grooten Heer en zyne gelubten + hebben er alleenlyk toegang. ’t Is
derhalven onmogelyk daervan eenige beschryvinge te geven – als zynde het een
hoofdmisdaad na die gebouwen zyn oog te slaen – en dezelve met naeuwkeurigheid
te willen beschouwen konde naeuwlyks met het leven genoegzaam geboet werden.
Dit serrail is voorzien met verscheidene poorten, waarvan de voornaemste, staande
aan de landzyde tegenover de kerk van S. Sophia, gestadig door een menigte van
kapidgis, die aldaar de wacht houden, bewaard word. d’Andere poorten worden maar
geopend voor den Grooten Heer, en eenige bedienden welke hun verblyf in dit paleis
hebben. Langs de muuren, aan de zeekant, loopt een kleine kaay daar niemand den
voet op mag zetten, of hy moet een stuk weegs voorby het serrail weezen.

Speelhuis van den Grooten Heer, tegenover Galata
Op deze kaay, regt tegenover Galata, staat een kioske of speelhuis, niet hoog boven
de grond, doch cierlyk van maaksel, en welkers dak door ettelyke marmere pilaaren
ondersteund word. Hier komt den Grooten Heer menigmaal de lucht scheppen en
treed er in zyn jagt of galjoot + wanneer hy zich te water wil vermaaken. Doch wanneer
óf den Grooten Heer, óf eene van de sultanes op deeze kioske (of speelhuis) of in
eenige van hunne barken zich ter vermaak bevinden, mogen geene vaartuigen of
barken zich daar omtrent bevinden, maar moeten haar verre daarvandaan en buiten
’t gezicht derzelve houden. ’t Is ook de plaats daar den capitein bassa, als hy met de
galeyen zal uitgaan, zyne orders ontfangt.
Aan d’andere zyde van het serrail, welke langs de zee gelegen is, strekkende zich
na de Zeven Toorns, ziet men mede een diergelyke kioske of speelhuis ten dienste
van den vorst, doch hooger van d’aarde.
Behalve deze lustplaatsen vermaakt hy zich ook dikwils met in het gezelschap van
d’eene of d’andere der schoonen, in dit paleis opgeslooten, welke het middel heeft
gevonden van zich in zyne gunst te wikkelen, langs de fraaye dreeven der
cypresseboomen daar de tuinen mede beplant zyn, te gaan wandelen.
’t Gebouw, niettegenstaande het van een welgeschikte bouworden, als gezegt is,
niets heeft, zo is het nochtans van binnen (na het getuigenisse dergeenen die daar in
geweest zyn, zoverre als het mag gezien werden) voorzien met veele schoone kamers,
onder welke uitmunt degeene daar de gezanten in ontfangen werden.
Niet minder schoon is de stal, en de toerusting der paarden zo kostelyk, dat men
moeite zouw hebben om iets diergelyks aan te wysen.
Nopende de vertrekken der vrouwen, verordend voor des vorsten wellust, men
kan daar niet van spreeken als met d’uiterste onzekerheid, gelyk ook van derzelver
bezigheden enz. De reden is gezeid. Dit alleen weet men er met genoegzame zekerheid
af, dat ze altemaal in een gelyke graad zyn.

Byzonderheden wegens d’opvolging in het ryk enz.
+ gecastreerden
+ Ondiepe twee- of driemaster met brede boeg en achterschip.
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Doch d’eerste die den vorst een zoon ter wereld brengt, wort voor keiserin erkent,
en deze volgt zynen vader in het ryk. d’Andere zoonen en dogters werden volgens
hunnen staat opgevoed. Zo het nu gebeurt dat dezen eerstgeboren zoon komt te
sterven, treed degeene die de naaste aan hem is, in zyne plaats en deeld door deze
verheffing de keiserlyke waardigheid mede aan zyne moeder, wordende d’andere in
het oud serrail geplaatst. De broeders van den nieuwen vorst, welke voorheen door
een barbaarsche staatkunde om ’t leven wierden gebragt opdat hy te zekerder op
zynen throon gevestigd mogt weezen, worden nu gevangen gezet en opgeslooten
gehouden.
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De moeder van den tegenwoordigen keiser Mahomet den VIden heeft aan den janitzer
aga borg moeten stellen dat zyne twee broeders, uit een andere vrouw gebooren,
nooit gestranguleert + zouden worden, om by aflyvigheit van den sultan, indien hy
geene kinderen mocht nalaaten, een wettige navolger te hebben. Want andersins,
gelyk de spraak gaat, sou de kroon aan den Tartarischen cham + vervallen. ’s Keizers
moeyen +, zusters en dochters werden mede koninklyk in dit paleis gehouden, en by
voorvallende gelegentheden aan de voornaamste bedienden van de porte +
uitgehuwlykt.
Als den Grooten Heer komt te sterven, moeten alle de juffers uit het serrail,
uitgezondert de keizerin, moeder van den nieuwen vorst, aan wien terstond van alle
kanten de schoonste vrouwsperzoonen toegezonden worden. d’Andere werden in
het oud serrail gebragt, doch laaten hunne kinderen in dat van den keizer om aldaar
opgetrokken + te worden. Die geene zoonen by den overledenen vorst hebben gehad,
mogen – met des keizers believen – opnieuws in den echt treeden.

Byzondere serrails of paleizen
Binnen de stad ziet men ook nog veele andere serrails of paleizen van byzondere
heeren, welke van buiten gantsch geen cierlykheid vertoonen, maar van binnen fraaye
kamers en zaalen hebben, waarvan eenige kostelyk verguld en met een schoon blaauw
of azuur beschilderd zyn, ‘twelk tot meerder cieraad met een zoort van lofwerk
vermengd is. Wyders bestaat de meeste pracht in hunne divans of saffas + bedekt met
tapyten van ongemeene waardy en langs de muuren heen belegt met zeer schoone
geborduurde kussens, daar zy zich op neerzetten op zodanig een manier als in de
nevens-staande afbeeldingen op de letters A en B te zien is.[BA/29] Deze divans, welke
omtrent een voet boven de grond zyn en niet als ongeschoeit betreeden worden,
hebben zy meest in alle hunne kamers.
Verscheidene andere gebouwen maaken de stad aenzienlyk, onder welke niet de
minsten zyn de hans of woonplaatsen der kooplieden.[BA/30] ‘k Noem ze aldus omdat
ze tot der kooplieden gerief opgeregt zyn en in deselve ten allen tyden voor een
geringe prys huysvesting aan hen beschikt werd. ’t Zyn groote gevaarten, den
kloosteren niet ongelyk, van vaste steen gebouwd om voor brand en diergelyke
ongevallen bevryd te weezen, waaraan de huyzen van Constantinopolen – als meest
t’eenemael van hout gebouwd – heel licht onderworpen zyn. Van binnen ontmoet
men een ruimen vierkanten hof of opene plaats, in welkers midden een fontein staat,
omringd met een groote bak.
Rondomheen ziet men een menigte van boogen, verdeeld in zeer veele kamers,
alle van hetzelve maaksel en ieder met een schoorsteen voorzien, die gebruikt werden
als pakhuizen ter berging van koopmanschappen. Noch vertoond zich een galdery,
+
+
+
+
+
+

geworgd
khan, heer, vorst
tantes
Het Turkse hof (serrail)..
opgevoed
Zie de gravures bij f. 136.
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door de gehemelte-boogen ondersteund en zich langs alle de vier zyden strekkende.
Deeze heeft insgelyks haare kamers die den kooplieden tot woonplaetzen verstrekken,
mits dat dezelve haer eigen beddegoed en keukengereedschappen bezorgen, want
men vind er niets als de bloote muuren. Voor d’opening van een derzelven geeft men
den portier, die de sleutels heeft, een halve of quart van een piaster, en wyders (zo
lang als men er blyft) een asper of twee daags. Op dezelve wys worden ook de
pakhuyzen voor de koopmanschappen gehuurd, en de hans of verblyfplaatzen des
avonds met een ysere deur geslooten.

Groote bezistan
De groote bezistan of verkoophal verdient ook bezichtigd te worden. ’t Is een ruime
ronde zaal, altemaal van gehouwen steen gebouwd en met zeer dikke muuren omringd.
De winkels, in dewelke
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doorgaans zeer kostelyke waaren verkocht worden, strekken zich rondom dezelve
heen, gelyk op de Zaal in ’s-Gravenhage. Vier sterke poorten geeven ingang en
worden des avonds, als yder zyne winkel toegedaan heeft – want niemand blyft er
slaapen – wel vast geslooten. Boven welke verzekering geduurende den nacht nog
eenige wachters daar binnen blyven, totdat de deuren des morgens van buiten weder
geopend worden.
Yder gilde heeft hier zyn byzondere plaats, en niemand anders mag er diergelyke
waaren veilen of verkopen. Ten dien einde zyn er verscheide verdeelingen
straats-gewyze gemaakt (gelyk als op onze marckten) die alle door seekere openinge
boven in het dak zoo veel ligts ontfangen als dezelve van noden hebben. Hier ziet
men de goudsmeden en juweliers, gints de kooplieden in Hollandsche, Engelsche en
Fransche lakenen, elders de handelaers in zyde en andere kostelyke stoffen, verder
de schoenmaakers en kleederverkopers, en wat van diergelyke zoort kan geëischt
werden, leggende in deeze plaatze allerhande kostelykheden ten toon en te koop.
Men heeft noch een andere bezistan, doch kleinder, en daar zulke kostelyke waaren
niet te koop zyn.

Historische kolom
Behalven deze bezistans zyn er noch verscheidene bazaars of openbaare markten,
op een derwelken, avret-bazaar of de vrouwenmarkt geheeten, een zekere kolom
staat van ongemeene hoogte, voerende den naam van de ‘historische’, ter oorsaak
dat zy aan alle kanten, van boven tot beneeden, verscheidene heirtochten, veldslagen
en andere diergelyke dingen of geschiedenissen van den keizer Arcadius + in vakken
van bas-relieven vertoont, op dezelve wyze als de kolom van Trajanus te Romen,
welke zy wat de hoogte belangt te boven gaat, bereikende (na de maat die de beruchte
+
Petrus Gyllius, de naauwkeurigste beschryver van Constantinopolen, daarvan geeft)
honderd-zeeven-en-veertig voeten, daar die van Trajanus maar honderd-drie-en-twintig
heeft. +
Men ziet deeze kolom alleen voor zoveel deselve zich vertoont boven de huisen
met welke deselve tegenwoordig beset is, daar deselve voormaals vlak op de groote
avret-bazaar en open plagt te staan; en laaten de huisen tegenwoordig zo veel niet
overig dat men de benedenste gedeeltens vry en onbekommerd kan bezien. Ik hebbe
ook geen vryheid of toegang in die huisen konnen bekomen om deselve naauwkeurig
te konnen beschouwen. Ook weten de inwoonders van Constantinopolen of Turken
zo weinig te zeggen van ‘tgeene op de benedenste gedeelten, die zich niet boven de
omstaande slegte en kleene huisen vertoonen, gehouwen is, dat men geen kennisse
altoos uit hetzelve kan bekomen . +
Of andere hiervan meerder hebben konnen te zien krygen als ik, is my onbekend,
hoewel ik moet geloven dat er geweest zyn die dat geluk gehad hebben, omdat er
schryvers zyn die de voetstal zelfs beschryven. Zy is geheel van marmer, maar op
+
+
+
+

De eerste keizer van het Oost-Romeinse Rijk; r. 395-408.
beroemde
Respectievelijk ruim 46 meter en ruim 38,50 meter.
dat men telkens opnieuw niets van hen te weten kan komen
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verscheidene plaatsen gebrooken. De figuuren zyn fraay gemaakt, doch degeenen
welke zich aan de voet en het benedenste gedeelte vertoonen, zyn (zo gesegd werd)
geschonden, niet zo zeer door ouderdom als wel door het bygeloof der Turken die
geen beelden willen dulden.
Men zegt dat den keiser Arcadius deselve heeft doen oprechten en dat men van
binnen met een wenteltrap na boven gaat. Na ’t getuigenisse hiervan ziet men op
d’eene zyde van den voet ook d’afbeelding van de keisers Arcadius en Honorius, +
verzeld door ettelyke raadsheeren. Twee beelden van de Victorie zetten hen een
kroon op ’t hoofd. Op het onderste gedeelte heeft men twee andere Victorien welke
eenige vrouwenbeelden leiden, gekroond met tinnen van stadsmuuren,

+ De eerste keizer van het West-Romeinse Rijk; r. 395-423.
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verbeeldende de steeden die de legers van die vorsten aan hun gebied hadden
onderworpen. Het labarum, zynde een cyfer + der twee eerste letteren van het woord
Christus door malkander gevlogten, ‘tgeen de godvruchtigheid der Christene keizers
in plaatse der Roomsche + arenden liet stellen, word er op verscheidene plaatsen
gezien.[BA/31]
De poort welke placht ingang tot deeze kolom te geven, staat in het midden van
de vierde zyde der voetstal of het pedestal, ‘twelk effen en met geen beeldwerk
behouwen is, doch men kan tegenwoordig van de Turken geen verlof krygen om
daar in te gaan of op te klimmen, ’t zy dat de trappen versleten of gebroken zyn, of
dat zy om andere redenen het niet willen dulden. Want ook zoude eenig ander voorval
daartoe ook wel aenleidinge konnen gegeven hebben, gelyk dan de Hr. Grelot in
zyne Constantinopolsche reise een geschiedenis van zulk een aert verhaalt, welkers
gelyke zoodanigen verbod wel zoude konnen te wege brengen.
Hy zegt dat zeker jong reiziger, vry wat gelukkiger als wys, had over eenige jaaren
verlof gekreegen om er op te klimmen. Boven zynde was hy onvoorzichtig genoeg
om zich gantsch bloot + te toonen, hoewel men hem alvoorens had gewaarschouwd
zorg te dragen, dat men hem niet kwame te zien. En hiermee noch niet vernoegd,
tekende zynen naam boven op de kolom en slingerde gints en herwaarts met een
neusdoek welke hy aan het eind zyner rotting + had geknoopt. Straks kreegen degeenen
die er voorbygingen of er huizen omtrent hadden, hem in ’t oog en waren geweldig
verwonderd een mensch daar ter plaatse te zien, en noch meer als ze bemerkten dat
het een Frank was die zynen hoed op ’t hoofd had.[BA/32] In een ogenblik was de
geheele straat vol volks en de gantsche wyk in beroerte. d’Eenen schooten er hol
over bol na toe, aangedreeven door de nieuwsgierigheid om deeze nieuwe + figuur
te zien, geloovende dat het de ziel was van dengeenen die de kolom heeft doen
opregten, daar gekomen om de plaats die er zyn beeltenis eertyds beslaagen had,
weder in te nemen. d’Anderen, opgewekt door de jalouzy wegens dat hunne vrouwen
door een Christen gezien mochten weezen, vloogen ten huizen uit om te zien wie de
stoutheid + had van zich daar bovenop de kolom te vertoonen.. En gelyk de zaaken
meestentyd ten argsten geduid worden, geloofden ze altemaal dat hy er met geen
ander oogmerk opgeklommen was als om van daar te gemakkelyker hunne
vrouwen-timmers + te konnen bespieden en te zien welke hem ’t best behaagde.
Hierop dan verwoedelyk het huis, waardoor hy in de kolom was gekomen, bestormd
hebbende en hem metterhaast nederwaarts doen daalen, bracht men hem met slaan
en stooten by den soubachy of wykmeester, en bereidde alreeds om hem voor zyne
nieuwsgierigheid te betaalen, de falaque. d’Arme Frank zou tenminsten een vyftig
slaagen onder de voetzoolen gekreegen hebben, indien zyn ambassadeur, in alleryl
van de zaak verwittigd, niet ten spoedigsten een tolk met een geschenk aan den
soubachy had gesonden, verzoekende dat hy niet voort zoude vaaren, met byvoeging
dat degeen die den Frank in de kolom had gebracht, meer schuld had als hy die een
+
+
+
+
+
+
+

naamcijfer of monogram
Romeinse
duidelijk zichtbaar
(wandel)stok
zonderlinge
stoutmoedigheid
vrouwenvertrekken
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vreemdeling was en de gewoontens van Turkyen niet kende. En dat hy ten anderen
ook most betrachten dat dezen jongeling, niet al te snedig zynde, uit opsicht van +
den ambassadeur en het geschenk ‘tgeen hy hem kwam te doen +, verdiende dat men
hem een misslag, welke de dwaasheid hem alleen had doen begaan, ten besten hield.
En eindelyk dat, zo eenige straffe geoeffend most worden, die eerder aan den portier
van de kolomme als aan den armen vreemdeling behoorde besteed te werden. Ook
+
raakte hy

+ rekening houdend met
+ dat hij zojuist gegeven had
+ dienovereenkomstig
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op deze voorspraak vry van de stokslagen, en den Turk ontfing ze in zyne plaatse.

Kolom van den keizer Marcianus
Wat de kolom van den keizer Marcianus + belangt, ik heb geduurende myn verblyf
tot Constantinopolen noit gelegentheid konnen bekomen om dezelve te besichtigen.
Daarom zal ik er alleen van zeggen hetgeen de vermaarde reizigers Spon en Wheler,
die het geluk hadden van dezelve t’ontdekken, daarvan schryven. Zy staat in het
quartier der janitsers, dichtby de badstoven van Ibrahim bassa, op de plaats van het
huis van een particulier perzoon. Dezelve is van gespikkelde marmersteen en mag
omtrent vyftien voeten hoog zyn. + ’t Capiteel is van de Corintische order. Boven het
capiteel staat een vierkante uitgeholde steen, aan de vier hoeken met vier arenden
vercierd, ‘tgeen my deed oordeelen dat het hert van den vorst daarin beslooten had
gelegen, want de twee vaarsen die op den voet staan, zeggen tot den lezer dat hy daar
het beeld en het bed van Marcianus kan aanschouwen, ‘tgeen Tatianus hem toegewyd
heeft.
Zo hy een heidensch vorst had geweest, zou men er zyne asch in eenig aarden vat
gezet hebben. Maar vermits hy een Christen was (en de gewoonte van het verbranden
der lyken onder hen vernietigd) is er eenige reden om te gelooven dat men maar zyn
hert alleen daarin had gelegt, zynde het lighaam mogelyk onder de kolom begraaven,
en voormaals ’s keizers beeltenisse mogelyk boven den steen, die het capiteel dekt,
geplaatst geweest. Gelyk die schryvers uit de inscriptie ofte het opschrift der kolom
besluiten, hoewel dezelve beswaarlyk te lezen is.

Pronknaald op den Atmeidan
Op den atmeidan, zynde d’oude hippodromus of renbaan, omtrent het midden, ziet
men een vierkante piramide, uit een eenig stuk gehouwen, bereikende de hoogte van
omtrent vyftig voeten. + Zy is van een zekere soort van bruine steen, noch weinig
geschonden, en rondom met characters en hieroglyphische letteren getekend. Deze
obeliscus of pronknaald geloofd men opgerecht te weezen ten tyde van den keizer
Constantinus. + Op de voetstal aan d’eene zyde leest men een Grieksche inscriptie,
en aan d’andere een Latynsche, beide te kennen gevende dat den keizer Theodosius
+
dit swaare gevaarte, nadat het lang verwaarloosd en veracht ter aarde had gelegen,
weder heeft doen oprechten. Tot teken daarvan ziet men op eene der andere zyden
in bas-relieven verbeeld de werkuigen welke men daartoe gebruikte. Meer andere
inscriptien, zo in ’t Grieksch als in ’t Latyn, zegt men dat nog laager op de voetstal
(die voor het meeste gedeelte onder d’aarde is) zouden staan.
+
+
+
+
+

Keizer van het Oost-Romeinse Rijk; r. 450-475.
Ca. 4,70 meter.
Bijna 16 meter.
Constantijn de Grote; r. 306-337.
Bedoeld is Theodosius II; r.408-450.
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Kolom van de drie slangen
Wat verder, na het einde toe op den zelven atmeidan vertoont zich een kolom,
bestaande uit drie metaale serpenten of slangen welke door malkander gestrengeld
zyn en met hunne koppen, die boven als in een driehoek komen uitspringen, een
soort van kroonciersel maaken. ’t Onderste gedeelte der bek van een dezer slangen
is gebroken, daar Mahomet de IIde de schuild af draagt, die wanneer hy
Constantinopolen vermeesterd had, uit overmoed met een strydhamer daartegen
sloeg. Andere beweeren dat het met een werpspies gedaan zou weezen en leggen het
sultan Mourati te last. ’t Gemeen en bygeloovig gevoelen is dat deze kolom door
een talisman of zekere manier van besweeringe daar tegens de slangen opgeregt zou
zyn. ’t Welk aldus verhaald werd.
Ten tyde van den keizer Leo Isauricus + dien men wil een voornamen toveraar
geweest te zyn, onthielden zich drie vervaarlyke serpenten omtrent Constantinopolen
die de bygelegen landstreek t’eenemaal verwoesteden, tot zoverre dat de bewoonders
dezelve moesten verlaaten. De keizer, om dit ongeval te stutten, nam toevlucht tot
zyne konst en dwong de drie slangen

+ Leo III van Byzantium; r. 675-741.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

50
door tovermiddelen in een groote graft te komen welke hy in ’t midden van de
hippodromus had doen delven, in welke zy vervolgens dood geslaagen en met aarde
bedekt wierden. Om dusdaanige ongevallen niet meer onderworpen te werden, liet
hy deze kolom hier ter plaatze oprechten. Andere meinen dat door die drie slangen
zinnebeeldig de drie wereldsdeelen beteekend wierden – want het vierde was noch
niet bekend – en de vereeniginge van de oostersche en westersche ryken daardoor
afgeschaduwd zoude geweest zyn, die nu haare macht over de geheele bekende
wereld waaren uitstrekkende.

Atmeidan
Maar om ook een woord of twee van den atmeidan zelve te zeggen, ’t is een zeer
ruime plaats, beslaande de lengte van vyfhonderd-en-vyftig treden en de breedte van
honderd-en-twintig. Ten tyde der oostersche keizers wierden er wedloopen met
paarden gedaan en by voorvallende gelegentheden openbaare vreugde-tekenen
vertoond. ’t Gebruik is niet veranderd, want de Turken oeffenen er noch dagelyks
hunne paarden en hebben er derhalven den naam van atmeidan, ‘tgeen ‘paardenplaats’
of ‘veld’ betekend, aan gegeven.

Verbrande kolom
Aan een anderen oord, te weeten omtrent de groote straat welke zich van de Poort
van Adrianopolen na het serrail strekt, ziet men noch een kolom, zonder beeldwerk,
doch kostelyker dan alle de voorgaande als zynde van porphyrsteen, maar men kan
ze tegenwoordig zeer beswaarlyk van marmer onderscheiden ter oorzaak dat ze door
een brand, die eenige gebuurige huizen vernielde, gantsch swart is geworden. ’t Is
de reden waarom men haar ook met de naam van de verbrande gedoopt heeft. Zy
bestaat uit acht stukken die, vermits de voegen eertyds door uitgehouwene
lauwriertakken bedekt wierden, voor dit ongeval zodanig op malkander geschikt
waren, dat ze uit één enkel stuk scheen te weezen. Tegenwoordig is ze met swaare
ysere banden beslagen om ze voor het vallen te behoeden.

Graf van den Vizir Mahomet Kiuperli Bassa
Na dese prachtige gedenktekenen der oudheid beschreven te hebben, zal ik ook iets
zeggen wegens de begraafplaats van den Grooten Vizir Mahomet kiuperli bassa,
vader van Achmet kiuperli bassa die in zyn ampt op hem volgde. Zy staat in een
groote straat, niet ver van de kerk van S. Sophia, en vertoont zich als een kleine
mosquee, overdekt met een koepel, hebbende een open portaal van de zyde van de
straat, waaronder hy begraven legt. Want omtrent den jaare 1673 of 74 wierd er het
dak afgenomen opdat het graf door de regen bevochtigd mocht worden. De reden,
volgens het verhaal der ingesetenen, is deze.
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De Grooten Heer en zyn eersten vizir, zoon van den overledenen, hadden op
zekeren nacht eenzelve droom in dewelke zich den overleden vizir voor hen vertoonde,
biddende dat zy hem wat water en verkoeling wilden geven, alzo hy lag te branden.
’s Morgens verhaalden zy, yder even verbaast, wat hen in den nacht was wedervaaren,
en gaande met den moufti + te raad, vond deze goed dat men het portaal zou ontdekken
opdat de regen op het graf konde vallen. ’t Zeggen by het gemeene volk is, dat hy
in d’andere wereld gestraft word over de geweldenaaryen welke hy in deze op hunne
beurzen heeft gepleegd.

Haven; Straaten en Huizen
De voortreffelyke haven van deze stad dient hier ook niet vergeeten te worden. De
mond van dezelve is gelegen tusschen de Witte en de Swarte Zee, welker canaalen
zodanig tegen malkander leggen dat wanneer de wind de schepen belet langs den
eenen weg aan de stad te komen, hy goed is om dezelve langs den anderen te doen
aanlanden. + Want daar regeeren maar twee winden, te weeten de noorde en de zuide.
Als d’eerste waait, komt er niets uit de Witte Zee of Propontis omdat

+ wetsgeleerde
+ Met de Witte Zee is de Zee van Marmora bedoeld.
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het niet kan door den Bosphorus Thracicus + derwaarts gevoerd worden. Maar dan
hebben de schepen welke uit de Swarte Zee of Pontus Euxinus en door den Bosphorus
Ponticus + komen, voorwind, en verzorgen de stad van alle noodwendigheden.
Wanneer de zuidewind integendeel heerscht, word niets langs de Pontus Euxinus,
maar alles langs de Propontische Zee + toegevoerd, zulks dat deze winden teregt voor
de twee sleutels van Constantinopolen gehouden worden welke den ingang voor de
schepen openen en sluiten.
Doch om weder tot de haven te keeren, de natuur heeft haar, zonder dat er de konst
yts van het haare heeft behoeven by te voegen, de schoonste der wereld gemaakt.
Zelfs ook voor de grootste schepen, die diepte genoeg hebben om zo dicht aan het
land te naderen dat ze maar een plank behoeven uit te werpen om er op te treeden.
Den omvang begrypt tenminsten over de sesduizend schreeden, en de wydte omtrent
duizend.
Rondom ten zuiden en westen ziet men Constantinopolen, ten noorden Fidikli en
Tophana, en ten oosten Scutari, ‘twelk het aangenaamste voorwerp ‘tgeen men zich
kan inbeelden aan het oog beschikt.[BA/33] Want vermits alle deze plaatsen op de wyze
van een amphitheater gesticht zyn, beschout men alles met een opslag. + De
vermenging van de cypresseboomen met de geschilderde gevels der huizen en de
ronde toorns van de mosqeën vermeerdert de schoonheid van dit gezicht.
Maar om te zeggen gelyk het er inderdaad + mee gelegen is, alle de schoonheid
van Constantinopolen bestaat in ‘tgeen men er van buiten ziet. Want binnen in de
stad is er zeer weinig schoons te vinden, zynde de straaten door d’onachtsaamheid
der inwoonders zeer vuil en lelyk, meestendeel eng, bochtig en ongelyk, hier hoog
en daar laag, kortom zeer ongemakkelyk te begaan, en de gemeene huizen gantsch
niet fraay en meerendeels slechts van hout opgeslagen.

Zaal daar een Concilie in gehouden is
Eindelyk, noopende de zaal daar weleer een concilie in gehouden is, van dewelke
Monsr. de Monconys die zich in den jaare 1648 te Constantinopolen bevond, in zyne
reize gewag maakt, ‘k heb dezelve niet gesien doch wil er echter den lezer de
beschryving niet af onthouden, of + er mogelyk ymand lust mocht krygen om ze te
gaan opzoeken.
Zy is, zegt hy, omtrent de ‘Zeven Toorns’ in het huis van een Armenier, alwaar
men een klein kerkje ziet – want weleer placht er een klooster te wezen – daar de
Turken de ses voornaamste kolommen uitgenomen hebben.[BA/34] Buiten twyfel zal
ze tot een eetzaal hebben gediend, gelyk men kan afmeeten uit de tafelen welke
alsnoch ter wederzyde langs de muur staan. De lengte strekt zich tot veertig, en de
breedte tot acht treeden.
+
+
+
+
+
+

Het zuidelijk deel van de Bosporus; zie gravure 22C.
De huidige Bosporus.
De Zee van Mamora.
oogopslag
in werkelijkheid
voor het geval dat, indien
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Verscheidene afbeeldsels van kluizenaars, die een heilig leven gevoerd hebben,
vertoonen zich, in fresco geschilderd, langs de muuren, en daarboven een fries,
geschilderd met patriarchen ter halver lighaame, en boven deze een tweede fries met
het leven van de H. Maagd.
Het gewelf maakt een halve koepel, alwaar men een Avondmaal in mozaïsch werk
verbeeld ziet, doch in plaats van het lam, staat er een visch in een kom met water op
het midden van de tafel.[BA/35] Aan het eind, omtrent de deur, ziet men aan d’eene
zyde een Griekschen keizer geschilderd, en aan d’andere een keizerin, hebbende
yder een groote dochter nevens zich staande. Doch tusschen den keizer en zyne
dochter ziet men noch een kleinder dochtertje van tien à twaalf jaaren.
De keizer heeft een geslotene kroon op ’t hoofd, gelyk die der aartshertogen,
gantsch van gesteenten, met een soort van tulband eromheen gewonden. Zyn tabbaard
hangt tot aan de voeten en heeft zeer wyde mouwen, aan het eind bezet met een boord
van gesteenten ter breedte van een halve voet, even als een brazelet. +

+ armband (Fr. braçelet)
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Aan den elboog boven aan de schouders heeft men hetzelfde en ter zelver breedte.
Om den hals strekt zich een zeer groote klap of bef, en voor op de borst een breede
strook (gelyk men wel aan de kleeding van sommige geestelyken ziet) van het zelve
werk welke tot beneden aan den tabbaard hangt. Midden om het lyf loopt een breede
gordel dien hy onder den slinkerarm verdubbelt. De keizerin is op de zelve wys
gekleed, uitgezondert dat haare mouwen enger zyn en om den arm sluiten. Zy hebben
beide roode schoenen aan
’t Klein dochtertje heeft maar een graavelyke kroon op ’t hoofd en is gekleed met
een paludamentum, voor op de borst aan de rechterschouder toegedaan en met de
slinkerhand een weinig opgeheven.[BA/36] De rechter steekt door d’opening heen. De
twee groote dochters zyn gekleed even als de keizer, uitgezondert hunne kroonen,
van gedaante als een pauselyke of driedubbelde kroon, en hunne mouwen, die zeer
wyd zyn, hangen tot aan d’aarde, gelyk d’oude kleeding der koninginnen van
Vrankryk.
Men ziet hier ook een agiasma of water, ‘tgeen de Grieken gelooven de kracht te
hebben van allerhande ziektens te konnen genezen. +

+ Cf. de ‘Fontein der Heyliging’ op f. 77.
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Xe Hoofdstuk.
Beschryving van Galata, Pera, Tophana, en andere gebuurige plaatsen
van Constantinopolen.
Weg van Constantinopolen na Galata; Okmeidan; Kassumpacha; Galata
Na aldus een korte beschryving van Constantinopolen gegeven te hebben – daar ik
te lichter afscheide + omdat er alreeds zo veel van geschreven is, en ik er
d’aanmerkelykste zaaken zodanig heb gevonden als verscheidene reisigers dezelve
hebben aangetekend – zal ik overtreden tot Galata, ‘tgeen niet te onrecht als een
voorstad van Constantinopolen gehouden mag worden en alleenlyk door de haven
welke tusschenbeiden legt, daarvan afgescheiden is.
d’Overvaart geschied door het middel van kaïkes en parmes (een soort van kleine
vaart-tuigen of roeyschuiten, doch de kaïkes vry grooter als de parmes) die in meenigte
aan beide de zyden leggen. Echter kan men ook te land van Constantinopolen te
Galata komen, mits dat men langs de haven omgaa, wanneer men + een klein riviertje
van zoet water, ‘tgeen zich in dezelve ontlast, moet passeeren.[BA/37]
Op dezen weg ontmoet men vooreerst den Okmeidan of ‘t ‘Pyl-veld’, zynde een
wydluftige + vlakte, alwaar de Turken zich in het schieten met de boog oeffenen, en
wyders het dorp Kassumpacha +, daar zich op den oever der zee het arzenaal of de
werf vertoont, alwaar de schepen en galeyen gemaakt, en ten dien einde
hondert-en-twintig boogen + geteld worden. De kapoudan-bassa of admiraal, onder
wiens gebied + al het zeevolk behoord, heeft alhier zyne woonplaats. Niet ver van
dit dorp, ‘tgeen tamelyk fraay is, ziet men de bagne + van des Grooten Heers slaaven,
een gebouw van een aanzienlyke grootte en ruimte. Thans komt men, na voorby
eenige kerkhoven gegaan te hebben, te Galata.
Galata is een redelyk fraaye en groote stad, met een oude muur omringd en voor
een groot gedeelte door Grieken bewoond, waarvan zeer veele zich geneeren + met
herberge te houden. ’t Is ook de gemeene woonplaats der Franken of Europische
Christenen, welker geestelyken aldaar vyf kloosters of huizen hebben daar de
Roomsche godtsdienst in geoeffend word.
Aan de zeekant heeft men een zeer schoone vismarkt. ’t Is een lange straat, aan
wederzyden van dewelke men niet als vischkoopers ziet en by dezelven, dag aan
dag, een ongelooflyke menigte van visch van verscheidene soorten, en goedkoop.
Inzonderheid uitstekend goede tarbot, en onder anderen ook oesters, waarvan men
honderd gemeenlyk voor twee à drie stuyvers kan krygen. Ik heb er ook meer als
eenmaal zeer lekkere mosselen gegeten alsmede steurkrabbetjes, die er in overvloed
te markt komen en in het zoet water gevangen worden.
+
+
+
+
+
+
+
+

waarvan ik des te gemakkelijker afstap
in welke geval men
uitgestrekte
Kasimpaşa.
toegangspoorten
bevelvoering
bagno, geheel van slavenverblijven
in het levensonderhoud voorzien
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Pera; Tophana
Ter Poort van Galata uitgetreden zynde gaat men opwaarts na Pera, ‘tgeen insgelyks
door ettelyke kerkhoven welke men ter slinkerhand laat leggen, van de gemelde stad
afgezonderd is. Pera is maar een vlek, doch echter redelyk groot. De Christene
gezanten hebben alhier hunne wooningen, uitgezonderd die van den keizer, en den
koning van Polen, hebbende by mynen tyd de eerste zyn huis aan het canaal van de
Swarte Zee in het dorp Arnoutkiou +, omtrent anderhalf uur van Galata, en den ander
in het dorp Askiu +, aan de zyde van Galata na de kant van het zoet water aan den
oever van de haven.

+ Arnavutköy.
+ Hasköy.
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De huyzen van Pera zyn schoon, inzonderheid degeene daar de Christene
ambassadeurs in woonen. Ook hebben aldaar byna geene andere haar verblyfplaats
als Grieken van aanzien en vermogen die zich met het geringer soort niet vermengen
willen.

Scutari; Serraglio di Constantinopoli

Van Pera, als zynde veel hooger gelegen, gaat men gestadig en al vry steil nederwaarts
na Tophana, strekkende zich beneden aan het canaal tegenover het serrail. ’t Woord
betekend eigentlyk ‘geschutshuis’ vermits er hetzelve, gelyk ook meer ander
oorlogstuig gegooten werd, ter welker oorzaak de gantsche streek, die als een gemeen
dorp is, dien naam voert. De huizen van Galata, Pera en Tophana vertonen zich op
zodanig een order, dat – gelyk deze plaatsen niet op eene zelve hoogte gelegen zyn,
maar d’eene hooger en d’andere laager – zy als een schouwburg maaken, van waar
men gemakkelyk en met een vermaakelyk opzicht de haven en de zee ontdekt.
Van Pera heeft men de bekwaamste overvaart met een kaïke na Scudaret of Scutari,
by de Turken Iscodar + geheeten. Dit is een zeer groot dorp in Asia, op den oever van
de zee tegenover het serrail van Constantinopolen, mede met een heel schoon serrail
van den Grooten Heer voorzien. Wyders uitstekend volkryk en vol van alderhande
winkels evenals in een welgeregelde stad. d’Afgelegenheid van Asia en Europa hier
ter plaatse word op omtrent duizend schreden geschat.
Het gezicht alhier tusschen Scudaret en ’t serrail, na de Propontis of Witte Zee
gestrekt, is uitstekend schoon en werd afgebeeld in de 23ste prentvertooninge, getekend
in Pera.

+ Üsküdar.
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In dezelve ziet men aan de zyde van Asia: 1. Scutari voornoemd, en voor hetzelve,
naby aan den oever in de wydte des canaals na de Swarte Zee 2. den Toorn van
Leander, en wat voorwaarts aan het vasteland 3. het serrail van Scutari.
Wat verder heen aan dezelve zyde, byna tegenover de Zeven Toorns, ziet men ten
4. Chalcedonien.
Aan de zyde van Europa vertoond zich ten 5. het serrail van Constantinopolen en
ten 6. de kerk van de Heilige Sophia.
De wateren van ’t canaal na de Swarte Zee, tusschen Asia en Europa met No 7
aangewezen, het gezicht zeer vermakelyk ter middelweg streelende; + niet minder
als die van ’t canaal tusschen Constantinopolen en Galata, daar dezelve haar op No
8 na het zoete water strekken.

Chalcedonia; Toorn van Leander; Vermaaklykheid van het canaal der
Swarte Zee
+ het oog zeer aangenaam in het centrum van de prent strelend
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Chalcedonia was eertyds een beroemde stad en vermaard door het vierde algemeene
concilie ‘tgeen aldaar gehouden wierd, doch tegenwoordig een slecht dorp daar my
niets aanmerkelyks in voorkwam als een ouwerwetsch kerkje ‘tgeen de Grieken in
bezit hebben. Ik tekende het van binnen, als op No 24 te beschouwen staat, en buiten,
gelyk hiernevens op No 25 te zien is.

Tempio di Chalcedonia

Tempio di Chalcedonia

In deze overvaart van Pera na Scudaret (of Scutari, gelyk andere het noemen) ontmoet
men den Toorn van Leander, onzeker waarom alzo geheeten; werd by de Turken
genoemd Kiss-Kolae, zoveel gezegt als den Maagdentoorn. Hy staat tusschen Scudaret
en het serrail, doch dichter aan de Asiatische als aan d’Europische kant; is op een
rots gebouwd en zeer sterk en met verscheide stukken geschut voorzien, waarmede
de canaalen van de Swarte en Witte Zee, strekkende zich aan beide de zyden van
den Tracischen Bosphorus, beveiligd konnen werden. In dezen toorn vind men een

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

put van zeer koel water, uitsteekend goed om te drinken, by de meesten voor een
onderaardsche wel gehouden. Doch ik zou eerder gelooven dat het een reegenbak
is.
Maar veel vermaakelyker dan dit alles is het canaal van de Swarte Zee, by de
Ouden Pontus Euxinus, en de Italianen Mare-Magiore geheten. Langs hetzelve van
Constantinopolen opwaarts vaarende, ziet
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men aan de slinkerhand, in Europa, een menichte van serrails en andere lusthuizen,
verzeld met zeer aangename tuinen; en hetzelfde ontmoet men ook aan de rechter,
in Asia. Zulks dat deze twee oevers het schoonste gezicht der wereld vertoonen.
Aan de zyde van Asia legt een kasteel, omringd met zeer hooge cypresboomen,
in hetwelk sultan Ibrahim, vader van Mahomet den IVden, die by myn tyd regeerde,
zich twintig jaaren verholen hield om niet door sultan Morad gelyk zyne andere
broeders om ’t leven gebracht te worden.
Langs gemelde oevers ter wederzyde heeft men ook verscheidene fraaye dorpen,
welker lustigheid – benevens alles wat zich daar omtrent vertoont – ik geoordeeld
heb veel beter in prent als in geschrift voor het oog te konnen bloot leggen, gelyk
dan dezelve in de 26ste, 27, 28, 29 en 30ste prentverbeeldingen vervolgens vertoond
werden.
Van Constantinopolen tot aan de Swarte Zee strekt zich dit canaal ter lengte van
drie goede uuren, en loopt geweldig krom en bochtig, ter welker oorzaak Europa en
Asia, van verre, op verscheidene plaatsen aan malkander schynen gehegt te weezen.

Vista nello Bosphora
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Seconda Vista

Terra Vista

Quarta Vista
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Quinta Vista nello Bosphora é Ponte Euxino

Kasteelen tot beveyliging van dezelve; Waterleidingen buiten
Constantinopolen
Niet ver van de Swarte Zee ziet men twee kasteelen, ’t een in Europa en ’t ander in
Asia, welke men zegt gebouwd te zyn om de strooperyen der Kozakken te beteugelen.
Zy dienen ook tot gevangenissen voor lieden van staat. + Weleer wierd een keten aan
deze kasteelen gespannen om den doortocht in onveilige tyden te beletten.
Aldaar aan land tredende en zich voorts van ’t canaal afwendende, vind men een
eind weegs te landwaart in, aan de zyde van Europa, twee schoone waterleidingen,
hiernevens op No 31 en 32 afgebeeld, over welke het water tot binnen
Constantinopolen gebracht (of geleid) is, strekkende de voornaamste zich twee
Italiaansche mylen verre. +

Aquidotto

+ hooggeplaatsten in de maatschappij
+ Ca. 3,7 km.
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Aquidotto

Omtrent den mond van de Pontus Euxinus, ter plaatse daar de doorvaart zeer eng is,
ontmoet men een eiland-achtige rots, ongevaar vyftig à sestig treeden aan elke zyde
van het vasteland afgeleegen, daar men tot boven toe op kan klimmen, doch niet
zonder groot gevaar; en men komt er met meerder gevaar wederom af.
Hier placht een pilaar van wit marmer te staan, de ‘Pilaar van Pompejus’ geheeten,
ter oorzaak dat Pompejus (volgens het gemeen gevoelen) dezelve nadat hy Mithridates
verwonnen had, tot een eeuwig gedenkteken zyner overwinning aldaar zou hebben
doen opregte.[BA/38] Zy had, na ‘tgeen er den heer Spon af getuigt, niet veel meer dan
de hoogte van twaalf voeten, + een kapiteel van de Corintische order, ‘tgeen niet ten
dien eynde gemaakt scheen te zyn, maar veeleer tot een altaar om op te offeren.
d’Inscriptie op de voet was ter eere van Augustus. In den jaare 1680 omtrent de
maand april, wierd deze pilaar door een swaaren storm in zee gesmeeten.
Hoewel ik deze rots zelfs afgeteekend hebbe, zal ik dezelve + vertoonen op No 33
na de afteekening van mynheer Wastjou, die dezelve gezien, en op de plaats
afgeschetst heeft, met de inscriptie of het opschrift op het pedestal welke zyn E. +
zegt zeer naauwkeurig in het byzyn van verscheidene vrienden te hebben aangemerkt
en aldus afgeschreven:
D I V O. Cæsar. AuGusto.
L. CLannidus
L. F. CLa : ponto.

+ Ca. 3,75 meter.
+ Bedoeld is de in zee verdwenen pilaar.
+ Versta: Zyn Edelheid.
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Sonder van zyne leesinge te konnen afstappen, niettegenstaande de heer Spon gelezen
heeft:
CAESARI AUGUSTO
E. CL. ANNIDIUS
L. F. CLA. FRONTO.
Doch ook merkt de heer Spon die in diergelyke zaken zeer naauwkeurig en geoeffend
was, aan dat de letters zeer kwaalyk gemaakt en opgegeten waaren; zulks dat het den
leeser niet onaangenaam kan zyn te vernemen wat verscheidene daaruit hebben
gelesen.

Colonna di Pompejo

Dichtby en rondom deze rots ziet men verscheidene andere kleindere rotsen, van
veelen voor de Cyaneïsche Eilanden of de Symplegades gehouden, waarvan de Ouden
verscheidene fabulen vertellen, alsof ze op de zee zouden dryven en nu aan d’eene
en dan aan d’andere zyde gezien worden.[BA/39] Wanneer men omtrent die klippen
is, vertoond zich aan den orizond, rondom, de zee swartachtig.

Vlekken en dorpen aan de zyde van Europa
Als men na deze rots vaart, laat men de volgende vlekken en dorpen aan de
slinkerhand.[BA/40] Te weeten aan de zyde van Galata leggen:
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Tophana, Foudouchli, Dollmabassia, Bisiktassi, Ortakiuy, Curucesme, Arnondkiuy,
Bebekbassia, Eskihissar of Castel Vecchio – waaronder een zeer fraay dorp gelegen
is, voorzien van allerhande levensmiddelen. Aan dit kasteel moeten alle vaartuigen
welke na de Swarte Zee gaan, hunne tescare of vrybrief van den tollenaar van
Constantinopolen vertoonen – Bartoliman, Tegna, Jenikiuy, Therapin, Bojonckdere,
Sareyer en Mavremole.
Mavremole is een zeer vermaard klooster der Grieken, omtrent een half uur van
de waterkant gelegen, werwaarts eenmaal in ’t jaar duizenden van Grieksche
huisgezinnen zich uit godvruchtigheid begeeven, ‘tgeen echter niet belet dat ze
meestendeel dronken weder terugkeeren, daar ze goede gelegentheid toe hebben.
Want rondom heen strekken zich veele schoone wynbergen welker wynen uitsteekend
smaakelyk zyn en door de paters aan den gaanden en koomenden man verkocht
worden.
De Grieken brengen er veel gelds om zielmissen voor hunne overledene vrienden
te doen, welker naamen dan in een zeker boek aangetekend worden. Dit klooster,
[dat] gemeenlyk van over de honderd geestelyken (by hen caloyers geheeten) bewaard,
heeft een zeer schoon gezicht over de Swarte Zee, gelyk ook over het canaal ‘tgeen
zich na Constantinopolen strekt.

Vlekken en dorpen aan de zyde van Asia
Ter regterhand, aan de zyde van Anatolien of Kleyn Asia, leggen Scutari (een vlek
of dorp wel zo groot als Haarlem, en meer bevolkt, alwaar de reisigers uit Persien
en elders met hunne karavanen aankoomen), Coscongiouk (meestendeel door Jooden
bewoond, welke dagelyks hunnen handel in Constantinopolen komen dryven), Stauros,
Singilkiuy, Coula of anders Coulabakchesi, Candilbakchesi, Eskihissar, van Anatolien
(een kasteel, regt tegenover dat van Europa gelegen), Ghioksoui, Tchiboukli,
Inghirlikiuy, Onkiarskelohi, Beicos, Salibouroun en Joro, weleer Zamim genaamd.
Tegenover de rots daar de Pilaar van Pompejus op placht te staan, legt aan de zyde
van Europa op den oever een dorp, Fanari geheeten +, voorzien van een tamelyk
hoogen toorn die tot een vuurbaak verstrekt om de schepen by nagt te lichten, want
deze zee is zeer gevaarlyk en laat geen jaar verloopen zonder merktekenen daarvan
te geven. Ter welker oorzaak de Grieken haar ook met den naam van ‘Maurothalassa’
genoemt hebben, ‘tgeen ‘Swarte Zee’ wil beteekenen, gelyk zy gewoon waren het
bywoord swart aan ongelukkige en kwaade dingen toe te voegen; of ook wel ter
oorzaak der menigvuldige duistere wolken welke zich hier meer als elders vertoonen.
Want het water van deze zee is niet swarter van couleur als dat van andere zeën.
Maar menigmaal verheffen er zich afgryselyke stormen, en zo schielyk, dat het niet
mogelyk is zich ervoor te behoeden. Zelfs in het schoonste weer word men er bywylen
in een ogenblik van overvallen. En zynde deze zee niet zeer wyd en met verscheidene
dwars-stroomen belemmerd – veroorzaakt door den invloed der wateren van den
Donau, de Borysthenes +, de Tanais + en meer andere geringer rivieren die zich in
+ Rumelifeneri.
+ De Dnjepr.
+ De Don.
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dezelve ontlasten – worden de schepen gints en herwaarts gedreeven en by onstuimige
winden dikwils tegen de klippen te barsten gesmeeten.

Siakallen of wilde honden omtrent het canaal van de Swarte Zee
Omtrent dit canaal van de Swarte Zee heeft men veele siakallen + of wilde honden,
welke beesten (den vossen niet ongelyk, en inzonderheid van muil) men gelooft dat
van wolven en honden voortgeteeld worden. Zy maaken des avonds en ook bywylen
in ’t naarste van de nacht een afgryselyk gehuil, en voornamentlyk by kwaad weer
of ongemeene koude, en zyn by wintertyd – wanneer ze niet veel te eeten vinden –
zeer boosaardig, evenals de wolven.

+ jakhalzen
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[Opschik en kledij in Constantinopel]
Eer ik de buurschap van Constantinopolen verlaat, moet ik noch iets zeggen van de
kledinge. Der vrouwen dragt tot Constantinopolen, afgeschetst No 34, 35 en 36, is
byzonder groots en deftig, gaande alle de anderen van deze landen verre te boven.

De carpous of muts op haar hoofd bewinden zy met verscheidene neusdoeken, van
differente couleuren en alle met goud en zilver doorwerkt, waarop dan alle zoorten
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van juweelen werden geplaatst, na dat + yders vermogen toelaat. Daarenboven
vercieren se dezelve nog met verscheidene bloemen.
Deze muts dus gesteld zynde konnen ze op- en weder afzetten zonder dat dezelve
uit die gestalte gaat +, zodat ze haar daar verscheide dagen van bedienen, en dan
weder in een ander diergelyke form na haar welgevallen toestellen + om altoos eenige
verandering op het hoofd te hebben, waarmede zy gemeenlyk eenige uuren bezig
zyn. Dezelve is zodanig swaar door de grootte die ze heeft, dat het haar bywylen
verveeld dezelve op te houden.
Het witte kleed daar zy bedekt mede uitgaan, hebben eenige der principaalste met
goude boorden, en franjes aan de einden. Des winters dragen ze den rok met bont,
gelyk de manspersoonen.

De vrouwen in het serrail van den Grooten Heer, waarvan my eenige modellen
wierden beschikt, en alhier medegedeeld werden op No 37, zyn op verscheidene
manieren: eenige hebben een kalpak of bonten muts op het hoofd, andere een groot
rond bord op de manier als die der Jodinnen, uitgenomen dat hetzelve van het

+ naargelang dat
+ zijn vorm verliest, vormeloos wordt
+ schikken

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

59
voorhoofd af naa boven staat, zynde aan wederzyden van hetzelve een veder of pluym
vastgehegt.
Aan de ooren zyn swart gepluymde quasten dewelke haar voor benevens de borsten
komen te hangen; eenige met een carpous of muts dewelke met differente gecouleurde
neusdoeken, met zilver en goud bewerkt, zyn om het hoofd gebonden en met alle
zoorten van juweelen verciert. Waartoe veele goude bloemen expres boquetsgewyse
werden gemaakt, en in het midden van yder bloem werd een juweel gevoegt en zo
doorgaans met gesteenten vercierd. Ook zetten eenige daar natuurlyke angelieren of
diergelyke bloemen op.

De ordinaris dragt der Turken is een rooden fluweelen muts met een witten tulband
omvlogten, hetgeene een sleuyer van linnen of catoen is, zooals dat in de
prentverbeelding op No 38 te zien is.
De janitzaren (vertoond op No 39) hebben een soort van mutzen dewelke langagtig
zyn en agter afhangen. Vooraan is een tuyt die regt boven het voorhoofd komt, van
zilver verguld, zynde omtrent een halven voet hoog; dit is hun muts van ceremonien,
serkola genoemd. Anders hebben ze gemeenlyk den muts gelyk de andere Turken,
daar ze den tulband omwinden, gantsch op eene verschillige wyze als by de andere
perzonen gebruikelyk is. Doorgaans is dezen tulband van witte, roode of geele zyde.
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XIe Hoofdstuk.
Beschryving van de Propontis of de Witte Zee, en van de steden in
dezelve gelegen, mitsgaders der buitenste gedaante van de stad
Constantinopolen.
Verscheidene benaamingen van de Propontis; Gelegentheid van dezelve;
Menigte van steden rondomheen
Na aldus in ’t kort een beschryving der omleggenden oorden van Constantinopolen
mitsgaders van het canaal der Swarte Zee gegeven te hebben, zullen wy den lezer
ook door de Propontis of de Witte Zee heen voeren en hem die vermaarde zetelplaats
der Ottomannische vorsten van d’andere zyde laten beschouwen.
Als men van Gallipoli, de laatste stad van den Hellespont, van dewelke wy hierna
gelegentheid zullen hebben om te spreeken, achter den rug heeft, komt men in de
Propontis die ook noch de Witte Zee of Mare di Marmora geheeten word. Zynde
d’eerste benaming daaraan gegeven tot tegenstelling van de Pontus Euxinus, waaraan
de menigvuldige schipbreuken en de byna gestadige duisterheden den naam van de
Swarte Zee hebben toegeëigend, en de tweede ter oorzaak der Eilanden van Marmora,
welke omtrent acht of negen mylen + ver in deze zee leggen.
De gantsche omkring van de Propontis, begrypende omtrent honderd-en-twintig
gemeene Duitsche mylen, is beslooten binnen de agt-en-dartig en een-en-veertigste
graad noorderbreedte, en de vyf-en-vyftig en acht-en-vyftigste lengte min of
meer.[BA/41] Weshalven men wel kan oordeelen dat ze in een zeer gemaatigd klimaat
gelegen is, ‘tgeen nog de nypende koude van het noorden noch de versmoorende
hitte van het zuiden gevoelt.
Men ziet ook weinig oorden in de wereld alwaar in een zo klein begrip zo veele
groote steden gesticht zyn geweest als rondom deze wydluftige + waterkom. ’t Berucht
+
Kisica, ’t vermaard Nicea, ’t vermaakelyk Apaméa, ’t bekoorlyk Nicomedien, ’t
ongelukkig Calcedonien en zo veele andere steden van naam, welke Asia op den
oever van deze Propontis vertoonde, zyn genoegzaame getuigen dat dit groot gedeelte
der wereld niets van haare kant achterweege had gelaten om haare stranden te helpen
vercieren.[BA/42]
Alle deze steden leggen ter rechterhand der schepen welke van Gallipoli na
Constantinopolen zeilen, en Europa, ‘tgeen ze ter slinkerhand hebben, vertoont ook
noch op haaren anderen oever de steden Rodosto, Nieuw- en Oud-Perynthus of
Heraclea, Selivréa, Bevados, Grandponto enz.[BA/43] ‘k Zal hier een woord of twee
van yder in ’t byzonder zeggen in dezelve order als ik ze hierboven heb genoemd en
volgens hunne gelegentheid ten opzichte dergeenen die na Constantinopolen gaan.

Kisica
+ Bijna 17 km. De Bruyn rekent hier met Italiaanse mijlen.
+ uitgestrekte
+ befaamd
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De stad Kisica, een der eerste welke men ter rechterhand op d’oevers van Asia
ontmoet, is in d’oudheid beroemd geweest wegens haare stichting door d’Argonauten,
geschied by de vyfhonderd jaaren voor die van Romen, door haare gelegenheid op
een zeer schoon eiland van de Propontis, ‘tgeen met twee groote bruggen aan het
vasteland gehecht wierd; door haar prachtige toorns en heerlyke gebouwen, byna
altemaal van marmer; en door de groote arcenaalen of magazynen, ten allen tyden
zorgvuldig onderhouden, en overvloedig voorzien van alles ‘tgeen tot de behoudenis
haarer inwoonders noodzaakelyk mocht weezen. Zynde het eerste vervuld met
allerhande beleedigende + en verweerende wapenen; het tweede

+ ‘beschadigende’, aanvallende
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met alle noodzaakelyk gereedschap, zo voor degeenen die in de stad woonden, als
die ten plattenlande van deze republycq verspreid waren; en het darde met de gemeene
voorraad van koorn en andere, zo tot de vrede, als den oorlog vereyschte
noodzaakelykheden.
De vryheid daar deze stad voor gestreden heeft, maakte haar niet minder aanzienlyk.
Wel is waar, dat zy dezelve verloor door d’uitsteekende zucht om ze te behouden,
vermits, de baldaadigheid van eenige Roomsche burgers niet konnende verdraagen,
zy er zommigen van in de gevangenis deed sluiten en anderen geesselen, ‘tgeen haar
de gramschap van Augustus op den hals haalde, die haar deze zo waarde vryheid
welke zy geduurende den mithridatischen oorlog had verkreegen, ontnam. Maar de
vorst, bewoogen door de beden der Kisikers – ziende dat zy om hem te meerder tot
hen genegen te maaken, den tempel dien zy voormaals aangevangen hadden ter zyner
eere op te rechten, en waaraf zy (zo lang als hunne beroerten duurden) den opbouw
hadden gestaakt, voltooid hadden – stelde hen weder in hunnen eersten staat. ’t Was
in deze zelve stad dat de keizer Severus de wederspannige Pescennius Niger, die
zich in Egypten tegen hem had opgeworpen, deed sterven.
Van alle de voordeelen welke zy eertyds bezat, is haar nu niets meer overig als
die van haare bekoorlyke gelegenheid. Zy is tegenwoordig aan het vasteland gehecht
door het middel van een zekere engte die zich aldaar geformeerd heeft van de stukken
en brokken der gemelde twee groote bruggen, over de zee geslagen, om te
gemakkelyker en zonder gevaar op het vasteland (daar ze maar twee boogschooten
vanaf gelegen was) te konnen komen. Deze engte is omtrent een halve myl wyd en
heeft aan wederzyde, te weeten ten oosten en ten westen, een zeer schoone haven,
tegenwoordig t’eenemaal verlaaten, gelyk ook de stad, daar men niets meer ziet
waaruit men haaren voorigen staat kan erkennen, als afgrysselyke puinhoopen van
prachtige gebouwen, op malkander gestort.
Onder deze beweenelyke ruïnen van haare oude grootheid ziet men op een
aangenamen heuvel een zeer schoon amphitheater of schouburg van een ovaale
gedaante, bekwaam om meer als twaalfduisend menschen te bevatten. Uit dit
schouburg (gelyk ook van het overige des heuvels waarop men noch alles vind ‘tgeen
van Kisika overgebleeven is) ziet men de twee golven die de twee havens van deze
stad formeerden. Maar niemand zet hier meer voeten, als eenige reizigers,
nieuwsgierig om noch de dierbaare overblyfselen der oudheid te zien.
De nachtuilen alleen houden er hunne wooning, en deze zelve plaats, daar de
verwarring van het groot getal en de samenvloeying van de verscheidene bezigheden
der inwoonders een geraas verwekten, dat men er het bruischen van de woedende
zee niet door kon hooren, wedergalmd nu geduurende de stilte niet als van het naar
geschreeuw eeniger onluksvogels + en eenzaame dieren die in de puinhoopen van
deze verlaatene stad nesten en schuilhoeken gevonden hebben, welke de tyd in de
heerlyke wooningen, door d’eerzucht der Kisikers opgeregt, voor hen bereid heeft.

Nicea

+ ongeluksvogels, vogels die ongeluk aanzeggen.
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Als de stad Nicéa, by de Turken Ihuit geheeten, niet een van de vermaardste der
wereld waar door het staatelyke + concilie van driehonderd-achttien bisschoppen,
‘tgeen aldaar gehouden wierd in den jaare 325 onder de regeering en in de
tegenwoordigheid van den grooten Constantinus en onder het pausschap van S.
Sylvester, zoude zy zulks weezen ter oorzaak van haare benaaming door Antigonus,
koning van Asia, zoon van Philippus, die haar na zynen naam Antigonia heette, welke
naam door Lysimachus, een zyner navolgers, veranderd wierd in dien van Nicéa, ter
eeren zyner gemalin.

+ in enigerlei betrekking staande tot de staat
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Deze stad is byna van een vierkantige gedaante, gelegen aan ’t eind van een kleine
golf in een schoone vlakte, en heeft ten noordoosten, ter verte van omtrent twee
mylen, een reeks van kleine bergen, overvloedig in hout, wyn, vruchten en fonteinen.
Haare wallen, welke ongevaar achtduizend schreeden in den omvang begrypen,
hebben van plaats tot plaats swaare toorns, meestendeel rond, daar groote kamers in
zyn.
Eertyds liep er een bedekte weg rondom de wallen heen, maar de Turken, zich
niet bekommerende met ze t’onderhouden, hebben ze op verscheidene plaatsen laaten
invallen, gelyk ook de muuren daar ze op rustte.
Deze stad is groot, heeft fraaye straaten en een menigte van kostelyke overblyfselen
der Christene en ook heidensche oudheden. Onder anderen ten zuidoosten een zeer
pragtige poort op de wys van een triumphboog, altemaal van marmer, met
verscheidene bas-relieven, verrykt met Grieksche en Latynsche inscriptien, doch
door de Turken t’eenemaal geschonden.
d’Inwoonders bestaan uit ruim tienduizend menschen, zo Grieksche Christenen
als Jooden en Turken, en leeven er altemaal door het middel van den handel dien zy
daer dryven met hunnen graanen, vruchten, katoenen, lywaaten en andere waaren
welke zy te Constantinopolen brengen, ‘tgeen er maar omtrent honderd-en-twintig
Italiaansche mylen (ter zee) vandaan gelegen is. +

Montagnia
Onder het groot getal van steden die den naam van Apaméa gevoerd hebben, is er
eene welke de Turken tegenwoordig Montagnia heeten, zo men anders niet wil zeggen
dat dit het oude Nicopolis zy. Maar indien men d’oude inscriptien, welke op de
plaatse gevonden worden, mag gelooven, kan men verzekeren dat Montagnia niet
anders is als Apaméa, of immers dat het niet veraf verwyderd is van de plaats daar
die stad eertyds gelegen was.
De golf op welkers oever aan een vermaakelyken oord zy gesticht is, heette eertyds
Cianus sinus, na d’oude stad Cium daar men noch eenige puinhoopen van ziet, maar
tegenwoordig heeft ze geen anderen naam als dien van Montagnia.
Door middel van dezelve dryft deze stad, hoewel klein van begrip, grooten handel
met Constantinopolen, en de nabyheid van haar tot aan Bursa brengt haar byna al
den handel van die groote stad en van geheel Bithynien, daar ze de hoofdstad van
is, toe, zynde Montagnia maar omtrent vier mylen wegs + van Burza, Bruza, Bronza
of Bursia (want men geeft haar alle deze naamen) afgelegen, welke gestadig door
zeer aangenaame en welbebouwde landeryen heen leyd.
’t Getal der inwoonders bedraagt omtrent vyf- of zesduizend en bestaat uit Grieken,
Jooden en Turken, welke byna altemaal kooplieden zyn en er leeven van den handel
dien zy met hunne waaren dryven. d’Omleggende oorden van deze stad zyn zeer
overvloedig in allerhande soorten van vruchten die tot Constantinopolen te koop
gebragt worden.
+ Ruim 220 km.
+ Bijna 7,5 km.
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Nicomedien
Men zoude beswaarlyk een voordeeliger gelegenheid konnen vinden als die van
Nicomedien, winnende deze stad, na Constantinopolen, het zekerlyk van alle d’andere
steden. Zy legt aan het einden van een golf daar ze den naam aan geeft, en bedekt al
het hangen van een kleynen heuvel, vercierd met fonteinen en belaaden met
vruchtboomen, wyngaarden en graanen. Men ziet er een menigte van groote tuinen
waarvan de vruchten uitstekend zyn, en onder anderen de meloenen die, na ’t
getuigenisse van de oostersche reizigers, niet wyken voor degeenen van Cachan in
Persien, welke boven alle d’anderen geacht worden.
De reizigers die nieuwsgierig zyn om een meenigte van schoone inscriptien te
hebben, konnen voor een gedeelte hunne lust in de stad
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Nicomedien voldoen, want daar zyn geen straaten noch kerkhoven daar men er niet
eenige brokken van ontmoet, en zelfs ook dikwils geheele Grieksche en Latynsche.
Deze stad is ook altyd aanmerkelyk geweest zedert dat Nicomedes, koning van
Bithynien, haar vergrootte en aan haar zynen naam mededeelde, in plaats van die
van Olbia welke zy voorheen had gevoerd na de nymphe Olbia, die gezegt werd de
eerste grondvesten daarvan gelegd te hebben. Herwaarts nam Hannibal na alle zyne
nederlaagen toevlucht tot Antiochus en Prussias, koningen van Bithynien. Maar
vreezende dat deze vorsten hem in de handen der Karthaginenzers, welken hy
bedurven + had, of der Romeinen, die hem door Titus Quintius van Prussias hadden
doen opeyschen, mochten overleveren, bracht die rampzalige veldoverste (volgens
het gevoelen van Plutarchus) zich met het vergift, ‘tgeen hy in de kas van een ring
verholen droeg, om ’t leven. Titus Livius zegt dat hy er gekruist wierd.
Deze stad is eene der eersten geweest die het Christen geloof aangenoomen heeft,
en het groot getal der martelaaren, die er gebooren waaren en er hun bloed op een
edelmoedige wyze voor de verdeediging des geloofs hebben uitgestort, hebben
dezelve noch doorluchtiger gemaakt. ’t Was ook dicht by deze stad (in een vlek,
Acciron geheeten) dat de groote Constantinus ter ouderdom van ses-en-sestig jaaren
door een heete koorts in het jaar 340 kwam te sterven. Eenige schryvers willen dat
deze keizer, tot de kettery der Arriaanen (welke in zyne tegenwoordigheid door het
concilie van Nicea gedoemd was) overgevallen zynde, het besluit nam van zich ten
tweedemaal in de Jordaan te doen doopen, en dat ten dien einde van Constantinopolen
zynde vertrokken, hy te Nicomedien ziek wierd, alwaar Euzebius – die er bisschop
was, besmet met d’Arriaanery – dien tweeden doop, door d’Arriaanen toegelaaten,
aan hem bediende.
De Golf van Nicomedien is niet boven een halve myl wyd, doch tamelyk lang en
aan wederzyde bezet met een menigte van kleine heuvelen die door hunne
menigvuldige bogten en inwyken, gezamentlyk met de Golf welke daar tusschenheen
stroomt, een der bekoorlykste landsdouwen maaken die men zoude konnen wenschen.
Wyders is de stad Nicomedien, by de Turken Ismit geheeten, zeer groot en wel
bevolkt, bestaande d’inwoonders uit omtrent dartigduizend zielen – Grieken,
Armeniers, Jooden en Turken – welke zich byna altemaal geneeren met den handel
van zyden, katoenen, wollen, lywaaten, vruchten, pot- en glaswerk en andere dingen
die deze stad tot een brave + koopstad maaken. Men ziet er zeer veele Grieksche
kerken en cierlyke mosqueën mitsgaders verscheidene kans of karavanserais en
schoone bazars of markten.
De meeste groote schepen (saïken, barken, kaiken en andere vaartuigen der
kooplieden van Constantinopolen) worden te Nicomedien gemaakt, doch zy hebben
geen meer verstand van zeegevaartens te maaken als van de burgerlyke en
krygsbouwkunde. Inderdaat, daar worden zeer kloeke schepen gemaakt, maar slechte
zeilders, en licht om te nemen, behalven dat zy er ook nog een eeuwigen tyd mee
bezig zyn.
Ten westen van Nicomedien, ter rechterhand van de Golf, vind men een fontein
van mineraal water daar de Turken en Grieken wonderen van vertellen noopende het
genezen van allerhande ziektens, weshalven zy er ook dranglings + na toe vloeyen.
+ in het verderf gestort
+ flinke
+ in gedrang, in zeer groten getale
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Wat verder westwaart ontmoet men in de zelve Golf, ter slinkerhand ten zuiden, een
streek lands – niet boven vyf of zes vademen breet en wel een half vierdeel myls
lang – aan welkers eind aan de landzyde
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een mosqueë staat, daar de Turken een geestig spreukje van vertellen.

Spreukje wegens een Turkschen monnik
Op een grooten heiligen dag, zeggen zy, wilde een zekere derviche of monnik die
aan d’andere zyde van de Golf ten noorden woonde, zyn gebed volgens gewoonte
in deze mosqueëgaan doen, maar een storm van den voorgaanden nacht zyn schuitje
weggevoert hebbende, en ziende geen kans om over de Golf te geraaken, bad hy God
dat hy hem zou ingeven wat hem in deze verlegenheid te doen stond. Zyn gebed
wierd verhoord, en melek Gabrail of den engel Gabriel openbaarde hem terstond dat
hy op den oever van de zee in de slip van zyn mantel zo veel zand zou neemen als
hy kon, waarmede hy zich, met het langs het water heen te strooyen, een weg zou
baanen die hy zonder schroom mogt betreeden.
De goede kluizenaar deed ‘tgeen hem geopenbaard was, maar hebbende niet zands
genoeg genoomen – of het al te rykelyk gestrooyd – vond hy zich in ’t midden van
de Golf verleegen. Zyn weg, na de maat dat hy voortging, zonk achter hem te grond.
Gelyk er nog geen vóór hem gemaakt was (alzoo hy geen zand meer had om te
strooyen) nam hy toevlucht tot bidden en schreyen om zich uit deze bekommering
te redden.
Mahomet ziende d’uitstekende godvruchtigheid van den goeden mussulman en
het gevaar daar hy zich in gesteld had om na de mosqueë te gaan, verkreeg terstond
van God dat zich een streek lands voortzette tot aan den armen derviche, teneinde
hem door dit middel gelegentheid te geeven om zich op het uur van het gebed in den
tempel te bevinden.
Sedert dien tyd is deze streek landts daar altyd gebleeven om de geheugenis van
dit wonderwerk te vereeuwigen.

Chalcedonische Zee
Uit deze Golf van Nicomedien treed men in de Chalcedonische Zee, by d’Ouden
Oceanus Chalcedonius geheeten. In ’t midden van deze kleine zee, die maar omtrent
acht mylen + waters beslaat, ziet men een groote vuurbaak, op een voorgebergte of
hoofd dichtby Chalcedonien, mitsgaders een schoon lusthuis van den Grooten Heer,
Fanarikiosk of lusthuis van de vuurbaak genaamd.
Dit woord van kiosk betekent in ’t Turksch ‘een overdekte galdery’. De kiosken
bestaan ook meestendeel maar uit verscheidene kolommen, in ’t vierkant gesteld met
galderyen rondom heen, overdekt met een laag dak op de wyze van een pavillon.

Schoone tuin van den Grooten Heer

+ Bijna 15 km.
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De gelegenheid van deze kiosk is zeer aangenaam, als beslaande het midden – en de
verhevenste plaats – van een zeer schoonen tuin, de regelmaatigste van alle degeenen
die men in Turkyen ziet. Men heeft er ook verscheidene linie-regte laanen en eenige
parterres of parken die redelyk wel gelegt zyn, daar integendeel de meeste andere
tuinen van den Grooten Heer niet anders zyn als een verwarring van boomen, zonder
eenige order hier en daar geplant. Alle deze laanen eindigen aan de kiosk, van waar
men een zeer schoon gezicht heeft, ontdekkende het meeste gedeelte van
Constantinopolen, van het groot serrail, en van Galata.
De gemelde stad strekt zich ten westen van dezen tuin en is er maar ruim een myl
vanaf gelegen. De haven en de stad van Chalcedonien leggen aan desselfs regterzyde
ten noordwesten, de Prinseneilanden en de Propontis daarvóór ten zuidwesten, een
gedeelte van den mond der Golf van Nicomedien aan de slinkerzyde ten zuiden, en
de schoone landeryen van Bithynien, op welker uiterste hy geplaatst is, zyn achter
dezen hof ten oosten.
De bekoorlyke geschapenheid van dezen oord dreef sultan Soliman den IIden aan
om aldaar deze kiosk of lustplaats te doen bouwen om er zich bywylen met eenige
der sultanes van zyn serrail te gaan vermaaken. Ten welken einde hy in
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het midden, op een plaats wat meer verheven als het overige, een zeer schoone sopha
liet toestellen +, voorzien van matrassen, kussens en kostelyke tapyten en omvangen
met een marmere baluster, op zyn Morisks uitgehouwen. + Deze sopha is vierkantig
en geplaatst byna in ’t midden eener groote kom van de zelve gedaante, welke op
een zeer aangenaame wys door een meenigte van kleine waterspringen allengskens
+
gevuld word ter hoogte dat men zich daar behoorlyk in kan baaden.
Soliman, die niet minder geneigd was tot de liefde der vrouwen als tot die der
wapenen, deed deze oppronken met alle de cieraaden welke de Mahometaansche
bouwkunde tot begunstiging van zyne en zyner sultanes vermaakelykheden kon
uitvinden. Menigmaal begaf hy zich met dezelven uit zyn serrail van Constantinopolen
(‘tgeen maar omtrent een myl daar vanaf gelegen is) na deze kiosk, alwaar hy zich
in eenzaamheid met haar vertrok + om de vervoerdheden + welke zo een ongeregelde
drift als de zyne kon verwekken, op een plaats, die niet als ten dezen einde vercierd
en maar alleen tot het vermaak gebouwd was, te heimelyker en te onbekommerder
te konnen voldoen.
De vuurbaak die by deze kiosk staat, diend voor de schepen, welke by nacht na
Constantinopolen vaaren, gelyk ook voor de barken die omtrent Chalcedonien gaan
ankeren, welker getal echter heel gering is.

Chalcedonien
De haven, gelyk ook de stad van Chalcedonien, word zeer weinig gebruikt. Daar zyn
maar eenige kleine barken en kaïken die naar Constantinopolen vaaren om de
levensmiddelen en andere noodzaakelykheden, welke men hier niet genoegzaam
heeft, van daar af te haalen.
Deze stad was eertyds een der vermaardste van de Propontis. Men zegt dat zekere
Calcedon, een harder, zoon van Saturnus, aldaar eenige hutten begon te bouwen op
den oever van een riviertje ‘tgeen daar dichtby heenstroomt, en noemde ze na zynen
naam. Langen tyd daarna stuurden d’inwoonders van de stad Chalcis, gelegen op het
eiland Euboea (tegenwoordig Negroponte geheeten) een colonie of volkplanting
derwaarts en bevestigden den naam, als komende heel na aan die van hunne stad.
Die van de stad Megara by den Corinthischen Isthmus deeden hetzelfde omtrent het
jaar der wereldscheppinge 3290.
Maar deze zoowel als geene weinig verlicht geweest zynde omtrent de verkiezing
van een schoone landsdouwe om hunne volkplantinge met vrucht en vermaak te
voltrekken, verzuimende zo schoone gelegenheid als zy recht tegenover deze by hun
genomene plaatse hadden konnen verkiesen, ter plaatse daar tegenwoordig
Constantinopolen is, verdienden dat het orakel van Delphos hen met den naam van
‘blinden’ noemde, dien zy sedert altyd hebben behouden.

+
+
+
+
+

opstellen
een marmeren balustrade, op Moorse wijze uitgehouwen.
langzamerhand
terugtrok
losbandigheden
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Arrianus de historyschryver, die hun gebuur was als zynde van Nicomedien
geboortig, zegt dat deze volkeren, een tyd lang den dienst van een godheid (voor
dewelke hunne voorouders een tempel opgeregt hadden) verwaarloosd hebbende,
daarover gestraft wierden met een schandelyke ziekte die alle hulpmiddelen
versmaadde. Weshalven zy dan het veiligste oordeelden het besmette deel, hoe
gewichtig het ook mocht weezen, af te snyden, om het geheel te behouden.

[Tempels en andere oudheden in Chalcedonië]
Deze vergramde godheid was waarschynelyk Venus, die een zeer schoonen tempel
tot Chalcedonien gehad heeft, en is de kwaal die de Chalcedoniers plaagde, mogelyk
eene dergeenen geweest welke deze goddin toebrengt. Inderdaad, de ziekte was arg,
maar het hulpmiddel nog arger. En indien er ymand onzer pokmeesters was geweest
om op de hoeken der straaten aan te plakken – gelyk ze dagelyks in deze en geene
groote steeden doen – dat ze alle de venus
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kwaalen onfeilbaer genezen, hy zou de Chalcedonische vrouwen, welke zich altemael
weduwen bevonden zonder hunne mannen te hebben verlooren, ten uitersten verplicht
hebben.
Dezen tempel van Venus ziet men niet meer te Chalcedonien, gelyk ook niet
dengeenen van Apollo, dien een zekeren Cocconas vermaerd maakte door d’oraculen
welke hy aldaar den gemelden god op een behendige manier deed uitspreeken. Deze
Cocconas, benydende de steden Delphos in Phocis, Claros in Ionien, en Delos op
een der Cycladische Eilanden in d’Egeïsche Zee, die zich door d’oraculen van Apollo
vermaard en ryk gemaakt hadden, bracht zichselfs in ’t hoofd den zelven god in den
tempel dien hy te Chalcedonien had, te willen doen spreken. Hy deed zich dan tot
priester van Apollo aanneemen, en bevlytigende zich om dubbelzinnige antwoorden
op de wys der oraculen te geeven, kweet hy er zich zo wel in, dat in ’t kort het gerucht
van den Chalcedonischen Apollo deze stad door het geheel Europische en Asiaansch
Thracien, Bithynien, Phrygien en d’andere gebuurige landschappen vermaard maakte,
van waar alle de wereld drangelings + na Chalcedonien vloeide om antwoorden op
hunne twyffelingen te bekomen.

[Verval van Chalcedonië]
Alle deze tempels der heidensche oudheid, gelyk ook die der eerste kerk, ziet men
niet meer tot Chalcedonien, maer alleenlyk een kleyn gedeelte van die van S.
Euphemia ‘tgeen nog tegenwoordig overeinde staat. De weinige Grieken welke zich
in deze stad bevinden, verrichten aldaar hunne diensten. In deze kerk wierd het vierde
algemeene concilie gehouden. Wat de andere oudheden belangt, men vind er byna
geene meer, als alleen eenige gebrokene grafsteden en inscriptien, benevens een
tamelyk fraay overblyfsel van een onderaardsche waterleidinge. De haven is niet
meer met ketenen geslooten, gelyk eertyds, om het inkomen te beletten; en hoewel
ze voor al de wereld openstaat, word ze echter niet meer bestevend.
Eindelyk, die beruchte stadt Chalcedonien waaraan Chrysopolis of Scutari eertyds
tot haven diende om hare galeyen te bergen en tot magazynen om haar voorraad te
bewaaren, heeft niets van haare oudheid meer behouden als haaren naam, zynde
tegenwoordig niet meer als een elendig dorp van omtrent duisend of twaalfhonderd
haardsteden, vervuld met ruïnen en puinhoopen. Ook is deze ongelukkige stad zo
menigmaal verwoest, dat men zich niet moet verwonderen van dezelve in een zo
deerlyken staat te zien. De Persiaanen, Gothen, Saracenen en Turken hebben dezelve
beurt om beurt de doodelyke werkingen van hunne wreedheid doen gevoelen, en de
alte-nabyheid van Constantinopolen is ook zelfs een krachtige hinderpaal tegens
haren aanwas geweest.
De keizers van ’t oosten, welke zedert Constantinus den Grooten hunne keizerlyken
zetel altyd te Constantinopolen gehouden hebben, dachten niet als om die groote stad
+
ten kosten zowel zelfs van de gebuurige als de vyandelyke steden te vermeerderen.
De keizer Valens was van dit getal. Deze rechtte alleen meer verwoestingen tot
Chalcedonien aan als alle haare andere vyanden. Hy smeet er de wallen, van schoone
+ in gedrang, in zeer groten getale
+ wensten alleen maar die grote stad (t.w. Constantinopel)
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groote steenen opgemetzelt, af en overhoop, en meende de stad t’eenemaal te
verwoesten ter oorzaak dat ze schuilplaats had gegeven aan Procopius, zynen vyand,
en deszelven zyde gescheenen te begunstigen. De groote waterleiding dichtby de
Solimania tot Constantinopolen, gelyk ook het meeste gedeelte dier mosqueë, zyn
van de brokken dezer ongelukkige stad gebouwd.

[Rodosto of Rudisto]
Doch men volgt byna nooit deze weg om na Constantinopolen te vaaren. Men laat
alle de schoone

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

67
oevers van Bithynien ter rechterhand en zeilt byna gestadig langs die van Thracien
heen. d’Eerste stad welke men ontmoet als men den Hellespont achter den rug heeft,
is Rodosto of Rudisto. + Deze stad is redelyk wel geplaatst, zynde gelegen aan het
einde van een kleine golf die er het gemak van een tamelyke haven aan mededeelt.
’t Getal der inwoonders bestaat uit omtrent vyftienduisend menschen. De handel die
zy dryft met geheel Thracien, de Propontis en de Swarte Zee, trekt meer volk
derwaarts als na alle d’andere steden welke aan die zyde leggen. Men telt er drie of
vier groote mosqueën en verscheidene kleyne. De Grieken hebben er ook eenige
kerken en de Jooden twee synagogen. De stad strekt zich in de langte op den oever
van de zee, daar haar grootste handel is, en heeft aan de landzyde een menigte van
tuinen, voorzien met tamelyke vruchten doch niet wel bebouwd, evenals het ook is
in het overige van Turkyen, verstaande de Mahometaanen zich niet meer op het
tuinwerk als op de bouwkunde. En hoewel ze een zeer groot getal van bostangis of
hoveniers hebben die er uitdrukkelyk hun werk van maaken, laaten ze dikwils omtrent
alle hunne vruchten de natuur alleen begaan. Men zaait er heel veel komkommers,
gemeene en watermeloenen en andere diergelyke verfrisschende vruchten, doch ze
komen er zo goet niet voort als tot Nicomedien.

Perinthus of Heracléa
Even buiten de Golf van Rodosto vind men ter slinkerhand d’oude stad
Perinthus.[BA/44] Deze stad is byna de veertigste dergeenen welke den naam van
Heracléa gevoerd hebben, en indien ze onder alle d’ongevallen welke haar overkomen
zyn, niet nog tegenwoordig haaren naam had behouden, zou men – ziende den
beweenelyken staat daar ze toe gebracht is – nauwlyks konnen gelooven dat hetgeen
men daarvan noch ontmoet, overblyfzelen zyn van dat beruchte Perinthus ‘twelk
eertyds wetten aan het hoogmoedige Byzantium heeft gegeeven onder welkers tyranny
het tegenwoordig moet zuchten.
Deze stad is gelegen op ruim 42 graaden noorderbreedte, rondom een verheven
hoofd ‘tgeen aan beide de zyden twee brave + havens maakt, waaraf degeene die zich
ten noordoosten strekt, de grootste en veiligste is en ook maar alleen gebruikt word.
Maar gelyk men geen zorg draagt om ze te zuiveren en dat de Turken dezelve
allengskens laaten vullen met de stukken en brokken der oude gebouwen (waarvan
zich noch verscheidene overblyfzelen op d’oevers vertoonen) konnen er maar barken,
marsiliaanen +, Turksche saïken en andere schepen van middelmaatige grootte meer
inkomen, daar ze integendeel ten tyde van den keizer Severus – en ook zelfs lang
vóór en na hem – dikwils een gantsche vloot beveiligde en er de kloekste schepen
een verzekerde grond vonden.
De gedaante van deze haven is byna ringswyze en gelykt niet kwalyk na een
hoefyzer. ’t Gezigt is aangenaam, maar dat van het hoofd (‘tgeen ter slinkerhand van
dezelve gelegen is) noch fraayer. Van hier ontdekt men de twee havens van Heracléa,
tusschen dewelke de stad gelegen is, mitsgaders de Marmore-Zee die zy voor zich
+ Tekirdağ.
+ flinke
+ Een soort van Venetiaans schip.
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heeft. De schoone landeryen die haar omringen, maaken haare gelegenheid ook te
voordeliger.

[Amfitheater en andere oudheden in Perinthus of Heraclea]
’t Was gewisselyk hier ter plaatze daar zich dat treffelyk amphitheater van Heracléa,
‘tgeen in d’oudheid voor een van de zeven wereldswonderen gehouden is geweest,
vertoonde. Men ziet er noch eenige schoone overblyfzels van, en onder anderen zeer
groote kelders vol van een uitstekend klaar en frisch water, dienende tegenwoordig
tot bakken. Uit deze kelders of kommen – welke zekerlyk met een leevend water
gevuld worden, vermits ze op een al te verhevene plaats gelegen zyn om maar bakken
te wezen – wierd het water door verscheidene
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buyzen na boven gevoerd in alle de plaatzen van het schouwburg daar men het van
nooden had.
Dit gebouw was het eenigste niet ‘tgeen in Heracléa aanmerkelyk was, want
behalven de tempels, baden en een groot getal van andere openbaare gestichten zag
men er nog verscheidene schoone beelden, opgerecht op de gemeene plaatsen ter
heugenis dergeenen welke iets gewichtigs voor het welweezen van de stad hadden
gedaan. De beelden zyn door de barbaarsheid der eeuwen aan stukken gesmeeten en
verbrooken, maar hunne voetstallen met d’inscriptien die daar nog overig zyn,
betoonen genoegzaam d’erkentenis van de Perinthiërs omtrent hunne weldoeners.
Men kan derhalven niet twyffelen aan d’edelmoedigheid der oude Heracleoten, gelyk
ook niet dat deze stad niet het oude Perinthus geweest zoude zyn.
De Grieksche en Latynsche inscriptien, die men aan verscheidene oorden leest,
zyn er alte getrouwe getuigen van, en de schoone overblyfzelen der oudheid welke
men er vind, bevestigen noch ‘tgeen een poëet zegt:
quae magne Perinthus
Ante fuit, priscum mutavit Heraclea nomen.[BA/45]

Men ziet er byna in alle straaten zekerheden van. Doch de grootste van alle deze
inscriptien is gemetzeld in een dikke muur van de hoofdkerk dezer stad welke uitzicht
heeft op de straat die na de kant van Adrianopolen strekt. Zy is in het Grieksch, en
gewyd aan de goede fortuin van den keizer Severus. ’t Was deze, die, om zich daarvan
te wreeken dat de stad Byzantium de zyde van Pescennius Niger had gekoozen, haar
t’onderbragt en dwong zich aan de wetten der republycq van Perinthus, welkers
medestreefster zy was, t’onderwerpen.
Noch is er een andere Grieksche inscriptie, dicht by dezelve kerk in het huis van
den metropolitaan of opperbisschop, gewyd aan de goede fortuin van den keizer
Trajanus, zoon van Nerva. ’t Huis van dezen prelaat staat aan de kerk vast doch laat
echter een plaats tusschen beiden, dienende tot een portaal. Hier ziet men de grafstede
van een Engelsch edelman die, na Constantinopolen gaande, op het eiland Tenedos
door de pest wierd aangetast, en eer hy te Heracléa kon geraaken, kwam te sterven.
Hy wierd hier ter aarde besteld in den jaare 1627 volgens uitwyzing van het Grieksch
en Latynsch grafschrift ‘tgeen men op zyne tombe heeft gezet. Mogelyk vereerde
men aan den metropolitaan en den kadi een gedeelte van des Engelsmans reisgeld –
daar hy noch niet veel af verteerd had – om hem hier ter plaatze (zynde vlak in den
ingang der kerk) te doen begraaven. Want het is by de Grieken, noch by de andere
oostersche Christenen, niet meer gebruikelyk in de kerken te begraaven.

[Kerken in Perinthus of Heraclea]
Deze hoofdkerk van Heracléa is een der schoonsten van geheel Griekenland. Doch
men moet zich niet inbeelden dat het daarom een puikstuk der bouwkunde is, zynde
deze kerk slechts gemaakt van een groot vak van eene der stadtsmuuren en van een
overblyfzel van een oud gesticht, even als van een toorn of iets diergelyks, over
welken men een gewelf heeft geslagen, tamelyk fraay, ‘tgeen het gantsche gebouw
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bedekt. ’t Binnenste is vry goed, en zelfs ook veel beter geordonneerd als dat der
patriarchale kerk van Constantinopolen.
Daar zyn noch verscheidene andere kerken tot Heracléa, doch niet in zo goede
order, dewyl er van vyf of zes die men aldaar telt, ruim twee t’eenemaal verlaaten
zyn, hebbende hierin het zelve lot als het meeste gedeelte der huizen van deze stad:
ontbloot van de Heracleotische Grieken, óf door de pest verstorven óf door de
dagelyksche quellingen der Turken van daar verdreeven.

[Misvattingen en wangebruiken in de Turkse samenleving]
’t Is ook byna op de zelve wys met alle de andere steden
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van Turkyen gelegen. Zy zyn altemaal zeer kwalyk bevolkt. Want behalven dat de
besmetting gestadig eenigen oord van het Ottomannische gebied verwoest, zoo neemt
de wreedheid der straffen, woedende in ’t lichtvaardig ombrengen van verdachte of
schuldigen, t’elkens veele menschen weg. En alzo werd het getal van des Grooten
Heers onderzaaten geweldig verdunt, de staatkunde van dien vorst niet genoeg verlicht
zynde om te bezeffen dat de veelwyvery, volgens de Mahometaansche wet geoorlofd,
niet genoegzaam is om zo een wydluftig ryk als het zyne met inwoonders te vervullen.
Wat meerder menschelykheyd en wat minder tyranny in zyne heerschappyen zoude
dezelve gewisselyk meer bevolken dan alle de vrouwen van zyn serrail en die van
zyne bassas en andere onderdaanen.
Maar verre van daar: de stokslagen, de boeyen en de gevangenissen ontbreken
nooit aan degeenen die hunne schatting niet regelmaatig betaalen. En de praedestinatie,
daar de Mahometaanen mee ingenomen zyn, niet toelatende dat men lazaretten of
gezontheydshuizen in Turkyen oprechten zoude om degeenen, welke van eenigen
besmetten oord komen, daar quarantaine te doen houden eer ze met de ingezetenen
omgang mogen hebben, geeft veeltyds oorzaake tot besmettingen. Zy staan zo vast
op deeze voorbepalinge van God, dat ze de besmettelykheden in ’t minste niet
schouwen. + Integendeel, een pestzieke is zohaast niet gestorven, of men brengt zyne
klederen en ‘tgeene daar wyders toebehoort, ter markt, en d’eerste die ze van nooden
heeft, koopt ze, en volgt welhaast, zonder daar op te denken, het lot van dengeen die
ze vóór hem heeft gedraagen. Dit is een groote en gestaadige wanorder, en echter
word ze van niet eenen Turk in achting genomen. De arme Grieken denken er genoeg
om, maar de dwaaze godsdienst hunner meesters doet hen met dezelve sneuvelen.

[Handel en Christendom in Heraclea]
Doch om weder tot de stad Heracléa te keeren, de handel die aldaar tegenwoordig
gedreven word, is niet groot, doende de schepen die hier ter haven komen, zulks eer
om eenig onweer ‘tgeen hen daar omtrent beloopen heeft te laaten overgaan, als om
er lading in te neemen. Men vind er echter katoen, olyven, drooge en groene vruchten,
leder en wolle in tamelyke menigte.
d’Edelmoedigheid van verscheidene martelaaren die er hun bloed voor de
belydenisse des Christelyken geloofs gestort hebben – onder welker getal zich
bevinden Felix, Januarius, Clemens, Philemon enz., door de Roomsche kerk met den
naam van heiligen vereerd – heeft dezelve ook vermaard gemaakt.

[Andere plaatsen op de noordoever van de Zee van Marmora]
Van Heracléa tot aan Constantinopolen ontmoet men niets van belang, noch voor
het tegenwoordige, noch ook noopende d’oudheid. Men vind alleenlyk op de kusten
van Thracien drie of vier dorpen welke eertyds aanmerkelyk geweest mogen zyn,
gelyk men uit de menigvuldige puinhoopen zoude moeten oordeelen. Maar
+ schuwen
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tegenwoordig heeft het niet veel te bedieden. Want Selivréa, Bevados, Grandponto
en S. Stefano zouden met hen vieren geen middelmaatige stad konnen uitmaaken;
en werden dezelve – gelyk ook ’t overige van deze kust van de Propontis – door
Jooden, Turken en Grieken bewoond.[BA/46] En hun handel, evenals van d’andere
steden, bestaat alleen in katoen, zyde, wolle, vruchten, leder, gevogelte en andere
diergelyke waaren.

Eilanden van de Propontis
De oevers van de Propontis dan aldus beschreeven hebbende, zal ik ook eenige
melding wegens desselfs eilanden doen. d’Aanmerkelykste, en die men ’t eerst
ontmoet, zyn d’Eylanden van Marmora, die hunne naam aan deze gantsche zee
geeven. Gallipoli den rug toewendende, vind men ze ter rechterhand omtrent acht
mylen in zee. + Daar zyn er vier: twee groote, een middelmaatig en een klein; wyders
alle zeer dicht by

+ Bijna 15 km.
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malkanderen en redelyk wel bevolkt.[BA/47]

Marmora; Avezia; Coutalli; Gadaro
’t Grootste der viere, Marmora geheeten, is het noordelykste en heeft wel acht of
tien mylen in den omvang. + De hoofdstad is Marmora die den naam aan ’t geheele
eiland geeft. Onder de verscheidene dorpen telt men Galioni en Crastio, benevens
eenige kloosters en heremitagien, bewoond door caloyers of Grieksche monniken
die er een zeer zober leven leiden.
’t Geen in grootte na Marmora volgt en ten oosten van hetzelve gelegen is, heet
Avezia, heeft een vlek of dorp van de zelve naam, en twee andere dorpen. ’t Eerste
Aloni, en het ander (zynde het darde in rang) Arabkivi of ’t Arabiers dorp geheeten,
ter oorzaak dat het niet als met Arabiers of hunne afkomelingen bevolkt is.
’t Middelmaatigste dezer eilanden is Coutalli, ‘tgeen een vlek van de zelven naam
heeft. Het laatste, Gadaro geheeten, hoewel ’t het kleinste zy, heeft echter eenige
wooningen, benevens sommige kloosters van caloyers.
Deze vier eilanden leggen in een goed klimaat op ruim 38 graaden noorderbreedte,
zuidoost van Heracléa, en geeven overvloed van koorn, wyn, vruchten, katoen, vee
enz. De visvangst is er ook zeer goed, doch d’inwoonders bedienen er zich alleenlyk
af tot hun gebruik, vermits Constantinopolen en d’andere steden van de Propontis
welke vis van nooden mochten hebben, die niet elders behoeven te zoeken en
d’Eilanden van Marmora ten dien opzichte wel konnen ontbeeren.

Princen-Eilanden
Aan het einde van de Propontis, eer men te Constantinopolen komt, vind men noch
een klein lighaam van eilanden, welke de Turken ‘Papas-Adasi’ heeten, de Grieken
‘Papadonisia’ of ‘Monniken-eilanden’, en d’Europeërs ‘Pauzen-’ of
‘Princen-eilanden’. + Deze eilanden zouden een paradys weezen indien de Christenen
meesters van Constantinopolen waaren. Ieder zou er een lusthuis willen hebben want
ze zyn er maar drie of vier uuren vanaf gelegen, die men dikwils in anderhalve of
twee uuren over vaart. Zy dienen tot een gemeene vermeiding + aan de Franken welke
te Constantinopolen woonen, gelyk ook aan de Peroten + en andere Grieken.
Maar ‘tgeen het geluk dezer eilanden behoorde te maaken, veroorzaakt integendeel
hun bederf. De gebuurschap van Constantinopolen is hen veel minder nut, als nadeelig.
Wanneer eenig janitzer of andere dronke Turk zyn hert eens wil ophaalen, vervoegt
hy zich derwaarts om er zich te onbeschroomder vol te konnen zuipen. Want hoewel
de Turken zelden wyn drinken, begaan ze er echter als ze maar konnen d’uiterste
overdaad in; en zo zy er geen drie dagen daarna het gevoel af hebben, zyn ze niet
wel tevreden. Maar als de wyn hun meester geworden is, moeten de arme Grieken
+
+
+
+

Bijna 17 km.
Kizil Adalar.
Lees: vermeiïng (bron van vermaak, ontspanning0.
De inwoners van Pera (Beyoğlu).
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d’ongeregeldheden tot welke de dampen haar vervoeren, draagen en bezuuren,
wordende door hen gestooten, geslagen, en van alles daar ze zin in hebben beroofd.
Wel is waar dat zy hen zeer zelden om ’t leven brengen – vermits de doodslag
geweldig streng door geheel Turkyen verbooden is, en dat men de fles ophangt ter
zelver plaatze daar ze eenige wanorder begaan heeft – maar zy verwoesten hunne
tuinen, wynbergen, boomgaarden en landeryen zodanig, dat ze het hert niet hebben
om er iets te zaayen of te planten. En aldus leggen deze eilanden, zo + vruchtbaar als
bekoorlyk, byna gantsch en al te braak.
Daar zyn maar eenige caloyers welke rondom hunne kloosters zo wat moeskruiden,
peulvruchten enz. tot hun gebruik kweeken, gelyk ook om de Franken en andere
eerlyke lieden die hen komen bezoeken, daarmede t’onthaalen. Welken zy ook niet
beletten – hoewel ze hen doorgaans vis voorsetten, die hier in menigte gevangen
word – vleesch te eeten wanneer zy het daar brengen, hoewel ze altemaal van het
getal der vrywillige

+ zowel
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ichthyophagen of visch-eeters zyn die zich het gebruik van het vleesch voor altyd
verbooden hebben.

Bysonderheden wegens de caloyers en d’oostersche Christenen
Deze goede caloyers zyn geestelyken van S. Basilius, zowel als + als die van den
berg Athos en geheel Griekenland. Zy volgen altemaal den zelven regel en draagen
een zelve kleeding. Men hoort onder hen niet spreken wegens de hervorming der
eerste instelling + en andere diergelyke dingen. Zy hebben niets veranderd omtrent
d’oude manier van leven. Hunne dracht is ook de zelve als hiervoor, zonder dat zy
er iets bygevoegt of afgenomen hebben ‘tgeen den eenen van d’anderen konde
onderscheiden. En niettegenstaande de verwoestinge hunner landen en
d’afgewyderdheid +der tyden is d’eenparigheid hunner constitutien buiten verandering
of verslapping in een stand gebleeven. Zy leiden ook een zeer afgezonderd en arm
leven, eeten nooit vleesch en onderhouden, behalven deze gestadige onthouding, nog
vier vastens in het jaar, behalven verscheidene andere vastendagen welke door de
gantsche Grieksche kerke godsdienstiglyk gehouden werden. By welke gelegentheden
nog wereldlyken nog geestelyken – ’t zy ziek of gesond, zelfs ook niet in den uitersten
nood – boter, visch of eyeren mogen eeten. d’Armeniers verbieden ook noch den
oly. En niet één dezer Christenen brengd het zich ooit in ’t hoofd om daarvan (gelyk
in de Roomsche kerk geschied) bevryding te verzoeken, welke ook niet, behalven
de voorzichtigheid + om ze te verkrygen en zich af te bedienen, zonder een merkelyke
aalmoes aan de kerk toegestaan zou werden.
Hoewel de menigte der vastens en vastendagen welke d’oostersche Christenen
evenals de caloyers onderhouden, hen byna drie vierdedeelen van het jaar vry mager
doed doorbrengen, weeten zy echter – d’eene zowel als d’andere – verscheidene
goede gerechten te maaken als zy degeenen die hen in de vasten komen bezoeken,
willen onthalen. ’t Italiaansch spreekwoord trovata la legge, trovato l’inganno, dat
is ‘de wet uitgevonden zynde, heeft men ook d’uitvlucht uitgevonden’ heeft zowel
plaats in ’t oosten als in Europa.
Verbied men er den wyn – de brandewyn, koffy, sorbet en andere uitstekende
dranken vergoeden het gebrek. Die swaarigheid maaken in visch te eeten, voorzien
hunne tafels met oesters en allerhande schelpvisch, kaviaar en andere gerechten,
gemaakt van eyeren en hom – veel lekkerder als de visch zelve en daar men geen
graaten uit te pluizen of te vreezen heeft. En willen d’Armeniers noch boter nog oly
in hunne saussen gebruyken, zy bedienen zich van amandelen, pistasjes, nooten en
andere vruchten, gestampt in een mortier, welke te vuur gebracht zynde een diergelyke
en betere werking doen als onze boter.
Om kort te gaan, die het meest aan d’onderhouding dezer vastens gebonden zyn,
verzetten d’onthouding der spyzen in vasten zodanig, dat ze geensins honger lyden,
en vergoeden ’t gebrek van de eene spys met het genot van eene andere. Want ze
+
+
+
+

evenals
over de hervorming van oorspronkelijke reglement
Versta: afstand
nog afgezien van de terughoudendheid
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gelooven niet te zondigen met geduurende den tyd hunner vastens gestadig iets
tusschen hunne maaltyden te eeten, als het maar geen vleesch, visch, eyeren, boter
noch oly is.
Ondertusschen zyn er echter ook onder deze goede caloyers, vartabiten, papas en
andere geestelyken – gelyk ook onder de wereldlyke Christenen van ’t oosten – die
de vasten zodanig by d’onthouding voegen, dat zy zich vernoegen met eenmaal daags
een weinig brood en eenig moeskruid, gekookt met zout en water, te nuttigen. Andere,
die ouder van jaaren zyn, eeten (door een lange gewoonte van vasten) geduurende
alle de vasten maar eens om de drie dagen. En men heeft er ook zelfs (na men my
verhaalde) die maar zevenmaal in de zeven weeken van hunne vasten spyse nuttigen.
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Lustige aankomst aan Constantinopolen van de zyde der Witte Zee; Toorn
van Leander
Als men deze eilanden voorby is, begint men aan Constantinopolen te naderen, ‘tgeen
men ter slinkerhand ziet. Alhier moet men langs desselfs muuren, welke zich van
het Kasteel der Seven Toorns tot aan de punt van het serrail strekken, heen vaaren,
waarna men de streek noordoostwaard heeft te stellen om de punt van het serrail te
boven te komen, teneinde de gestadige stroom der wateren van den Bosphorus –
welke op een onstuimige wys uit de Swarte Zee in de Propontis vallen en het schip
ongetwyffeld tegen d’Acropolis (dit is de naam der punt van ’t serrail) aan zouden
smyten – te vermyden.
Men laat het serrail dan ter slinkerhand; en het schip zich na de kant van Scutari
wendende, vaart men dicht voorby een rots daar een vierkantige toorn op staat,
omringd met een muur van de zelve gedaante, aan welkers voet zich verscheidene
stukken kanon uit hunne schietgaten vertoonen. De Turken noemen deze toorn
Kses-calasi of ‘’t Maagdenkasteel’, en d’Europeërs zonder eenigen grond den ‘Toorn
van Leander’, want het was hier ter plaatse niet daar Leander overswom om zyne
vryster Hero te gaan bezoeken, maar wel aan de Dardanellen, gelyk wy hierna zullen
zeggen.

[Gezicht op Constantinopel]
Men kan niets bekoorlyker zien, noch zelfs met gedachten begrypen, als deze
aankomst van Constantinopolen, vindende men zich in het midden van drie groote
armen der zee, waaraf den een van ’t noordoosten komt, den ander zich na ’t
noordwesten strekt, en de derde – voortgebragt uit de wateren van die beiden – zich
ten zuiden in de groote kom van de Propontis ontlast. Deze drie groote armen
bespoelen ter wederzyde, zo ver als het gezicht kan reyken, landeryen die zich
allengskens door een groot getal van heuvelen, gantsch bedekt met lusthuizen, tuinen
en kioskens, opwaarts strekken.
En hoe die drie groote canaalen of armen der zee meer aan de stad naderen, hoe
het byna oneindig getal van huizen zich meer en meer opdoet. Zy vertoonen zich
altemaal d’eene boven d’andere op de wyze van een amphitheater opdat ze, om zo
te spreeken, altemaal de bekoorlykheden van een zo schoon gezicht mogen genieten.
In het midden dezer huizen, op verscheidene manieren geschilderd, beschouwt men
een ongeloofelyk getal van swaare dommen, koepels en minarets of kloktoorns welke
zich verre boven de gemeene gebouwen verheffen. Alle deze dommen en koepels,
die een zekere grootsheid verbeelden daar men weinig weergade aan zou konnen
vinden, zyn bedekt met lood, gelyk ook de minarets, welkers punten of spitsen met
goud zyn overtogen. De groente der cypressen en andere boomen eener meenigte
van tuinen helpt ook niet weinig tot d’aangenaame verwarring der verscheidene
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voorwerpen daar d’oogen van alle degeenen die na Constantinopolen gaan, als door
betooverd werden.

[De haven van Constantinopel]
De veelheid der schepen welke een kroon rondom de haven deed maaken zonder het
midden daardoor te belemmeren, gelykt niet qualyk na een wydluftigen omring + van
groote boomen die zich uitdrukkelyk van hunne bladen hebben ontbloot om de
fraaiheden welke achter hen zyn, niet te bedekken. En de vervaarlyke menigte van
kaïken, permes of gondels, en andere kleine vaartuigen –waarvan het getal op
zestienduizend geschat word – welke gestadig (deze met zeilen, en andere met riemen)
tot gemak der ingesetenen allerwegen vaaren, schynt onophoudelyk den aanschouwers
van zo groot een schouwburg + het vermaak van een zeestryd aan te bieden.
Eindelyk, werwaarts men zich ook wend, als men in het midden der haven van
deze groote stad is, moet men zich verwonderen hoezeer de natuur haar begunstigd
heeft in de verkiezing van alles ‘tgeen tot de schoonheid en cieraad

+ grote omringing
+ van een zo groot schouwspel
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van haare gelegenheid kan helpen.

Schoone gelegenheid van Constantinopolen
Na zulke groote voordeelen, en die haar zo byzonder zyn, moet men zich niet
verwonderen dat de Groote Constantyn de wellusten der stad Romen zo gemakkelyk
kon verlaaten om den zetel zyns ryks na Byzantium over te voeren en er zynen naam
aan te geeven. Daar is geen stad bequaamer als deze om het gebied over de gantsche
wereld te voeren: zy ziet er met een eenige opslag der oogen de twee beste deelen
af en kan in minder als een vierdedeel uurs haare bevelen uit Europa, alwaar ze
gelegen is, tot in Asia doen overgaan, ‘tgeen er niet aan schynt te naderen als om
zich aan haare wetten t’onderwerpen.
Aldus wanneer de konst en de natuur tesamen overeen waren gekomen om een
plaats te formeeren daar de schoonheid en overvloed in een gelyke graad mochten
weezen, zouden ze hun oogmerk nooit beter hebben konnen bereiken als met te
maaken ‘tgeen te Constantinopolen is. ’t Aardryk brengt er allerhande schoone
vruchten voort; ’t oog en de tong konnen er zich op een zeer aangenaame wys
verzaaden, en daar ontbreekt niets van ‘tgeen tot de noodwendigheden of de wellusten
des levens vereischt word. ’t Soet en zout water beschikken + er alle de gemakken
welke een element, zo noodzakelyk voor de menschen, kan geeven. De lucht is er
uitsteekend goed en ontallyke vogelen betuigen door het gekweel ‘tgeen ze des
morgens en ’s avonds op de boomen, in de tuinen en op de omgelegene heuvelen
maaken, dat ze niets ter wereld bekoorlyker vinden als dit schoon klimaat.
d’Amphibien, welke dan op het land, dan op het water en dan in de lucht leven,
onthouden er zich ook in genoegsame menigte om te doen gelooven dat deze drie
hoofdstoffen te Constantinopolen zo zeer in hun volmaaktheid zyn, al ze konnen
weezen. +
Deze verkwisting van de gaaven der natuur verwekte in den keizer Justinianus het
gevoelen dat men eer al het overige der wereld behoorde te verlaten om zich te
Constantinopolen te gaan nederzetten, als een zo lustigen oord t’eeniger tyd
onbewoond te laaten, gelyk het aan verscheidene andere groote steden wedervaren
is.

Verscheide benamingen enz.
In deze gedagte veranderde hy den naam van Constantinopolen en gaf er die van
‘Eeuwige Stad’ aan, gelyk het blykt by de wet si qui quinta cap. de divers. praed.
urb. tit 69. Deze naamen zyn echter de eenige niet welke die beruchte stad gevoerd
heeft. Zy heeft er byna zo veele gehad als meesters, en alle die haar koningen of
tyrannen zyn geweest, hebben vermaak geschept in haaren naam, zowel als haare
fortuin, t’eenemaal te veranderen.
+ leveren
+ als mogelijk is
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’t Was die van ‘Chrysokeras’, betekenende ‘Goude Hoorn’, of zo men wil ‘Hoorn
van overvloed’ die eenige harders uit Thracien aan die streek lands daar
Constantinopolen op gelegen is, gaven, vermits haare voordeelige gelegenheid en
uiterlyke gedaante eenige overeenkomst met een hoorn van overvloed hebben. Dit
gebeurde omtrent het jaar 3286 in de tweeëntwintigste Olympiade, ten tyde van
Ezechias en Numa Pompilius, of 690 jaar voor de geboorte van Jesus Christus.
Na deze eerste vestiging van eenige hardershutten te Chrysokeras groeide het getal
der inwoonders, bekoord door zulk een schoone verblyfplaats, zodaanig aan dat ze
in korten tyd tot een tamelyk vlek uitdeeg + daar men den naam van ‘Acropolis’ of
‘Stad van de punt’, en naderhand dien van ‘Lygos’ aan gaf. Vervolgens deed Burzis,
Byze, Byzante of Byzanta – want de schryvers noemen hem op verscheidene manieren
– die een colonie van Megariers derwaarts voerde, haar na zynen naam ‘Byzantium’
noemen, welke haar bybleef tot aan den tyd van den keizer Antoninus die haar deed
vermeerderen, herstellen, en ‘Antonina’ heeten. Zy kreeg ook noch den naam van
‘Anthuza’, daarna

+ tot een behoorlijk gehucht uitdijde
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dien van ‘Nieuw Romen’, en eindelyk gaf er Constantinus de Groote, die er den zetel
des Roomschen Ryks overvoerde, haar vergrootte, en met treffelyke cieraaden – als
de hoofdstad van een zo doorluchtige heerschappy – oppronkte, den zynen aan, en
deed haar ‘Nieuw Constantynsch Romen’ noemen, ‘tgeen men verkortte met
naderhand ‘Constantinopolen’ of ‘Constantyns stad’ te zeggen. Zy is ook nog
‘Parthenopolis’ genaamd geweest, ter oorzaak dat ze door den zelven Constantinus
aan de Heilige Maagd wierd gewyd; mogelyk ten navolging van Antiochien, ‘tgeen
‘Theopolis’ genoemd wierd.

[Legende rond de stichting van Constantinopel]
Eenige willen dat dit ‘Nieuw Constantynsch Romen’ geen beter beginselen hadde
als het oude Romen; en zelfs – zo men Zosimus, die geen groot vriend van
Constantinus was, en eenige andere autheurs wil gelooven – zeggen ze, wierd
Constantinopolen onder doodelyker voortekenen herbouwd als de grondvesten van
Romen gelegt zyn.[BA/48] Zy beschuldigen dien keizer van zyne gemalin Fausta en
zynen zoon Crispus om minder oorzaak te hebben doen dooden als Romulus zyn
broeder Remus om ’t leven bracht. Maar behalven dat dit geschiedde (zo men den
draad van den Historie van Zosimus wel inziet) niet alleen eerder als het Constantinus
in gedachten kwam Byzantium te herbouwen, maar ook eer Constantinus Christen
was geworden, zal het spreekwoord altyd waarachtig weezen dat de groote mannen
niet meer zonder gebreken zyn als de zon zonder vlekken. Behalven dat Zosimus
zelfs zegt + dat Fausta, de huisvrouwe van Constantinus, en zyn zoon Crispus van
hem gedood zyn omdat dezelve onder den anderen + niet alleen van overspel ten
aanzien van Fausta, maar ook van bloedschande ten aanzien van Crispus onder den
anderen begaan te hebben, verdagt waaren.
Doch ’t zy hiermee zo ’t wil, dien laatsten naam heeft Byzantium zedert altyd
behouden, en voornaamentlyk by de Latynen en andere Europische Christenen. Want
wat de Turken en andere volkeren van Asia, Africa en Europa belangt, zy noemen
het tegenwoordig altemaal Stambol, ‘tgeen ‘overwinning van geloof’ betekend,
zonder echter de rechte oorspronk van dien naam te weeten.[BA/49]
Chrisokeras, Acropolis, Lygos, Byzantium, Antonina, Anthusa, Nieuw-Romen,
Constantinopolen, Eeuwige-Stad en Stambol, zo als men haar belieft te noemen, is
dan die vermaarde stad, gelegen op het uiterste eind van Thracien, byna op 41 graaden
noorderbreedte en omtrent 57 lengte. Zy beslaat die gantsche streek lands welke zich
strekt langs den mond van het Canaal der Swarte Zee, die men de Thracische
Bosphorus noemt, in de Propontis of de Witte Zee, en zich van daar ter wederzyde
uitbreidende formeert die schoone haven tot de verzekerdheid en het gemak der
schepen, en d’overvloedigste in allerhande soorten van visch die men ergens ter
wereld kan vinden, van welke wy op het einde van het negende hoofdstuk gesproken
hebben.
Deze streek lands, of dit half eiland, daar Constantinopolen op gelegen is, begind
zich van het vasteland af te sonderen om zich tusschen twee zeën heen te strekken,
+ daarnaast is er het feit dat Zosimus zélf zegt
+ onder andere (o.a.)
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van het Kasteel der Seven Toorns af tot aan de punt van het serrail, en zich van daar
na de zyde van het vasteland uitbreidende, maakt een groote halve kring die de haven
formeert tot aan een kleyn riviertje ‘tgeen daar in komt stromen en – zyne zoete met
de zoute wateren der zee vermengende – deze haven aangenaam en gemakkelyk
helpt maaken.[BA/34]
Van dezen mond der zoete wateren af, daar men het kerkhof der Jooden heeft,
achter de stad heen, loopt een byna gantsch rechte streek van een dubbelde platte
muur, voorzien met verscheidene vierkantige toorns, zulks dat de gedaante der stad
(gelyk wy hiervóór op onse eerste aankomst
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tot Constantinopolen aangetekend hebben) driehoekig is, niet kwalyk gelykende na
een harp of overvloedshoorn welkers opperste aan het vasteland gehecht is en de
twee andere zyden door de wateren van het Canaal der Swarte Zee en der Propontis
bespoeld worden. Yder dezer muuren is met een wyde graft voorzien. Doch men zou
de buitenste bekwaamelyker een faussebray of onderwal noemen dewyl ze maar
omtrent de hoogte van tien voeten heeft. + De schietgaten voor ’t kanon, zo in de
gordynen + als toorns, maaken haar aanzienlyk en zyn ten getal van omtrent
dardehalf-honderd. + De tweede of binnenste muur is van de zelve gedaante, doch
hooger, hebbende ruim drie vademen van den grond af tot aan de schietgaten, zulks
dat de buitenste door deze gedekt en verdeedigt kan worden. Beide zyn ze op zommige
plaatsen van gehouwene, en op andere van gebakkene steenen gebouwd.
Men zegt dat deze dubbele muuren aan de landzyde gebouwd zyn door de
naarstigheid van een zekeren Cyrus, die onder de regeering van Theodosius den
jongen gouverneur van Constantinopolen was.[BA/50] Dit werk was het volk zo
aangenaam, dat het er openbaare verheugingen over aanrechtte en vaarzen ter zyner
eeren maakte die men allerwegen hoorde zingen, behelzende dat Constantinus de
stad wel gebouwd had, maar dat Cyrus haar had vermeerderd en herbouwd. En men
sloeg zelfs voor haar al te langen naam van ‘Constantinopolis’ in dien van ‘Cyropolis’
te veranderen. Theodosius vatte hier jalouzy over op en, om Cyrus te vergelden
wegens de stad zo wel geslooten te hebben, deed hy hem in een veel enger omvang
besluiten, verbannende hem in een klooster daar hy van hartzeer kwam te sterven.

Kasteel der Zeven Toorns
’t Kasteel der Zeven Toorns, ‘tgeen deze muuren der landzyde aan die der Propontis
vasthegt, is het eerst ‘twelk men van Constantinopolen ontmoet. ’t Was eertyds eene
der stadspoorten, bestaande uit vier swaare toorns, en voerde den naam van de
‘Vergulde Poort’, ’t zy omdat de cieraaden daar ze mee opgepronkt was, verguld
waren, of dat zich by gelegentheid van staatelyke intreeden (welke gemeenlyk door
deze poort geschiedden) het verguldzel van Constantinopolen door deze poort
vertoonde.
Onder het getal dergeenen die er met pracht en staatsie intraden, werd genoemd
de paus Johannes den Isten van dien naam, die er met alle mogelyke heerlykheid en
toejuiching wierd ontfangen, niet zo zeer omdat hy door Theodorik, koning van
Italien, + aan den keizer Justinus den ouden + gestuurd was, als omdat hy – door deze
Vergulde Poort gevoerd wordende – volgens overleevering der Roomsche kerk het
gezicht aan een blinden wedergaf; en dat hy na Constantinopolen ging om de zaaken
der katholyken met d’Arriaanen (waaraf Theodorik de party volgde) in die
bekommerlyke tyden te vereffenen. ’t Was in deze byeenkomst van den paus en den
keizer, zo men voorgeeft, dat Justinus een aanvang maakte van de gewoonte welke
+
+
+
+
+

Ruim 3 meter.
De hoofdwal tussen twee bolwerken of bastions (Fr. courtine).
tweehonderdvijftig
Theodorik de Grote; r. 474-526.
Justinus I; r. 518-537.
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men zedert altyd onderhouden heeft, dat de keizers de merktekenen en wapenen des
ryks uit de hand, of uyt den naam, der pausen ontfangen.
By de vier oude toorns van deze poort voegde Mahomet de Ide, die de stad
Contantinopolen innam, noch drie nieuwe om er een kasteel van te maaken ‘tgeen
sterk genoeg waare tot de bewaaring der keizerlyke schatten. ’t Heeft er ook lange
jaaren toe gediend, doch tegenwoordig is het een eerlyk gevangenhuis daar den
Grooten Heer zyne slaaven van aanzien en andere gevangenen van staat in opsluit.

[Behandeling van byzondere gevangenen]
Zo ’t Christenen zyn, laat men toe dat er priesters komen, die er de mis in een zeker
kleyn kapelletje doen en de sacramenten in alle vryheid aan hen bedienen. En zelfs
indien het ridders van Malta of andere perzoonen van hooge qualiteit zyn, word hen
wel toegelaaten
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uit te gaan om zich voor eenige dagen in of buiten de stad te gaan verlustigen,
behoudens dat een ambassadeur of eenig ander aanzienlyk man, te Constantinopolen
woonachtig, voor hunne wederkomst instaa en beloove dat hy hen, wanneer den aga
of gouverneur der Zeven Toorns het begeert, zal leeveren.
Deze beleefdheid der Turken verlicht noch eenigermaate het verdriet dergeenen,
welke door hun ongelukkig noodlot in dit kasteel opgeslooten gehouden worden.
Andersins ware het zeer rampzalig zich, zonder eenige misdaad begaan te hebben,
tot een eeuwige gevangenis veroordeeld te zien, gelyk die der Zeven Toorns voor
een ridder van Malta is. Want noopende degeenen die in den oorlog gevangen worden
genomen, zy blyven er niet langer als totdat men de vrede geslooten heeft.
d’Ongelukkige prins sultan Osman eindigde er zyne dagen op een deerlyke manier
in den jaare 1622. Hussein bassa wierd er gewurgd, en men ziet er ook noch zyn
graf in den tuin –– immers zo de Turken zeggen, want zedert dat Monsr de Beaujeu,
ridder van Malta, gelegentheid om t’ontvluchten bekomen heeft, heeft men er geene
vreemdelingen meer willen inlaaten, uit vrees dat zy er de swakheid af zouden leeren
kennen. Hy was op een tocht tegens d’ongeloovigen gevangen genomen, en hem
geduurende den tyd van vyftien of zestien jaaren dat hy er had gezeten, tot
verscheidene maalen – niettegenstaande dat hy groote sommen tot zyn losgeld
aanbood – de vryheid geweigerd.

[Twee bas-reliefs]
Buiten de muuren, dicht by een der toorns welke eertyds de Vergulde Poort maakte,
zyn twee groote bas-relieven van wit marmer, verbeeldende het een een slaapende
jongeling leunende op zynen arm, mitsgaders een godin die met een toorts in de hand
van den hemel afdaalt. Mogelyk is het Endimion en Diana die hem komt vinden. ’t
Ander, zo ik my niet bedrieg, verbeeld de negen zanggoddinnen met het paard
Pegasus. Maar allebeide, hoewel reedelyk wel gewerkt, zyn ze echter niet genoegzaam
uitgevoerd om de kenners te doen zeggen (gelyk eenige reizigers gedaan hebben),
dat men niets in Europa heeft ‘tgeen met de lekkerheid + van dien beitel in vergelyking
gesteld kan worden, noch zo wel verstaan en zo stout aangelegt zy als deze twee
figuuren, en dat men een geschenk aan den kaimakan + van Constantinopolen en den
aga der Zeven Toorns behoorde te doen om deze twee brokken beeldwerk van daar
te mogen voeren.

Toorn van Belizarius
Van dit kasteel der Zeven Toorns na het serrail toevaarende ontmoet men ter
slinkerhand een vierkantigen toorn, staande in de zee omtrent twintig treeden van de
stadsmuuren, door d’ingezetenen de Toorn van Belizarius genoemd, met byvoeging
dat die groote krygsoverste, tot vergelding der uitsteekende diensten welke hy aan
+ aangenaamheid voor het oog, oogstrelendheid
+ gouverneur (Tu. kaymakam)
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den keizer Justinianus tegens alle zyne vyanden in Asia, Africa en Europa had gedaan,
in dezen toorn wierd opgeslooten, ontbloot van alle zyne goederen tot d’uiterste
behoeftigheid gebracht; en – na geleeden te hebben dat hem d’oogen wierden
uitgeboord, genoodzaakt uit een venster een zakje aan het eind van een stok te laaten
nederdaalen en dengeenen die voorby voeren, toe te roepen: “Geef doch een
penningtje aan den armen Belizarius” – dien de nyd, en niet de misdaad, d’oogen
heeft uitgesteeken.[BA/51]
Dicht by de plaats daar deze toorn staat, was eertyds een galeyhaven in dewelke
de keizers Theodosius, Arcadius, en derzelver navolgers langen tyd hunne galeyen
gehouden hebben. Doch tegenwoordig is er niets meer af overgebleeven waaruit men
zou konnen oordelen dat er ooit een haven is geweest; gelyk ook niet een weinig
verder na het serrail, daar Juliaan den Apostaat noch een andere deed maaken, na
zynen naam de ‘Juliaansche’, en zedert de ‘Haven van Sophia’ geheeten, ter oorzaak
dat ze gelegen
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was tegenover de plaats daar de kerk van S. Sophia gebouwd is.
Vlak achter de gemelde galeyhaven ziet men over d’andere gebouwen heen de
kolom die den naam van ‘Historische’ voert, van welken reeds gesproken is.
Vervolgens gestadig den weg na de kant van de haven en langs de muuren van de
Propontis heen glyende, vind men niets aanmerkelyks om zyne kaike doen stilhouden,
dan wanneer men aan de tuinen van het serrail nadert, daar ik echter weinig af kan
zeggen dewyl ze maar van buiten bezien konnen worden.

Fontein der Heyliging
Wat verder vertoont zich een fontein voor dewelke de Grieken geduurende het
gantsche jaar, doch voornaamentlyk op den dag van des Heilands transfuguratie,
een zonderlinge eerbiedigheid hebben. Thans vervoegen zy zich drangelings na deze
fontein die zy ΑΓΙAΣΜΑ of een heiligdom noemen, teneinde hunne zieken, welke
zy tot den hals toe in het omleggende zand begraaven, van desselfs water (wegens
welkers heilzaamheid zy wonderlyke dingen weeten te verhaalen) te drinken te
geeven, waarna zy hen terstont weder ontgraven. Doch niet alleen geschied dit omtrent
de zieken: honderden van gezonden stellen het zelfde – is het niet tot aan den hals,
’t mag wat minder weezen – omtrent hunne eigene lighaamen in ’t werk.
De Grieken hebben een menigte van deze mirakuleuze fonteinen. Daar is byna
geen stad of dorp daar men er niet eenige heeft. En zyn er geen natuurlyke, welke
door metaalige of minerale aderen heen loopende altyd eenige kracht hebben, de
papas of Grieksche priesters weeten ze te vinden in putten omtrent hunne kerken,
welke altyd een goede werking voortbrengen, ’t zy voor degeenen dien zy er af te
drinken geeven, of voor hen zelven. +
Men zegt dat den Grooten Heer in deze vreemde godvruchtigheid der Grieken
vermaak scheppende, zich gemeenlyk op dezen dag voor zyne vernsters houd, zonder
egter gezien te konnen worden.

Venster der Gewurgden; Kiosk van den Bostangi-Bachy
Dicht by deze plaats ziet men een groot venster, waaruit des nachts degeenen welke
in het serrail gewurgd worden, in de zee worden gesmeeten, en zo veel kanonschooten
gedaan als er rampzaligen op deze wys hun leven komen te eindigen.
Niet ver van de gemelde fontein ontmoet men de kiosk van den Bostangi-Bachy
of groot hovenier. ’t Is een paviljoen of ruime overdekte balkon, staande buiten de
muuren van het serrail en hebbende het uitzicht over een goed gedeelte van de
Propontis en de Thracischen Bosphorus. De Turken scheppen groot behagen in dit
zoort van speelhuizen, en zyn er weinige serrails die er niet verscheidene hebben:
sommige in ’t midden der tuinen om er de koelte te beter te konnen genieten, andere
op de kant van ’t water (zo er water voorbystroomt), andere boven op de huizen als
overdekte platte formen enz.
+ Cf. de laatste zin van hoofdstuk IX (f. 52).
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Deze kiosks zyn zeer bekwaam om het zwaarmoedig humeur der Turken
t’onderhouden. Zy zetten er zich neder op een sopha of zoldering + met een pyp tabak
en eenige flingeans of koppen koffy, en blyven er bywylen twee à drie uuren in
gezelschap, zonder malkander het hoofd met praaten te breeken. Men hoort er byna
niet anders als eenige halve woorden, afgebrooken door het slorpen van de koffy,
die ze geweldig heet drinken.
Deze kiosk van den Bostangi-Bachy word zo veel niet bezocht als d’andere, ter
oorzaak dat hy, bekleedende het vierde ampt des ryks, den tyd niet heeft om er de
koelte en het bekoorlyk gezicht, ‘tgeen de schoone gelegenheid van dezelve aan het
oog beschikt, dagelyks te konnen genieten. Hy heeft genoeg te doen met de zaken
van het serrail en d’andere lusthuizen van den Grooten Heer, daar hy het

+ Verhoging van een vloergedeelte, voorzien van matrassen en kussens.
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opzicht over heeft, gelyk ook met de bestiering van alle de steden en dorpen, leggende
op de oever van den Bosphorus en de Propontis, welke van zyne jurisdictie afhangen.
Men treed in deze kiosk van binnen door den tuin van het serrail, en er aan d’andere
zyde uit door een kleyn poortje, met een trap komende op den oever der zee.

Kanon tot beveiliging van het Serrail en de Haven
Het eerst ‘tgeen men vervolgens ontmoet, roeyende gestadig langs de stadsmuuren
welke hier ter plaatze tot sluiting aan het serrail dienen, heen, is een menigte van
stukken kanon, leggende meestendeel waterpas, om d’intrede van het serrail en de
haven, in geval ymand dezelve wilde overweldigen, te verdeedigen.
’t Swaarste en aanmerkelykste van allen is dat, ‘tgeen de laatste schoot in de
verovering van Bagdad deed, en de stad, door de wanorder die het er aanrechtte,
noodzaakte zich aan sultan Murat over te geeven. Men bewaart het veel beter als
d’andere en heeft er een afgezonderde kamer voor doen maaken.
Deze stukken worden nooit gelost, hoewel ze altyd gelaaden zyn, dan alleenlyk
op den eersten of tweeden dag der maan van den bairam, wanneer men er eenige
afschiet om de mußulmans te verwittigen dat de groote hoogtyd van den bairam
gekomen is, en zy, vermits de ramazam nu een einde heeft genomen, niet meer
gehouden zyn te vasten. Men lost ze ook noch by gelegentheid van openbaare
vreugdetekenen, als + wanneer den Grooten Heer eenige provincie of stad gewonnen
heeft.
By andere tyden worden ze niet gebruikt, of het moest gebeuren dat eenig schip
zonder order in of uit de haven wilde loopen, of ook wel als er eenig aanzienlyk
officier wegens deze of geene misslag veroordeeld word om in zee geworpen te
worden. Thans + wort er een schoot gedaan, gelyk hiervooren gezegd is.

Tuinpoort van het Serrail
In ’t midden dezer stukken kanon staat een der vier poorten van het serrail, te weeten
die der tuinen, Bostan-Capi geheeten. Zy word bestreeken door twee swaare ronde
toorns, ieder met zyn paviljoen bedekt, en verzeld door twee groote cypressen en
andere boomen, welke buiten het serrail op den oever der zee staan.
Aan den voet dezer toorns heeft men twee ryen van bostangis of hoveniers, die
de capigis of bewaarders van deze poort zyn, door dewelke niets in of uit kan komen
als met verlof dezer twee wachten, die hetzelve niet licht geven. d’Officiers van het
serrail hebben er alleenlyk ingang. De sultanes bedienen zich ook van deze poort
als den Grooten Heer haar op het Canaal van de Swarte Zee uitleid (‘tgeen haar niet
heel dikwils gebeurd), ofwel als ze na het serrail van Scudaret gaan, ‘twelk byna
recht over deze poort legt.

+ bijvoorbeeld
+ vervolgens
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Eertyds voerde deze plaats den naam van ‘Acropolis’ of ‘Punt van de Stad’, als
zynde het uiterste eind van die streek lands daar Constantinopolen op gelegen is.
Men noemt ze tegenwoordig de ‘Punt van het Serrail’ of ‘Saraï-Bournu’.

Kiosken van Sultan Soliman
Nadat men deze ‘Punt van ’t Serrail’ mitsgaders een kleine fontein, daar de meeste
schepen water gaan inneemen, voorby is gevaaren, nadert men twee andere kiosks
of paviljoenen welke sultan Soliman op den oever der zee deed stichten teneinde het
inkomen en uitgaan van zyne scheepsmachten – toentertyd vry talryker en in beter
order als tegenwoordig – te gemakkelyker te konnen zien en het vermaak van dit
gezicht ook zyne sultanes te geeven.
d’Eerste dezer kiosks was voor zyne vrouwen, daar hy een goed getal van had. Zy
is veel hooger als d’andere en heeft ingang van binnen het serrail zonder gezien te
konnen werden, strekkende zich wyders in de langte, op boogen, en zynde voorzien
met drie schoone kamers, yder vercierd met verscheidene vergulde koepeltjes, en
een
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soort van kleine alcoves, begrypende de sophas met hunne matrassen, kussens,
tapyten en ‘tgeen daartoe behoort, welkers kostelykheyd de pracht der Ottomannische
vorsten beantwoord.
Deze sophas of solderingen zyn dicht aan getralyde vensters, opdat de sultanes
met gemak mogen zien ‘tgeen er buiten geschied, zonder het gevaar te loopen van
gezien te worden, ‘tgeen een groote misdaad voor hen zou wezen én voor dengeen
dien men wist hen gezien te hebben.
Maar de cieraaden der kiosk van de sultanes zyn maar burgerlyk in vergelyking
der groote zaal van d’andere kiosk. Daar kan niets ter wereld properder + bedacht
worden. Het marmer, de kolommen, de watersprongen, de kostelyke tapyten, de
galderyen die er rondom loopen, de fraaye uitzicht welke men aan alle kanten heeft,
en de vergulde en gesnedene beschutsels + maaken er een betoverd paleis af. Men
vind er bywylen gelegentheid om er in te komen, mits dat men den tyd waarneeme
dat er niets als de wachters zyn, welken men de handen moet vullen.

[Pleziervaartuigen van de Grote Turk]
Gelyk deze speelhuizen niet op den oever der zee gesticht zyn als om er het vermaak
van het water te konnen genieten, leggen ten allen tyden by deze kiosk vyf of zes
kleine galeyen, eenige groote kaïken en andere lichte vaartuigen gereed om den
Grooten Heer en zyn gevolg in te neemen, wanneer hy zich op het Canaal wil gaan
verlustigen. Deze galeyen en vaartuigen zyn overal zeer cierlyk verguld en beschilderd
(zelfs ook de riemen, haaken enz.) van het een eind tot aan het ander, om ook het
hunne by te brengen tot het vermaak ‘tgeen den Grooten Heer, als hy zich te
Constantinopolen bevind, dikwils op de Bosphorus gaat neemen.

[Loop der stadsmuren]
Voorby deze kiosken beginnen de muuren welke het serrail besluiten, zich van die
stad af te zonderen, en zich opwaarts strekkende tot dicht aan de kerk van S. Sophia,
daar de groote poort van dit paleis is, dalen ze vervolgens weder nederwaards na de
kant van de Propontis, boven de kiosk van den Bostangi-Bachy.

+ fraaier, sierlijker
+ beschotten, beschottingen
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XIIe Hoofdstuk.
Verhandeling van eenige zaaken noopende den godsdienst der Turken.
[Moeilijk te verwerven kennis omtrent de islam]
Alzoo de Turken met wat veel achterhoudendheid en zeer spaarzaam of byna noit
met diegeene die zy ‘ongelovige’ noemen, willen spreeken van de zaaken van haar
geloof, is het zeer beswaarlyk door haar onderrechtinge + tot kennisse van dezelve
te komen, ten waare + men haar hoope gaf van een musulman (zoo noemen zy een
gelovige) te willen werden. ’t Is dan voornamentlyk uit haare boeken dat men achter
hun geheim kan komen, wanneer men, gelegentheid vindende, die kan meester
werden. Want dat geschied zeer beswaarlyk. Ook zyn alle reizigers niet onderwezen
in hunne taal, en moeten dezelve daarom onkundig blyven in deze zaaken. Gelyk ik
nu mede in dezelve onervaren was, heb ik uit de musulmannen zelve van haare
gronden niet, als ten ruwen, + konnen onderrecht werden, en daarom kan ik mynen
lezer uit eigene ondervindinge van het innigste + van ’t Mahometaans geloof niet
onderrechten.

[Ricaut, Thevenot en Grelot als informanten]
Evenwel oordelende dat dezelve hier iets souden willen vinden van den Turkschen
godsdienst en derzelver geloofpuncten, en bevindende dat andere – onder welke
uitmunten den heer Ricaut, secretaris van de heer Winchelsey, Engelsch ambassadeur
aan de Porta +, en de heeren Thevenot en Grelot – in dezen dieper ingedrongen zyn,
meine ik dat het den lezer niet onaangenaam zal zyn indien ik uit dezelve alhier iets
ontleene van hetgeene zy daarvan medegedeelt hebben, opdat ik door haare kennisse
in dezen myn gebrek vervulle. Waarvan ik heb moeten waarschouwen omdat niets
voor myne ondervindinge in myn verhaal wil opgeven als ‘tgeen waarvan kennisse
heb, + hoewel in dezen veele dingen my door ondervindinge stukswyze bevestigd
zyn op myne reisen.

[29 mei 1453: de islam in Constantinopel; het islamitisch gebed]
Sedert dat Mahomet de IIde de stad Constantinopolen had ingenomen en zyn intreede
in de kerk van S. Sophia gedaan, heeft die tempel, dien de Christene keizers aan
d’eeuwige Wysheid van den Soon Gods gewyd hadden, niet meer gediend tot het
celebreeren van de goddelyke verborgendheden der Christelyke religie. En zedert
+
+
+
+
+
+

informatie, onderwijzing
of het moets zo zijn, dat
behalve iets grofweg
wezenlijkste
Het Turkse hof (serrail).
Versta: omdat ik niets (...) waarvan ik kennisse heb.
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den jaare 1453, den 29sten der maand mey, toen de heerschappy der Grieken door dit
doodelyk onheil wierd getroffen, heeft men in deze kerk geenen anderen godsdienst
geoeffend als de namas of het gewoonlyk gebed der Mahometaanen.
Maar gelyk deze namas aangemerkt + kan worden door de betrekking tot dengeenen
die bid, door betrekking tot zynen evennaasten, en door betrekking tot God,
onderscheiden zy wat een goet musulman moet doen voor het openbaar gebed
(geduurende hetzelve en na het geëindigd is) om zich behoorlyk te kwyten van ‘tgeene
hy aan zichzelven schuldig is, van zyne gehoudenheden + omtrent zynen evennaasten,
en van de plichten welke zyne wet hem voorschryft aan God te bewyzen.
De dingen die een Turk voor het gebed moet doen, brengen zy tot vyf puncten.
’t Eerste is: d’artykelen des Mahometaanschen geloofs te gelooven.
De tweede: besneden te zyn.
De darde: zyne vyanden te vergeeven.
De vierde: op de minarets te roepen, of ter mosqueë te gaan als men er geroepen
word.
En de vyfde: zich te wasschen, zynde d’onmiddellyke voorbereiding tot het gebed.
In welke wasschingen zy zeer zorgvuldig zyn, gelyk hiervóór reeds aangemerkt is.
+

+ beschouwd
+ verplichtingen
+ Zie f. 42.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

81

Artyculen van het Mahometaansche geloof
Zoo werd van anderen getuigd dat het waarnemen van vyf articulen, niettegenstaande
de verschillige uitleggingen van haar geloof, genoeg zy om voor een waare geloovige
door te gaan. Namentlyk
I: Alle de leeden van het lighaam rein te houden en zinnelyk in zyne kledinge te
zyn.
II: Vyfmaal daags gebeden te storten.
III: Den ramazan of vasten van een maand waar te nemen.
IV: Den zeket te vervullen, dat is aalmoessen te geven na den regel, hun
voorgeschreven door haare vier leeraaren in zeker boek, genoemd Asan Embela, en
ten
V: Zoo ’t hun mogelyk is, in pelgrimagie na Mecha te gaan.
Doch alle d’artyculen van het Mahometaansche geloof worden in twee
hoofdpuncten begreepen, te weeten dat er maar één God is, en dat Mahomet zyn
propheet of afgezant is. Want het woord rezul-alla, zeggen zy, beteekend eer
‘afgezant’ als ‘propheet’.

[Mohammed en Sergius; bekering van de Arabieren]
’t Is bekend dat Mahomet – een man, niet al te wel geschikt in zynen wandel en vry
losbandig in zyn geheel gedrag, wiens bedryf in zynen tyd was kameelen te hoeden
– met behulp van den monnik Sergius de vinder is van deze en veele andere
geloofspuncten, waarom dan ook dezelve onder den naam van het ‘Mahometaans
geloof’ bekend zyn.[BA/52] Eenige meinen dat het gebod van een eenigen God den
Turken by geval aangekomen zy.
De heer Grelot zegt, dat (zo men Jacob Elkindi, een schryver wiens werken in
Syrien te vinden zyn, mag gelooven) Sergius, wanneer den alkoran opgesteld was,
Mahomet aan eenige afgodische Arabiers stuurde – welke een zeer groot beeld (‘tgeen
zy met den naam van Hacbar, beteekenende den ‘allerhoogsten’, benoemd hadden)
aanbaden – om hen te zeggen dat, zynde den afgezant van God hy hen van deszelven
wege waarschouwde d’afgoden niet meer aan te bidden, gelyk zy tot noch toe gedaan
hadden, en voortaan niemand als den eenigen en waaren God t’erkennen die degeen
was welke hem stuurde. Maar deze Arabiers, sedert langen tyd aan den dienst van
hunnen Hacbar gehecht zynde, wilden niet na hem luisteren en voerden hem tegemoet:
“Zo wy maar eenen God aanbidden en dat die de uwe is, wat zullen wy dan met
Hacbar doen?”
Mahomet, niet weetende wat hy hierop zou antwoorden, keerde weder na den
monnik Sergius om de zaak met hem te overleggen, welke, oordeelende het van
d’uiterste noodzaakelykheid te zyn, de gemelde afgodische Arabiers – die in groot
getal, en gebuuren van den berg Sina waaren, daar hy monnik was geweest – tot de
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wet welke hy trachtte in te voeren, te trekken, dien nieuwen wetgever + weder
derwaarts stuurde, teneinde hen wys te maaken + dat – hy hebbende sedert met de
godheid over hun antwoord te raad gegaan – den hemel zich vernoegde dat zy de
zelve achting noch voor Hacbar zouden behouden, mits dat zy God aanbaaden, en
dat tot teken van dien voortaan alle goede musulmannen of waare geloovigen met
den naam van God én dien van Hacbar tot het gebed geroepen zouden worden.
d’Afgodische Arabiers bewilligden hierin, en men hoorde onder deze arme
verblinde menschen niet anders als d’aanroeping van God en Hacbar, totdat Mahomet,
machtig zynde geworden, dien afgod uit hunne tempels deed wegneemen en er met
groote Arabische letteren deze woorden stellen: Alla sou Hacber (God en Hacbar),
welken de Muësinas + zedert altyd gebruikt hebben om het volk tot het gebed te
roepen. Dit is het gevoelen van dien ouden autheur Jacob Ebni Issaac Elkindi, die
geleefd heeft omtrent het jaar des Zaligmakers 800, zynde noch geen tweehonderd
jaaren na Mahomet. De Turken aanbidden dan niet als den eenigen God, schepper
des hemels en der aarde, en volkomen meester van alle dingen.

[Mohammedanisme en iconoclasme]
’t Is ook

+ Mohammed.
+ teneinde hen ervan in kennis te stellen
+ De muëzzins.
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om deze reden dat zy geene beeltenissen, verbeeldende yts dat leven heeft ontfangen,
gehouwen of geschilderd in hunne mosqueën willen dulden. En zo er eenige van
mozaïsch werk zyn gebleeven, welke de bygelovigheid van eenige oude Christenen
in de kerk van S. Sophia had doen maaken, ’t is omdat ze te hoog en in duistere
hoeken geplaatst zynde, de Turken – die wanneer ze in hunne tempels zyn het gezicht
altyd nederwaarts houden – noch niet eens gelet hebben of zy er zyn, of steigeringen
van genoegzame hoogte hebben willen oprechten om erby te komen en ze uit te
schrabben. Want men kan lichtelyk bemerken dat zy het op alle d’andere plaatsen
gedaan hebben die het meest in ’t oog stonden, en voornaamentlyk die zo hoog niet
waaren, hebbende de beeltenissen met lange stokken mismaakt, of ze t’eenemaal
uitgedaan met er kalk over te stryken.

[Mohammed de profeet en andere geloofspunten in de islam]
Het tweede artycul van het Mahometaansche geloof, volgens de heer Grelot, begrypt
in ’t kort alle de mymeringen en buitenspoorigheden van den alkoran en deszelfs
uitlegginge, als te gelooven dat Mahomet den afgezant van God is, en dat er nooit
zekerder waarheid kan weezen dan ‘tgeen door hem aan haar + by geschrift of
overlevering nagelaaten is, enz.
En dit artycul de bron van alle d’anderen zynde, behoeft men hier niet te verhaalen
wat zy zich ingebeeld hebben wegens de schepping der wereld, desselfs behoudenis,
en de manier welke God bewaard om ze te heiligen en zalig te maaken. Gelyk ook
veele andere bevattingen, + weinig met de gezonde reden overeenkomende, waarmede
zy hunne geesten en boeken vervuld hebben. Aangaande ’t paradys en de
gelukzaligheid hebben ze zeer vleeschelyke gedachten, wel gelovende dat aldaar zal
zyn een zalig gezicht van God, maar aan hetzelve ook tegelyk gevende een verzadinge
van alle vleeschelyke wellusten, en zelfs in hetzelve plaatse gevende aan verscheidene
beesten, gelyk als aan het schaap van Abraham, het kalf van Moses, de mier van
Salomon, de papegaay der koningin van Saba, den ezel van Esdras, de walvis van
Jonas, de hond der zeeven slapers en de kemel van Mahomet.
Alle de propheeten stellen zy in groote achtinge en houden haare begraafplaatsen
in eere, doch meest deze drie: Moses, Issa Peocamber of Jesus Christus (wiens
godlyke zoon-wording en dood aan ’t kruys zy nochtans loochenen) en Mahomet,
dien zy voor den grootsten van alle houden.

Besnydenis der Turken; [historie en zingeving]
Wanneer Mahomet zyne wet gaf, schikte hy zich ten deele na de wetten der Jooden
en ten deele na de wetten der Christenen, van deze zowel als van geene ontleenende
‘tgeen hem te passe kwam, en zo aan beide zyden zich vleiende om zich zowel by

+ Versta: door Mohammed aan de uitlegging van de koran.
+ opvattingen
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de Jooden als scheurzieke + Christenen van zyn tyd een ingang te maken en van beide
af te trekken die zynen aanhang vermeerderen mochten.
Om nu een verbondsteeken voor de zynen te hebben verkoos hy dat der Jooden
en nam de besnydenisse aan, achtende die voor zich gevoeglyker en van ouder
herkomst als den doop der Christenen welke hem veel te eenvoudig scheen. Evenwel
zyne besnydenisse voor zoverre van die der Jooden doende verschillen, dat dezelve
aan de kinderen niet gedaan werd op den achtsten dag na de geboorte, maar als
dezelve elf of twaalf jaaren oud geworden zyn, en nu niet alleen met den monde
haare geloofsbelydenisse konnen doen – zeggende “la illah illallah Mehemet resul
allah”, dat is “daar is geen God dan God; Mahomet is zyn propheet” – maar ook
daarvan begrip konnen hebben; behalven dat in de besnydenisse der Mahometanen
en Jooden zelfs ook noch een weinig verschil is, dewyl de Jooden behalven den
voorhuid het velleken

+ Versta: schismatiek ten opzichte van de Latijnse kerk.
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beneden ‘tgeen de anatomisten ‘den toom’ noemen met de nagel afscheuren en met
de vinger wegrollen, en de Mahometanen zich vergenoegen met den voorhuid alleen
af te snyden.
Zichzelven dan den voorhuyd hebbende doen besnyden, beval hy dat alle zyne
aanhangers haar zouden doen besnyden, ’t zy om de lighaamen zyner musulmannen,
gesneuveld in de stryden, welke zy tot d’invoering en bevestiging zyner wet zouden
moeten onderneemen en verduuren, te konnen erkennen + en hen na de begraavenis
als martelaars te eeren, of – als gezegt is – om de Jooden door de gelykheid van deze
ceremonie te lichter tot het volgen van zyne dwalingen te trekken, of eindelyk, dat
deze onreine wetgeever, een uitwendige zuiverheid verbootsende + om
d’onzuyverheden zyner ziel te beter voor het volk te verbergen, aan degeenen welke
alreeds zyne dwaalingen hadden aangenomen, beval zich den voorhuid te doen
besnyden omdat er (gelyk by sommige voorgegeven werd +) eenige vuiligheden
tusschen opgehouden konnen worden, welke oorzaak zouden weezen dat een
Mahometaan zich – zonder t’eenemaal gezuiverd te zyn tot bidden willende begeeven
– van God niet verhoord, en voor een mordar, dat is te zeggen ‘ongeloovige, onzuivere
en besmette’ aangezien zou worden.
Deze besnydenis, welke de Turken schounnet heeten, werd alleenlyk gehouden
als een teken van hunne gehoorzaamheid aan de stemmelyke + woorden van Mahomet
die dezelve niet in zynen alkoran heeft doen schryven, maar – ziende dat hy alreeds
veele navolgers had en er dagelyks noch meer kreeg – dezelve alleenlyk daarna
verordende om hen t’onderscheiden van de Christenen, die den voorhuid hebben, en
van de Jooden, die op een andere manier besneeden zyn als zylieden, hoewel hunne
besnydenis by de Mahometanen aangenomen zy.
Nu, gelyk ’t een teken van ongehoorzaamheid aan de wet zou weezen onbesneeden
te zyn, worden degeenen welke den voorhuid noch hebben, als kinderen van vyf of
zes jaar, de Christenen en anderen daar men nooit iets afgesneeden heeft, tot het
openbaar gebed niet toegelaaten. ’t Is waar dat er aan de deuren der tempels geen
onderzoekers van de besnydenis zyn, maar indien een Christen, gelyk wel gebeurd
is, de stoutheid had van het gebed by te woonen en erop betrapt wierd, zou hy levendig
verbrand of ten minsten geëmpaleerd worden. +

[De besnijdenis in de praktijk]
Hoewel degeene die besneden sullen werden, om redenen reeds gezegd, elf of twaalf
jaaren moeten oud geworden zyn, zo werden ook wel eenige besneden wanneer zy
den ouderdom van zeven of acht jaaren bereikt hebben. Jonger worden ze gemeenlyk
niet besneeden, maar wel ouder, als van veertien of vyftien jaaren en meer (na het
believen der ouders) als werdende deze plechtelykheid wel uitgestelt door armoede,
als diegeene die te besnyden zyn – of haare ouders – de kosten welke tot de besnyding
+
+
+
+
+

herkennen
voorspiegelend
zoals door sommige bronnen (als mogelijke verklaring) wordt aangevoerd
mondelinge
of minstens op een paal gespiest worden

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

vereyscht worden, niet konnen opbrengen, wanneer zy genoodzaakt zyn te wachten
totdat ymand van vermogen het de zyne laat doen en zy onder zodanigen geselschap
schuilende den last der onkosten mogen ontduiken.
De dag dan van deze plechtigheid beraamd + zynde, bereid men een gastmaal ten
huize van dengeenen die besneeden zal worden. Deze, kostelyk opgeschikt en op
een paard of kemel gezet, word aldus door de gantsche stad (zo ze niet te groot is)
omgevoerd, of anders maar (gelyk als te Constantinopolen) door de wyk daar hy in
woond. Zyne schoolieren of makkers volgen hem altemaal te voet met een groot
vreugde-geschrey omdat men hem in het getal der musulmans of waare geloovigen
staat aan te neemen. d’Omryding gedaan, en het volk weder in huis gekeerd

+ vastgesteld

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

84
zynde, doet den imam van de mosqueë der wyk een kleyne vermaaning + over
d’aanstaande operatie, waarna een barbier de jongen op de sopha of zoldering gezet
hebbende houden twee knechts een uitgespreide doek voor hem.
Thans word de voorhuid zo ver als ’t mogelyk is voorwaarts gehaald, met een tang
even boven het hoofd vastgekneepen, en netjes met een scheermes afgesneeden. ’t
Welk gedaan zynde, toont hy het afgesneeden gedeelte aan diegene die tegenwoordig
zyn, hetzelve steekende op zyne vinger rondom, roepende ondertusschen tot
verscheidene maalen ‘Alla Hecber ia Alla Alla’. Hierna verbind hy den besneedenen,
die door zyn geschreeuw genoegzaam te kennen geeft wat pyn hem een wond,
gemaakt op een zo gevoelige plaats, veroorzaakt. En d’omstanders hun gejuig
verdubbelende, wenschen den besneedenen geluk met dat hy onder het getal der
geloovigen is aangenomen en neemen plaats aan de sofra of Turksche tafel, daar ze
volgens het vermogen der ouders van den nieuwen musulman onthaald worden.
De mildheden welke de lieden van vermogen op de besnyding hunner kinderen
betoonen, bedraagen dikwils groote sommen, want behalven de geschenken die zy
aan menigte van kleyne jongens geeven – welke meteenen op hunne kosten besneeden
worden – en de gastmaalen voor al de wereld, deelen ze ook nog groote aalmoessen
aan d’armen van hunne buurt uit opdat zy van God genade voor den nieuw
besneedenen en zyn gantsche geslacht mogen verwerven.

[Besnijdenis van afvalligen]
De plechtigheid omtrent de besnyding der renegaden of verloochenden is ten naasten
by de zelve, uitgezondert dat (dewyl ze gemeenlyk arme wurmen zyn) men hen twee
bekkens nadraagt om er d’aalmoessen welke de meeste aanschouwers hen niet
weigeren, in te verzamelen. Zy draagen, zowel als d’anderen, een pyl in de
rechterhand, welke zy omhoog houden met het yzer benedenwaarts, om het volk te
doen gelooven dat zy zich eer met duizend steeken zullen laaten doorbooren als het
Mahometaansche geloof verzaaken.
Maar de verstandigste Turken wantrouwen zich gemeenlyk wegens + d’opregtheid
deser nieuwe musulmans, hebbende al overlang d’ondervinding dat dusdanige lieden
– welke hunne religie (daar ze mogelyk nooit goede gevoelens voor hadden) zo licht
verlaaten hebben
– degeene welke zy alsdan omhelzen en waarom zy deze ceremonie aan hun
lighaam laaten pleegen, even licht verlaaten. ‘t Geen hen als een spreekwoord doed
zeggen ‘Er kim fena Giaour olmichidi eche ei Musulman olur’, beteekenende ‘Al
die een kwaad Christen geweest is, zal nooit een goede Turk zyn’. En waarlyk, al
het kwaad ‘tgeen in Turkyen geschied, komt eer van de kant der renegaden als van
die der Turken, welke gemeenlyk van een heel beleefden en handelbaaren inborst
zyn, inzonderheid als ze lieden ontmoeten die zich na hunne manieren van doen
weeten te schikken en zich t’onthouden van de dingen die hen argeren of aanstoot
geeven. Maar het getal dezer renegaden is grooter als dat der Turken zelfs, en de
+ bespreking
+ ten aanzien van
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meeste bassas en hun gantsche gevolg bestaan uit die verloochenaars van het Christen
of het Joodsche geloof.

[Afvalligen in het Turkse rijk]
Daar zyn driederhande renegaden. d’Eerste zyn degeenen die het lot onder de
tribuit-kinderen, welke den Grooten Heer van tyd tot tyd door zyn gantsche ryk doet
lichten; de tweede die met opzet van religie veranderen, in de hoop mogelyk van +
hunne fortuin daardoor te zullen verbeteren; en de darden die het niet worden als uit
vrees der straffen welken zy mogelyk hier- of daarover hebben verdiend, of door de
kwaade handelingen van dengeenen dien zy het ongeluk hebben van tot patroon aan
te treffen. ’t Getal dezer laatsten is het minste.

+ om
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[Slaven in het Turkse rijk]
De slaaven der Turken hebben het zo kwaad niet als men zich wel inbeeld. Zy zyn
dikwils de tweede meesters van het huis, en men heeft zelfs exempelen van slaaven
welke zich zo wel by hunne agas bevonden, dat – nadat zy er de vryheid af verkreegen
hadden en weder in Europa gekeerd waren, alwaar zy het zodanig niet vonden als
zy verhoopten – zy weder na Turkeyen getoogen zyn om zich vrywillig weer te
begeeven tot de boeyens welker swaarte hen ondraagelyk had gescheenen. Deze
slaaven zyn gelukkig in het midden van hun ongeluk wanneer zy, zich in eenige
groote stad bevindende, een goeden aga en eenig byzonder talent hebben, wordende
alsdan van hunne meesters bemind, die hen niet beletten ter kerke te gaan en er hunne
godvruchtigheid te pleegen. Zy staan ook dikwils wel met hunne meesteressen, welke
door d’aangeboorene vrouwelyke mededogendheid de strengheden hunner slaaverny
met geschenken en gaaven veel verlichten.
’t Is derhalven zulk een rampzalig lot niet (als men zich wel inbeeld) slaav van
een Mahometaan te zyn. Men ziet er zelden die door hunne meesters gedwongen
worden het geloof te verzaaken, en hoewel de goede musulmannen zich een wet
maaken van degeenen welke zy onder hunne heerschappy hebben, tenminsten driemaal
daags tot het omhelzen van den alkoran aan te maanen, vind men er echter weinige
die hen met quade handelingen daartoe dwingen.

[Plaats van de besnijdenis]
‘k Moet hier ook noopende de besnydenis noch byvoegen, dat de plaats van deze
bloedige ceremonie onbepaald is, gelyk ook de tyd en de verkiezing van dengeenen
die ze verricht; konnende geschieden in het bad + of in huis door een imam, zowel
als door een heelmeester, als er maar een is. Want zynde slechts een teken der
Mahometaanery, en niet een sacrament, laat het allerhande persoonen en plaatsen
toe, zowel als de verscheidenheid van jaaren.

[Naamgeving van pasgeborenen]
Men verwacht deze ceremonie niet om den kinderen een naam te geeven, en hoewel
zy een peter of gevader hebben, is het niet om hen de eerste te noemen.[BA/53] Dit
geschied in huis zohaast als ze gebooren zyn, wanneer de vader door een loffelyke
gewoonte hen op d’armen neemt en omhoog heft om ze God aan te bieden, en,
leggende hen vervolgens eenige korlen zouts in den mond, hen met den naam noemt,
zeggende ‘God geve, N.N., dat zyn heilige naam u altyd zo smaakelyk moge weezen
als dit zout ‘tgeen ik u in den mond leg, en dat hy u belette d’aardsche dingen te
smaaken’.
+ badhuis
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[Lot van jong-gestorven, onbesneden kinderen]
Wat belangt degeenen welke in hunne jonge jaaren, voor de besnyding, komen te
sterven, men acht dat ze door die van hunne ouders zalig zyn, en breekt hen alleenlyk
de pink van de slinkerhand, eer ze begraaven worden, ten teken van hunne
onbesneedenheid.

[Besnijdenis van joden]
Eindelyk, indien het gebeurd dat een Jood tot de Mahometaansche godsdienst wil
overgaan, word hy niet besneeden ter oorzaak dat hy alreeds besneeden is, en hoewel
de Joodsche besnyding (gelyk hiervoor is gezegt) van de Turksche verscheelende
zy, kan ze echter by deze gelegentheid volstaan. Men doed hem alleenlyk de belydenis
des Mahometaanschen geloofs – la illa, illala, Mehemet resul alla, betekenende als
gezegt is: ‘daar is geen God dan God, en Mahomet is zyn propheet’ – overluid
uitspreeken, terwyl hy ondertusschen zyne voorste vinger opheft. En daarmede is hy
een Turk.
Zy behoeven ook alvoorens geen Christenen te worden, gelyk veele zich hebben
laaten wys maaken, want dan zouden ze immers het verbondsteken der Christenen,
den doop, moeten ontfangen hebben, maar dit verbondsteken is by de Turken niet
in gebruik. Doch moogelyk is deze waan hieruit gesprooten, dat de Jooden, wanneer
zy tot het Mahometaansche geloof over vallen, ten opzichte van onzen Heiland
gelooven
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moeten ‘tgeen de musulmans gelooven, te weeten dat Jesus Christus het Woord Gods
is, ontfangen door Gods adem of geest, en geboren uit de Maagd Maria, dat hy de
messias is, enz. Doch dit geloof maakt hen echter geen Christenen, zo weinig als de
Mahometanen zelfs Christenen zyn, hoewel het haar + van Christus iets doet gelooven
‘tgeen de Jooden van hem loochenen.

[Besnijdenis elders]
De heer Thevenot verhaald dat de Mooren in Egypten in ’t stuk der besnydenisse
bygelooviger zyn als de Turken zelve, omdat deze Mooren zelfs haare dochters laaten
besnyden, ‘twelk de Turken niet doen. Welke besnydenisse door vrouwen geschied,
dezelve een stuksken van datgeene dat de anatomisten ‘de nymphe’ noemen,
afsnydende.

Vergeeving der Vyanden
Gelyk de vergeeving der vyanden zo wel + de gemeene rust betreft als ze uitdrukkelyk
door den Zaligmaaker onzer zielen gebooden is, moet men zich niet verwonderen
dat de Turksche wetten – zynde een verdurvene samenhooping van ‘tgeen zy goed
oordeelden te zyn onder de Christenen, Jooden en afgodendienaars – aan de
musulmannen gebooden hebben hunnen byzonderen vyanden te vergeeven. Want
noopende de vyanden van den godsdienst en den staat zyn zy gehouden gantsch
andere gevoelens te hebben.
Daar is dan byna geen haat onder de Turken, en als zy er eenige reden toe hebben,
mogen zy den vrydag (by hen geëerd als by ons den zondag) niet laten overgaan
zonder zich met hunne vyanden te verzoenen. Of ten minsten, zo zy het niet konnen
doen, moeten zy – eer ze zich tot het gebed daar zy op dien dag toe gehouden zyn,
begeeven – voor God betuigen dat ze hunne vyanden vergeeven, geloovenden
andersins dat ze niet verhoord zouden worden.

[Strenge strafmaatregelen in geval van nalatigheid]
Op dezen grond is het aan alle de Mahometanen door geheel Turkyen ten uittersten
verbooden zynen naasten eenig ongelyk te doen, ’t zy met den mond door hem te
lasteren, ’t zy met de handen door hem te slaan of hem zyn goed t’ontneemen, of
eindelyk door iemand anders op te maaken + tot hem kwaad te doen. Integendeel zyn
er straffen gesteld voor degeenen die hiertegen komen te misdoen. De stok – dien
zy gelooven van den hemel afgedaald te zyn, ter oorzaak dat zy meerder eerbiedigheid
onder hen indrukt en hen meer in hunne plicht houd als de heiligste wetten onder
+ Versta: de mohammedanen.
+ evenzeer
+ op te zetten, op te hitsen
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ons doen – is d’eenigste pen waarmede zy vonnissen, tegens de schuldigen geveld,
schryven en ten uitvoering doen stellen.
’t Is genoeg dat de soubachy nu en dan eens door de straaten gaat om d’ingezetenen
van een stad te doen gedenken, dat de minste storm die er onder hen mag komen
t’ontstaan, genoeg zal weezen om niet alleen op de belhamels maar ook op d’onnozele
aanschouwers een hagelbuy van stokslagen te doen vallen, niettegenstaande al het
geschreeuw van ‘toba
sultanum’, dienende dengeenen die geslagen worden om vergeeving van hunne
misdaden te verzoeken.
In deze vrees houd yder zich stil, en die wel geschil met malkander wilden maaken,
durven hunne gal niet ontlasten uit vrees dat ze ook hunne beurs – indien ze aan den
divan aangeklaagd wierden – van eenige duizend aspers zouden moeten ontlasten,
en noch minder malkander slaan, opdat ze niet met gevoeliger slagen gestraft mogen
werden. En die hen een begin zien maaken van malkander te schelden of te beleedigen,
op de zelve straffen gehouden zynde hen te scheiden +, verlaaten hen niet voordat de
zaak geëffend zy. Ook ziet men noch meestentyd, dat zy hen noodzaaken aanstonds
na hunne geschillen malkander t’omhelzen, en een vriendschap (welke voor altyd
verbrooken zou zyn, indien men de blinde drift van twee vervoerden + had laaten
begaan zonder er tusschen te durven spreeken, gelyk maar al te veel aan verscheidene
oorden van Christenryk geschied) weder aan te binden.

+ en die op straffe van een hoge geldboete of van stokslagen verplicht zijnde hen te scheiden
+ geëmotioneerden
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Als degeenen die kyven of vechten niet op willen houden, wat vermaaningen men
ook moge doen en welke plaats uit den alkoran men bybrenge (‘tgeen zelden gebeurd)
trekt men hen met geweld van malkander. En roepende ‘charae ulla’ (‘tgeen zoveel
wil zeggen als ‘by de wet Gods’) brengt men hen voor den kady of een anderen
rechter om over hunne hardnekkigheid gestrafd te worden. Ten dien einde legt men
den schuldigen op den rug, en geevende hem ten minsten twee- of driehonderd
stokslagen op zyne voetzoolen (vastgemaakt aan een falaque) doet men diegeenen
die zynen toorn in ’t lyden gebracht heeft, zyne vervoerdheid met twee- à drieduizend
aspers betaalen.

[Zweren en vloeken]
De strengheid dezer wetten houd de Turken welke anderen wilden schelden of
verongelyken, niet alleenlyk binnen de paalen van hunne plicht, maar heeft hen ook
allengs gewend tot niet te sweeren en den heiligen naam Gods door hunne lasteringen
niet t’ontheiligen, gelyk zo veele anderen, welke veel heiliger wetten hebben als
zylieden, straffeloos doen. ’t Is om die reden dat de swaarste eed dien zy in den mond
neemen wanneer zy iets willen verzekeren, is ‘valla hebilla’, betekenende ‘by den
God dien ik aanbid’.
Maar de Turken die het verst van Constantinopolen af leggen en bygevolg meerder
omgang met de Christenen hebben – en het slechte volk onder hen – bedienen zich
van de eeden en vloeken der Grieken en andere dewyl zy er geen eigene in hunne
taal hebben. Evenwel gebruiken zy ze eer by manier van vleyen en streelen als van
schelden.
Doch zy zyn echter niet altyd zo gematigd, inzonderheid het slechte volk, en als
ze lieden van een anderen godsdienst voor hebben, bejegenen ze dezelve zeer kwaalyk,
en in steê der zoete woorden janum, ikigusum, cardache (‘myn hert, myne oogen,
myn broeder’) en anderen die zy gemeenlyk gebruiken, hoort men niets uit hunne
mond komen als giaour, kuper, diusis (‘ongeloovige, hond, zonder geloof’) en andere
diergelyke vervloekingen.
Maar degeenen die wat boven het gemeen verheeven zyn, als kooplieden en
wetgeleerden, zyn gemeenlyk zeer gespraakzaam en beleefd. En als ze zin in + in een
vreemdeling krygen, betoonen ze hem zo veel liefkoozingen en goed onthaal alsof
hy van hun land of godsdienst was, voornaamentlyk zo hy den Turksche taal met
hen kan spreeken.

Bedestonden enz.
Ziet daar wat de vergeeving der vyanden belangt. Waarna tot het gebed en ‘tgeen
daartoe behoord overtreedende, moet men zich – dewyl de Mahometaansche
godsdienst niet gegrond is als op de menigvuldige gebeden – niet verwonderen dat

+ sympathie voor

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

de Turken dezelve zo gestaadig herhaalen. Zy gelooven dat de Jooden en Christenen
het gebod, ‘twelk God aan hen had
gedaan van hem dikwils te bidden, niet gehoorzaamd hebbende, hy aan Mahomet
beval den musulmans voor te schryven dat zy hunne gebeden vyftigmaal daags aan
hem zouden richten. Maar deze, voorziende dat zyne navolgers dit gebod niet wel
zouden konnen onderhouden, deed zo veel by God dat hy zich vernoegde met het
tiende gedeelte, en dat dit groot getal van vyftig gebeden daags tot vyf wierd gebracht.

[Oproep tot het gebed]
Nu, gelyk ze geen klokken of slagwerken mogen hebben, moest men menschen
aanstellen, welke hen met roepen den tyd aankondigden dat ze ter tempel moesten
gaan, of ten minsten in huis bidden. Deze roepers heeten muassins, van twee Arabische
woorden majaz zin, betekenende ‘stem in ’t oor’. Zy klimmen ter geregelde uuren
vyfmaal daags op de minarets der mosqueën; doch zo er geen zyn, gaan ze in de deur
staan en, steekende de duimen in d’ooren, schreeuwen ze luidkeels ‘allah hecber’
en het overige, na de gelegentheid van den dag medebrengt.
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’t Gebed word dan vyfmaal daags aangekondigd, te weeten met het krieken van den
dag, op den middag, ’s namiddags omtrent vier uuren, met het ondergaan van de zon
(‘tgeen d’Italiaanen en Turken vierentwintig uuren noemen) en omtrent middernacht.
d’Eerste dezer gebeden heet salem of sabah namasi, de twede euylai namasi, de
derde kindi namasi, de vierde accham namasi, en de laatste yatisi namasi of
‘slaapgebed’.

[Gehoorzaamheid daaraan]
De Turken blyven zelden in gebreke omtrent deze vyf bedestonden, maar
voornaamentlyk omtrent de eerste en de twee laatsten. Want indien men gewaar
wierd dat zy van de vyf welke hen gebooden zyn, ten minsten deze drie niet
voldeeden, zouden zy er strengelyk en voorbeeldelyk over gestraft worden. Daar is
ook niets ‘tgeen er hen af kan bevryden, want zo ze niet in staat zyn om ter mosqueë
te gaan, zyn ze gehouden te bidden ter plaatse daar ze zich bevinden; en zelfs als ze
op eenige reis zyn, van het paard te stygen, gelyk ik elders gezegt heb. + En reizen
ze in geselschap van een karavaane, houd de karavan-bachi of karavaanmeester stil
en, wendende zich na de kobbe + of de kant van Mecha roept hy zelve (of doed door
een ander roepen) dat het tyd om te bidden is. Waarop alle de Turken gehouden zyn
af te stygen en zyn voorbeeld te volgen. De Christenen die zich in deze karavaane
bevinden, konnen zo ’t hen belieft te paard blyven, doch mogen terwyl d’anderen
bezig zyn met bidden niet voortreizen.. Ten ware dat zy zich veel sterker bevonden,
want alsdan gaan de Turken aan een kant om hun gebed te doen.

[Twee extra gebedstijden]
Behalven deze vyf bedestonden, welke de muësims dagelyks van de minarets
afkondigen, zyn er nog twee anderen, namentlyk die van den vrydag, zynde hun
rustdag, en die van den ramadan of de vasten.. d’Eerste heet salah en geschied des
morgens ten negen uuren, en de tweede, taravié namasi en geschied des middernachts
geduurende de gantsche maan van de ramadan en met de volle maan der twee andere
maanden die er voorgaan, te weten den vyftienden der maan van regeb en den zelven
dag van die van chaban. Alle deze gebeden, waaraf de voornaamsten in d’Arabische
taal gedaan worden, duuren yder niet boven een half uur, en de gewoonlyke niet
boven een quartier.
Als de salah van den vrydag geëindigd is, mogen de koop- en handwerkslieden
hunne winkels weder openzetten, want zy zyn niet gehouden hunne sabbath-dag
verder te vieren, en die ’t van noden hebben, vallen weder aan den arbeid. Doch de
lieden van vermogen, en die
het zonder nadeel hunner zaaken konnen missen, gaan malkander gezelschap
houden en brengen den tyd in ledigheid door.
+ Zie f. 43.
+ De kaäba of heilige steen in Mecca.
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[De roep der Muëzzins]
De roep der muësims is niet lang te Constantinopolen. Zy zeggen niet anders als ‘Alla
hecber’, ‘tgeen zy, gaande rondom de galderyen of transen der minarets, tot
verscheidene maalen herhaalen (gelyk ook hunne geloofsbelydenis) ‘twelk zy
besluiten met te roepen: ‘ahia elfeta’, betekenende ‘komt dan tot het gebed, ik
aankondig het u’. Hoewel deze woorden Arabisch zyn,worden ze echter by de Turken
gebruikt en verstaan.
De gebeden vallen doorgaans zeer eenvoudig, voornaamentlyk in de kleyne
mosqueën en op de gewoonlyke dagen. Maar geduurende de ramadan en op andere
vermaarde daagen zyn ze veel hoogdraavender. De muësims en die hen op de minarets
verzellen om met hen te roepen, maaken somtyds een samenstemming welke niet
onaangenaam in der Turken ooren is, en inzonderheid wanneer de roepers op de
minarets van eenige voornaame mosqueë vergaderen, gelyk die van sultan Achmet,
gebouwd in de hippodromus of renbaan. Deze mosqueë heeft zes van die minarets,
en aan yder derzelven drie galderyen,
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krielende op groote heilige dagen van het yverigste zoort der musulmans welke
altemaal zeer luid en met verscheidene toonen roepende, een symphonie maaken,
bekwaam om het oor der Mahometaanen te streelen, doch niet om dat der Christenen
te behaagen.

[Droevig geschiedenis van een jonge Griek]
Monsr. Grelot verhaalt hier over een onvoorzichtig doch ook tegelyk kinderachtig
geval, ‘tgeen echter met een al te treurig eind wierd beslooten. Toen ik, zegt hy, te
Constantinopolen was, gebeurde het dat op een dag van den bairam of Paasch der
Ottomannen, terwyl de muëzims een diergelyke harmonie maakten, een jonge
Grieksche Christen die tien of twaalf jaaren oud mogt weezen, gaande voorby de
mosqueë en hebbende geen behagen in dit geschreeuw der Turken, hetzelve begon
na te bootzen, ’t zy dat hy den spot met hen wilde dryven, of dat hy niet wist in wat
gevaar hy zich stelde. Eenige Mahometaanen die na de mosqueë gingen, dit hoorende,
greepen hem aan en trachtten hem, als een kind, met geschenken en liefkoozingen
tot het Turksche geloof te verlokken. Doch ziende dat hy zich niet liet beweegen,
meenden zy met geweld uit te werken ‘tgeen zy met geeven en streelen niet hadden
konnen doen, en smeeten hem in de gevangenis.
Na eenige dagen wierd hy opnieuws aangezocht, maar geen antwoord bekomen,
als strydende tegens de gedachten van hem ooit het Christen geloof te zullen doen
verzaaken; willende deze jonge Griek door een t’eenemaal heilige edelmoedigheid
liever de stokslagen en de dood zelve – gelyk hy ook naderhand voor het swaard
moest bukken – verduuren, als eenig teken aan de Turken toonen van hunne religie
t’omhelzen, of eenige woorden van hunne geloofsbelydenis te willen zeggen.
Integendeel, hy besteedde de laatste zuchten van zyn leven met die schoone
woorden, welke de Grieksche kerk zo menigmaal in haare gebeden herhaalt:’ελέησον
‘ημάς Κύριε, ‘ontfermt u onser, o Heere!’ t’elkens te zeggen, en stervende aldus in
de belydenis van het Christen geloof heeft hy ongetwyffelt de kroon des marteldoms
weggedraagen.

[Reikwijdte en kracht van de oproep tot gebed]
Hoewel de roepers zo veel geruchts niet maaken met hunne stem als de klokken met
hunne klank, doen zy zich echter ver genoeg hooren. En gelyk er geene karossen
langs de straaten van Constantinopolen ryden, en dat er zeer weinige van die
ambachten zyn die d’ooren verdooven, dringt hunne stem, die klaar en schel is, met
gemak door alle de wyken der stad heen en doet zich ook zelfs by stil weder op een
merkelyken afstand buiten in het veld hooren.
’t Getal der muëzims is zeer groot en word noch niet weinig vermeerderd door
degeenen die, deze bediening niet aan de mosqueën hebbende, echter op de minarets
gaan om het vermaak van het roepen te genieten en zich een verdienste te maaken
van de bedestonden aan de goede musulmans aan te kondigen.
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Wassingen der Turken
De laatste bereiding welke de Turken tot het gebed maaken, bestaat in zich
verscheidene maalen te wasschen, welke wasschingen zy, ter oorzaak dat ze vyf in
getal zyn, met vyf onderscheidentlyke naamen noemen. Wel is waar dat ze niet
gehouden zyn die alle vyf waar te neemen eer ze zich tot bidden gaan begeeven,
maar desniettegenstaande maken zy van dezelve groot werk.
d’Eerste van allen – en d’algemeenste dewyl ze zowel van de Christenen als van
de Turken gebruikt word – is de gewoonlyke bading welke zy amam noemen. De
tweede is voor de lighamelyke noodzaakelykheden, en word tafarat of ‘zindelykheid’
geheeten. + De darde geschied om zich te reinigen van d’onzuiverheden waar zy in
den nacht of den dag gevallen mochten weezen, en heeft den naam van gouslu of
‘zuivering’. De vierde is ingesteld om zich te wasschen van alle d’andere vuiligheden
welke zy door de werktuigen der vyf natuurlyke

+ Verderop (f. 95) wordt deze wasbeurt tahara genoemd.
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zinnen over zich gehaald mogen hebben. Tot het benaamen van deze bedienen zy
zich van een Persiaansch woord, abdest, betekenende ‘’t water in de hand’ of
‘afwassinge’. En de laatste is degeene welke aan de lighaamen der dooden geschied,
en word eubu-jakmaks of ‘dood-wassing’ geheeten.`
Omdat van deze wasschingen zeer veel afhangd ‘twelk verstand van den
Mahometaanschen godsdienst en deszelfs plechtigheden kan geven, heeft de heer
Grelot van dezelve nodig geacht breedspraakelyk te handelen, van ‘twelk wy, om
den Nederlandschen leezer ’t vermaak te geven van daaraan mede te konnen
deelhebben, alhier een uittrekzel sullen inlassen.

I; Amam [gewone reiniging van het lichaam]
Van alle de natien der wereld, zegd hy, is er geene welke zich zo zeer bekommert
met de zuiverheid als de Mahometaansche, zo onder de Turken als onder de
Persiaanen. + Deze volkeren hebben er zich een grondwet – of om beter te zeggen:
de gantsche wezendlykheid van hunne religie, bestaande niet als in uiterlyke
ceremonien – van gemaakt.
Ter dezer oorzaak zyn zy genoodzaakt geweest een menigte van plaatzen, verordend
tot baden, daar zy zich het gantsche ligchaam in konden wasschen, te doen bouwen.
Men heeft er een zeer groot getal van in alle de voornaamste steden van Turkyen,
en onder die zelfs veele welke niet behoeven te wyken voor d’oude thermen der
Roomsche keizers. Men zie maar die van de stad Boursa, die van een natuurlyk warm
water zyn ‘twelk in groote marmere kommen ontfangen word, van welke stoffe ook
de banken of zitplaatzen zyn gebouwd. Het dak bestaat uit twee zeer schoone koepels,
strekkende zich over twee groote kamers waaraf de lucht en het water van
verscheidene warmte zyn. Eer men er intreed, ontkleed men zich in een andere groote
zaal die koelder is, zulks dat alle deze gebouwen noodzakelyk ten minsten drie groote
zaalen hebben. d’Eerste is van een zeer getemperde lucht, en echter warmer als
degeene welke men op de straat gevoelt; de twede van een grooter warmte, en de
darde zo heet, dat men er geen oogenblik kan weezen zonder te sweeten.

[Heilzame werking van de baden]
Allerhande lieden worden tot deze baden toegelaaten, de Christenen en de Jooden
zowel als de Turken, vermits ze tot gemeen nut en de zuiverheid en gezondheid van
al de wereld gebouwd zyn. Ik geloof ook dat men het aan dezelven moet toeschryven,
dat d’oosterlingen zo veele ziektens niet onderworpen zyn als wy, en dat zy het noch
veel minder
zouden weezen indien zy er zo dikwils niet in gingen. ’t Is hiermee als met den
wyn, de tabak, de medicynen enz. welke men niet moet gebruiken dan uit
noodzaakelykheid, anderzints doen ze meer schade als voordeel aan de gezondheid,
waaraf men ontallyke voorbeelden te berde zou konnen brengen.[BA/54]
+ Versta: zowel onder de Soennieten als onder de Sji’iten.
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Even zodanig is het ook met d’oostersche baden. Daar zou geen beter ding in de
wereld weezen, zo men er ten hoogsten maar eenmaal per maand ging, maar vermits
er de Turken zich byna alle dagen gaan wasschen, worden er hunne hersenen zo
vochtig door gemaakt dat de meeste met een gestadige ophthalmiè of ‘traanooging’
gekweld zyn, die hen geweldig hinderlyk is. Ondertusschen, dewyl de Mahometaanen
zo naauwkeurig zyn in de belagchelyke geboden van een zo kwalyk gegronde religie
als de hunne t’onderhouden, willen zy, wat men hen ook moge zeggen, hunne
gezondheid door het menigvuldig gebruik van het bad liever benaadelen, als voor
zoveel in hun vermogen is niet te voldoen aan ‘tgeene de wet hen gebied.

[Toegangsgeld en toegangstijden]
Zy gaan altemaal zo dikwils in ’t bad, dat hunne gewoonlyke inkomsten het niet
zouden konnen optobben + indien het er zo duur viel als elders. Maar gelyk er geen
vaste prys toe gesteld is en dat yder geeft ‘tgeen hem belieft, konnen ze met drie of
vier aspers volstaan,

+ dat zij het met hun gewone inkomsten niet zouden kunnen klaarspelen
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welke omtrent twee stuivers maaken. Doch de Franken moeten meer geven.
De tyd van het baden is bepaald. De mannen komen er van ’s morgens vroeg tot
aan den middag, en het overige van den dag is voor de vrouwen. Nooit gaan zy er
tegelyk, ’t zy dat ze met de Ouden gelooven dat het niet al te gezond is voor de
mannen zich ter zelver plaatse en ter zelver tyd als te vrouwen te wasschen, of dat,
d’eerbaarheid zulx niet toelaatende, het hen uitdrukkelyk op swaare straffen verbooden
is zich daar slechts omtrent te vertoonen. De jongens alleen, en ten uitersten tot zeven
of acht jaaren, mogen met hunne moeders, moeyen + of nichten in het bad komen,
als hebbende van zulk een tederen ouderdom niet te vreezen. En voor dezen behoeft
niet betaald te worden, ten ware het uit beleefdheid geschiedde.

[Bijzonderheden omtrent de vrouwen in het badhuis]
Ondertusschen zyn er egter onder deze jonge knaapen listig genoeg om er de
vrouwelyke spelletjes gade te slaan, want de Turken gaan er al zoveel om vermaak
als uit noodzaakelykheid. En ik heb er gekend welke in hooger jaaren noch wel
geheugenis hadden van ‘tgeen zy er hadden gezien, maar gelyk het meeste gedeelte
niet tot eer der oostersche juffers strekt, wil ik liever swygen, en gelooven dat het
kinderpraatjes zyn, en van dat zoort daar Juvenalis af spreekt: Nec pueri credunt,
nisi qui nondum aere lavantur.[BA/55]
Men wacht niet meer, gelyk men eertyds by de Romeinen deed, na het luiden van
de klok om het volk badwaarts te doen gaan. Men opent ze ’s morgens ten vier uuren
en sluit ze niet voor ’s avonds omtrent acht uuren. Geduurende al dezen tyd hoort
men er nooit gerucht of geschil, noch dat iemand eens anders kleederen of beurs
gestoolen heeft. En aldus behoeft men, gelyk Ovidius meld, geen deurwachter te
stellen om de kleederen te bewaaren: Cum custode foris tunicam servante
puellae.[BA/56]
Wel is waar dat, zo het manvolk aan deze oude gewoonte niet meer gehouden is,
de vrouwen ze noch niet achtergelaaten hebben. Yder tracht zich op ’t best op te
schikken, en
gelyk z’er in groot getal gaan en er den gantschen namiddag blyven – eerder om
te praaten en er hunne vriendinnen te bezoeken, als uit noodzaakelykheid – brengen
zy haare oude slavinnen mede, welke in d’eerste zaal by de klederen hunner
meesteressen blyven wagten. Want weetende by ondervinding, zo wel als Ovidius,
alle streeken der baden, is hen ook niet onbekend: Condunt furtivos balnea multa
jocos.[BA/57]
’t Is hierom dat men langs straat altyd slaavinnen achter hen ziet gaan, welke het
lywaat + en andere noodzaakelykheden van hunne meesteressen en derzelver
vriendinnen op hun hoofd draagen, benevens de bereidzelen van een collation + welke
zy gemeenlyk onder malkander houden en die niet bestaat als in eenige salvas of
konfituuren. Al deze toestel + word, terwyl zy in bad gaan, in de bewaaring van die
+
+
+
+

tantes
linnengoed
tractatie
benodigdheden

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

oude wyven gelaaten, en aldus onderhouden zy noch ‘tgeen ten tyde van Martialis
geschiedde (daar het de manier was) dat Supra togulam lusca sederet anus.[BA/58]
Zo de Turksche en Grieksche Christene vrouwen deze gewoonte der oude
Roomsche dames omtrent het bewaaren van hunne kleederen gehouden hebben, zy
hebben ook die betreffende het cieraad hunner persoonen niet verlooren laaten gaan,
draagende een byzondere zorg om zich het hair en de nagelen van handen en voeten
met het poeyer van een zeker kruid (‘tgeen d’Arabiers Elhanna, en de
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Turken Alcana noemen) rood of ros, en de winkbraawen en hairtjes der oogleden
swart te verwen, gelyk die daar Juvenalis af zegt:
Illa [ille] supercilium, madida fuligine tactum,[tinctum]
Obliqua producit acu, pingitque trementes[trementis]
Attollens oculos.[BA/59]

[Behandeling in het Turkse bad]
De manier van degeenen die in ’t bad komen te wasschen is heel byzonder. Nadat
men zich in d’eerste zaal gantsch naakt ontkleed heeft, bind men een groot servet
om ’t lyf (‘tgeen zy fota of pestemal noemen) en gaat aldus door de twede zaal, die
warmer is als de eerste, in de darde, daar men sweet.
Hier legt men zich vlak op de buik neder, in ’t midden van de zaal op een
verhevenheid van marmer, zynde de warmste plaats van het gantsche bad. Alwaar,
na genoeg gesweet te hebben, een knegt van de badmeester komt die den baader
d’armen rekt en buigt, zo voorwaarts als achterwaarts, en vervolgens ook de beenen.
Waarna hy op handen en voeten – zynde mede gantsch naakt, uitgezondert een doek
voor de schamelheid – met een wonderlyke geswindheid langs den rug en de dyen
heen kruipt, en hem vervolgens na een andere plaats brengt daar verscheidene kommen
en kraanen van warm water zyn, waarmede hy hem over het gantsche lighaam wascht,
vryvende hem wyders met een zakje van kamelot, barkaan + of andere diergelyke
stof, daar hy de hand in steekt. Thans zeept hy hem, en wascht hem opnieuws.

[De wrijfdoeken]
Deze barkaane zakjes of vryfdoeken zyn gevolgd op de roskammen der Ouden voor
zoveel het gebruik belangt, doch niet nopende de gedaante of de stoffe. Want ze zyn
vierkantig en dienen
om den huid van alle vuiligheid welke zich op het lighaam gezet mag hebben, te
zuiveren, gelyk de roskammen waren om te schrabben. Maar vermits zy slegts van
eenige grove stof zyn, vallen ze gemakkelyker en handelbaarder als die metaale
instrumenten, welke een handvatsel hadden en byna van maaksel waaren als een
snoeymes.
De zelve vryheid welke de Romeinen omtrent hunne roskammen hadden, hebben
de Turken ook omtrent hunne vryfdoeken. Yder kan de zyne hebben en ze na ’t bad
doen brengen om ze voor hem alleen te gebruiken, gelyk die Crispyn, van wien de
poëet Persius zegt: I puer, & strigiles Crispini ad balnea defer,door zynen knegt liet
doen.[BA/60] Maar gelyk de Turken niet vies vallen van na malkander uit de zelve
vaten te eeten en te drinken, en zelfs de kleederen van een gestorvene pestzieke te
draagen, maaken ze ook geen swaarigheid om met de zelve zakjes gevreeven te
+ Een soort van grof kamelot.
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worden, als men ze maar eens heen en weer door ’t water haalt, gelyk men altyd
doed.

[Particuliere badhuizen]
De menigvuldige verbintenis welke de Mahometaansche wet haaren aanhangers
heeft opgelegt van zo dikwils in ‘t bad te gaan, heeft aan verscheidene lieden voet +
gegeeven om een vertrek in hunne huizen ten dien einde te verordenen en er zich óf
zelve óf door hunne slaaven te doen wasschen, zonder gehouden te zyn in de gemeene
baden te gaan. Deze vertrekken dienen den mannen ook noch om hunne vrouwen in
huis te doen blyven, daar + ze anders gaarne uit willen, onder voorwending van na
het bad te gaan.
Zy weeten ze zodanig te schikken dat, zonder in de keuken te komen noch de reuk
van de pot te ruiken, zy dikwils maar een en ’t zelve vuur van nooden hebben om
d’amamgik of ‘stoof’ te verwarmen en het eeten te doen kooken. En gelyk deze
vertrekken van een groot nut in een huis van eenig aanzien zyn, vind men ze by de
meeste lieden van vermogen.

II: Tahara [Zindelijkheid der mohammedanen na de stoelgang]
De Mahometaanen zyn zo zeer gesteld op de zuiverheid des lighaams,

+ reden
+ waar
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dat ze, vreezende door den uitgang der excrementen of natuurlyke vuiligheden besmet
te worden, zich niet vernoegen met de gantsche huid in de gemeene baden te doen
wasschen, maar zy zyn ook noch gehouden alle de poorten waardoor de natuur aan
hare noodzaakelykheden voldoed, te reinigen, en dat zo menigmaal als zy zich van
d’overblyfzels der laatste spyskooking hebben moeten ontlasten. Zy hebben dan byna
altyd den embrik of het ‘watervat’ in de hand om de deelen des lighaams daar eenige
vuiligheid door uitgegaan is, af te wasschen, en daar is niets plaizieriger als een Turk
met eenige buikloop of koude pis te zien. Men behoeft hem alsdan geen andere
bezigheid te geeven, hebbende genoeg te doen om zynen tyd en handen te werk te
stellen.

[Eerbied der mohammedanen voor papier]
Zy weeten van geen sponssen, en het zou een onvergeevelyke misdaad wezen zich
ten dien einde van papier te bedienen, dewyl er onder de letteren daar het mee
belaaden is, ook die zouden konnen wezen welke den naam Gods uitmaaken, of dat
er dezelve op geschreeven zouden konnen worden. Om deze reeden is het papier in
een zeer groote eerbiedigheid by de Mahometaanen. Zy gebruiken het niet tot
verachtelyke dingen en konnen ook zelfs niet lyden dat men erop treed. Als zy een
stuk papier langs de straat vinden, raapen ze het op, kussen het, en steeken het wel
eerbiediglyk in eenig gat van een muur. Deze groote eerbiedigheid ten opzichte van
het papier komt hen zekerlyk van die, welke zy voor de alkoran hebben, dien zy
nooit (als ze hem draagen of verleggen) beneden de gordel laaten daalen, of ook
mogelyk wel van degeene die zy voor de geletterde lieden hebben, welke by hen in
groote achting zyn.

[Openbare toiletten]
Deze zuiverheid, zo godvruchtiglyk aanbevoolen, heeft de Mahometaansche
bouwkunde verplicht aan verscheidene oorden van de stad, en voornaamentlyk
omtrent de mosqueën, gemeene gemakhuisjes of secreeten te doen stichten, welke
zy in hunne taal adophana noemen, dat’s te zeggen ‘plaats van schaamte’, waaruit
het zo gewoonlyk scheldwoord van adephis (‘sonder schaamte’ of ‘schaamtelooze’)
gesprooten is. Deze gemakhuisjes of secreeten zyn zeer zindelyk, want behalven dat
een yder zorg draagt om ze niet vuil te maaken, en dat de maidagi of ‘stilleveeger’
dezelve ten minsten alle donderdagen reinigt, is er in elke cel of afzondering een
fontein die altyd loopt, of ten minsten een kraan, dienende tot de noodzaakelykheid
van deze tahara of byzondere wasschinge.

[Vergelijking met het westen, en in het bijzonder met Holland]
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Men moet bekennen dat er niets zo gemakkelyk in geheel Europa is, en ‘tgeen er
ook meteenen zo noodzaakelyk zou weezen (voornamentlyk in de groote steden) om
er de gemeene zindelykheid, het voornaamste cieraad, te behouden. Holland alleen
heeft er door den overvloed van water gelegentheid toe, maar gelyk deze zuiverheid
geen verbintenis onder de Christenen is, plaatst men wel hier en daar ‘tgeen men
elders behoorde neder te leggen.
Men ziet in het oosten niet ‘tgeen in alle onze steden gedaan en geleden word, te
weeten: de muuren der kerken besmet met pis en andere vuiligheden dergeenen die
er niet omtrent behoorden te komen als met eerbiedigheid. En men is er ook niet
gehouden zyne gezondheid te benadeelen met de natuurlyke loozingen te lang op te
houden, ter oorzaak dat men geen plaats vind om zich van een zo lastig pak t’ontlasten.

III Gouslu [Reiniging van dag- en nachtvuil]
’t Is de Mahometaanen niet genoeg zich het gantsche lighaam in het gewoonlyk bad
gewasschen te hebben. Zy zyn ook noch (na den abdest, daar ik zo terstont af zal
spreeken, te hebben verricht) gehouden zich, wanneer hen geduurende den nacht
eenige ongemeene ontlasting overgekomen is, ’t zy dat ze alleen, of met gezelschap
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geslaapen hebben, in een byzonder bad af te spoelen, om zo te spreeken. Deze
zuivering geschiet in een vierkantige tobbe of kuip die alle morgens met water gevuld,
en ’s avonds geleedigd word. Deze kuip is hetgeen, ‘twelk d’Ouden labrum of oceanus
noemden; de Turken heeten ze aouz goufli.
Gelyk zy deze reiniging niet gebruiken, als nadat zy zich wel in het bad gewasschen
en den abdest verricht hebben, zyn zy er niet lang mee bezig, dompelende zich maar
driemaal in ’t water, waarna zy eruit treeden en de plaats aan een ander overlaaten;
‘tgeen aldus voortgaat totdat alle degeenen welken de voorgaande nacht tot deze
ceremonie verplicht heeft, zich op de zelve wys gezuiverd hebben.
Hoewel het getal dergeenen die zich in deze waterkuip dompelen, heel groot is –
vermits de getrouwde lieden (welken het huwelyk verscheidene dingen, aan anderen
verbooden, toelaat) daar zo wel toe gehouden zyn als d’ongetrouwden – word het
water daarom echter niet veranderd voordat zy er altemaal in zyn geweest en onder
’t dompelen het gewoonlyk gebed der goede musulmans gezegt hebben: ‘La illa
illalla Allam dudikka, Alla hecber’ enz. ‘Daar is geen ander God als God, o groote
God’ etc.

IV Abdest [Reiniging voor het gebed]
De vierde en laatste bereiding tot het gebed der Turken is d’abdest. Deze kan men
overal verrichten en zelfs, als men ergens is daar men geen water heeft, met kruiden,
steenen of aarde. Zy hebben zich ingebeeld dat God hunne gebeden niet zou willen
hooren indien zy niet alvoorens, immers voor zoveel in hun vermogen is, aan deze
wassching voldaan hadden, weshalven zy ook nooit mosqueën bouwen zonder ze
met eenige fonteinen te vercieren. En als de plaats daar niet bekwaam toe is, leggen
zy iemand een stuiver gelds toe, die dan gehouden is eenige kuipen vol water te
houden waaruit een yder zo veel tapt als hy tot deze wassching van doen heeft.

[Handelingen bij de reiniging tot het gebed]
‘k Moet hier ook zeggen op hoedanig een wys de Turken den abdest verrichten.
Zy keeren zich vooreerst met het aanzicht na de kant van Mecha en wasschen de
handen driemaal, van de toppen der vingeren af tot daar de hand aan den arm gehecht
is. Ten tweden wasschen zy den mond even zo menigmaal en reinigen de tanden met
een borsteltje. Ten darden wasschen zy ook de neus driemaal en trekken het water
uit de hand in de neusgaten op. Ten vierden werpen zy zich met beide de handen
driemaal water in ’t aanzicht. Ten vyfden wasschen zy driemaal d’armen, van de
voeging der hand af tot aan den elboog; doch eerst moeten zy den rechter-, en daarna
den slinkerarm wasschen. Ten zesden vryven zy het hoofd met de duim en de voorste
vinger der rechterhand, van het voorhoofd af tot op den top of kruin. Ten zevenden
wasschen zy met dezelve twee vingers d’ooren van binnen en van buiten. Ten achtsten
worden ook de voeten driemaal gewasschen, te weeten van de toonen tot aan
d’enklauwen + en niet hooger, by welke gelegentheid de rechtervoet insgelyks de
+ vanaf de tenen tot de enkels
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eerste beurt krygt. Doch zo zy des morgens, eer ze hunne koussen aantrokken, de
voeten gewasschen hebben, trekken zy ze niet weer uit en verrichten den abdest met
de gemelde twee vingers maar over de pabouches heen.

[Geboden en verboden bij de abdest]
God, zeggen zy, beval hen alle de gemelde deelen des lighaams maar eens te
wasschen, dewyl hy den mensch niet al te veel wilde belaaden. Maar Mahomet,
strenger wetgeever in dezen als God, heeft er de twee andere maalen bygevoegd,
opdat men het niet zou versloffen. d’Abdest van godlyke instelling word fars, en die
van den propheet sunnet geheeten.
Omtrent deze wasschingen zyn eenige ongeoorlofde zaaken, welke zy meschres
noemen, als de neus met de rechterhand te snuiten, eenig deel meer als driemaal te
wasschen, zich te wasschen met water
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‘tgeen door de zon warm geworden is, gelyk ook het water zich te sterk in ’t
aangezicht te werpen.
Verscheidene andere dingen maken den abdest vruchteloos, weshalven men
denzelven, wanneer een dezer dingen komt te gebeuren, weder van nieuws moet
aanvangen. En al wilden zy ook het gebed niet doen, moeten ze by dusdanige
gelegentheden de handen wasschen, of ze zyn onrein. Onder deze worden gerekend
als ze zich van vooren of van achteren ontlasten, als er eenig bloed of vuiligheid uit
hun lighaam komt, als ze komen te braaken, uitzinnig te worden, te beswymen,
dronken te zyn, onder het gebed te lagchen, een vrouw t’omhelzen, en eenig naakt
deel van haar aan te raaken, geduurende het gebed te slaapen enz. Indien ook iemand
(terwyl het gebed gedaan word) dit overkomt, zullen d’anderen die zich gewasschen
en tot bidden bereid hebben, zich wel wachten van hem wakker te maaken, ter oorzaak
dat zy alsdan alzo wel onrein zouden zyn als hy. Ook mogen ze van geen hond of
eenig ander onrein dier aangeraakt worden. Alle deze toevallen maaken den adbest
teniet en noodzaaken degeenen die zich tot het gebed willen begeeven, denzelven
weder opnieuws te gaan aanvangen.

[Praktische problemen bij de adbest]
Deze enge verbintenis van zich zo dikwils te wasschen valt uitsteekend moeyelyk
en verdrietig voor degeenen welke in dorre en veer van water afgelegene landen zyn,
of die in kouder en noordelyker climaaten woonen. Verscheidene Turken –
inzonderheid van degeenen
die men raphasis noemt, zynde ketters van het Mahometaansche geloof welke in
zeer grooten getale in Syrien en verscheidene andere provincien van Klein-Asia
gevonden worden – wenschten ook om die reden wel dat ze van religie mochten
verwisselen en een andere aanneemen, welke hen tot zo veele ongemakkelyke
wasschingen niet verbond.

[V: Eulu-Jamaks of lijkwassing]
De vyfde der Turksche wasschingen is degeene welke men Eulu-Jamaks + of
‘dood-wassching’ noemt. Van deze zal ik tegenwoordig niet spreeken dewyl ze niet
voor het gebed geschied en alleenlyk na de dood der musulmans gebruikt word. En
zynde dan aldus ten einde van deze voorbereidzelen geraakt, zullen wy tot het gebed
zelve overtreeden, doch alvoorens iets zeggen van ‘tgeen de Turken onmiddellyk,
eer zy in de mosqueë treeden, onderhouden.

[Intrede tot de moskee; klederkleuren der verschillende groeperingen]

+ Hiervóór (f. 90) werd deze wassing eubu-jamaks genoemd.
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Als een goed musulman aan de vier gemelde reinigingen voldaan heeft, moet hy met
nedergeslagen gezicht tempelwaarts gaan en, gedenkende wat eerbiedigheid hy aan
die plaats schuldig is, zyne schoenen aan de deur uittrekken. Weshalven
d’oosterlingen, dewyl zy er zo menigmaal daags toe gehouden zyn, een zoort van
schoenen hebben uitgevonden, bekwaam om er, zonder het lighaam eens te buigen
of er het behulp der handen toe van nooden te hebben, met gemak te konnen
uittreeden. Zy noemen ze pabouches en mogen eer voor een slag van pantoffels of
muilen als voor schoenen te boek gesteld worden. De koleur is verscheiden: geel,
rood, paars, swart enz.
De Turken en Franken draagen ze gemeenlyk geel, d’Armeniers rood, de Grieken
paars, en de Jooden swart. Maar niemand van alle deze natien vermag ze, zolang als
ze in het gebied van den Grooten Heer woonen, groen te draagen, gelyk al de wereld
in Persien mag doen. ’t Zou een Christen die in Turkyen woonde, tot een misdaad
gerekend worden een koleur aan de voeten te draagen welke by de Mahometaanen,
door de genegentheid die hun propheet tot dezelve had, voor heilig word gehouden.
En de rechte musulmans zouden de koleur, welke zy niet als met groote eerbiedigheid
op hun hoofd zetten en die gebruikt word om hunne emirs – daar men den groenen
tulband aan geeft als een teken van het maagschap + ‘tgeen zy met hunne wetgeever
en propheet

+ familieband, afstamming
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hebben – t’onderscheiden geenzins aan de schoenen van een giaour dulden. +

Geestig antwoord van Cha Abbas aan een Turksche ambassadeur nopende
het groen
’t Antwoord ‘tgeen Cha Abbas, koning van Persien, + hierover gaf aan een
ambassadeur dien den Grooten Heer aan hem gesonden had, is te fraay om hier geen
plaats te hebben.
De gezant, niet als met hertzeer door geheel Persien de Christenen zowel als de
Turken groene schoenen en kousen ziende draagen, verzocht uit den naam van zynen
vorst aan Cha Abbas dat hy aan alle zyne onderzaaten wilde verbieden een koleur,
daar de waare Mahometaanen meerder eerbiedigheid voor behoorden te hebben,
langer t’ontheiligen en aan hunne voeten te draagen. Dat hy + zeer wel wist dat, dewyl
het de byzondere koleur van den propheet was, de gelukkige aanhangers van zyne
wet hun hoofd er maar mee behoorden te dekken of er ten uitersten de voornaamste
en eerlykste + deelen van hun lighaam mee op te pronken. Dat men ze door een
onlydelyke versmaading + niet tot zo verre most vernederen als ze aan de voeten te
trekken en ermee in de slyk te loopen, gelyk men straffeloos door zyn geheele ryk
deed, en zelfs de giaours, de chifoutlers (daar zy de Jooden mee betekenen) en alle
d’andere mordars of ‘onreinen’, zonder eenig onderscheid.
Cha Abbas, die de volmaakste vorst van het geheel oosten was en wiens treffelyke
hoedanigheden hem de genegentheid van alle de volkeren verwekte, ziende dat
d’onrechtvaardigheid der Osmanlis of Ottomannen – indien het hen mogelyk was
geweest – de menschen trachtte te beletten zich van de groene koleur (welke de
natuur hen zo mildelyk schenkt) te bedienen, en hen te noodzaaken niet aan hunne
schoenen te durven gebruiken ‘tgeen die goede moeder hen over de gantsche
oppervlakte der aarde zelfs + onder de voetzolen spreid, en willende een zo belachelyke
voorslag liever met een geestige schertsery afwyzen als de versmaading (welke een
zo lomp verzoek verdiende) eenigermaaten laaten blyken, geliet zich alsof hy
bewilligde in ‘tgeen den Grooten Heer voor hem + begeerde, en beloofde den
ambassadeur dat hy aan alle zyne onderzaaten en aan alle degeenen die in zyn gebied
woonden, zou doen gebieden de koleur van den propheet niet meer aan hunne voeten
te gebruiken. Met byvoeging dat hy verzekert was dat, zohaast als er het verbod af
gedaan was, men geen groene schoenen in Persien meer zou zien draagen, maar dat,
eer hy die order liet afkondigen, den Grooten Heer (die zo yverig voor deze koleur
scheen) alvorens een andere over het zelve onderwerp in zyn gantsche ryk ter
uitvoering moest doen stellen.

+
+
+
+
+
+
+

geenszins dulden deze aan de voeten van een christen waar te nemen
Abbas I, sjah van Perzië; r. 1571-1629.
Bedoeld is de Perzische vorst.
achtenswaardigste
onverdraaglijke vernedering
zelf
Versta: voor zichzelf.
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‘Weet gy niet’, zei de vorst tegen den ambassadeur, ‘dat uw meester zonder de
minste bekommering voor zyne oogen ziet, dat men de koleur van Mahomet in zyn
gebied veel meer ontheiligt als men in Persien doet? In myne staaten draagt men de
schoenen en kleederen niet anders als een groen dat dood is, en alle de beesten van
Turkyen ontlasten zich dagelyks, straffeloos, van hunne vuiligheden op het gras,
zynde de levendige koleur welke onze propheet beminde. Gaat dan aan uwen meester
zeggen dat hy eerst alle de beesten die in zyn ryk zyn, belette het gras voortaan met
hunne drek te besmetten en met voeten te treeden, gelyk ze gestadig doen, en ik zal
myne onderzaaten alsdan wel weeten te beletten voortaan groene schoenen te draagen.’
d’Elchi of Turksche gezant, wel merkende dat de Persiaansche vorst met dit
antwoord de dwaasheid van zyn verzoek bespotte, ging uit de talaro (zynde de plaats
daar de Persiaansche koningen gemeenlyk gehoor aan d’ambassadeurs geeven) om
zyne geele pabouches die hy aan de deur gelaaten had – gelyk men doet aan den
ingang der mosqueën en andere plaatsen welke men eerbiedigheid moet toedraagen
– weder aan te trekken.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

97

Vervolg der kerkgebaarden
’t Waar te wenschen dat alle de Christenen, welke geen genoegsaame eerbiedigheid
voor de tempels, en geen aandacht voor de gebeden die aldaar gedaan worden, hebben,
eens mochten aanmerken op hoedanig een manier de Turken zich kwyten van d’enge
verbintenis aller menschen om God met nederigheid en aandacht te bidden. Zy zouden
gewisselyk van hen leeren niet in den tempel te treeden met een ziel bezoedeld met
misdaaden, wanneer ze aanmerkten dat de Mahometaanen zich zo zorgvuldig
wasschen van de minste vuiligheden daar zy hun lighaam of kleederen mee besmet
mogen hebben; mitsgaders zich aan de deur der Christene tempels van de wereldsche
handelingen ontslaan en er niet af spreeken – gelyk de meesten in de plaatsen,
verordend tot gebed, doen – indien zy betrachtten dat zelfs de Turken nooit in hunne
mosqueën gaan zonder hunne schoenen aan de deur uit te trekken en geduurende het
gebed in een stilheid en zedigheid, welke niet genoeg gepreezen kan worden,
opgetoogen + te weezen. ’t Is ook ten inzichte van + dit gebed, zo dikwils en met zulk
een zedigheid herhaald, dat d’Ottomannen gelooven dat God hen meesters van een
der schoonste landen welke in de drie beste deelen der wereld zyn, gemaakt heeft. +
Maar om niet t’eenemaal te gelooven ‘tgeen uit den mond van een Mahometaan
komt, zal ik hier invoegen ‘tgeen Monsr. Grelot verhaald hem (ter zaak van
d’ontheiliging der kerken) met een Griekschen Christen ontmoet te zyn. +

[Gesprek van Mr. Grelot met een oude Griek over de ontheiliging van de
St. Sophia]
Deze Griek, zegt hy, was van Constantinopolen, over de tachtig jaaren oud, en de
zoon van een vader die er over de honderd geleefd had, gelyk ook zyn grootvader.
Hy woonde dicht by S. Sophia, en gelyk hy my menigmaal in ’t portaal van dien
tempel had zien treeden, zeide hem de vrees dat zo menigvuldige bezoekingen van
een mosqueë wellicht mochten voortspruiten uit een begeerte om van religie te
veranderen, of my in gevaar stellen van ertoe gedwongen te worden. En hy wierd
gedreven door een yver van liefde om my aan te spreeken en te vraagen of hy wel
mocht weeten wat my bewoog om S. Sophia zo dikwils te bezoeken? Ik antwoordde
dat het de schoonheid van dien tempel was die my derwaarts trok, en dat ik my niet
moede kon zien aan een plaats die zo lang tot de heilige geheimenissen van het
Christendom gediend had.
De goede gryzaard vatte my al bevende by de hand en zei met traanen in d’oogen:
‘Ach myn kind! Indien onze vaders nooit als met eerbiedigheid in S. Sophia hadden
getreeden, gelyk de Turken tegenwoordig doen, wy zouden noch de meesters van die
+
+
+
+

in een verheven stemming
ten aanzien van, met betrekking tot
Bedoeld zijn Europa, Azië en Afrika.
dat hij (...) heeft meegemaakt
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kerk weezen. Maar, vervolgde hy, God, die yverig is van de eer zyns huis, + heeft
deze misdaad der Grieken strenger gestraft als alle d’andere zonden welke zy begaan
mochten hebben.’ Thans verhaalde hy my in ’t lang ‘tgeen zyn grootvader hem
menigmaal hierover had verhaald, en zeide onder anderen dat de hoogmoed onder
de regeering der laatste Christene keizers van ’t oosten tot zo verre was geklommen,
dat de lieden van aanzien en van vermogen zelfs te paard in deze kerk reeden, of er
zich met rosbaaren + in lieten voeren, zulks dat ze dikwils met de vuiligheden van
die beesten besmet wierd; met byvoeging dat Mahomet de IIde, die Constantinopolen
innam, de eerste maal in deze toerusting aldaar niet gekomen was, als omdat men
hem zeide dat, zo er de Grieken geen swarigheden in maakten, hy zyn paard ook wel
in den tempel mocht voeren, en niet eer als voor het altaar afstygen om er zyn gebed
te doen.

[Gebedshouding en gebedsinhoud bij de mohammedanen]
’t Gaat dan zo niet met de Mahometaanen. Zy vervoegen zich nooit tot het gebed
dan in een zo zedige en nederige gestalte, dat men zich geen dieper onderdaanigheid
kan

+ die erg gesteld is op de eer van zijn huis (vgl. Fr. être jaloux de)
+ koets of overdekte zetel die tussen twee paarden (één voor en één achter) gedragen wordt.
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verbeelden. Want nadat zy zich wel gewasschen en de schoenen aan de deur van de
mosqueë uitgetrokken hebben, plaatsen zy zich zo dicht als zy konnen aan den imam,
zonder echter degeenen die voor hen gekomen zyn, te stooten of te verdringen. Hier
vallen ze op de knien neder en gaan op de hielen zitten, zynde het postuur + ‘tgeen
d’oosterlingen ’t nederigste oordeelen, om aldus den aanvang van het gebed te
verwachten, zonder dat ondertusschen iemand met dengeenen die naast hem zit, durft
spreeken, noch er zelfs eens om denkt.
De tyd des gebeds gekomen zynde, ryst den imam op, en staande overeind, legt
beide zyne vlakke handen tegen zyn hoofd aan, waarna stoppende d’ooren met de
twee duimen, heft hy zyn gezicht ten hemel en zingt zeer luid en onderscheidentlyk
het gebed, terwyl hem het volk met een zachte stem volgt en alle zyne vreemde
postuuren nabootst. ’t Is niet noodig de woorden van het gebed hier in te voegen.
Wy zullen alleenlyk een uitlegging geeven van de voornaamste Arabische passagien
– want men moet weeten dat d’openbaare gebeden in d’Arabische taal gedaan worden
– van dewelke de Mahometaanen zich in hunne gebeden bedienen, en die getrokken
zyn uit het eerste hoofdstuk van de alkoran.
Wanneer de Turken in den aanvang van het gebed hunne handen en oogen omhoog
heffen, zeggen zy: ‘Bis milla hirrakhnan irrachimi’, ‘twelk betekend: ‘in den naam
van den goedertieren en barmhartigen God’, waarna de handen beneden den gordel
latende daalen, leezen zy – hebbende d’oogen ter aarde geslagen – het gebed, ‘tgeen
zy de fatiche of fatha noemen, zoveel te zeggen als de ‘voorreden’ omdat het uit de
inleidinge of den aanvang van den alkoran getrokken is. Ziet hier d’uitlegging: ‘Lof
zy God, die den Heer der wereld is, goedertieren en barmhertig. O! Groote koning
van den dag des oordeels, wy aanbidden u, wy vertrouwen ons op u. Behoud ons,
dewyl wy u aanroepen, op den rechten weg dergeenen welke gy verkoozen hebt en
met uwe genade begunstigt. Laat ons niet afwyken op den weg dergeenen tegens
dewelke gy vertoornt zyt, noch der ongeloovigen of dwaalenden. Amen.’
Nadat dit gebed geeindigd is, buigen zy zich nederwaarts, leggende de twee handen
op de knien, en zeggen: ‘Alla hou hecber’ enz., betekenende: ‘God is groot. O! myn
God, eere zy u. Uwe lof en uw naam zy gezegend en uwe grootheid verheven, want
daar is geen andere god als gy’. Hierna schreeuwen zy altemaal luydskeels met den
imam of dengeenen die het gebed doed: ‘Alla hecber’, ‘O groote God!’ en werpende
zich neder kussen zy tweemaal de aarde, schreeuwende t’elkens ‘Alla hecber’.
Deze buigingen heeten rekiets. Zy zyn verscheiden in getal, volgens d’uuren van
het gebed. ’s Morgens maaken zy er maar zes, ’s middags acht, en zo veel ’s
middernachts als de maanen van recheb, chaban, of ramazan hen verplichten des
nachts ten bedde uit te stygen om na de mosqueë te gaan. Als d’eerste dezer
kniebuigingen gedaan is, ryzen ze op en vangen de voorgaande fatha weder aan,
welke zy staande overeind zeggen, zonder de duimen in d’ooren te steeken, vaarende
wyders met het zelve gebed voort totdat zy zo veele rekiets of kniebuigingen gedaan
hebben als het uur vereischt. Thans ryzen zy ten halven op en gaan op de hielen
zitten, kykende zeer aandachtig, zonder het gezicht elders te wenden, in hunne
geopende handen alsof ze in een boek lazen, terwyl ze ondertusschen een getal van
zegeningen ter eere Gods zeggen, welke zy by de leden van hunne vingeren tellen.
Deze zegeningen zyn als zoveele dankzeggingen die zy aan God doen,
+ houding
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wegens dat hy hen in het gebed verhoord heeft. Zy worden ook bywylen aan Mahomet
gericht met de woorden ‘rezul Alla’ (‘afgezant van God’) welke zy t’elkens herhaalen,
maar gemeenlyk geschieden ze niet als aan God, met de woorden ‘subhan Alla’
(‘God zy geloofd’), ‘allem dullilla’ (‘lof zy God’), ‘la illah illala’ (‘daar is geen
andere god als God’) enz.
Wanneer de Turken nu alle hunne rekiets of aardkussingen gedaan hebben, eindigen
zy hun gebeden, die nooit veel langer als een half uur duuren, met zich by de baard
te vatten. Waarna zich ter rechter- en slinkerhand keerende, groeten zy de twee
engelen welke zy gelooven altyd aan hunne zyden te weezen, den een om hen tot het
goede op te wekken, en den ander om hen te beschuldigen van het kwaad ‘tgeen zy
gedaan mogen hebben. Deze engelen zyn, na + hunne vertelling, de goede en de
kwaade; d’eerste is wit en den ander swart enz.
Thans vergaderen eenige zangers op kleine balkons of galderytjes en zingen er
bywylen een soort van een psalm, waaraf de wys niet onaangenaam is. ’s Maandags,
woonsdags en vrydags klimt een prediker op den stoel om de aanhoorders eenig punt
van den alkoran, ‘tgeen hy na zyne manier verstaat en uitlegt, te verklaaren. Deze
predikatien mag een ygelyk bywoonen, zowel als degeenen + die bywylen op de
markten geschieden, en men eindigt dezelve altyd met eenige gebeden welke tot den
voorspoed van den sultan en deszelfs wapenen tegen zyne vyanden worden gedaan;
daar het volk ‘tgeen tegenwoordig is, + niet anders op antwoord als ‘Amen’.
Ziet daar wat er tegenwoordig in den tempel van S. Sophia (gelyk ook in d’andere
mosqueën) omgaat, ‘twelk hoe smertelyk het de Grieken zy + aan te zien, is lichtelyk
te denken. Zy suchten er geduurig om, dat zy haar heiligdommen alzo zien
overgebracht, + ten dienste van diegeene die een andere hoope hebben als die, welke
in Christo alleen kan en mag gevestigd zyn; die een ander woord voor godlyk
erkennen als dat van Moses, de propheten en apostelen; en die het hun voor een
groote weldaad aanreekenen dat ze geduld werden, met behoudenisse van haare
belydenisse.
Doch ’t zal ook niet onaangenaam zyn voor den leezer alhier iets van der Grieken
godsdienst en de byzonderheden van hun kerkbestier te vinden. Laat ons daar dan
ook een weinig van zeggen.

+
+
+
+
+

volgens
evenals de predikaties
dat aanwezig is
is
in een andere toestand gebracht
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XIIIe Hoofdstuk.
Verscheidene byzonderheden, noopende de kerkelyke bedieningen der
Grieken, kerkgebaarden enz.
[Simonie in de Grieks-orthodoxe kerk]
Naauwlyks hadden de keizers ’t Christen geloof beleden, of zy begonnen ’t gezag
en bestel van de eer-ampten in de kerk zo veel als mogelyk was van hun te doen
afdaalen, en matigden mettertyd byna de geheele macht daarover zichzelven toe. ’t
Is geen wonder dat op dit voorbeeld de Turksche keizers dezelve mede aan haar
getrokken hebben, en dat – de geschenken by hun altyd zeer begeerd zynde – die
ampten aan de meest biedende veil geworden zyn, vooral nadat dezelve meinden in
hunne throon genoegzaam gevestigd te zyn.
’t Is zeker dat de Grieken, hoezeer gedrukt, zich noch niet ontdaan hebben van de
ambitie en dat ze, door deze genoopt, van tyd tot tyd met allerhande konsten na de
patriarchsplaatsen (en die dezelve naast komen) getracht hebben, niet alleen met
verdiensten maar wel voornaamentlyk door kracht van geld.
De Grieken erkennen den paus geenzins voor ’t hoofd van de kerk, maar hebben
tot haar opperste opzienders vier patriarchen die elk een gelyk gezag in hun
patriarchschap hebben, zonder onderwerping van den eenen aan den anderen. De
eerste is den patriarch van Constantinopolis, de tweede van Antiochien, de derde van
Alexandrien, en de vierde van Jerusalem. Alle vier werden ze in hunne bedieningen
gevestigd door den Grooten Heer of zyne officieren, namentlyk die van
Constantinopolen door den Grooten Vizir, en de andere drie door de bassas van yder
landschap. Maar de patriarchsplaats van Constantinopolis is de waardigste.
Zederd dan dat de hoogmoed, geholpen door de simonie, zich meester van dit
patriarchschap heeft gemaakt, moeten alle de mindere prelaaten dikwils groote
sommen opschieten + aan dengeenen die, om deze waardigheid te bekleeden – en
dikwils zelfs om zynen voorzaat + den voet te lichten – de toestemming van den
Grooten Heer heeft weeten te verkrygen, door kracht van veel gespilde penningen.
Wel werd er gezegt dat de sultans eertyds eenige geschenken aan de patriarchen
deeden om de volkeren, onder hen behoorende, door dit middel op hunne zyde te
krygen, maar ’t is zeker en wereldkundig + dat zy, nadat ze nu verzekerd waaren vast
in haaren zetel te zyn, van doen + af en tegenwoordig zeer groote gaaven van de
patriarchen ontfangen hebben, welke – van dag tot dag door de nieuwe verhooging
der liefhebbers van het patriarchschap aangroeyende – welhaast tot een zo
overmaatigen prys zullen stygen dat geheel Griekenland dien naauwelyks zal konnen
opbrengen. In twee jaaren tyds, omtrent den jaare 1670, gaven twee verscheidene
prelaaten om het patriarchschap te mogen bekomen, den een vyftig- en den ander
zestigduizend ryksdaalders tot een geschenk aan den Grooten Heer.
Deze sommen zyn groot voor caloyers, welke belydenis van armoede doen en
niets eigen behoorden te hebben. Maar ondertusschen, als ymand dier monniken
+
+
+
+

voorschieten, lenen
voorganger
overal bekend
toen
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eenige ryke kooplieden weet te vinden die er hem een gedeelte van opschieten, laat
hy zyne meening aan den Grooten Vizir voorstellen, welke niet feilt den tytel van
patriarch te vergunnen aan dengeenen die er ’t meest voor geeft. En ontfangende
terstond ‘tgeen men hem aanbied,
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vervaardigt hy de barat of bullen van den Grooten Heer, welke den ouden patriarch
afzetten en den nieuwen in zyne plaats aanstellen, met order aan de Grieken van hem
te gehoorzamen en de schulden welke hy ter zaake zyner promotie gemaakt heeft,
ten spoedigsten te betaalen, alles op straf van stokslagen, verbeuring van goederen
of sluiting der kerken. Straks stuurt men deze order aan alle d’aartsbisschoppen en
metropolitaanen +, die ze terstond aan hunne suffragaanen + doen aankondigen. En
deze, zich van de gelegentheid bedienende, vorderen van hunne papas of priesters
en van de volkeren welke onder hen behooren, niet alleen zodanig een somme als
de nieuwe patriarch hen op geschat heeft, maar ook noch wat meer, onder
voorwending der gaaven en geschenken die zy aan hunnen nieuwen kerkvoogd
moeten doen.

[Benoeming en installatie van een patriarch]
Eene zo verkeerde verheffinge als deze belet niet dat men den patriarch, wanneer
men tegen hem spreekt, met panagiotita sou, dat is te zeggen ‘uwe alheiligheid’ of
‘allergrootste heiligheid’ bejegend. Doch deze titel word hem niet gegeeven voordat
hy bezitting van de patriarchaale waardigheid heeft genomen, ‘tgeen aldus toegaat.
Nadat de brieven voor den caloyer die na het patriarchschap staat, vervaardigd
zyn, vervoegd hy zich met twee of drie bisschoppen van zynen aanhang in het serrail
of by den kaïmakan. + Hier gekomen zynde en den boord zyner tabbaard wel nederig
gekust hebbende, worden hem de bullen van den Grooten Heer voorgelezen, waarna
hem + over zyn swart caloyerskleed (sweemende niet kwalyk na dat der benedictyners)
twee brokade vesten of rokken van verscheidene koleuren door den Grooten Heer
aan hem geschonken, getrokken hebbende, stygt hy met de bisschoppen van zyn
gevolg, welke op de zelve wys bekleed en vercierd zynde, te paard en ryd in deze
toerusting van het serrail tot aan de patriarchaale kerk die er meer als een halve myl
af gelegen is.
De cavalkade die hem geleid om bezitting van deze kerk te nemen, bestaat maar
uit omtrent twaalf perzoonen, te weeten een capigi, twee chiaouz, den kiaja of
secretaris van den kaimakan en eenige janitsers, welke voor hem gaan. De drie of
vier bisschoppen van zynen aanhang en eenige andere caloyers van zyn gevolg komen
achteraan, met rokken (gelyk gezegt is) over hunne swarte kleederen, bekwaamer
om voor een maskaraade te dienen als om het cieraard van een welgeordonneerde
cavalcade te vertonen.
Nadat de patriarch aldus aan de deur zyner kerk gekomen is – welke hy gesloten
vind – stygt hy van ’t paard, en de secretaris van den vizir of van den kaimakan leest
voor hem overluid en voor alle degeenen die zich by deze plechtigheid bevinden, de
barat of brieven van den Grooten Heer. Waarna de deuren der kerk geopend zynde,
leid hy er hem in en keert, nadat hy hem op den patriarchaalen throon geplaatst heeft,
met zyn gevolg weder na het serrail. Aldus laat hy hem vreedzaamen bezitter van
+
+
+
+

Hoofden van kerkprovincies.
Bisschoppen (eventueel zonder eigen diocees).
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zyn beneficie, totdat eenig ander caloyer in ’t hoofd krygt eens twintig beurzen,
bedraagende tienduizend ryksdaalders, meer te bieden als hy gegeeven heeft.
De gemelde dingen verricht zynde, gaan de bedienden der kerk, yder na zynen
rang, den nieuwen patriarch de handen kussen en hem de polychronos ti panagiotita
sou (‘tgeen men te Romen ten opzichte van de paus ad multos annos noemt)
toewenschen, waarna men aan alle de Grieksche prelaaten van het Ottomannische
ryk laat weeten dat ze de taxe daar de nieuwe patriarch hen op gesteld heeft, met den
eersten + komen voldoen, zo ze niet willen dat hy anderen in hunne plaats aanstelle,
gelyk dikwils genoeg gebeurt.

+ zo spoedig mogelijk
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Ziet daar d’ongeregeldheden en den deerlyken staat daar de verdrukkinge, de
hoogmoed en de simonie de Grieksche kerk, welke niet meer als een schaduwe is
van ‘tgeen ze eertyds is geweest, toegebracht hebben.

[Aartsbisschoppen, bisschoppen en lagere geestelyken in de
Grieks-orthodoxe kerk]
d’Eerste officiers of bedienden van de gemelde kerk, na den patriarch, zyn
d’aardsbisschoppen, die verscheidene suffragaane bisschoppen onder zich hebben.
Maar ze moeten altemaal, zowel als de patriarch, caloyers of geestelyken weezen,
en den regel die zy in het klooster beleeden hebben, zo lang als ze leeven
onderhouden; zy doen beloften van vader, moeder, en de wereld te verlaaten. Zy
leeven dan altemaal op de zelve manier, dat is te zeggen, dat ze nooit vleesch eeten
maar wel visch, te weten op de dagen dat de gemeente vleesch mag eeten. En wanneer
de gemeente geen vleesch mag eeten, vasten zy niet alleen van visch, maar mede
van oly en wyn. Zy dienen ook op de zelve manier in de kerk en hebben de zelve
bedienden onder zich, te weeten geestelyke en wereldlyke priesters.
De reguliere of geestelyke priesters, papas iereus by hen geheeten, zyn geestelyken
die niet getrouwd zyn en het ook niet mogen weezen. De wereldlyke priesters of
cosmicos iereus, zyn getrouwd doch mogen maar eene vrouw hebben en na derzelver
dood niet weder trouwen, gelyk ook derzelver vrouwen na de dood van hunne mannen
niet weder mogen huwelyken. Maar de dienst van allebeiden is de zelve, en zo
geweldig groot dat ze wel vyf uuren op den dag van nooden hebben om ze maar te
konnen leezen, ‘tgeen ook oorzaak is dat veele zich er heel licht af ontslaan, ’t zy
dat ze den tyd of den wil niet hebben om eraan te voldoen, of dat ze geen geld hebben
om de boeken welke tot het volmaaken van hun breviarium noodzakelyk zyn, te
koopen.
Deze boeken zyn ten getale van zes, meestendeel in folio, en te Venetien gedrukt.
’t Eerste is de triodon en word in de vasten gebruikt; het twede, d’euchologion,
begrypende alle de gebeden; de derde de paraklitiski daar de lofzangen enz. ter eeren
van de Heilige Maagd – waaraf zy er zeer veele hebben – in staan; het vierde de
penticestarion, bevattende alleenlyk den dienst van Paasch tot aan Pinxter; het vyfde,
de mineon, zynde de dienst van elke maand; en het zesde, ’t horologion, ‘tgeen alle
dagen geleezen moet worden vermits er de canoniaale uuren in begreepen zyn.[BA/61]
Daarenboven hebben zy het antoloion, waarin alles is begrepen ‘twelk tot de
dagelyksche, maandelyksche en jaarlyksche godsdienst gebruikelyk en gewoonlyk
is. Hoewel de priesters deze alle moeten hebben, zo achten ze nochtans vooral het
laatstgenoemde in de kerk te moeten hebben.
De langduurigheid van dezen dienst en de prys der boeken maaken dat byna alle
de bisschoppen, priesters, en zelfs de caloyers zich er nooit mee bekommeren. Daar
zyn byna geen andere plaatsen als te Monte Santo, zynde de berg Athos of Agion
Oros +, of te Neamogni op het eiland Chio, en eenige andere welgeregelde kloosters
daar ze ter behoorlyke tyd geleezen word. Want al het overige der Grieksche
geestelykheid ontslaat zich er af, zonder zelfs den patriarch er eens over te moeyen
+
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vermits hy zelve geen tyd hebbende om een zo langen dienst te leezen, den anderen
het voorbeeld aanwyst om er een goed gedeelte van af te snyden of ze gantsch en al
te laaten vaaren.

Byzonderheden noopende de caloyers
Buiten d’eerzucht en de hoogmoed, de gewoonlyke gebreken der monniken, leiden
de caloyers een zeer voorbeeldig en streng leven. Zy doen de drie genoemde geloften
en onderhouden ze ook zeer naauwkeurig, voornaamentlyk in de groote kloosters,
welke gemeenlyk de best geregelde zyn, als die van Agion Oros, Neamogni, Monte
Sina,
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S. Saba, S. Michiel van Jerusalem en andere diergelyke. Zy eeten ook – om hen deze
dingen te beter te doen onderhouden – nooit vleesch en leeven niet als van
peulvruchten, kruiden, en ‘tgeen het aardryk en geboomte voortbrengt, welke zy
zelven op de landeryen, by hunne kloosters gelegen, kweeken. Maar, gelyk gezegt
is, zy mogen visch eeten als het niet in eenige vasten is, want alsdan durven zy ze
niet ruiken, inzonderheid die bloed heeft. En hunne onthouding gaat zelfs zo verre
dat ze geduurende de vasten als ze maar melk, boter of kaas moeten noemen, daar
altyd de parenthesis van timi tis agias saracostis (‘behoudens d’eerbiedigheid der
heilige vasten’) byvoegen. ’t Volk, na hun voorbeeld, zegt en doet by diergelyke
gelegentheden hetzelfde.
Eenige van deze zyn er die alleen van het veldgewas leeven, en die werden askitis
genoemt. Zy verlaaten het klooster om op het gebergte te leeven, maar op de
hoogtyden vervoegen zy zich gemeenlyk na de kloosters om den gemeenen dienst
by te woonen.
De monniken, welke in drie orders zyn begreepen (te weeten van S. Basilius, S.
Elias en S. Marcellus) draagen altemaal het zelve gewaad en onderhouden byna
altemaal den zelven regel. Zy hebben in hunne kloosters drie-der-hande + geestelyken,
te weeten d’oversten en ouderlingen, de geprofessyden + en andere vaders, en de
nieuwelingen met de leekebroeders. d’Overste voert den naam van igoumenos, dat
is te zeggen ‘leider’, zynde de tytel van archimandritis of abt niet zeer in gebruik
onder hen.

[Geloofsafval bij caloyers]
Deze igoumenos of overste is in groote achting en eerbiedigheid by de monnikken,
voornamentlyk in de groote en welgeregelde kloosters, want wat de kleine belangt,
daar eenige andere oude monniken zyn, ze hebben daar zulk een volkomen gezag
niet en somtyts moeite genoeg om zich te doen gehoorzaamen, voornaamentlyk als
ze eenige poenitentien + opleggen, welke niet bestaan als in ettelyke kniebuigingen
te doen en bywylen te vasten. Want wat andere straffen belangt, d’oversten durven
er niet af kikken en zouden reeden hebben om te vreezen, indien zy een monnik met
eenige van die kastydingen dreigden, dat zy hem voet zouden geeven om er zich
voor altyd af te bevryden met eenige woorden voort te brengen – of alleenlyk de
hand ten hemel te heffen – om Turksch te worden. Men heeft er maar al te veel
voorbeelden af, en ontmoet byna niet eene plaats in het gantsche Ottomannische
gebied daar niet altyd ymand van die ‘Kachis Muhammed’, ‘Papas Mustapha’, ‘Murat
Carabache’ enz. gevonden word, dat’s te zeggen dat er veele Grieksche, Syrische,
Armenische en andere monniken en priesters zyn die de kap verlaaten om den tulband
aan te doen.
’t Moeyelykste hierin is dat, als deze lieden getrouwd zyn en Christene kinderen
hebben, de jongens beneden de vyftien jaar de religie hunner vaders moeten volgen,
maar zo ze ouder zyn, mogen ze (indien ze willen) by hunne wet blyven en
+ drieërlei
+ De geprofesten, zij die de eeuwige kloostergeloften hebben afgelegd.
+ boetedoeningen
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gezamerderhand met hunne moeders en zusters in het Christendom leeven. Aldus
doed de vrees welke d’oversten der oostersche kerk hebben van de lieden te zullen
verliezen met dezelve wat hard te willen kastyden, de tucht zodanig vervallen dat
alle poenitentien welke zo in de kloosters als in de kerken verordend worden, of licht,
of vrywillig zyn, immers zo men niet ymand aantreft die t’eenemaal onderdaanig zy
en gereed om van goeder herte zich aan alle strengheden t’onderwerpen. ‘k Moet
(zegt de heer Grelot) hierover iets invoegen ‘tgeen omtrent den jare 1670 in Syrien
gebeurd is.

[Het geval van een jonge bedelmonnik; ontduiking van de kloosterregels]
Dicht by Damascus is een zeer schoon klooster van nonnen en monniken – ‘k noem
de dochters eerst omdat de plaats haar toebehoort – gewyd aan de Heilige
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Maagd, onder den naam van Esseï de Saidnaïa, dat’s te zeggen ‘Onze Vrouw van
Saidnaïa’, en gelegen op een berg op welkers top het klooster der nonnen is, en aan
den voet dat der monniken. Beide zyn ze in ’t swart gekleed en volgen den regel van
S. Antonius.
Nu gelyk deze dochters van de liefdaadigheid der barmhartige lieden leeven, bracht
een jonge broeder dien d’eenzaamheid der plaats begon te verdrieten, zich in ’t hoofd
(onder den dekmantel der gewoonlyke aalmoes-bidding welke van tyd tot tyd door
het gantsche gebied des patriarchschaps van Antiochien voor deze goede zusters
gedaan word) geheel Syrien te gaan doorkruissen. Maar vermits hy niet wist dat het
klooster van Saidnaïa binnen de paalen des patriarchschaps van Antiochien – daar
het, zowel als de stad Damascus onder gelegen is – most blyven, voer hy met zyn
werk al voort tot dicht by Jerusalem, hebbende ten dien einde de brieven der abdis
van Saidnaïa nagebootst, en onder die valsche patenten alreeds een merkelyke somme
(na de gesteldheid des lands, ‘tgeen niet van de rykste is) verzameld.
Aldus meende hy zynen weg te vervolgen tot aan Tripoly in Syrien, alwaar, indien
hy eenig schip vond, hy beslooten had na Europa over te steeken of het na
Constantinopolen te wenden. Maar zynde te Dgebel Ageloun, een groote berg,
omringd met Christene dorpen en gehuchten, bevonden er zich terzelvertyd twee
pennigzamelaars des patriarchschaps van Jerusalem (hoedanige alle jaaren door dien
prelaat derwaarts gezonden worden) welke den broeder by de kop gevat hebbende,
hem vraagden voor wie hy zyne aalmoessen hier ter plaatse kwam ophaalen. Hy
antwoordde dat het voor de nonnen van Saidnaïa was. De Jerusalemsche geestelyken
hielden hem dan vast als een man die zich zonder verlof hunne rechten toe-eigende
en stuurden hem aan hunnen patriarch die, na er aan d’abdis van Saidnaïa over
geschreven te hebben, hem het caloyerskleed afnam, als het geestelyk leeven ‘tgeen
hy beleed, en het gewaad, ‘twelk hy droeg, onwaardig.
Aldus ontneemen d’oversten der kloosters, om een gedeelte van het gezag ‘tgeen
zy eertyds hadden, te behouden, dengeenen die hunne orders niet willen gehoorzaamen
of daar zy iets kwaads af tegemoet zien, met schande het geestelyk kleed, zonder
acht te geeven op de geloften welke zy + gedaan hebben van in zodanig een kleed en
onder zodanig een regel te leeven en te sterven –– dewyl + deze geloften niet gedaan
worden als onder het goed behagen van den patriarch en d’oversten der order en
kloosters,[BA/62]
De geprofessyden en andere vaders doen van gelyken, verlaatende als ’t hen
goeddunkt het geestelyk kleed. En hoewel ze ten minsten voor hunne professie een
novitiaat van twee jaaren doorgestaan hebben, gaan ze echter somtyds uit het klooster
om op zichzelven te gaan woonen, ofwel t’eenemaal het kleed en den regel te
verlaaten. Maar daardoor werden ze zeer veracht, en wanneer ze komen uit het
klooster te verloopen + werden ze als vervloekt. Doch met leedwezen wederkeerende,
werden ze na ’t volbrengen van eenige opgeleide poenitentien weder aangenomen.

[Levensonderhoud en mogelijke rijkdom in het Griekse klooster]
+ Versta: de jong-geprofesten.
+ terwijl
+ en wanneer ze zojuist uit te klooster zijn weggelopen
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Deze geprofessyden en andere oude monniken werken echter noch altemaal ten nutte
van het klooster geduurende den tyd dat zy er in zyn, hebbende d’eene het opzicht
over de vruchten, d’andere over de graanen, d’andere over het vee, en wyders over
alles ‘tgeen het klooster mag toebehooren. Ten welken einde zy zich bedienen van
de hulp der nieuwelingen, die zy geduurende hun novitiaat meermaalen in het veld
gebruiken, als tot d’oeffeningen der meditatie en der geestelyke afgezonderdheid,
daar zy zich niet zeer toe beyveren, gelyk ook niet tot de studie, ‘tgeen d’oorzaak is
dat alle deze caloyers uitstekend
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dom en onwetend zyn. En naauwlyks vind men er, ook zelfs in de grootste kloosters,
die ytwes van het letterlyk Grieksch verstaan, in hetwelk hun gantsche dienst en alle
hunne gebeden geschreeven zyn.
De gehoudenheid der caloyers van zelve + hunne landeryen te bouwen doet hen
een menigte van leekebroeders aanneemen, en daar zyn byna geen kloosters die er
niet ten minsten zo veel als monniken hebben. Deze leekebroeders slyten byna den
gantschen dag in het veld en komen niet voor des avonds weder t’huis, alwaar
(niettegenstaande de vermoeying van hunnen arbeid) zy noch een lang gebed
bywoonen en een menigte van kniebuigingen maaken welke zy metaniai of ‘buigingen
tot aan d’aarde’ noemen. Waarna zich vernoegd hebbende met een zeer sober
avondmaal, gaan zy zich van hunne vermoeydheid uitrusten op een bed ‘tgeen niet
veel zachter is als een houte tafel, verwachtende dat, het morgengebed geëindigd
zynde, de dageraad hen weder tot hunnen gewoonlyken arbeid roepe.
Over alle deze geestelyken heeft men proviciaalen of visitateurs, die zeer
verscheelende zyn van die der Europische kloosterbroeders. Want deze + gaan de
kloosters hunner provincien niet bezoeken als om er de klachten der monniken te
hooren en eenige misbruiken welke daar ingesloopen mogen wezen, te hervormen,
doch d’andere, met den naam van exarchi bekend, + bezoeken de kloosters welke
onder hen staan om geen andere reeden als om er geld af te trekken ‘tgeen de patriarch
van hen eischt. Aldus mogen deze arme caloyers wel werken en hunne leekebroeders
doen sweeten. Zy hebben altyd groote moeite om yts te verzamelen, ’t zy voor hunne
gemeinschap of voor hen in ’t byzonder, dewyl hun patriarch hen dikwils die
visitateurs toezend om hen t’ontlasten van ‘tgeen zy ’t best hebben.
Maar niettegenstaande alle die schattingen welke de Grieksche monniken moeten
betaalen, zyn er echter in Turkyen noch ryke kloosters, en ook zelfs monniken die
in hun byzonder + ryk genoeg zyn om den patriarch den voet te durven lichten en
zich in zyne zetel te plaatsen, voornamentlyk zo ze ondersteund worden, als gezegd
is, door de beurs en den raad van eenig ryk koopman, die hen ‘tgeen eraan scheelt
om het patriarchschap te koopen, aanbied.

[Wereldlijke clerus in de Grieks-orthodoxe kerk: ‘lezers’]
Na d’order der geestelyke priesters of caloyers volgt die der wereldlyke, of cosmicos
iereus. Hiervoor is gezegt dat alle deze priesters gemeenlyk getrouwd zyn, doch niet
op wat wyze zy trouwen. Nadat ze geschooren zyn – want zy werden boven op de
kruin van ’t hoofd met een rond, ter grootte van de palm van een hand, afgeschooren,
en niet zodanig als geschied by de roomsgezinden – en dat ze de kerk eenige maanden
gediend hebben, worden ze in ’t getal der anagnostai of ‘leezers’ aangenomen, dat’s
te zeggen dat ze de morgengezangen, de psalmen en andere dingen, die de klerken
gemeenlyk zingen, mogen leezen. Deze anagnostismus, zegt Grelot, komt ten naasten
by overeen met ‘tgeen de roomschgezinden ‘de vier kleine orders’ noemen, als
+
+
+
+

om zelf
De Latijnse visitators.
De Grieks-orthodoxe visitators.
Versta: die in hun bijzonder geval.
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begrypende alle de diensten welke d’anagnostai behoorden te pleegen.[BA/63] Maar
vermits er bezoldigde lieden zyn om poortiers, luyders en andere bedienden der kerk
te weezen, neemen ze geenen anderen dienst waar als leezen. Als ik hier spreek van
de ‘luyders’ der Grieksche kerk moet men niet meenen dat het klokluyders zyn. Want
zedert dat de Turken Griekenland t’onder gebracht hebben, hoort men er geen geluy
noch andere klank van klokken meer om de geloovigen ter kerk te roepen. De
simandirion alleen – zynde een lange en smalle houte plank daar ze op slaan om de
Christenen te vergaderen – word tegenwoordig

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

106
tot het teken van den dienst gebruikt.

[Wereldlijke clerus in de Grieks-orthodoxe kerk: diakens]
De tyd van het klerkschap verstreeken zynde en de geschoorene eenige maanden de
kerk bediend hebbende, geeft de bisschop hem het diakenschap, of de macht om het
altaar te bedienen en d’epistel te zingen, waarna, zo de diaken wil trouwen, staat het
hem vry, mits dat hy er zyn bisschop kennis af geeve en hem de dochter en haare
woonplaats noeme opdat er na + haar leeven, zeden en schoonheid vernomen moge
werden. Want de vrouw van een papas of Grieksche priester moet wys, kuisch en
schoon weezen, zulks dat, indien haar eenige dezer hoedanigheden ontbreekt, zy niet
kan pretendeeren een papadia of vrouw van een papas te zyn.

[Voortreffelijke kwaliteiten van de echtgenotes der Griekse priesters]
Mogelyk zal men zich verwonderen dat gezegd werd, dat de vrouwen der Grieksche
priesters schoon moeten weezen, en dat men er zich niet mee bekommert of die der
wereldlyken + het zyn of niet. Maar zo men betracht dat de Grieksche priesters maar
eens mogen trouwen en dat de wereldlyken het meermaalen mogen doen, zal men
het niet onredelyk vinden dat een papas zich voor altyd verzorge van een vrouw die
in zich alleen zo veele goede hoedanigheden hebbe als alle degeenen welke een
wereldlyke achtervolgens zou moeten behuwelyken. +
’t Gelukt hen ook gemeenlyk heel wel, dewyl, zo er eenige jonge schoonheid in
de wyk van een trouwlustigen priester is, yder om ’t zeerst yvert om ze hem te geeven.
’t Is gewisselyk opdat de schoonheid der Grieksche vrouwen altyd, is het niet aan
God, ten minsten aan zyne dienaars geheiligd moge weezen en dat, de bekoorlykste
vereenigd zynde met perzoonen die de zuiverste moeten zyn, men (als men eenige
beminnelyke vrouwspersoon wil pryzen) niets moge konnen voegen by ‘tgeen de
liefde of de vleyery den Grieken zo dikwils in den mond legt, dat ze in fraayheid en
deugd de schoonste papadia te boven gaat, om te toonen dat men niets volmaakter
ter wereld kan vinden.
Ook hebben de papadias, behalven hunne natuurlyke schoonheid, noch een zeer
bekoorlyke zedigheid. De witte doek welke zy op ’t hoofd draagen, de properheid
hunner kleeding en d’eenvoudigheid hunner omgang hebben zulke sterke aanlokzelen,
dat men hen noodzaakelyk moet beminnen. ’t Is ook hierom dat men aan de jonge
papas toestaat den dienst of de bediening welke zy in de kerk hebben, voor een wyl
te verlaaten om te gaan vryen en order tot hun huwelyk te stellen, ‘tgeen op de
gewoonlyke manier voltrokken word en waarna zy weder tot hunne voorgaande
verrichtingen keeren, ontfangende wyders het ‘iero-diakenschap’ ‘tgeen hen de macht
geeft om het evangelie in de synaxis + te leezen en met den priester het altaar te
+
+
+
+

naar
Versta: niet-geestelijke personen, leken, ‘gewone mensen’.
successievelijk zou mogen huwen.
geheel van liturgische handelingen, eredienst
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bedienen, totdat ze in staat zyn om zelve tot het priesterschap aangenomen te worden
en, evenals d’andere, de eucharistie te celebreeren.

[Andere kerkbedienaars]
Behalven alle deze voornaamste bedienden der Grieksche kerk zyn er noch mindere,
en die geene order hebben. d’Eerste van deze zyn de skenophilakes of
‘heiligdombewaarders’, welke zorg draagen om de heilige vaten en het huisraad der
kerk te bewaaren; de tweede, de colonarki of antiphoners zynde gemeenlyk
jongelingen die den zangers de lofzangen, psalmen, en den toon waarop ze gezongen
moeten worden, aankondigen; de darde, de tyrori of ‘poortiers’, welke de deuren der
kerk moeten openen en sluiten; en de laatsten, de candilaphti, die het licht
onderhouden.

Diensten der Grieksche kerk [in de kloosters]
Wat d’order der diensten belangt, die is verschelende volgens de kloosters en
d’inkomsten der kerken. In de groote kloosters staan de monniken ter middernacht
op om een byzonderen dienst, dien zy mesonucticon noemen, te doen. Deze dienst
duurt gemeenlyk twee uuren,
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maar als er een groote heilige dag of hoogtyd ophanden is, ’t zy van gehoudenheid
+
of van godvruchtigheid word de mesonucticon een olonucticon, dat’s te zeggen dat
men ze den gantschen nacht doed duuren.
Deze dienst is ingesteld om zich, door den geheelen nacht met bidden toe te
brengen, te beter tot het vieren van de hoogtyd te bereiden. Maar de misbruiken die
er ingesloopen zyn, zouden ze verscheidene maalen hebben doen verwerpen of ten
minsten hervormen, indien de Grieksche kerk wakkere harders had. Want het gaat
er gemeenlyk door d’overmaatige toevloeying van menschen zo onordentelyk toe,
en d’eerbiedigheid welke men aan die geheiligde plaatsen verschuldigd is, word er
zo weinig in acht genomen, dat er geene gelykenis van een kerkelyken dienst in te
vinden is. Daar niet weinig toe doed + de ruwe manier van spreeken, by de geestelyken
zelve (die zich niet ontzien hunne gramschap, by de minste gelegentheden, opentlyk
genoeg te betuigen) gebruikelyk.
Na de mesonucticon volgt de oortros, ’t gebed voor de morgenstond. Hierna komen
nog drie gebeden, als proti ora op een uure in de morgenstond, triti ora op de derde
uure; het derde, eegti ora, ten zes uuren. Doch hoewel deze zo altyd behooren
waargenomen te werden, zo laaten ze daarvan wel dikwils yts achterblyven en
doorslippen, behalven in de groote vasten, wanneer het altoos moet geschieden. Een
priester diend dit al gedaan te hebben eer zyn dienst in de kerk begind, als de liturgia
en synaxis begind. Dan komt de ennati, zynde het negen uurens gebed; daarna volgd
esperinos of ’t avondgebed, zodat den dienst die de priesters gehouden zyn te doen,
omtrent vyf uuren zoude duuren.
De morgengebeden geëindigd zynde, treeden de monniken na de eetzaal, alwaar
(terwyl zy over tafel zitten) geleezen word. Maar als de maaltyd geëindigd is, zo ’s
avonds als ’s middags, gaat de kok aan de deur op de knien leggen, en alsof hy de
vergelding zyner moeite of de vergeeving zyner misslagen verzocht, zegt hy tegen
d’uitgaande caloyers: ‘Eulogite pateres’ (‘Zegent my, vaders’), en yder hem
groetende, antwoord: ‘O Theos syncoresi’ (‘God zegene u’). Waarna zich altemaal
in hunne cellen vertrokken hebbende, blyven zy daar zo ze willen, of gaan werken
tot des namiddags ten vier uuren wanneer zy op het gerammel van de sunandron
(verstrekkende hen, als gezegd, tot klok) om hen tot de esperinos of den avonddienst
te roepen, weder in de kerk vergaderen. +
Hierna doen zy eenige lichte oeffening en gaan ten zes uuren het avondmaal
houden. Van tafel opgestaan, vervoegen zy zich weder in de kerk om er een dienst
te doen, die zy apodipho of ‘avonddienst’, en de roomschgezinden de compleete
noemen. Deze eindigt des avonds omtrent ten acht uuren, waarna een yder zich in
zyne kamer vertrekt om te gaan slaapen en des morgens weder op te staan.
Zy hebben weinige moeite met zich te kleeden om tot de morgendiensten te gaan,
ter oorzaak dat zy – gelyk ook de meeste wereldlyke persoonen van ’t oosten –
gantsch, of ten minsten half, gekleed slaapen, trekkende alleenlyk het bovengewaad
uit. Want d’Europeërs zyn byna de eenigen in Turkyen die tusschen laakens slaapen.

+ verplichting
+ en daar draagt niet weinig toe bij
+ Cf. de laatste zin van f. 105; daar wordt gesproken van een mandrion.
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Diensten der Grieksche kerk [in de kerken]
Gelyk de caloyers d’eerste bedieningen der Grieksche kerk bekleeden, schikken zich
d’andere priesters en de byzondere bedienden van elke kerk – die er verscheidene
heeft, zo ze wel van inkomsten voorzien is, of maar eene, zo zy er geen meer kan
voeden – na derzelver voorbeeld. Doch ’t zy dat de kerken ryk zyn of niet, daar word
eene agia koinonia of bedieninge des Avondmaals daags in de kerk gedaan, en in
veele meer als een, doch niet op dezelfde altaar, welke genaamt werd agia
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trapeza, dat is te zeggen ‘de heilige tafel’.
Aldus is de roga of de bezoldiging van twintig of dartig ryksdaalders, welke de
epitropi of kosters gemeenlyk aan een priester ter jaar geeven, alleenlyk voor zyne
bywooning in den dienst en niet voor de missen, dewyl er in de kerken daar
verscheidene papas zyn, dikwils gevonden worden die ze geen viermaal in ’t jaar
konnen doen. Want zy volgen malkander en hebben yder zyne beurt. Deze eene mis
is d’oorzaak dat veele lieden dezelve niet konnen hooren; dat er ook veele komen
als ze ten halven, en noch meer als ze gantsch en al gedaan is. Doch deze laatsten
bekommeren zich niet zeer om hunne luiheid, geloovende, dat als ze slechts in de
kerk komen en er eenige buigingen doen, het voor hen genoeg is te zeggen dat God
barmhartigheid betoont aan d’eersten, en de laatsten bewaard. +

[Geschil en verschil met Rome]
’t Geen wy gezegt hebben van der Grieken doen, zeeden en gebaarden + soude den
lezer een indruk konnen geven, dat dezelve het met de roomsgezinden eens zyn, en
dat het pauselyk gezag, de ceremonien, de instellingen en geloofspoincten des
pausdoms onder de Grieken souden overgeplant wezen. Maar die zulks zoude denken,
bedroog zich dapper.
Want zy hebben zo grooten afkeer van de roomsgezinden, dat ze alle derzelver
ceremonien voor afgryselyk en verfoejelyk houden. Daarom doemen zy de Roomsche
misse met zo groot een afkeer, dat ze haare altaaren zelfs afwasschen indien ’t gebeurd
dat een Roomsch priester daarop de misse komt te doen, alsof ze verontreinigd
waaren. Want zy achten ’t ongedeessemd meel, ofte de oblien + van dezelve voor
onreine zaaken.
Ook verzaken ze wel uitdrukkelyk het oppergezag van den paus over de Christen
kerk, en excommuniceren op Witten Donderdag den paus en alle de Latynsche
bisschoppen, haar doemende als scheurmakers en ketters.
Hoewel de heilige dagen, ingestelt ter eeren van deze of geenen heilig +, by haar
zeer vermenigvuldigd zyn – tot zoverre dat er niet een dag van het jaar is die niet
eenigen heilig toegeëigend is – zo vallen die dagen niet op de zelve tyd dat de
roomsgezinden dezen of geenen zelven heilig vieren en eeren.
Gelyk zy dan op den saturdag ook noyt vasten, hoewel de roomsgezinden het alle
vrydagen en saturdagen gedaan willen hebben. Integendeel, zy houden het voor een
grouwel op den saturdag te vasten, uitgenomen eens in ’t jaar, namentlyk op den
grooten saturdag van de heilige weeke, + zeggende haar wet: zo een kerkelyke
bevonden werd op den dag des Heeren ofte op den sabbath te vasten, behalven op
eenen eenigen +, die zal afgezet werden, maar zo het een leeke bevonden werd te
doen, die zal afgesneden ofte geëxcommuniceerd werden.
+
+
+
+
+
+

en de laatstgekomenen beschermt
religieuze gedragingen
hosties
heilige
Zaterdag in de week voor Pasen.
Scil. zaterdag.
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[Bijzondere kerkelijke feestdagen der Grieks-orthodoxen in september]
De dagen, yder heilig toegeschreven, keeren jaarlyks op hunne vaste tyden en in de
zelve order weder, doch die zyn niet alle even heilig, maar zy onderscheiden er eenige
welke zy als hooger feesten vieren.
Als namentlyk op den achtsten september – van welke maand zy haar jaarkring
beginnen – vieren zy het feest van de geboorte van de Allerheiligste Maagd Maria.
Op de veertiende het feest van de Verheffinge en vindinge van het waardige en
levendig maakende hout des Cruises.
Den XXVI is het feest van den evangelist Johannes.

In october
Vieren zy den VI het feest van den apostel Thomas.
Den XVII van den evangelist Lucas.
Den XXVI van den groot-martelaar Demetrius.

In november
Vieren zy den VIII het feest van de oversten der hemelsche
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heirkrachten, de aartzengelen Michaël, Gabriel en de overige.
Den XIII het feest van Johannes Chrysostomus.
Den XIV van den apostel Philippus.
Den XVI van den apostel Mattheus.
Den XXI van den ingang van de H. Maagd in den tempel (Luc., cap. 2).
Den XXX van den apostel Andreas.

In december
Vieren zy den VI het feest van St. Niklaas.
Den XII van St. Spiridon.
Den XX van den H. Ignatius.
Den XXV de geboorte van onzen Zaligmaker Jesus Christus in het vleesch.

In january
Den I vieren zy het feest van Christi besnydenisse en van den H. Basilius.
Den VI het feest van den doop van Christus, en op dezen dag werd na de bedeelinge
des Avondmaals tot Constantinopolen het water dat in langen tyd ten doop zal gebruikt
werden, geheiligd en gezegend.
Den XVII het feest van den H. Anthonis.
Den XVIII het feest van de Alexandrynsche bisschoppen Athanasius en Cyrillus.
Den XXV van den godgeleerden Gregorius Nazianzenus.
Den XXX van de drie Aartzbisschoppen Basilius, Gregorius en Chrysostomus.

In february
Vieren zy den II de ontmoetinge van Simeon aan Christus, na de veertigdaagsche
reiniging van Maria (Luc. 3).
Den XI het feest van den H. Blasius.
Den XXIV van den dooper Johannes.

In maart
Vieren zy den IX het feest van de XL bloedgetuigen die tot Sebastien geleden hebben.
Den XXV de boodschap der H. Maagd.

In april
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Vieren zy den XXIII het feest van den heiligen, heerlyken en grooten martelaar
Gregorius of Joris.
Den XXV van den evangelist Marcus.

In mei
Den II vieren zy ’t feest van den grooten Athanasius.
Den XIII van Johannes Theologus of den godgeleerden,
Den XXI van den Grooten Constantin en de H. Helena,
Den XXV de vindinge van ’t hoofd van Johannes den Dooper.

In juny
Vieren zy den XI het feest van den apostel Bartholomeus.
Den XXIV van de geboorte van den Voorloper ofte des Doopers.
Den XXIX het martelaarschap van Petrus en Paulus.

In july
Vieren zy den XVII het feest van de H. Marina.
Den XX van de propheet Elias.
Den XXVI van de H. bloedgetuige of martelaaresse Parasceve.
Den XXVII van den H. bloedgetuige en artz Pantaleemon of Pantaleon die onder
Diocletiaan omgebracht is.

In augustus
Den VI vieren zy Christus gedaanteveranderinge.
Den XV het sterven van de H. Maagd.
En den XXIX de onthoofding van Johannes den Dooper.
Op alle deze heilige dagen leezen zy voor de gemeinte uit haar synaxarium in haar
gemeine taal de levens en daaden van deze heiligen, en de plechtigheid werd besloten
met de uitdelinge van de eucharistia ofte het Avondmaal, en de Grieken
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komen naarstig tot het gehoor, yder na zyn vermogen geschenken van brood, wyn,
waschkaarssen, oly ofte yts anders dat tot kerkelyk gebruik den priesteren kan
aangebooden werden, toebrengende. Ook zyn ze by deze plechtigheden byna boven
haar vermogen mild aan de armen, ‘tgeen de Turken ook somtyds wel trachten te
misbruiken, haare geketende Christene slaven op zodanige tyden, ter afbedelinge
van aalmoessen, in de kerken voerende. Maar die krygen zelden veel omdat bekend
is, dat zodanige armgiften niet genoten werden by de slaven, die medelyden verdienen,
maar by de gierige en graatige + meesters.

[De paastijd]
Wanneer den tyd van het paaschfeest tusschenbeiden invalt +, vieren zy hetzelve met
groote vreugde, zulks dat de kerken wedergalmen van de stemmen dergeenen die in
haare ontmoetinge malkanderen toeroepen: Κύριος νέστ (de Heere is opgestaan)
en der anderen die antwoorden ληθ ς νέστ (waarlyk, hy is opgestaan). Ook
noemen zy dat het Πάσχα ναστάσιμου (het Paaschen der wederopstandinge).
Des sondags na Paaschen vieren zy de gedachtenisse van ’t betasten van Thomas
(Joh. 20). Op den derden sondag houden zy gedachtenisse van de vrouwen die
uitgingen om het lighaam van Jesus te zalven. Op den vierden sondag, de middelste
tusschen ’t pinxterfeest, gedenken zy de geschiedenisse des geraakten. + Op den
vyfden sondag verhandelen zy ’t gebeurde aan den blinden, en op den vyfden dag
daarna de hemelvaart van Christus. Op den zesden sondag houden ze gedachtenisse
van de 318 vaders die in de kerkvergaderinge ofte het concilie tot Nicéën t’zamen
gekomen zyn. Op den zevenden sondag houden zy het pinxterfeest, en ’s daags
daaraan het feest van de Heilige en onscheidelyke Drie-eenheid. Op den sondag die
op Pinxteren volgd, vieren zy de gedachtenisse aller heiligen.

[De vastentijden der Grieks-orthodoxen]
Vier groote vastentyden hebben ze jaarlyks, waarvan zy de eerste ‘de groote en
heilige’ noemen, en dezelve houden veertig dagen lang voor Paaschen, in naavolginge
van de oude kerken, in de tusschentyd van welke XL dagen verscheidene + ter
gedachtenisse van eenige bybelsche geschiedenissen bestemd zyn, en de laatste week
(die by de roomsgezinden in Holland ‘de goede weeke’ genoemd werd) noemen zy
‘de heilige en groote weeke’ en vieren dezelve ten uittersten met waaken en vasten.
De tweede vastentyd geduurd mede XL dagen, en komt voor het feest van de geboorte
onzes Zaligmakers. De derde vastentyd geduurd twee weeken, ter eeren van de H.
Maagd, en begind met den eersten van augustus en eindigd met den veertienden. De
vierde vastentyd, ter gedachtenisse van de apostelen Petrus en Paulus, begind op den
+
+
+
+

gretige
ondertussen begint
(door verlamming) getroffene
en tijdens deze 40 dagen zijn er verscheidene dagen
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tweeden dag na ’t allerheiligenfeest en kan langer of korter duuren, na dat + het
paaschfeest vroeger of laater in ’t jaar komt. Want zo veel dagen als er van ’t
paaschfeest tot den tweeden mey gestelt worden, zo veel dagen moet deze vastentyd
duuren.

[De sacramenten bij de Grieks-orthodoxen: het sacrament van het altaar]
Gelyk ze nu in ’t houden van haare feesten en vastentyden in tyd zeer veel van de
roomsgezinden verschillen, zo verschillen ze ook zeer veel van dezelve in de wyze
van viering, en verachten veele feestdagen van de pausgezinden. Ook bidden ze ’t
Sacrament[BA/64] niet aan in het Avondmaal maar, nadat het brood in stukken gesneden
en met den wyn (die met een weinig water gemengd is) begooten is en het gebed
daarover gedaan, draagd den priester hetzelve om in een bedekt vat of schotel, noch
niet geconsacreerd zynde, wanneer het volk den

+ naargelang dat
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stoet met zeer groote eerbiedigheid en devotie groet, met gebogen hoofden en knien,
en werpen sommige zich geheel uit eerbied op de vloer, kussende den zoom van het
priesterlyk kleed. En dit zeggen zy te doen eensdeels omdat ze de voorbiddinge der
priesteren en derzelver gedachtenisse voor haar in de bedieninge der eucharistie
hierdoor willen afbidden, anderdeels omdat ze de goddelyke gaven willen eeren,
omdat dezelve, hoewel noch niet geconsacreerd, Gode toegeëigend zyn en
tegenbeelden + zyn van ’t lighaam en bloed des Heeren. Dus brengt den priester dit
brood en wyn op den middelsten altaar die zy de ‘heilige tafel’ noemen. Mannen en
vrouwen, ja zelfs de eerst-gedoopte + werd het brood en wyn toegedeeld, en zy doemen
geweldig de pausgezinden, die de wyn den leeken onthouden.[BA/65]

[Het sacrament van de biecht]
Hun werd by haare kerkwetten ook bevolen viermaal des jaars te biechten. Maar het
nauwkeurig en angstvallig opzeggen van haare overtredingen – alsof een misslag,
in ’t verbergen van eenige omstandigheden of zodanige zonden die de schaamte best
raad te verswygen, ’t geheele gebruik van de bondstekenen zoude verydelen – en
alzo ’t openleggen van ’t binnenste van haar gewisse + werd haar niet gevergd, gelyk
dat de priesters in ’t pausdom eischen. Waarna de opgelegde boete volbracht ofte
ten minsten aangenomen zynde, ontslaat den priester de belyders, veel meer
biddenderwyze als wel uit zyn eigen macht. Byvoorbeeld als hy zegt: ‘Onzen
Zaligmaker en Heere Jesus Christus zelve vergeeve u alles ‘tgeen gy, in zyne
tegenwoordigheid, aan myne geringheid beleden hebt, en ‘tgeen gy moogt vergeten
hebben’. Doch zy bedienen zich niet altyd van dezelfde woorden; zomtyds zeggen
ze wel kortelyk: ‘dat u vergevinge geschiede!’.

[Het sacrament van de doop]
Geen bestemde of bepaalde tyd is haar geboden om de kinderen te doopen, maar zy
doen het zelden voor of na den achtsten dag, ’t en waare de vreeze voor ’t sterven
des kinds hun ’t gebruik van dit sacrament deede verhaasten. Want zy houden de
noodzakelykheid des doops zo vast, dat ze van de ongedoopte kinderen niets goeds
derven hoopen. Daarom is het in tyd van nood den leeken, zowel mannen als vrouwen,
geoorlofd dat sacrament te bedienen. Zy mogen den doop niet herhaalen, ’t en zy
een ketter of afvallige tot de kerke, na getoond berouw, wilde wederkeeren. En alzo
wederdoopen zy de roomsgezinden, indien ’t gebeurd dat ymand van die tot haar wil
overkomen.

+ afspiegelingen
+ pasgedoopte
+ geweten
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[Verwerping van het vagevuur en (gedeeltelijk) van de beeldenverering
en van verstikt vlees]
Zy verwerpen t’eenemaal het vagevuur der roomsgezinden, en nochtans bidden zy
voor de dooden en doen voor dezelve offeranden in ’t gebruik van ’t sacrament des
Avondmaals, gelovende dat de zielen der gelovigen niet regelrecht uit haare lighaamen
na den hemel gaan, maar dat ze tot den dag des oordeels bewaard werden in de hand
Gods ofte in het paradys, omdat Christus (Luc. 23:43) tegens den moordenaar zeide:
‘Heden zult gy met my in het paradys zyn’, ofte in den schoot Abrahams uit Luc.
16:22.
Uitgehouwene beelden verwerpen zy in haare godsdienst met zodanig een afkeer,
dat ze meinen dat de roomsgezinden door ’t gebruik derzelve zich den heidenen
gelykgemaakt hebben. Maar geschilderde afbeeldzels houden ze voor heilig en
eerwaardig. Den priester, zullende den avonddienst beginnen, treed niet in ’t heiligdom
als na drie buigingen voor de afbeeldinge van Christus en drie voor die van Maria
gedaan te hebben. En ten tyde van de bedieninge der eucharistie of ’t Avondmaal
geschieden drie diergelyke buigingen voor diezelfde afbeeldingen.
Op de groote feesten der heiligen werden derzelver geschilderde afbeeldingen in
de kerken gezet om ’t volk tot derzelver gedachtenisse
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krachtiger aan te zetten en op een verheven plaats ter midden van het choor gestelt,
dewelke dan yder tracht te kussen. Indien het een afbeelding van Christus is, zo
kussen zy gemeinlyk de voeten; zo het een van Maria is, zy kussen de handen; is ’t
er een van eenigen anderen heilig, zy kussen het aangezicht.
Zy doemen alle de westersche Christenen omdat ze het verstikte + eeten, en
verketteren dezelve daarom,

[De kwestie van het filioque]
Voorts verschillen zy van dezelve in dien deele, dat ze ontkennen dat de H. Geest
uitgaat van den Vader en den Zoon, en willen dat die alleen uitgaat van den Vader,
hoewel sommige stellen dat hy ook door den Zoon uitgaat. Maar de laatste zyn by
de overige niet van goeden reuk. Evenwel houden zy alle den H. Geest voor
eens-wezens God met den Vader en den Zoon, uitgaande van den Vader van
eeuwigheid zonder begin, en erkennen dat hy is de Geest des Zoons en dat hy van
den Zoon is gezonden, gegeven, en uitgestort werd. Alleen willen zy de uitdrukkinge,
dat dezelve zoude ‘uitgaan van den Vader en den Zoon’ niet dulden, omdat zy de
Latynsche kerk beschuldigen van de woordekens ‘ende den Zoon’ zonder haar
voorkennisse bygeflanst te hebben in het Constantinopolitaans geloofsformulier en
hetzelve alzo vervalscht te hebben.[BA/66] Maar ook heeft de partyschap haar dit
gevoelen met eenige gevolgen doen beswaaren, die eerder bewys geven dat zy de
eigenschappen van het goddelyke wezen niet te recht begrypen, als dat dezelve haar
doen zouden billyken en rechtvaardigen. Zy houden zo vast aan de gevoelens der
oud-vaderen en de regels der zeven eerste concilien, dat ze met geene andere yts
willen te doen hebben, en ontkennen dat dezelve haar verplichten.

[Onderdrukkende maatregelen tegen de Grieks-orthodoxen]
Ondertusschen houden zy zeer vast aan ’t geloove dat haar overgeleverd is,
verdraagende om de wille van Christus ontallyke smaatheden en knevelaryen welke
haar onder de naam van een ‘hoofdgeld’ (by de Turken yova karatch geheten) of uit
eenige andere redenen, als ten tyde van oorlog ten inkoop van koorn of boskruit, of
ook ten onderhoud van de roeyers van den Grooten Heer, of op andere voorwendzels
onder de naamen van lagam, beldar en churek atchase opgelegd werden.
Behalven dat zy ’t verval van haare kerkgebouwen – die ze in drie gedeeltens
afdeelen, na de menschen zyn die in dezelve gedeeltens haar plaats vinden, als
namentlyk eerst voor de priesters in ’t βήμα + of ’t heiligste gedeelte; ten tweeden
voor de geloovigen, en die onder geen censure of kerkelyke straffen leggen, die ν
τ να , in de kerk komen; en ten derden voor diegeene die berouw toonen van onder
de kerkelyke tucht te hebben moeten komen, by dewelke de catechumenen, of
diegeene die noch moeten onderwezen werden, mede gevoegd werden, die πρό του
+ wat gedood is, zonder dat het bloed kon wegvloeien
+ Letterlijk: verhoging. Bedoeld is de ruimte achter de iconostase.
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ναού + of in een plaatse of portaal vooraan de kerk haar onthouden – zeer moeten
tegemoet zien en vreezen, alzo hun niet toegelaaten werd een geheel vervallen of
ingestorte kerk (’t zy door brand of ouderdom) te herbouwen, maar wel eenige breuken
te repareeren of te herstellen; ‘tgeen haar zeer drukt en lastig vald onder haar zeer
geringe inkomsten, die naauwlyks genoeg zyn tot levens-nooddruft en veel min
strekken konnen tot metzel- en timmerwerken en ‘tgeen daartoe behoord.
Evenwel waaken zy ten uitersten tegen het verval en hebben tegenwoordig nog
veel kerken, die tot Constantinopolen alleen wel tot het getal van 25 of 26 loopen,
en in Galata op zeven, ’t en waare de laatste branden eenige van dezelve mochten
verslonden hebben. Doch ook gebeurd het zomtyds dat door zeer groote presenten
het gierig en begeerig hert van deze of geene bassa vermurwt werd, en de herbouwing
van een byna vervallen kerk toegelaaten.

+ Letterlijk: voor het (kerk)schip.
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Maar daar ze allermeest in te beklagen zyn, is dat haar zoonen na den ouderdom van
zeven jaaren in de afgelegen oorden dikwils van de ouders weggenomen werden om
tot jehoglans in de serrails opgevoed, en in het Mahometaansche geloof en godsdienst
onderwezen te werden. Deze jehoglans – die ook genomen werden uit de kinderen
der Christenen die door den oorlog (’t zy te lande, ’t zy te water) vervoerd en gevangen
werden –zyn dan eerst dienaars van ’t serrail en werden, na dat + yder bekwaamheid
heeft, onderwezen zowel in den wapenhandel + als andere bezigheden der Turken.
En uit haar werden veeltyds gekozen die tot eerste dienaars van staat gemaakt en
verheven werden. Maar, behalven dat dan haaren staat geheel glibberig is, en als ze
schoonst schynt het naaste aan den val neigd, zo is dezelve te duur gekocht door ’t
verlies van de kennisse Gods, gelyk hy de God des zondaars heeft willen worden in
Christus Jesus, en ’t gebrek van zynen waaren dienst.

+ naargelang dat
+ het hanteren van wapens

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

114

XIVe Hoofdstuk.
Geboden der Turksche wet. Beschryving van de Mahometaansche
bairam of paaschfeest; verdere hoogtyden der Turken;
Mahometaansche tydrekening enz.
Van der Turken godsdienst hiervoor eenige byzonderheden aangemerkt hebbende,
moet ik er ook noch, alvoorens van eenige andere zaaken te spreeken, met de heer
Grelot, de volgende byvoegen.

Geboden der Turksche wet
Zy onderhouden de Tien Geboden zowel als de Christenen, doch hebben behalven
die noch anderen, hen door hunnen propheet Mahomet opgelegt, welke eigentlyk
voor de gronden van hunne religie gehouden worden. Zy bestaan voornaamentlyk
in vyf, en werden aldus verdeeld: 1. te gelooven in eenen God en hem allen als
zodanig aan te bidden; 2. in den ramadan te vasten; 3. op de daartoe gestelde uuren
te bidden; 4. alle jaaren het veertigste gedeelte zyner goederen aan d’armen te geeven;
5. ten minsten eens in zyn leven de reis na Mecha te doen.

I: Eerbiedigheid voor God en zynen naam
Nopende het eerste dezer geboden, ’t word by uitsteekendheid wel van hen
onderhouden, alzo zy een zonderlinge eerbiedigheid voor God en zynen naam hebben,
blykende daaruit, dat zy nooit yts, van hoe grooten of kleynen belang het ook moge
weezen, by der hand vatten zonder alvoorens te zeggen: ‘bismillah’ of ‘in Gods
naam’. Welke eerbiedigheid zelfs zo verre gaat, dat zy het papier tot geen vuile
diensten durven gebruiken en, zo zy er maar een kleyn stukje af voor hunne voeten
zien leggen, het opraapen en ergens in een gat van een muur verbergen, ten inzichte
dat er Gods naam op geschreeven zou konnen worden. ’t Is ook de reden waarom
men er – ‘tgeen my in den beginne al vry wat vreemd voorkwam – allerwegen de
gaten hunner muuren vol van ziet steeken.
En echter, niettegenstaande alle deze eerbiedigheid, sweeren zy yder oogenblik
by Gods naam, zynde het woord ‘vallah’ of ‘by God’ (‘tgeen zy gestadig in den
mond hebben) zo gemeen by hen als de gemeenste vloekwoorden onder het slechter
soort van Christenen, doch met dit onderscheid dat de Turken, als ze ‘vallah’ zeggen,
geloofd willen weezen en het ook doorgaans behooren te zyn, daar + integendeel het
graauw der Christenen uit een zekere kwaade gewoonte geduurig deze of geene
vloekwoorden – en wel deze van ‘by God’ te sweeren – al te lichtvaardig gebruikt,
zonder dat de reden eenige bevestiging van nooden heeft. Daarmede veel eerder
bewys gevende van een vuile godvergetendheid, als geloof verdienende omdat + ter
goeder trouwe en met vreeze Gods yts zouden bevestigen.
+ daar waar, terwijl
+ Versta: omdat zij.
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Omdat nu de Mahometaanen de waarheid beminnen en betuigen +, als zy onder
deze aanroepinge van Gods naam yts bevestigen, gelooven zy niet dat zy er God mee
vertoornen als zy ‘vallah’ zeggen, dewyl zy hem alleenlyk tot getuige van een
waarheid neemen. Een andere manier van sweeren, mede by hen zeer gebruikelyk,
is: ‘zo waar als ik een musulman ben’.

II: Ramadan of Turksche vasten
’t Tweede gebod is de vasten, by de Mahometaanen de ramadan geheeten. Deze
duurt een gantsche maand – of maan, want de Turken rekenen by maan-jaaren – en
vangt aan met het begin der ramazan, zynde de negende des jaars. Doch men moet
weten dat de Turksche jaaren niet tegelyk met de onzen komen te eindigen. Dat deze
maan heiliger als d’andere word geacht, is omdat den alkoran volgens hun zeggen
geduurende dezelve van

+ Versta: en haar (de waarheid) betuigen.
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den henel gedaald zou weezen.
d’Aankondiging geschied aldus. De maan chaaban (zynde degeene welke voor
de ramazan gaat) verstreeken zynde, begeeven zich veele der yverigsten na het
gebergte om te trachten de nieuwe maan t’ontdekken. Is ’t een man van geloof, die
er d’eerste tyding af in de stad komt brengen, zo krygt hy een vergelding en word
de ramadan door alle wyken met een openbaar geroep aangekondigd, en ook noch
des avonds met een kanonschoot bekendgemaakt. Waarop vervolgens alle de minarets
met lampen worden behangen op zodanig een order, dat ze een heel cierlyke
vertooning maaken, ‘tgeen alle avonden vernieuwd werd.
Geduurende deze gantsche maan maaken de Turken van de nachten hun dagen,
en van de dagen hun nachten, want dewyl ze, zolang als zich het daglicht aan den
hemel vertoond, niet vermogen te eeten, te drinken, of yts in den mond te steeken,
ja zelfs ook niet tabak te rooken – ‘tgeen hen, door een gestadige gewoonte, mogelyk
ruim zo hard valt als yts van alles – trachten zy den dag met slaapen door te brengen
en ziet men byna geen menschen langs de straat. Integendeel zohaast als het licht
der zon plaats voor dat der maan heeft gemaakt, krielen de straaten en kahuës of
‘koffiehuizen’ van volk, daar ze dan hun hert in alle uitgelatene vrolykheid ophaalen
en zich zo lang met spys en drank tot barstens toe opvullen, dat de morgenstond haar
begind te vertoonen, wanneer zy eens-slags uitscheiden + en zich yder na zyn huis
begeeven. Volgens uitdrukkelyk bevel van den alkoran mogen zy den geheelen nacht
eeten, drinken enz. totdat zy een witte en een swarte draad door het licht des
morgenstonds konnen onderscheiden.
Maar als de ramadan op het einde loopt, stellen zy zich noch veel buitenspooriger
aan, staande de kahuës den gantschen nacht open, by welke gelegentheid de zangers,
speellieden, marionetspeelders en diergelyke soort van menschen daar een stuivertje
gaan verdienen.
Deze vaste, die den Mahometaanen zeer strengelyk gebooden is, zulks dat degeenen
welke door op reis te zyn, ziekte of eenige andere ongelegentheden omtrent + deze
verkeerde zoort van godvruchtigheid verhinderd worden, gehouden zyn zich, zohaast
als de staat hunner zaaken het toelaat, daarna te schikken en er dartig etmaalen mee
toe te brengen, ‘tgeen dan voor hetzelfde gerekend word alsof zy op den behoorlyken
tyd gevast hadden. Deze vaste, zeg ik, valt bywylen zeer lastig, voornaamentlyk als
zy in de zomer komt, want gelyk hunne jaaren uit twaalf maanden (of maanen)
bestaan – zes van dartig, en zes van negenentwintig dagen – en dat ze derhalven met
de loop van de zon niet overeenkomen, zyn ze elf dagen korter als onze jaaren, en
aldus verschiet de ramadan yder jaar zo veel, en komt derhalven niet t’elkens op den
zelven tyd.[BA/67]
Als ze dan in de zomer voorvalt, worden ze geweldig door den dorst gepynigd,
voornaamentlyk in de warme landen, want zy mogen niet een enkelde + droppel
waters over de lippen neemen, ‘tgeen d’oorzaak is dat ze den gantschen dag met
slaapen trachten door te brengen. Laaten + echter op de reis, en zelfs in het leger
onder de lastigheden des oorlogs, niet na de ramadan t’onderhouden. Doch anderen
integendeel – gelyk onder alle soorten van menschen niet altyd de zelve
+
+
+
+

en op dat moment houden zij opeens op
inzake
enkele
Versta: Zij laten.
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godvruchtigheid gevonden word – bekommeren er zich in ’t geheel niet mee, en
eeten en drinken evenals voorheen, doch echter heimelyk om de straf der stokslaagen
niet onderworpen te weezen.

III en IV: Gebeden en aalmoessen
Wat het darde gebod belangt, daar is hiervoor wydloopig af gesprooken, en het vierde,
hoewel de Turken zich in meest alle dingen zeer gehoorzaam omtrent hunne wet
betoonen, word door een uitwerking der menschelyke begeerlykheid, en vermits men
zich niet wel van zyne goederen kan ontslaan,
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meerendeels juist zo niet ten vollen opgevolgd.[BA/68]

Liefddaadigheit der Turken jegens menschen en beesten
Echter kan men niet ontkennen dat men groote liefddaadigheid onder de Turken
ontmoet, veel grooter als onder de Christenen, ‘tgeen ook voor een gedeelte d’oorzaak
is dat er zo weinig bedelaars in Turkyen gevonden worden. Een goed getal der
gasthuizen, bruggen, karavanserais, waterleidingen op de groote wegen, fonteinen
en meer andere diergelyke dingen moet men aan die deugd van eenige godvruchtige
Turken dank weeten, ’t zy dat ze dezelven by levenden lyve hebben doen maaken,
of er by uiterste willen een zekere somme gelds toe verordend. En zelfs word ten
dezen opzigte geene religie in agt genomen, en die loffelyke deugd zowel omtrent
de Christenen en Jooden als omtrent de Turken geoeffend.
Maar zo dit in de ryken te pryzen is, veel meer behoord het van d’armen, of immers
die het hunne tot hun eigen onderhoud van nooden hebben, in opmerking genomen
te worden. Want verscheidene die de macht niet en hebben om hunne liefddaadigheid
met de beurs te betoonen, doen het met de handen, verhelpende de groote wegen,
vullende de waterbakken omtrent dezelven, onthoudende zich by de vlieten en rivieren
wanneer ze overstroomd zyn, teneinde den reizigers de plaatsen aan te wyzen daar
ze doorwaaden konnen, enz. En dat alles, gelyk ik tot verscheidene maalen hebbe
ondervonden, zonder een duit ervoor te genieten. Zelfs weigeren zy ‘tgeen men hen
daarvoor aanbied, vermits zy het (gelyk zy zeggen) ter liefde van God doen en niet
om er eenig voordeel af te trekken.
Hunne liefddaadigheid bepaald zich niet alleen tot de menschen, maar strekt zich
ook uit over de beesten en vogelen, weshalven eenigen alle marktdagen een party
vogelen gaan koopen om ze te laaten vliegen en in vryheid te stellen. Waarvan zy
dit vreemd gevoelen hebben, dat de zielen dezer vogelen ten dage des oordeels voor
God zullen komen getuigen het goed, ‘tgeen zy van hen genooten hebben.
De beesten, tot spys verordend, brengen zy ook metterhaast om ’t leven, opdat zy
hen niet veel pyn mogen aandoen, snydende den hoenders met eene snee de kop af.
Ja, het word ook by hen voor een soort van wreedheid gehouden een luis of vlooy
tusschen de nagelen dood te knippen. Zy vryven ze slechts een weinig tusschen de
vingeren en smyten ze dan weg, dood of niet, gelyk ik zulks honderdmaal in het
reizen heb gezien, want in de zomertyd bezoeken zy zich alle dagen om zich rein en
zuiver te houden. Hier schaamen zy zich niet meer over als de Hollantsche matroozen,
en doen het slechts in het volle gezelschap, zonder te denken dat zy er de minste
onfasoenelykheid mee begaan.
Anderen verordenen by testament een zekere somme tot het voeden van honden,
of geeven by hun leven een stuk gelds ter week of ter maand aan bakkers en
vleeshouwers om zich met deze zorg te belaaden. En men behoefd niet bekommerd
te weezen dat het niet op zodanig een wyze besteed zou worden als daar het toe
geschikt + is. Men ziet deze uitdeelders van dusdanige aalmoessen ook dagelyks –
op d’uuren welken zy daartoe gewoon zyn te neemen – met een menigte van honden
omringd, aan welke zy de spys met brokken toesmyten.
+ bestemd

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

Ondertusschen moet men weeten dat de honden in Turkyen niet uit d’eene wyk
in d’andere loopen, en dat er aldus geen verwarring kan ontstaan. Men heeft er vaste
wykhonden, en die zich buiten de zyne wilde begeeven, zouden gevaar loopen van
dood gebeeten te worden. Weshalven die een hond by zich heeft, zorg moet draagen
dat er die wykhonden niet aan komen, zo hy zyn beest niet deerlyk wil zien onthaalen.
‘k Heb ook in verscheidene Turksche steden
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meerder moeite gehad met een zekere jagthond, dien ik op myne reizen met my
voerde, als met my zelven te bewaaren.
Van Galata nu en dan na Pera gaande, heb ik meer als eenmaal gezien dat een teef
op de straat jongen geworpen hebbende, een muurtje van steenen daaromheen
opgehaald was, met een luifje of tent van oude matten of iets diergelyks erboven,
opdat de jongen niet vertreeden mochten werden en voor den regen beveiligd weezen.
Zelfs bemoeyen zich de fatsoenlyke lieden hiermee, en bezorgen hen dagelyks van
spys. Echter worden de honden voor onrein gehouden, en zo hen bygeval een hond
tegen ’t lyf komt te loopen, zyn zy ontreinigd en gehouden zich te wasschen, ter
welke oorzaak zy zich ook van een loopenden hond al zo zorgvuldig wachten, als
wy van een hollend paard.
Integendeel is de kat, wiens goede hoedanigheden (zo er anders eenigen in zyn)
op verre na tegens die van den hond, het getrouwste beest van allen, niet opweegen,
by hun een rein dier. Zy doen ook veel goeds aan de katten – welke d’eer mogen
genieten van huisgenooten te weezen, daar d’arme honden zich op straat moeten
behelpen –, streelen en liefkoozen dezelve, en zetten ze op de vensters hunner winkels
te pronk, inzonderheid zo ze fraai zyn, evenals te Venetien en elders gebruikelyk is.
Dezen afkeer dien de Turken (niettegenstaande alle de liefddaadigheid dien zy
eraan betoonen) van de honden hebben, ter oorzaak dat zy er door ontreinigd worden,
heeft ons ten huize van myn heer den consul (of by deze en geene Hollandsche
kooplieden) menigmaal gelegentheid tot lagchen beschikt. Want konnende myn
jagthond, onder andere konsten, uitstekend wel opzoeken, gaf ik – wanneer wy bezoek
van Turken kreegen, en dat ik den hond zyne konsten had doen toonen die ze met
de uiterste verwondering aanzagen – aan ymand van dezelven, terwyl ze op de sopha
een pyp tabak zaten te rooken, myne neusdoek, met byvoeging van die onder zyne
kleederen te verbergen; waarop tegen den hond (die daar niet omtrent was geweest)
gezegt hebbende dat ze verlooren was, vloog het beest, na een weinig omgesnuffeld
te hebben, na dengeen die ze verborgen had, welke (om niet ontreinigd te worden)
genoodzaakt was dezelve van zich te werpen. Dit geschiedde met zulk een
verbaasdheid en geschreeuw dat wy ons aan stukken meenden te lagchen.
Ondertusschen konden de Turken, niet gewoon dusdanige dingen van een hond te
zien, niet begrypen hoe het er aangeleerd kan worden.
‘k Heb in het reizen ook dikwils d’onkundige Mahometaanen zich hierover doen
verwonderen. Want als wy ergens met de karavane op de kouak of ‘rustplaats’ waren,
van waar ik somtyds een quartier uurs myn neusdoek had verborgen, liep de hond
op het gewoonlyk teken uit alle macht derwaarts. De Turken, ziende hem dus loopen,
meenden dat hy nooit weder terug zou komen. Maar als zy hem met de geknoopte
neusdoek in de mond met vroolyke sprongen zagen naderen, was de gantsche karavane
op de been, en de verwondering zo groot, dat men ze uit hun gelaat kon leezen, niet
weetende wat vrindschap zy het beest zouden bewyzen, en als er ook eenige honden
omtrent kwaamen, betoonden zy er zich alzo zeer om verlegen als ik zelve, en weerden
ze van hem af.

V: Reis na Mecha
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’t Vyfde en laatste gebod der Mahometaansche wet is, ten minsten eens van zyn
leven de reis na Mecha t’onderneemen. Dit gebod word het minste van allen
onderhouden. Want hoewel er zyn die zich tot verscheidene maalen van deze plicht
hebben gekweeten, word ze echter van de meesten verzuimd, óf omdat zy er de
middelen niet toe hebben, óf vermits zy t’elkens door
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deze of geene zaaken wederhouden worden. Ondertusschen beyveren zy zich gestadig
om in staat te geraaken van ze te konnen aanvaarden, want behalven dat ze hen
gebooden is, zyn degeenen die ze gedaan hebben, in groote achting en word aan hun
ja of neen meer geloof gegeeven als aan dat van anderen, even of deze reis een zekere
soort van heiligheid bybracht.

Bairam of Mahometaansche paaschfeest
Eer wy dit hoofdstuk eindigen, moeten wy – dewyl wy hier van de ramadan of ‘vaste’
hebben gesprooken – ook yts van den bairam of ‘paaschfeest’ zeggen, mitsgaders
ook terloops eenige andere hoogtyden der Turken aanroeren.
Zohaast als men de maan van cheuual, volgende onmiddellyk na die van de
ramadan, gewaar is geworden, lost men eenige stukken kanon, leggende omtrent het
serrail, om de bairam of het ‘paaschfeest’ aan te kondigen, ‘tgeen zo + hierdoor als
door het geflikker der vreugdevuuren wel haast door de gantsche stad bekend is, en
verscheelt deze nacht in uitgelaatene vrolykheden niet veel van de nachten des
ramadans.
Tegen dat deze hoogtyd begint te naderen worden overal groote toebereidselen
gemaakt, want een yder tracht by die gelegentheid uit te munten, zynde de winkels
vercierd met de fraaiste stoffen die ze hebben, welke in de langte los nederhangen
en door het middel der wind op een cierlyke wys door malkander geslingerd worden.
Anderen pronken hunne huizen op met klatergoud, daar zy geestige dingen van
weeten te maaken, sommigen met bloemen en groente + – zo het in den tyd is, want
vermits de Paasch om de reden hiervoor gezecht alle jaaren verschiet +, heeft men er
niet altyd gelegentheid toe – eenigen met kostelyke tapyten enz.
Veele rechten ook sophas buiten de huizen op, daar zy met hunne vrienden tabak
op zitten te rooken, koffie en serbet + schenken, en andere burgerlyke vrolykheden
neemen. Geduurende de drie dagen van dezen bairam zyn de straaten zo vol menschen
dat men moeite heeft om er door te dringen, temeer dewyl dan duizenden van
vrouwlieden, welke anders het geheele jaar in huis blyven, op de been zyn en de
meenigte helpen vergrooten.
Die lust heeft om zich in de lucht wat te vermaaken, gaat hier of daar op een wip
zitten, van dewelke men er in alle straaten (vercierd met groente en andere cieraaden)
ontmoet, zynde boven aan de toppen der huizen vastgemaakt, zulks dat men, getrokken
door twee of zo men wil door vier mannen voor een asper of anderhalf, vry hoog
kan vliegen. Ook heeft men er een soort van malmolens die zeer geswind om gedraaid
worden.
Doch het fraaiste ‘tgeen ik er gezien heb, was een zeker vuurwerk, hoedanig een
+
zy gewoon zyn by deze en andere gelegentheden van openbaare vrolykheid op het
water te vertoonen, bestaande gemeenlyk uit eenige pyramiden, kasteelen enz.,
+
+
+
+
+

zowel
bladerloof
verschuift wat de datum betreft
sorbet
van welke soort
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omringd met speellieden welke een groot gejuych op hunne manier maaken, met
tambourynen, kleyne keteltrommen, een soort van schalmeyen en andere diergelyke
instrumenten, waaronder zy ook hunne stemmen laaten hooren, bedryvende aldus
een vreugde die zo uitgelaaten is als ik ooit gezien heb.
Dit geschied midden in het canaal, tusschen Constantinopolen en Galata, weshalven
het water by dusdanige gelegentheden krielt van kaïkes daar men zich rondom mee
heen laat roeyen en die yder een brandende lantaarn moeten ophebben. Doch de
meesten hebben er, in plaats van eene, drie of vier, ja sommige vyf, zulks dat dit
groot getal van lantaarnen (want men ziet er duizenden) in het naarste der duisternis
een wonderlyk gezicht veroorzaakt. Ook moeten alle de schepen welke in de haven
of omtrent de stad leggen, vreugdevuuren ontsteeken; ja men ziet er van beneden tot
boven aan de mast toe lichten,

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

119
en de touwen met hoepels behangen, rondom vercierd met glaze lampjes, groente
enz. Met welke lampjes mede alle de toorns in Constantinopolen behangen zyn.
Wat hunne vuurwerken belangt, die bestaan ten meestendeele in vuurpylen, welke
zy heel wel weeten te maaken, mitsgaders in eenige raden die al draayende een regen
van vonken uitspouwen, en andere kleynigheden, kasteelswyze toegesteld en met
brandende stoffen gevuld. Maar om cierlyke vuurwerken te maaken, of die in het
water branden, daar verstaan zy zich gantsch niet op. +
Ziet daar een korte beschryving van der Mahometaanen paaschfeest, ‘tgeen voor
hen het uiterste vermaak, maar voor de Christenen zeer gevaarlyk is. Want vermits
er alsdan zeer veele dronken Turken langs de straat swieren en alle ongebondenheden
geoorlofd schynen te weezen, gebeurt het al vry dikwils dat, als zy een Christen
ontmoeten, zy hem uit baldaadigheid met een kangiar een steek in de huid geeven
of eenig ander leed toevoegen. Om myne nieuwsgierigheid echter te voldoen ging
ik alle avonden door de stad wandelen, doch verzeld van een janitser, dien ik het ook
mogelyk dank heb te weeten dat my geen ongeluk wedevoer. Want in Turkyen heeft
men geen beter lyfschutten als deze lieden.
Deze bairam is de grootste hoogtyd der Turken, en onderhouden dezelve ook by
deze gelegentheid een zeer loffelyke gewoonte, te weeten dat zy alle haat en wrok
van zich leggen en zich met hunne vyanden verzoenen – met een veel oprechter hert
als de Christenen dikwils doen – buiten hetwelk zy niet en zouden gelooven hunne
Paasch wel te konnen houden. Ook kussen de gemeene vrienden, als zy malkander
geduurende deze drie dagen op de straat ontmoeten, zich onderling met toewensching
van een goede hoogtyd en alle verdere heil en zegen.

Andere hoogtyden der Turken
Behalven dezen bairam, die de ‘groote’ of de ‘bairam des ramadans’ geheeten word,
hebben de Turken noch den ‘kleinen’ of den ‘bairam der adgis’ (of pelgrims van
Mecha), komende zeventig dagen na den ‘grooten bairam’ , te weeten op den tienden
dag der maan zoulhidge, zynde de laatste des jaars, mitsgaders noch eenige andere
feesten of hoogtyden, waaraf de eerste is de nagt tusschen den elfden en twaalfden
dag van de maan rebiul ewel, vermits zy gelooven dat Mahomet op dezen nacht
gebooren is.
De nacht tusschen den zes-en-zeven-en-twintigsten van de maan rebiul assir
verstrekt hen ook tot een groot feest, ter oorzaak dat Mahomet dezen nacht op den
alborach (gelyk in den alkoran geschreven staat) ten hemel gevaaren zou weezen.
Men ontmoet ook noch een anderen hoogtyd tusschen den vierden en vyfden der
maan recheb, wanneer het gebed tot des middernachts toe in de mosqueën gedaan
word, ter oorzaak van den ramadan die twee maanden daarna komt te volgen.

Mahometaansche tydreekening
+ daar hebben ze helemaal geen verstand van
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Maar om eenig begrip wegens der Turken tydrekening te hebben, zullen wy er hier
yts af ternederstellen. De twee-en-twintigste july van den jaare 622 volgens de telling
der Christenen maakt den aanvang hunner hegyre, zynde de tyd van Mahomets vlucht,
die zy met deze benaaming onderscheiden hebben. ’t Jaar telt by hen maar 354 dagen,
en word verdeeld in twaalf maanden of maanen, want elke maand neemt aanvang
tegelyk met de maan. Deze maanden nu hebben beurt om beurt d’eenen dartig, en
d’anderen negen-en-twintig dagen, en voeren de volgende naamen.
muharem
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XVe Hoofdstuk.
Byzonderheden, noopende eenige dingen welke den Turken verbooden
zyn. Dwaas gevoelen ten opzichte der beelden. Onreine spyzen. Reden
van het verbod des wyns. Woekerachtige handelingen der Turken,
niettegenstaande het verbod van woeker enz.
Dwaas gevoelen der Turken ten opzichte der beelden
Zo naauwkeurig als de Turken zyn omtrent het onderhouden der dingen welke hen
door hunne wet zyn gebooden, zo naauwkeurig zyn zy ook omtrent de verboodene
zaaken. Want zy gelooven als een ontwyfelbare waarheid dat zy zich niet zonder
zonde van dezelve konnen bedienen. Onder dezen behooren de beelden en ‘tgeen
daarvan afhangt, van wat stoffe die ook gemaakt mogen weezen.
d’Oorzaak is dat het volgens hun gevoelen God alleen toekomt beeltenissen te
maaken en de zielen daaraan te geeven; ‘tgeen de menschen niet konnende doen,
zullen (na haar gevoelen) de maakers ten dage des oordeels zeer verbaasd staan
wanneer elke beeltenis zynen maaker na zyne ziel zal vraagen. Dewelke niet
bekomende, meinen zy, dat de beelden hunnen maakers by God zullen beschuldigen
dat zy hen een lighaam hebben gegeeven, zonder hen ook meteenen een geest (om
hetzelve te beweegen) te hebben konnen beschikken. Ende is deze dwaaze meening
onverzettelyk by die domme Mahometaanen, dat alle beeltenissen, ’t zy gehouwen
of geschilderd of op eenige andere wyze gemaakt, op het eind der wereld levendig
zullen worden, en dat God aan yder van dezelve een ziel zal geeven, straffende ter
zelve tyd diegeenen die de roekeloosheid hebben gehad van ze te maaken en de macht
des Scheppers te hebben willen navolgen.
Maar men belemmert hen geweldig wanneer men deze schoone redeneering
omverwerpt met hen tegemoet te voeren + dat, zo deze beeltenissen een ziel zullen
begeeren, zulks al spreekende zal moeten geschieden, en indien ze redeneren, spreeken
en eischen met beklag en beschuldiging, dat ze dan alreeds een ziel hebben en er
derhalven geene behoeven te krygen.
Met dit buitenspoorig gevoelen dan ingenoomen zynde, verbreeken zy al het
beeldwerk ‘tgeen zy in hun geweld bekomen, van hoe groot een waardy het ook
moge zyn. Immers het hoofd, of ten minsten schenden zy de neuzen, geevende tot
reden, dat het zo groot een zonde niet is beelden te hebben als men hen de neus heeft
afgesneeden.
Landschappen, bloemen – als zynde onbezielde dingen – mogen zy wel zien. Doch
hunne liefde tot dusdanige wetenschappen is echter zo groot niet om er geld voor te
besteeden. Ook is het geen gebruik dezelve tot cieraad in hunne huizen op te hangen,
ende zouden deze kosten vry noodeloos weezen omdat ze uit de natuur + geen
liefhebbers van fraaye konsten of konststukken zyn.
Echter heb ik verscheidene groote personagien eenige conterfeitzels van
vrouwsperzoonen dier landen laaten zien, waarin zy een zonderling genoegen
scheenen te scheppen, doch zy voegden er by dat de wet hen niet toeliet die te mogen
+ te repliceren
+ van nature
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hebben. In Kairo gebeurde my yts plaizierigs ten dezen opzichte. Zeker heer verzocht
my eenige afbeeldzels, welken ik in ’t klein geschilderd had en die hem zeer wel
bevielen, aan zyne bywyven te mogen laten zien, waarop ik hem tegemoet voerde,
indien hy my by hen wilde brengen, dat ik ze met my zou neemen om ze te vertoonen.
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Hy zei my, ziende my met eenige verbaasdheid aan, dat zulks tegens hunne wet was.
‘k Antwoordde dat het ook tegens de myne was, die over te geeven om ze te laaten
zien zonder betaaling ervoor genooten te hebben. Hy begon dan te grimlagchen, alzo
hy wel bemerkte dat ik ze hem niet vertrouwde. Want inderdaat, ‘k was bekommerd
dat hy ze my niet weder zou brengen, en ik zou moeite gehad hebben om hem tot de
betaaling te dwingen.

Onreine spyzen
Gelyk Mahomet, door den monnik Sergius geholpen, zynen alkoran uit het Oude en
Nieuwe Testament tesamen heeft gesmeed, worden de zelve spyzen welke by de
Jooden voor onrein wierden gehouden, ook by de Mahometaanen zodanig geacht.
Dit is d’oorzaak dat zy om geen ding ter wereld varkenvleesch zullen eeten. Ja, zy
durven ze niet aanraaken, en zelfs ook hunne schoenmaakers de borstels er niet af
gebruiken, weshalven zy groote moeite met het naayen der pabouches hebben. De
Turken zullen ook nooit met de Christenen eeten zonder alvoorens gevraagd te hebben
of er ook varkenvleesch onder de spyzen vermengd zy. En zynde ‘neen’ geantwoord,
vallen ze met goed vertrouwen aan dewyl zy zelve gantsch niet bedriegelyk zyn en
de zelve getrouwheid van de Christenen verwachten, welke zy omtrent hen betoonen.
Zy hebben ook een gruwel van de kikvorsch, de schildpad, de slek, en andere by
de Jooden verboodene dieren, van alle welke zy zulk een afkeer betoonen, dat men
een godvruchtig Mahometaan eer zou doen sterven als daaraf eeten.

Reden van het verbod des wyns
Ook is het gebruik van den wyn hen verbooden, of ten minsten een vermaaning aan
hen gedaan van ze niet te drinken, waartoe het volgende voet gegeeven zou hebben.
Mahomet, op zekere tyd door een dorp gaande, zag daar een groote vrolykheid op
een bruiloft, veroorzaakt door den wyn, weshalven hy denzelven bestond te pryzen.
Maar komende des avonds (of ’s anderendaags) weder door het zelve dorp trekken
alwaar hy aan alle kanten bloed gestort zag, en verstaande dat die vrolyke lieden
gevochten en malkanderen zo gekwetst hadden, laakte hy den wyn veel meer als hy
ze tevooren had gepreezen, en ried den zynen zich daaraf t’onthouden.
Maar de Turken vinden er zulk een smaak in, dat ze na deze vermaaning van
hunnen propheet niet luisteren, behoudens dat het heimelyk en zonder zich in opspraak
te brengen konne geschieden. En wanneer ze zich by Christene kooplieden daar ze
op vertrouwen mogen, bevinden, gaan ze er zich dikwils zodanig in te buiten, dat
hunne beenen hen niet t’huis konnen draagen. Indien er echter maar een droppel
wyns op hunne klederen komt te vallen, al hadden zy den drank ook noch zo lief,
trachten zy de vlek met d’uiterste zorgvuldigheid uit te doen. Waaruit men dan moet
besluiten dat het reine en onreine by de Mahometaanen veel meer in het uitwendige
als in het inwendige bestaat, en dat ze minder schroomen hunne ziel als hun lighaam
te bevlekken.
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Woekerachtige handelingen
Onder de verboodene dingen word ook de woeker geteld, of liever het uitzetten van
geld op woeker, ‘tgeen by hen voor een groote zonde werd gehouden. Maar wat de
woekerachtige handelingen belangt, daar weeten zy zich meesterlyk mee te behelpen.
Byvoorbeeld: ymand die geld van doen heeft, vervoegt zich by den eenen of den
anderen koopman en koopt eenige waaren op geloof +, welke hy aanstonds, zonder
dat ze eens uit de winkel zyn gegaan, aan den eigenaar tot een veel geringer prys
weder verkoopt, die er hem gereede penningen + voorschiet en hem als schuldenaar
voor zo veel goederen, tot zodanig een prys gekoft, te boek stelt.

+ op krediet
+ contant geld
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XVIe Hoofdstuk.
Eerbiedigheid der Turken voor hunne kerkelyke perzoonen, en waar
derzelver bedieningen in bestaan. Geestelyke orders enz.
Moufti; [zijn geestelijke macht door fatwa’s en zijn verhouding tot de
sultan]
Gelyk de Mahometaanen een zonderlinge eerbiedigheid voor hunne mosqueën of
kerken hebben, zyn ook de kerkelyke perzoonen by hen in een uitsteekende achting.
’t Hoofd van deze allen is de moufti, by hun in dezelfde waarde als den patriarch
by de Grieken, en den paus by de roomsgezinden is. Dat’s te zeggen, zy achten hem
als het opperhoofd van den Mahometaanschen godsdienst, en het orakel ‘tgeen alle
swaare geschillen der wet oplost. Zyne verkiezing staat niet aan een vergadering van
hunne geestelykheid, maar enkelyk aan den Grooten Heer, die deze plaats altyd doed
bekleeden door een man van een onbesprooken leven, ervaren in de wet en aanzienlyk
wegens zyne deugd. Zyn gezag strekt zich ook zo verre, dat wanneer hy over eenige
zaak oordeeld, den Grooten Heer zelve daar nooit tegen spreekt.
De schiftingen en oplossingen der swaarigheden werden altyd schriftelyk door
hem gegeven, ’t zy dat ze de bekommeringen van ’t gemoed, of andere materien
betreffen. En het antwoord geschied – zynde hetgeen ‘twelk men verzoekt te weeten,
alvoorens + in weinig woorden op papier gesteld – met een ‘ja’ of een ‘neen’ of op
een andere heel korte manier, met byvoeging van de woorden ‘God weet het beter’,
tot teken dat hy erkent niet onfeilbaar te weezen.
Deze vonnissen, of de briefjes daar ze op geschreven zyn, voeren den naam van
fetua of festa, en hebben zodanig een kracht, dat ze aan den kady of ‘rechter’ ter hand
gesteld zynde, denzelven aanstonds volgens den inhoud uitspraak doen geeven,
zonder dat men zich aan eenigen anderen rechter kan beroepen, of de zaaken met
konstenaaryen sleepende houden.
’t Staat hem vry te trouwen zowel als aan alle andere Turken, doch hy moet zyn
gewoonlyk verblyf te Constantinopolen houden, wordende in d’andere steden zowel
het geestelyke als het wereldlyke recht door de kadilesquers waargenoomen.
De sultan gaat met hem te raad in de zaaken van staat, en wanneer er eenig perzoon
van aanzien ter dood veroordeeld, of vrede of oorlog gemaakt moet worden enz., ’t
zy dat hy zich hier aldus in gedraagt om rechtvaardig en godvruchtig te schynen, of
om de volkeren te gewilliger te doen gehoorzaamen. Immers den Grooten Heer
verband byna nooit een eersten vizir, of stelt een bassa (onder den dekmantel van
eenige misdaad) buiten zyne bediening, of onderneemd eenige zaak van belang ’t en
zy + hy alvoorens het vonnis van den moufti daartoe hebbe genoomen, vermits de
menschen gelooven dat er meerder billikheid is in het oordeel van een vroom en
eerlyk man als in de volkomene macht van een vorst.
En het gebeurt ook zelden, hoewel den Grooten Heer boven de wet zy, dat hy zo
ongeregeld te werk zou gaan als + een gezag te versmaaden in hetwelk hun godsdienst
de macht heeft gesteld van allerhande geschillen te oordeelen. Niettemin, hoewel de
+ tevoren
+ tenzij
+ door
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vorst in de gewichtigste staatszaaken met den moufti te raad gaat, vind deze + echter
– zo hy in zyn bediening wil blyven; want die ze hem gegeeven heeft, kan ze hem
ook ontneemen – menigmaal genoodzaakt zich na des vorsten wil te voegen.
Hiervandaan kan het komen dat het ampt van dien opperpriester,

+ Lees: vind deze zich.
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eertyds by d’Ottomannische keizers heiliger geacht wierd als tegenwoordig, want
voormaals ondernamen zy nooit oorlog of ontwierpen eenige zaak van gewicht,
zonder met eerbiedigheid het goedvinden van den moufti daarover te hooren, buiten
hetwelk men geen gelukkig gevolg kon verhoopen. Doch tegenwoordig binden zy
zich daar zo stipt niet aan en laaten er zich zoveel niet meer aan gelegen zyn, hoewel
het doorgaans noch wel om de sleur geschied. Dikwils matigd zich nochtans den
eersten vizir, verzekerd van de middelen en ondersteund door zyn gezag, de macht
aan van de zaak in ’t werk te stellen en verzoekt alsdan de goedkeuring van den
moufti volgens den zin der wet, die in deze gelegentheden vry wat gerekt kan worden.

Kadilesquers, moullas, en kadys
Nooit is er op eenen tyd meer als een moufti, die (gelyk hierboven gezegt is) zyn
gewoonlyk verblyf te Constantinopolen houd. Doch vermits alle de gemoedszaaken
des ryks, ‘tgeen zich wyd en zyd uitstrekt, door den moufti alleen niet waargenomen
konnen worden – behalven dat ook noch veele zaaken een schielyke afvaardiging +
vereyschen – bekleeden de kadilesquers dat ampt buiten Constantinopolen, yder in
zyn gebied. Want zy bevlytigen zich zowel tot het geestelyk als tot het wereldlyk
recht.
Deze kadilesquers – ‘tgeen hier terloops bygevoegd moet worden – zyn ook de
rechters van de krygsmacht, want in Turkyen hebben de krygsknegten het voorrecht
(met uitsluiting van alle d’andere onderzaaten) van niet als voor hunne officieren te
pleiten, en niet als door dezelve + geoordeeld te worden. De moufti moet ook, eer hy
tot die hooge waardigheid kan geraaken, alvoorens kadilesquer geweest zyn en dat
ampt met eer en goedkeuring bekleed hebben.
By gebrek van een kadilesquer richt men zich aan een moulla of mollah, zynde
het opperhoofd der kadys; en daar noch kadilesquer noch moulla is – gelyk er zodanige
plaatsen onder het Turksche gebied in genoegzaame meenigte zyn – neemt de kady
het werk waar, en is de rechter in allerhande zaaken.

Kerkelyke bedienden: Imams, Muëzins, Hodgias
Die den dienst in de mosqueën verrichten, worden van de Turken danismend, en van
de Franken of Christenen talismans geheeten. Hun hoof is den imam of emaum.
Deze imams, welke als parochiepriesters zyn, moeten het gebed op de daartoe
verordende uuren, yder in zyne mosqueë, gaan doen, derhalven in den alkoran konnen
leezen en, eer zy tot deze bediening aangenomen worden, betoonen dat zy by hunne
gebuuren voor eerlyke lieden, en van een goed leven, te boek staan. Als er een imam
gestorven is, bied het volk der wyk den eersten vizir ymand aan om de plaats van
den overledenen te bekleeden, met verzekering dat hy alle vereyschte hoedanigheden
daartoe heeft. En, hebbende daarop in de tegenwoordigheid van dien minister yts uit
+ zending (ter afwikkeling)
+ Bedoeld zyn de kadilesquers.
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den alkoran geleezen, word hy terstond zonder eenige verdere plechtigheden
aangesteld.
De muëzins zyn een zoort van mindere bedienden, en hun ampt is op de minarets
te klimmen om het volk tot het gebed te roepen.
Noch heeft men ook hodgias, zynde bejaarde en vroome perzoonen, en zo + in de
alkoran als in wereldsche zaaken zeer ervaren. Weshalven men hen niet te onrecht
by onze regtsgeleerden zou mogen vergelyken, gelyk zy dan ook dikwils in zaaken
van belang om raad werden gevraagd en groot gezag en aanzien by het volk hebben.
Deze verrichten somtyds den dienst, en prediken ook zelfs op eenige hoogtyden,
‘tgeen d’imams gemeenlyk niet durven doen, immers + zo ze niet geweldig
laatdunkend zyn of byzondere gaaven daartoe in zich gevoelen.
De moufti, hoe aanzienlyk zyn ampt ook moge weezen, heeft geen gebied over
d’imams, dewyl er geen hierarchie of geestelyke

+ zowel
+ in elk geval
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opperhoofdigheid onder hen is, zynde yder onafhangende in zyne parochie en
konnende van niemand gebooden of bestraft worden. Zy + staan alleenlyk, voor zoveel
de civile en crimineele zaaken belangt, onder de wereldlyke overigheid.

Geestelyke orders
De Turken hebben ook verscheidene geestelyke orders, doch de meesten zyn zeer
godloos en zonder eenige religie. De derviches worden voor de gemeenzaamste en
beschaamdste + gehouden. Zy gaan zeer slecht gekleed, met een hooge muts van
graauwe vilt op ’t hoofd, leiden een soort van kloosterleven, en wilden gaarne voor
santons of ‘heiligen’ aangezien worden. Doch het zyn inderdaad + menschen van een
snood gemoed, rechte huichelaars, en doorgaans groote dronkaards, en eeuwige
tabakrookers.

XVIIe Hoofdstuk.
Eerbiedigheid der Turken voor Jesus Christus en de Maagd Maria,
mitsgaders voor de propheeten. Stelling wegens de vier groote
propheeten of wetgeevers, door God in de wereld gezonden, gelyk ook
wegens het paradys en de hel. Misslag der reizigers wegens
d’aanbidding der heiligen enz.
Eerbiedigheid der Turken voor Jesus Christus en de Maagd Maria, enz.
Hoe ongerymd de Mahometaansche godsdienst ook moge weezen, gelooven en
aanbidden de Turken maar een eenigen God, die zy zeggen eeuwig, almachtig en
Schepper van hemel en aarde te weezen.
Zy hebben ook een groote eerbiedigheid voor onzen Zaligmaaker Jesus Christus
en de Maagd Maria, geloovende ‘dat hy de grootste van alle de propheeten is,
ontfangen door Gods adem in den buik der Maagd Maria, maagd voor en maagd na
de baaring’, doch zy willen hem in geenerley maniere voor Gods Zoon erkennen en
werpen het ons wel smaadelyk tegen, dat wy God, die eenig is en geen medemakker
heeft, een zoon toe-eigenen.
Alzo ongerymd komt hen ook voor ‘tgeen wy hen wegens de Drie-eenigheid
trachten in te prenten. Ook willen zy er niet af hooren en achten het een dwaasheid,
en zelfs voor een groote godloosheid, aan diergelyke stellingen geloof te geeven.
De mirakelen, door onzen Heiland geduurende zynen wandel op der aarde verricht,
willen zy wel erkennen, of immers dat hy er zeer groote heeft gedaan, maar dwaalende
gestadig van het rechte spoor voegen zy erby dat hy de Jooden de komst van Mahomet
voorzegt heeft. Dat zy hem daarom, alsmede omdat hy hen gestadig wegens hun
zondig en argerlyk leven bestrafte, trachtten te dooden, maar dat hy door een godlyke
+ Bedoeld zijn de imams.
+ schamelste, armste
+ in werkelijkheid
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kracht uit het midden van hen verdweenen zynde, zy een zyner jongeren – dien zy
zeggen Judas te zyn geweest – aangreepen en kruisten. Dat ook deze Judas ten
jongsten dage het tegendeel voor God zal betuigen en de Jooden van deze, hun door
de Christenen opgeleide, misdaad vryspreeken enz.
’t Geen ook Johannes noopende onzen Zaligmaaker voorzegt heeft, beweeren zy
dat Christus van Mahomet voorzegt zou hebben, en dat de Christenen deze dingen
aldus valschelyk hebben verdraaid.
De wereld, gelooven zy, zal ten jongsten dage door drie perzoonen, in de
tegenwoordigheid van God, geoordeeld worden, te weeten door Moses, Jesus Christus
en Mahomet, zullende yder van deze zyne aanhangers oordeelen, namentlyk Moses
de Jooden, Christus de Christenen en Mahomet de Mahometaanen. En indien Christus
wel oordeeld, zal Mahomet hem zyne dochter ten huwelyk geeven.
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Kortom, zy eeren onzen Heiland – behalven dat zy hem niet voor Gods Zoon erkennen
en dat er veele beuzelingen onder loopen – met d’uiterste eerbewyzinge, gelyk ook
de Maagd Maria. En indien zy ymand op een onbehoorlyke manier van dezelve
hoorden spreeken, zou hy geen mindere straf onderworpen weezen dan of hy kwaalyk
van Mahomet had gesprooken.

Propheeten of wetgeevers, door God in de wereld gezonden
Zy gelooven mede aan alle de propheeten, voor welker graven zy een zonderlinge
eerbiedigheid hebben. Doch vier van dezelve stellen zy by uitnemendheid door God
in de wereld gezonden te zyn, welker eerste Moses was (by hen Missah geheeten)
aan wien de godlyke wet ter hand wierd gesteld; welke verkeerd en kwalyk
onderhouden zynde, stuurde God een ander propheet, te weeten David, aan wien hy
gelyke macht gaf als aan den eersten, en beval psalmen te schryven. Doch ziende
dat de boosheid der menschen van dag tot dag aangroeide en dat ze zich niet
bekreunden met d’onderhouding zyner wetten en geboden, zond hy den darden
propheet, Jesse (Jesus) genaamd, met een zachter en gemaklyker wet, behelzende
de zaligheid van alle menschen, zynde het evangelium. Maar deze had ook geen beter
lot, ter oorzaak dat de menschen nu in het kwade verhard, en noch veel arger waren
geworden als voorheen. Weshalven God Mahomet, een vierde propheet, afvaardigde
met het zelve gezag als de voorgaanden, die den alkoran invoerde.

Paradys en hel
De Turken stellen ook een paradys en een hel, van welker eerste zy belagchelyke
wellusten en van d’andere vreemde straffen verwachten. Doch deze helsche
pynigingen zullen niet eeuwig duurende weezen, en de verdoemden t’eeniger tyd
zalig konnen worden. Want zo ze slechts eenig geloof hebben en geen atheïsten of
godverloochenaars zyn, zullen ze – nadat ze van alle hunne zonden gezuiverd en in
een zeker water, selzaboul genaamd, gereinigd zullen weezen – in het paradys
overgaan en er de zelve gelukzaligheden genieten als die + er van den beginne af in
zyn gekomen. Doch de godverloochenaars zullen eeuwig leggen branden en hunne
lighaamen wel tot assche verteerd worden, maar (gelyk alles by de Mahometaanen
stoffelyk is) zal hen God t’elkens herscheppen, teneinde hen in alle eeuwigheid te
doen lyden.

Misslag der reizigers wegens d’aanbidding der heiligen
Wat belangt d’aanbidding der heiligen die den Turken door verscheidene reizigers
toegeschreven word – welke hen hierin met de roomschgezinden gelykstellen – ’t is
een misslag, want de Turken gelooven geene heiligen dan alleen St. Joris, voor wien
+ Bedoeld zijn de gestorvenen.
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zy een groote achting hebben. Doch zy roepen hem echter niet aan, en zeggen slechts
dat hy een spahi of dappere ruiter is geweest.
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XVIIIe Hoofdstuk.
Verscheidene soorten van huwelyken, onder de Turken in gebruik.
Lichtvaardige echtscheidingen der mannen, en moeyelyke der vrouwen,
enz.
Driederley slag van vrouwen by de Turken
’t Zelve gevoelen ‘tgeen de Christenen van het huwelyk hebben, hebben er ook de
Turken af, te weeten dat het een eerlyke en heilige zaak is, en een wettig middel om
het getal der menschen te behouden en te vermeerderen. Maar dit onderscheid is er,
dat, daar + de Christenen maar op eene wyze trouwen, de Turken driederhande slag
van vrouwen konnen hebben, namentlyk eerstelyk wettige, ten tweeden op kebin of
die ze voor een tyd neemen, en ten darden slaavinnen die ze beslaapen.

[Sluiting van een wettig huwelyk]
Wanneer zich ymand op een wettige manier wil verbinden – by welke gelegentheid
de dochter niet gezien word voordat het huwelyk geslooten is – maakt hy verdrag
met d’ouders of, by gebrek van dezelven, met de broeders of naaste bloedverwanten
wegens + de bruidschat, in tegenwoordigheid van den kady (die hier het ampt van
notaris bekleed) en twee getuigen. De bruid brengt niets ten huwelyk als haare
kleeding en ‘tgeen daartoe behoort, ‘twelk op den dag des huwelyks, nadat de
bruidegom hetzelve alvoorens door een imam of priester heeft doen zegenen, langs
de kamer ten toon gelegt word.
Maar zo de Christenen glorie stellen in de bruiden met opgeheven hoofde hunne
schoonheid te doen vertoonen, de Turken (jaloursch uit de natuur) brengen ze wel
terdeeg gedekt ten huize van den bruidegom, wordende de vrouwelyke pronkery op
paarden of kemels voor haar heen gevoerd, en wyders een soort van bruiloft gehouden.
Doch de mannen maaken zich met de mannen, en de vrouwen met de vrouwen, yder
in een byzonder vertrek, vrolyk.

[Erfrecht bij wettige huwelijken]; Echtscheidingen
Indien de man komt te sterven, moet aan de vrouw de bedongene bruidschat uitgekeerd
werden, en niet meer. En zo de vrouw sterft met achterlaating van kinderen konnen
deze kinderen den vader wegens hunner moeders huwelyksgoed aanspreeken en
hem, by onwilligheid, dwingen.
Doch hoewel veele + geschreeven hebben dat ze vier vrouwen konnen hebben, zo
mogen zy op deze manier maar eene vrouw neemen –– en dezelve, als ’t hen belieft,
+ waar
+ inzake
+ Versta: vele auteurs over Turkije.
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zelfs ook zonder eenige reeden verstooten, behoudens dat zy er aan den kady kennis
af geeven. Maar zo de verstooting t’onrecht geschied, moet de beloofde bruidschat
gegeeven worden; integendeel +, als er wettige redenen zyn, heeft de vrouw niets ter
wereld te eisschen.
De verlaatene mag binnen den tyd van vier maanden met geen ander trouwen, om
te konnen weeten of zy ook bevrucht zy, opdat de geslachten niet verbasterd werden.
Want indien ze beswangerd is, moet alvoorens het kraambed uitgehouden werden
en blyft het kind ten laste van den vader.
Ondertusschen gebeurd het bywylen dat de verbrokene huwelyksband weder
aangehecht werd, doch de verstootene moet alvoorens aan een ander getrouwd zyn
geweest, wanneer zy weder evenals voorheen met malkander konnen leven.
’t Is ook voor de man geen schande wanneer de vrouw zich in eenige
ongebondenheid komt te verloopen, maar dezelve valt op haaren vader, broeder of
naaste bloedverwanten, in voegen dat een Turk, met d’echtscheiding te verzoeken,

+ daarentegen
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zich tegelyk van de vrouw en van de schande ontslaat.

Huwelyk op kebin
Noopende de vrouwen welke op kebin, of voor een bepaalden tyd genomen worden
(welke manier men niet wel voor een huwelyk te boek kan stellen, hoewel het onder
de reizigers – en anderen – ook al dien naam voerd) daar word zo veel werks niet
om gemaakt.[BA/69] De partyen, wegens de prys overeengekomen, vervoegen zich by
den kady en laaten hem zulks aantekenen, welke somme + by scheiding aan de vrouw
uitgekeerd moet worden. En indien er kinderen uit dit soort van huwelyk zyn
gesprooten, zyn ze ten laste van den vader en hebben het zelve recht van wettigheid
en erfdeel. Van dusdanige vrouwen mogen er de Turken zo veel hebben als ze willen,
of als hunne gelegentheid hen toelaat te konnen voeden.

Huwelyk of boelage met slavinnen
Dewyl de Mahometaansche wet medebrengt dat God de mannen de vryheid heeft
gegeeven om zich van de vrouwen te bedienen, staat hen ook vry zich met hunne
slavinnen te verlustigen, van dewelke zy het getal insgelyks zo groot of klein mogen
neemen als ze oordeelen met hun vermogen overeen te komen, en geeft deze zoort
van boelschap geen jalouzy aan de vrouwen, behoudens dat ze verzorgd worden van
‘tgeen hen wettelyk toekomt, waaronder ook behoord ten minsten eens ter week een
gedeelte van het bed.
De kinderen nu welke zy by deze slavinnen teelen, staan in gelykheid met die der
echte vrouwen +, mits dat de vader hen door zyn testament in vryheid stelle. Want
indien zulks niet geschied en dat hy hen geen goederen nalaat om van te leven, vinden
zy zich volgens de wet ter bescheidenheid + van den oudsten zoon der echte vrouw,
en worden zyne slaaven, zulks dat een zelve vader vrye en slaafsche kinderen kan
nalaaten.

Verbooden graad in het huwelyk
Niettegenstaande alle deze vryheid vermogen de Turken echter niet met hunne nichten
te trouwen, waaraf ik by myn tyd een voorbeeld te Constantinopolen heb gezien in
de perzoon van een Jood die, een nicht van hem getrouwd hebbende, naderhand tot
het Mahometaansche geloof kwam over te vallen, zonder dezelve te verlaaten gelyk
hy volgens de wet had moet doen. ’t Geen door den Grooten Vizir, Kara Mustapha
bassa verstaan zynde, liet hy hem by de kop vatten en in de gevangenis smyten, daar
hy een geruimen tyd in groote elende en een gestadige vrees van onthoofd te zullen
+ en dit bedrag
+ wettige vrouwen, echtgenotes
+ oordeel, goedvinden, beslissing
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worden doorbracht. Doch eindelyk wierd door middel van kostelyke geschenken en
een somme van ruim honderdduizend ryksdaalders teweeggebracht dat hy weder in
vryheid geraakte, op voorwaarde echter van zyn vrouw nooit weder te zullen zien.
‘k Heb dezen rampzaligen Jood – zynde Konorte Kalef, en na het afvallen van zyn
geloof Mehmet Aga geheeten – zelve gekend en kan er derhalven met zekerheid af
spreeken.

Huwelyk van gelubden
De veelheid van vrouwen zou in de Turken, ten aanzien dat eenig man met
verscheidene vrouwen te doen kan hebben, noch eenigzins vergeevelyk zyn, maar
men vind er een ander soort van huwelyk – indien er zulk een eerlyke naam aan
gegeeven mag worden – te weeten van gelubden en zodanige gelubden dien men
niets heeft overgelaaten.[BA/70] Ondertusschen, hoewel deze lieden voor geen mannen
te houden zyn, word hen echter – ‘tgeen zeer vreemd is – toegelaaten vrouwen te
neemen, met dewelke zy een beestachtige en onbekende wellust weeten te pleegen.

Echtscheiding van de kant der vrouwen
’t Recht der mannen omtrent d’echtscheiding is hier veel grooter als dat der vrouwen,
want een Turkin mag haaren man niet verlaaten, of zy moet konnen bewyzen dat hy
haar niet verzorgt van het beloofde onderhoud, bestaande in brood, pilau +, koffy,
geld om ten minsten tweemaal ter

+ Tu. pilav: ‘rijst’.
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week in ’t bad te gaan en eens ter week by hem te slaapen. By gebrek van hetwelk
vervoegt zy zich by den kady en verzoekt echtscheiding, vermits haar man haar niet
wil of kan onderhouden. Hierop gaat de kady de waarheid der zaak onderzoeken, en
bevindende dat de vrouw gelyk heeft, word het verzoek toegestaan.
Oeffening van wellust tegens het natuurlyk gebruik, + zeer gemeen in d’oostersche
landen, kan de vrouw ook tot een reden van echtscheiding verstrekken, by welke
gelegentheid zy haare pantoffel, zonder een woord te spreeken, voor den kady ’t
onderst boven keert, en word ook noch de man (wegens de misdaad overtuigd +)
behalven dat hy zyne vrouw moet missen, met stokken geslagen.

XIXe Hoofdstuk.
Omstandigheden van der Turken begraavingen en weeklagten over de
dooden. Ondervraaging der overleedenen na de begraaving en staat
der sondaaren en vroomen. Gevoelen wegens het laatste oordeel en
d’opstanding enz.
Groot misbaar over de dooden
Zo het sterven der menschen ergens ter wereld groot gerucht maakt, is het in Turkyen.
Want zohaast als ymand overleeden is, inzonderheid een vader van een huisgezin,
word er door het vrouwvolk zulk een misbaar gemaakt, dat men niet, zonder een
zekere ontroering in het gemoed te voelen, een sterfhuis voorby kan gaan. Elders
gaat men malkander vertroosten, maar hier helpen de vriendinnen en gebuurvrouwen
den overleedenen maar beweenen of beschreeuwen. Onder welk misbaar + t’elkens
zyne deugden worden opgehaald, voerende de vrouw of weduwe de bovenzang,
gevolgd door alle d’andere met de zelve woorden en gebaarden, en van tyd tot tyd
met zulk een afgrysselyk geschreeuw, dat men het straaten veer kan hooren,
inzonderheid als er gehuurde huilsters zyn. Want deze, om te toonen dat ze het geld
wel verdienen, baaren + en gillen dat er de lucht af weergalmt. Dit duurt aldus eenige
dagen, doch met het scheiden van het gezelschap houd ook het huilen op en dan
hebben de gebuuren weder wat rust.

Wassching derzelven, enz.
Nadat de droefheid plaats voor de zorg der begraaving heeft gemaakt, word het doode
lighaam door de bloedverwanten of vrienden op de vloer nedergelegt, gewasschen,
’t hair daar afgeschooren – want de zuiverheid der Turken strekt zich ook zelfs over
de dooden – en met brandend reukwerk tot afweering der kwaade geesten omringd.
Hierna naayen zy het in een laken, doch laaten het hoofden- en voeteneind open,
+
+
+
+

Versta: de homofilie.
als inzake die misdaad zijn schuld is bewezen
en onder dit misbaar
schreeuwen
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opdat den afgestorvenen zich te lichter in staat moge stellen van voor d’engelen die
hem zullen komen ondervraagen, te konnen knielen.
Thans word hy in een kist gelegd, van maakzel als d’onzen, uitgezondert dat het
dekzel na de verscheidenheid der perzoonen van verscheidene koleuren moet weezen.
Want is de overleedene een krygsman geweest, moet hy rood zyn; indien een scherif
(met deze naam worden de maagen + van Mahomet genoemd) groen, en zo hy geen
van beiden is geweest, swart. Dwars over het dekzel werd een tulband uitgestrekt,
en de koleur geregeld na het beroep ‘tgeen hy in zyn leven heeft waargenomen.
Byvoorbeeld een janitzer heeft een roode tulband, een spahi een roode en een witte,
een scherif een groene, andere een witte enz.

+ verwanten
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Begraaving
Aldus een wyl ten toon gelegen hebbende, word het lyk door vier perzoonen – die
nu en dan door andere vier, na dat + de weg ver is, afgelost worden – draagende de
kist op twee lange stokken na het kerkhof gevoerd, voorgegaan door hunne priesters
(welke ondertusschen zekere gebeden spreeken en van tyd tot tyd met luider stemme
Gods naam aanroepen) en gevolgd door de bloedverwanten en vrienden, en eindelyk
door de vrouwen die nu weder een groot misbaar maken, slaande de handen met
ysselyke wringingen op de borst en in het hair, even alsof de droefheid hen uitzinnig
had gemaakt.
Op het kerkhof gekomen, neemt men het lyk uit de kist – want de Turken begraaven
hunne dooden nooit in kisten – en legt het in het graf, aan welkers hoofdeneind,
zohaast als de kuil weder met aarde gevuld is, een steen geplaatst word om tot een
zitplaats voor d’ondervraag-engelen te dienen. Doch deze steenen ziet men niet alleen
by de graven der Turken, maar ook by die van alle d’andere natien hier te lande, tot
kenteken dat er ymand begraaven legt. Zy worden ook altemaal zonder kisten ter
aarde besteld, uitgezonderd de Franken, welke zich op de zelve manier laaten
begraaven als by ons gebruikelyk is.
‘k Had byna vergeeten te zeggen dat er een plank schuin over het lighaam heen
gelegt word, rustende met het eene eind tegen de grond en met het ander tegen het
opperste van het graf; en hierin verscheelen de Turken van alle d’andere natien. Doch
wat betekening deze plank heeft, is my onbekend.
Na het lyk dan aldus bezorgd te hebben, keeren de mannen weder na de stad –
want de kerkhoven leggen altemaal buiten de steden langs en omtrent de groote
wegen, opdat de lucht door de kwaadaardige dampen, uit de graven opstygende, niet
besmet moge werden, en dat de voorbygangers God voor hunne zielen bidden en
hen den zegen mogen toewenschen – en laaten de vrouwen, zo lang als het hen belieft,
met hunne weeklachten voortvaren.

Grafsteeden der aanzienlyke Turken
De Turken van aanzien hebben, zowel als de Christenen, een soort van hovaardy
omtrent hunne grafsteeden, doende dezelven van marmer en verheven (sweemende
eenigzins na onze tomben) maaken, met een steen daarbovenop daar zy de tulband
van den overledenen in doen uithouwen. Bywylen plaatsen zy ook wel een steen aan
het hoofdeneind, draagende een tulband van de zelve stoffe +, van zodanig een maakzel
als den overledenen die in zyn leven placht te gebruiken. Want men moet weeten
dat de tulbanden zeer verscheiden en van velerhanden fatzoenen zyn. Een anderen
steen, aan het voeteneind gesteld, behelst het grafschrift, pronkende gemeenlyk met
de lof van dengeenen die daaronder begraaven legt.
+ naargelang dat
+ materiaal
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Na de begraaving duuren de weeklachten der vrouwen, welke t’elkens ettelyke
uuren by het graf gaan verslyten, noch een geruime wyl. Ook komen er de
bloedverwanten en vrienden God smeeken dat hy den overledenen van de pynigingen
der swarte engelen wille verlossen, en noemende denzelven by den naam, roepen zy
hem toe: ‘Vreest niet, maar antwoord stoutmoedig’.

Ondervraaging der overleedenen na de begraaving, enz.
Want zy gelooven dat de zielen der dooden weder in het lighaam keeren en dat,
zohaast als ymand begraaven is, twee swarte engelen van een afgrysselyke gedaante
in het graf komen, welke hem by de hairlok (die de Turken ten dien einde boven op
het hoofd laaten) grypen en hem doen nederknielen en hem ondervraagen, zeggend:
‘Wie is uw God, welke uw godsdienst, en wie uw propheet?’ Hierop moet hy
antwoorden: ‘Myn God is de waarachtige God, myn godsdienst is de waarachtige
godsdienst, en myn propheet is Mahomet’.
Maar zo den overledene zich wegens zyne ongerechtigheden overtuigt bevind,
doet de vrees hem zeggen: ‘Gy zyt myn god, en myn propheet, en in
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u geloof ik’. Op dit antwoord slaat een der gedachte + engelen hem een yzere knods
zo geweldig op de kop, dat hy hem zeven vademen diep in d’aarde doet zinken, daar
hem den andere met een yzeren haak weder uithaald. Maar niet zohaast komt hy
tevoorschyn, of de eerste slaat weer toe; en dit vervolgen zy aldus tot aan den dag
des oordeels. Anderen zeggen dat de slag met een vuurige knods geschied, en dat
deze rampzalige, door het geweld van den slag een stuk wegs in d’aarde gezonken,
door dezelve zodanig geprangd word, dat de melk, uit zyner moeder borsten gezoogen,
hem ten neus uit komt loopen.
Maar zo hy wel antwoord, verlaaten hem terstond de swarte engelen, en komen
in derzelver plaats twee anderen, zo wit als sneeuw, die hem (plaatsende zich den
een aan het hoofdeneind en den ander aan het voeteneind) tot aan den dag des oordeels
gezelschap houden.

Gevoelen wegens het laatste oordeel en d’opstanding
Ziet daar ‘tgeen tot de begraaving der Turken behoord; waarna wy ook yts wegens
het laatste oordeel en d’opstanding moeten zeggen. Zy gelooven dat er een engel in
den hemel is die een trompet gereed houd om het einde der wereld te verkondigen,
en dat, op het geluid dezer trompet, de menschen en engelen zullen sterven en er een
zo schrikkelyke aardbeving, vermengd met het vuur des hemels, weezen +, dat het
aardryk en de bergen in assche verkeert zullen worden. En eindelyk zal den engel
met de trompet, die de menschen en engelen heeft doen sterven, ook zelve sterven,
verstikkende zich met zyne vleugelen.
Hierna zal God veertig dagen lang een zachte regen (by de Turken en Arabiers
suyrechement of ‘regen van barmhartigheid’ geheeten) over d’aarde stuuren welke
de zielen en d’engelen weder zal doen opstaan. En alsdan zal den engel met de trompet
de laatste maal blaazen, en alle de dooden zullen zich lighaamelyk vertoonen.
Thans zal er een groote verscheidenheid van gedaantens weezen, zullende dezen
blinken als de zon, die als de maan, en anderen als de starren. Daarentegen zal men
er zien swart, naar en ysselyk, met geswollene en uit den mond hangende tongen,
schreeuwende zonder ophouden met een vervaarlyk geluid. Dezen zyn de lasteraars,
woekeraars en andere diergelyken. Doch zy wachten zich wel, van onder het getal
der verdoemden te stellen de sodomyten, ter oorzaak dat zy geweldig tot die zonde
genegen zyn.[BA/71]
Zy zeggen ook noch dat d’engelen een blinkend en vriendelyk gelaat zullen toonen
aan degeenen die de geboden Gods onderhouden hebben, en dat God zich
voornaamentlyk zal vertoornen tegens de keizers, koningen, vorsten en prinsen welke
de goederen van anderen op een onrechtvaardige manier aan zich hebben getrokken,
‘tgeen tot hunne verdoemenis zal dienen. Dat hy ook zal beveelen, dat de weder
opgestaane menschen in zeventig deelen gesneeden en verdeeld, en wegens het goed
en kwaad ‘twelk zy gedaan hebben, ondervraagd zullen werden. En zo het hoofd en
het hert hunne misdaaden niet vrymoedig willen belyden, zullen d’andere leden zulks
voor al de wereld doen.
+ veronderstelde
+ Lees: zal weezen.
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Dat S. Michiel vervolgens de lighaamen, stuk voor stuk, in zyne schaal zal weegen,
d’engelen verscheidene drommen zullen maaken, en de cherubynen en seraphynen
aan d’eene en d’andere zyde staan, geleidende onder een lieffelyk gezang en gespeel
op verscheidene instrumenten de Turken, Arabiers, Mooren, barbaaren, Christenen
en Jooden – na yder door zynen propheet, gelyk elders aangeroerd is, geoordeeld te
zyn – na het paradys. Want zy gelooven dat men in allerhande godsdiensten zalig
kan worden, enz.
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XXe Hoofdstuk.
Kleeding der Turksche mannen en vrouwen, gelyk ook der Jooden.
Scheering van hair en baard. Manier van groeten. Zyde van eer. Fraaye
gestalte der Turken, enz.
Kleeding der Turksche mannen en vrouwen
Zo wispeltuurig als de Christenen omtrent hunne kleeding zyn, zo standvastig zyn
de Turken. Men weet hier van geen verandering van mode en ‘tgeen over eeuwen
gebruikelyk is geweest, is het ook noch. Hunne kleeding is ook zeer deftig, manlyk,
en fraay om t’aanschouwen, daar hunne braave gestalte zekerlyk mede niet weinig
toe helpt. Want gebochelden, manken, en lieden van diergelyke uiterlyke gebreken
worden er byna nooit gezien.
Vooreerst trekken zy over hun naakte lighaam – zowel de mannen als de vrouwen,
welker dracht voor een groot gedeelte de zelve is als die der mannen – een onderbroek,
zonder eenige opening voor of achter. Over dezelve het hemd, en over dit de doliman,
zynde een zoort van lange rok, hangende tot op de voeten, met naauwe mouwen,
dicht aan de hand toegeknoopt. Deze is in de zomertyd van linden + of witgestreept
doek, en by winter van satyn of andere stoffen, gemeenlyk met catoen gevoerd.
Een zyde gordel of ook wel een leederen riem van twee of drie vingeren breed,
tot cieraad met een goude of zilvere gesp beslagen, omvangt de lendenen en maakt
het slot van het lighaam. Op deze gordel zetten de vrouwen van vermogen edele
gesteenten, doch de mannen draagen ze doorgaans slechs van zyde, en die wat boven
anderen willen uitsteeken, met goud en zilver doorwrocht.
Een feredge (zynde een rok die men niet kwalyk by onze omhangrokken zou
konnen vergelyken, behalven dat ze zich tot aan de voeten strekt) met zeer wyde en
lange mouwen hangt los over den doliman heen, en dient hen tot een soort van mantel.
Doch het benedenste gedeelte des lighaams word niet alleen met deze onderbroek
en het hembd bedekt: de mannen draagen er een roodlakensche bovenbroek overheen,
hangende tot op de hielen. En aan deze zyn voetelingen van geel leer, mestes geheeten,
vastgenaaid.
Van de zelve koleur zyn ook de pabouches, en byna van maakzel als muilen, de
hiel met het overige der zool gelyk, doch beslagen met een halfrond yzertje, van
gedaante als een hoefyzer. ’t Hoofd word gedekt met een muts van rood fluweel, en
om dezelve een witte of roode tulband heengewonden.
’t Draagen van de groenen is een voorrecht, daar zich niemant af mag bedienen
als die bewyzen konnen van hunnen propheet Mahomet afkomstig te zyn. Zy worden
scherifs of emirs genaamd, ‘tgeen zoveel betekend als ‘edelen’, en zyn zeer
menigvuldig. Want zo de dochter van een emir met een gemeenen Turk komt te
trouwen en een zoon ter wereld brengt, is deze ook een emir en geniet de zelve
voorrechten alsof zyn adel van de mannelyke linie afdaalde. De vrouwen van dit
geslacht doen zich ook, door een stukje groene stoffe voor op het hoofd aan de tarpoes
gehegt, voor zodanigen erkennen.

+ linnen
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Deze tarpoes (’t hoofdcieraad der Turkinnen) is een groote muts met zes of acht
kanten, van goude of andere fraaye stoffe gemaakt, en word door het middel van een
met goud of zilver doorwrochte neusdoek, hangende op een geestige wyze aan d’eene
zyde des hoofds los nederwaarts, om de kruin geslingerd. d’Aanzienlyksten
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vercieren dezelve met paarlen en gesteenten, doch die van minder vermogen met
bloemen of diergelyke dingen, met lang schikken en herschikken zo cierlyk door
malkander geschakeerd, dat er het oog zich in verdwaald en de natuurlyke schoonheid
geen kleine luister daardoor bygezet word. En ‘tgeen het gezicht noch te meer
bedriegt, is dat zy zich altemaal blanketten, kemmende de wynbraauwen en het hair
der oogleden + met een zeker swartachtig goet, surme genaamd.
Dit hulsel staat uitstekend fraay en doet de vrouwen van vermogen een zeer groot
aanzien hebben. Doch in huis bedienen zy zich slechs van een roodlakensche muts,
byna van gedaante als onze slaapmutsen, maar langer, en met vier hoornen bovenop;
in het midden met een kring van paarlen of yts anders, bekwaam om eenige
bevalligheid by te zetten, vercierd.
De feredges worden ook in het uitgaan van de vrouwen gebruikt, behalven noch
een andere soort van een geestiger swier, kierkie genaamd. Maar in plaats van deze
dient hen tot winter-opperkleed een vest of rok van laken, met bont gevoerd. Dezen
zyn veel enger en loopen aan de hand heel naauw toe. De lieden van aanzien voederen
dezelven met samour of ‘sabel’, ‘tgeen zeer kostelyk valt +, en men ziet er die wel
op drie- à vierhonderd ryksdaalders komen te staan.
Kortom, behalven de deftigheid is deze kleeding ook noch zeer gemakkelyk, en
men kan zich metterhaast in de volle rusting vertoonen, gelyk uit myne afbeelding
genoegzaam gezien kan worden. +

Kleeding der Jooden
De kleeding der Jooden is mede op de wyze van die der Turken, doch met dit
onderscheid dat de koleur violet, en het bovengewaad swart moet weezen. Maar het
hulsel hunner vrouwen verscheelt zeer veel van dat der Turkinnen, van al hetwelke
myne verbeeldingen, na ‘t leven getekend, aanwyzing doen.

Scheering van hair en baard
Gelyk de Turksche zeden en gewoonlykheden in zeer veele dingen met d’onze strydig
zyn, scheeren zy het hoofdhair af, en draagen den baard en de knevels heel lang.
Want hoe langer en fraayer van baard, hoe een man meer in achting is. Zy sweeren
er ook by, en men kan een Turk geen grooter hoon aandoen als dat men hem by den
baard vat, ’t ware + om ze te kussen, ‘tgeen een soort van hoffelykheid onder henlieden
is. Zo vreemd als het ons voorkomt hen zo gebaard te zien, zo misselyk dunkt het
hen dat wy het hair zo lang draagen, want zy zeggen datter de duivel in nestelt.
Evenwel laaten zy een vlok boven op den kruin, om de reden hiervooren gemeld. +
+
+
+
+
+

de wenkbrauwen en de wimpers
zeer duur is
Zie hoofdstuk X en de daarbij geplaatste gravures.
tenzij
Zie het vorige hoofdstuk (‘ondervraaging der overleedenen na de begraaving’).
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Manier van groeten
In het groeten word het hoofd, waarby zy ook gewoon zyn te sweeren, niet ontdekt,
maar alleenlyk de hand op de borst gelegt en het lighaam een weinig geboogen. De
gemeene groet bestaat in de woorden Sela meon aleicon, waarop de gegroete
antwoord: ‘Aleicam esselam ve rassmet’, betekenende het eerste ‘Vrede zy met u’,
en het ander ‘Vrede zy over u, en ook de barmhartigheid Gods’.

Zyde van eer
Onder de dingen waarin de Turken van ons verscheelen, is ook de zyde van eer,
wordende de slinker by hen voor de waardigste gehouden, ter oorzaak dat de sabel
of degen aan die zyde gedraagen word, en dat men derhalven het geweer + van dengeen
die aan de rechterhand gaat, in zyn geweld heeft.
Doch het draagen van zydgeweer + is hier zo gebruikelyk niet als in Christenryk.
De Franken draagen er nooit degens, zelfs ook niet de capiteinen der oorlogschepen,
opdat zy niet gehoond mogen worden. De Turksche krygsknegten hebben ook nimmer
den sabel op de zyde, of zy moeten in weezendlyken dienst zyn.
Eindelyk, de Turken zyn doorgaans zeer fraay van gestalte, gaande heel recht op
hun lyf, en men vind in een eenige stad van Christenryk

+ wapen
+ sabel, zwaard of degen
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meerder manken en gebochelde, als in het gantsche gebied van den Grooten Heer;
wyders sterk van lighaam, en komen tot hogen ouderdom. Waaraf men
natuurlykerwyze deze reden zou konnen geeven, dat ze goede en gezonde spyzen
nuttigen, zonder zich met schadelyke lekkernyen of menigvuldigheid van strydende
gerechten, de maag en vervolgens d’edelste deelen te bederven.
Zy worden ook zelden met ziektens bezocht, en verscheidene kwaalen, by ons
gemeen, zyn by hun niet bekend, als de steen, ’t graveel, podagra, + enz., ‘tgeen aan
hunne maatigheid in spys en drank, en ten anderen ook noch aan het gebruik der
baden (indien zy er geen misbruik af maaken) toegeschreeven moet worden. ’t Is er
ook even zodanig met het vrouwvolk gelegen, en hunne gestalte en gang niet minder
deftig + als der mannen, daar die lange manier van kleeding zekerlyk zeer voordeelig
toe is.

XXIe Hoofdstuk.
Spys, drank, en manier van eeten der Turken. Vruchten van derzelver
soberheid. Strydigheid tusschen eenige der Turksche en onze zeden,
enz.
De pracht die de Turken in hunne kleeding gebruiken, word geenzins omtrent de
spys en drank nagevolgd. En hebben de Christenen de dwaasheid van zich met
slempen en brassen te bederven, d’onderdaanen van den Grooten Heer zullen zich
hiermede niet te gronde helpen. Zy vergenoegen zich met zeer weinig, en yder heeft
de bekwaamheid van met de keuken om te gaan, weshalven de pasteybakkers en
koks hunne rekening hier niet zouden konnen vinden. +

Dagelykse spys; pilau
De gewoonlykste en dagelyksche spys is de pilau (zynde ryst) met hoender- of
vleeschnat en boter, en by gebrek van hetzelve met boter en water. Men doet er ook
dikwils gestremde melk in, jogbourt by hen geheeten, gelyk ook wel saffraan om ze
geel, honig of pekmes (zynde een soort van mee +) om ze zoet te maken, en
verscheidene andere dingen om de grilligheid van een zo vreemde smaak als de
hunne te voldoen. Doch de gemeenste + manier is, als men de pilau opdischt, dat er
slechs een menigte van peper overheen gestrooit word om er eenige scherpheid aan
mede te deelen. Die de gelegentheid hebben, steeken er een hoen in, of wat schapenen ossenvleesch, ‘tgeen er uitsteekend murw in word. Hoe dikker en drooger de pilau
is, zoveel te beter meukt het er in gaar. +

+
+
+
+
+
+

galsteen, niergruis en jicht
Versta: zijn niet minder deftig.
hier geen winst zouden kunnen maken
mede
gebruikelijkste
zoveel te beter wordt het erin zacht en gaar
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De tafel is de grond, of ook wel een rond tafeltje van omtrent een voet hoog daar
zy zich rondom zetten met de beenen kruislings onder ’t lyf, gelyk de snyders. + Tot
tafellaken dient een rond stuk bruin Spaansch leer (sofra by hen geheeten) en tot
servet een lange strook, gemeenlyk van blauw linden, + die zich in de rondte strekt.
Nedergezeten zeggen zy: ‘Bis millah’ of ‘In de naam Gods’ en vallen aan de spys.
Indien ze yts vooraf hebben, ‘tgeen by geringer soort van menschen niet altyd gebeurt,
word de pilau – gelyk by andere altyd – het laatst opgezet en met houte leepels
gegeeten. ’t Vleesch werd door ymand van ’t gezelschap met de handen in stukken
gebrooken, doch dit geschied meer aan de hoenders, welke geheel en in de pilau
bedooven leggen, + want wat het ossen- en schapenvleesch belangt, ’t zy dat het
gebraden, of gekookt zal worden,

+ kleermakers
+ linnen
+ die helemaal onder de rijst liggen
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snyden zy het altyd van tevooren aan kleine stukken. Onder de maaltyd gebruyken
zy geen drank, maar gegeeten hebbende, word hen een aarde kop met water voorgezet
daar een yder zo veel af drinkt als ’t hem lust.
Thans geschied de dankzegging, zo kort als het gebed, bestaande in een ‘Hamdilah’
of ‘Gelooft zy God’, en vervolgens de wassching der handen. Want de Turken
wasschen de handen niet eer zy aan tafel gaan, maar als zy ervan opstaan.
By de lieden van aanzien verstrekt een groote hooge schotel met een kleine rand,
sinie genaamd, tot tafel. Deze werd bovenop de sofra gezet en draagt de schotelen
met de spys, doch achtervolgens een voor een, want de Turken disschen nooit meer
als eene schotel tegelyk op. En met de laatste werd de sinie weggenomen, en het
dessert (’t zy van vruchten, of anders) vlak op de sofra nedergezet.

Brood
Wat het brood belangt, zy hebben het alle dagen versch, en gebruiken om het te doen
rysen zuur deeg. ’t Valt doorgaans vry slecht + en gelykt niet kwaalyk na een boekwyte
koek, zynde plat en rond, ter dikte van omtrent een vinger. Zy gebruiken het ook, ter
oorzaak van de gemakkelyke gedaante, dikwils tot een tafelbord om de spys op te
leggen, eetende alzo het een en het andere op.

Schone uyen
Zy hebben een zekere manier van ossenvleesch te braaden die het wonderlyk lekker
maakt. ’t Vleesch word in kleine stukken gesneeden en alzo aan een speetje gereegen,
tusschen yder stukje vleesch een schyf uyen. Doch men moet dit van den uyen + dezer
landen zeggen, dat ze zonder vergelyking aangenaamer van smaak is als d’onze. De
Grieken gebruiken ze tot een naspys, gelyk by ons de boter en kaas. Op alle plaatsen
daar ik verversching kon bekomen, voorzag ik my op de reis van deze uyens en
bevond door de gewoonte, dat ze met wat broot en zout gegeeten, zeer smaakelyk
waren. Weshalven ik my niet meer en verwonderde dat d’Egyptenaaren onder het
bouwen van de pyramiden – volgens ‘tgeen de schryvers ons daaraf hebben nagelaaten
– zo veel gelds daaraan hadden verteerd, eer die beruchte werkstukken voltoyt waren.

Oly
‘k Moet hier ook yts van den oly zeggen, als van een zaak waarmede zy hunne spyzen
voor een groot gedeelte goed maaken, zonder dat er eenige viesheid mee gemengd
is. Want den oly valt hier uitsteekend wit, zoet, en zeer aangenaam van smaak, zulks
dat ze ook, met een weinigje zout op broot gegeeten, den dienst van de boter kan
vervullen. Met wat citroen erin gedrukt, of azyn, en eenig peper en zout door
+ het is doorgaans vrij eenvoudig
+ Onderscheid: uyen (enkelvoud) van uyens (meervoud).
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malkander geklopt, maakt ze mede een goede smaakelyke saus tot zekere zoorten
van visch, en men wend er mettertyd zodanig toe, dat men de boter, hoe voortreffelyk
dat zuivel ook moge wezen, heel gemakkelyk zoude konnen missen.

Kracht der gewoonte omtrent de spyzen
Inderdaad, de gewoonte maakt de tweede natuur. ’t Gebruik der spyzen bestaat ten
meerendeele in de gewoonte. De dingen welken men als met de moedermelk
ingezoogen heeft, kleeven ons geweldig aan, en dikwils tot aan het eind van ons
leven. Elke landaard heeft zo yts byzonders, daar men zich (ter oorzaak dat men er
van kindsbeen af toe gewend is) beswaarlyk van kan ontslaan.
‘k Heb menigmaal gezien dat de Grieksche vrouwen, getrouwd met onze
kooplieden, welke doorgaans van de schoonste Hollantsche boter en kaas voorzien
waren, nooit mond eraan wilden zetten, maar in plaats van dien met byzondere smaak
eenige half-verrotte olyven of ook wel uitgepelde roomsche-boonen + op de zelve
wys als den uyen (of anders jonge artisokken) met wat zout en peper – gelyk in Italien
mede gebruikelyk is – tot een stuk brood aten.

Artisokken
Ook braaden zy d’artisokken wel op den rooster met wat oly, peper en zout tusschen
de schellen, ‘tgeen een lekker eeten is en zo laf niet als wanneer ze op onze wyze
gekookt zyn.

+ tuinbonen
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Behalven deze hebben zy ook noch een andere manier van artisokken toe te maaken,
te weeten, zy snyden ze, jong zynde, in vier quartieren en fruiten ze in de pan. ’t
Maakt aldus mede een smaakelyk gerecht.

Dranken; [sorbet, brandewijn]
Doch om nu ook yts wegens den drank te zeggen, de gewoonelyke drank is water,
of kahue (by ons koffy) welke zy tot alle uuren van den dag nuttigen. Noch hebben
zy een andere drank die zy sorbet noemen, gemaakt van suiker, limoensap en
roosewater, vermengd met de geur van muskus of andere dingen die een lieffelyke
reuk hebben. Deze drank is byzonder smaakelyk en word ook tot een koek of deeg
gemaakt, teneinde op de reis medegenomen te konnen werden, want men heeft
dezelve maar in frisch water te mengen, zo veel als men noodig oordeelt. Ik voerde
ze op myne reizen gemeenlyk met my, en gebruikte ze wanneer de wyn wat schaars
te bekomen was.
Doch ’s morgens en ’s avonds nuttigde ik gemeenlyk wat brandewyn, daar ik my
altyd zeer wel by bevonden heb. Gemeenlyk kan men ze allerwegen by de Grieken
bekomen. Wel is waar dat ze wat slecht valt + als zynde maar van koorn gestookt,
doch ik deed ze in dikke bottels + en verbeterde die vunsche smaak met er een weinig
suiker, eenige kruidnagelen en wat citroen- of oranjeschel op te smyten. Maar als ik
Fransche brandewyn, met deze of geene schepen uit Christenryk derwaarts gevoerd,
kon krygen, voorzag ik my van zo veel als ik zonder ongemak mee kon voeren.

Vruchten van der Turken soberheid
Deze soberheid der Turken in spys en drank zou met het humeur der Engelsche en
Duitschers – de eenen berucht wegens hunne lekkere tong in het verkiezen van
menigerhande kostelyke gerechten, en d’anderen ten opzichte van den drank – gantsch
niet overeen komen. Een zak ryst in ’t jaar benevens eenige potten boter en gedroogde
vruchten maaken de grootste provisie voor een tamelyk + huisgezin.
Men mag ook aan die soberheid wel toeschryven de sterkte en goede gesteldheid
der Levantynen. En indien zy groote goederen in eigendom mogten bezitten om er
de jaarlyksche inkomsten af te genieten, zou deze spaarzaamheid omtrent hunne
mondbehouftens meerder huisgezinnen in d’eenige stad Constantinopolen + verrykt
hebben, als de brasseryen en gastmaalen in de geheele Nederlanden hebben bedurven.
+

+
+
+
+
+

dat ze tamelijk eenvoudig is
flessen
behoorlijk
in Constantinopel alleen al
in heel Nederland nodig gehad hebben
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Manier van een beter avondmaal als middagmaal te houden
Na dit alles moet ik hier ook noch zeggen dat de meeste oosterlingen (voornaamentlyk
de kooplieden, handwerkslieden, reizigers en anderen) een heel zober middagmaal,
en een veel beter avondmaal houden, strydende tegens het gebruik van Europa, alwaar
men doorgaans een zoberder avondmaal houd, en een beter middagmaal. Echter vind
men in Turkyen (zowel als elders) lieden welke zich zowel van een hartelyk avondals middagmaal bedienen en zich daar wel by bevinden. De gewoonte, die (gelyk ik
hiervoor gezegt heb) een tweede natuur is, kan die twee dingen wel tesamen doen
gaan.

Strydigheid tusschen eenige der Turksche en onze zeden
Even zodanig is het met dit middag- en avondmaal gelegen, als met verscheidene
andere dingen waarin de Turken met ons strydig zyn.
Wy vernoegen ons met een eenige vrouw, zy integendeel hebben er veele.
Onze kleederen zyn kort, de hunne lang.
Wy draagen het hoofdhair lang en laaten den baard glad afscheeren, zy scheeren
het hoofdhair af en draagen lange baarden.
De rechterzyde is by ons de zyde van eer, by hen de slinker.
Wy schryven van de slinkerhand na de rechter en in doorgaande regels, zy van de
rechter na de slinker en met kromme en geboogene regels.
Wy ontdekken het hoofd in het groeten, zy houden den tulband op het hoofd en
maaken slechs een buiging met het lighaam.
En honderd andere dingen die my nu niet te binnen schieten.
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XXIIe Hoofdstuk.
Tydverdryven, speelen, oeffeningen, vermaakelykheden en speeltuigen
der Turken, en andere byzonderheden daartoe behoorende.
Huisselyke tydverdryven der Turken
Gelyk de Turken van een swaarmoedigen en ernsthaftigen inborst zyn, ziet men er,
buiten noodzaakelykheid, geen groote beweeging in. Zelfs zou men er met recht vry
wat luiheid aan mogen toeschryven. Want als zy zich t’huis bevinden en geene
bezigheid hebben, zitten zy gemeenlyk op hunne divans, rooken een pyp tabak, of
speelen op een zekere soort van een luit, met drie snaaren bespannen, welks geluid
niet zeer aangenaam is, hoewel zy er echter nooit verdriet in hebben, al speelen zy
er, zittende aldus in hunne eenigheid, een gantsche middag op. Zy brengen ook
dikwils een goed gedeelte van den tyd met slaapen door.
Wanneer zy malkander komen bezoeken, word er aanstonts tabak en kaffé gebracht,
en wyders met groote stemmigheid gerookt en gepraat, zonder van den divan – op
welke zy zitten in wyze als de nevensgaande prentverbeelding (in welke wy op de
letter A een geselschap van mannen, en op de letter B een geselschap van vrouwen
vertoonen) aanwyst – op te staan, ’t en ware om de noodwendigheden der natuur te
verrichten. Nooit gaan zy in een kamer of op een opene plaats heen we weer wandelen,
gelyk by ons gebruikelyk is. Zelfs lagchen zy opentlyk met de Franken wanneer zy
hen aldus zien kuyeren, en schelden hen voor zotten, vragende wat zy aan die zyde
te doen hebben daar zy zo menigmaal heen gaan, en t’elkens, zonder dat zy er hen
yts hebben zien verrichten, weder vandaan komen.
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Speelen
Doch als hen deze leedigheid begint te verdrieten en dat zy eenig tydverdryf ter hand
willen neemen, word het schaakspel voor den dag gebracht, daar zy zeer wel in
ervaren zyn, gelyk ook in het dammen en negenstukken. + Maar zy speelen nooit om
geld, alzo zy het zonde achten. Niettemin, hoewel zy met groote koelheid speelen
en datter noch blydschap noch droefheid over winst of verlies getoond word, hebben
zy er zodanig een vermaak in, dat zy er dikwils gantsche dagen mee toebrengen.
De mankala of ‘hoornbord’ is er ook zeer gemeen en by allerhande slag, ryken en
armen, gebruikelyk, zulks dat er geen spel zozeer in swang gaat. Nooit, zeggen
sommige reizigers, speelen zy met steenen of eenig spel daar ’t geluk en ‘t geval +
de heerschappy in voeren. Meer als eenmaal heb ik het tegendeel gezien, want het
verkeerbord + is er ook in gebruik, doch echter zo gemeen niet. De manier van speelen
is de zelve als by ons, maar met dit onderscheid dat men zyn party niet geheel uit
het bord kan slaan, maar altyd plaats moet laaten om te konnen aangaan. ’t Bord is
ook maar van eenerley koleur.

Tydverdryven der krygslieden
De tydverdryven dergeenen die in oorlogsoeffeningen vermaak scheppen, zyn van
een andere natuur. ’t Schieten met pyl en boog is een der gemeensten en word er
wonderlyk wel gedaan. Verscheidene huizen binnen Constantinopolen beschikken
er om gering geld gelegentheid toe, en konnen er tamelyk wel af bestaan. Ook schieten
zy zeer wel met het roer in ‘t wit +, en ik heb er verscheidene reizen, + met een volle
ren te paard, treffelyke proeven af gezien.
Maar hunne behendigheid in het handelen van de zagay
+
+
+
+
+

Een spel met negen damschijven.
toeval
Soort triktrak met schijven en doobelstenen.
met een vuurroer (ouderwets geweer) op een doel of schietschijf
keren
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munt boven alles uit. ’t Is een stok van omtrent vier voeten lang en een goede duim
dik, + voor rond en achter plat, van palmenhout gemaakt. ’t Geschied aldus. Eén uit
den hoop – want ten dien einde vergaderen zy gemeenlyk in een groot getal hier of
daar in een veld – stoot vooruit, en een ander hem, met de zagay in de hand, met
lossen toom na. Die voor is, ziet al vlugtende ter zyde om, zo om de werp t’ontwyken
als om te trachten meester van de zagay te worden, ‘twelk gebeurende, gelyk men
het dikwils genoeg ziet, verandert het spel van personagie, en die voorheen de vluchter
was, word nu de volger. d’Oeffening is ruuw en niet zonder gevaar, want indien de
rug (de plaats daar het op gemunt is) door het draayen van het lighaam om zich voor
het geweld der werp te behoeden – want ze zetten ’t met het eind van de zagay in
den rug, dat er zomtyds merkelyke wonden door veroorzaakt worden – niet getroffen
werd, moet er het hoofd bywylen de smert af gevoelen.
’t Is byna ongeloofelyk hoe ver zy ermee weeten te werpen, en indien ik zei dat
ik het ter verte van drie- à vierhonderd voeten + had zien doen, zou ik de waarheid
gantsch niet verkorten. Doch ik moet ook zeggen dat ze niet altemaal of zo sterk of
zo behendig zyn. By gelegentheid van ernst komt d’ervarendheid in deze oeffening
wel te pas, en alsdan gebruikt men in plaats van zagayen zekere korte lansjes, van
dewelke de jonge heeren, als ze op eenige reis zyn, drie boven malkander, ter zyde
van het paard steeken. Deze lansjes zyn van swart ebben- of ander kostelyk hout
gemaakt, en hebben vooraan een vierkante of ook wel een platte yzere punt.

Dansters
Die het voorhoofd nog ongefronst hebben, konnen zich niet onsmaakelyk vermaaken
met een zeker soort van vrouwspersoonen, by de Turken singis geheeten. ’t Zyn
openbare dansters die zich laten vinden daar ze ontbooden worden, en zyn gemeenlyk
Joodinnen, Armenische, ofwel Christene en andere slaavinnen. De Joodsche
jongelingen laaten er zich ook, in vrouwelyk gewaad, wel toe gebruiken. Deze singis
zyn doorgaans wonderlyk geswind en speelen onder het danssen met zekere
lankwerpige beentjes welke zy in de handen hebben, boven rond en onder plat,
waarmede zy een aardig geluid weeten te maaken, geëvenaard na de beweegingen
en postuuren die zy met het lighaam vertoonen.
‘k Heb dit vermaak menigmaal bygewoond, en onder andere verscheidene reizen
+
ten huize van den heer Coljers, ambassadeur van Haare Hoogmogende aan het
Turksche hof, wanneer hy den Franschen of Venetiaanschen ambassadeur onthaalde.
’t Duurde somtyds ettelyke uuren in de nacht, dog zonder die dartele en onkuische
postuuren, daar de Turken zulk een vermaak in scheppen. De zedigheid was echter
ook zo groot niet, of de heeren gezanten moesten nu en dan de lever wel eens
verschudden. + Maar als men deze dansters laat begaan, en dat men toont behagen
in hunne dartelheid te hebben, maaken ze beweegingen die niet arger bedacht konnen
+
+
+
+

Bijna 1,30 meter.
Ruim 100 meter.
keren
hartelijk lachen
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worden. Want alle de leden zyn er van jongs op zodanig toe afgericht, dat zy er
duizenderley postuuren mee weeten te vertoonen.

Speeltuigen
De Turken hebben behalven de luit (daar zy zich gemeenlyk mee vermaaken) die,
gelyk even gezegt is, bespannen is met drie snaaren en niet zeer aangenaam van
klank, noch verscheidene speeltuigen. Zy gebruiken ook de satyrsfluit, de cymbaal
of tambour de Basque die by d’Italiaanen gebruikelyk is, de kastinjetten, enz. Maar
wat belangt die lieffelyke instrumenten daar men zich in Christenryk van bedient,
zy hebben er geen kennis af, en de muzyk heeft hier tot nog toe sobere voortgangen
gemaakt.
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XXIIIe Hoofdstuk.
Schoone order omtrent de eetwaaren. Voorzorgen om vechteryen en
doodslagen te beletten. Verscheidene soorten van straffen, onder de
Turken gebruikelyk. Straffen der janitzers, enz.
Schoone order omtrent de eetwaaren
Het onderhouden van een goede order omtrent alle dingen is eene der zaaken daar
de Turken zich het meest aan gelegen laaten zyn, en die zich hieromtrent te buiten
gaat, heeft welhaast zyne straf te verwachten. Omtrent de eetbare waaren is altyd
een vaste prys die men niet durft verhoogen. Want indien er ymand op bevonden en
voor het gerecht aangeklaagd word, werden hem, boven de boete, noch ettelyke
stokslagen onder de voeten toegeteld. En opdat deze loffelyke order geen inbreuk
moge komen te lyden, zyn er om zo te zeggen zekere marktmeesters welke het opzicht
op het gewicht enz. hebben, en dagelyks rondgaan om te onderzoeken wat tegens
deze orders gedaan werd. Deze nu, indien zy ymand aantreffen die zyne waaren te
duur verkoopt of zich van onbehoorlyk gewicht bediend, doen denzelven aanstonds
ter aarde leggen en – behalven de boete die hy moet betaalen – ettelyke stokslagen
onder de voetzoolen geeven, gelyk ik verscheidene reizen +, zo te Constantinopolen
als elders, gezien heb, inzonderheid aan bakkers welker brood te licht bevonden
wierd. Deze strafheid houd de lieden zodanig in toom, dat men onbekommerd een
klein kind na de markt kan stuuren, want de gemelde officiers spreeken de kinderen
welke zy het een of het ander zien draagen, gemeenlyk aan, ondervraagen hen na de
prys en wegen de waaren. Zo omtrent het een of het ander eenige valsheid bevonden
word, neemen zy de kinderen mee terug teneinde den verkooper t’overtuigen en te
straffen.

Voorzorg om vechteryen en doodslagen te beletten
Omtrent de geschillen en moeyelykheden welke op straat konnen komen voor te
vallen, is ook een treffelyke order. Want om een ygelyk te noodzaaken dezelven, zo
veel als in zyn vermogen is, te beletten, is er een wet, behelsende dat, zo ymand op
de straat omgebracht gevonden word en de daader niet bekend is, degeen voor wiens
huis de manslag is geschied, de prys des bloeds moet betaalen, bedraagende een
somme van omtrent driehonderd ryksdaalders. Doch in eenige steden is de geheele
wyk aanspraakelyk, uitgezonderd de Franken, die zich aan deze wet niet behoeven
t’onderwerpen. Indien de daader gevat en van de zaak overtuigd word, behoefd de
gemelde somme niet betaald te worden. En zo zich de vrienden van den
doodgebleevenen willen laaten vinden, kan de prys des bloeds somtyds met drie- à
vierhonderd ryksdaalders afgekocht werden. Maar zyn er minderjarige kinderen,
moet de manslager zo lang gevangen blyven totdat zy den vereyschten ouderdom
bereikt hebben, en alsdan staat het aan hen, geld of bloed te neemen.
+ keren
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[Voorzorgsmaatregelen tegen andere ongeregeldheden]
Wat de duellen of opgezette lyfgevechten belangt, die zyn er niet bekend, ‘tgeen men
voornaamentlyk moet toeschryven aan de wyze voorzienigheid van hunnen propheet,
die hen de twee groote wortels van dit quaad benoomen heeft, te weeten het dronken
drinken en het dobbelen. Want de vroome Turken nuttigen geen wyn, en die ze
drinken, zyn niet meer geacht als die opium of yts anders eeten, daar men een soort
van dronkenschap af kan bekomen. En wat het speelen betreft, hoewel ze veelderhande
spellen speelen
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dobbelen ze echter niet, dat’s te zeggen, ’t geschied altyd maar om tydverdryf en om
er hunne kennis in te toonen, maar nooit om geld, weshalven er geen swaare geschillen
uit konnen ontstaan.
Om ook alle ongeregeldheden by nacht voor te komen, is een yder gehouden een
half uur na zonnenondergang zich van de straat te begeeven, of hy word van de koloek
(een zeker soort van ronde +) indien hy geen lantaarn by zich heeft, gevat en in de
gevangenis gebracht, en des anderendaags ’s morgens ondervraagd zynde, na vereisch
van zaaken gestraft of losgelaaten, doch nooit buiten schade. Deze order werd zowel
by lichte als by donkere maan onderhouden, schynende de Turken daarmee te kennen
te willen geeven, dat eerlyke lieden altyd met licht behooren te gaan.

Gemeene manier van straffen
Wat de gemeene + manier van straffen belangt, die werd uitgevoerd door de stokslagen
onder de voetzoolen. Hiertoe gebruiken zy een dik hout, falaque geheeten, omtrent
het midden doorboord met twee gaten omtrent een halve elle van malkander, door
dewelke de voeten van dengeen die tot de straf verweezen is, leggende op de rug ter
aarde, met touwen vast gehord + worden. Thans heffen twee perzoonen de falaque
zo hoog op, dat de lyder byna niet als op zyne schouderen steunt en derhalven gantsch
geen geweld kan doen. Twee andere, yder met een stokje van een vinger dik in de
hand, beginnen hem dan de slagen toe te tellen totdat het verordende getal vol is, of
dat degeen die hem straffen laat, hen gebied op te houden.
De straf is wreed, en belet het gaan weeken, ja maanden lang, voornaamentlyk als
er drie- à vierhonderd slagen gegeeven worden, gelyk by gelegentheid van swaare
misdaaden wel geschied. Maar een vyf-en-twintig of dartig slaagen, daar de straf
van geringe feilen gemeenlyk in volbracht werd, kan niet veel hinder toebrengen.
En die aldus begroet werden, loopen terstond weer heen, gelyk ik in Galata, by geval
over straat gaande, verscheidene maalen heb gezien. Op deze wyze straffen ook de
patroonen hunne slaaven, dwingende hun aldus tot een gehoorzaamheid en
eerbiedigheid daar men over verbaasd moet staan.
De stokslagen worden mede bywylen op de billen, op een dun onderbroekje
gegeeven, en ook de vrouwen, als ze zich ergens in te buiten hebben gegaan, aldus
getuchtigd. Deze straf is harder als onder de voetzoolen, inzonderheid als men er
ymand een vyf- à zeshonderd laat toetellen, dewyl men alsdan het doode en
verpletterde vleesch met scheermessen moet laaten wegsnyden (opdat er het koutvuur
geen vat aan kryge) en genoodzaakt is maandenlang het bed te houden. Deze manier
van straf-oeffening heb ik echter, dewyl ze zo gemeen niet en is +, niet zien uitvoeren,
en alleen uit verhaal van anderen dezelve verstaan.

Halsstraffen
+
+
+
+

patrouille
gewone
vastgesjord
omdat ze niet zo gebruikelijk is
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De doodstraffen zyn hangen, onthoofden, stranguleeren en empaleeren +. Doch het
laatste geschied meerendeels alleenlyk aan degeenen die de wegen ontveiligen en
de menschen vermoorden, en komt dierhalven in de plaats van het radebraaken.

Straffen der janitzers
Van alle deze soorten van straffen zyn de janitsers echter bevryd. Ook werden ze
nooit, wat misdaad zy begaan mogen hebben, in ’t openbaar gestraft, maar met een
sak uit een venster van ’t serrail in zee gesmeeten, wanneer tegelyk een kanonschoot
werd gedaan, tot teken der uitvoering van het doodvonnis. Zelfs vermag ook de
Groote Vizir geen janitzer te straffen, en staat zulks alleen aan den janitzer-aga of
hun opperhoofd.
Onder dengeenen van dit lighaam is ook een zekere straff van schande, bestaande
in het afsnyden van een kraagje, ‘twelk zy tot teken van het janitzerschap boven aan
den hals van de rok hebben, waarmede degeen die in deze straf gevallen is, als
onwaardig om die eerlyke bediening te bekleeden, weggejaagd word.

+ worgen en opspietsen.
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XXIVe Hoofdstuk.
Deugden en gebreken der Turken. Misslag van eenige reizigers omtrent
de koleuren die de Christenen niet mogen draagen. Gebreken en
schoonheid der Turkinnen. Kleinachting en jalouzy der Turken omtrent
de vrouwen, enz.
Inborst der Turken
Na de voornaamste byzonderheden noopende der Turken zeden en gewoontens aldus
afgehandeld te hebben, zal ik dezelven tot een kort begryp gaan brengen, met
byvoeging van deze en geene dingen, welke den leezer niet onaangenaam zullen
weezen.
De geboorene Turken – want ik wil hier niet spreeken van degeenen die tot het
Turksche geloof overvallen +, welke meestendeel schelmen en booswichten zyn, en
niet getrouwer omtrent de menschen als zy omtrent God zyn geweest – zyn doorgaans
eerlyke lieden en gantsch niet bedriegelyk, zelfs ook niet ten opzichte der Christenen.
Want zy achten het niet geoorlofd een Christen meer als een Turk te bedriegen of te
besteelen, en indien de Christenen dikwils van hen gekneveld en tot deze en geene
dingen gedwongen worden, men moet het eer aan hunne onderlinge nydigheid en
aan den kwaaden aard der Jooden (welke menigmaal tot werktuigen dienen om de
Turken hier- of daartoe aan te dryven) als aan derzelver inborst toeschryven.
Zy zyn ook zeer godvruchtig, liefddadig, en yverig voor hun geloof; getrouw
omtrent hunne vorst (die zy een gantsch blinde gehoorzaamheid toedraagen, tot
zoverre dat zy niet schroomen op zyn gebod te sterven), niet twistig, heel sober in
spys en drank enz. Maar daarentegen ook zeer hoogmoedig, versmaadende in ’t
algemeen allerhande volkeren, inzonderheid die hunne wet niet en volgen, gelyk de
Christenen en de Jooden, welker eersten zy gemeenlyk (uit een soort van verachting)
tupek, en jouwer of ‘honden’ en ongeloovigen heeten.
Zy achten zich ook de dappersten van alle natien, doch deze hoedanigheid zou
hen van verscheidene betwist konnen werden, immers zo ze hunne stoutheid en
onverzaagdheid niet voor dapperheid willen doen doorgaan. En deze spruit uit geen
andere reden als uit het vast gevoelen ‘tgeen zy wegens de praedestinatie hebben,
die hen de pest niet doet vreezen. Voegt hierby dat zy gelooven, indien zy tegens de
vyanden van hunne godsdienst komen te sneuvelen, dat zy aanstonds alle
vermaakelykheden, welken Mahomet hen in zyn paradys belooft, zullen genieten.
Niettegenstaande dezen hoogmoed achten zy de Franken echter in verscheidene
zaaken meer als zichzelven, voornaamentlyk te Constantinopolen, daar de gestaadige
verkeering hen van derzelver bekwaamheden overtuigd heeft. Maar ’t gemeene volk
valt zeer onbeleefd, en dikwils moet men er groote baldaadigheden van verdraagen,
daar ook voor een gedeelte voet toe geeft dat zy ons t’elkens met een nieuwe snof +
van kleederen uit Christenryk zien komen, welke aperyen – want zy noemen ons
aapen zonder staarten – zy onnoodig achten, als komende met de mannelyke deftigheid
niet overeen. Maar inzonderheid hebben zy ’t op de hoeden gelaaden, die ze gestaadig
+ overgaan
+ model
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van ’t hoofd gooyen. Weshalven het niet veiliger is als dat men zich na ’s lands wyze
kleed. Doch hierover schiet my yts te binnen ‘tgeen ik hier tusschen moet voegen.

Misslag omtrent de koleuren die de Christenen niet mogen dragen
Eenige reizigers hebben geschreven dat een Christen geen witten
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tulband vermag te draagen (dat’s te zeggen een gantsch witten, zonder vermenging
van eenige andere koleuren) en indien hy daarmee gevonden wierd, dat hy óf Turksch
zou moeten worden óf zich tot de dood bereiden. ’t Is een misslag, want ik heb er
zelver mede na Ephesen en Constantinopolen gereisd, zonder datter my ymand over
gemoeid heeft; en wat de groene koleur belangt, de straf is er mede zo swaar niet
over als eenige wel schryven. + ‘k Heb ze van onze Christenen wel zien draagen.
Doch het is beeter gelaaten, om alle ongemakken voor te komen, want dat men zich
stellen wil tegens de manieren van een land daar men de gastvryheid geniet, is
onbetaamelyk.

Sodomie zeer gemeen onder de Turken; [neiging tot heimelijke
dronkenschap en tot geldzucht]
Boven de gemelde gebreken is de sodomitische zonde zeer gemeen onder de Turken,
en wort er zo weinig ontveinsd als elders de geoorlofde minneryen. Hunne liedtjes
hebben ook, behalven den wyn, geen ander onderwerp, zulks dat zy genoegsaam te
kennen geeven veel meer behaagen te hebben in deze beestachtige en onnatuurlyke
drift als in een natuurlyke vermenging met vrouwen.
Zy zyn ook doorgaans tot de dronkenschap genegen, als het maar heimelyk, en
zonder hunne achtbaarheid in gevaar te stellen, kan geschieden. En gelyk de kracht
van het geld hen niet onbekend is, word er een groote gierigheid in bespeurd, tot
zoverre, dat men alles door middel van penningen by hen teweeg kan brengen. En
by het slechter slag van volk heeft men er maar drank toe van nooden.

Gebreken der Turkinnen
Geen minder gebreken hebben ook de Turksche vrouwen, zynde onder anderen
gantsch niet werkzaam en zoekende maar middelen uit te vinden om hun vermaak
te neemen. Zy zitten – te weeten die van vermoogen zyn – den meesten tyd op de
sopha met malkander koffé te drinken, en brengen den dag dus in alle ledigheid door,
zonder eenige bezigheid ter hand te neemen.
Echter vind men er onder welke zeer fraay borduuren. ‘k Heb er kostelyke
schabrakken + af gezien, en neusdoeken die zo cierlyk, met veelerhande koleuren
van zyde en goud en zilver doorwrocht waren, dat men moeite zou hebben om ze in
Christenryk na te maaken.
Zy zyn ook geweldig hovaardig en konnen nooit kostelyk genoeg na hunne zin
gekleed gaan, zonder zich te bekommeren of het de gelegentheid wel medebrengt.
Ook is de kuisheid hunne grootste deugd niet, ’t zy dat er de kleinachting of de jalouzy
hunner mannen hen reden toe geeft, of dat zy er van natuuren de gesteldheid toe
hebben.
Immers wanneer ze de Franken op straat ontmoeten – te weeten als ze gelegentheid
hebben om uit te gaan, ‘tgeen er zelden genoeg aan toegestaan word – en dat ze
+ De groene kleur was voorbehouden aan de sjeriefen.
+ paardendekken

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

buiten het gezicht der Turken zyn, blyven ze staan om hen aan te spreeken, waartoe
zy de vriendelykste en dringendste woorden gebruiken, zeggende dat het hen hertelyk
leet is dat zy ongeloovigen zyn, dat zy zich om hen wel wilden laaten branden, enz.
Met byvoeging van zulke dartele beweegingen, dat men erdoor getroffen moet
worden, inzonderheid wanneer zy het swarte flours ‘tgeen zy voor ’t aanzicht draagen,
wegschuiven en de lonken hunner oogen (welken zy gemeenlyk zeer schoon hebben)
met hunne vriendelyke woorden en geile gebaarden tesamen paaren.
’t Is my meer als eenmaal gebeurd, en derhalven kan ik met eenige zekerheid van
hunne bekoorlykheden spreeken. Zy vallen + zeer blank – daar niet weinig toe helpt
dat zy byna nooit van zon of lucht bescheenen worden – en voegen ook noch de
konst by de natuurlyke schoonheid, kemmende de winkbrauwen en het hair der
oogleden met een swartachtig goed, surme geheeten, ‘tgeen zy zich inbeelden eenige
bevalligheid by te zetten. En inderdaat, ‘k zou mee van dat gevoelen zyn. De nagels
der handen worden mede met een donkerroode verw, welke zy

+ zijn
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elhanna noemen, geschilderd. En het gantsche lighaam, waaraan men zelden eenig
uiterlyk mangel kan bespeuren, is zo zuiver en rein, ter oorzaak dat zy ten minsten
tweemaal ter week in ’t bad gaan, datter de vrouwen in Christenryk, ja zelfs ter
plaatsen daar de huizen als afgoden gediend werden +, voor zouden moeten wyken.

Kleinachting en jalouzy der Turken omtrent de vrouwen
Niettegenstaande alle deze bekoorlykheden hebben er de Turken echter gantsch geen
achting voor, houdende hen nauwelyks voor redelyke dieren. Zy gelooven ook niet
dat de vrouwen in het paradys zullen komen en laaten niet toe dat ze in de mosqueën
gaan, om hen in hunnen aandacht niet hinderlyk te weezen.
Ondertusschen – hoewel ze zo zeer veracht zyn, en dat de Turken tot boeting
hunner minnelusten zich meer van jongens en jongelingen als van hunne eigene
vrouwen bedienen – zyn zy er echter zo jaloursch op, en hebben zulk een wantrouwen
wegens de swakheid van het vrouwelyk geslacht, dat ze zich van geen mansperzoon
mogen laaten zien, zelfs niet van d’aldernaaste bloedverwanten. En een vrouw die
haar aanzicht, of slechts haare handen, ontdekt toonde, zou voor eerloos gehouden,
en met stokslagen op de billen gestraft worden.
Nooit gaan zy ter markt, en komen ook byna nooit op straat, als om in ’t bad te
gaan. Maar aan hoe grooter van staat getrouwd, hoe ongelukkiger ten opzichte der
vryheid, want die hebben baden in huis en laaten hunne vrouwen door gelubden
bewaaren, zulks dat ze geen voorwendingen weeten uit te vinden om zich eens te
verlustigen.

+ Versta: waar de badhuizen zeer vaak bezocht worden.
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XXVe Hoofdstuk.
Misslag der reizigers omtrent de gestudeerde Turken en Turksche
doctoren, astrologisten en poëeten. Vreemde manieren van visschen.
Menigvuldige branden te Constantinopolen, enz.
Ik meende alles onder algemeene hoofdstukken te begrypen, doch dewyl eenige
dingen er niet wel onder begreepen konden worden, of liever vermits men zich door
de menigvuldigheid dikwils in de zaaken verward, en derhalven zommige vergeeten
zyn, zal ik er hier een van eenige afgezonderde stukken maaken.

Misslag der reizigers omtrent de gestudeerde Turken en Turksche doctoren
Eenige reizigers, niet genoegzaam in de zaaken der Ottomannische heerschappy
ervaaren, hebben ons nagelaaten dat er onder de geboorene Turken geene gestudeerde
lieden of doctoren zyn. Weshalven zy zich, by voorvallen van ziekte, van Christenen
of Jooden zouden moeten bedienen, of ook wel van den eenen of anderen slaaf die
de bekwaamheid heeft om de doctoraale rol te speelen. Ik kan dit niet tegenspreeken,
als hebbende by ondervinding geleerd dat het er zodanig mee gelegen is.
Maar echter heeft men in verscheidene steden geboorene Turken welke kennis
van de geneeskunde hebben, gelyk ook van de chirurgie of ‘heelkonst’, en deze
gebruiken tot het aderlaaten zeer goede lancetten die zy uit Persien krygen. ’t Geen
derhalven van scherp gesleepene spykers en puntige rieten gezegt word, kan waar
weezen, doch het moet by gebrek van beeter gereedschap geschied zyn, of noch
mogelyk noch hier of daar geschieden. Maar te Constantinopolen en in de groote
steden geloof ik niet dat men zich met zulke kreupele instrumenten behoeft te
behelpen.
Voor de hoofdpyn, gelyk ze in veele dingen met d’onze verscheelen, maaken ze
een opening ter plaatse daar ze de pyn gevoelen, en leggen, nadat er een zekere maat
van bloet is uitgeloopen, wat katoen erop om de wond te stoppen. Zy bedienen zich
ook by verscheidene gelegentheden van het vuur, te weeten met een brandende lont
of yts diergelyks tegen het zieke deel te houden. Doch ’t is niet buiten gevaar, en
meenig heeft er groot ongemak af gekreegen.

Astrologisten en poëeten
Behalven de studie der medicynen vind men er ook die zich in d’astrologie of
‘starrekunde’ oeffenen, maar zelden ziet men dat ze zich tot andere wetenschappen
benaarstigen, houdende zich vernoegd met leezen en schryven te leeren. Of indien
ze wetgeleerden trachten te worden, bevlytigen zy zich om den alkoran, daar al hun
geestelyk en wereldlyk regt in begreepen is, te konnen uitleggen.
Veele begeeven zich tot de poëzy, daar ze tamelyke meesters in zyn. Maar gelyk
de Turksche taal niet zeer ryk is, maakt het Persiaansch het meeste gedeelte van
hunne gedichten en liedjes.
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Vreemde manieren van visschen
Onder de bezigheden daar de Turken zich bywylen mee verlustigen, hebben ze een
vreemde manier van visschen, welke by nacht, en met vuur, geschied. Achter aan de
schuit word een yzere rooster gehecht waarop zy gestadig eenig hoy of takkebosschen
branden om een groote vlam te maaken. De visch, serdelle genaamd (van gedaante
omtrent als de sprot) vergaapende zich aan deze vlam, komt er in menigte na toe
schieten en valt onverhoeds in het net ‘tgeen achter de schuit legt. Op deze wyze
word er een ongeloofelyk getal gevangen.
’t Geschied ook noch op een andere manier, te weeten met een vork, gelyk by
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ons de aal word gesteeken. Zy leggen de rooster voor over de schuit en vangen aldus
verscheidene soorten van visch, gelyk ik ettelyke reizen, op d’oorlogschepen te
Smirna zynde, gezien heb, alwaar wy ook met de sloep dikwils van hen gingen
koopen.

[Menigvuldige branden in Constantinopel: oorzaken en bestrijding]
Gelyk de huizen in Constantinopolen meestendeel van hout gemaakt zyn, en dat de
Turken omtrent dusdanige dingen vry wat onachtzaam vallen, is men er dikwils brand
onderworpen. By welke gelegentheid, inzonderheid als de wind wat sterk is, vermits
er de straaten zo geweldig eng zyn, somtyds verwoestingen veroorzaakt worden dat
men ze niet zonder schreyende oogen kan aanschouwen.
Terwyl ik te Galata woonde, heb ik ettelyke maalen dit ongeluk binnen
Constantinopolen zien ontstaan. Onder anderen wierden er eens omtrent de vyfhonderd
huizen door verslonden, en indien het wat harder gewaait had, zou het er op ver na
niet by gebleeven hebben. ’t Verbeeldde zich te Galata – alwaar ik op een der hoogste
huizen geklommen was – in een afgrysselyke gedaante, en niet anders dan of er een
gantsche gemeene stad in volle vlam stond.
Om den loop van het vuur te stutten worden de gebuurige huizen – en somtyds
twintig of dartig huizen hooger als daar de vlam gevat heeft + – onder de voet gehakt.
Dat’s te zeggen dat men er zo hoog een aanvang mee begint te maaken, want men
hakt niet verder onder de voet als ’t van nooden is. Tot dezen arbeid zyn zekere lieden
gesteld, baltadgis of ‘byldraagers’ geheeten, welke van den Grooten Heer daar een
zekere bezoldiging voor genieten, en dezen dienst met hunne bylen verrichten.
Onderwyl, opdat de vlam gestut en de gebuurige huizen zo veel als ’t mogelyk is
gespaard mogen worden, moeten de sakkaas of ‘waterdraagers’ (lieden die zich
geneeren met het water dagelyks in loeders of ‘lederzakken’ door de stad te koop te
brengen) gestadig water aanhalen, en aldus word men eindelyk meester van den
brand.
’t Is waar dat de huizen meestendeel kleyn zyn en derhalven met weinig kosten
weder opgebouwd konnen worden, maar men heeft voorbeelden dat er tien- à
twaalfduizend zo huizen als winkels op eene reis door het vuur zyn vernield.

+ Namelijk in de benedenstad.
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XXVIe Hoofdstuk.
Byzonderheden wegens de jagten van den Grooten Heer. Koetzen by
denzelven op de reis gebruikelyk. Vermomming om goede order te doen
onderhouden. Dienst ter tafel. Gehoor van gezanten. Persoon, en
zoonen van den Grooten Heer. Wyse van zyne hulding. Eerbiedigheid
en getrouwigheid der Turken omtrent de Ottomannische stam, enz.
Dewyl ik ook, na de voornaamste byzonderheden dezer volkeren afgehandeld te
hebben, wel yts van derzelver vorst diende te zeggen, zal ik er dit hoofdstuk mee
beslaan, doch alleenlyk melden ‘tgeen van anderen óf achtergelaaten óf niet geweeten
is.

Jaarlyksche algemeene jagt van den Grooten Heer
Buiten de vermaakelykheden welke den Grooten Heer in zyn serrail geniet, verlustigd
hy zich dikwils met de jagt, zo met de valken als met de lange honden. + Eenmaal
des jaars word er een algemeene jagt aangesteld, en ten dien einde een omvang van
vyf of zes dagen reizens genomen, in welke de landzaaten +, van de dorpen
opontbooden – want niemand is by deze gelegentheid uitgezonderd – allengskens
inkrimpen, besluitende het wild aldus hoe langer hoe enger. Eindelyk, als het nu
altemaal in een kleinen omvang by malkander is gedreeven, zet zich de keizer in het
midden op een verhevene plaats en schept zyn vermaak in hetzelve met stokken te
zien doodslaan, ‘tgeen ten opzichte der wilde swynen dikwils zo heel gemakkelyk
niet toegaat.

Gewoonlyke jagt
De gewoonlyke jagt, die byna alle weeken geschied, voornaamentlyk in het
wintersayzoen, duurt gemeenlyk van des morgens tot des avonds. De vorst, verzeld
door eenige zyner jaagermeesters en vyftig à zestig bostangis of ‘tuinlieden’, zet het
dan aan op haazen, vossen en wolven, of ook wel (met de valk) op faizanten en
patryzen.

Koetzen op de reis gebruikelyk
Als den Grooten Heer op de reis is, bedient hy zich van een zekere zoort van koetzen,
rondom met jalousias of ‘gevlochten tralywerk’, opdat degeenen zyner bywyven
welke hem verzellen, het vermaak mogen hebben van alles te konnen zien, zonder
zelve gezien te konnen worden.
+ hazewindhonden
+ bewoners
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Vermomming van den Grooten Heer, om goede order te doen onderhouden
Dikwils gaat hy in onbekende kleeding langs de straat om te zien of ‘tgeen hy
verordend heeft wel behoorlyk nagekomen word, en in geval van het tegendeel doet
hy degeenen welke zich ergens in vergrypen, aanstonds na verdienste straffen. Ten
welken einde hy zich, op een afstand van ettelyke treden, door uitvoerders zyner
geboden doed volgen.

Dienst ter tafel
De spys word den Grooten Heer opgedischt door zynen opperkok, met eene schotel
t’evens. + Hy zit op de Turksche wys en heeft een prachtige geborduurde doek voor
zich leggen om zyne kleederen niet te bevlekken. Een andere van de zelve stof, die
hem over den arm hangt, diend hem tot een servet.
De schotelen zyn van Chineesch aardwerk of porcelein, of ook wel van gezegelde
aarde, + welke men zegt goed te zyn tegens het vergift. Eenige willen dat hy bywylen
uit goudene schotels gediend word, ‘tgeen ik echter niet al te wel kan aanneemen
want het word by de Turken voor zonde geacht uit goud of zilver te eeten. Dit is ook
d’oorzaak waarom zy niet als houte lepels gebruiken. Zyn drank is gemeenlyk serbet,
vermengd met amber de gris. +
Buiten op zyne lusthuizen word de keizer altyd uit porceleyn

+ tegelijk
+ De terra sigilata.
+ Ambre gris is een zekere geurstof.
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gediend, en is ook het zelve gebruikelyk omtrent gezanten van uitheemsche vorsten,
wanneer zy, eer ze ter gehoor van den vorst opgeleid worden, door den primo vizir
in de zaal van den divan onthaald worden.

Gehoor van gezanten
d’Audientie is zeer kort, en worden door de ambassadeurs maar de credentiaalen of
‘geloofsbrieven’ overgeleverd, en wyders de zaaken met den vizir behandeld. By
deze gelegentheid, te weeten als er gehoor aan een gezant verleend word, geschied
ook dikwils de betaaling aan de krygsmacht, opdat de grootsheid van het
Ottomannische ryk tentoongesteld moge werden.
Geduurende de maaltyd van den Grooten Heer is er een doodelyke stilte die niet
gestoord word als door de grillen en snaakeryen, welke de bootzemaakers – waarvan
er een tamelyk getal aan het hof is, en die zich om ’t zeerst tot het vermaak van den
vorst beyveren – bedryven.

Persoon, en zoonen van den Grooten Heer
Toen ik eerst in Constantinopolen was gekomen, had ik geen grooter nieuwsgierigheid
als om den monarch van dat wydluftig keizerryk te zien, en hebbende verstaan dat
zulks des vrydags (de sabbath der Turken) kon geschieden – als zynde hy dan gewoon
zyne godvruchtigheid te gaan pleegen – nam ik, verzeld van maar eenen vriend, hem
waar omtrent de Validér, een mosqueë of kerk, door zyne moeder gesticht, in dewelke
zy in een zeer kostelyke kapel begraaven legt.
Wy zagen hem voorby ons heen ryden, zittende op een schoon bruyn paard, zonder
eenig gevolg als van drie voetknegten. Ook was er niemand omtrent die het oogmerk
had, daar wy om gekomen waaren, weshalven wy hem op ons gemak konden bezien,
zonder echter te laaten blyken dat onze nieuwsgierigheid zich daartoe strekte, waarom
wy dan ook een kalpak of ‘bonte muts’ gelyk de Grieken draagen, opgezet hadden,
daar de Franken anders gewoon zyn met hoeden te gaan.
Zyn gestalte was middelmaatig, de koleur bruin, de baard weinig, en den ouderdom
omtrent veertig jaaren. Hy was vader van twee zoonen, welke hy overal met zich
nam, zo op de jagt als in andere gelegentheden, behalven als hy zich met eenige
zyner vrouwen ging verlustigen. d’Oudste was zestien à zeventien jaaren, kloek en
sterk van lighaam; de jongste daarentegen heel tenger, doch minlyker.

Hulding
By de komst van een nieuwen keizer tot het ryk is het gebruikelyk, dat hy zekeren
dag steld op denwelken hy zich te water na de mosqueë van Prup,[BA/72] gelegen aan
het einde van den ingang der haven, doed voeren. By deze mosqueë heeft men een
klooster, en in het midden van hetzelve een verhevene plaats van marmersteen,
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rustende op eenige kolommen van dezelfde stoffe. De vorst hierop gesteegen zynde,
word hem na eenige gebeden en plechtigheden door den moufti het swaard aangegord,
waarna hy met al zyn gevolg te paard zyne intreede te Constantinopolen doed, rydende
wyders tot aan het serrail, aan de poort van hetwelk een yder aftreed, behalven den
keizer, die na binnen ryd en niet eer afstygd voordat hy aan het eind van het tweede
hof gekomen is, binnen welkers omvang niemand, als den vorst alleen, zich te paard
mag vertoonen. En word deze plechtigheid hier te lande gehouden voor ‘tgeen by
de koningen in Christenryk de hulding is.

Eerbiedigheid en getrouwigheid der Turken omtrent de Ottomannische
stam
Sedert dat dit ryk aan de Ottomannische stam is gekomen, is het er nooit weder van
afgeweeken. Ook is dezelve in zulk een groote eerbiedigheid onder de Turken, dat
zy niet zouden durven denken om ymand, tot nadeel van den wettigen erfgenaam,
op den throon te verheffen. Maar indien d’afkomelingen van die stam t’eeniger tyd
zouden komen t’ontbreeken, zoude de kroon, na ik my heb laaten zeggen, aan den
Tartarischen cham vervallen.
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Nooit ziet men hier d’onderdaanen eenige ongetrouwheid of verraadery omtrent
hunnen vorst pleegen, en ik geloof ook niet – hoewel ze vry gierig vallen – dat zy er
met geld of andere diergelyke middelen toe te brengen zouden weezen. ’t Waar te
wenschen dat men het tegendeel niet van de Christenen konde zeggen.
Ook zyn zy getrouwer als deze omtrent hunnen godsdienst, want hoewel er
voorbeelden zyn van Turken welke het Christen geloof hebben aangenomen, zyn ze
niet zeer menigvuldig, en daar moeten zeer kragtige redenen weezen om hen zo verre
te brengen. De Christenen daarentegen in die landen, indien zy er eenig voordeel uit
weeten te beoogen, vallen dikwils met weinig bekommering tot het Mahometaansche
geloof over, hoewel zy het nooit tegens hunne wil behoeven te doen, en dat de Turken
ook alsdan minder achting voor hen hebben als dat zy by hunnen godsdienst blyven.
Want d’ondervinding heeft hen geleert, dat men niet veel goeds moet verwachten
van ymand die zynen God niet getrouw is.
‘k Heb er, zo tot Constantinopolen als elders onder de Ottomannische heerschappy,
meer als een voorbeeld van gezien, en die er anders van spreeken, hebben niet veel
kennis van zaaken.
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XXVIIe Hoofdstuk.
Byzonderheden wegens des Grooten Heers krygsmagt, en ‘tgeen daartoe
behoord.
Krygsmagt van den Grooten Heer
Dewyl een zo wydluftige heerschappy als de Turksche niet zonder een kloek getal
van krygsbenden kan bestaan, onderhoud den Grooten Heer zowel in tyd van vreede
als oorlog een menigte van voet- en paardevolk, welke alle twee maanden hunne
bezolding ontfangen. ’t Voetvolk is verdeeld in verscheidene lighaamen, als daar
zyn de kapidgis, de solaques, de janitsers, enz.

Kapidgis
De kapidgis, zoveel gezegt als ‘poortbewaarders’ ter oorzaak dat zy de poorten van
het serrail bewaaren, maaken een getal van over de drieduizend, en staan onder een
hoofdman die den naam van kapidgi-bachi [BA/73] voert. Deze houden zich by veele
gelegentheden als in audientien van ambassadeurs enz. omtrent de persoon van den
Grooten Heer, en zyn ook buiten Constantinopolen d’uitvoerders van zyne
dood-besluiten. Want als er een hoofd van den eenen of den anderen rampzaligen,
die het ongeluk gehad heeft om den vorst te mishagen, gehaald moet worden, geschied
het door een kapidgi. Zy dragen, om van de andere krygslighaamen onderscheiden
te werden, een zeekere zoort van spitze mutzen.

Solaques
De solaques zyn eigentlyk de lyfwachters van den Grooten Heer en houden zich
omtrent hem, wanneer hy door de stad gaat. Hunne wapenen zyn pyl en boog, en
hunne mutzen mede spits, doch op een andere wys, en met pluymen vercierd. Zy
voeren dezen naam, die ‘slinksen’ + beteekent, ter oorzaak dat, als zy die zich aan de
regterzyde van den Grooten Heer bevinden, moeten schieten, de pees met de
slinkerhand trekken, teneynde den vorst den rug niet toe te keeren.[BA/74]

Janitzers
Doch de voornaamste van het voetvolk zyn de janitzers, bestaande ten deelen uit
tribuyt-kinderen en voor een gedeelte uit vrywillige verloochenden, waarvan er zeer
veele onder zyn, doch weinig geboorene Turken. + Dit lighaam is zeer magtig, tot
+ linkshandigen
+ Zie ook hofdstuk IX over dit onderwerp.
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verwonderens toe eenig, en heeft groote privilegien en voorrechten, weshalven zy
van een yder ontzien en ge-eert zyn.
’t Maakt hen ook vry baldadig en doet hen dikwils vervaarlyke ongeregeldheden
aanrechten. Ondertusschen durft er niemand, op straf des levens, de hand aan leggen,
dan alleenlyk hunne officiers. Zy daarentegen vermogen, doch echter zonder reden,
allerhande soorten van menschen te slaan, daar de arme Grieken dikwils het gevoel
af hebben, gelyk ik meenigmaal aan zeer lichte (of gemaakte) oorzaaken gezien heb.
De consuls en ambassadeurs hebben er gemeenlyk in hunne huizen, welke zy langs
de straaten voor haar doen gaan. Die ook bekommerd is van in of buiten de stad door
de moedwil der Turken beleedigd te zullen worden, voorziet zich met een janitzer,
welke met een swaare stok in de hand vooruit gaat en dengeenen in wiens dienst hy
voor dien tyd is, tegens alle overlast beveylicht.
’t Getal der janitzers van de Porta + word over de twaalfduizend geschat. Zy woonen
voor het meeste gedeelte in twee groote gebouwen, begrypende honderd-en-zestig
odas of ‘kamers’, in welker yder zich omtrent veertig onthouden, in eenige meer, in
andere minder. ’t Staat hen vry, zo ze begeeren, elders hun verblyf te neemen, doch
zy worden echter onder deze of

+ Het Turkse hof (serrail).
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geene oda gereekend, even of elke oda een rot of corporaalschap was.
Zy hebben verscheidene officiers, en tot opperhooft den janitzer-aga die in zeer
groot aanzien is. Hunne bezolding is van drie tot zes aspers ’s daags, en word een
asper verhoogd t’elkens als er een nieuwe vorst op den throon komt te klimmen.
Yder asper nu maakt ruim drie deuyten.

Arapes
De arapes, een ander soort van voetknechten, zyn zeer oude benden, al vóór de
janitzers opgerecht, doch waaren eygentlyk pioniers of schansgravers, en derhalven
ook in geen groote achting.[BA/75]

Gebedis, topdgis, enz.
Meer andere, als de gebedis of ‘harnasveegers’, de topdgis of ‘konstapels’ enz.
behooren ook nog tot de krygsmacht te voet, doch ik zal my vernoegen met van de
voornaamste gesprooken te hebben, en tot de Turksche ruytery overtreden.

Espahis
De gemeene ruyters zyn d’espahis, welker lighaam mede zeer talryk is. Zy worden,
zowel als de voetknechten, om de twee maanden betaalt en trekken een bezolding
van vyftien tot veertig aspers ’s daags, d’eene meer, d’andere minder, na dat + ze
lang of kort in den dienst van den Grooten Heer zyn geweest.
Zy zyn verdeeld in regimenten, welke yder een vaandel van byzondere koleur, en
yder een byzonderen hoofdman hebben die zy euluk-agasi heeten. Deze zyn eygentlyk
bezoldigde ruyters, en derhalven in een gestadigen en dadelyken dienst.
Maar men heeft noch een andere zoort van espahis, welke in plaats van bezoldinge
een timar hebben, waarvan zy ook timar-spahis geheeten worden. ’t Is zoveel als
een commandery daar zy d’inkomsten af genieten en die hen gemeenlyk op
overwonnen landeryen betekend word. + Zy staan onder den Sangiakbey, of ‘heer
van den oord’ daar hunne commanderyen gelegen zyn, onthouden zich ook den
meesten tyd op dezelven, en treeden niet in dienst dan als zy door den Grooten Heer
ontboden werden, wanneer zy gehouden zyn hem met een zeeker getal van ruyters
(na dat + men oordeeld dat hunne timars konnen veelen) by te springen.[BA/76]

Muteserakas
+ naargelang dat
+ in veroverde gebieden worden toegewezen.
+ naargelang dat
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Noch zyn er onder de Turken veele lieden van vermogen welke mede voor een zoort
van krygsknechten gereekend worden, maar zy zyn niet gehouden ten oorlog te
trekken, of den grooten Heer, die hun opperhoofd is, moet persoonelyk medegaan.
Deze werden mutesarakas genoemd, een zeekere weerdigheid, daar men mee voorzien
moet wezen om het gouvernement van eenige plaats te bekleeden.

[Financiering van de krijgsmacht]
Hoewel den Grooten Heer tot het dragen van deze lasten jaarlyks swaare sommen
gelds moet uitschieten +, word er egter niet altyd evenveel by verlooren. Want hy is
erfgenaam van alle degeenen welke –gedurende hun leven bezolding van hem
genooten hebbende – zonder kinderen komen te sterven. En indien ze niet als dochters
nalaten, treed hy – als zoon – voor twee darde deelen in d’erfenis.

+ besteden
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XXVIIIe Hoofdstuk.
Zegenpraalende intrede van den Grooten Vizir, wegens de verovering
van Segryn in Muskovien. Gevaar van den resident Coljers en zyn
gevolg door de onvoorzichtigheid eeniger zyner dienaars. Vuurwerk
voor den Grooten Heer ontsteeken, enz.
[Overwinningsparade van de Grootvizier in Constantinopel]
Onder alle de gedenkweerdige dingen welke ik te Constantinopolen gezien heb, moet
ik ook niet vergeeten de zegenpraalende intrede van den Grooten Vizir Kara Mustapha
bassa. Hy keerde weder van Segryn in Muskovien, welke plaats hy veroverd had.[BA/77]
’t Gerucht liep dat er den Grooten Heer zelve by zou wezen, ‘tgeen derhalven te
grooter nieusgierigheid verwekte. Doch het wierd onwaar bevonden.
Ik begaf my dan, op d’aanbieding van den heer Coljers, doenmaals resident doch
kort daarna ambassadeur wegens Haar Hoogmogende aan de Porta, + welke van
voornemen was zich met zyn gantsche gevolg ten dien eynde na Constantinopolen
te vervoegen, onder hetzelve. + Wy vertrokken omtrent twee uuren voor den
morgenstond uit Pera en namen ons verblyf in een straat, daar den heer resident
uitdrukkelyk een huis voor zich en zyn gevolg had doen bereyden, ter oorzaak dat
er de vizir met zyn krygsvolk door most trekken.
d’Intrede geschiedde omtrent drie uuren voor den middag en was zeer lustig.
Vooraan kwam de ruytery heel geestig en half op zyn antyks toegerust, zynde de
meeste bovenkleederen van verscheyde koleuren, altemaal van zeer kostelyke zyde,
en de monteeringe + ongemeen rykelyk, welke verscheidenheid van koleuren, zo
misselyk + door malkander geschakeert, een aangename vertooninge maakte.
’t Voetvolk, meestendeel janitzers, deed zich ook heel cierlyk op, hebbende zich
op een zo vreemde wys toegetakeld dat ik lust kreeg om er eenige van te teekenen,
daar ik gelegentheid toe had, dewyl zy nu en dan, ter oorzaak van het groot getal,
genootzaakt waaren stil te blyven staan. Boven allen behaagde my een kok van den
Grooten Heer, zeer geestig rondom het lyf behangen met eenige snuysteryen van
zilver, mitsgaders een meenigte van bellen en koksgereedschap, daar hy door de
schielyke en geweldige beweeginge van zyn lighaam, vermengt met zyn vervaarlyk
schreeuwen en juychen, een vreemd geluid mee maakte. Van plaats tot plaats, tusschen
de benden, wierden verscheyde dingen gedragen, als tulbanden van de voornaamste
hoofdofficieren, enz.
’t Getal der krygslieden in ’t geheel wierd geschat op omtrent vyftigduyzend
perzoonen, weshalven al vry wat tyds verliep, eer de gantsche sleep voorby getrokken
was. ‘k Had er groot genoegen in, doch dit alleen mishaagde my, dat er
(voornamentlyk onder het voetvolk) gantsch geen ordre gehouden wierd, loopende
bywylen als een koppel schaapen door malkander, zonder ryen of gelederen in acht
te nemen of door ymand hierover bestraft te werden. d’Uitgelatene blydschap wegens
+
+
+
+

Het Turkse hof (serrail).
Bedoeld is dat De Bruyn zich onder het gevolg van Coljers bevond.
uitrusting
grillig
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hunne overwinning maakte hen verwilderd en zou hen ook mogelyk niet veel na
hunne bevelhebbers doen luysteren hebben. De strengheid der krygstucht heeft by
zodanige gelegentheid geen plaats onder de Turken.

Gevaar van den resident Coljers en zyn gevolg, door d’onvoorzigtigheid
van eenige zyner dienaars
Maar d’onvoorzichtigheid van eenige der dienaars van den heer resident zou ons dit
vermaak haast zeer duur hebben doen betaalen. Gaande na de plaats daar wy onze
barken hadden gelaaten, teneynde
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weder na Pera te keeren, ontmoeteden wy in een straat alwaar een der voornaamste
Turken zyne wooning had, zommige van desselfs bedienden aan de voorpoort; welke
ziende zulken gezelschap van Franken (en daaronder mevrouw de gemalin van den
heer resident) op zyn Hollands gekleed, ons eenige scheldwoorden na het hoofd
smeeten.
Twee of drie der domestyken, redelyk bestooven + en derhalven vry wat onbedachter
als anders + wel geweest zouden zyn – want in Constantinopolen moet men voor deze
dingen doov wezen – namen de vrymoedigheid (steunende op het gezag van hunnen
heer) van hen op de zelve wys te antwoorden. De Turken vloogen daarop na binnen,
kreegen + eenige stokken die ze altyd by der hand hebben, en kwamen daarmee op
ons af. Dit veroorzaakte een groote verbaastheid. +
Den heer Coljers, die de landaard by ondervinding had leeren kennen en derhalven
wist van wat nasleep dit werk zou hebben konnen wezen, voegde zich met groote
voorzichtigheid tusschen beyden, en trachtte hunne gramschap te stillen met de schuld
op d’onwetendheid van zyne dienaars te leggen. Mevrouw zyne gemalin benevens
mejuffer Clara, hunne dochter die de Turkse taal zeer wel verstaat en op de Turksche
wyze gekleed was, voegden haar minnelyke woorden by die van den heer resident,
en brachten zo veel teweeg op het verbitterd gemoed der Turken, dat zy zich eindelyk
lieten gezeggen en ons met vreede onzen weg vervolgen, niet weinig verheugd dat
wy er zo gelukkig afgekomen waaren.
Hier zag ik by ondervinding, niettegenstaande ‘tgeen ik van de janitzers en het
groot ontzach ‘twelk men hen toedraagd, gezegt heb, hoe weinig zy zomtyds konnen
uitrechten. + Want de Turken luisterden er zo weinig na alsof zy er niet eens by
geweest waren, en verre van hunne stokken te gebruiken, gaven zy de beste woorden
die ze geleerd hadden. Doch ik moet ook dit tot hunne verschooning zeggen, dat ze
wel voorzagen, indien wy handgemeen waren geworden, dat ons leven door de groote
toevloeying van andere Turken in een baarblykelyk + gevaar geweest zou zyn.
Dit voorval deed my het besluit nemen van nooit meer in het toekomende met zo
sterken gezelschap het een of ’t ander te zullen gaan bezichtigen.

Vuurwerk voor den Grooten Heer ontstoken
Met veel minder gevaar, hoewel op een periculeuse post, + woonde ik ook by het
vermaak van een vuurwerk, ‘tgeen door twee myner vrienden, uitdrukkelyk ten dien
einde van Smirna gekomen, tot verlustiging van den Grooten Heer vervaardigd was.
’t Geschiedde by gelegentheid dat zy te Smirna eenige vreugdeteekenen van die
natuur + over de vreede tusschen de Franschen en de Hollanders hadden aangerecht,
welke den Turken zo wel bevielen dat er zelfs het gerucht ter ooren van den Grooten
+
+
+
+
+
+
+
+

boven hun theewater, dronken
Versta: als ze anders.
grepen, pakten
verbouwereerdheid
Zie hoofdstuk XIV, f. 119.
overduidelijk
op een riskante plaats
Versta: vuurwerk.
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Heer af geraakte. De vorst, van natuure nieuwsgierig, deed hen aanstonds ontbieden
opdat hy ook yts diergelyks van hunne konst mocht zien.
’t Vuurwerk vervaardigd, en de tyd om het aan te steeken bestemd zynde, maakte
ik my gereed om er mede het plaizier van te hebben, temeer dewyl er zeer zelden
gelegentheden voorkomen, dat men omtrent eenig lusthuis van den Grooten Heer,
wanneer hy er zich met eenig zyner sultanes bevind, vermag te naderen.
Een der vuurwerkers, die het cancelierschap der Hollandsche natie te Smirna
bekleedde, was weder derwaarts vertrokken, zulks dat de gantsche zorg nu op den
anderen alleen, Rogier van Cleef geheeten, berustte. Wy begaven ons dan des avonds
in de bark en roeiden tot voor het Spiegel-serrail, zynde een lusthuis van des Grooten
Heers bywyven.
Op het gebod van den vorst maakte men zich gereed. Ondertusschen plaatste hy
zich met de sultana of ‘keizerin’ op de sopha om het ontsteeken der vuurwerken
door de vensters t’aanschouwen.
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De nieuwsgierigheid of ik ook mogelyk yts zou konnen zien, deed my d’oogen
nergens anders na wenden. Wy lagen dicht genoeg, zulks dat men bequamelyk de
stemmen kon ondescheyden, zynde altemaal (uitgezonderd die van den Grooten
Heer) vrouwelyke, waaruit ik dan besloot dat deze stoet van dames welke rondom
de sopha stonden, van het gevolg der sultana moest zyn. Doch dewyl het licht niet
groot genoeg was, kan ik niet zeggen yts anders daarvan gezien te hebben als een
gewemel en het geflikker der kostelyke kleederen.
Wat het vuurwerk belangt, ’t was schoon, en moet de juffers van het serrail heel
wel behaagd hebben, want op yder slag der waterballen, welke by de Turken niet in
gebruik zyn, ontstond een geschater van lagchen, gelyk ook op het slaan van de
slag-swaarden daar twee van ’t gezelschap meesterlyk mede speelden. Een gedeelte
der bostangis onthield zich middelerwyl + aan de waterkant om te bezorgen dat er
geene onordentlykheden + mochten gepleegd werden.
Mogelyk – hoewel ik by deze gelegentheid niet al te veel gezien heb – zal het
niemand licht gebeuren zo veel te zien, want dusdanige dingen komen zeer zelden
voor te vallen.

+ intussen
+ wanordelijkheden
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XXIXe Hoofdstuk.
Bedrieglykheid der Grieken. Hoofdgeld der manlyke kinderen.
Gebreken der Griekinnen. Gevaar der Franken van met dezelve te
verkeeren. Straf der Griekinnen die zich in hoerery verloopen. Vreemde
liefde-teekenen der Grieksche jongelingen. Het trouwen der Grieken.
Jong Joodsch huwelyk.
Bedrieglykheid der Grieken
Eer ik de stad Constantinopolen verlaat, moet ik noch eenige dingen wegens de
Grieken aanteekenen. Zy verscheelen wat hunne zeden belangd weinig van de Turken,
dog zyn op ver na zo oprecht niet, weshalven men, als men ytwes met haar te
verrichten heeft, op zyn hoede moet wezen om door hunne arglistigheid niet
bedroogen te worden.
Wyders vind men er niet de minste schaduwe van die deftigheid en wetenschappen,
waardoor zy eertyds zo vermaard zyn geweest, haare geleerdheid zynde verkeerd in
domheid daar men naauwlyks weerga van zoude kunnen vinden. Doch men moet dit
tot haare verschooning zeggen, dat het jok daar zy onder zuchten, al het vuur van
haar verstand uitdooft. Ook zoude men beswaarlyk eenige natie vinden die niet veel
van haar luyster zoude verliezen, indien zy de geweldenary van de Ottomannische
heerschappy zo gevoelig moest beproeven, waarvan wy in het dertiende hoofdstuk
al eenigzints gemeld hebben.

[Hoofdgeld der manlijke kinderen]
Alle de manlyke kinderen van de Grieken – gelyk ook van de Jooden – welke
onderdaanen van den Grooten Heer zyn, moeten, tot den ouderdom van veertien
jaaren gekoomen zynde, een zeeker hooftgeld betaalen, ‘tgeen zy harache of haradge
noemen. ’t Bedraagd jaarlyks vier piasters, zynde omtrent 10 guldens. Doch degeenen
welkers rykdommen bekend zyn, betaalen gemeenlyk eens zo veel. + Van deze
schatting is niemand uitgezonderd, hoe arm hy ook mag wezen, uitgenomen die
onder de protectie van eenige ambassadeurs zyn. Doch om malkander te verlichten
gebeurd het wel, dat de Jooden in eenige steden een zeekere zomme gelds in ’t
algemeen uitmaaken, daar dit hoofdgeld uit betaald kan worden. Maar ik heb nooit
gehoord dat de Grieken die liefddadigheid voor malkanderen hebben (mogelyk by
gebrek van vermoogen), waardoor dan – dat te beklagen is – diegeenen die het niet
konnen betaalen, zomtyds genoodzaakt werden tot de Mahometaanen over te vallen.
+

Veele gelooven dat derzelver eerstgeboorene zoonen janitzers van den Grooten
Heer moeten wezen, doch het is onwaar, en nooit in gebruik gestelt geweest als doen
de Turken Constantinopolen eerst hadden ingenomen. Maar in afgelegene plaatsen
werd getuigd dat door de Turken de zoonen van de Grieken, boven de zeven jaaren
+ tweemaal zo veel, het dubbele bedrag
+ moslim te worden
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oud geworden zynde, menigmaal weggenomen werden om in ’t serrail te dienen,
gelyk reeds op ‘t 113de blad gezegd is. +

Gebreken der Griekinnen
Wat hunne vrouwen belangd, zy zyn ongelooflyk hovaardig, maar op ver na zo
schoon niet als veele reyzigers ons dezelve hebben afgeschilderd. De fraaisten die
ik eronder gevonden heb, waaren op het eiland Chio of Scio, daar ik te zyner tyd van
zal spreeken. By deze hovaardy is een leuyheid gevoegd welke voor die der Turkinnen
geenzints behoefd te wyken, en, hebben wy elders wegens de gebreeken van deze
gesprooken, men beelde zich vry in, dat de Griekinnen noch ruym zo gebreekig zyn.

+ Zie de slotpassage van hoofdstuk XIII.
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Gevaar der Franken om met dezelve te verkeeren
De Turken (dit zy echter van die van Smirna gezegt) laten niet toe dat de Franken
by de Griekinnen verkeeren, maar – gelyk het geld hier te lande alles teweeg kan
brengen – vervoegen zich degeenen die de gave der onthoudinge niet hebben, by den
kady, van wien zy een verlofbriefje gaan haalen waarvoor gemeenlyk tien à twintig
ryksdaalders betaald word. Anders loopt men gevaar van door den soubachi (zoveel
als ‘schout’) by de kop gevat en in de gevangenis gesmeeten te werden, daar men,
zo men een perzoon van eenig vermogen is, onder de twee- à driehonderd ryksdaalders
niet uit komt.
Welke somme, indien ze niet spoedig genoeg betaald word, + zetten ze de juffer
daar men by betrapt word, op een ezel, met de darmen van eenige doode kreng
omhangen, en voeren ze aldus door de stad om, roepende van tyd tot tyd dat ze aldus
gestraft werd, omdat ze by zulk of zulken perzoon in ontugt bevonden is.
‘k Heb er evenwel gekend die vrywillig aanboden zich by de Griekinnen te laaten
betrappen, alleenlyk om het vermaak te hebben van dezelve aldus te zien omvoeren.
Maar de soubachi, wel wetende dat er niet van te haalen was, en dat ze welhaast met
de schepen daar ze mee gekomen waaren, weder na Holland stonden te keeren, wilde
de moeyte niet doen van haar te gaan vangen. +
Wanneer de Turken ook vermoeden dat zich eenige Griekin tot hoerery laat
gebruiken, haalen zy ze uit haar huis en doen haar door een vroedvrouw onderzoeken,
welke haar maagd bevindende, werd ze weder losgelaaten, doch anders loopt ze
gevaar van gestraft te werden. Maar zo de straf met geld afgekoft word, ‘tgeen
eigentlyk haar + oogwit is, krygt ze weder een nieuwe maagdom.

Vreemde liefde-teekenen der Grieksche jongelingen
Gelyk het trouwen van de Grieken in een onbedachte jeugd geschied, zyn de
liefdetekenen die de jongmans aan hunne vrysters betoonen, ook van een zonderlingen
aart, te weeten: zy snyden zich omtrent derzelver wooning, of als ze in gezelschap
met malkander vroolyk zyn, met een mes in den arm en betuigen aldus door het
uitstorten van hun bloed de hevigheid van haare liefde. Voornamentlyk worden deze
zotternyen (daar de Turken mede niet vry van zyn) in dronkenschap aangerecht. Ik
heb er gezien welker armen zodanig gekorven waaren, dat er naauwlyks een gave
plaats aan te vinden was.

Het trouwen der Grieken
+ En indien dat bedrag niet spoedig genoeg betaald wordt
+ Het waren dus Hollanders die dit ‘vermaak’ zochten.
+ Versta: van de Turken.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

De trouw der Grieken geschied op deze volgende wyze. De bruid werd in een kamer
apart geleyd, zynde heel cierlyk toegemaakt, om van de vrienden en de bekenden
gezien te werden. Alwaar drie of vier uuren gezeten hebbende, komen de speelmeysjes
+
(d’eene aan de rechter- en d’andere aan de slinkerhand) om haar te vergezelschappen.
Als wanneer + den Griekschen papas werd gehaald, en in de kamer een stoel of tafeltje
gezet, dienende in plaatse van een altaar. Op dit tafeltje werd een bord gezet waarop
den eenen of den anderen heilig + is geschilderd. Daarbenevens leggen twee ringen
en twee van wol gemaakte kroontjes, waarby twee brandende waskaarssen werden
geplaatst.
Alsdan werd den bruidegom binnengeroepen en gezet aan de hooger hand + van
de bruid, waarop dan den papas een groote schotel doed komen die hy voor haar
beyden nederzet, eischende van de omstaande vrienden (of die daar tegenwoordig
zyn) eenige vereeringen + voor degeenen die in het huwlyk staan te treeden. Waarop
den kompaar + of peter, die den speelknegt is +, het eerste een vereering in de gemelde
schotel legt; daaraan volgen alle die ter bruyloft zyn gekomen, en yder geeft naar
zyn vermogen of liberaliteit. + Eenige geven een goude dukaat, andere een ryksdaalder,
en de geringsten een agt-en-twintig; + sommige geven ytwes tot huisraad, als een met
goud of zilver geborduurde neusdoek, kandelaars, of een kopere ketel of yts
diergelyks. Dit gedaan zynde, komt den speelknegt en

+
+
+
+
+
+
+
+
+

bruidsmeisjes
en dan
heilige persoon
de rechterhand
giften
Fr. compère: ‘peter’.
die als buidsjonker fungeert
vrijgevigheid, gulheid
Een zilverstuk ter waarde van 28 stuivers.
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neemt het geld uit de gemelde schotel, wind het in een der vereerde neusdoeken en
steekt het in de boesem van de bruid, en zet het gegeven huisraad aan een zyde by
malkander.
Dan komen den bruydegom en bruyd voor den priester, dewelke haar, alvoorens
het formulier gelezen werd, met wierook en andere kruiden, benevens de omstaanders,
berookt. Alle de omstaanders houden haar middelerwyle bezig met prevelen en
menigten kruysjes te maaken, als + biddende voor degeenen die getroud staan te
worden, waarop vervolgens den papas haar het formulier voorleest en troud, nemende
eerst den ring van het gezeyde altaar, die hy dan geheiligd wezende (na wederom
veel kruyssen gemaakt te hebben) aan des bruydegoms regterpink steekt, en dan zo
mede dezelve ring aan des bruyds pink, hetgeene tot drie verscheide reizen aan haar
beyden herhaald werd. Alsdan doed hy van gelyk aan beyde, met de kroontjes op
hare hoofden te zetten. Dit geschied zynde geven zy malkander de regterhand, en
werd haar een glas wyn gegeven daar ze een mond vol uit drinken, benevens de
kompaar of ‘peter’. Het glas uit zynde werpt het den papas aan stukken, als wanneer
+
hy een zyden kleed over haar beyder hoofden leyd, en doed haar danssen of eenige
diergelyke bewegingen maaken.
Wanneer alle deze ceremonien gedaan zyn, gaan de mannen en de
vrouwsperzoonen, yder apart, en maaken haar dien avond of nagt vrolyk, en houden
bruyloft, zynde het gezelschap veeltyds heel groot en de gerechten zeer menigvuldig,
doch alle aangedischt in kleene schoteltjes, van welke tusschenbeiden verscheidene
geduurende de maaltyd veranderd werden. Als het gezelschap zo groot is, hebben
ze geen tafel, maar, gelyk ze alle op de Turksche wyze op de grond nederzitten, zo
werd de spyze mede op de vloer nedergezet, en alle de gasten bedienen haar van een
servet tot handreiniginge, ‘twelk zo lang is, dat het zich over de schoot van allen
strekt.

Jong Joodsch huwelyk
Onder Jooden worden de partyen bywylen ook heel vroeg aan den anderen verknogt.
By myn tyd trouwde een Jood van vyftien met een meysje van twaalf jaaren. En
binnen een jaar wasser een kind uit dit huwelyk gesprooten, wanneer deze drie
tezaamen omtrent 29 jaaren konden haalen.

+ namelijk
+ en dan
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XXXe Hoofdstuk.
Vertrek van Constantinopolen te water na Smirna. Korte beschryving
van verscheidene onderweeg leggende plaatsen. Mitsgaders van de
oude en nieuwe Dardanellen. Byzonderheden wegens de Hellespont.
Overblyfzelen van Troyen. Gelegenheid van Bababarnoe en Mitilene.
Bericht wegens Tripolinsche roovers. Wederkomst te Smirna, enz.
Vertrek van Constantinopolen
Nadat ik my omtrent anderhalf jaar tot Constantinopolen had onthouden, geduurende
welke tyd ik een zeer gevaarlyke ziekte van acht maanden had gehad, vertrok ik op
den eersten van de maand july des jaars 1680 in gezelschap van twee myner vrienden
van daar, om my weder na Smirna te begeven. Wy hadden uitdrukkelyk een bark
afgehuurd, teneinde gelegentheid te hebben om het aanmerkelykste ‘tgeen te water
tusschen die twee steden gelegen is, te konnen bezigtigen. ’t Was omtrent zeven
uuren in den morgenstond dat wy van Galata afstaken, varende dicht voorby de
‘Seven Toorns’ heen, welke sterkte ik afteekende, gelyk ze hier onder No 40 gezien
word.

Turres

St. Stephano; Panejo; Selivrea
Ten tien uuren kwamen wy al roeyende tot St. Stephano, alwaar ik een oud kerkje
van deszelven naam ging bezigtigen. Hier leggende kregen wy een gewenste
voorwind, waarmede wy des naarmiddags ten drie uuren vertrokken, passeerende
Boeyoek Tschesme + of de ‘Groote Punt’, daar een vermaakelyk plaatsje leid, Panejo
of de ‘Madona’ genaamd.
Met zonnenondergang vonden wy ons – na voorby verscheydene vlekken en
dorpen, leggende geheel vermaakelyk aan het canaal, gezeyld te zyn – voor Selymbria
(tegenwoordig Selivrea), een oude stad in het oosten, voorzien met een meenigte van
mosqueën. +
+ Büyükçekmece.
+ Silivri.
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Rodosto; Marmora; Gano; Gora; Heraclea; Versniga; Verita; Gallipoli
Des anderen daags voeren wy voorby Rodosto, Marmora, Gano, Gora en Heraclea,
een plaats leggende zeer lustig in het geboomte; wyders voorby Versniga en Verita,
mede zeer vermaakelyk gelegen.[BA/78]
Omtrent twee uuren na de middag passeerden wy Gallipoli, een redelyk groote
stad, doch niet wel bevolkt. Daar woonen veele Grieken die zich meerendeels geneeren
met raki of brandewyn te verkoopen. Men ziet er een kasteel, doch van weinig belang,
mitsgaders een kleyne golf, dienende voor de scheepen en galeyen, en aan de zeekant
het arsenaal of ‘wapenhuis’, alwaar eenige oude galeyen onder een zoort van een
boog leggen welke door de Venetiaanen genomen zouden zyn, wanneer zy het eiland
Cyprus vermeesterden. Doch het is waarschynlyker dat het overblyfzelen zyn van
hunne vloot die by Lepanto geslaagen wierd + en dat zy ze over den Korinthischen
Istmus hebben gearbeyd + om dezelve in d’Archipel te brengen, daar ze doenmaals
te water niet konden komen vermids de Christenen, die d’overwinning hadden
bevochten, den doortogt bezet hielden.
Deze stad word geloofd d’eerste te zyn welke de Turken in Europa onder Amurath
den Eersten in den jaare 1363 hebben veroverd. Zy vertoond zich onder No 41, en is
een dergeenen welke ik na de teekeningen van den heer Wastjau heb gecopieert, alzo
my de tyd niet toeliet zelfs + daar een afteekening van te maaken.

Gallipolis

Om de scheepen by nacht en ontyden in geen ongelegentheid te doen vervallen, ziet
men aldaar twee vuurbakens welke zeer gemaklyk uit het geld ‘tgeen yder die daar
passeert moet geven, onderhouden konnen worden.

+ Zie ff. 39 en 51. De zeeslag vond plaats op 7 oktober 1571.
+ gesleept
+ zelf
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Tegenover Gallipoli, op den oever van Asia aan den ingang van de Witte Zee + legt
het vanouds vermaarde Lampsaco +, een stad of vlek, meest door de Turken bewoond
en daar zich weinig Grieken onthouden. De doorvaart tusschen Asia en Europa is
hier heel eng, doch zeer vermaakelyk. Vervolgens quamen wy aan een plaats, Mayte
geheeten +, aan het einde van de Propontis gelegen, daar wy drie steenbergen zagen
welke d’ingezetenen zeggen plaatsen te zyn geweest, daar tarw, koorn enz. groeide,
en aldus veranderd te zyn omdat den eigenaar, tegens alle reden, wegens
d’onvruchtbaarheid aan God klachtig viel. Hier loopt men met een sterke stroom af.

Oude Dardanellen
“s Namiddags omtrent vyf uuren bevonden wy ons aan de kasteelen, daar wy
genoodzaakt waren des nachts te blyven leggen, vermits wy niet voor des morgens
afgevaardigd + konden worden. Deze kasteelen, die de naam van ‘Dardanellen’ voeren
– ter oorzaak dat Dardanus, dien Jupiter by Electra, dogter van Atlas, geteeld had,
d’eerste koning van dit land was en er een stad bouwde die, evenals het gantsche
omleggende landschap, na zynen naam Dardania geheeten wierd – leggen op den
oever van den Hellespont.
Het kasteel aan de zyde van Europa, in Romanien, bestaat in twee bolwerken,
heeft in het midden een ronden toorn, en legt driehoekig aan den voet van een hoogen
berg, daar een fraay dorp op gelegen is. ’t Vertoond zich hier onder No 42. ’t Ander
kasteel op den oever van Asia, in Natolien, is gebouwd in de vlakte, heeft mede een
fraay dorp by zich leggen, en vertoond zich als onder No 43 te zien is. Na ik kon
bemerken, was het zo wel niet van geschut voorzien als het ander. ’t Getal wierd op
by de dartig stukken geschat, veele derwelken tot aan den anderen oever reiken.
Zulks dat, niettegenstaande de swaarte der steene kogels, daar deze stukken (die
altemaal waterpas en schuin leggen, opdat die van het eene kasteel het ander niet
mogen beschadigen) mee gelaaden worden (waaraf de minste kaliber van zestig
ponden is) die uit Asia in Europa, en weder die van Europa in Asia schieten, vermits
de doorvaart welke deze twee kasteelen van malkander scheid, niet meer als een
halve myl wyd is.

+
+
+
+

De Zee van Marmora.
Lâpsek.
Eceabat.
doorgelaten
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Veele gelooven dat deze twee kasteelen, en de dorpen die erby leggen, op de
puinhoopen van die twee oude steden Sestos en Abydos gesticht zyn, doch men kan
er met geen volkomene zekerheid van oordeelen. Echter behouden de kasteelen noch
die naamen, wordende dat van Europa ‘Sestos’, en dat van Asia ‘Abydos’ geheeten.
Zy worden voor de sleutels van Constantinopolen gehouden, en gerekend vyftig
Italiaansche mylen van daar gelegen te zyn. + Niemand mag er voorby vaaren zonder
zich aan te geeven en te laaten onderzoeken, ‘tgeen aan de zyde van Asia geschied.

Nieuwe Dardanellen
’s Morgens omtrent tien uuren geraakten wy weder onder zeil en passeerden de twee
nieuwe kasteelen, welke vier uuren van de oude werden gerekend geplaatst te zyn.
Zy leggen, gelyk de voorigen, aan wederzyden der oevers, doch de doorvaart is hier
veel wyder, beslaande ten minsten een myl en een vierde myls. + Zulks dat men er,
indien men dezelve trachtte te overweldigen, ten argsten genomen, niet als met
verwaaide kogels geraakt zoude konnen worden. Dat van Europa is gelegen tegen
het hangen van een berg, en verzeld met een tamelyk vlek +, gelyk met No 44 verbeeld
werd. ’t Ander, op den oever van Asia, strekt zich in een vlakte, en heeft mede een
vlek by zich, volgens uitwyzing van No 45. ’t Kanon dezer kasteelen legt insgelyks
waterpas, doch zy zyn wyders beide van geen byzondere sterkte, hebbende maar een
eenige muur, zonder graft of bolwerken.

+ Bijna 93 km.
+ Ca. 2,3 km.
+ gehucht
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Byzonderheden wegens den Hellespont
Hier omtrent is de zo vermaarde engte, die d’Ouden met den naam
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van Hellespont genoemt hebben, ter oorzaak dat er Helle, dochter van Athamas,
koning der Thebaaners, trachtende, benevens haaren broeder Phryxus, de laagen van
haare stiefmoeder Ino t’ontvluchten, het leven liet; en is op haar wydst (gelyk gezegd
is) een myl en een vierde myls breed, + behalven vlak voor aan den ingang, daar ze
de wydte van ruim anderhalve myl heeft. + Zy wierd ook noch ‘De engte van Sestos
en Abydos’ geheeten, en voerd tegenwoordig den naam van ‘Dardanellen’ of ‘De
straat van Gallipoli’. ’t Was hier daar de Turken d’eerste maal uit Asia in Europa
overstaaken, en daar Xerxes, koning van Persien, een schipbrug liet slaan om achtmaal
honderdduizend man in Griekenland over te voeren.

Lemnos
Nadat wy de nieuwe kasteelen verlaaten hadden, passeerden wy Lemnos, de plaats
daar Vulcanus, zoals de poëeten beuzelen, uit den hemel gestooten zynde zyn been
kwam te breeken. Het strekt zich tegen het land van Troyen, alwaar men de stad
Tinda tegen het gebergte aan het water ziet leggen.
Omtrent den middag kwaamen wy aan het genoemde land van Troyen, doch onze
schiplieden, altemaal Grieken en tot Scio t’huishoorende, hadden zich (vermits de
wind vry wat bulderde) gaarne ontslagen gezien van er aan te loopen +, en trachtten
ons wys te maaken dat het niet zonder gevaar van schipbreuk kon geschieden.
Bemerkende derhalven dat zy de reis maar zochten te spoeden en ons een ydele vrees
in te boezemen, voerde ik hen tegemoet dat zy geen gedachten behoefden te maaken
van te Smirna het bedongen loon te zullen ontfangen, indien zy ons niet aan land
zetteden, zynde de bark uitdrukkelyk daarop gehuurd, dat zy ons onderwegen moesten
aanbrengen daar wy weezen wilden.

Troyen
Aldus dan wierd de steven derwaarts gewend, en zynde met myne twee reisbroeders
benevens eenigen der schiplieden te land getreeden om te zien wat van die
doorluchtige oudheden overgebleeven mocht zyn, vertoonde zich vooreerst, dicht
aan zee, een soort van een kom waarvan het water zeer ondiep was, en den omvang
ongevaar een Italiaansche myl begreep. Zekerlyk zal het een haven zyn geweest,
gelyk men ook noch kon oordeelen aan d’overgeblevene stukken van kolommen,
daar de schepen en galeyen aan vastgemaakt wierden, op de zelve wyze als ik te
Delos had gezien. +
Ruim een half uur landwaart in zag ik op een berg het overblyfzel van eenig
gebouw, dog het was zodanig vervallen, dat ik niet bekennen kon wat het geweest
mogt zyn. En verder voorttreedende ontmoeteden wy verscheide ruïnen, gelyk ook
veele stukken en brokken van swaare kolommen.
+
+
+
+

Ca. 2,3 km.
Ca. 2,8 km.
naar de wal te stevenen
Zie hoofdstuk V, f. 19.
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Maar hetgeen al het ander verre te boven ging, waaren (omtrent twee uuren
landwaart in) d’overblyfzelen van een gebouw ‘tgeen van een vervaarlyke grootte
geweest moet zyn, gelyk men wel kon afmeeten aan vier poorten, staande noch
overeinde, welke de hoogte van vyf-en-veertig voeten + hadden, behalven ‘tgeen er
van het muurwerk noch boven dezelven overig was, waarvan de dikte zich tot vyf
vademen uitstrekte.
De voorpoort stond noch byna in haar geheel en was van byzonder groote steenen
op malkander gevoegd. Ik ontmoetede ook aan dit gebouw noch een menigte van
kleine poorten, zo van binnen als van buiten, rondom hetzelve heen; mitsgaders aan
d’eene zyde een muur, genoegzaam ongeschonden, waaraan ik veertien poorten telde,
mede van een tamelyke grootte.
De lengte dezer ruïne besloeg honderd-en-dertig schreden, en de breedte honderd.
Ik tekende ze af, zohaast als my mogelyk was, aan twee verscheydene zyden, gelyk
No 46 en 47 verbeelden.

Rouine de Troja

Rouine de Troja

Myns oordeels zal het een tempel geweest zyn, immers het was van binnen zo fraay
als ik ooit een vervallen gebouw gezien heb. Maar aan alle
+ Ruim 14 meter.
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deze ruïnen vond ik geen lofwerk, noch yts waaruit ik de bouwkunde kon bekennen.
Alleenlyk zag ik een stuk steen waaraan zich noch wat lofwerk vertoonde, weshalven
ik het tot een gedenkteken van dat weleer zozeer beroemde Troye met my nam, om
by d’andere overblyfzelen der oudheid, welke ik hier en daar verzamelde, te bewaaren.
Gaarne had ik noch dieper landwaard in gegaan en gevoelde een knaaging dat ik
zohaast van daar moest vertrekken. Doch myne reisbroeders wilden zich niet langer
waagen aan een oord, waar de boosaardigheid van het volk ons niet onbekend was.
In het wederkeeren ontmoetten wy noch verscheidene brokken van oudheden, daarvan
ik er eenigen, hiernevens verbeeld, aftekende.

Rouine de Troja

Rouine de Troja

Inderdaad, de nieuwsgierigheid heeft my dikwils dingen doen ondernemen waarvan
ik het gevaar niet genoegzaam bezefte. En de lust om d’overblyfzelen van Troye te
bezien, zou ons duur genoeg hebben konnen komen te staan, indien wy een
ongelukkige ontmoeting hadden aangetroffen. Doch tot ons geluk zagen wy niet een
mensch. Niettemin had ons de vrees op de wedertocht zodanig ingenomen, dat wy
gantsch besweet weêr aan den oever kwamen, stappende aanstonds in de bark, die
in een oogenblik onder zeil stak.
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Bababarnoe
’t Was ’s namiddags ten vyf uuren, toen wy weder van Troyen vertrokken, zettende
de streek na Bababarnoe +, zoveel gezegt als ‘Vaders neus’. ’t Is een punt in Asia
daar het kasteel Molva op legt, tegenover het einde van het eiland Mitilene. + De
meeste vaartuigen komen hier by

+ Baba Burun.
+ Bedoeld is het eiland Lesbos, met als hoofdplaats Mitilini.
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strydige winden hunne verblyfplaats des nachts neemen, ter oorzaak dat men er
genoegzaam in veiligheid is. Op dit Bababarnoe legt een hunner heiligen begraaven,
Baba genaamd (‘tgeen ‘vader’betekend) voor wien de barken altyd eenig brood in
het water werpen. Doch de meeuwen, die zich hier omtrent in groote meenigte
onthouden, vaaren er ’t best van.
Wy beslooten, dewyl het alreeds laat was, dien nacht daar te blyven, en kreegen
noch een vaartuig by ons ‘tgeen mede van Constantinopolen kwam en te Smirna
t’huis hoorde. Ondertusschen, terwyl wy hier aan strand laagen, wierden wy gewaar
dat er eenige visschers met hunne bark mede hunne rustplaats meenden te neemen.
Dezen een goede vangst gedaan hebbende, brachten ons voor weinig geld de
schoonste barbonnen die ik ooit gezien heb. ’t Is een soort van zeevisch, doch behoeft
voor de baars niet te wyken. Ook word ze op de zelve wyze bereid. ’t Was noch wel
een uur of anderhalf voor zonnenondergang, en yder overhongerig zynde, viel men
aan den arbeid om onze barbonnen klaar te maaken. De toestel + was vreemd, en
onze schiplieden sprongen er zo kluchtig mee in de bocht, dat men het niet zonder
lagchen kon aanzien, Voeg hierby, dat de kok juist met tandpyn gekweld was en een
half-sleeten doek zeer aardig om zyn tronie geslingerd had. De visch wierd aan
hoepelstokken + gebraaden, en zoals het spit was, was ook de schoorsteen en de
geheele toestel.
Deze goede overeenkomst maakte my begeerig om er een aftekening van te maaken,
terwyl myn confraters bezig waaren met de rotzen te beklimmen, daar ik hen plaatste,
en my zelven by de keuken om te zien of de kok haast klaar was. No 50 doet hier
aanwyzing van, alwaar men het kasteel Molva in het verschiet op een berg ziet leggen,
getekend met de letter A.[BA/79]

Bababarnou

’s Morgens ten negen uuren staken wy weder onder zeil en stelden de streek na het
eiland Mitilene. Middelerwyl ontstond er een vervaarlyke wind, en de zee begon zo
hol te schieten, dat eenigen onzer matroozen – want de Grieken, die groote snappers
+
aan land, doch zeer slechte zeelieden zyn, verliezen terstond den moed en achten
+ het ‘instrumentarium’
+ kromme houten stokken
+ praatjesmakers
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zich, als ze geen land meer zien, geheel verlooren, niet wetende waar de baaren hen
heen zullen werpen – de traanen over de wangen rolden.
Wy booden hen derhalven aan hand aan het werk te slaan, en verweeten hen hunne
bloodhertigheid + met zulke gevoelige redenen, dat de schaamte hun weder moed
scheen in te boezemen. Aldus dan begon yder zyn werk weer waar te nemen, en
anderhalf na zonnenondergang geraakten wy in de haven van Mitilene.

Mitilene
Deze stad, die den selven naam als het eiland voerd, is redelyk groot en heeft boven
op den berg een kloek en tamelyk sterk kasteel, omringd met een dubbelde muur en
beter bevolkt als de stad zelve, aanzienlyk wegens twee fraaye havenen. ’t
Omleggende land is heel vermaakelyk, gelyk uit d’afbeelding, waarin het kasteel
met No 51 en het gezicht tegenover de haven (die gelyk een inham is) met No 52
getekend staat, te zien is.

Castell di Mitylin

Vista di Mitylin

+ lafheid
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Bericht wegens Tripolinsche roovers
Te Mitilene leggende wierd ons bericht dat zich drie Tripolinsche roovers + omtrent
deze kust onthielden. Hiervan hadden wy te Constantinopolen al gehoord, en den
heer ambassadeur Coljers my derhalven geraaden dat + de reis over land zoude neemen
om dat gevaar t’ontgaan. Doch wat naauwkeuriger verneemende wat ervan mocht
weezen, wierd my gezegt dat ze weder vertrokken waaren.
Maar de Turken van de dogane of ‘tol’ waarschouwden ons dat wel twintig
Barbarossen + zich daar onthielden om de goederen welke zy met de Tripolinsche
zeeschuimers geroofd hadden – want weinige dagen geleeden hadden zy een
Genueesch en een Venetiaansch schip genomen –

+ Versta: drie roofschepen.
+ Versta: dat ik.
+ Barbarijse (Noord-Afrikaanse) zeerovers.
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te trachten te verkoopen, en rieden ons derhalven wel op onze hoede te weezen
teneinde niet in hunne handen te vervallen.
’t Leed ook niet lang + of eenige der gemelde Barbarossen kwamen by ons aan het
strand om te verspieden wanneer wy meenden te vertrekken, en ons alsdan met het
een of het ander vaartuig te vervolgen. Weshalven wy, hebbende toenmaals geen
vreede met de Tripolinen, het veiligst oordeelden, zohaast als zy weder weggegaan
waaren, aanstonds onder zeil te steeken, alzo wy een gewenschte wind hadden;
waardoor wy zo veel gevorderd zouden konnen zyn dat, als zy ons vernamen, zy ons
zo licht niet zouden konnen achterhaalen. Maar onze Grieken waaren zo vol vrees,
dat wy moeite genoeg hadden – zo + met dreigementen van hen niet een stuyver te
zullen betaalen, als met beloften van het bedongen loon te verhoogen – om hen
daartoe te beweegen. Wy geraakten dan in een oogenblik onder zeil en in ‘t kort +,
zynde omtrent den middag, uit het gezicht van de stad en het eiland.
De reden nu, waarom de Grieken niet durven vertrekken om de roovers
t’ontvluchten, is, dat als ze van dezelve gekreegen worden, zy gewoonlyk een goet
getal van stokslagen en kwaade handelingen te verwachten hebben, en ook wel het
verlies van hunne vaartuigen en goederen.
Omtrent vyf uuren passeerden wy de stad Fotia Vecchia of Oud-Fotia, welke een
redelyk fraay en groot kasteel heeft en zich opdoed gelyk de nevenstaande afbeelding
vertoond, en ’s nachts omtrent elf uuren wierd het anker, met groote blydschap, voor
het waterkasteel van Smirna uitgeworpen. +

Fotia Vecchio

+
+
+
+

het duurde ook niet lang
zowel
kort daarna
Zie hoofdstuk V, f. 20.
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XXXIe Hoofdstuk.
Beleefdheid van den heer Van Dam, consul der Hollandsche natie te
Smirna, die den auteur van huisvesting en tafel verzorgd. Aanmerkelyke
byzonderheden wegens de kameleons. Andere soorten van gedierten.
Vreemde ontmoeting van een Turkschen slaaf die zyne moedertaal
vergeeten had, enz.
d’Auteur neemt zyn verblyf ten huize van den Hollandschen consul
Niet zohaast was het bekwaam dag geworden, of wy maakten ons gereed om na de
stad te gaan, alwaar gekomen zynde ging ik terstond mynen plicht afleggen by den
heer Jacob van Dam, consul van de Hollandsche natie, die de beleefdheid had van
my, geduurende myn verblyf te Smirna, zyn huis en tafel aan te bieden. Daarenboven
heeft my dien heer by alle gelegentheden zo veel eer en vriendschap betoond, dat ik
ten uitersten in Zyn Edelheid gehouden ben +, en gemeind heb tot deze openbaare
dankelyke erkentenisse van desselfs weldaden – die ik hier laat invloeyen, ook na
desselfs overlyden – verplicht te zyn.

Byzonderheden wegens de kameleons
Terwyl ik nu met zonderling vernoegen en weinig bekommering voor de dringendste
noodzaakelykheden van het leven den tyd te Smirna doorbracht, kreeg ik gelegentheid
om eenige kameleons te bekomen, zynde nieuwsgierig by d’ondervinding te leeren
hoe lang dezelven in ’t leven konden blyven.
Gemeenlyk had ik er vier in een groote kooy en liet ze bywylen in vryheid door
myne kamer loopen. Ook bracht ik ze dikwils achter in de zaal van het huis, daar de
wind van de zeekant doorheen speelde, wanneer men bespeurde dat ze veel lustiger
als na gewoonte waaren en die frisse koelte met geopende bekken inhapten.
’t Is een vast gevoelen by de natuurkenners dat deze beesten van de wind leven,
en inderdaad, ’t steund op d’ervarenheid, want ik heb de mynen nooit zien eeten of
drinken, ’t en waare eenige vliegen, gelyk ik in ’t vervolg zal zeggen.

[Kleurveranderingen van de kameleon]
Ook is het een waarheid dat zy zich zeer dikwils van koleur veranderen. Ik heb
dezelve bywylen in den tyd van een half uur drie- of viermaal van verwe zien
verwisselen, zonder dat er eenige koleur omtrent was +, als wanneer ik hen metterhaast
met water-, en ook wel met olyverw aftekende. + De koleuren welke zy het meest
aanneemen, zyn een heel schoon groen, vermengd met geele stippen of vlekken, zo
+ dat ik mij uitermate aan Zijne Edelheid verplicht voel
+ Scil. waaraan zij de kleur van hun lijf aanpasten.
+ in het tijdsbestek dat ik ze haastig met water- of ook wel met olieverf uitbeeldde.
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fraay als men ze met eenig penceel kan verbeelden (somtyds ook met bruine vlekken),
en aldus is het gantsche lighaam getekend, zelfs tot de staart toe. Bywylen neemen
zy een bruine koleur aan, gelyk die der mollen. Alle welke verscheidene veranderingen
ik afgetekend heb na eene, die zich wel het meest en fraayst veranderde.
Hunne gewoonlyke koleur is graauw, of liever muisvaal, en de huid zeer dun en
byna doorschynende. Meestentyd neemen zy een koleur aan als die van een hagedis.
Doch wat belangt dat ze de koleuren zouden aanneemen van alle de dingen daar men
hen op zet, ik heb by ondervinding geleerd dat de natuurkenners in dit gedeelte mis
tasten, want zy neemen de roode, en verscheidene andere koleuren niet aan.
Echter moet ik bekennen dat ik er geestige veranderingen ten dezen opzichte in
heb gevonden. ’t Gebeurde eens dat ik, wat laat t’huis komende, een myner kameleons,
de voornaamste van allen, niet in de kamer kon vinden. En willende niet te bed gaan
zonder hem gevonden te hebben, zogten wy met ons beiden meer als een half uur,
wanneer wy hem eyndelyk vonden zitten op een wit linnen vest of rok,
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welke, lang zynde, tot op de grond hing. Hier was hy opgeklommen en vertoonde
zich zo wit als het linnen zelf, zulks dat men hem kwalyk daarvan kon onderscheiden.
Deze was de vreemdste verandering daar ik hem ooit in gezien heb, wel te verstaan:
omtrent de aanneeming van de koleur der dingen daar men ze op zet.

[Het ingewand van de kameleon]
Nooit heb ik er langer in ’t leven konnen houden als vyf maanden, en de meesten
stierven my af binnen den tyd van vier. ‘k Was nieuwsgierig om te weeten waar hun
ingewand in bestond, opende derhalven eenen, en bevond er een-en-dartig eyeren
in, van grootte als die der kleyne vogeltjes, zynde altezaamen als aan een draad
nevens malkander vast, doch geen gedarmte of ytwes anders. Deze was myn beste
kameleon, daar ik zo-even af gesprooken heb. In eenige der anderen vond ik er weinig
boven de twintig.

[Voedsel van de kameleon]
De tong is het aanmerkelykst van allen, zynde zo lang als het geheele beest. Hier
vangen zy de vliegen mede, ‘tgeen er de natuurkenners ook van getuigen. ’t Geschied
op de volgende wys. De kameleon houd zich geheel stil, en als er een vlieg komt,
schiet hy met groote snelheid de tong uit, grypt ze met de spits, en slikt ze binnen,
waartoe zyn groote wyde bek die hy openspart, zeer bekwaam is. Gelyk hiernevens
vertoond word aan een, die den bek open heeft.
Men gelooft dat er eenige vochtige kleevendheid aan de punt van de tong is,
waaraan de vlieg zou vast blyven, doch ik ben van gevoelen dat hy ze met het voorste
der tong, als in een slouf +, weet te beknellen en aldus na binnen te brengen. Zy
gebruiken – dit is my van anderen gezegd, doch ik heb het zelve niet ondervonden
– noch een andere manier om de vliegen te vangen, te weeten: zy houden zich of ze
slaapen, en leggen den tong over den rug tot aan de staart toe. De vliegen nu, gelyk
bekend is, begeerig na alle vochtigheid, zetten zich daarop neder. Ondertusschen
blyft de kameleon onbeweeglyk leggen. Maar als hy voeld dat het getal groot genoeg
is, trekt hy de tong met zodanig een snelheid in, dat er niet eene van ontsnapt.

[Geringe beweeglijkheid van de kameleon]
Als deze beesten van eenige hoogte na de laagte willen weezen, laaten zy met groote
voorzigtigheid eerst d’eene voorste poot benedenwaarts daalen, en dan d’andere,
‘tgeen zy vervolgens ook met d’achtersten doen, slaande ondertusschen de staart om
’t een of ’t ander daar zy zich aan vast konnen houden, welke zy zo lang vieren als

+ sleuf
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er bot aan is. + Doch konnende alsdan noch den grond niet bereiken, laaten ze zich
plompverlooren nedervallen.
Hun gang is zeer langzaam, en hunne grootte als in No 54 verbeeld staat, daar men
ook de tong en de eyertjes kan zien, benevens eenige veranderingen die ik erin heb
aangemerkt. Alle welke dingen getekend zyn na eene die ik zelve heb opgezet en
noch onder myne bewaaring heb berustende.

[Andere kenmerken van de kameleon]
Eenige willen dat de kameleon den meesten tyd den bek open heeft, doch ik heb
zulks zeer zelden gezien, en byna nooit dan wanneere ik hem ter plaatse bracht daar
hy het vermaak van de wind kon genieten. Thans sparde hy den bek open en betoonde
door zyne beweegingen, gelyk ook door zyne menigvuldige veranderingen, ’t vermaak
’tgeen hy erin schepte.
d’Oogen dezer beesten zyn rond, geheel swart, en byzonder klein. En ’tgeen het
aanmerkelykste is, zy draayen het eene oog na deze en het ander na die zyde, zulks
dat zy tegelyk na boven en beneden konnen zien.

Muisen-eeter
Ik kreeg hier ook een beesje ‘tgeen de muizen vangt en eet. ’t Was van een
graauwachtig geel met swarte vlekken, gelyk gezien kan worden op No 55. Wyders
van grootte als een wezeltje, en my te aangenaamer omdat deze beesjes zelden
gevonden werden. Ik behield het een wyl in ’t leven, maar

+ als het staartbeen daartoe de mogelijkheid biedt
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gelyk alle gedierte sterflyk is, stierf het my ook af.

Aardwormen
Verscheidene soorten van aardwormen, uitstekend fraay van koleur, en geestig
getekend (als groen, en graauw), van gedaante en grootte als No 56 uitwyst, konden
my alhier mede bekooren.

‘k Zou hier meer van vreemde gedierten konnen spreeken, doch dewyl ze door de
gestadige vaart der Hollanders derwaarts te veel bekent zyn, zal ik den lezer liever
een verhaal mededeelen wegens een ontmoeting, die vreemd genoeg is om hem
eenige verwondering te baaren.

Vreemde ontmoeting van een Turkschen slaaf, die zyn moedertaal vergeten
had
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Op zekeren dag aan de zeekant wandelende, wierd my een persoon geweezen dien
men zeide, hoewel hy niet één woord Hollandsch kon spreeken, zig voor een
Hollander uit te geeven. Hy was dien zelven dag eerst aangekomen, hebbende veele
jaaren in slaverny by de Turken doorgebracht, en eindelyk de vrydom, benevens een
getuigbrief wegens zyn getrouwe diensten, van zynen patroon gekreegen.
Daar lagen alstoen eenige Hollantsche schepen, gereed om welhaast te vertrekken.
Hier had hy het gezicht zodanig op gevestigd, dat men er een begeerte tot zyn
vaderland uit kon bespeuren. Ik sprak hem aan om te weeten wat ervan de waarheid
mocht weezen, en vraagde of hy een Hollander was? Hy antwoordde in ’t Turksch
van ja. Waarop ik hem tegemoet voerde + dat hy dan Hollandsch met my zou spreeken,
daar hy weder in de zelve taal op zei, dat hy zulks niet kon doen: dat hy op zyn
negende jaar in de slaverny was geraakt, noemende het schip daar hy kajuitwachter
op was geweest, dat hy, verkocht zynde, landwaart in was gevoerd en sedert nooit
Hollandsch had hooren spreeken, dat hem derhalven die taal als vreemd was
geworden, tot zoverre dat hy er niet het minste antwoord in wist te geeven, doch dat
hy echter alles noch wel kon verstaan, enz.
‘k Was toenmaals in gezelschap van een myner reisbroeders die met my van
Constantinopolen was gekomen. Deze sprak het Turksch heel wel, zulks dat wy
verscheidene redenen met hem voerden. Doch wat wy ook mochten doen, men kon
er niet een eenig woord Hollandsch uithaalen. ‘k Begon derhalven te vermoeden dat
hy zich voor een Hollander trachtte uit te geeven om zig van ons convoy te bedienen
en van de natie + geholpen te worden of yts diergelyks, en sprak er met den anderen
over.
Hy, myne meening verstaande, verzocht pen en inkt (want hy had in de jeugd
schryven geleerd) om te toonen dat hy een Hollander was, en inderdaad, hy stelde
op ’t papier ‘tgeen hy ons dienaangaande te zeggen had. Dit kwam ons zo vreemd
voor, dat ik hem zeide dat hy met my by mynheer den consul zou gaan, aan wien ik
’t voorgevallene verhaalde.
Deze, zo nieuwsgierig als ik selfs, deed hem voor zich komen, en ontbood een
zyner janitsers die slaaf in Spangien was geweest, aan wien hy ordre gaf om met
hem te spreeken en, zo het mogelyk was, uit te vorschen wat landsman hy mocht
weezen. De janitser, nadat hy met hem gesprooken had, zeide dat hy hem volgens
de spraak voor een gebooren Turk zou aanzien, doch dat men hem echter wel mocht
gelooven, ter oorzaak dat hy zo jong in slaverny was geraakt.
Mynheer de consul stuurde hem dan na de keuken, met last van ten zynen huize
te blyven, willende beproeven of hem de tong, welke hy zeide als vastgehouden te
worden, niet los zou worden. En dewyl eenige zyner dienaaren Hollandsch spraaken,
leed het nauwlyks drie dagen, of de slaaf begon – met kromme woorden – de waarheid
van zyn voorgeven te bevestigen.
Ondertusschen was hy, op verzoek van mynheer den consul, op de rol van mynheer
den commandeur als matroos ingeschreeven en van scheepskleederen met hetgeen
daar verder toe behoorde voorzien, weshalven hy aan boord wierd gezonden, doch
op voorwaarde

+ repliceerde
+ Versta: de Hollandse ‘club’ in Smirna.
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van over zeven of acht dagen weder aan land te komen, opdat men mocht zien hoe
het zich dan met zyne spraak wilde schikken.
’t Middel was goed, want op den bestemden tyd weder ten huize van mynheer den
consul zynde gekomen, was hem de tong, door de gestadige verkeering met de
matroozen, zo los geworden, dat men duidelyk kon hooren dat hy een Zeeuw was,
zynde geboortig van Ter Veer. +
’t Kwam al de wereld vreemd voor, dat ymand zyne moedertaal tot zo verre kan
vergeeten, en ondertusschen zag men er hier een voorbeeld van, daar ik niet geloof
– dewyl ik alles zelve met de uiterste opmerking heb waargenomen – dat het bedrog
de allerminste plaats in heeft gehad.

Boek II
Griekse eilanden en Egypte

XXXIIe Hoofdstuk.
+ Veere.
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Besluit van na Jerusalem te reisen. Vertrek van Smirna. Korte
beschryving van Fotia Nova. Plechtigheid over het aannemen van een
afvallige tot het Turksche geloof. Gelegenheid + van Porto Palermo.
Coloquiti. Beschryving van het eiland en de stad Scio, Stanchio of Isola
Longa, en Rhodus. Gelegenheid van Tyrus. Komst te Damiaten.
Vreemde ontmoeting met eenige Arabiers, enz.
Besluit van na Jerusalem te reizen
In Italien zynde, had ik altyd een groote begeerte gehad om na Jerusalem te trekken,
welke sedert een tyd my opnieuws, sterker als ooit, begonnen hebbende te prikkelen,
maakte ik my met Rogier van Cleef (mede by den heer consul eenigen tyd gelogeerd
hebbende, en die na Cyprus wilde) daartoe gereed; en had mynheer den consul, boven
alle zyne weldaden, noch de goedheid van ons overvloedig van spys en drank te
verzorgen.
Wy meenden dan den 9den february de tocht te beginnen, maar een schrikkelyk
onweder (zoo van wind als regen) ‘tgeen die dag aanstond, belette ons ’t volbrengen
van ons voorneemen. Hetwelke dan noch den gantschen volgenden dag aanhoudende,
wiert er zulk een water in Smirna gezien, dat men er bekwaamelyk met schuitjes in
de stad zou hebben konnen vaaren, staande het in de Frankenstraat vier voeten hoog,
+
‘tgeen by menschen geheugenis niet was gebeurd.
Den 11den ’s morgens was het goed weer, waardoor wy genoodzaakt waaren zo
schielyk te vertrekken, dat wy by niemand buitenshuis afscheid konden nemen, alzo
+
het vaartuig waarop wy ons moesten inscheepen, gereed lag om onder zeil te steeken.
Met grooten haast dan aan boord gekomen zynde, liepen wy op den gemelden 11den
february ’s morgens ten tien uuren uit de haven van Smirna, nadat ik my ruim zeven
maanden met byzonder genoegen aldaar had onthouden.
Ons vaartuig was een ‘Londer’ (een soort van Turksche schepen) gemonteerd met
twee stukken kanon en veertien bassen +, gevoerd met veertig riemen – en alzoo + al
zeer na komende aan ’t getal der riemen van de galeyen, die er selden meer als sestig
hebben – en bemand met seventig koppen, meest Grieken, en d’overige Turken. De
wind was zuidoost, doch liep metterhaast na ’t noorden en noordwesten, weshalven
wy een goed stuk wegs langs de stad heen moesten laveeren.
Kort na den middag zetteden wy ’t dicht buiten onder het waterkasteel van Smirna
ten anker. Weinig voor onze komst aldaar was daar ook aangekomen capitein Grasilie,
komende van Marseille, welke lang tevooren was verwacht en door de Fransche natie
al voor verlooren gehouden, vermits er gerugten waren, dat zyn

+
+
+
+
+

ligging
Ca. 1,25 meter.
omdat
voorzien van twee kanonnen en veertien stukken klein scheepsgeschut
aldus
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schip door de Tripolinen veroverd, en na Rhodus was opgebracht. Hier haalden wy
eenige barken ballast en staken des morgens, met het opkomen van de maan, weder
onder zeil.
De wind was toenmaals noordelyk en niet zeer stevig, doch komende omtrent den
‘Paardenhoek’ of d’Engelsche Eilanden kreegen wy zulk een stooker +, dat men
gestadig met de schoot in de hand moest staan. En hierop volgde heel schielyk zodanig
een stilte, dat wy heen en weder, en bywylen + rondom dreeven en de Caap Calberno
+
voor den nacht niet te boven konden komen, ter oorzaak dat de wint uit den zuiden
kwam. Wy beslooten dan met een labber koeltje + Fotia Nova + in te loopen, alwaar
wy des namiddags ten vier uuren het anker op zeven en een half vadem waters lieten
vallen.
Den 13den kwaamen eenige onzer matroozen die aan land hadden geweest, weder
aan boord, met tyding dat d’ingezetenen zes schepen boven de noorderhoek van het
eiland Scio van het gebergte hadden gezien, welke wellicht Turksche roovers mochten
weezen. Ondertusschen was de strydige wind oorzaak dat wy ons somtyds aan land
gingen vermaaken, by welke gelegentheid + ik de stad ging bezichtigen.

Fotia Nova
Zy is gelegen in het landschap Lydia [BA/80], omvangen met een fraaye muur, voorzien
met ettelyke toorns en twee poorten, mede byzonder fraay (doch die ik uit vrees der
Turken niet dorst aftekenen) en heeft twee schoone havens, van zodanig een diepte
dat er een schip zonder hinder tegen de wal kan leggen. De stad zelve is kleen, doch
zeer vischryk, en teld aan de noordwestzyde vier kleene eilanden welke onbewoond
zyn. Alleenlyk hebben de Grieken op het eene een kleen kerkje, S. Joris toegewyd,
alwaar de zeevaarende lieden van die natie, als ze daar komen, misse laaten doen.
Buiten de stadtsmuuren ziet men eenige fonteinen, op de Turksche wyze.
Ik tekende de stad eerst af als ze op No 57 verbeeld staat, en noch eens met
d’omleggende eilandjes, met No 58 aangeweezen; alsmede aan zekere waterleiding
welke even buiten de poort haar begin neemt, te weeten aan d’oostzyde aan een zeer
vermaaklyken oord. +

+
+
+
+
+
+
+

stormwind
soms
Kara Burun.
flauwe wind
Het huidige Küçük Bahçe?
gelegenheid
op een zeer aangename plaats
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Fotia Nova

Fotia Nova

Deze voerd het water van het gebergte na de stad. Ik bevond dezelve
honderd-en-tachtig boogen lang, boven met beslooten canaalen, en tusschenbeiden
+
met verscheidene balancen voorzien om de ryzing van het water te beter te geeven.
Deze boogen of arcades zyn acht voeten wyd en twaalf hoog, t’samen met de balancen
achttien voeten. + Zulks dat het water in de balancen zes voeten + hooger ryst als de
boogen zyn. ’t Begin dezer waterleiding voerd tot teken No 59.

+ op regelmatige afstand van elkaar
+ Respectievelijk ca. 2,50 meter wijd; ca. 3,75 meter hoog; tezamen met de balancen ca. 5,60
meter.
+ Bijna 2 meter.
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Aquidotto

’t Gebergte hieromtrent is byna altemaal rots, vermengd met weinig vruchtbaar land,
doorgaans bezet met laag geboomte. Op de vruchtbaare grond ziet men weinig gewas,
omdat het dagelyks voor de aldaar komende galeyen werd weggenomen; om welke
reden zy er geen moeite toe willen doen. ’t Volk is hier bekend voor zeer boosaardig.
Ziedaar ‘tgeen ik van de stad Fotia Nova kan berichten.
Den 15den ’s morgens met zonnenopgang kreegen wy een schip in ’t oog, zettende
de cours na de haven, doch omtrent dezelve komende liet het d’Engelsche vlag waajen
en wendde zuidwest over, laveerende op de Golf van Smirna aan.

Plechtigheid over het aannemen van een afvallige tot het Turksche geloof
Dezen dag wierd een afvallige onder de banier van Mahomet aangenomen, en
derhalven een groote vreugde by de Turken aangerecht. Zy setteden hem op een
paard en trokken zoo met hem door alle de straaten der stad, met vliegende vaandels,
onder het geluid van trommelen en schalmeyen, altemaal met bloote sabels in de
vuist en roers op de schouder waarmede zy van tyd tot tyd vuur gaven, maakende
ondertusschen een vreemd
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gejuich wegens het winnen van hunnen nieuwen geloofsgenoot.
Gelyk de wind ons niet wilde dienen, moesten wy hier blyven leggen tot den 21sten,
wanneer wy des nachts ten drie uuren het anker lichtten en met een zuidooste wind
weder in zee staaken. Maar zohaast als wy ons omtrent de Caap Calberno bevonden,
kreegen wy onze oude zuidewind weder. Wy lieten het echter doorstaan, met hoop
van tusschen d’eilanden Spalmadori en Scio + door te komen, doch dewyl + ons dit
mislukte, waren wy (na veel talmens) genoodzaakt des namiddags ten vier uuren aan
het land van Calberno in Porto Palermo (by de Grieken ‘Garillima’ geheeten) op
veertien vademen waters in te loopen.[BA/81]

Porto Palermo
’t Is een fraaye en lustige haven, strekkende zich geheel in ’t rond, en overal bezet
met gebergte. Ik tekende deze af aan het inkomen uit het schip, gelyk met No 60 werd
aangeweezen.[BA/82]

Porto Palermo

Doch niet lang lagen wy hier in rust, want omtrent twee uuren voor zonnenondergang
twee schepen boven de noorderhoek van Scio ziende omkomen, konden wy ons –
volgens het bestieren van hunne zeilen – niet anders inbeelden of het moesten roovers
weezen. Weshalven wy ons klaar maakten om ons uit de haven te verdeedigen, en
stelden schildwachten uit op het gebergte, zynde altemaal in het geweer uit vrees
van verrast te worden. Zy laveerden recht op de caap aan – een teken van de Golf
van Smirna in te willen – waaruit wy dan oordeelden dat het mogelyk de twee schepen
waren, welke van Rotterdam verwacht wierden.

+ Oinousa en Chios.
+ omdat
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Ongelukkige val van den capitein Michaëli
Dus leggende wierden wy in den duisteren nacht schielyk door een swaare valwind
beloopen, weshalven onze capitein, Michaëli genaamd, na vooren willende loopen
om te zien of d’ankertouwen ook wel bezorgd waren +, ontmoette hy by ongeluk een
luik ‘tgeen openstond, waardoor hy plotselyk nederwaards stortte, met zo swaaren
val dat men weinig leven meer in hem kon bespeuren. Men liet hem op de ballast,
ter plaatse daar hy gevallen was, leggen met een gebroken been en andere swaare
wonden, en daar was niemand die na hem zag, of kennis van medicynen had. Zulks
hy met groot ongeduld na de meester + en geneezing moest verlangen, sonder hoop
van die beide eerder als tot Scio + te sullen vinden.
Deze capitein Michaëli, gebooren te Napoli di Romania +, bereikte den ouderdom
van omtrent vyftig jaaren, was zeer goed van inborst, en had in den oorlog tusschen
de Turken en de Venetiaanen over de veertig wonden gekreegen. Weshalven zyn
ongeluk ons altemaal zeer ter harten ging.
Den 22sten ’s morgens lichtten wy het anker met een zuidewind. Ondertusschen
kwam een der schiplieden die beneeden by den capitein was geweest, weder boven,
aan wien gevraagd hebbende hoe hy + al voer en of hy ook lust had om yts te eeten,
met aanbieding van ‘tgeen wy met ons hadden genomen, kreegen wy ten antwoord
dat hy noch eeten noch drinken mocht, ter oorzaak dat hy niet boven kon komen om
zyn gevoeg te doen.
Ik kon my niet onthouden van lagchen en voerde hem tegemoet of hy dan daarom
genoodzaakt was zonder eeten of drinken te blyven leggen? De Griek, in plaats van
er my bescheid op te geven, grimlachte en ging heen. Ongetwyffeld moet hier eenig
geheim mee vermengd zyn geweest, doch welk, kan ik niet weeten.

Coloquiti
Dezen dag gestadig heen en weder laveerende, konden wy Scio niet bereiken en
liepen derhalven, nadat wy met groote moeite en gevaar Spalmadori te boven waaren
gezeild, twee uuren voor zonnenondergang, op drie-en-dertig vademen waters, in
Coloquiti, zynde een inwyk achter een klip daar alleen een Grieksch kerkje op staat,
‘tgeen drie uuren van Scio word gerekend. Hier lieten wy ons met ons vyven aan
land zetten, vermits wy bevreest waren voor twee Turksche schepen,

+
+
+
+
+

goed behandeld waren, stevig en strak vastzaten
heelmeester
Bedoeld is de stad Chios, ca. 20 km zuidelijker gelegen.
Neapolis op de Peloponnesos.
Versta: de gewonde kapitein in het ruim.
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welke voor Scio ten anker lagen, en gingen te voet, met ongemeene moeite over
scherpe rotsen en ongebaande wegen, zynde de grond een zeer hoog en steenachtig
gebergte, op verscheidene plaatsen zo gevaarlyk door d’enge passagien, dat wy
genoeg te doen hadden met ons voor ongeluk te behoeden, temeer dewyl ons de
duisternis overviel, zulks dat wy genoodzaakt waren heel spoedig voort te stappen
om niet al te laat in de stad te komen.

Komst te Scio
Tusschen tien en elf uuren traden wy binnen en namen ons verblyf dien nacht in een
Grieksch huis, van ‘twelke de meester bloedverwant was van een der Grieken die
wy in ons gezelschap hadden. Hier wierden wy zeer beleefd onthaald, en hoorden
den gantschen nacht vreugde op de straat bedryven met danssen, zingen, speelen
enz., ’tgeen my heel vreemd voorkwam, alzo men niet gewoon is in andere steden
zodanig een vryheid onder de Grieken te zien.
Des morgens vervoegden wy ons by den vice-consul, Joanni de Campis geheeten,
behoorende de plaats onder het consulaat van Smirna. Deze bood ons zyn huis aan,
benevens alle gedienstigheden welke wy van nooden mochten hebben. ’t Wierd
aangenomen, en waarlyk zyne beleefdheid bestond niet alleen in woorden maar ook
in daaden, want geduurende ons verblyf ten zynen huize ging ik binnen en buiten de
stad al het aanmerkelykste onder zyn geleide bezichtigen.
Midlerwyl bevond ik de twee gemelde schepen te sijn: het een een roover van
Tunis en het ander een koopvaarder van Constantinopolen, beide verordend na
Alexandrien. Daar lagen noch ses galeyen, benevens verscheidene andere vaartuigen
in de haven. Den 24sten kwam onze londer eerst binnenzetten, daar wy aanstonds
onze goederen af haalden.

Beschryving van het eiland en de stad Scio
Dit eiland mag met recht het paradys van geheel Griekenland genoemd worden. ’t
Begrypt omtrent honderd Italiaansche mylen en is achttien mylen van Asia af gelegen,
en word er ongevaar honderd van Smirna gerekend. + Men ziet er twee groote velden,
het een tegen ’t noorden en het ander tegen ’t zuiden, doch dit laatste is wel viermaal
zoo groot als het eerste. Hier teld men zes baronnyen met hunne aanmerkelyke toorns
en fonteinen, strekkende zich van het zuiden na het westen, genaamd: Criva, Platani,
Camucessato, Criaurissi, Ploya en Vestarcata, altemaal antyksche plaatsen, en de
laatste boven d’andere zeer lustig en vermaaklyk.

+ Het heeft een omvang van ca. 185 km en is van Klein-Azië ruim 33, en van Izmir ca. 185
km verwijderd.
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Scio
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Wat belangd de stad, welke haaren naam na het eiland voerd, zy is tamelyk groot,
doch lang en smal, en heeft twee kasteelen: het oude, ‘tgeen heel groot en als een
kleine stad is (getekend met de letter A) in ‘twelcke de Turken zich onthouden en
nooit Christenen mogen binnenkomen, ter oorzaak van den argwaan der Turken; en
het nieuwe, leggende beneden aan de zeekant. Dit is maar gemeen gebouwd +, van
geen groot belang (en verbeeld onder de letter B) doch omringt met veele schoone
tuinen, beplant met oranjen-, limoenen-, cederboomen, olyven en wyngaarden, en
meestendeel vercierd met zeer vermaaklyke speelhuizen op de wyze van vierkante
toorns, daar zich d’inwoonders by pest-tyden in onthouden.

Tamme patryzen op hetzelve
Behalven de stad begrypt het eiland noch twee-en-zeventich dorpen, en onder deze
twee, Ellata en Vessa geheeten, daar de patryzen tam gemaakt worden, ‘tgeen zeer
raar + om te zien is. Deze patryzen zyn by dag in ’t veld en hebben gemeenschap met
de wilde +, en des avonds keeren zy weder na de dorpen.
‘k Heb my laaten zeggen dat ze de jongens daar ze aan gewend zyn, volgen evenals
de honden, ja zelfs dat ze uit de dorpen na het veld vliegen om de jongens te zoeken.
Deze jongens weeten op een fleuitje elk de zynen by zich te doen komen en leiden
ze in ’t veld, daar ze de kost gaan zoeken; en ’s avonds keeren ze, op ’t hooren van
het gefleuit, ook weder

+ weinig opmerkelijk van bouw
+ ongewoon
+ en leven tussen de wilde soortgenoten
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terug, yder daar hy weezen moet.
’t Gantsche eiland heeft een menigte van mastikboomen, doch voornaamentlyk
omtrent het dorp Ry. Men zeide my dat ze in de maanden augustus en september
eenige gaten in dezelve maaken, waardoor de mastik – zynde de gom dier boomen
– langs de schors nederwaarts druipt tot op de aarde, daar ze zich als tot een koek
zet, en verzameld zynde door de wachters (die in hutjes woonen) bewaard werd.
d’Ingezetenen weeten hoeveel zy jaarlyks aan den Grooten Heer moeten geeven, en
zyn gehouden het overige tot een zekere prys aan den tollenaar – en niemand anders
– te verkoopen, die ze met goede winst weder weet te verhandelen.
Zy word in veele zaaken gebruikt, is als een witte gom en heeft geen onaangenaame
reuk. De Grieken, inzonderheid de vrouwen, gebruiken ze in menigte, alzo zy ze
kaauwen en er doorgaans zodanig op verzot zyn, dat zy ze altyd in de mond hebben.
Zy spuwen er af, en beelden zich in dat er de tanden wit van worden en er den adem
een aangenaame reuk af krygt.

School van Homerus [en andere wetenswaardigheden]
Zes mylen + van de stad na de noordzyde ziet men d’overblyfzelen van het ‘School
van Homerus’. ’t Is uit de rots gehouwen, heeft rondom zyne zitplaatsen en in het
midden een kleinen altaar, altemaal uit de leevendige steen. + De muuren en ’t gewelf
zyn verbroken, en het overige door d’ongemakken der lucht meerendeel geschonden.
Eenige willen dat Homerus hier gebooren en begraven zoude weezen.
Aan de westzyde, zeven Italiaansche mylen + buiten de stad, staat een vermaard
klooster, ‘Niamoni’ geheeten, ‘tgeen d’inwoonders zeggen door Helena gesticht te
zyn. [BA/83] Het doet zich van buiten op als een bemuurde fortres +, heeft maar eene
poort, en een kleene doch zindelyke kerk, altemaal meest van porphyrsteen, met zeer
schoone kolommen.
De roomsgezinden hebben in de stad vyf kerken, als il Domo Vescovato of ‘de
Bisschoplyke Domkerk; la Madona della Trave; la Capella of ‘de Kapel’ (zynde het
klooster der capucynen); la Madona del Rosario of ‘de Lieve Vrouw van de
Roozekrans’, gebynaamd ‘S. Sebastiaan’ (het klooster der dominikaanen of
preekheeren); S. Miolo (de kerk van de sokolanti of Franciskaanen) en S. Antonio (’t
convent der jesuïten).
Wyders heeft dit eiland alle behoeften van leevensmiddelen, onder anderen koorn
en goede wynen (doch die wat dik vallen +) en is het eenigste ‘tgeen zoodanig een
vryheid onder de heerschappy der Turken behouden heeft. d’Inwoonders leeven er
na hun welgevallen, betaalende jaarlyks slechts hunne tribuit. Men heeft er
verscheidene braave + familien, en eenige roemen uit den huize Justiniani gesprooten
te weezen. Daar werden veele damasten, satynen en andere stoffen gemaakt.
+
+
+
+
+
+

Ruim 11 km.
rechtstreeks uit de rotswand gehakt
Bijna 13 km.
vesting
maar die wat stroperig zijn
grote
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Schoonheid der vrouwen van Scio
De vrouwen zyn hier schoon, blank, meestendeel blond van hair, vrolyk van aart en
vol bevalligheid; tot zoverre dat ik moet bekennen nergens vrouwvolk gezien te
hebben ‘tgeen zich zo aangenaam in het oog vertoond. Men vind ze altyd net
opgeschikt en geestig gehuld met een wit kapsel van kameriksdoek +, daar zy (zowel
achter als voor) bouquetten van swarte pluimen op zetten, en waarover een swart
lintje of koordje heen swiert. Ik tekende eene der voornaamsten, gelyk ze op d’andere
zyde verbeeld staat. + De gemeene manier is echter zo prachtig niet.

’t Overige hunner kleeding beviel my niet zo wel, dewyl zy er de fraaye gestalte van
hun lighaam mede beneemen, want zy maaken het bovenlyf veel te kort. Ook zyn
de rokken te kort en te dik. De schoenen zyn hoog, en van binnen met kurke zoolen;
wyders met fluweel of eenige andere zyde-stoffe, konstig geborduurd (daar zy zich
meesterlyk op verstaan) overtrokken. Zy vallen ook niet zeer

+ Een soort van fijn linnen weefsel.
+ Afbeelding 62 staat op f. 170.
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vies + of al te ingetogen omtrent het manvolk, want zowel in de stad als op de dorpen
ziet men er, by gelegentheden van vrolykheid, aan alle oorden rondedanssen
aanrechten. En een vreemdeling mag er zich met volkomene vryheid byvoegen en
een der goelyksten + by de hand neemen zonder dat er jalouzy over opgevat zal
worden. Zy toonen zich ook zo beleefd omtrent de vreemdelingen, dat men erover
verstomd staat. Maar om de bevalligheid dezer juffers met te meer genoegen te mogen
genieten, diend men wel Grieksch te konnen spreeken, vermits er weinige onder zyn
die de Italiaansche taal verstaan. Doch het meeste deel van het manvolk weet er zich
redelykerwyze van te bedienen.
Wat de dracht van dezen belangt, die is byna de zelve als ze in voorige tyden by
onze landgenooten gebruiklyk was, eer de stemmige Hollanders, met de wispeltuurige
modes van Vrankryk te volgen, d’oude deftigheid verbasterden. Zy draagen spitse
hoeden met breede randen, en een korte rok met vier groote schooten +, de mouwen
op den arm open en aan beide de zyden met een ry kleine knoopjes bezet. De borstrok
is gemeenlyk van schoone gekoleurde zyde, en de broek (welkers pypen yder de
wydte van omtrent drie vierendeel van een elle hebben) op het been met een ry
knoopen en eenige strikken van drie vingerbreed lang vercierd. Beffen of dassen zyn
by hen in geen gebruik, maar in derzelver plaats hebben ze een reep van fyn doek
(ongevaar een half el lang) tot een kraag aan de halsboord van hun hemd vastgenaaid.
De koussen en schoenen zyn op de zelve wyze als d’onzen.
Terwyl ik my aldus bezig hield met d’aanmerkelykste dingen in en omtrent Scio
te bezichtigen,

+ Zij zijn ook niet zeer kieskeurig of erg terughoudend tegenover de mannen
+ bevalligsten, knapsten
+ panden
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verstond ik dat er goede gelegentheid was om na Damiaten + te gaan, en maakte
derhalven verding + met den capitein wegens de vracht. ’t Vertrek was beraamd tegen
den 27sten february, weshalven ik een gedeelte van den tyd dien ik noch overig had,
besteedde tot het aftekenen van de stad, hebbende my ten dien einde geplaatst aan
de landzyde op een berg, alwaar dezelve zich het fraaiste vertoond.
Gaarne had ik nog eenige dagen willen blyven om het gezelschap dezer bekoorlyke
Griekinnen by te woonen, doch dewyl de gesteldheid der zaaken zulks niet toeliet,
traden wy te scheep op den gemelden 27sten, en lichtten omtrent den middag het anker
met een noordelyke wind, vertrekkende in gezelschap van de twee gedachte schepen,
verordend na Alexandrien. Ons vaartuig was een saïke, van welke men zich hier te
lande zeer veel bediend. De wind diende ons zo wel, dat wy des anderendaags morgens
ten acht uuren, na verscheidene eilanden voorby gevaaren te zyn, het anker wierpen
voor de stad Stanchio of Isola Longa +, op vyf vademen waters.

Stanchio of Isola Longa
De stad legt heel vermaaklyk en is rondom bezet met oranje- en limoenboomen,
mitsgaders een menigte van wynbergen welke goede muscadelwyn en overvloed van
rozynen uitleveren. Zy heeft een groot kasteel aan den oever van de zee, doch niet
sterk, daar de Turken bezetting in houden, doch de stad zelve word meestendeel van
Grieken bewoond. Zy is van binnen voor een Turksche plaats nog redelyk fraay, en
heeft in voorige tyden onder de Genuezen gestaan. Vanouds wierd zy Cos geheeten,
en waren aan dezelve hunne geboorte verschuldigd die vermaarde meester in de
geneeskonst Hippocrates en de prins der schilders Apelles. Een tempel van
Aesculapius heeft deze stad eertyds ook een groote luister bygezet.
De inwoonders wyzen noch de plaats aan daar Hercules zoude gewoond hebben;
mogelyk dat zy die van den gemelden tempel daarvoor neemen. Wanneer de ridders
van Malta het eiland Rhodus noch bezaten, behoorde ook deze stad onder hun gebied.
+

De vreemdelingen hebben hier meer bekyk als hen lief is, voornaamentlyk van
het vrouwvolk, ‘tgeen met troepen staan blyft om hen na te oogen. Zy vraagden ons
met byzondere nieuwsgierigheid of wy ook Christenen waren, en verstaande van ja,
betoonden zy een ongelooflyke blydschap. Ook verneemen zy gemeenlyk van wat
oord der wereld men komt en waar men heen gaat, even of er hun belang aan hing.
Men deed ook deze vraag aan my, en hebbende geantwoord ‘na Jerusalem’ wenschten
zy my over de straat met groot geschreeuw en zonderlinge betuiging van Christelyke
liefde een gelukkige reis. Ja het huis, alwaar ik eenige voorraad van wyn opdeed,
was zodanig bezet met deze Griekinnen, dat ik er in ’t uitgaan naauwlyks door kon
dringen.
Tegenover deze stad strekt zich een lang gebergte, ‘Petrouny’ geheeten, alsmede
aan de zyde van dezelve, tusschen welk gebergte men zeer vermaaklyk doorvaart.
+
+
+
+

Damiëtte (Dumjât) in Neder-Egypte.
overeenkomst
Kos.
Rhodos was sinds 1522 in Turkse handen.
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In de nevenstaande aftekening is de stad verbeeld met No 63, en het kasteel
aangetekend met de letter A.

Stanchio

Aankomste aan Rhodus en beschryving van deze stad en het eilandt
Des nachts omtrent een uuren, op den eersten maart, kwamen wy aan de vermaarde
stad Rhodus, daar wy (ter oorzaak dat de wind ons tegen was) genoodzaakt waaren
te blyven, waardoor ik dan, tegen verwachting, gelegentheid bekwam om myne
nieuwsgierigheid in het bezichtigen van deze beruchte + plaats te voldoen.

[De haveningang met de twee forten]
Met het opgaan van den dageraad maakte ik my daartoe gereed en verbeeldde my
straks +, uit het buitenste gezicht der stad, yts fraais te zullen ontmoeten.

+ befaamde
+ meteen
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Aan het inkomen van de haven ziet men vooreerst een rond kasteel, strekkende zich
wat in de zee, waarby verscheidene van gehouwene steen gemaakte molens staan
welker getal van wieken grooter is als dat der onzen –– ‘tgeen in myne aftekeningen
meermalen gezien zal worden. Van deze molens zyn eenige vervallen.[BA84] Hierachter
leggen zich de groote schepen ten anker.

Rhodus

Tegenover, aan de noordzyde van de haven, ter rechterhand inkomende, heeft men
een zeer schoone vierkanten toorn, welker hoogte gezegt werd over de honderd
voeten te zyn +, bovenop aan yder hoek voorzien met een schilderhuisje + om alle
aankomende schepen te konnen ontdekken. Deze toorn, behalven dat hy ook noch
met een gordyn + aan de stadsmuuren loopt, is gehecht aan een bolwerk ‘tgeen
daarachter legt, en beplant met eenige zeer zwaare stukken kanon waarmede men
het inkomen in de haven van alle kanten kan beletten.
Onder dit geschut is een stuk van twaalf Duitsche voeten lang, ydere voet van
twaalf duim, schietende een kogel van ongemeene swaarte.[BA/85] Men beziet dezen
toorn aan de landzyde door een hout traliewerk, waarmede dezelve afgeslooten is.
Men zegt dat die aldaar door de Turken gebouwd is, en wel ter plaatse daar eertyds
de ‘Toorn van St. Nicolaas’ stond.
De gemeene vaartuigen leggen tusschen denzelven en de stadspoort ten anker.
Tegenover dezen toorn, aan d’andere zyde van de haven (echter aan de zelve
noordzyde) staat het kasteel ‘S. Angelo’. Deze wydte word op ruim vyftig vademen
geschat + en gehouden voor de plaats daar voormaals Colossus of het ‘Zonnebeeld’
– voor een van de zeven wonderen der wereld geacht – gestaan heeft, welkers grootte
zodanig was dat de schepen tusschen desselfs beenen door in de haven zeilden, en
een gemeen man den duim naauwlyks kon omvademen. ’t Geen ook hieruit
afgemeeten kan worden dat, als hetzelve door een aardbeving nedergestort was,
negenhonderd kameelen gebruikt wierden om het koper, daar het van gegooten was,
weg te voeren.
Aan het laatstgemelde kasteel, ‘tgeen ook ‘de Diamant’ genoemd word omdat het
achtkantig is, heeft men een goede haven voor de galeyen. De mond is zeer naauw
+
+
+
+

Dus ruim 35 meter.
schildwachthuisje
De hoofdwal tussen twee bolwerken of bastions.
Ruim 90 meter.
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en word des avonds met een keten geslooten, welke met het eene eind aan een toorn
(staande op het einde van de bescherm-muur) en met het ander aan een rots op het
land (weinig treden van het kasteel S. Angelo) vast is.

[Aankomst in de stad Rhodos]
In de stad gekomen zynde, vervoegde ik my terstond na een dorp, niet verre van daar
gelegen, om eenige paters te mogen vinden die my aanwyzing van de voornaamste
oorden en zaaken konden doen. Maar men onderrechtte my dat zich geene Franken
of vreemde paters daar meer onthielden. Ik begaf my derhalven na den oppersten
der Grieken, doch deze d’Italiaansche taal niet verstaande, bleef ik even wys, en
keerde met groot misnoegen weder na onze saïke.
Ondertusschen, terwyl ik nu niet veel vrucht van myne landgang verwachtte, wierd
ik in het Hollandsch aangesproken door een Venetiaan welke dartig jaaren slaaf was
geweest en over een wyle + vrygekogt. Hy had eenige jaaren met de Hollanders ter
zee gevaaren en by die gelegentheid de taal geleerd. deze bood my blymoedig zynen
dienst aan, en bragt my by een Hamburger die, heel jong in slaaverny geraakt, Turksch
was geworden en hier de bediening van konstapel op een galey, mitsgaders het
opzichterschap over het stadskanon bekleedde, zynde Ali geheeten. Ik vond hem,
buiten dat hy tot het Mahometaansche geloof was overgevallen, een heel eerlyk man
die groote believing + voor my had en my leidde overal, daar hy oordeelde dat myne
nieuwsgierigheid zich heenen zoude konnen strekken.

+ kortgeleden
+ sympathie
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[De stad Rhodos]
Wat de stad belangd, zy is groots en deftig gebouwd, hebbende de muuren op die
manier als die van Romen. Twee poorten geeven ingang tot dezelve, d’eene aan de
zee- en d’andere aan de landzyde. Die aan de zeekant is zeer fraay, en de stad aldaar
voor een gedeelte met een dubbelde muur omvangen. Voor dezelve staat een houten
huisje daar de lieden van de tol zich in onthouden. Aan de landzyde ziet men een
omvang van drie muuren, yder ter hoogte van achttien vademen en redelyk dik,
versterkt met een groot getal van toorns. Op de wallen, in ’t algemeen gerekend, teld
men vierhonderd-en-sestig stukken kanon, (waaronder veele swaare metaale zyn)
en op de twee kasteelen honderd-en-sestig.
Het kasteel binnen de stad, aan de landzyde, is zeer hoog, en groots gebouwd. Hier
worden de voornaamste gevangenen van den Grooten Heer bewaard, en bevond er
zich noch, toen ik er was, een Tartarische koning die er al drie jaaren had gezeten.
Echter wierd hy zo naauw niet opgeslooten, of de bassa vergunde hem bywylen +
zich wat te mogen gaan verlustigen.
De straat van de ridders van Malta munt uit boven alle d’anderen. Voor veele
huyzen ziet men noch in marmer hunne wapenen uitgehouwen, en by eenigen noch
geschriften. De poorten pronken insgelyks met het wapen van den grootmeester der
order. De huizen zyn hier altemaal van groote steenen opgebouwd, gelyk ook mede
de buitenplaatsen, of dorpen der Grieken, welke binnen de stad niet vermogen te
woonen. Deze buitenplaatsen zyn grooter als de stad zelve. Men ziet er veele lustige
tuinen, en in dezelve zeer veele oranjeboomen, welker vruchten in smaak en reuk
voor geene andere behoeven te wyken. De Grieksche vrouwen hebben hier de zelve
nieuwsgierigheid ten opzichte der vreemdelingen als ik elders van die van Stanchio
hebbe gezegt.

[Het eiland Rhodos]
Het eiland begrypt in ’t geheel zes dorpen. ’t Geen dichtst aan de stad gelegen is,
word Casa Nova of ‘Nieuwe Dorp’ geheeten. De naamen der anderen zyn: S.
Jamargier, S. Nastaisia, Baksimale, Thepoeria en Trinda. Dit laatste legt onder aan
een berg, daar de oude stad heeft gestaan (gelyk de lieden des lands my wisten te
zeggen) zynde die plaats omtrent acht Italiaansche mylen + van de tegenwoordige
stad af gelegen. Terzyde van dezelve, aan de zee, ziet men noch eenige oude brokken
van muuren, doch hoe dit met de gelegenheid van de haven en de plaats daar de
Colossus gestaan heeft, tesamen gebragt zou konnen werden, kan ik niet bezeffen.
Eertyds pronkte dit eiland met vier steden: Lyndus, Clamyrus, Fatissus en Rhodus.
Van de eerste zyn de muuren geslecht, en niets overgebleeven als een kleine burgt
waaromheen veele zeevaarende Grieken woonen. En van Clamyrus en Falissus ziet
men alleenlyk de grondvesten van de wallen. Boven op de hoogte van het gebergte,
+ soms
+ Bijna 15 km.
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aan de zuidzyde, achttienhonderd vademen van de stad, ontmoet men een berg, door
de krygslieden van sultan Soliman den IIden in den jaare 1522 in eenen nacht
opgeworpen, door welkers middel hy (met duizend galeyen, die hem als tot een brug
verstrekten, ten dien einde van d’oostzyde uit Natolien + overgekomen) de stad in
zyn geweld kreeg, als zynde hooger gelegen, en konnende dezelve derhalven dwingen.
Dicht benevens den gemelden berg is noch een anderen berg opgeworpen, beide in
den tyd van vier-en-twintig uuren. De laatste werd gerekend tachtig vademen van
de stad te zyn.

[Turkse worstelaars]
Buiten de stad in de vlakte oeffenen de Turken zich in het worstelen, ‘tgeen ik een
reis of twee heb gezien, zynde daartoe een bekwaam perk verordend. ’t Bestaat

+ Anatolië.
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alleenlyk in malkander over den rug om of over te werpen. De worstelaars zyn
t’eenemaal naakt, behalven dat ze een kort broekje aanhebben. Het geschied tweemaal
ter week, te weeten dingsdags en vrydags, en staat yder vry, zulks dat er bywylen
wel veertig of vyftig tegelyk verschynen. Die overwinnaar is, gaat om by
d’aanschouwers, die hem – elk na dat + hy mild is – eenige aspers geeven, waarvan
er omtrent drie in een stuiver gaan. ’t Opzicht en gebied van dit werk staat aan + een
die nooit verwonnen is geweest en derhalven voor hun opperhoofd gehouden word.

[Mijn afbeeldingen van Rhodos]
Gelyk ik gewoon was alle plaatsen daar ik gelegentheid toe had, op papier te brengen,
had ik ook deze op myn aankomst afgetekend, met twee verscheidene gezichten, zo
bedekt als my immers mogelyk was. Want zynde de stad Rhodus een van de
voornaamste sterkten der Turken, zou ik het niet minder als met de dood hebben
moeten bekoopen indien ik erop betrapt had geworden, beeldende zy zich in dat de
Christenen, met hunne plaatsen af te teekenen, geen ander oogmerk hebben dan er
zich by gelegentheid tot hun nadeel af te bedienen. d’Eerste aftekening geschiedde
op kleine stukjes papier, welke ik vervolgens t’scheep in order bracht. Deze is
aangeweezen met No 65. De gemelde fraaye toorn met de letter A, en het kasteel op
de punt by de molens met B.

Rhodus

De tweede, No 66, is getekend ter halver weg tusschen de stadspoort en de gemelde
molens, staande aan de kant van de haven achter de muur. In deze vertoond zich de
stadspoort met de letter K, de toorn met L, en het kasteel S. Angelo, of ‘de Diamant’
– voor dezen ‘S. Ermus’ genaamd – met M.

+ naargelang dat
+ berust bij
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Rhodus

De haven is als een kom; om een beter begrip van dewelke te geeven heb ik er het
heele gezicht af verbeeld, ziende dezelve als van buiten, met aanwyzing waar de
Colossus of het ‘Zonnebeeld’ soude gestaan hebben, te weeten met den eenen voet
daat de letter O, en den anderen daar de P te zien is.[BA/86]

[Pogingen om Rhodos te verlaten]; Hard weêr
Tot dusverre van de stad en het eiland Rhodus gesprooken hebbende, zal ik den draad
myner reis weder aanhechten. Den 3den en 4den maart hadden wy een zeer harde wind
en een zo onstuimige zee, dat de golven zich over het kasteel daar de molens staan,
zynde de bescherm-muur, heen wierpen. Den 7den verhefte zich de wind weder zodanig
uit den oost ten zuiden +, dat niemant aan of van boord konde komen, vermengd met
swaare donderslagen en een gestadige bliksem.
Wy lagen wel voorzien met vyf ankers t’zeewaart, en noch verscheidene andere
touwen aan het land vastgemaakt, waarvan eenige achter om de spil + waren beleid,
leggende met ons achterschip tegen de wal – of klippen – daar de zee zo verwoed
op aan brandde, dat door het hevig slingeren van onze saïke de touwen die om de
spil beleid waren, dezelve uit de groef rukten, ‘tgeen zulk een ontsteldheid onder ons
schipvolk veroorzaakte, dat eenige hunne valiesen al aangepakt hadden en ermee
boven kwamen loopen, meenende dat wy al tegen de klippen aanstieten. Want het
gekraak ‘tgeen de spil in het uitrukken had gemaakt, deed hen niet anders oordeelen,
of het schip wierd er met alle geweld tegen gesmeeten. Maar eenige andere touwen,
om de besaansmast beleid, behoedden ons voor dezelven.
Straks + kwam men met lantaarnen voor den dag, want het was zo donker dat men
malkander niet kon onderkennen, temeer vermits de bliksem ons het gezicht
verblindde. Wy beleidden de touwen zo goed als wy in die geschapenheid van zaaken
konden doen. De meeste swaarigheid was, dat van dartig mannen welke de saïke
voerde, de kloekste helft aan land was gegaan, die nu door d’onstuimigheid der zee
niet weder aan boord hadden konnen komen. Weshalven wy ons, indien de nood ons
verder had gedrongen, mogelyk niet zouden hebben konnen redden.
Den nacht dan aldus met groot gevaar doorgebracht hebbende

+ oostzuidoost
+ katrol
+ meteen
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begon de wind met het opgaan van de zon een weinig te bedaaren, draayende zich
na den noordwesten. Den 11den was de wind noordnoordwest en het weêr bekwaam
en goed, daar wy dus lang na gewacht hadden. Want de Grieken verlaaten nooit
eenige haven, voor en aleer de wind t’eenemaal goed, en het water stil is, en dat de
lucht zich aangenaam vertoond.
Daar vertrokken dan eenige vaartuigen na verscheidene gewesten. Doch na den
middag, zo als wy mede ons anker meenden te lichten, kwam er een schip van
Constantinopolen binnenloopen, gevoerd door den capitein Gasi-Ibrahim, en
gemonteerd met sestig stukken kanon en over de vyfhonderd man, verordend na
Alexandrien. Deze was toenmaals admiraal van alle de Turksche koopvaardyschepen
en voerde de vlag van de groote mast. Hy belettede ons het uitloopen, uit vrees dat
wy eenige Christene kaapers mochten ontmoeten en hen van zyne komst aldaar
verstendigen. +
Den 12den kortten wy buiten de haven +, doch den admiraal stuurde ons zyne sloep
achterna, met bevel van niet vóór hem t’zeil te gaan. Wy brachten dan een touw uit
aan de klippen, onder het kasteel S. Angelo.

Vertrek van Rhodus
Omtrent den middag kreegen wy verlof om te mogen vertrekken en, hebbende een
goede noordewind, zetteden wy de cours zuid aan en liepen, alleenlyk met onze
voorblinden + tot drie-en-twintig Italiaansche mylen + voorby de Caap Lendigo of
Lindo, het vaderland van Chares Lydius, dien vermaarden meester van de Colossus.
Deze caap is sestig der genoemde mylen van de stad Rhodus gelegen. +
Thans + liet de duisterheid ons toe de zeilen by te zetten en wierd de cours
zuidzuidoost genomen, meenende dit rak en Cacavo uit het gezicht te loopen om van
de Christene roovers niet gezien te worden, ter welker oorzaak wy de zeilen by dag
niet hadden bygezet.[BA/87] Maar eenige mylen t’zeewaart zynde (echter noch in het
gezicht van het land) draaide de wind na ’t westen, doch met zo slappen koelte dat
wy heen en weder dreeven, weshalven – alzo de schiplieden geen kans zagen om
aldus onzen weg te konnen vervorderen, en betrachtende ten anderen + het gevaar
wegens de scampavias of de galJoots die zich hier omtrent onthouden – wy het besluit
naamen van weder na Rhodus te keeren, daar wy drie uuren na den middag nogmaals
binnen geraakten.

Wederkomst aldaar
+
+
+
+
+
+
+

op de hoogte brengen
haalden wij buitengaats het anker in
Zeilen die onder aan de boegspriet gevoerd werden.
Ruim 42,5 km.
Ruim 111 km.
vervolgens
bovendien
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Den 15den kwam er een klein scheepje van Venetien, ‘tgeen hier t’huishoorde, in de
haven loopen. Den 16den vertrokken vier saïken na Constantinopolen. Ondertusschen
hadden wy noch alle dagen onstuimig weêr, vermengd met regen en swaare donder
en bliksem, ‘tgeen onze swaarmoedigheid over ons lang verblyf alhier deed
toeneemen, inzonderheid de myne, alzo ik vreesde dat ik aldus voor Paaschen niet
te Jerusalem zoude komen.[BA/88]
Ons eenigste vermaak was dagelyks aan land te gaan en de stad en d’omgelegene
oorden te bezichtigen, daar wy de Grieken in hunne huizen gingen bezoeken, ‘tgeen
wy met zo groote vryheid deeden alsof wy in Christenryk waren geweest, zonder dat
ons eenige moeyelykheid van de kant der Turken ontmoette.
Zelfs deeden degeenen van de dogane of ‘tol’ (welker huis, gelyk hiervoor gezegt
is, even buiten de poort staat, zulks dat men er voorby moet gaan om in de stad te
komen) my verscheidene maalen by zich roepen om wat met hen te praaten. Want
hebbende d’eerste reis verstaan van wat land ik was, waar ik al geweest had en waar
ik noch heen meende te trekken, hadden zy groot genoegen in ‘tgeen ik hen hier en
daar van wist te zeggen. Zy vergeleeken ook myn voorneemen van na Jerusalem te
gaan by hunne reis na Mecha om het graf van hunnen propheet te zien, en betoonden
+
met groote uitdrukkingen van genegentheid my een gelukkige en behoudene
wederkomst toe te wenschen.

+ benadrukten
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Dit geschiedde doorgaans onder het rooken van een pyp tabak en het drinken van
kaffée, ‘tgeen zy altyd tot mynen dienst hadden. Inderdaad, de lieden van fatsoen
hebben groote achting voor de Franken, pryzende hun verstand en stoute
onderneemingen omtrent het bezoeken van landen en steden, daar de Turken zo
groote genegentheid niet toe hebben.
Om kort te gaan, deze lieden beweezen my zoveel vriendschap en scheenen zoveel
belang in myne zaaken te neemen, dat ik, tot beschaaming der Christenen, voor hen
niet kon verbergen dat het yts zeldsaams zou weezen, zo zy de zelve genegentheid
en eerbewyzingen by ons kwaamen te vinden.

Tweede vertrek van Rhodus
Den 22sten der genoemde maand, ’s namiddags ten twee uuren, vertrokken wy met
een noordwestewind voor de tweede maal van Rhodus, in gezelschap der twee
gemelde schepen die na Alexandrien wilden. ’t Grootste van deze was een slechte
zeilder, zulks dat wy hem bekwaamelyk met ons schoverzeil + en blinden konden
byhouden. Des anderendaags morgens, met het opgaan der zon, hebbende noch de
zelve wind, bevonden wy honderd en vier-en-twintig Italiaansche mylen + gevorderd
te hebben, zynde nu in volle zee.
Den 24sten kreegen wy de wind weder tegen, zulks dat wy nogmaals na de kant
van Rhodus gedreeven wierden, immers meer als wy voorwaarts gingen. ’s Nachts
wierd het doodstil, tot zoverre dat de zeilen gantsch geen dienst meer deeden. Wy
waren nu, na gissing, omtrent tweehonderd vyf-en-dartig der genoemde mylen van
Rhodus en tweehonderd dartig van Damiaten. +
Den 25sten, tegen den morgenstond, draaide de wind weder goed en wierd de cours
na Damiaten gezet. Doch met het vallen van den avond begon het zodanig uit den
zuiden te stormen, dat wy ’t den geheelen nacht, met de blinden alleen, voor de wind
lieten loopen, komende aldus voor de kust van Barbaryen.
Thans kreegen wy schielyk een zuidwestewind die ons van voorneemen deed
veranderen en de streek, op Gods genade, na Candia + zetten, op hoop van Porto
Christiano te bereiken. Maar ongeveer midden zee zynde, kreegen wy den wind
geheel uit den westen, hielden ’t derhalven op Cyprus aan en kwaamen zo ver, dat
wy Caap Lagata +, op hetzelve eiland in ’t gezicht kreegen.
Den 26sten dobberden wy noch al in een schrikkelyke holle zee, zonder haven te
konnen aandoen of zeil te maaken. Voor Caap Lagata komende, jaagde ons de wind
weder van daar. Ondertusschen begon men malkander bedroefd aan te kyken.
Sommige der Grieken brandden den gantschen nacht kaarsjes voor S. Joris, aan wien
zy beloofden geld te zullen offeren indien hy hen behouden te land bracht. Want
deze is hun grootste heilig en word by dusdanige gelegentheden voor hunnen eenigen
beschermer gehouden.
+
+
+
+
+

Het onderste zeil aan de grote mast.
Ruim 230 km.
Ca. 435 km van Rhodos, en 425 van Damiëtte.
Kreta.
Kaap Gata aan de zuidkust, ten westen van Limassol.
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Een derzelven ging ook met zyn muts om, over het geheele schip, om te verzamelen
‘tgeen zy aan S. Joris zouden offeren, ter eerster plaatse daar zy een kerkje, aan hem
toegewyd, kwaamen te ontmoeten. ‘k Stond versteld over de verkeerde
godvruchtigheid van deze onnozele menschen, waaraf den inzamelaar ook eindelyk
by ons kwam om mede wat voor S. Joris te verzoeken. ‘k Haalde de schouderen op
en zei dat ik den man niet kende, en ook niet vertrouwde dat er door middel van hem
yts voor ons te hoopen stond, maar dat het, wyzende met de vinger na boven, van
daar zonder geld te bekomen was.
Aldus met groote bekommering (temeer dewyl wy van brood en water zeer weinig
meer voorzien waren) door d’onstuimige zee dryvende, bevonden wy ons des morgens
met zonnenopgang honderd-en-tien Italiaansche mylen + verder van Damiaten als
daags tevooren. Nu begon de wind wat te bedaaren, doch de zee schoot noch geweldig
hol. Midlerwyl oordeelde men het raadsaamst na Tripoli

+ Ruim 200 km.
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of S. Jan d’Akri + te wenden. Na den middag zag men land, daar onze schiplieden
na sloegen als de blinden na ’t ey. +
Den 28sten ’s morgens lagen wy lang door tegenwind te dryven, maar krygende
omtrent den middag een andere streek, kwamen wy ten twee uuren voor Sour of
Tyrus, niet weinig van daar de Grieken door hunne onkunde meenden aan te komen.
Ook geloof ik niet dat er slechter zeelieden in de wereld zyn.

Sour of Tyrus
Deze stad legt in Galilea, ten zuiden van Saide of Sidon en ten noorden van S. Jan
d’Akri. Zohaast als wy het anker in de grond hadden geworpen, stelde ik my om er
het gezicht van af te tekenen, ‘twelk hiernevens verbeeld is op No 67, zodanig als ik
hetzelve, op onze aankomst voor anker leggende, afgeteekend heb met alle de ruïnen
van het eene einde tot het ander. Het kasteel werd aangeweezen met de letter A.

Tyrus

Ik ontmoette met myn gezigt, behalven ’t gezeide kasteel, niets van belang van de
zeekant als puinhoopen en verwoeste overblyfselen, overal langs het strand verspreid;
uit welker eenigen echter + d’oude pracht en grootsheid dezer vermaarde koopstad
noch wel bespeurd kon werden. En van die beruchte haven ziet men hier en daar
noch eenige brokken het hoofd uit de zee beuren. Weinig bewoonde huizen zyn er
meer overig, en een aga heeft er het gebied. Doch op myne wederkomst zal ik
wydloopiger wegens deze stoffe spreeken.
Terwyl ik met aftekenen der stad bezig was, besteedde myn reisbroeder onderwyl
zyn tyd om vis met den angel te vangen, leggende ten dien eynde den draad op de
vinger en dezelve, op het gevoel van het aanbyten der visschen aan het aas, aanstonds
oppalmende. + Door dit middel bequamen wy een redelyke schotel die wy met
bysondere goede smaak nuttigden.
Ik zou hier wel te land getreeden hebben, maar moest het laaten omdat er de Turken
den reizigers geld afdwingen. Derhalven deed ik een Arabier aan boord komen met
+
+
+
+

Akko.
Dus min of meer lukraak.
maar uit enkele daarvan
hand over hand naar boven hijsende
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wien wy verding maakten + – alzo ik hoe eer hoe liever te Jerusalem trachtte te weezen
– dat hy ons met zyn vaartuig over Akri naar Jaffa zou voeren, geevende hem eenig
geld op de hand, onder voorwaarde van des anderendaags morgens vroeg te zullen
vertrekken.
Daar lagen noch vier andere saíken, na Damiaten verordend, welke des avonds
met de landwind zeil maakten. Onze capitein zulks ziende maakte zich insgelyks
gereed, en stuurde ons derhalven met zyne sloep na het gehuurde vaartuig, ‘tgeen
wy dicht onder d’oude ruïnen benevens het kasteel ‘twelk de Turken aldaar gebouwd
hebben, vonden leggen. Straks wierd door eenige Turken, die er de wacht hielden,
geroepen dat wy ons van daar zouden maaken, met dreigementen (indien wy naderden)
van erop in te branden, zulks dat wy genoodzaakt waren vruchteloos weder na onze
saïke te keeren, vermits wy bevonden met ondeugende menschen te doen te hebben.
Wy traden dan nochmaals binnen boord en staken onder zeil.

[Vertrek van Tyrus]
Ondertusschen was ik zeer swaarhoofdig, dewyl ik vreesde dat, met na Damiaten te
gaan, de tyd my zou ontschieten om op het paaschfeest tot Jerusalem te konnen
weezen. Weshalven ik twintig ryksdaalders tot een geschenk aan den capitein
presenteerde, indien hy my des morgens omtrent Akri – of waar hy begeerde – aan
land wilde zetten. Doch daar waaren, na hy voorwendde, verscheidene redenen
waarom het niet kon geschieden.
Wy hadden een zuidenwind die ons den 29sten bybleef, doch met slappe koelte,
swervende den geheelen dag voor het land van Galilea zonder den berg Karmel uit
ons gezicht te verliezen, en passeerende S. Jan d’Akri en Jaffa verre van ons. Des
nachts kreegen wy de wind gunstig uit den noordnoordoosten, doch met den dag
weder stilte en zagen nu drie der gemelde saïken niet

+ een overeenkomst sloten
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meer, gelyk ook noch geen land vermits het er zeer laag is.
Een uur na den middag wierpen wy het anker voor den mond van Damiaten. ’s
Anderendaags, zynde de laatste der maand maart, met het krieken van den dagenraad,
zagen wy het land van Egypten, leggende noch omtrent drie uuren zee van daar, ter
oorzaak der groote droogte die men er heeft.

[Aankomst in Egypte]
Weinig na zonnenopgang wierden wy met een germe, zynde een open vaartuig
bemand met vier à vyf Arabiers, van boord gehaald om ons over de bogas of den
mond van den Nyl te brengen. Met dit vaartuig wierden wy omtrent drie Italiaansche
mylen + de rivier op gevoerd, langs dewelke zeer veele saïken en andere schepen
benevens malkander ten anker lagen. Aan het dorp alhier zag ik eenige Arabische
tenten opgeslagen, verbeeld onder No 68, en moesten wy overgaan in een kleinder
vaartuig ‘tgeen ons de rivier opwaarts na de stad Damiaten bracht, omtrent acht der
genoemde mylen + van daar gelegen.

Vilagio primo all Nilo

Komst te Damiaten; vreemde ontmoeting met eenige Arabiers
Ten elf uuren traden wy te land en wierden aanstonds in de dogane of het ‘tolhuis’
gebracht om onze goederen te laaten bezichtigen. Doch eer ik verder gaa, moet ik
den leezer het volgende voorval mededeelen.
Wy traden, gelyk ik gezegt heb, uit onze saïke in een germe, bemand met vier à
vyf Arabiers. Onderwege zynde begonnen de schurken, ziende dat wy Franken waren,
yts kwaads te brouwen en wilden ons zo terstond de vracht voor het overvoeren doen
betaalen. Ik bemerkte wel dat het geschiedde omdat wy niet zouden zien wat d’andere
passagiers betaalden, en wees hen dat zy eerst by die zouden gaan. Doch vermits wy
malkanderen niet verstonden, diende een zeker Christen die d’Arabische en
+ Ruim 5,5 km.
+ Bijna 15 km.
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d’Italiaansche taal redelykerwyze kon spreeken, ons tot tolk. Deze ging twee- of
driemaal over en weer, en bracht gestadig het zelve bescheid.
Ik liet dan vragen wat zy moesten hebben. Den eisch was niet minder als een goude
sequin, + bedraagende omtrent twee-en-een-halve ryksdaalder, voor ons beiden. ‘k
Weigerde zo veel te geeven, waarop een de stoutheid nam van, na my toe treedende,
met zyne hand te wyzen dat, indien ik niet wilde betaalen, hy de betaaling wel zou
maaken te krygen met my de rok van het lyf te haalen.
Deze beestachtigheid maakte my het bloed warm. ‘k Rukte de rok, daar ik myn
geweer onder verborgen had, open en, grypende meteenen een Hollandsch mes in
de hand waaraf het lemmet omtrent twee palmen lang was, voerde ik hem tegemoet
dat hy my dat dan eerst moest afnemen, benevens het schietgeweer ‘tgeen hy
daaronder zag, en dat wy dan noch eerst een kansje om de rok zouden waagen. +
De schittering van het staal deed hem terstond met groote verbaasdheid +
terugtreeden, en niemand van allen had het hert meer van zich omtrent my te
vertoonen, als alleenlyk een wyl daarna om met alle beleefdheid een accoord te
maaken, ‘tgeen op een ryksdaalder voor ons beiden wierd getroffen. Doch vermits
ik niet als goud had, deed ik hen eerst het zilvergeld, ‘tgeen ik weer moest hebben,
aan my overgeeven, eer zy het goud in handen kreegen.
De passagiers zagen vreemd + toe en betoonden genoegsaam met hun gelaat myne
stoutmoedigheid te pryzen. Niettemin bevond ik in ’t gevolg dat ik noch ruim de
helft te veel had gegeeven, want wanneer zy de ronde tot het ontfangen van de vracht
deeden, zag ik dat yder perzoon maar omtrent tien stuyvers gaf. ‘k Feilde niet van
hiertegen in te leggen +, doch kreeg tot antwoord dat de Franken ryke lieden waaren
en derhalven altyd meer moesten betaalen als d’anderen.
Maar wat deze rykdom belangd, indien ik anders de prys van tevooren had
geweeten, zy zouden er zo breed + niet mee gestaan hebben, en had ik by den kady
willen klagtig

+
+
+
+
+
+

De zechine, een Italiaanse (Venetiaanse), Noord-Afrikaanse en Turkse gouden munt.
zien wie (met vechten) de rok te pakken zou kunnen krijgen
verbouwereerdheid
bevreemd, verwonderd
hierover te protesteren
groots
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vallen en er vier ryksdaalders aan te kost hangen + –gelyk my, aan land komende,
door een Griekschen schipper van kennis wierd geraaden – d’Arabiers zouden er
niet zonder een goed getal van stokslagen onder de voetzoolen afgekomen hebben.
Doch dewyl het accoord met beleeftheid was gemaakt, docht het my best die
penningen te spaaren. Wyders, het gelaat, het opzicht en de kleeding dezer Arabiers
wyzen genoegsaam uit dat ze groote dieven en schurken zyn.

XXXIIIe Hoofdstuk.
Overeenkomst van het land van Egypten, omtrent Damiaten, met dat
van Holland. Springen van een schip in den Nyl. Beschryving van de
Doode Zee en een uitsteekend bosch, tusschen dezelve en Damiaten
gelegen. Byzonderheden wegens deze stad. Vreemde geboorte van een
Turk, de Doode Zoon geheeten. Stoutheid der valken hier te lande, enz.
De gewoonlyke tol voor onze persoonen, bedraagende voor yder vreemdeling een
halve ryksdaalder, betaald hebbende, vervoegden wy ons ten huize van een Griekschen
pater om de vermoeidheid van de reis met eenige vrolykheid te verzetten. Deze
berichtte ons dat er een saïke beneden aan de rivier gereed lag om na Jaffa te gaan,
en drie paters, willende na Jerusalem, zich dien morgen reeds op dezelve ingescheept
hadden. Ik bezag dan metterhaast de stad en verzorgde my van de noodige voorraad
tot die tocht. Waarna met een barkje de rivier af geroeid zynde, kwamen wy aan de
saïke, maakten verding met den capitein wegens de vracht en verbleeven aldaar, op
hoop van binnen een dag of twee te zullen vertrekken.
’t Land doed zich hier in het op- en afvaaren van den Nyl op, byna evenals in
Holland, met goede weiden en een menigte van koebeesten in dezelve, ‘tgeen my zo
vreemd als aangenaam voorkwam. De rivier loopt zeer sterk afwaarts en heeft aan
d’een zyde altemaal zand, allengskens opgeworpen, van de zelve gedaante als het
duinzand omtrent Schevelingen.
Aan d’andere zyde (te weeten de rechter, van Damiaten af komende, zynde de
landzyde) heeft men gelyk gezegt is de schoonste landouwe die men kan wenschen.
Hier ziet men veelerhande soorten van vreemd gevogelte: arenden, zekere groote
witte vogels die zeer fraay zyn en zich te land en te water onthouden, + gelyk ook
een soort als kievitten, doch wit om den hals, op den rug grauwachtig en al het overige
zwart, + mitsgaders veelerley andere die zich te water onthouden.

Springen van een schip in den Nyl
Ik verstond hier dat op den 24sten maart ’s namiddags ten twee uuren, niet ver van de
plaats daar wy lagen, door het kooken van kaffeé de brand in een schip was geraakt,
waardoor hetzelve, slaande de vlam in het kruid, in de lucht was gesprongen, tegelyk
+ bekostigen, spenderen
+ De nijlganzen ?
+ De ibissen.
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met zeventig van de ophebbende manschap, zynde maar tien die zich intyds te water
hadden begeeven, door middel van zwemmen behouden aan land geraakt.
Den eersten april waaren wy door de harde wind genoodzaakt aan boord te blyven.
Den 2den keerden wy weder met een bark na Damiaten, alwaar wy de triumph zagen
van twee Turksche kinderen welke door de stad omgevoerd wierden om besneeden
te worden.
Den zelven dag tekende ik, zittende op een huis, een fraay gezicht van het land en
den loop der rivier de Nyl, verbeeld onder No 69.
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Vista del Nilo presso di Damiate

Mare Morto of de Doode Zee
Vervolgens begaf ik my in gezelschap van de gemelde paters na Mare Morto of de
‘Doode Zee’, twee Italiaansche mylen ten oosten van Damiaten gelegen, en alzo
genaamd omdat de allerwegen van het land omringd is en geenen uitgang heeft. +
Mogelyk is dit een van die graften of poelen die Strabo in zyn zestiende boek, op
den weg tusschen den berg Casius en de Colom van Pompejus na Pelusium of
Damiaten[BA/89] plaatst, wanneer hy zegt: ‘Aldaar is de weg na Pelusium, en Gerra,
en de graft Chabrias geheeten, ende de Barathra, poelen of meiren welke de
overvloejende Nyl maakt, zynde deze plaatsen van nature hol en poelachtig.’
Van hier kan men in tweemaal vier-en-twintig uuren overvaaren op Tiena[BA/90],
en wyders over Gaza binnen korten tyd te Jerusalem komen, ‘tgeen ik ook gedaan
zou hebben, doch dewyl my gezegt wierd dat er in acht à tien dagen eerst gelegentheid
toe zou zyn, en dat ondertusschen het paaschfeest voorby stond te gaan, voedde ik
my met de hoop van noch te water na Jaffa te zullen geraaken. +

Uitsteekend bosch
Tusschen Damiaten en de gemelde zee gaat men door een bosch ‘tgeen zo vruchtbaar,
vermaaklyk en lustig is, dat ik moet bekennen nooit een diergelyk gezien te hebben
en ook niet geloof ooit te zullen zien. Ik vond er veele zwaare oranje- en citroengelyk ook verscheidene soorten van vygeboomen, en onder anderen eene welke zy
Fico d’Adamo of ‘Adamsvygen’ noemen.[BA/91]
Deze zyn zeer groot en lang, gelyk ook de bladeren die zich ter lengte van een
vadem en ter breedte van omtrent twee palmen uitstrekken. Noch is er een andere
soort van de zelve naam met ronde en zeer dikke bladen. Aan deze hangen de vygen
even als een tros druiven, en zyn zo zoet van smaak als suiker. Van een darde soort
+ Het Manzala-haf.
+ Zie f. 175 en de aantekening aldaar over het paasfeest in Jeruzalem.
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die de zelve naam voeren, zyn de boomen byzonder groot doch de bladeren klein,
maar heel dicht op malkanderen, t’eenemaal verscheiden van degeene die men in
Italien vind.
Daar wast ook veel suikerriet, mitsgaders een menigte van die boomen welke de
cassia voortbrengen, waarvan ik de takken vol pypen zag hangen.[BA/92] De
granaatboomen zyn er mede ontelbaar. Doch boven alle munten uit de dadelboomen,
die het gantsche bosch vervullen.
Behalven al dat geboomte ziet men er ook noch verscheidene kleinder soorten,
als karsse-, pruime- en abrikoozenboomen enz., altemaal onder malkander, welke
onregelmatigheid een aangenaame vertooning voor het gezicht beschikt.
’t Bosch zelve is tuins-wyze verdeeld, na de maat dat er yder een gedeelte van
toebehoord, en zyn deze gedeeltens met kleine watertjes of slooten omvangen en
van malkander afgezonderd.

[Vis en gevogelte]\
Wat deze Doode Zee belangt, zy is ongemeen vischryk en leverd ook een soort als
onze kabeljauw en van de zelve grootte. Wy koften er een voor de waarde van omtrent
acht stuyvers en vonden ze heel goed van smaak. Paling en aal – om te spreeken van
de visch die met d’onze overeenkomt – is er mede in menigte. Wy bereidden ze op
de wyze van pan-aal, daar de boter die hier (hoewel ongezouten) zeer goed is, ons
heel wel toe te pas kwam. De paters vonden ze smaakelyk en aten er zo hertig af
alsof men ettelyke liefhebbers van die spys te Sardam + aan tafel had zien zitten.
’t Gevogelte ‘tgeen men hier heeft, behoeft voor de visch niet te wyken. ‘k Zag
er onder anderen verscheidene pellikaanen aan den oever zwemmen, en ganzen en
andere soorten van watervogels, in zulk een menigte dat ze ontelbaar waaren. Hier
werden ook des winters veele ‘hoenders van Damiaten’ (gelyk men ze noemd)
gevangen. Deze zyn byzonder schoon van koleur, hebbende den hals en borst gelyk
een paauw, en vallen + ruim zo kloek als faizanten.

+ Contractie van ‘Saenredam’ of ‘Saenrdam’ (Zaandam).
+ zijn

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

181
Gaarne had ik eraf willen koopen, doch kon er geene bekomen, vermits er dat jaar
zeer weinige gevangen waren, en die weinige (makende omtrent een getal van twintig)
vond ik in handen van zekeren Jood die ze bewaarde om aan den koning van Vrankryk
gezonden te worden. Hy had order om er honderd te koopen, doch niet meer als deze
twintig konnen krygen.
Alles wat de landsdouwe hier omtrent voortbrengd, is er in overvloed en voor een
geringe prys te bekomen, inzonderheid de visch, daar men naauwlyks weg mede
weet. Maar ‘tgeen er van buiten gebracht moet worden, valt er integendeel zeer duur,
voornamentlyk de wynen, welke altemaal van Cyprus derwaarts worden gevoerd,
gelyk ook hout, rozynen, enz.

Damiaten
Noopende de stad Damiaten, die is heel slordig en meerendeels slecht betimmerd +,
doch zeer volkryk en een der voornaamste steden van gantsch Egypten. d’Arabiers
noemen haar Damiat. Een reiziger ontmoet er niets van belang, als ettelyke mosqueën
met fraaye toorns. Buiten de stad ziet men een hooge ruïne van een toorn welke
eertyds tot een vuurbaak voor de schepen gediend zoude hebben, mitsgaders (niet
verre van daar) noch een ronden toorn; zynde dit het alles ‘tgeen ik daar antyks heb
gevonden, en in d’afbeelding onder No 70 aangewezen, voerende de vuurbaak de
letter A, en de ronde toorn de B. +

Parte di Damiate

De Nyl heeft zynen loop nevens de stad heen en strekt zich na de kant van Kairo.
De voornaamste handel te Damiaten word gedreven met ryst (die er rondomheen in
grooten overvloed wast en door geheel Turkyen verzonden word) kaffeé, linnen en
vlas. Daar worden ook veelerley schoone stoffen gemaakt. De regeering staat aan
een aga, die er door den bassa van Kairo werd gezonden.
+ eenvoudig gebouwd
+ Het is duidelijk dat De Bruyn hier de letters verkeerd geplaatst heeft.
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Vreemde geboorte van een Turk, de Doode Zoon geheeten
Terwyl ik hier tot Damiaten een langer verblyf als my lief was moest houden, ging
ik den 3den april om een zekeren Turk te bezien die Figljo Morto of de ‘Doode Zoon’
wierd geheeten. De reden der benaminge was vreemd.
Zyne moeder, van hem ten uitersten zwanger, kwam te sterven en wierd aanstonds
volgens het gebruik dezer landen (voornamentlyk in de pest-tyd) in een kelder welke
de gemelde Turk zelve noch tot zyne begraafplaats had, ter aarde besteld. Des avonds,
eenige uuren nadat de begraaving was geschied, begind de vader zich in te beelden
dat de vrucht van zyn overleedene vrouw mogelyk noch wel in leven kon weezen.
Hy doed het graf dan openen, en inderdaad, de vrouw was verlost en had uit een
dood lighaam een levendigen + zoon ter wereld gebracht. Anderen verhaalden dat
eenige Turken, daar omtrent weezende, het geschrey van het kind hadden gehoord
en derhalven het graf geopend.
Wat er eigentlyk van dit tweederley verhaal zy, weet ik niet, maar de man aan
wien men den naam van den ´Dooden Zoon’ gaf, was – gelyk men my verzekerde,
want ik had het ongeluk van hem niet t’huis te vinden – noch by levenden lyve en
toentertyd in de zestig jaaren oud, hebbende kindskinderen, en geneerende zich met
een droogistery.

Schildpad gedood
Des anderendaags vervoegden wy ons wederom na onze saïke en, wandelende langs
de rivier tot aan den oever der zee, zagen wy een zeer grooten schildpad uit het water
opkomen dien wy, metterhaast derwaarts geloopen, omkeerden en met onze sabels
doodsloegen. Wy meenden hem mee na onze bark te neemen om de bovenhuid te
bewaaren en het vleesch, ‘tgeen zeer goed is, tot spys te gebruiken. Maar bevindende
dat de schors door het hakken geschonden was, lieten wy het een en ander leggen.
Hieromtrent zag ik ettelyke plaatsen landwaard in die zich als meyren vertoonden +,
in welke zich verscheidene soorten van watervogels, by gantsche schoolen, onthielden.

+ levende
+ Het Manzala-haf is deels zeer moerassig.
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Aan de rechterzyde, van buiten komende, hebben de Turken een kasteel (getekend
met No 72) waarnevens twee groote metaale stukken lagen, schietende het eene
twee-en-zestig, en het ander tachtig pond yzer. Tegenover dit kasteel waren d’Arabiers
bezig met twee tenten op te slaan, van gedaante als No 71 aanwyst.

Nilo

Nilo

[Paasfeest op het schip; terugkeer naar Damietta]; stoute valken
Den 6den hielden wy de paasch te scheep in gezelschap der gemelde drie paters, zynde
den een een Florentyn en de twee andere Spanjaarden, welke al vier-en-twintig dagen,
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voor onze komst, op gelegentheid na Jaffa hadden gewacht, teneinde van daar na
Jerusalem te geraaken. Zy waren van de order van S. Franciscus en geen onhebbelyke
lieden.
Den 8sten keerden wy weder na Damiaten, alzo zich noch geen kans tot ons vertrek
opdeed. In de stad gekomen, vervoegden wy ons met de paters ten hunnen huize daar
zich noch vyf andere paters, welke mede lang na + hun vertrek op Tripoli gewacht
hadden, bevonden. Zy deeden ons met groote beleefdheid by zich logeeren, houdende
hier twee kamers tot hunnen dienst, vermits veele van hen zich over deze stad na
Jerusalem of elders begeeven. Hier vermaakten wy ons drie à vier dagen met
malkander en gingen gemeenlyk na den eeten bovenop het huis – want de huizen
zyn er altemaal plat – zitten of wandelen, neemende yts van d’overgebleevene spyze
mede, ‘tgeen wy voor ons neder leiden om het plaizier te hebben van het door de
valken, welke daar in menigte zyn, te zien wegneemen.
Nooit heb ik stouter + vogelen gezien. Want hoewel men er rondomheen zit, vallen
zy er aanstonds met de klaauwen op neer en vliegen ermede op een der bygelegene
huizen, daar zy den roof met gemak gaan zitten opeeten. En zohaast als het binnen
is, komen ze zien of er niet meer te haalen vald. Waaromtrent zy zo veel loosheid
als stoutheid weeten te gebruiken. +

[Hernieuwd bezoek aan het Manzala-haf en besluit om Egypte nader te
bezichtigen]
Den 12den gingen wy nochmaals de Doode Zee bezichtigen, verzeld door alle de
paters, die zich niet genoeg konden verwonderen over de fraayheid van het bosch,
alzo zy daar nooit geweest hadden. Wy namen toen een anderen weg, al zo
vermaakelyk als de voorige.
Ondertusschen, dewyl ik nu de paasch voorby zach, nam ik het besluit van Egypten
in te trekken, ‘tgeen ik voorgenomen had te doen wanneer ik van Jerusalem
teruggekomen zou zyn. ‘k Maakte my dan gereed en vermits een der gemelde paters,
een Venetiaan van geboorte, mede na Kairo wilde, waren wy nu drie sterk en
derhalven gezelschap genoeg om den tyd niet verdrietig + door te brengen.

+
+
+
+

op
stoutmoediger
En daarbij weten ze zowel veel slimheid als stoutmoedigheid aan te wenden.
saai, lang vallend
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XXXIVe Hoofdstuk.
Vertrek van Damiaten. Menigte van dorpen langs d’oever van den Nyl.
Wys van eeten van eenige Arabische boeren. Steden tusschen Damiaten
en Kairo. Menigvuldige duifhuizen langs den Nyl. Komst te Kairo.
Logement by den consul aldaar genomen.
Vertrek van Damiaten
Zohaast als wy alle dingen tot onze reis gereed hadden (daar niet veel mee toegebracht
wierd) huurden wy een bark die ons twee Italiaansche mylen de rivier op bracht, daar
wy overgingen in een germe (een Egyptisch vaartuig. of het gemeene vrachtschip)
zynde toen den 13den april ’s morgens ten negen uuren.
Straks lieten wy door het scheepsvolk een kleine tent van dadeltakken en
biezematten opslaan om van d’andere passagiers afgezonderd te weezen. Deze
vaartuigen vallen vry wat ongemakkelyk, want zynde gantsch open, niet heel groot
en doorgaans welgelaaden, kan men er zich naauwlyks roeren.
Wy lagen hier tot des anderendaags morgens vermits de wind ons niet dienen
wilde, en hoewel ze ons ook nu noch tegen was, vertrokken wy evenwel omtrent ten
zes uuren, wordende door tien of twaalf man met een lyn de rivier op getrokken,
‘tgeen by tegenwind gebruikelyk is. Doch vermits de Nyl geweldig krom en bochtig
loopt, kan men dikwils met alle winden zeilen.

Menigte van dorpen langs d’oever van den Nyl
Langs den oever van deze rivier is het zeer vermaaklyk door de menigte van vlekken
en dorpen, nevens dewelken men veele tichelovens ziet. Het land is vlak, zonder
geboomte, en allerwege met ryst bezaaid. De velden daar dezelve op groeit, moeten
gestadig dras staan, waarom het water met zekere molens, door middel van ossen,
daaroverheen werd gedreeven.
Omtrent den middag voeren wy voorby een tak van den Nyl, die zich een groot
stuk weegs in het land uitstrekt, en namen ten vyf uuren onze verblyfplaats aan een
dorp. Den 15den raakten wy, ter oorzaak dat den Nyl op verscheydene plaatsen zeer
ondiep is, ettelyke reizen op de droogtens vast, doch na weinig tyds weder los. Aldus
voeren wy voorby negen à tien dorpen (waarvan er een verbeeld word onder No 73,
een tweede onder No 74 en een darde onder No 75) passeerden voor zonnenondergang
de stad Mansoura (by dewelke het gemelde laatste dorp gelegen is) en vervolgden
onzen weg tot des nachts ten elf uuren, van plaats tot plaats tusschen dorpen door,
want dezelve leggen gemeenlyk vlak tegenover malkander.
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Vilagie nell Nilo

Wys van eeten van eenige Arabische boeren
Den 16den vorderden wy zeer weinig alzo wy het meeste gedeelte van den dag, vermits
de wind ons tegen was, stil lagen. Thans zagen wy vyf à zes Arabische boeren hun
middagmaal aan de kant van de rivier houden. Zy zaten op den grond neder en hadden
in het midden een groote houte bak staan, gevuld met melk. Hier schepte yder, in
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plaats van lepels te gebruiken, met het hol van de hand uit, en hebbende dezelve aan
den mond gebracht, slurpten zy de melk binnen. Dit deed my betrachten de
voorzienigheid der natuur, die de menschen gegeeven heeft waarmede zy zich, by
gebrek van andere dingen, konnen behelpen, zonder dat zy gelyk Diogenes toevlucht
tot houte nappen behoeven te neemen. ‘k Verwonderde my echter over deze manier
van eeten, doch verstond naderhand dat d’armoede, welke zich van vreemde middelen
weet te bedienen, het geringer soort van lieden hier te lande die geleerd heeft.
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Boulak; Steden tusschen Damiaten en Kairo
Den 17den was de wind ons wat gunstiger, weshalven wy de zeilen tot omtrent
middernacht, wanneer wy zestig dorpen hadden gepasseerd, lieten bystaan. Den 18den
voor zonnenopgang wierd de reis weder voortgezet, en des namiddags omtrent drie
uuren zagen wy duidelyk de drie pyramiden. Twee uuren laater voeren wy voorby
den anderen tak van den Nyl, die aan de rechterzyde, ten noordoosten van Rosette
loopt en vyftien Italiaansche mylen + van Kairo werd gerekend.
Op den avond hadden wy weder vyf-en-veertig dorpen gepasseerd – behalven die
wy in den donker hadden voorby gezeild – en kwamen ten tien uuren te Boulak +,
zynde een fraay, lang vlek, gelegen aan d’oostzyde van den Nyl, en de haven van
Kairo, alzo de stad zelve wel een half uur landwaart in gelegen is. Hier sliepen wy
des nachts in de bark.

Steden tusschen Damiaten en Kairo
Tusschen Damiaten en Kairo heeft men de volgende steden. Mansoura, een redelyk
groote stad, gelegen aan de oostzyde van den Nyl. Semenut, mede tamelyk groot,
aan de westzyde. Deze stad is driehoekig en strekt zich met den voet aan de rivier;
alle de vaartuigen welke na Kairo gaan, zyn gehouden hier aan te leggen om er een
zekere tol te betalen. En Mitgannir, mede een stad van redelyke grootte, aan de
oostkant der rivier, voorzien met een schoone basar of ‘markt’ en verscheidene fraaye
huizen. Hiertegenover legt een groot dorp, Sitfe genaamd.[BA/93]
Wat de dorpen belangd, die zyn er, gelyk uit het bovenstaande wel af te meeten
is, zeer menigvuldig en leggen meestendeel recht tegenover malkander, strekkende
zich met een plaizierig verschiet langs beide de oevers heen.

Menigte van duivenhuizen langs de Nyl
Men ziet hier ook, de gantsche rivier langs van Damiaten tot aan Kairo, ongelooflyk
veel duivenhuizen, van aarde gemaakt en boven spits toelopende. Deze zyn van
binnen rondom met aarde pannen bezet daar de duiven, die er door de groote menigte
uitsteekend goedkoop zyn, hunne nesten in maaken.

Komst te Kairo

+ Bijna 28 km.
+ Bûlâq.
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Den 19den ’s morgens betaalden wy yder een ryksdaalder (zynde een recht ‘tgeen de
Franken, als zy d’eerste maal te Kairo komen, moeten geeven) en namen ezels om
ons na de gemelde stad te voeren. Deze ezels zyn heel klein, doch loopen zulken
sneedigen tel, dat men er zich over moet verwonderen.
Van Boulak tot aan Kairo ryd men door een groote vlakte van een goed half uur
lang, byzonder aangenaam door de menigte van palm- en andere boomen. Deze weg
is heel vermaaklyk, ter oorzaak van de veelheid des volks ‘tgeen men daar gestadig
ziet passeeren.
Door de poort van Kairo gereeden, kwamen wy vooreerst aan een zeer groote
plaats, wel zo lang als breed, daar koorn opwast, ‘tgeen alstoen gewonnen wierd.
Deze plaats is als een vyver, zynde met een hoogte van aarde omvangen, en loopt
alle jaaren met het opklimmen van de Nyl vol water, wanneer er ook bywylen wel
visch in gevangen word. Rondom dezelve loopt de weg waarlangs zich zeer fraaye
en groote huizen vertoonen, onder welker boogen men op verscheidene plaatsen door
gaat, even als te Bolonje in Italien.
Wy begaven ons aan het convent van de paters der order van S. Franciscus, waaruit
ik verstond dat den heer Baptista Tarelli, consul der republycq van Venetien, ook
weinige dagen geleden door den bassa van Kairo tot consul der Engelsche en
Hollandsche natien was aangenomen. ‘k Oordeelde het dan van myne plicht dien
heer aanstonds te gaan bezoeken.

Logement by den consul genomen
Wy wierden met byzondere beleeftheid ontfangen en moesten hem belooven dat wy
huisvesting by hem zouden komen neemen, hoewel wy ons woord al in het klooster
aan den pater-praesident hadden gegeeven. Zynde dan ons reis-tuig van daar
overgebracht – niet
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zonder baarblykelyke moeyelykheid + der paters, welke ons liever in hun gezelschap
hadden gehouden – vervoegden wy ons ten huize van mynheer den consul.
Hier vond ik gantsch onverwacht noch een landsman, mede geboortig uit Den
Haag, Adriaan Bierbeek geheeten, gehuisvest. Hy was een goudsmit, en den 12den
maart met onze schepen t’Alexandrien gekomen. Onder alle de Christenen die zich
in deze groote en vermaarde stad bevonden, waaren wy de drie eenigen die de
Nederduitsche taal spraken, zynde alle drie Hollanders en in Den Haag gebooren,
daar wy malkanders geslachten heel wel hadden gekend.
Doch niet lang bleef ons gezelschap (hoewel swak genoeg) zo sterk, want den
24sten april (en derhalven vyf dagen na onze komst tot Kairo) verliet ons myn
reisbroeder Rogier van Cleef – jegenwoordig zich op Het Loo onthoudende, in dienst
van zyne Britannische Majesteit + als fonteinmaaker – daar ik mede uit Smirna was
vertrokken, en begaf zich na Cyprus alwaar hy eenige zaaken te verrichten had.
Zynde al yts merkwaardigs dat drie reisbroeders en alle + Haagenaars, aldaar
malkanderen zo onverwacht ontmoet hebbende, jegenwoordig zich wederom gezond
in ’t vaderland bevinden en in haar geboorteplaats vriendschap mogen onderhouden.

+ zeer duidelijk tegenstribbelen
+ Stadhouder Willem III.
+ alledrie
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XXXVe Hoofdstuk.
Tocht na Matarea. Huys van Joseph en Maria aldaar. Huys van den
Grooten Heer. Huys van sultan Gori. Mondgesprek met twee agaas.
Gelegenheid en andere byzonderheden van Oud-Kairo en
koornschueren van Joseph. Schoone waterleyding om het water naar
het kasteel van Kairo te voeren.
Den auteur krygt een lichte ziekte
Eenige dagen naar het vertrek van myn reisbroeder, te weten in het begin der maand
mey, terwyl ik my nu gereed maakte om de fraijigheden in en omtrent de stad Kairo
te bezichtigen, wierd ik geheel schielyk door een koorts aangetast, die my noodzaakte
myn voornemen voor alstoen te staaken. Straks nam ik myn toevlugt tot myn
gewoonlyk geneesmiddel van in dusdanige gelegentheden te vasten, ofte met een
sobere manier van leven niet + te nuttigen als een weinig vleeschnat. ‘k Bevond my
er zo wel by, dat, hebbende my 5 à 6 dagen warm en stil te bedde gehouden, ik weder
op de been geraakte en in ’t korte zo fris en gezond wierd als oyt tevoren.

Trekt na Matarea
Ik hervatte dan myn voornemen, huerde ten dien eynde eenige ezels en vervolgde
myn reize, verzeld door den drogeman + en een janitzer van mynheer den consul, op
den 25 der gemelde maand na Matarea, een vlek of dorp, twee groote uuren ten oosten
van Kairo gelegen. +
Alhier gelooft men dat Joseph en Maria, eerst in Egypten gekomen, hun
verblyfplaats hielden, volgens het bevel ‘tgeene hun door den engel gegeven wierd:
‘Vlied in Egypten en weest aldaar totdat ik het u zeggen zal’ (Math. 2:13) ‘Opdat
vervuld werde, ‘tgeene door den propheet gesprooken is: “Uit Egypten hebbe ik
mynen zoone geroepen” ’(vers 15). Vergeleken met Hos. 11:1 [BA/94]

Huys van Joseph en Maria aldaar
Ook toont men er noch het huys waarin zy zich onthouden zouden hebben, en is
hetzelve een vierkantig vertrek, met steenen bevloerd en met een vierkante fonteyn
of waterput voorzien. Eenige maaken ook gewag van een zeker venstertje, op de
wyze van een kasje, waarop Christus zoude hebben gelegen als Maria zyne doeken
waschte.[BA/95]De Christene priesters plagten er bywylen de misse op te doen.
Tegenwoordig is het toegemetseld, doch de plaats noch kennelyk. De fonteyn is
omvangen met een soort van hek, gemaakt van sekere ruitswyze latten over
+ niets
+ Tolk, tevens gids.
+ El Matarîya.
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malkanderen leggende. ’t Huysje doed zich van buyten op als een boerestal, gelyk
op No 76 te zien is, en binnen vertoond het zich als No 77 uitwyst.

Casa di Matarea

’t Water der gemelde fonteyn heeft zynen loop door een daaraan gelegen thuyn en
word door middel van twee ossen, die een rad daar omdrayen waaraan aarde kannen
gebonden zyn welke het water scheppen, na boven gebragt. Eenige willen dat dit
water onder de aarde uit den Nyl, doch andere dat het uit een bron voortkomt; ’t
laatste gevoelen is wel het schynbaarste, eensdeels omdat de plaats verre van den
Nyl af gelegen is, anderdeels omdat volgens het getuygenis der ingezetenen, wanneer
het water van den Nyl op het alleronzuyverst is, dit egter altyd even klaar blyft, en
noyt wast of afneemt gelyk de Nyl jaarlyks gewoon is te doen. Ook schynd de naam
der plaats zelfs + te kennen te willen geven dat het een bron is. Want ‘Matarea’ komt
van matarug, en dit woord beteekend zoveel als ‘frisch water’. De Mahometaanen
willen dat het zyne oorspronk heeft uit de put Birissimsin, zynde een miraculeus
water van hunnen propheet Mahomet.
+ zelf
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Deze bron is te Mechor, ‘tgeene omtrent veertig dagreyzens, met de karavaane, van
Kairo werd gereekend. +
Hiernevens in een thuyn legt noch een groot stuk van een boom, die men zegt
aldaar gestaan te hebben ten tyde der komste van Joseph en Maria. Van dezelve zyn
menigvuldige verdichtselen verhaald en geschreven. Eenige zeggen dat Maria by
gelegentheid daarop willende rusten, de boom zich opende als om haar een
gemaklyker rustplaats aan te wyzen; anderen dat hy zich nederboog om den Heere
Christus eerbiedigheid te betoonen, gelyk veele der Ouden gemeent hebben dat de
boomen van Hermopolis in Egypten omtrent de goden deden.
Van den gemelden boom neemt yder reyziger gemeenlyk een stukje hout mede,
‘tgeene den meester van den thuyn een groote winst aanbrengt. Ik volgde het
voorbeeld der anderen, en maakte der ook een brokje af te bekomen, doch meer uit
curieusheid als omdat ik er yts anders aan toeschreef. Het hout is zeer hard, maar
egter heel licht en sponsieus.
Andere hebben eraf verhaald dat de Maagd Maria met haren zoon Jesus voorby
dezen boom gaande, en ziende dat zy van eenige mannen vervolgd wierd, de boom
(die zy zeggen een wilde vygeboom of Pharao’s vygeboom[BA/96] te zyn geweest)
zich opende en, met terstond den ingang weder toe te sluyten, een schuilplaats aan
den Zaligmaaker en zyne moeder verleende, totdat de quaadwillige voorby waaren
gegaan, wanneer hy zich weder opende.[BA/97] En aldus zou zy open zyn gebleven en
vrucht hebben gedragen tot aan den jare 1656 wanneer het stuk, ‘tgeene zich van de
stam afgescheyden had, verbrooken wierd.
Buyten dit vlek in een veld staat nog een schoone obeliscus of naald overeynde,
doch deze heb ik zelfs niet gezien, maar na ik my van anderen heb laten onderrigten,
moet ze omtrent van dezelfde gedaante wezen als de geene die ik te Alexandrien heb
getekend. Verscheyde puynhoopen welke men hieromheen noch ziet – onder anderen
ook een byzondere groote vierkante steen die wellicht tot de voetstal + van een steene
kolomme gediend zal hebben – hebben aan eenigen reden gegeven om te gelooven
dat er een stad heeft gestaan.[BA/98] In dit veld zegd men dat sultan Soliman zich met
zyn leger onthield, wanneer hy slag leverde aan sultan Kajed-bey, laatsten konink
der Mamalukken.[BA/99]

Huys van den Grooten Heer; Huys van sultan Gori
In het wederkeeren ging ik een fraay huys van den Grooten Heer bezichtigen, bewoond
door twee zyner agaas, zynde den een eene heel zwarte, en den andere een geele of
halve Moor. Zy hadden beyde lange jaaren in het serrail te Constantinopolen gediend
en waaren tot bewaaringe van des keizers vrouwen gebruykt geweest. Deze heeren
uit mynen janitzer verstaan hebbende dat er een vreemdeling van Constantinopolen
gekomen, en in hun huys was, deden my door denzelven verzoeken dat ik hen voor
myn vertrek wilde komen spreeken. ‘k Liet zeggen dat ik aanstonds by hen zoude
komen, want ik was bezig met uit een toorntje, staande boven op dit huys, een ander
+ Bir Umm Missâ?
+ Fr. piedestal.
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prachtig gebouw, neven hetzelve gelegen, af te teekenen, verbeeld met No 78. Men
zegt dat het opgerecht is door sultan Gori.

Palazzo di Gori

De afteekening voltoyt zynde, vervoegde ik my ter plaatse daar zig de gemelde agaas
onthielden, welke my met zonderlinge beleefdheid ontfingen, en verzogten dat ik
benevens hen op de sofa wilde gaan zitten. Straks wierd my tabak en kaffeé
aangeboden, gevolgd door verscheyde soorten van confituuren en andere lekkernyen,
by de Turken gebruykelyk. En om my te meerder eer en vermaak aan te doen lieten
zy eenige speelders in de kamer komen, welke door met de vingeren op ronde
trommeltjes te tikken een geestig geluyd wisten te maaken, ‘tgeene zy nu en dan,
wanneer zy
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met speelen ophielden, met zekeren gezangen vervingen.
De zwartste aga, die een zeer vernuftig man scheen te zyn, deed my door den
droogeman, staande beneden de sopha, zeggen dat het byzonder fraay was ‘tgeene
de speelders zongen. Ik antwoordde dat ik er my van verzeekerd hield, dewyle het
zulke braave heeren kon behaagen, doch dat ik tot myn leetwezen het geluk niet had
van het te konnen verstaan. Zy begonden te lagchen en voerden my tegemoet, dat
zy geloofden het moeylykste voor een reyziger in een vreemd land te zyn de taal niet
te verstaan. En, vallende wyders van d’eene redenen op de andere, deeden zy my
verscheyde vragen zo wegens myn vaderland als andere landen en steeden die ik
bezien had, en voornamentlyk hoe my Constantinopolen beviel en of ik wel oyt een
diergelyke stad hadde gezien? Ik zeide dat het my wonderlyk was voorgekomen, en
sprak er wyders van zoals ik oordeelde dat het hen best zoude behagen. Om kort te
gaan, wy scheydden groote vrienden +, met toewenschinge van alle voorspoed in
myne verdere reyzen en behoudene wederkomst in myn vaderland.

Oud-Kairo
Omtrent Oud-Kairo gekomen zynde, reden wy voorby verscheyde van die vrywillige
vrouwsperzoonen, welke alhier ontrent eenige steenhoopen of onder de schaduwe
van een boom zitten, verwachtende hun fortuyn van den een of den anderen liefhebber,
waarmede zy zich niet schaamen, in ’t gezigt dergeenen die daar voorby komen, de
snoodste geylheden te bedryven. Ik had alvorens hiervan hooren spreeken, en hield
my vernoegd met er de waarheid van ondervonden te hebben zonder nader kennisse
met haar te maaken, ‘twelk ook nooit veilig voor een Christen zoude zyn, wyl het
alle Mahometaansche zyn.
Oud-Kairo is ontrent een half uur van de jegenwoordige stad Kairo gelegen, na
de oostzyde des Nyls, by ’t vlak, tegenover de plaats daar Memphis gestaan heeft,
naar welkers verwoesting het de hoofdstad van Egypten wierd, zynde ook na dezelve
de oudste stad van dit land. De Arabiers noemen ze ‘Mazer’, na Mazer of Misraim
(gelyk zy by de Hebreën geheeten word) na den zoon van Cham en zoons-zoon van
Noach die ze zoude hebben doen stichten. Zy was eertyds zeer pragtig en groot, maar
gelyk de gelegentheden van tyden merkelyke veranderinge toebrengen, legt ze
tegenwoordig ten meerendeele verwoest en vertoont weynige overblyfzelen meer
van hare voorige grootheid.

[Christelijke kerken in Cairo]
De Egyptische Christenen hebben er drie kerken: die van St. Barbara, die van St.
Joris en die van St. Sergius. De eerste kerk is de kerk der Kophten en de voornaamste
van allen. Onder dezelve heeft men een soort van een kapel, heel diep en duister.
Deze is weleer een kleyn huysje of grotte geweest welke Joseph en Maria een wyl
tyds tot woonplaats verstrekt zoude hebben. Men ziet er noch een brok van een balk
(ter plaatse daar eenige kleyne pilaaren het gewelf van den grooten altaar
+ Versta: als grote vrienden.
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ondersteunen) die men my zeide dat uit Noachs ark gekomen was, steekende maar
even buyten de muur. Yder reiziger tracht er gemeenlyk een stukje hout af te bekomen,
temeer dewyl men zegt dat deze balk de zoldering van het huysje der Heilige Maagd
zou hebben helpen ondersteunen. Ik bevond dit hout zo hard en vast, dat ik groote
moeyte had met er een brokje af te snyden.
De kerk van St. Joris is hoog en redelyk wel gebouwd. De Grieken roemen dat zy
noch een arm van dien heilig bewaaren. Men ziet hier een dikke pilaar daar een yzere
keten aan geklonken is, welke zy zeggen van St. Joris te wezen, en begaaft met de
kragt van degeenen die hun verstand verlooren hebben, wanneer ze daaraan gebonden
worden, weder teregt te konnen brengen. Deze kerk behoord aan het klooster ‘tgeen
door Griekse nonnen bewoont werd, ‘twelk zeer oud,
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tamelyk wel gesticht en byzonder hoog is, hebbende bovenop een vlakte van waar
men ettelyke mylen ver kan zien.

Koornschueren van Joseph
Vervolgens ging ik de koornschueren van Joseph, by d’Arabiers + il scioni genaamd,
bezichtigen. De ingezetenen zeggen (by overleveringe) dat Joseph, wetende dat de
hongersnood ophanden was, dezelve deed stichten en er het koorn van alle wegen
in brengen, ‘tgeen er ook noch tegenwoordig tot het onderhouden der krygsbenden
in bewaard word. Zy zyn heel groot en met een ouwerwetse muur omringt, wyders
in verscheydene vertrekken afgedeeld en boven open, dewyle men in Egipten voor
den regen niet zeer bekommerd behoeft te wezen.
Men ziet hier ook noch veele fraaye ruïnen, zo van tempels als andere machtige
gebouwen, en onder dezelve die van een, twelk men zegt driehonderd-en-tachtig
kamers te hebben gehad, van dewelken hier en daar noch eenige ten deelen in wezen
zyn.

Schoone waterleyding
Ontrent Oud-Kairo, dicht aan den Nyl, is een waterleyding, aan welkers begin een
grooten thoorn is gebouwd waaraan de waterleyding met zyn begin vastgehecht is,
gelyk aan de linkerzyde van den thoorn die op No 79 verbeeld is, kan gezien werden.

Aquidotto

Deze brengd over driehonderd-en-zeventien boogen het water in het kasteel van
Kairo. Dezelve is ongemeen hoog en heeft een opgang langs veertig breede en
+ Lees: d’Italiaanen.
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gemaklyke trappen. Boven gekomen, ziet men verscheyde raden welke met ossen
omgedrayd worden. Om dezelve loopt een touw daar ettelyke aarde kannen aan
hangen die het water scheppen en gestadig in een groote bak uitstorten, waaruit het
vervolgens door middel van een kleyne goot, vyf à zes treeden van daar, in de
waterleyding vliet en alzo naar het kasteel gevoerd word.
Echter strekt zich de waterleyding zelve niet tot aan het kasteel, maar alleenlyk
tot aan Caraffoe, alwaar de grond op een even-gelyke hoogte ontmoetende, stort zy
haar water in een onderaardsche graft, die het wyders tot in de stal van den bassa
brengt daar het zich ontlast in een bak. En uit deze word t’elkens zoveel gehaald als
men tot gebruyk van nooden heeft. Het is een gevaarte van ongemeene lengte, want
yder boog heeft een wydte van veertien voeten en een half, en de plaats tusschen
elke twee boogen kan ruym acht voeten uitmaaken. +
Van deze waterleyding werd dit spreukje onder de Turken en Arabiers verteld.
Zeker magtig en ryk heer, alles ‘tgeene hy had aan den opbouw van dezelve te koste
gehangen hebbende en geen geld meer uit de gemeente wetende te trekken, wierd
hy te rade zich aan een hunner heiligen te rigten om te vragen op wat manier hy zyn
begonnen werk zou konnen voltoyen? Den heilig, ziende den yver van den
Mahometaan, deed hem aanwyzing van een zeer grooten schat, en aldus wierd de
waterleyding voltrokken.

Byzonderheden nopende de ezelsdryvers
‘k Heb hiervooren gezegd dat ik eenige ezels huurde om na Matarea te gaan. Deze
worden van Arabiers of Mooren verhuurd, welke gestadig nevens dezelve heen gaan
en, gelyk die dieren uit de natuur vry leuy vallen, prikkelen zy ze nu en dan van
agteren in de billen, ten welken einde zy altyd van een stok met een yzere punt
voorzien zyn. Behalven dezen dienst heeft men er noch dit af, dat ze u, al rydende
(zo men er genegentheid toe heeft) van een pyp tabak verzorgen. Hunne pypen zyn
van ried, zo lang als den geheelen ezel, en hebben aan het eind een aarde ketel die
men er kan afnemen en aansteeken.

+ Respectievelijk ca. 4,50 meter en ca. 2,50 meter.
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XXXVIe Hoofdstuk.
Togt na de pyramiden. Oorspronk der fabel van Charon. Beschryving
der groote pyramide. Aanmerkingen over dezelve. Beschryvinge van
de sphynx en byzonderheden nopende de sphyngen, etc.
Nadat ik Materea en Oud-Kairo gezien had, maakte ik my aanstonds gereed om ook
de pyramiden te gaan bezichtigen. Ik besprak dan drie janitzers, den drogeman en
eenige Arabiers met hunne ezels, die zich tegen des anderendaags morgens voor den
dageraad gereed moesten houden. Maar den heer consul (aan wien ik myn voornemen
des avonds bekend maakte, en die my gestadig overtyugende teekenen van zyne
beleefdheid en genegentheid betoonde) my gezegd hebbende dat, indien ik het een
dag wilde uitstellen, hy zelve met zyn gantsche huysgezin my zoude verzellen, wierd
de tocht zo lang gestaakt.
Niet weinig was ik verheugd dat my een zo schoone gelegentheid voorquam. Want
inderdaad, de Arabiers maken er de wegen geweldig onveylig, en niet lang voor
myne komst te Kairo had zeker heer die mede by mynheer den consul gehuysvest
was geweest, het ongeluk gehad van omtrent de pyramiden, benevens degeenen die
by hem waaren, tot op hunne onderklederen geplonderd te zyn.
Daar wierden dan zo veel ezels besprooken als er tot de tocht van nooden waren
en wy vertrokken den 27sten mey met het krieken van den dageraad, zynde omtrent
dertig perzoonen sterk, en mynheer den consul alleen te paard.

Tocht na de pyramiden
De weg wierd voorby Oud-Kairo genomen, en zynde vervolgens aan den Nyl (ter
plaatse daar men overvaart) gekomen, liet er den heer consul zyn paard om zich aan
den anderen oever mede van een ezel te bedienen. Ik moet by deze gelegentheid hier
invoegen, dat het onwaar is dat men te Kairo niet te paard mag ryden, gelyk eenige
geschreven hebben, maar het is er niet zeer gebruykelyk, en hieruit zal men zich
mogelyk hebben ingebeeld dat er een verbod was.
Gelyk men hier vreemde dingen weet te toonen – ’t zy dat het er waarlyk zodanig
mee gelegen zy of niet – wierd my van den oever de plaats aangewezen daar Moses
door de dochter van den konink pharao uit het water zoude getrokken zyn, welke ik
uit curieusheid afteekende, gelyk zy zich vertoond onder No 82, zynde eigentlyk
maar een inhammetje of kreek van den Nyl.
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De overvoering geschiedde met een groote schuyt welke door middel van een touw
aan den anderen oever wierd gepalmd +, op de zelve wys als men by ons de ponten
met een touw gewoonlyk overhaald.

Oorspronk der fabel van Charon
’t Gevoelen is aldaar dat die vermaarde schipper Charon hier ter plaatse zynen dienst
waargenomen zoude hebben, want de beeken van den Nyl meent men dat aan de
oude Egyptenaren stoffe hebben gegeven om de fabelen van de helsche vloeden te
verdigten + daar Charon de zielen, nadat ze uit de lichaamen gescheyden waaren,
overzette. Die nauwkeurig over dit land hebben geschreven, meenen dat de fabel
daaruit spruyt, dat de lichaamen hier aan den anderen oever wierden overgebracht
om in of omtrent de pyramiden begraven te werden.

[Tocht naar de piramiden: vervolg]
Zohaast wy aan den anderen oever te lande waren getreden, reden wy door een vlak
en effen land (daar veele safraanbloemen stonden) na de kant van de pyramiden,
passeerende verscheyde dorpen waar omtrent veel te schieten vald (inzonderheid op
duyven) van welke gelegentheid wy ons bywylen

+ hand over hand ingehaald
+ bedenken, verzinnen

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

191
bedienden, als hebbende ettelyke vuurroeren medegenomen.
Nadat wy aldus derde half uur + hadden gereden, kwamen wy aan de pyramiden,
by de Arabiers Dgebel pharaon, en by de Turken Pharaon daglary, dat’s te zeggen
de ‘Bergen van pharao’ geheeten.
Zy vertoonen zich van verre als van kleyne steenen gebouwd, ter oorzaake dat
men er altyd verder af is als men zich inbeeld, doch naderby gekomen zynde bevind
men t’eenemaal het tegendeel. ’t Getal derzelver werd gemeenlyk op drie gestelt,
hoewel er een vierde is, maar deze, heel kleyn zynde, werd niet gereekend. Zy staan
in een zeer onvruchtbaare zandige vlakte, daar het gezicht zich zonder eenige
verhindering wyd en zyd kan uitstrekken.

Beschryvinge der grootste pyramide
Ik zal alleenlyk van de grootste, als de aanmerkelykste, spreeken, want vermids de
twee anderen – waarvan de kloekste echter niet veel voor degeene die de grootste
geacht werd (gelyk ze ook inderdaad is, hoewel er eenige aan schynen te twyffelen)
behoeft te wyken – geslooten zyn en dat men er niet op kan klimmen, vald er niet
veel van te zeggen.
Wy deeden vooreerst, om dezelve van binnen te bezichtigen, door eenige Arabiers
het zand waarmede den ingang gestopt was, uitgraven. Want het word er door den
wind geduurig zodanig aangedreven, dat men niet + als het bovenste gedeelte van de
opening kan zien, gelyk de afbeelding op No 83 uitwyst.

Zelfs moet men ook, eer men aan de gemelde ingang kan komen, op een heuvel
klimmen die zich aan deze zyde tegen de pyramide gezet heeft en ongetwyfeld
gegroeid is van het zand ‘tgeene niet verder voortkonnende (ter oorzaak dat het door
de pyramide wederhouden word) zich aldaar op malkanderen heeft gepakt. Dezen
ingang is, van beneden af te reekenen, op de zestiende trap na ’t noorden. Men wil
zeggen dat dezelve eertyds, wanneer het lyk erin gebracht was, geslooten wierd met
een grooten steen, uitdrukkelyk daartoe gehouwen, die er zo net inpaste dat men hem
van de andere steenen niet kon onderscheyden. Doch een bassa deed hem van daar
voeren opdat men er geen gelegentheid uit mogt opvatten om de pyramide te sluyten.
+ Dat wil zeggen: 2½ uur (het derde uur voor de helft).
+ niets
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[De ingang]
Den ingang is vierkantig en behoud de zelve hoogte en breedte van het begin tot het
eynde, zynde de hoogte omtrent vierde halve voet + en de breedte een weinig minder.
De steen die er zich dwars overheen strekt, is byzonder groot, bereykende de lengte
van by de twaalf, en de breedte van over de acht voeten. + Deze gang, door dewelke
men al bukkende heen gaat, loopt allengskens nederwaarts ter lengte van tusschen
de zes– en-zeven-en-zeventig voeten. +

[Het inwendige gangenstelsel]
Nadat men ten einde van dezelve gekomen is, ontmoet men een andere dergelyke
gang die zich wat opwaarts strekt, zynde van de zelve breedte, doch van zo weinig
hoogte (voornamentlyk ter plaatse daar de twee gangen tegen malkanderen steuyten)
dat men zich op den buyk moet nederleggen en er, met de handen vooruit,
doorkruypen, hebbende ondertusschen in d’eene een brandende kaars daar men zich
in deze naare duysternis mee verligt. Alle die met my hierdoor kwamen, brak het
zweet van benauwdheid uit, hoewel wy, eer wy in de pyramide gingen, uitdrukkelyk
onze bovenklederen ten dien einde hadden uitgetrokken. Ik zoude derhalven ymand
die wat lyvig is niet raaden zich aldaar te waagen, want de tengere hebben het er
quaad genoeg.
Deze gang zeggen eenige over de honderd voeten lang te zyn, + en de steenen die
het gewelf maaken, tusschen de vyf-en-twintig en dertig palmen. + Voor my, ik moet
bekennen dat ik ze, in het doorkruypen gelyk een slang, hoewel ik een brandende
kaars in de hand had, niet heb konnen zien, ter oorzaak van de zwaare stof die ons
byna verstikte. Ook dacht ik maar hoe ik er best door zou geraaken, en bevond nu
dat ze geen ongelyk hadden,

+
+
+
+
+

Dat wil zeggen: 3½ voet (de vierde voet voor de helft), dus ongeveer 1,10 m.
Ca. 3,75 meter lang en ca. 2,50 meter breed.
Dus tussen ongeveer 10,50 en 11 meter.
Ruim 31 meter.
Ruim 2,50 meter.
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die my byna onoverwinnelyke zwaarigheden hadden voorgesteld.
De meesten van ons gezelschap waaren buyten gebleven, en twee of drie dergeenen
die ons wilden volgen en er al op den buyk inzaten, keerden uit angst weder terug.
‘k Geloof evenwel dat men hier de zelve hoogte zou vinden als in den ingang der
pyramide, indien de Arabiers de moeyte wilden neemen van het zand hetgeen er door
de wind ingedreven word, weg te ruymen. De lucht is hier geweldig bang en
versmachtende +, dewyl men er ter oorzaak dat er niet de minste opening is, byna
geen andere intrekt als die men zelve uitademt.
Aan het begin dezer gang, die zich opwaarts strekt, ontmoet men ter rechterhand
een groot gat daar men een stuk weegs met een gebogen lichaam in kan kruypen en
overal de zelve wydte vind, doch eindelyk steuyt, weshalven men gelooft dat het
nooit tot een gang gediend heeft, maar door lankheid van tyd aldus uitgegeten zal
wezen. Door deze gemelde engte heen gewrongen zynde, vind men een vertrek daar
wy wat in konden rusten, houdende ondertusschen yder zyn licht voorzichtig
brandende. Wy hadden ook een vuurslag medegenomen of onze kaarssen door enig
toeval mogten uitgaan.
Aan het einde der gemelde opwaarts gaande gang ontmoet men twee andere gangen
(een laage met de vlakke grond gelyk, en een die zich opwaarts strekt) en aan den
ingang der eerste een put welke lootrecht na beneden loopt, gelyk degeene getuygen
die erin geweest zyn. In die put neder te daalen dacht my ongeraaden, maar na ’t
getuigenis van anderen heeft men, zeven-en-zestig voeten + van boven na beneden
te reekenen, in deze put een vierkantig venster waardoor men in een grotte komt,
welke in den berg hier ter plaatse – niet van levende steen, maar gelyk van dryfzand
‘tgeene zeer vast tegen malkanderen aan zit – uitgehold is en zig in de lengte van ’t
oosten na ’t westen strekt. Vyftien voeten laager (en derhalven twee-en-tachtig voeten
van boven) vind men een gang in de rots gehouwen, hebbende in de breedte twee
voeten en een derde deel, en in de hoogte twee voeten en een half, en lopende
honderd-en-drie-en-twintig voeten zeer schuyns nederwaarts, waarna ze vol zand en
vuyligheid van vleermuyzen is. + Immers zo werd verhaald dat het gevonden is by
een Schots edelman, daar de heer Thevenot in zyne reysbeschryving van
spreekt.[BA/100] Voor my, gelyk gezegd is, ik had geen lust om er de proef af te nemen.
Mogelyk is deze put gemaakt om er de lichaamen (welke in hoolen die onder de
pyramiden zyn, gezet wierden) langs af te laaten.
Langs de eerste der gemelde twee gangen – te weten de laage, welke horizontaal
of met de vlakke grond gelyk is, en drie voeten en drie duymen in ’t vierkant heeft
– komt men in een kamer (lang achttien, en breed twaalf voeten) welkers gewelf zich
boogswyze vertoond. + Dicht by deze kamer, doch op een hooger plaats, willen eenige
dat noch een venster zoude wezen waardoor men in andere gangen zoude konnen
komen, doch ik heb het ter oorzaak der hoogte niet konnen onderzoeken.
Uit deze horizontaale gang, welke ter rechterhand gelegen is, weder teruggekomen
zynde, treed men ter slinkerhand in de tweede gang, welke zes voeten en vier duymen
in de breedte heeft en aldus ter lengte van honderd twee-en-zestig voeten opwaarts
+ geweldig benauwend en verstikkend
+ Ruim 21 meter.
+ De maten in deze zin vermeld, zijn (afgerond) respectievelijk 4,70 m; 25,70 m; 0,75 m; 0,80
m; 38,50 m.
+ De maten in deze zin vermeld, zijn (afgerond) respectievelijk 1 m; 5,60 m; 3,75 m.
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gaat. + Ter wederzyden langs de muur strekt zich een steene bank van twee en een
halve voet hoog en tamelyk breed, daar men zich in het opklimmen aan vast houd,
waartoe ook niet weinig helpen de gaten welke van tree tot tree (doch zonder ordre
of netheid) in de grond zyn gehouwen om er de voeten in te zetten. Onzeker is ’t
door wie zy gemaakt zyn. Die de pyramiden gaan bezichtigen, hebben hen er dank
voor te weten, want zonder deze gaten waar ’t onmogelyk boven te geraaken. En
men diend noch al

+ De maten in deze zin vermeld, zijn (afgerond) respectievelijk 2 m; 19,50 m.
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fris en sterk te zyn om met behulp van dezelven en de bank erop te konnen klauteren,
als hebbende maar een hand tot zyn volkomen gebruyk, en d’andere van nooden om
de kaars of toorts in te houden. Voeg hierby dat men genoodzaakt is vry wyde
schreden te maaken, als zynde de gaten wel zes palmen van malkanderen af.
Deze opgang, die men niet zonder verwondering kan aanschouwen, mag wel voor
het voornaamste der pyramiden gehouden werden, want de steenen die de muuren
maaken, zyn zo glad als een spiegel en zo net aan malkanderen gevoegd, dat het
maar een eenige steen schynd te wezen; ’tzelve kan men ook van die grond zeggen.
’t Gewelfte is hier heel hoog, en zo groots, dat het beter verbeeld als beschreeven
kan worden. Ik teekende het derhalven af, gelyk op No 84 te zien is, terwyl myn
landsman Adriaan van Rierbeek daar ik hiervoor van gesprooken heb +, ter rechterzyde
op de bank zat te rusten en eenige van ons gezelschap alreede met hunne toortsen
boven in de kamer der begravinge waaren gekomen, waardoor ik dan bequamelyk
het gantsche gewelf kon beschouwen. Ik weet niet dat ooit ymand vóór my deze
afbeelding gegeven heeft, en durf my vleyen dat de geheele wereld my er dank voor
zal weten.

Pyramidis Adscensus Interior

+ Zie f. 185. De man heet daar echter Adriaan Bierbeek.
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[De grafkamer]
Ten einde van deze gang komt men in de gemelde kamer, welke vry groot en ruym
is, als hebbende twee-en-dertig Rynlandsche voeten in de lengte, zestien in de breedte
en negentien in de hoogte. + ’t Gewelf is plat en bestaat uit negen steenen, waarvan
de zeven middenste yder vier voeten breed en zestien lang zyn; de twee andere, die
aan de einden leggen, gelyken elk niet meer als twee voeten breedte te hebben, doch
de andere helft van yder rust op de muur. + Deze steenen leggen altemaal dwars over
de breedte van de kamer.
Aan het einde van dezelve ziet men een ledig graf, gantsch en al uit een eenige
steen gehouwen die, wanneer men erop slaat, een klank van zich geeft als een klok.
De breedte van dit graf is drie voet en een duym, de hoogte drie voet en vier duym,
en de lengte zeven voeten en twee duymen. + De steen daar het van gemaakt is, heeft
over de vyf duymen + in de dikte, is geweldig hard, van gedaante als de porphyrsteen,
en geslepen, zynde zeer schoon. Ook zyn de wanden der kamer met dit soort van
steen bekleed. Het graf staat bloot, zonder overdekzel of beschutsel, ’t zy dat het
gebrooken zy of nooyt overdekt is geweest, dewyl de koning (gelyk de ingezetenen
zeggen) die deze pyramide heeft doen stichten, daar nooyt in begraven is.
Volgens het gemeen gevoelen zoude het gemaakt zyn voor dien pharao die door
Gods toelaating met zyn gantsche leger – zo als hy de kinderen Israëls (toenmaals
des Heeren uitverkooren volk) vervolgde – in het Roode Meir verdronk.

[Een ander vertrek in de piramide]
Eer wy opgeklommen waaren, was my gezegd dat ter rechterhand van deze kamer
zoals men daar inkwam, een gat was door ‘twelk men in een ander vertrek konde
komen, en van daar noch in een andere gang . Ik zocht dan, wanneer ik in de kamer
gekomen was, na dat gat en vond het zonder veel moeite, en liet my – nadat ik met
myn licht gemerkt had dat het niet boven vyf of zes voeten diep was + – daarin
nederdaalen. En vond niet anders als een kleene vierkante plaats, zo vol vledermuizen
dat dezelve my om ’t gezicht heen en weder zwierden, tot verbaazens toe, + zulks dat
ik moeite had met myn licht brandende te houden. Waarom + ik dan myne vrienden
die in de grafkamer waaren, toeriep dat zy haar licht doch wel zouden bewaaren,
terwyl ik, met alle naauwkeurigheid rondom voelende en ziende, wel twintig of dertig
nesten van vledermuizen vond, maar geene opening die elders heen konde leiden.

[De terugweg naar buiten]
Aldus van binnen de kamer der grafstede wel bezien hebbende,
+
+
+
+
+
+
+

De maten in deze zin vermeld, zijn (afgerond) respectievelijk 10 m; 3,15 m; 6 m.
De maten in deze zin vermeld, zijn (afgerond) respectievelijk 2,20 m; 1,25 m; 5 m; 0,60 m.
De maten in deze zin vermeld, zijn (afgerond) respectievelijk 0,97 m; 1,05 m; 2,25 m.
Ruim een decimeter.
Ca. 1,40 meter.
om erdoor van je stuk te geraken
en om deze reden
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schikten wy ons om dezelfde weg die wy opgegaan waaren, wederom af te gaan,
zoekende slechts om wederom de zelve weg te vinden, ‘tgeen ons geen moeite gaf.
Wy klommen dan by de bank, met wyde schreden, wederom af en vonden werks
genoeg om onze voeten vast te zetten ter linkerzyde, en ter rechter- de glibberigheid
der steenen, met het steunen der hand op de bank, te vermyden. Want waaren wy
eens aan ’t glyden geraakt, wy zouden zeer ongemaklyk beneden gekomen zyn.
Dus geraakten wy wederom tot de grond, en in die vertrekken welke in ’t opgaan
beschreven zyn. Terwyl nu myn curieusheid my dreef om te zien of er ook noch
andere vertrekken waaren, zocht ik gints en herwaarts en ontmoette van dezelve noch
een, ‘twelk zeer groot en vierkant was en zeer hoog van verdieping. Doch de grond
vol puin zynde en een onlydelyke stank in dezelve vernomen hebbende, wierd ik
genoodzaakt ylings wederom terug te keeren en de gang te zoeken waardoor wy op
den buik gekroopen waaren.
Ondertusschen waaren een of twee van myn gezelschap hier doorgeraakt, na welke
ik zullende doorkruipen met degeenen die my volgden, bleef ik in een gat steeken
zonder my herwaarts of derwaarts te konnen bewegen. Doch tot alle geluk was dit
aan het einde van het gat en konden diegeenen die voor my daar doorgeraakt waaren,
my bereiken, dewelke my dan by de handen gevat hebbende, trokken my by de armen
daardoor, waardoor diegeenen die my volgden, wat meerder ruimte vonden en
geraakten er alzoo mede door. Aldus vorderden wy langs dezelfde opening die wy
ingekomen waaren wederom na buiten en waaren blyde van onze curieusheid in
dezen voldaan te hebben.
Naauwlyks hier uitgekomen zynde, sliknat van ’t zweet – ‘twelk ons de
benauwdheid en arbeid, terwyl wy op den buik, met eenen arm en de knien moesten
kruipen en met de andere hand de kaars vasthouden, ‘tgeen zeer ongemaklyk viel,
aan alle kanten had doen uitbersten – en ontoonbaar bevuild door het stof, ‘twelk
zich onder ’t zweet vermengd hebbende overal aankleefde, zaagen ons de heer consul
met het overige gezelschap niet uitkomen, of zy bersteden van lacchen over de
gedaante die wy vertoonden, en konden zich niet bedaaren. Doch den heer consul
liet ons, opdat wy niet koud zouden werden en bevangen door het zweet, geen lange
rust, ons raadende aanstonds na boven te klimmen, indien onze begeerte noch mocht
strekken om de pyramide van boven te bezien. Gelyk wy dan ook best vonden zonder
draalen voort te gaan.

[De beklimming van de piramide]
Wy begaaven ons dan van buiten na de hoogte, en klommen, na somwylen een weinig
aadem gehaald te hebben, tot omtrent ter halver hoogte, alwaar wy aan een der hoeken
(te weten tusschen ’t oosten en ’t noorden, zynde de plaats daar men ’t bekwaamst
kan opklimmen) een vierkantig kamertje vonden daar niets in te zien is en ‘twelk
alleenlyk diend om er wat in te rusten, ‘tgeen men wel van nooden heeft. Want dit
klauteren geschied niet zonder groote moeyte.
Boven gekomen zynde vind men een fraaye vlakte van waar men een schoon
gezicht heeft over de stad Kairo en d’omleggende landen. Ik teekende hier van boven
het gezicht van de zeven pyramiden, dewelke omtrent zeven uuren van hier werden
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gerekend, ziende aan de linkerzyde de zee, als op No 80 verbeeld is. Alsmede noch
een ander gezicht, om aan te wyzen hoedanig zich het land vertoond, en dat er omtrent
deze pyramiden differente brokken van andere gebouwen, rotzen en grotten te vinden
zyn, gelyk de printverbeeldinge op No 81 aanwyst.

Deze bovenvlakte, welke (van beneden aan te zien) scherp toe schynd te lopen, is
van tien of twaalf groote steenen en heeft aan elke zyde, zynde vlak vierkant, tusschen
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de zestien en zeventien voeten. + Eenige dezer steenen zyn wat verbroken, en de
voornaamste van allen – daar de meeste naamen dergeenen die de moeyten hebben
genomen van tot boven te klimmen, op stonden – was ik weet niet door welke
baldadigheid door eenige Fransche reyzigers van boven neder gearbeid, zulks dat er
nu weinige naamen meer te vinden waaren. Ik sneed ook den mynen op een der
gemelde steenen.

[De afdaling van de piramide]
Nu stelden wy ons om van deze pyramide, die wy met veel moeite opgeklommen
waaren, buitenwaarts wederom af te klimmen. Want de steenen zyn in de bouwing
zo op malkanderen geplaatst, dat er van elke steen of elke laag steenen, eer er
wederom een andere opleggende laag gevonden werd, zoveel spatie overig gebleven
is, dat men daarop staan kan, of ten minsten de voeten vesten om er op en af te
klimmen als by trappen. Welke ik in het afklimmen tellende, bevond ik derzelver
getal te zyn tweehonderd-en-tien, zommige van vier, andere van vyf, en andere van
zes palmen hoog; en eenige twee, en andere drie palmen breed. Waaruit men lichtelyk
kan afmeeten hoe moeyelyk dit opklimmen moet vallen.
Inderdaad, men moet zomtyds met handen, voeten en knien tegelyk arbeyden, en
is genoodzaakt nu en dan wat te rusten. Ondertusschen vald het afklimmen noch
moeyelyker als het opklimmen, en wanneer men van de hoogte na beneden ziet,
ryzen de hairen te berge. Ik klom derhalven behendig achterwaarts af en keek nergens
na als hoe ik + de voeten best vast zoude zetten.

[De buitenmaten van de piramide]
Eindelyk met groote moeyte en geen minder angst weder beneden gekomen zynde,
ging ik van den eenen hoek tot den ander (te weeten van vooren) en telde driehonderd
goede schreden. Toen gaf ik een touw, ‘tgeen ik ten dien einde medegenomen had,
aan twee Arabiers en liet hen den afstand der gemelde hoeken van malkanderen
meeten, dien zy bevonden honderd-en-acht-en-twintig vademen te bedragen, welke
zevenhonderd-en-vier Rynlandsche voeten maaken, + Den ingang is niet recht in ’t
midden, zynde de zyde na ’t westen ontrent zestig voeten + breeder als die na ’t oosten,
gelyk ervan getuygd werd, want ik heb het versuymd te meeten.
Thans stuurde ik de zelve Arabiers nochmaals na boven om ook de maat van de
hoogte te nemen, welke honderd-en-twaalf vademen wierd bevonden, mede van
vooren. Deze vademen, yder op vyf en een halve Rynlandse voet gereekend, maaken
zeshonderd-en-zestien voeten. + Zulks dat zich deze pyramide alsdoen vertoonde aan
den voet (zoverre die boven ’t zand konde gemeten werden) acht-en-tachtig voeten
+
+
+
+
+

Ruim 5 meter.
en keek alleen maar hoe ik
Ruim 220 meter.
Bijna 19 meter.
Ruim 193 meter.
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+

breeder als de hoogte bevonden wierd. Na welke meting + dan het middelpunt der
pyramide zoude moeten weezen op driehonderd-en-twee-en-vyftig voeten. +
Ziehier nu, hoe het met de waarheid overeen kan komen ‘tgeene eenige zeggen,
namentlyk dat een pyl van den top der pyramide geschooten, nooyt de benedenste
trappen kan bereyken. Want een gemeene arm schiet wel ter verte van duyzend
voeten, en ik heb er onder de Turken en Arabiers gezien die zo handig met de boog
wisten om te gaan, dat de pylen over de twaalfhonderd voeten ver vloogen.[BA/101]
De noorderzyde van dit gevaarte is veel meer geschonden dan de andere zyden,
ter oorzaak dat ze veel meer door de noorde-wind (die aan andere oorden droog,
maar in Egypten vochtig is) gebeukt word.

Tweede pyramide
Wat de tweede pyramide belangt, die konden wy maar van buyten bezichtigen, als
hebbende noch in- noch opgang. Want zy is, gelyk hiervoren gezegd is, geslooten
en heeft geene trappen om by op te klimmen. Van verre schynd deze pyramide, als
staande op een hooger grond, grooter dan de eerste te zyn, maar dicht daarby gekomen

+ Ruim 27,50 meter.
+ En volgens deze meting
+ Ruim 110 meter.
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zynde bespeurt men het tegendeel. Zy is mede vierkantig, maar hoe breed die eigentlyk
in ’t vierkant zy, heb ik niet afgemeeten en kan het dienvolgens niet verzekeren. Of
de heer Thevenot die zelfs gemeeten heeft, is my onbekend, maar hy zegt dat dezelve
begrypt aan elke zyde zeshonderd een-en-dertig voeten, + loopende wyders met een
spitse kruyn zo scherp toe, dat er na alle oogschynelykheid geen eenig man op zoude
konnen staan. De noordzyde is insgelyks, als die van de eerste, door de vochtigheid
vry wat geschonden.

Derde
De derde is kleyn en van weinig belang. Men meend dat zy weleer bekleed geweest
zou zyn met dergelyke steenen als daar het graf, dat in de eerste pyramide gevonden
werd, van gemaakt is, + waartoe voet heeft gegeven de menigte der zelver steenen
die men daar noch rondomheen ziet leggen. Sommige achten dat de plaats daar de
pyramiden staan, eertyds de plaats der begravingen (gelyk by ons de kerkhoven zyn)
geweest is, en wel die van Memphis, en zeggen dat alle de Arabische historyschryvers
daarin overeenkomen, dat de gemelde stad gelegen was ter plaatse daar de pyramiden
staan en regt tegenover Oud-Kairo.

Aanmerkingen over de pyramiden [en commentaar daarop van de auteur]
Ik moet hier eenige aanmerkingen nopende de pyramiden, gedaan door eenen Melton,
Engelschen reiziger, byvoegen, als:
I. Dat alle de pyramiden een opening gehad hebben, door dewelke men in een
diepe en zeer lange gang ging die na een kamer geleyde, in dewelke de oude
Egyptenaars de lichaamen dergeenen daar de pyramiden voor gemaakt waaren,
begroeven. En dat de reden waarom men deze openingen in alle de pyramiden
hedendaags niet ziet, is dat ze toegestopt zyn door het zand ‘tgeen de wind ertegen
aangevoerd heeft. Tot een zeker bewys hieraf diend, dat ik (zegt Melton) noch op
eenige ettelyke hieroglyphische characters gevonden heb, die ongetwyffeld niet
anders wilden beteekenen als de naamen en staat dergeenen welke daarin begraven
lagen. Doch ik heb die characters nergens gezien.
II. Dat alle de pyramiden zeer regulier geplaatst waaren, en yder der drie grooten,
die noch in wezen zyn, in het hoofd van tien kleynen, maar die men tegenwoordig
nauwlyks kan kennen, ter oorzaak dat ze zeer vervallen zyn. Niettemin kan men noch
wel oordeelen dat er mogelyk wel een honderd, zo grooten als kleynen, gestaan
hebben. Welke, indien ze van Melton gezien zyn, zo zyn ze geheel van ’t zand
overstoven. Want daar is nu niets ter wereld te zien als alleen ‘tgeene in myne
printverbeelding vertoond werd.
III. Dat ze altemaal opgerecht zyn op een hoogte, zynde een vaste rots, bedekt
onder wit zand. ’t Geene men baarblykelyk kan bespeuren aan de groeven en hoolen
welke omtrent de pyramiden hier en daar gehouwen zyn, gelyk ook aan een opening
+ Bijna 200 meter.
+ Zie f. 193: ‘van porphyrsteen, en geslepen, zynde zeer schoon’.
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die in den hoek tusschen het oosten en ’t noorden by de groote pyramide is, door
dewelke men de rots gemaklyk kan zien. Dat er ook groote schyn is, dat de steenen
daar ze van gemaakt zyn, uit dezelve plaats gehouwen en niet van verre derwaarts
zyn gevoerd, gelyk zommige reizigers en eenige ouden geschreven hebben.
Inderdaad moeten de pyramiden zeer diep onder ’t zand bestoven zyn. Want daar
zyn, als men in de grootste komt, gangen die nederwaarts leiden en gezegt werden
zeer diep te loopen, en aldaar by verscheide plaatsen te eindigen daar mede lyken
weggeleid wierden. + Maar wy hadden geen lust om dezelve te gaan bezien, na de
moeite die wy gehad hadden om de bovenste te beschouwen.
IV. Dat de pyramiden niet gebouwd zyn van marmersteen, gelyk eenige geschreven
hebben, maar van een steen van wit zand, en zeer hard. ’t Welk van Melton wel
aangemerkt is, en van my alzo bevonden.

+ waar óók lijken weggelegd werden
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Want indien zy van marmer of rotssteen gebouwd waren, zo zouden er zodanige
brokken niet afgevallen zyn, als men bevind. Hoewel het ook op verre na niet waar
is dat de steenen zodanig zouden geschonden zyn als zommige schryvers, en zelfs
Melton, zeggen.[BA/102]

[Wetenswaardigheden omtrent de bouw van de piramiden]
Wat het bouwen van deze werelds-wonderen (d’eenige die noch in weezen zyn)
belangd, het gemeene gevoelen is – volgens ‘tgeene ons Plinius daarvan heeft
nagelaaten – dat de grootste pyramide, zynde degeene daar men in en op gaat, in den
tyd van twintig jaaren voltrokken zou wezen door den arbeid van
driehonderd-en-zeventigduyzend mannen, en dat deze aan radys en ajuyn alleen
agttienhonderd talenten hebben verteerd.
’t Zal dengeenen die hier te lande niet geweest zyn ongelooflyk schynen, maar als
men eens betracht dat de dagelyksche spys van het gemeene volk voor een groot
gedeelte hierin bestaat, en dat ongetwyffeld die slaafachtige menschen, met welker
zweet deze schrikkelyke gevaarten opgerecht zyn, buyten dit niet veel anders als
brood en water gehad zullen hebben, behoeft men er zich zozeer niet over te
verwonderen.
d’Ajuyn is hier ook byzonder lekker en goed van smaak, weshalven men, aangezien
de menschelyke zwakheid, de Jooden niet te vermeten moet doemen + dat zy zich in
de woestyne over het derven van een zo smaakelyke spys beklaagden. Wyders moet
men verbaast staan, als men overdenkt hoe men zulke zwaare steenen tot zodanig
een hoogte heeft weeten op te voeren. En jammer is het, daar + zo veel dingen door
de naarstigheid der schryvers tot onze kennis zyn gekomen, dat ons niemant heeft
nagelaaten van welke werktuygen zy zich ten dien einde bediend hebben.

Grotten omtrent de pyramiden
Niet ver van deze eeuwigduurende gestichten vind men eenige grotten welke mede
weleer tot grafsteeden gediend hebben. De tyd liet ons niet toe dezelve te gaan
bezichtigen, en derhalven zal ik er den lezer van mededeelen ‘tgeen er de meergemelde
Melton, een heer van zonderlinge curieusheid, van nagelaaten heeft. Daar zyn er
verscheyde, zegt hy, altemaal gehouwen in de zyde van een rots, kwalyk in order
gesteld en kwalyk geproportioneert voorzoveel het buytenste belangd, maar van
binnen zeer gelyk en effen.
Altemaal hebben ze een vierkante put, van gelyken + in de rots gehouwen, daar de
Egyptenaars het lichaam van dengeenen voor wien de grotte uitgehold was, in leyden,
vermits ze voor grafsteeden dienden. De wanden van ettelyke zyn vol van
hieroglyphische figuuren, in de rots gehouwen. In eenige waaren ze zeer kleyn en
+ en om deze reden moet men, gelet op de menselijke zwakheid, de joden niet te laatdunkend
veroordelen
+ waar
+ eveneens
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in andere levens grootte. Onder anderen telde ik er, zegt hy, in eene zestien groote
figuuren, verbeeldende acht mannen en acht vrouwen die malkander by de hand
hadden, met noch ettelyke kleyne figuuren aan beyde de zyden.

Sphinx
Een stuk weegs van de grootste pyramide, aan de oostkant, vertoond zich de zo
beruchte + sphinx, zynde een beeltenis, uit de rots zelve gehouwen, vertoonende het
hoofd en de halve boezem van een vrouw, doch tegenwoordig staat het tot aan den
hals in ’t zand gezonken. Ter rechterhand ziet men het zand meer verheven als elders,
en dat al in een redelyke gestrekheid, konnende met reden gedacht werden dat onder
die hoogte het lichaam, zynde in gelykheid van een leeuw, verborgen legd, en dat
het aangezicht na de rechterzyde gekeerd is.
’t Is een schrikkelyk gevaarte waarin – niettegenstaande het hoofd de hoogte van
zes-en-twintig voeten, en van het oor tot de kin vyftien heeft, na de maaten die daar
de heer Thevenot van geeft – de proportie echter zeer wel is waargenomen. + Het
schynd van verre van vyf steenen, op malkanderen gevoegd, gemaakt te zyn, doch
nader komende bespeurd men dat hetgeene, ‘twelk men voor de voegen der

+ befaamde
+ De genoemde maten zijn (afgerond) respectievelijk 3,15 m; 3,75 m.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

198
steenen aanziet, eygentlyk de aderen van de rots zyn.
Plinius zegt dat het den koning Amasis tot een graf verstrekt zoude hebben. ’t Is
niet ongelooflyk dat het een grafsteede heeft konnen zyn, temeer dewyl het op een
plaats staat die in voorgaande tyden, gelyk gezegd is, zeekerlyk een kerkhof geweest
is en by de pyramiden en grotten, welke niet anders als grafsteeden waren, gevonden
werd. Maar of het juyst die van den koning Amasis geweest zy, daar zou ik niet vast
op durven staan vermits wy er geen zekere blyken van hebben, als zynde de rechte
aanteekeninge van die oudheden t’eenemaal verlooren. Andere willen dat een koning
van Egypten deze sphinx heeft doen maaken ter gedachtenis van een zekere
Korintische Rhodope daar hy geweldig op verslingerd was.
Wonderlyke grillen vertellen de schryvers van dit gevaarte, namentlyk dat het den
vraagers, zohaast als de zon was opgegaan, als een orakel antwoord zou hebben
gegeven. Maar veele zeggen dat zulks door bedrog der priesters, door middel van
een onderaardsche weg, geschiedde. De put in de groote pyramide daar hiervoren
van gesproken is, zoude na eeniger gevoelen hier ook toe gediend hebben. Doch dat
dit een onwaarheid is, blykt daaruit dat niemand, van alle degeenen die zich daarin
hebben laaten nederdaalen, oyt een doorgang op de grond heeft konnen vinden. Men
kan derhalven met geen zeekerheid zeggen wat ervan zy, en of er een diergelyke
onderaardsche weg van hier of daar tot de sphinx zy geweest of niet.
Immers + dit is zeker, dat er geen opening is, noch in de mond, noch in de neus,
noch in de oogen, noch in de ooren, en zo de priesters hier eenig bedrog mede gespeeld
hebben, moet het geschied zyn door middel van een gat, ‘twelk volgens het getuygenis
dergeenen die er met ladders by zyn opgeklommen, boven in het hoofd is, en
(allengskens enger wordende) tot in den boezem loopt, daar het eindigd.
Mynheer den consul stond met het meeste gedeelte van ons gezelschap in de
schaduw van dit gevaarte, terwyl ik bezich was met het te teekenen – het vertoond
zich onder No 85 – benevens alle de pyramiden die daarby staan. Konnende uit de
proportie van de personagien die daarby geteekend zyn, geoordeeld werden van de
grootte van dit monstreuse beeld. [BA/103]

+ in ieder geval
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Pyramides

Byzonderheden noopende de sphingen
Wat nu de byzonderheden der sphingen aangaat, daaromtrent behaagd my meest
‘tgeen Dr. O. Dapper, hoewel mede uit andere ontleend, daarvan geschreven
heeft.[BA/104]
De sphingen, zegt hy, in betrachtinge van de natuurlyke eigenschap, wierden op
tweederley wyze door de Egyptenaars afgebeeld, namentlyk óf in de gedaante van
een leggende leeuw op een recht bank +, óf in de gestalte van zeker gedrogt ‘tgeen
met het lyf een leeuw en met het aangezicht een maagd vertoonde. Met de eerste
gestalte wierd Momphta, een Egyptische godheid die het gebied over al de wateren
had en de bescherming en geest van de overvloeying des Nyls was, betekend, ende
door de tweede de wasdom des Nyls zelve. Zy beeldden deze gedaanten af, niet
omdat ze geloofden dat er elders dusdanige dieren gevonden wierden, maar om
tegelyk daardoor de verborgene invallen des verstands te kennen te geven.
De sphingen derhalven, dus afgebeeld, betekenden den stand des Nyls die Egypten
overwaterde. Want dewyl de overstroominge van die rivier de geheele zomer- en
oogstmaand, of july en augusty duurden, en de zon in de gemelde twee maanden
voor het meerendeel den leeuw en de maagd doorwandelde, viel het den Egyptenaars,
die uit de natuur + tot wanstallige + en veelvormige dingen zeer genegen waaren, niet
zwaar uit een maagd en een leeuw wanschepzelen te vormen welke zy ‘sphingen’
noemden, en waaren beelden, aan den Nyl gewyd, die op den buyk lagen, waardoor
zy den stand des overvloeyenden Nyls vertoonden.
+ Versta: op een rechthoekig voetstuk.
+ van nature
+ wanstaltige
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Volgens het getuygenis van Plinius was er een groot getal van deze sphingen,
waaronder eenigen die zeer groote gevaarten waaren en op de beroemdste plaatsen
van Egypten stonden, doch aldermeest op plaatsen die door den Nyl overwaterd
wierden, gelyk in de steeden Heliopolis en Sais, en in de woestyne van Memphis of
Kairo, alwaar zich de bovengemelde – die wel de grootste van allen geweest schynd
te zyn – noch ten huydigen dage vertoond, immers het bovenste gedeelte.
Het schynd dat de sphingen teffens ook de merkteekenen van den wasdom des
Nyls te kennen gegeven hebben, gelyk blykt uit deze woorden van zekeren Arabischen
schryver, Aben Vaschia geheeten: ‘om de vruchtbaare natuur des Nyls te kennen te
geven, zo stellen ze dat gebouw, waardoor zy, onder de gedaante van een leeuw, de
wasdom des Nyls peilen’. Ter oorzaak van dien overvloed des waters die de
Egyptenaars door weldaad van het hemels teeken de leeuw alle jaaren ontfangen, is
by hen ingevoerd (en ook hier te lande, en by alle de volkeren in Europa reeds
gebruykelyk geworden) dat de pypen, buizen, kraanen en waterleydingen die het
water uitwerpen en braaken, gemeenlyk in de gedaante van leeuwskoppen gemaakt,
of bovenop met dezelve vercierd zyn. Ook wierden de sphingen by de Ouden voor
de portaalen der tempelen gesteld, waarmede zy wilden beteekenen dat hunne leere
van goddelyke zaaken in een wysheid bestond die onder raadzelen en geheimenissen
verborgen lag. Immers, ’t schynd redelyker te zyn dat men geloove, dat de Egyptenaars
(die haare wysheid, en ’t begrip dat ze van natuurlyke zaaken en derzelver oorzaaken
maakten, gewoon waaren door zinnebeelden af te schaduwen) eerder yts diergelyks
door deze verbeelding hebben willen te kennen geven, als dat men daarvan geloove
‘tgeen de fabelschryvers van de sphinx verdichten.

[Fabuleringen over de sfinx]
’t Was (zegt er Hyginus en anderen af) een monster gebooren uit Typhon en Echidna,
hebbende het hoofd en het aangezicht de gedaante van een maagd, de vleugels van
een vogel, en het lichaam van een hond.[BA/105] Ofte (zoals Clearchus zegd) ’t hoofd
en de handen als een maagd, ’t lichaam als een hond, de stem als een mensch, de
staart als een draak, de klaauwen als een leeuw, de vleugelen als een arend.[BA/106] ’t
Onthield zich (zeggen zy) in Boeotien op het Sphingische gebergte by Theben, van
waar ’t gewoon was op de voorbygangers aan te vallen en dezelve raadsels voor te
stellen om dezelve op te lossen. Waarover, als men met Apollo te raad ging, +
antwoordde het orakel dat dit kwaad niet zou ophouden, voor ymand het raadsel van
het gedrocht had opgelost. Dit nu was het raadsel: Wat dier des morgens op vier, des
middags op twee, en des avonds op drie beenen ging?
Als nu verscheydene, die het raadsel niet hadden konnen ontknoopen, door de
sphinx verslonden waaren, liet Creon, die toentertyd het gebied over de Thebanen
voerde, door geheel Griekenland verkondigen dat hy dengeenen die het raadsel wist
op te lossen, zyne dochter Jocasta, de weduwe van Lajus, ten huwelyk zou geven.
Oedipus – de zoon van den gemelden Lajus en Jocasta, doch die des onbewust was,
en die in zyne onkunde zelfs dezen zynen vader Lajus om ’t leven gebracht had
+ En toen men daarover bij (het orakel van ) Apollo te rade ging
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wanneer hem Lajus hoogmoedig wilde in Phocien den weg doen ruimen + – hierdoor
opgewekt, begaf zich derwaarts en ley het raadsel in dezer voegen uit: dat het een
mensch was, die in zyne kindsheyd op handen en voeten kruypt, in zyne jongelingschap
recht overeind gaat, en in den ouderdom de wankelende beenen met een stok
ondersteund. Op welke oplossing ’t gedrogt, vol van spyt, zich van een rots van
boven neder stortte, en Oedipus, gelyk hy onwetende zyn vader had omgebracht,
trouwde ook onwetende zyne moeder. Welke dingen, en

+ Het bekende incident bij de kruising der wegen.
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andere die noch meer verteld werden, minder schyn van verborgene zinspeelingen
behelzen.

[Terug naar Kairo]
Nadat ik dan myne teekening had voltoid, keerden wy langs den zelven weg die wy
gekomen waaren, en geraakten met den avond weder te Kairo, niet weinig door de
smoorende hitte der zon vermoeid en verbrand.

XXXVIIe Hoofdstuk.
Beschryving der Egyptische onderaardsche grafkelders omtrent het
dorp Sacara, mitsgaders van het veld der mummien en de pyramide
van Rhodope. Overblyfzelen van de stad Memphis, etc.
[Excuus van de auteur, dat de volgende mededelingen niet op eigen
ervaring zijn gebaseerd]
Ik konde de beleefdheid van den heer consul niet vergen my met zyn gezin en volk
+
te geleiden na de plaats der mummien, zeven uuren van Kairo gelegen, die ik gaarne
had gezien, en ’t gevaar dat erin stak met my te loopen. Zyn E. + raadde my ook
t’eenemaal af dat ik my met gehuurd volk in dat gevaar begeven zoude, zulks ik myn
lust om dezelve te bezichtigen niet heb konnen boeten.
Omdat het evenwel den leezer, die in een Egyptische reize zekerlyk yts van de
mummien zal willen vinden, niet geheel mag ontschieten, zal ik hier laaten invloejen
‘tgeen andere daarvan zeggen. Want onder de gedenkweerdigste dingen die zich in,
omtrent, en eenige mylen van Kairo vertoonen, verdienen de katakomben of
onderaardsche begraafkelders, onder en rondom de stad gemaakt – waardoor de stad
Memphis en veele plaatsen rondom dezelve, volgens ‘tgeene de oude schryvers ons
daarvan hebben nagelaaten, op gewelfzelen staan – geen kleyne opmerking en
verwondering, dewyl ze de onderaardsche grafsteeden der oude Romeynen, die te
Romen gevonden werden, in grootte en heerlykheid verre te boven gaan.

Beschryving der onderaardsche grafsteeden
De oude Egyptenaars, die de verhuysing der zielen van het eene lichaam in het andere
zonderling sterk dreeven, waren niet alleen bekommerd om hunne lyken, met groote
toebereyding van verscheyde speceryen, tegens alle vergankelykheid en bederving

+ personeel
+ Versta: Zijn Edelheid.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

te bewaaren, maar trachtten zulks ook met + het begraven van dezelve op een veylige
plaats te verrichten.
Zy stelden dan de lyken – nadat ze alvoorens + wel toebereyd waaren om ze tegens
alle onheylen van lucht, water, vuur, en de langduurigheid des tyds te beschermen
– niet op plaatsen daar de Nyl overvloeyde, noch op opene velden, maar óf in
eeuwigduurende pyramiden, óf in onderaardsche steene kelders welke met grooten
arbeyd in natuurlyke steenrotsen – waartoe de steenige grond onder en omtrent Kairo,
omtrent anderhalve voet onder ’t zand gelegen, wonderwel te staade kwam –
gehouwen wierden.
De begraafplaatsen dan waaren onderaardsche kelders, in verscheyde overwelfde
vertrekken gelyk groote zaalen afgedeeld, en met zo menigerley omwegen die in en
uit malkanderen liepen, onderscheyden, dat ze volkomen doolhoven scheenen te
wezen.
Volgens het verhaal der oude Egyptenaaren was er zulk een menigte dezer
vertrekken onder d’aarde, welke altemaal op malkanderen uitkwamen, dat ze zich
eenige mylen ver, ja tot aan het Ammonische en Serapische orakel uitstrekten, ‘tgeen
tot groot gerief der priesteren diende, als konnende door dezelve +, zonder van de
hitte der zon en het stuyven des zands beledigd te werden, tot malkander komen.
Zulks dat de geheele zandzee vanonder hol, en in ontallyke verblyf- en verbergplaatsen
van lyken afgedeeld

+ door
+ tevoren
+ Bedoeld zijn de onderaardse vertrekken.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

201
zoude zyn. ’t Schynd vreemd en vry wat ongelooflyk, doch het zal dengeenen die
acht slaan op de veele andere zwaare Egyptische werken, en de moeyte willen nemen
van de groote en aloude stad Memphis, misgaders de talrykheid des volks, by de
oude schryvers met aandacht te overleggen, + zo vreemd niet dunken. Daarenboven
melden de Arabische autheurs dat de stad Memphis door een verborgene of
onderaardsche gang – gemaakt, dat meer is, onder den bodem des Nyls – met de stad
Heliopolis vereenigd zoude geweest zyn.
De meeste inwoonders van het dorp Sacara, het naaste aan deze onderaardsche
steene graven der mummien of gebalsemde lyken, en drie goede uuren van de
pyramiden, mitsgaders zeven of acht van Kairo gelegen, + geneerden zich eertyds –
gelyk ook noch, als zy er gelegentheid toe hebben – met het opdelven dezer
grafkelders en het uitgraven der mummien, dewyl de landbouw, ter oorzaak van de
onvruchtbaarheid des lands, hen nauwlyks kan voeden. Weshalven een yder zich,
na zyn welgevallen, voor een stuk gelds kan laaten dienen, ’t zy om alreeds gevondene
onderaardsche kelders onder hun geleyde te bezichtigen, of nieuwe en noyt ontdekte
in het dorre zand te doen zoeken en opdelven. Want de noyt opgedolve kelders leggen
zodanig met zand overdekt, dat geen vreemdeling, ja zelfs de inwoonders niet konnen
weeten of er mummien onder leggen of niet. Tegenwoordig is het er zo druk niet
mede, vermits er de Franken van tyd tot tyd zo veel hebben laaten openen, dat ze
geweldig schaars zyn geworden.
Men gaat in dezelve door een mond die boven op den grond des aardryks is, en
waardoor men zich laat nederdaalen even als in een put (waarom deze monden ook
putten geheeten worden) het zy met touwen, of door behulp van een ladder, na dat +
ze diep zyn. ‘k Heb, als gezegt is, geen gelegentheid gehad om ze te bezichtigen,
doch zal er den leezer echter een beschryving van mededeelen, zodanig als de curieuze
+
heer Thevenot die gevonden heeft.

Gedaante der grafkelders, [beschreven door Thevenot]
Deze putten, zegd hy, zyn vierkantig, van goede steen gemaakt, en vol zand ‘twelk
men eruit doed graven. Wy daalden in diegeene die men voor ons geopend had, met
een touw om ’t lyf ‘tgeene die van boven vasthielden, tot de diepte van omtrent drie
spiessen, daar wy de grond onder de voeten kregen, en met den buyk tegens de aarde
door een gat kroopen, doordien de Mooren het zand niet te deeg + weggearbeid
hadden.
Hier traden wy in een kleyn kamertje welkers wanden en gewelfzel van steen
waaren, en waarin wy drie of vier lichaamen zagen, doch maar één in zyn geheel
leggende; de andere aan stukken en brokken. Hieruit konden wy dan wel bespeuren
dat deze put meer geopend was geweest. ’t Gemelde lichaam was zeer groot en breed,
en lag in een kist van ongemeen dik hout die aan alle zyden heel wel geslooten was.
+
+
+
+
+

overwegen, overdenken
Saqqâra ligt 20 à 25 km ten zuiden van Cairo.
naargelang dat
weetgierig
terdege
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Dit hout (hetgeen wy bevonden van den oprechten wilden vygeboom, in Egypten
‘Pharaos vygeboom’ genaamd, te wezen +) was gantsch niet verrot. Ook heeft het
daar op verre na zo licht geen nood van als eenig ander hout.

[Beschryving van de grafkist, alsook van een kist in het bezit van Thevenot]
Bovenop de kist zag men het aangezicht van dengeenen die erin lag, verheven
gehouwen. + Men vind ook van deze kisten of koffers van steen, op welke de gedaante
van diegeene die erin beslooten legt, uitgehouwen is, en langsheen eenige
hieroglyphische figuuren. Noch zyn er van deze kisten welke, van verscheyde doeken
op malkanderen gelymd, alzo sterk zyn als die van hout. Ik heb er een van deze soort
in myn kabinet, die van meer als veertig doeken, d’eene op de andere gelymd, gemaakt
is, aan dewelke men noch gantsch geen verrotting kan bespeuren.
Deze kist is t’eenemaal bedekt met afgoden en hieroglyphische figuuren, staande

+ De ficus pharaonis. Zie de desbetreffende aantekening bij folio 187.
+ Bedoeld is: in bas-reliëf.
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op een zeer dun pleister daar de buytenste doek mee bestreeken is, doch het werk is
een weinig beschadigt vermits de pleister hier en daar wat afgevallen is. Onder deze
figuur is een parkje + (na beneden toe, dwars over de kist heen) van twee duym hoog
en een voet breed, waarin men uitgebeeld ziet de manier, op dewelke de oude
Egyptenaaren de lichaamen balsemden.

[De uitbeelding van een balseming]
In ’t midden van dit parkje staat een lange tafel, van gedaante als een leeuw, op
welkers rug het lichaam dat gebalsemd zal worden, uitgestrekt legt, en daarby een
man met een mes in de hand, waarmede hy hetzelve opend. Deze man heeft een
masker voor ’t aangezicht, van gedaante als een sperwersbek, buyten twyfel volgens
de gewoonte hunner balsemers, die zich van dusdanige maskers bedienden om de
kwade lucht, welke door de verrotting in de doode lichaamen veroorzaakt wierd, niet
in te trekken (gelyk de geneesmeesters noch tegenwoordig in Italien doen, die in
pest-tyden nimmermeer zonder zulk een masker, in welkers lange neus eenig reukwerk
gestopt werd, de zieken gaan bezoeken) hoewel ik ook niet twyfele of dit masker
verbeeld het hoofd van Osiris, welke de Egyptenaars gewoon waaren af te beelden
met het hoofd van een sperwer, gelyk Anubis met een hondskop en de Nyl met een
leeuwskop.
Tot een vast teeken dat dit een balseming is, zo ziet men onder de genoemde tafel
vier kruiken of vaten zonder ooren, welke niets anders konnen zyn als vaten in welke
de kruidenieryen, noodig tot de balseming en hardmaaking van ’t lyk, stonden. Ter
wederzyden van deze tafel zyn verscheyde personagien, zittende en staande in
verscheyde postuuren. Binnenwaarts op dit dood-deksel werd vertoond de gedaante
van een geheel naakte dochter, + hebbende de armen uitgestrekt.

[Beschrijving van de mummie; het zoeken naar afgodsbeeldjes]
Doch om weder tot myn eerste reden te keeren, nadat wy dan de gemelde houte kist
met een byl aan stukken hadden gearbeyd, vonden wy er een geheel lichaam in, aldus
gesteld: ’t aangezicht was (gelyk gemeenlyk van alle de mummien) bedekt met yts
als een helmet + van doek, met pleyster overstreeken, op ‘twelk in goud het aangezicht
van dezen gebalsemden uitgebeeld stond. Doch als wy er deze doeken vanaf namen,
vonden wy geen overblyfzels van ’t aangezicht, want hetzelve vergaat gemeenlyk
tot stof, ‘twelk (geloof ik) toekomt + doordat het zo wel niet gebalsemd of gegomd
+
kan worden als d’andere deelen. En evenwel heb ik van daar tot Parys gebracht een
hoofd van een mummie ‘twelk geheel volkomen is, maar ‘tzelve is geheel gedekt
+
+
+
+
+

vak, paneel
meisje
helmvormig hoofddeksel
gebeurt
Met gom bestreken om het oppervlak glanzig te maken.
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van windsels van linnen, die zo aardig + gelegd zyn, dat ze niet beletten de gedaante
van de oogen, den neus en van den mond te zien.
’t Lichaam zelve was in kleyne, zeer net gemaakte linnen windselen gebaakert,
maar deze windselen liepen met zo veel keeren en herkeeren, dat ik geloof dat ze
meer als duyzend ellen konden uitmaaken, en waaren zo wonderlyk door malkanderen
gevlogten, dat men ze nu ter tyd niet zou konnen namaaken. Over de borst, in de
lengte, liep een reep van ruym drie vingeren breed en wel anderhalve voet lang welke
op een zeer konstige wyze aan de andere windselen vastzat. Op deze reep stonden
verscheyde hieroglyphische letters, met goud geschreven.
Ik had gehoopt in deze kist eenige afgoden te zullen vinden, dewyl ik wel wist dat
er de oude Egyptenaaren verscheyde met hunne dooden plagten te begraven, ’t zy
van steen, kooper, of eenige andere stoffe. Maar ziende noch het een noch het ander,
beeldde ik my in dat er mogelyk wel yts van binnen in de borst te vinden zou wezen.
Want als de Egyptenaaren deze lichaamen geopend en gebalsemd hadden, slooten
zy menigmaal afgoden, of derzelver beeldjes, in de borst. Ik deed de mummie dan
aan stukken breeken, doch daar was niet meer van binnen als van buyten te vinden.
Dicht by deze kamer daar

+ kundig, bekwaam
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ik in was gekroopen, waaren noch meer en andere kamers met dusdanigen lichaamen,
maar zynde de ingangen met zand gestopt, deed ik my met het zelve touw daar men
er my mede had in gelaaten, weder optrekken etc. ‘k Ben echter gelukkig genoeg
geweest, vervolgd de heer Thevenot een weinig verder, om op de plaats zelve eenige
dezer afgoden of beeldjes, welke de Mooren in de stad aan de Franken gaan
verkoopen, te koop te vinden. Zy zyn van veelderhande soorten en van verscheyde
postuuren. Want men heeft er van kooper, van verscheyde soorten van steenen, en
ook van verscheyde soorten van aarde. Immers ik heb er van alle deze soorten, van
welke altemaal ik wel verzeekert ben dat ze uit de mummien gehaald zyn.
Mogelyk zal hier ymand zeggen dat ze wel nagemaakt konnen wezen, doch ’t is
t’eenemaal onwaarschynlyk, want behalven dat de Mooren daar niet vernuftig genoeg
toe zyn, werden ze voor zo geringen prys verkoft, dat de stoffe daar ze van zyn
gemaakt, niet betaald word. Dus verre de heer Thevenot.

[Relaas van Melton]; Put der gebalsemde vogels
Ik moet hier ook noch yts wegens deze zelve materie uit den heer Melton byvoegen.
Na gezegd te hebben, dat men alvoorens verding moet maaken met de Arabiers van
het dorp Sacara wegens het getal en de hoedanigheid der putten welke men geopend
wil hebben, gelyk ook wegens de prys die men hen voor hunne moeite zal geven,
mitsgaders dat zy tot hunne veiligheid noch twaalf Arabische ruyters met zich namen,
vervolgd hy aldus:
d’Eerste put welke wy gingen bezien, was die der gebalsemde vogels. Nadat wy
het zand, ‘tgeene den mond van de put waardoor men na de grond daald en vervolgens
in de kelder komt, aan een kant hadden doen smyten, lieten wy ons nederdaalen, den
een na den anderen, door middel van een dubbeld touw ‘tgeene ons onder de armen
vast was gemaakt. Wanneer wy op de grond gekomen waaren, en dat yder zyne toorts
(gelyk ook ettelyke lonten, welke wy met ons hadden genomen +) aangesteeken had,
kwamen wy al kruypende op den buyk in de kelder, zynde een gang, uitgehold in de
rots, omtrent zo hoog als een man, en een vadem wyd, en van een ongemeene lengte.
Hier en daar vonden wy noch meer andere gangen, van gelyken in de rots gehouwen,
daar verscheyde ruyme kamers aan waaren, vol potten van gebakkene aarde en met
dekzels van de zelve aarde toegestopt, in welke gebalsemde vogels van allerhande
slag bewaard wierden, yder vogel in zyne eygene pot. Ook vonden wy daar
hoender-eyeren, gantsch geheel maar ledig, en die derhalven geen kwade lucht
hadden.

Stinkende put
Deze kelder tot ons genoegen bezichtigd hebbende, deden wy ons op de zelve manier
als wy daar ingedaald waaren, weder optrekken. En, gelyk wy van tevooren bevel
aan de Arabiers gegeven hadden dat zy ons een put zouden openen die noch maagd
waare (dat is te zeggen: die noyt geopend was geweest) terwyl wy die der gebalsemde
+ Lees: welke wy met ons hadden genomen, gelyk ook ettelyke lonten.
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vogels gingen bezichtigen, vonden wy, zohaast als wy weder boven gekomen waaren,
de put al geopend, waarin wy ons op de zelve manier als de voorgaande lieten
nederdaalen. Maar toen wy op de grond waaren gekomen, wierden wy zulk een
onverdraaglyke stank gewaar, dat wy de neuzen toe moesten houden. Daarenboven
doofde een zeekere beslootene lucht niet alleen onze toortzen uyt, die wy wel driemaal
weer opgesteeken hadden, maar ook zelfs onze lonten; invoegen dat wy genoodzaakt
waaren ons weder te laten ophaalen, zonder dat wy een eenige tree hadden konnen
voortzetten. Dit weet ik maar alleen van deze put te zeggen, dat ze veel dieper was
als degeene daar wy eerst in geweest hadden.

Kelder met twee mummien
Vervolgens deeden wy een andere kelder openen, die echter
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geen maagd was gelyk de voorige. Nadat wy ons hierin hadden laten zakken, vonden
wy er twee mummien, een groote, en een kleyne van een kind, welke beyde in kisten
lagen waarvan de grootste van marmersteen was en op zyn dekzel uitgehouwen droeg
de gedaante van dengeenen daar ze voor was gemaakt. Wy lieten de kisten openen,
doch bevonden dat de mummien niets ongemeens hadden, weshalven wy er geen
werk van maakten en niemand zich ermee beladen wilde.

Kelder, ‘de kerk’ genaamd
Uit deze put gekomen zynde, daalden wy in een kelder welke den bynaam van ‘de
kerk’ droeg en d’ondiepste was van alle degeene die wy noch gezien hadden. Zy
bestond slegts uit een lange onderaardsche gang, van binnen wel met pleisters +
bekleed en overal met hieroglyphische figuuren beschilderd. ’t Zand was hier in
zodanig een overvloed, dat wy zo lang als wy erin waaren, op onze knien moesten
kruypen.
Zohaast als de Franken eenige dezer putten gezien hebben, vullen de Arabiers –
indien de wind het niet doed – die terstond weer met zand om er een tweede maal
geld van te trekken. Want hierin bestaat de grootste winst van deze rampzaligen +,
en ’t minst dat zy neemen om een maagdelyke put te openen, is dertig piasters. De
reden dezer duurte is, dat degeenen die dezelven doen openen, recht hebben om alle
de rariteyten en mummien welke daarin gevonden werden, mede te nemen.

Gedaante van het veld der mummien
Om nu een denkbeeld van dit kerkhof te geven, moet men zich voor oogen stellen
een zeer wydluftig + en vlak veld, t’eenemaal met zand bedekt, daar noch boom, noch
kruyd, noch huys, noch yts diergelyks op staat, en welkers vlakke grond bezaayd is
met verdroogde gebeenten, armen, beenen, voeten, hoofden, oude doeken, gebrookene
doodkisten en een menigte van kleyne afgodetjes – van welke eenige van hout, andere
van pleister (met groen gevernist) gemaakt, en van voor en achter met hieroglyphische
figuuren beteekend zyn – welke afgodetjes de Arabiers uit gebrooken mummien
gekregen en naderhand weggeworpen hebben, niet wetende wat zy er mede zouden
uitrechten.

[Commentaar van de auteur op deze uitspraken]
Ik moet alhier den leezer waarschouwen, dat het zederd de tyd van Melton zeer moet
veranderd zyn, en dat de Arabiers zederd wel ondervonden hebben dat voor deze
afgodenbeeldjes geld gemaakt kan werden; dat ze dezelven nu wel weten na Kairo
+ gipspleister
+ ellendelingen
+ uitgestrekt
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te koop te brengen, gelyk de heer Thevenot reeds aangetekend heeft, hoewel ’t ook
waar is dat ze niet zeer duur zyn.
De Franken, wetende dat men in Europa na die snuisteryen der oudheid begeerig
is, koopen dezelve op en verkoopen ze daarna wederom aan andere.By myn tyd was
er een Fransche apotheeker die hierin handelde, maar dezelve was vry kostelyk. Hy
was toentertyd meester van drie mummien van welke eene noch nooit open geweest
was, die ik gaarne van hem gekoft had. Maar hy eyschte daar niet minder voor als
vierhonderd ryksdaalders.

[Vervolg van Meltons relaas]
Men vind er + ook dikwils, zegd Melton, groote steene tafelen, behouwen met cyfers
en raadzelfiguuren, welke de chymie en hunne andere wetenschappen en
verborgentheden verbeelden, gelyk ook vreemde characters die geen hieroglyphische
zyn.
Dit zyn de overblyfzelen van de grootsheid en ydelheid der oude Egyptenaaren,
en de droevige teekenen van der menschen sterflykheid. Zy veroorzaaken een schrik
aan degeenen die voor de eerste maal op dit veld komen, en wanneer men het oog
laat weiden over de gebeenten daar het mee bezaayd is, zou men zeggen dat het
weleer tot een strydveld gediend had.

Pyramiden der mummien
Men ziet er noch vyftien pyramiden, onder dewelke er drie zyn van een ongemeene
groote, en daar de tyd (na het schynd) eerbiedigheid aan

+ Bedoeld is ‘het veld der mummien’.
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heeft willen bewyzen, want zy zyn byna gantsch geheel en gaaf. Ook is er in yder
een opening welke doorgang geeft na een kamer. De nieuwsgierigheid, die den
reizigers eygen is, deed ons treeden in degeene welke het wydst van het dorp af staat
en gemeenlyk de ‘Pyramide van Rhodope’ genoemd werd.
Wy vonden den ingang myns oordeels beter als van d’andere die wy tevooren
gezien hadden, omdat de weg die zich na binnen strekt, zyn begin in een hooger
plaats heeft. Doch hy is wel tweemaal zo diep als die van de andere pyramiden, en
niet zo steyl en bygevolg gemaklyker te begaan, maar zo diep dat ik vastelyk geloof,
dat men tot op de grondvest nederdaald.
Beneden aan dezen afgang ontmoetten wy geen trappen om op te klimmen, gelyk
in de pyramiden, maar alleenlyk de kamer der begraving die zeer ruym en hoog, en
welkers gewelfzel niet plat was, maar scheuyns opwaarts ging en scherp toeliep.
Echter vonden wy in deze kamer geen graf, mogelyk omdat men daar nooit begraven
heeft, of dat het graf verdelgt en verbrooken is.
Deze pyramide is gebouwd op de wyze van een pavilioen, en volgens het zeggen
der Christenen opgeregt door eene Rhodope, een vermaarde hoer, die dezelve deed
bouwen van het geld ‘tgeen zy, ten koste haarer eer, gewonnen had.[BA/107] Maar
buyten twyfel is dit een dwaaling, tenminsten zo het waar is ‘tgeen Plinius zegt, te
weten dat de pyramide van Rhodope kleyn doch zeer schoon was, ‘tgeen op deze
niet gepast kan werden, als zynde een der grootste van Egypten.
Wat belangd de andere kleyndere die op het zelve veld staan, de tyd heeft die byna
t’eenemaal vernield, want zy zyn tegenwoordig byna niet anders als brokken zands
die niet als de gedaante hebben van ‘tgeene ze eertyds zyn geweest.

Pharao’s steenhoop
Oock ziet men er een vierkante steenhoop van groote gehouwene steenen, by de
Arabiers Mazenbet Faraoun genoemd, waarvan zy zeggen dat de koningen Pharao’s,
wanneer zy een nieuwe wet aan hun volk wilden geven, daarop plachten te klimmen.
Dus verre Melton.

Naauwkeurige beschryving der Pyramide van Rhodope genoemd
Omstandiger en netter spreekt van de gemelde pyramide de nauwkeurige heer
Thevenot, die egter zo breed van de twee andere niet opgeeft +, gaande dezelve evenals
de overige stilzwygende voorby. Ook zal men eenige ongelykheid omtrent andere
byzonderheden konnen aanmerken, welke ik niet weet waaraan toe te schryven
vermits ik zelve niet op de plaats ben geweest en derhalven met eygen oogen het
verschil niet heb konnen effenen.
Men heeft hier in dit veld, zegd hy, verscheyde pyramiden welke zich ettelyke
duyzend schreden ver strekken, maar, gelyk ze van geen groot aanzien zyn, zal ik
alleenlyk van eene zeer schoone spreeken (staande tusschen de vier- en vyfduyzend
+ gewag maakt
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schreden van de plaats daar wy een put deeden openen) welke, indien ze volbouwd
was, in schoonheid voor de groote, daar hiervooren af gesprooken is, niet zou
behoeven te wyken.
Wy klommen omhoog, eer wy erin gingen, en telden honderd-en-acht-en-veertig
trappen, van zeer groote steenen, evenals de trappen van de grootste pyramide zyn.
De platte forme of vlakte bovenop is niet effen, zynde de steenen zonder ordre gelegt,
waaruit men lichtelyk kan afmeten dat ze niet volbouwd is. En echter is se veel ouder
als d’andere volgens ’t uitwyzen der steenen, die t’eenemaal opgegeten zyn en zich
tot gruys en zand zetten.
Aan elke zyde heeft ze zeshonderd drie-en-veertig voeten, en den ingang omtrent
het vierde deel van haare hoogte. Na het noorden is ze even-gelyk d’andere. Aan
d’oostzyde heeft dezen ingang driehonderd zestien voeten, en bygevolg aan de
westzyde driehonderd zeven-en-twintig. +
Daar is maar een eenige gang, drie voeten en een half breed, en vier voeten

+ De genoemde maten in deze alinea zijn (afgerond) respectievelijk 200 m; 99 m; 102 m.
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hoog, welke, ter lengte van tweehonderd zeven-en-zestig voeten, scheuyns nederloopt,
eyndigende aldaar aan een zaal waarvan het gewelfzel gelyk een ezelsrug, of
roefs-wyze gemaakt is,[BA/108] en die vyf-en-twintig voeten en een half in de lengte
en elf in de breedte heeft. +
In den hoek van deze zaal ontmoet men een andere gang, gelyk met de grond.
Deze heeft drie voeten in ’t vierkant in de breedte en negen voeten en een half in de
lengte, en leyd tot aan een andere kamer die een-en-twintig voet lang en elf breed is.
’t Gewelfzel van deze kamer loopt mede roefs-wyze en is geweldig hoog, hebbende
na de westzyde (daar zich desselfs lengte strekt) een vierkantig venster, vier-en-twintig
voet en twee-derde deel van de vloer af, waardoor men in een breede gang treed van
een manshoogte welke gelyk met de grond loopt. +
Deze gang heeft in de lengte dertien voeten en twee duymen, en aan ’t eynd een
groote zaal, van welke het gewelfzel zich mede roefs-wyze vertoont. De lengte dezer
zaal begrypt zes-en-twintig voeten en acht duymen, en de breedte vier-en-twintig
voeten en een duym. + De vloer of ’t fondament is de levende rots + die van alle zyden
ongelyk loopt en alleenlyk in ’t midden een kleyne effen vlakte overlaat, welke van
alle kanten door de gedachte rots omringd, en veel langer is als d’ingang en benedenste
der muuren.

Overblyfzelen van de stad Memphis
Niet ver van deze mummien, na de Nyl toe (zegt Thevenot) ziet men eenige
overblyfzelen van een groote stad, buyten tegenspreeken Memphis, welkers
inwoonders d’overledene, gelyk de Ouden altyd gedaan hebben, buyten de stad
begroeven en derhalven gewisselyk dit veld tot hun kerkhof gebruykt zullen hebben.
Doch om met zeekerheid te konnen beweeren dat deze groote puynhoopen de
overblyfzelen van Memphis zyn, heeft men maar na Plinius te luysteren, daar hy
zegd + dat de pyramiden gelegen zyn tusschen de delta van Egypten en de stad
Memphis, na de zyde van Africa.

+ Respectievelijk 8 en 3,45 meter.
+ De genoemde maten in deze alinea zijn (afgerond) respectievelijk 0,95 m; 3 m; 6,60 m; 3,45
m; 7,75 m.
+ De genoemde afmetingen van de gang en de zaal zijn (afgerond) respectievelijk 3,20 m; 8,20
m; 7,50 m.
+ de ruwe, onbewerkte rots
+ in de passage waar hij zegt
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XXXVIIIe Hoofdstuk.
Omstandige beschryving van de berugte stad Kairo, hoofdstad van
Egypten.
Na aldus de pyramiden beschreven te hebben zoals ik dezelve gezien heb, en het
veld der mummien zoals andere daarvan getuigen, zal ik er een beschryving van de
vermaarde stad Kairo, hoofdstad van Egypten, byvoegen.

Oorspronk van de naam der stad Kairo
Deze stad, by uitsteekendheid groot geheeten, heeft haare benaaming, na ’t zeggen
van de schryvers, van de planeet Mars, die in ’t Arabisch El Kaher genoemd word,
welke naam volgens het zeggen van Serrur, een Arabische historyschryver, haar
gegeven werd omdat de grondvesten van haare muuren, by zeeker ongelukkig geval,
onder het ascendent van deze planeet gelegt zyn. De zaak droeg zich aldus toe.
Giauher, krygsoverste van Meez le din alla, een der kalyphs van Egypten,[BA/109]
een nieuwe stad tot de zetelplaats van zynen meester willende doen stichten in den
jaare 362 van de hegire, belastte den sterrekykers een goed ascendent waar te neemen
om er de grondsteen van te leggen, opdat de nieuwe stad gelukkig mogt wezen en
lang stand houden.[BA/110]
De sterrekykers deeden alle de plaats welke met muuren beslooten zou worden,
met een touw of koord omvangen en aan dezelve een menigte van klokjes vastmaaken
om de metzelaars te waarschouwen dat zy, op het geluyd dezer klokjes – waaraan
men met het slaan op de koord, zohaast als men een goed ascendent gewaar wierd,
beweging zou geven – een aanvang met het leggen van de fondamenten zouden
maaken.
Ondertusschen wilde het ongeluk dat op het zelve oogenblik als Mars in zyn
ascendent was, een raave op de koord kwam zitten rusten, welke dezelve door het
gewigt zyns lichaams hebbende doen schudden, begonden de klokjes te klinken.
Straks vielen de metselaars, geloovende dat dit het gegeven teeken was, gelykerhand
aan den arbeyd; ‘tgeen de sterrekykers niet zohaast vernaamen, of zy oordeelden dat
de stad t’eeniger tyd ingenomen zoude worden door een overwinnaar die uit Romanien
(tegenwoordig Turkyen) ‘tgeen onder Mars gelegen is, zou komen.
Deze voorzegging wierd naderhand waar bevonden, wanneer (na het verloop van
vyfhonderd-en-zestig jaaren, te weten in den jaare 1517 na onze tydrekening) sultan
Selim uit Constantinopolen, hoofdstad van Romanien, in Egypten kwam vallen en
niet alleen de stad maar ook het gantsche land innam, en den stam der kalyphs of
soudaanen van Egypten – met den laatsten aan eene der poorten, ‘Babsuaila’ geheeten,
te doen ophangen – verdelgde. +
Niettemin, hoewel zy geloofden dat dit ascendent ongelukkig voor de stad zoude
wezen, lieten zy er echter mede voortvaaren en noemden ze ‘Kahara’ – of ‘Kairo’,
gelyk men in Europa zegd – welken naam zy ook tot op den huidigen dag heeft
behouden.

+ Zie de desbetreffende aantekening bij folio 187.
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Zie daar wat de benaaminge van Kairo belangd, welke men geloofd de regte te
zyn + en niet in twyfel getrokken te konnen werden. Voor my, ik zoude voor de
waarheid van deze vertelling geen borg willen blyven en achte hem niet verdoemd,
die dezelve niet geloofd.

Grootte van Kairo
Maar nopende de grootte dier stad, daar verscheelen den reizigers merkelyk in, ‘tgeen
meestendeel daarvandaan komt, dat er eenigen Boulak en Oud-Kairo willen onder

+ Lees: welke verklaring men geloofd de regte te zyn.
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trekken, doch met zeer weinig eygenschap + want Oud-Kairo is er door een vlakke
landstreek, bestaande uit beemden en weyland, van afgescheiden, en Boulak (de
haven van Kairo) door verscheyde bezaayde landeryen. Zulks dat Boulak op
zichzelven behoord genomen te worden, zynde ook t’eenemaal met zeer schoone en
dikke muuren omringd, daar veele niet op gelet hebben. En mogelyk is dit de oorzaak
dat zy er oud-Kairo en Boulak onder begrypen. Deze muuren zyn van een zeekere
zoort van steenen die zich noch zo wit vertoonen alsof ze eerst nieuwlyks opgeregt
waaren, en wel voorzien van kanteelingen en toorns op een afstand + van omtrent
honderd treeden. Wel is waar dat er plaatsen zyn daar men de muuren niet kan zien,
maar de puynhoopen geven genoegzaam te kennen dat ze er weleer zyn geweest.
Ik zoude dan durven zeggen dat Kairo, hoe groot het ook uitgekreten mag worden,
naauwlyks zo groot is als Constantinopolen of Romen, en ruym zo groot als
Amsterdam. Want men kan het in drie uuren bekwaamelyk rondgaan, en de langste
straat, die van het een eynde der stad tot aan het ander loopt (de ‘khalits’ geheeten)
daar heeft men niet ten vollen een uur toe van nooden. Door deze straat (of liever
graft, of riool) loopt het water van den Nyl, wanneer hy, aan het zwellen geraakende,
de landeryen van Egypten gaat bevochtigen.

Gelegenheid
De stad strekt zich op de wyze van een halve maan, niet zeer breed, en is gelegen in
een heel vermaakelyke vlakte, aan de voet van een zandachtigen berg daar het kasteel
op staat. Doch deze berg is haar zeer hinderlyk, als haar benemende (door ’t stutten
van de koelte der winden die van die kant komen) alle de frisse lucht, ‘tgeen er de
hitte t’eenemaal verstikkende maakt en oorzaak van veele ziektens is. Men teld er
zeven poorten en binnen den omvang der wallen acht wyde poelen of staande wateren,
omringd met fraaye huyzen.

’t Getal der wyken en mosqueën; [de sleutels der stadspoorten]
’t Getal der wyken word gemeenlyk op drie-en-twintigduyzend gesteld, doch, na
men my onderrecht heeft, zyn er maar zeventienduyzend met naamen bekend, welke
alle avonden met hunne poorten afgeslooten worden door het middel van zeekere
houte slooten, die met sleutels van de zelve stoffe geopend worden. Want de slooten
en sleutelen zyn hier altemaal van hout, zelfs ook die van de stadspoorten. ‘k Heb
ze met verwondering bezien, en bevond de sleutel te zyn een stukje hout van ruym
een half vierendeel lang, een goede duym breed en een pink dik. Op het eynd staan
zes of acht pennetjes van yzerdraad (of ook wel van hout) ingezet, die een duymbreed
hoogte hebben. Met dewelke zeekere andere pennetjes (die in het slot zyn) opgeligt
zynde, gaat hetzelve open.
Maar om te beter te konnen begrypen hoe aldaar zo een menigvuldig getal van
wyken kan zyn, moet men weeten dat alle de straaten van Kairo zeer kort en eng
+ toepasselijkheid
+ Versta: een onderlinge afstand.
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zyn. En uitgezonderd de straat van de bazar of ‘markt’ en de khalits (die maar omtrent
drie maanden in ’t jaar geheel droog is, wanneer er zelfs zeer weinig volk door gaat)
is er naauwlyks eene braave + straat in de gantsche stad, zynde het altemaal slopjes
en steegjes daar men gestadig moet keeren en herkeeren. Ja zelfs heb ik er op
verscheyde plaatsen onder de gebouwen door gegaan, daar het heel donker is en zo
eng, dat men malkanderen zydeling moet passeeren.
’t Getal der mosqueën word insgelyks op drie-en-twintigduyzend gesteld, namentlyk
voor elke wyk een mosqueë. Maar dit houd geen vaste regel, en men heeft er in d’een
meer en in d’ander minder. Ik wil derhalven wel niet ontkennen dat zy ’t getal van
zoveele duyzenden konnen uitmaaken, maar buyten eenige die prachtig gebouwd

+ flinke
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en met zeer hooge minarets verçiert zyn, zouden d’andere op zyn beste maar de naam
van kapelletjes konnen voeren.
De rykste en grootste van allen is die, welke men ‘Giama il Assar’ noemt.[BA/111]
Zy is gebouwd door den zelven Giauser die de stichter van de stad is geweest,[BA/112]
en word noch tegenwoordig voor de hoofdkerk gehouden, weshalven de vier mouftis
of ‘priesters van de Mahometaansche wet’ aldaar hun verblyf hebben. Men heeft er
ook die weerdigheid voor, dat ze den schuldigen tot een vryplaats verstrekt, en zy
onderhoud uit haare inkomsten omtrent achthonderd Mahometaanen.

Gedaante der huyzen
Wat de huyzen belangd, die zyn van braave massive steenen, met verscheyde
verdiepingen, heel hoog opgehaald en booven plat, gelyk ze hier te lande meest
altemaal zyn. ’t Uiterlyk aanzien heeft echter niet veel te beduyden, maar van binnen
(inzonderheid die der voornaame lieden) zyn ze zeer kostelyk, met schoone vertrekken
en zaalen, bevloerd met marmersteen, en de zoldering (evenals te Constantinopolen)
met goud en hemelsblaauw beschilderd.
De çierlyke tuynen en schoone fonteynen vermeerderen de luyster en doen de stad,
wanneer men dezelve van eenige hoogte beziet, zeer lustig voorkomen. Als de zon,
die er in de zoomer ongemeen heet en lastig vald, vertrokken is, gaat men op deze
platte daken dikwils by malkanderen zitten om er de lucht te scheppen. Een der
grootste vermaakelykheden welke men hier kan genieten, is deze; en die niet te
zorgvuldig omtrent hunne gezondheid zyn, leggen er zich des nachts ook wel te
slaapen.
Deze manier van zich verkoelen en de lucht te scheppen is voor yder even na,
maar de voornaamste lieden – gelyk ze overal eenig voordeel boven het gemeen
hebben – weeten zich ook noch op een andere wyze te verkoelen. Zy laaten in de
zolderingen hunner zaalen een ronde opening maaken, bedekt met een koepel, rondom
met vensters. Hier speeld de wind doorheen en verkoeld de plaats zodanig, dat men
het daar bekwamelyk kan harden.

Byzonderheden wegens de Khalits of watergraft van Kairo
Hiervoor heb ik yts van de khalits aangeroerd, en dewyl dezelve wel verdiend dat er
wat meerder van gezegd werd, zal ik er – uit andere schryvers – eenige
omstandigheden van terneder stellen. Want ik heb alhier niet konnen blyven tot de
khalits geopend wierd.
’t Is een laage straat of graft welke midden door de stad heen loopt en door last
van een der koningen pharao’s uitgegraven zoude wezen. Zedert dat de Arabiers
Egypten op den keyzer Heraclius veroverden, wierd dezelve ‘Khalips’ genoemd, ter
oorzaak van Amza ibn Chottab, tweede kalyph na Mahomet, en die de eerste ‘de
prins der geloovigen’ geheeten wierd omdat hy beval deze gragt tot Kolsnu toe te
doen leyden (een stad, dichtby de Roode Zee gelegen) teneynde de leeftocht van
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Kairo tot aan deze stad te brengen, en van daar door de Roode Zee tot aan Mecha,
alwaar toentertyd groote hongersnood was.
Aldus bleef ze tot het honderd-en-vyftigste jaar der hegire, wanneer Giaser il
Mansur, kalyph van Egypten, dezelve deed toestoppen aan de kant daar ze op de zee
uitkwam. Tegenwoordig word ze ‘Khalits il Hakem’ of ‘Riool van Hakem’ genoemd,
ter oorzaak dat Hakem Beaner Ille, een andere kalyph van Egypten, heeft doen
verhelpen ‘tgeen de slofheid zyner voorzaten hadden laaten vervallen. Men noemt
ze ook noch ‘il merachemi’ of ‘het met marmer gevloerde riool’ omdat ze op eenige
plaatsen met marmersteen gevloerd is.
Tegen dat de rivier aan ’t wassen gaat, werd aan het eynd van deze straat – graft
of riool, zo als men ze liefst wil noemen – te weeten aan het eynd ‘tgeen zich na den
Nyl strekt, een groote aarde dyk opgeworpen om het water te stutten, opdat het niet
in de khalits loopt. Maar als de rivier nu tot een zeekere hoogte is gekomen,
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vervoegt zich de soubachi +met een groot gevolg van allerhande soort van menschen,
welke zich uitgelaaten vrolyk aanstellen, + derwaarts en geeft met een moker de drie
of vier eerste slagen op den gemelden dyk, die vervolgens door d’aandringende
meenigte verbrooken word. Waarna het water, hebbende nu de vrye loop gekregen,
zich in een oogenblik door de gantsche lengte der stad verspreyd. Wanneer de bassa
zelfs + te Kairo is, geschied dit met groote plechtigheid, als het ontsteken van
vreugdevuuren, vuurwerken, enz. Alle de steden door geheel Egypten hebben
dusdanige graften welke hen het water uit den Nyl toevoeren, daar zy, buyten dit
middel, gebrek aan zouden hebben.
’t Is een der grootste ongemakken van Egypten, ten opzichte van + de byna
onverdraagelyke hitte die er den gantschen zoomer regeerd, en te onverdraagelyker
vald ter oorzaak dat het een geheel zandig land is, welk zand door de straalen der
zon, tot brandens toe ontsteeken wordende, de lucht zodanig verhit dat men
ternaauwernood adem kan haalen. Door deze hitte zyn ook alle de khalits zes maanden
in het jaar droog, en worden niet eer gevuld als in de maand augustus, wanneer de
Nyl byna op zyn hoogste is.

[Het wassen van de Nijl en de watervoorziening door middel van de khalits]
De wasdom van deze rivier vangd gemeenlyk aan in de maand may, doch word niet
eer langs de straaten uitgeroepen als den 28sten juny. De meeting geschied aan een
kolom, staande in een huys van den bassa op een kleyn eylandje tegenover Oud-Kairo.
Alle dagen gaat men hier zien hoeveel de rivier gewassen is, ‘tgeen dan aan de roepers
bekend word gemaakt. In ’t begin van october houd het wassen op, en omtrent het
eynd van de zelve maand begind de Nyl allengskens weder af te nemen, waarom +
dan, met den aanvang van de gemelde maand, langs alle de straaten werd uitgeroepen
dat de sakas of ‘waterhaalders’ geen water meer uit de khalits zullen scheppen.
De reden is dat het water, als het maar zachtjes begint te loopen, niet meer deugt,
vermits zich de vuyligheid dan al te veel op malkander komt te zetten. Maar wanneer
het nu gantsch niet meer loopt, waasemd de khalits een afgryzelyke stank uit, zo +
door de bederving van dit stilstaande water als door de vuyligheid en drek –ja zelfs
ook doode krengen – welke uit de vensters die er uitzicht op hebben, daar in worden
geworpen. ’t Is derhalven te verwonderen dat deze stank, die het geld en de sleutels
dergeenen welke omtrent de khalits woonen, in de zakken zwart doed worden, niet
een jaarlykse pest veroorzaakt.
Dit ongemak waar echter wel voor te koomen + indien men er het water bytyds uit
arbeidde, maar de soubachi vind er zyn voordeel by. Want, zynde hetzelve als een

+
+
+
+
+
+
+

onder-baljuw
gedragen
zelf
gelet op
en om deze reden
zowel
Dit ongemak zou echter wel te voorkomen zijn
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vette slik geworden, verkoopt hy het aan de hoveniers, die het tot het besproeyen
van hunne tuynen gebruyken.
Men moet zich echter niet inbeelden dat de khalits uit zichzelfs droog word. Als
men ze droog wil hebben, snyd men ze op verscheyde plaatsen af met een soort van
dyken daar het water overheen geworpen word, ‘tgeen aldus ten meerendeels weg
gearbeid zynde, word de grond binnen korten tyd droog – gemeenlyk omtrent may
– , vervolgens met schoppen gelyk gemaakt, en de uitgearbeide modder of slik op
ezels geladen en buyten op het land gebracht. ’t Welke indien zy niet deeden +, zou
de khalits binnen drie of vier jaaren tyds zodanig gevuld worden met de aarde welke
het nieuwe nylwater met zich sleept, dat alle de huyzen geduurende zyne
overstrooming blank zouden staan.
Uit hetgeene hier gezegd is, kan men dan wel afmeeten dat men den meesten tyd
des jaars in Egypten, in de steeden en plaatsen die van den Nyl af gelegen zyn,
ondeugend water moet drinken, te weeten ‘tgeene maandenlang in

+ En als zij dat niet deden
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de bakken heeft staan rotten, of ‘tgeen door de Mooren in bokkevellen langs de
straaten verkoft word, ‘twelke niet veel beter is. Maar ’t water van den Nyl zelve is
gemeenlyk, wanneer dezelve niet wascht, zeer goed en lekker.

Voornaamste straaten en slaavenmarkten
Na deze khalits, zynde de langste straat der stad, volgd die van de bazar, daar des
maandags en donderdags markt gehouden, en altyd (inzonderheid op de marktdagen)
zulk een meenigte van volk gevonden word, dat men er met de uiterste moeyte moet
doordringen. ’t Is een treffelyke straat, zeer lang en breed, hebbende aan het een
eynde de besestain of ‘koophal’, voorzien met immer zo kostelyke winkels als die
van Constantinopolen, en aan het andere de slaavenmarkt, te weeten van de blanke
slaaven, die er van alderhande slag te koop zyn: mannen en jongens, vrouwen en
dogters enz. Men heeft er nog een andere slaavenmarkt, daar de zwarte slaaven en
slaavinnen verkoft werden.

Volkrykheid
Wat de meenigte der menschen belangd, ik heb noyt zulk een volkryke stad gezien,
en men heeft genoeg te doen, inzonderheid omtrent de markten en openbaare plaatsen,
met er doorheen te dringen –– en noch meer met zyne beurs te bewaaren, want
d’Arabiers zyn de grootste dieven der wereld, gelyk hun wezen genoegzaam te kennen
geeft.
De overige inwoonders, gelyk ook meest overal in Egypten, bestaan uit Turken,
Mooren – van dewelke eenigen pikzwart zyn –, Jooden en Christenen, te weeten
Kophten of Grieken. Want Franken vind men er weinig, en die ik er by myn tyd
gezien heb waaren meestendeel Franschen, welke hunnen consul daar hadden.
Engelschen of Hollanders heb ik er niet gevonden.
Deze overvloed van menschen is d’oorzaak dat er by pest-tyden schrikkelyke
meenigte komt te sneuvelen. Een duyzent of anderhalf op één dag is gemeen + en als
er geduurende zulk een besmettelyke ziekte tweemaal honderdduyzend menschen
weggerukt worden, kan men het nog naauwlyks bemerken. Ja daar zyn gelegentheden
geweest dat er zes- en zevenmaal honderdduizend aan zyn gestorven. Voeg hierby
dat men geen vrouwvolk langs de straaten ontmoet, immers heel weinig, want de
vrouwen hebben in de Levant zoveel vryheid niet als elders.

Kerken der Kophten
De Kophten, zynde de eigentlyke Egyptische Christenen, hebben tegenwoordig twee
kerken te Kairo, staande de eene, die aan de Heilige Maagd gewyd is, in de straat
Havet Zueile, en de andere in die der Grieken. Deze is gewyd aan S. Barbara, zynde
+ gewoon
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kleyn en duyster. Eertyds hadden ze verscheyde kerken en kloosters – en zelfs ook
een bisschop in Chandal, eene der voorsteden van Kairo, dog tegenwoordig gantsch
verwoest –, maar dit getal is eindelyk tot op twee gesmolten, d’eene gewyd aan den
aardsengel Gabriel en d’andere aan een zekere abt, Merkaiur geheeten. Hier is ook
de plaats daar zy hun kerkhof hebben en hunne dooden begraaven.

[Vleeshallen]
Binnen de stad en de voorsteden teld men negen gemeene vleeschhallen daar men
den naam van die van den Grooten Heer aan toevoegd. Maar als ik aldus spreek,
moet men er ook Boulak onder begrypen want daar zyn er twee; in d’eene worden
d’ossen, en in d’andere de schaapen en geyten geslacht. Mogelyk voeren zy den
gemelden naam omdat het hoofd en de huyd van alle de beesten (de geyten alleen
uitgezonderd) welke in de hallen geslacht worden, den Grooten Heer toebehooren,
wiens bediendens + daar groote zommen uit, in zyne schatkisten, weeten te brengen.

Bezetting
De bezetting van Kairo bestaat uit zeven verscheidene orders van krygsknechten, te
weeten: de metferracus, de drie benden der spahis, de janitzers, de chiaoux en de
asapere.

+ hoge en lagere ambtenaren
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Alvoorens dit hoofdstuk te sluyten moet ik er nog het volgende laaten invloeyen.

Teekening van eenige voorwerpen; [kans op beroving binnen de stad]
Op zekeren dag, met de drogeman of ‘tolk’ van mynheer den consul buyten Kairo
gaande wandelen, teekende ik omtrent den Nyl een gedeelte van de stad, gelyk het
zich op No 86 vertoond, zynde hetgeene met de letter A aangewezen staat een hoek
van het kasteel.

Cairo

Deze teekening wierd welhaast gevolgd van een andere, want weder binnengekomen
zynde, ontmoetede ik ontrent het einde der stad, wat van de hand gelegen, + een zeer
plaizierig voorwerp, bestaande in een menigte van zeer hooge dadel- en verscheyde
andere soorten van boomen, vermengd met eenige gebouwen en toorns van de
mosqueën, gelyk verbeeld staat op No 87.

’t Water ‘tgeen er zich by vertoond, strekt zich ovaalswyze en is beslooten als een
vyver. Dit water werd uit zyn kom, op de Egyptische manier, door het middel van
raderen uitgetrokken om de daarnevens leggende tuynen te bevogtigen, gelyk er
voor, aan het eerste gebouw, een is aangewezen. Op hoedanig een wyze zulks
geschied, zal ik hierna breeder verhaalen. Aan dit water ziet men gestadig de kemels
en peerden (doch aldermeest ezels) brengen om ze te doen drinken.
+ een eind van de weg af gelegen
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Terwyl ik my met het afteekenen van dit voorwerp bezighield, was het nog wel
een uur voor zonnenondergang, egter bevond zich de drogeman (die een Jood was)
zozeer bekommerd dat wy door de Arabiers geplonderd mogten werden, dat hy my
gestadig aanmaande om het werk te staaken en er een veyliger gelegentheid toe waar
te nemen. Maar wat hy mogt aanwenden – zelfs ook met my verscheyde voorbeelden
van onheylen, den Franken (die hunne nieuwsgierigheid al te veel wilden toegeven)
wedervaaren, voor oogen te stellen – hy kon my niet van daar krygen eer de teekening
voltoyd was.
Ik zeg dit alleenlyk maar om te toonen, hoe diefachtig de Arabiers zyn, die zich
niet ontzien – zelfs binnen de stad en vóór volkomene duysternis – de lieden óf met
list óf geweldigerhand van het hunne te berooven. ’t Is derhalven hier te lande
gebruykelyk dat men, ergens heen gaande, behalven den drogeman noch een janitzer
met zich neemt, en alsdan kan men zich genoegzaam verzekerd houden.
Ook bediend men zich hier doorgaans van ezels, zowel de vrouwen als de mannen,
of men moet niet van meininge zyn verre van zyne woonplaats af te gaan.
Noch teekende ik een ander gezicht, van boven den toorn hiervoor vermeld, daar
de waterleyding omtrent den Nyl zyn aanvang neemt. Van hier ontdekt men het land
en een gedeelte der toorns van de stad achter het geboomte, gelyk op No 88 verbeeld
word. Onder anderen vertoonen zich hier ook veele zeer hooge dadelboomen.

Vista di Cairo
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XXXIXe Hoofdstuk.
Beschryving van het kasteel van Kairo.
Het voornaamste van de stad Kairo bezichtigt hebbende, ging ik op den laatsten dag
der maand may ook het kasteel, een der schoonste werkstukken die in gantsch Egypten
zyn, bezichtigen. ’t Is gebouwd op een berg (of rots) en omvangen met hooge en
dikke muuren, welke van honderd tot honderd schreeden door zwaare en sterke toorns
bestreeken worden. Men klimt erop langs een trap in de rots gehouwen, zo breed en
gemaklyk dat er de peerden en kemels, gantsch geladen, zonder moeyten op konnen
komen.
Binnengetreeden zynde, komt men vooreerst op een groote plaats of hof, en van
daar in een straat die er de gedaante van een stad aan geeft, dat is te zeggen van een
Turksche stad, want ‘tgeen er deze barbaren gebouwd hebben, bestaat maar in een
partye lompe hutten en nesten, daar integendeel de noch overige ruïnen of vervallen
en onderaardsche gewelfzelen een wonderlyke grootheid verbeelden.

Overblyfzelen van het paleys van pharao
Onder dezen ziet men er ook noch die van het paleys van pharao, en in hetzelve de
zaal welke na den naam van Joseph genoemd, en door dertig schoone en zwaare
pilaaren van Thebaïsche steen onderschraagt word. [BA/113] Het goud en hemelsblauw,
daar een zeer fraay mozaïsch werk af geschakeerd is, zyn hier niet gespaart, en
niettegenstaande de lange reeks van jaaren, ja eeuwen, pronkt er de zoldering noch
mede.
Een andere groote zaal, niet verre van deze gelegen, en door de ingezetenen ‘de
zaal van pharao’ genoemd, pronkt met het zelve werk als die van Joseph, na het
zeggen en getuigenis van diegeenen die gelukkiger geweest zyn als ik. Want ik heb
ze niet konnen te zien komen vermits ze den meesten tyd van het jaar gesloten is, ter
oorzaak dat er de vest of rok van Mahomet, die zy jaarlyks na Mecha stueren,
geborduerd word. + Ook is er noch de zaal van den opziender van Josephs huys, doch
deze is veel meer vervallen. Niettemin staan er noch tien of twaalf pilaaren, van de
zelve steen, overeynd.
Behalven deze ontmoetede ik er verscheyde andere vertrekken, en aan een zekeren
oord een, alwaar noch veele uitsteekende zwaare kolommen in goede ordre stonden,
welke een gewelf ondersteunden ‘tgeen weleer met een koepel bedekt is geweest.
Doch tegenwoordig is het open. Yder dezer kolommen bevond ik drie vademen dik
te zyn, bedragende na myne uitreekening zeventien voeten Rynlandsche maat. +
Inderdaad, het moet een zeer prachtig gebouw geweest zyn, want ‘tgeen er noch
van in wezen is, hoe vervallen het ook mag zyn, is bekwaam om d’uiterste
verwondering, ja zelfs een zoort van verbaastheid in te prenten. +

+ Zie folio 219 voor de Bruyns toelichting op deze geschenken.
+ Ca. 5,35 meter.
+ ja zelfs om iemand compleet van slag te maken.
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Josephs gevangenis
Niet verre van dit paleys toonde men my een vervaarlyke gevangenis, verdeeld in
verscheyde onderaardsche kotten of gaten, welke in de rots zelve gehouwen en zo
donker zyn, dat men schroomt den voet daarin te zetten. Zy voert den naam van
‘Josephs gevangenis’, ter oorzaak dat men wil dat deze de zelve zyn, in dewelke hy
des konings bakker en schenker hunne droomen uitleyde. Zy diend ook noch heden
tot het zelve gebruyk, en is de plaats daar alle menschelyk medelyden volkomen
verbannen schynt te wezen. Want zo men geen gelegentheid heeft om dengeenen
die het opzicht op de gevangenen
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hebben, de handen te vullen, is er geen elende te vergelyken by die, welke die
rampzalige te lyden hebben, die aldaar ingeslooten zyn.

Josephs put: [inrichting, afmetingen, techniek enz.]
Maar zo deze gevangenis ten opzichte van het quaad onthaal (‘tgeen men er, om een
geringe misslag, van de Turken te verwachten heeft) niet verdiend bezichtigt te
werden, de ‘put van Joseph’, die men wel voor een wonder van de wereld mag houden
en waaraan de tyd het minst geschonden heeft, verdiend het zo veel te meer. Zy is
geheel uit de levendige rots gehouwen + en heeft boven aan de mond in de lengte elf,
en in de breedte tien voeten. + ’t Gezicht daaraf vertoond zich als op No 89 verbeeld
staat. De diepte bevond ik drie-en-vyftig vademen, maakende driehonderd Rynlandze
voeten. +

Puteus Iosephi

Men put er water uit door middel van twee raderen, waarvan het eene boven aan de
mond van de put, en het ander negen-en-twintig vademen laager staat, zynde de
plaats daar het opperste gedeelte van de put eyndigd. Aan yder van deze raderen
heeft men twee ossen die dezelve gestadig doen omgaan. ’t Water word geschept
met aarde kannen of emmertjes (vastgemaakt aan een touw ‘tgeen om het rad heen
loopt) en, bovengekomen in gooten uitgestort, die het vervolgens door het gantsche
kasteel leyden.
Men daald van buiten den put nederwaarts langs een trap van zeven of acht voeten
+
breed, welke rondom de put in de rots gehouwen is en dezelve allerwegen van de
rots afzonderd, zulks dat men in ’t afklimmen altyd ter rechterhand een der zyden
+
+
+
+

rechtstreeks uit de rotswand gehakt
Respectievelijk 3,45 en 3,15 meter.
Bijna 95 meter.
Ca. 2,35 meter.
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van de put heeft, en ter slinker de muur, zynde de rots zelve. Vermits de groote
breedte kan men bekwamelyk met 3 à 4 perzoonen nevens malkanderen afgaan, doch
men moet zich verzorgen van kaarssen of toortzen, want hoewel men er hier en daar
vierkante vensters (yder van ruym drie voeten) ontmoet, gemaakt met het oogmerk
van er uit de put lucht en licht door te ontfangen, zou het (buyten het licht ‘tgeen
men medebrengt) weinig mogen helpen.
Deze trap loopt twaalf maalen rondom de put, op de wyze van een wenteltrap,
weshalven dezelve by de Arabiers ‘bie habeidine’ geheeten word, zoveel gezeid als
‘de slekput’. + En hebben van de gemelde draayingen zes achttien, en zes negentien
trappen, maakende in ’t geheel tweehonderd twee-en-twintig. Alle deze trappen zyn
zo gemakkelyk vermits er de ossen dagelyks op en af moeten, en daalen zo langzaam
nederwaarts, dat men den afgang nauwlyks gewaar word. ’t Geeft een wonderlyk
gezicht wanneer men door de gemelde vensters na beneden in de put ziet, zo wegens
de diepte en ruymte als wegens het vreemd omdraayen van het rad.
Als men nu met al dit draayen en keeren beneden op de grond gekomen is, alwaar
de put de zelve wydte heeft als boven aan de mond, ontmoet men een weinig ter
rechterhand onder de rots een tweede put – of liever het onderste gedeelte van de
zelve put – waaraf de mond vry enger is. Hier ziet men de ossen het rad omdraayen
en het water optrekken, ‘tgeene door een goot in een groote bak word geleyd daar
de gemelde steene kruyken of emmertjes (welk + aan het touw van het bovenste rad
hangen) het gestadig weder uitscheppen en opwaarts voeren.
Deze onderste put vond ik vier-en-twintig vademen diep, maakende honderd
zes-en-dertig voeten. + Eenige geven er een merkelyk grooter diepte aan doch ik heb
ze niet dieper konnen peylen, want hoewel ik het touw ‘tgeen ik met my had genomen,
tot verscheyde reyzen met een tamelyk gewicht liet nederdaalen, heb ik nooyt meerder
getal van vademen konnen vinden.
’t Water word in deze put gebracht door middel van die groote waterleyding
tusschen Oud- en Nieuw-Kairo daar ik hiervoor af gesprooken heb, doch zommige

+ Dus bij vergelijking met een slakkenhuis.
+ Lees: welke.
+ Bijna 43 meter.
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willen dat het uit een bron zoude komen, ‘tgeen ik niet kan gelooven. Want wat schyn
is er, dat men zulke vervaarlyke kosten gemaakt zoude hebben om het water te leyden
ter plaatse daar men het door de natuur kon ontfangen?
Monsieur du Mont toond zich echter + in zyne onlangs uitgegevene reysbeschryving
van dit gevoelen, wanneer hy er aldus van spreekt: ‘De heerlykheid van deze put,
welke niet heeft konnen gemaakt worden dan met veel tydverlies, een groot getal
van volk en zwaare onkosten, kan doen oordeelen hoe dierbaar het water in Egypten
moet zyn. Deze bron en die van Matarea zyn de twee eenigsten die in Egypten
gevonden werden, en het schynd dat de koningen van dat ryk noch gevreest hebben
dat ze zouden uitdroogen, aangezien + de zorg welke zy daarenboven gedragen hebben
om water te doen komen uit den Nyl door een zeer schoone waterleyding, die begind
tusschen het Oude Kairo en Boulake, en het water tot in het kasteel brengd’. [BA/114]
Ten eynde der gemelde tweehonderd twee-en-twintig trappen (te weten op de
grond der eerste put) vind men twee gaten, van gedaante als poorten, mede in de rots
gehouwen, doch tegenwoordig toegestopt. ’t Eerste dezer twee, staande ter slinkerhand
van de put, gaat volgens het zeggen der Egyptenaars tot in de pyramiden, en het
ander, aan de rechterhand van dezelve, strekt zich na de Roode Zee. Wat het laatste
belangd, ’t heeft gantsch geen schyn van waarheid vermits die zee al te verre vandaan
legt, doch nopende het eerste, ik weet niet wat ik daaraf zal zeggen, immers + ik durf
het niet t’eenemaal verwerpen, want de Egyptenaars hebben zulke vreemde werken
onder de aarde gemaakt, dat men zich hier zozeer niet over zou behoeven te
verwonderen. Ten anderen moeten ook deze gaten of poorten, schoon ze tegenwoordig
toegestopt zyn, eenig gebruyk gehad hebben, doch welke is onzeker. Weshalven ik
oordeel dat men de overlevering dezer lieden zo licht niet van de hand moet wyzen,
tenminsten niet t’eenemaal.
Men kan ook langs ettelyke trappen tot op de grond van deze tweede put
nederdaalen, maar het is er gemeenlyk zo slykkig door het storten en plengen van
het water ‘tgeene zich met de omheenzwervende stof vermengd, dat weinige die
moeyte willen nemen, temeer dewyl er niets te zien is.

[Beschrijving van het kasteel van Cairo (vervolg)]
Gelyk dan het kasteel van Kairo, zo ten opzicht van deze put als van de grootse ruïnen
die men er ontmoet, zeer aanmerkelyk is en doorgaans van alle Franken die er maar
eenigzints gelegentheid toe hebben, bezichtigd word, hebben er de Turken een soort
van een tol opgezet, te weten, aan de poort van het kasteel komende, is men gehouden
een dukaat te geven, en aan de put een vereering + na believen, mitsgaders noch yts
aan den deurwachter aldaar, en aan dengeene die u met toortzen de trap af leyd,
+ Monsieur du Mont blijkt óók deze opvatting te koesteren. [De Bruyn heeft dus niet – in
tegenstelling tot wat men op het eerste gezicht zou denken – de aangehaalde passage in het
reisverhaal van Du Mont volstrekt onjuist geïnterpreteerd. Het woord ‘echter’ heeft hier
immers een zeer bijzondere betekenis (cf. W.N.T. III, kol.3768, sub A4).]
+ gelet op
+ in elk geval
+ fooi
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‘twelk mede omtrent een ryksdaalder komt te bedragen; behalven ‘tgeen men aan
den janitzer en voor ’t huuren van de ezels om er na toe te ryden moet uitschieten. +
Maar niet meer zoude het gekost hebben indien ik gezelschap by my gehad had,
want deze prys van den ingang staat vast, of men alleen of met meerder getal van
perzoonen komt. Die er zich, ’t zy hier- of daarom, voor een tyd ophouden en het
kasteel niet gezien hebben, wachten derhalven op de komst van eenigen vreemdeling
om het alsdan, met minder kosten, te konnen zien. Doch de ingezetenen des lands,
Grieken en andere Christenen, of Jooden, behoeven de dukaat niet te betalen en
konnen volstaan met maar een vereering aan de put te geven.
Uit het opperste van het kasteel, dat is te zeggen van de platten + die er noch in
wezen zyn, kan men

+ betalen
+ terrassen
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met het oog over gantsch Nieuw- en Oud-Kairo, Boulak en een groot gedeelte der
woestyn gaan weiden. ’t Moeyde my derhalven dat ik de vryheid niet dorst nemen
van er eenige gezigten, welke zich aan verscheyde oorden zeer lustig vertoonden, af
te teekenen. Want het was te gevaarlyk om het te ondernemen.
Veele (misleyd, geloof ik, door de verwarring der omleggende huyzen, zo binnen
als buyten de stadsmuuren) hebben dit kasteel, ‘tgeen omtrent twee Italiaansche
mylen in den omvang begrypt, in het midden der stad willen plaatsen, doch het is er
eigentlyk buyten gelegen, byna aan een der hoeken van de halve maanen welk de
stad maakt, en bykans recht tegenover Oud-Kairo.
Het diend den bassa tot woonplaats, die er (in een byzondere + huyzing) schoone
zaalen en vertrekken heeft, en voor dezelve een zeer groot pleyn daar zich dagelyks
een menigte van volk vertoond en bywylen wel duyzend paarden tegelyk gezien
worden. Echter is deze wooning van den bassa door een muur van het kasteel
afgezonderd + en word derhalven, met een byzondere + benaaming, ‘het serrail van
den bassa’ geheeten.

+ afzonderlijke
+ Versta: door een muur afgezonderd van het kasteel.
+ afzonderlijke
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XLe Hoofdstuk.
Menigte van blinden te Kairo. Egyptische heiligen. Vrouwen met ringen
door de neus. Dragt der Arabiers en Jooden. Groot getal van aapen.
Geestig geval tusschen een aap en een valk. Jaarlyks vertrek van een
der caravaanen van Kairo na Mecha. Mildheid van een Turkschen
koopman omtrent de armen. Gierigheid van een ryken Turk. Manier
van kuikens door middel van ovens uit te broeyen. Menigte van
struysvogels in Egypten. Inkomsten van den Grooten Heer uit dat
landschap, enz.
Menigte van blinden te Kairo
Onder de dingen die my in Kairo vreemd voorkwamen, was niet het minste dat ik er
zo veel blinden ontmoette. ’t Is byna ongelooflyk, en het getal zo groot, dat men
naauwlyks een quartier uurs voor zyne wooning staat, of men ziet er verscheydene
voorbygaan. Noch maaken ze een grooter menigte, die met zeere oogen gekweld
zyn, ‘tgeen er zo gemeen is, dat ik er zelfs kinderen van geen jaar oud gezien heb,
die er alreeds mede besmet waaren, en tot zoverre dat er geen beterschap af te
verwachten stond. Want het kwaad zet zich in ’t bloed en doed zowel de kinders als
d’ouders traanoogen. Ja ik zouw durven wedden dat een vierdedeel der menschen
binnen deze stad óf blind óf met kwaade oogen gekweld is.
De reeden die er my natuurlykerwyze van gegeven wierd, is dat de kalkachtigheid
der huyzen, door de wind als tot stof afwaajende, zodanig in de oogen dringd, dat er
niet alleenlyk dit kwaad uit ontstaat, maar ook dat het, door zich allengskens met het
bloed te vermengen, in een erfkwaad verkeerd, gelyk men duydelyk kan zien aan de
voort-teelinge. Eenige ondervinding deed my geloof aan deze reeden geven. Want
het is my meer als eenmaal gebeurd, dat als ik by windig weer wat lang by de weg
was geweest, my de oogen zo zeer deeden, dat ik er naauwlyks gebruyk van kon
hebben. Andere reeden heb ik er niet van te weeten konnen koomen, en mogelyk is
er ook geen andere.
Ter gedagtenis schilderde ik hier een blinde Jood die my, onder dit slag van
menschen, een der fraaiste voorwerpen dacht te wezen.[BA/115]

Egyptische heiligen
‘k Heb hier ook verscheydene van die lieden, welke by d’Egyptenaars voor heilige
gehouden worden, door de stad zien loopen, en bywylen moedernaakt, of anders met
een stuk van een loshangend kleed om het lyf geslaagen. + Onder anderen, eens door
de grootste straat van Kairo gaande, ontmoette my een dezer heiligen, een man van
in de zestig jaaren, die my als een Frank gekleed ziende, straks met de uitterste
ontwaardiging en een kwaadheid tot schuimbekkens toe aan d’ander zyde der straat
week. En van deze schoone gramschap was (volgens ’t zeggen van mynen
+ Bedoeld zijn de derwisjen.
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byhebbenden tolk) geen andere reeden, als dat ik, een vreemdeling en Christen zynde
– welke lieden by hen voor ongeloovige worden gehouden – niet weerdig was den
adem die uit zyne mond ging, t’ontfangen. Deze heiligen zyn by hen in groote achting
en eerbiedigheid, tot zoverre dat het kleed ‘tgeen zy om hun lyf hebben geslagen,
van een ygelyk gekust word.

Vrouwen met ringen door de neus
Vreemd kwam my ook te vooren een zeker zoort van vrouwen welke voor cieraad
een reedelyken grooten ring door de neus hadden hangen, evenals men by ons een
kleyne door de ooren heeft, doch met dit onderscheid, dat, daar deze
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doorgaans van goud zyn, die der gemelde vrouwen slechts van een veel geringer
stoffe werden gemaakt.

Dracht der Arabiers [en van de joden]
Ik heb hiervoor gezegt dat er onder de inwoonders van Kairo ook Arabiers en Jooden
behooren, en dewyl hunne kleeding van die der anderen onderscheyden is, en dat ik
ook zelfs + de moeyte genomen heb van ze af te teekenen, moet ik er hier yts van
aanroeren.
d’Arabiers gaan gekleed als No 90 vertoond. ’t Geen zy om ’t hoofd hebben
geslingerd en hen met het eene eind over de borst komt te hangen – of na dat + zy er
op een ander wyze een zwier aan willen geven, want zy werpen het ook dikwils over
de schouder – is een sleuyer van zwarte zyde, met goude streepen doorwerkt, en
doorgaans met afhangende kwastjes van de zelve zyde vercierd. De gemeene + lieden
draagen deze sleuyer van slechter + stoffe.

Wat de vrouwen belangd, zy hebben op het hoofd yts als een hooge spitze bol van
een hoed, ‘tgeen zy met een zwarte of bruyne neusdoek, met goude of zilvere streepen
doorweven, omwinden. De kleeding is van koleur als die der Turkinnen, en zo cierlyk
opgepronkt als yders zinlykheid + medebrengt. Gemeenlyk hebben zy aan hunne vest
of rok twee knoopen by malkander, d’eene groot en d’andere kleyn, de groote
langwerpig en d’andere rond. Zie hare kleeding en gestalte op No 91. Als ze uitgaan,
slaan ze een wit linnen kleed, om zich te bedekken, over het hoofd en het geheele
+
+
+
+
+

zelf
naargelang dat
gewone
eenvoudiger
begeerte, lust
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lighaam, zulks dat zy er maar met het eene oog + tusschendoor zien, op de Spaansche
wyze.
De dragt der Jooden hier te lande is gelyk ze op No 92 verbeeld word. De tulband
moet met blaauwe streepen doormengd weezen, en de rest der kleeding van een
violette koleur, ‘tgeen zy gehouden zyn tot hun kenteken te draagen, want anders is
er geen onderscheid tusschen de hunne en die der Turken. De lieden van fatzoen zyn
veel fraayer gekleed als degeen die zich hier tentoonsteld. Ik heb hem speelende
verbeeld om meteenen te doen zien van hoedanige instrumenten zy zich tot het
pleegen van vrolikheid bedienen. ’t Is bespannen met drie snaaren, welke met een
strykstok, even als een viool, geraakt worden. ’t Speeltuig zelve is van zwart hout,
‘tgeen daar de snaaren mee omgedrayd ofte opgespannen worden van yvoor, en ’t
geluyd maar tamelyk fraay.

De Joodinnen hebben, gelyk No 93 aanwyst, een geheele lange zwarte bol op het
hoofd die met bruyne en witte neusdoeken, met goud en zilver geborduurd,
omvlochten is. De kleederen zyn gemeenlyk van gestreepte zyde. Toen ik degeene
die hier verbeeld word, tekende, zat zy op haare sopha dusdanig een pyp tabak te
rooken uit een Egyptisch ried, van hoedanige slag van pypen hiervoor gesprooken
is.

[Aapjes als potsenmakers]
Die snaakeryen van aapen wil zien – waarvan men hier een zeer groote menigte
allerwegen langs de straaten ontmoet – heeft maar te Kairo te komen. Zy worden
door de Mooren met de karavanen van Mecha of Mekka medegebracht en op
allerhande potseryen afgerecht, omdat zy, met derzelver konsten voor de liefhebbers
te doen oeffenen, dagelyks zo veel weeten te winnen als ze tot de reys van nooden
hebben. Gelyk de Mooren van natuur groote potzemaakers zyn en dat hun aart ten
dien opzichte niet kwaalyk met de gesteldheden van het aapelyke verstand
overeenkomt, geeft het een aangenaame tydkorting voor de reizigers. Deze Mooren
+ enkel met het oog (de ogen)

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

brengen ook de perrokiten + mede, van dewelken ik er gaarne eenige had gehad, maar
daar waaren er in dit jaar zo weinig gebracht, dat er niet een te bekoomen was. Anders
heeft men er dezelve voor een geringe prys.

Geestig geval tusschen een aap en een valk
Doch om weder tot de aapen te keeren: gelyk het een belacchelyke stoffe is, werd er
(gelyk overal)

+ papegaaien
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voornamelyk alhier veel van verhaald. ’t Is niet de pyne + waardig veel van dezelve
te melden en eenige uit duizenderhande grillen die er van verteld worden, op te
haalen. Alleen moet ik er alhier eene geschiedenis, welke vry belacchelyk is, van
invoegen. Op zekere middag over tafel zittende ten huyze van den heer consul Torelli,
en wegens de aardigheid der aapen en valken spreekende, verhaalde den drogeman
dat hy een Arabier kende die een aap had, wiens weerga mogelyk in kloekheid niet
te vinden was. Deze, wanneer zyn meester uitging, was gewoon de wacht in de
keuken by het vuur te houden om de dievery der valken te beletten, welke hier (gelyk
elders gezegd is) zeer meenigvuldig zyn, en met gantsche schoolen op de huyzen
zitten, wachtende na gelegentheid om eenige roof te bekoomen, die ze ook dikwils
– vermits er de schoorsteenen meestendeel wyd en laag van verdieping vallen – van
op den haard weten weg te haalen. ’t Gebeurde nu dat – den Arabier op een tyd wat
langer als na gewoonte uitblyvende – een stuk vlees ‘tgeen hy in een pot te kooken
had gezet, door het uitwaassemen van het water boven het nat geheel droog kwam
te leggen. Een der valken, die boven op de schoorsteen zat te loeren, had dit niet
zohaast gemerkt of hy kreeg lust om er een torn + op te waagen. De onderneeming
gelukte, en de valk vloog met het stuk vlees ter schoorsteen uit. Den aap, al te schielyk
verrast, zag bedrukt omhoog, en (alsof hy geredenkaveld had, dat zyn Meester zulke
groove misslagen niet zoude ongestraft laaten doorschieten, en dat by hem yts moest
uitgevoerd worden waardoor hy vergeving zoude verdienen opdat hy alzo de straf
mogt van den hals schuiven) niet anders alsof hy gedacht had: + zekerlyk zal den
roover, als hy de beuyt binnen heeft, wederkoomen om te zien of er niet meer voor
hem ten beste is, schikt zich (wanneer het vuur nu geen hitte meer van zich gaf) in
de pot met de kaale billen omhoog, teneinde den valk als een stuk vlees in het oog
te schynen. Inderdaad, de valk wederkeerende, schoor erop neer, wanneer den aap,
die op zyn luymen lag +, zich gezwind omkeerde en den valk vattede, en hem de keel
afgebeeten hebbende, in plaats van het stuk vlees in de pot stak. De meester thuys
gekomen zynde, zag terstond na de spys, en ziende den aap op deze verandering van
vlees overdwers aan, springd het beest op, haalde den valk uit de pot, schikte zich
zelven daar in, in zodanigen postuur, als hy gelegen had, en wees met vreemde
gebaarden hoe de valk het vlees gestoolen, en hoe hy den valk bedroogen en tot
vergelding in de pot had gestooken. De leezer kan uit dit staaltje lichtelyk oordeelen,
hoe vruchtbaaren stoffe tot praaterye de aapen alhier konnen verschaffen en hoe veel
spreukjes + daaronder loopen daar men van moet denken: se non é vero, é ben trovato.
Zo ’t niet waar is, ’t is echter zoet uitgevonden.

Kairo een van de versamelplaatsen der karavanen die na Mecha gaan
Uit de stad Kairo vertrekt ook jaarlyks de karavane van Mecha, en bestaat dezelve
niet alleen uit Egyptenaars, maar ook uit alle degeenen die zich van Constantinopolen
+
+
+
+
+

moeite
aanval
Versta: juist alsof hij gedacht had.
die op de loer lag
sprookjes
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en andere omleggende oorden derwaarts willen begeven. By welke gelegentheid hier
zodanig een toevloejing van menschen is, dat de wegen niet te gebruyken zyn. ’t
Kleed van Mahomet – met deze naam beteekenen de Franken alle de geschenken
welke den Grooten Heer jaarlyks na Mecha stuurd – word (gelyk hiervoor gezegd
is) in het kasteel van Kairo gewerkt. Want Kairo zend de vercierzelen voor Mecha
en geld voor Medina, en Damaskus de vercierzelen voor Medina. Daar gaan in ’t
geheel vyf karavanen na de eerste der gemelde heilige plaatsen, te weten die van
Kairo, waaronder de zodanige behooren als hierboven gezegd is; die van Damaskus,
onder welke zich begeven die uit Sirien
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derwaarts willen trekken; die der magerebins of ‘westerschen’, begrypende alle
degeenen van Barbaryen, Fes en Marokko; die van Persien, en die van Indien.

Mildheid van een Turks koopman omtrent de armen
Op aanmaaning van den heer consul Torelli ging ik met onzen tolk eens zeker Turks
koopman, die te Boulak woonachtig was en dikwils ten zynen huyze kwam, bezoeken.
Hy ontfing ons heel vriendelyk en liet terstond kaffé en tabak brengen. Deze, een
man van vier-en-tagtig jaaren, zeer fraay van weezen, met een langen gryzen baard,
had de reys na Mecha tot agt maalen toe gedaan, en elke reyze hem omtrent
twintigduyzend ryksdaalders gekost. Want als het water in de caravane begon
t’ontbreeken – ‘tgeen bywylen komt te gebeuren alzo + men niet overal zoet water
kan bekoomen – en dat de medegenome voorraad opraakte, beschonk hy al het volk
met sorbet.
Toen ik hem bezogt, stond hy, niettegenstaande zynen hoogen ouderdom, de
negende tocht derwaarts t’onderneemen. Hy dreef nog koophandel, en had de mildheid
van jaarlyks tienduyzend ryksdaalders aan de armen te geven, waardoor hy ook
zodanig een achting onder de Mahometaanen had verkregen, dat zy hem als een
heilig eerden, en tot bewys van dien, t’elkens als zy hem tegemoet kwamen, zyne
vest of rok kusten.
Hy was ook een groot vriend van de Franken en wenste my, als met zegeninge,
geluk op myne voorgenome reys na Jeruzalem, en dat ik met gezondheid weder in
myn vaderland mogt koomen, enz. Met zulk een tederheid alsof hy zelfs een Christen
was geweest.

[Gierigheid van een rijke Turk]
Maar zo mild als dezen eerlyken Mahometaan was, zo gierig was een ander Turks
koopman die mede dagelyks ten huyze van den heer consul verkeerde. Deze was
voor zo ryk bekend, dat men zyne schatten op geen tonne gouds, om zo te spreeken,
kon weeten, en egter zo verfoeyelyk gierig, dat hy zich zelfs geen maaltyd eeten
gunde.
’t Gebeurde, terwyl ik my te Kairo bevond, dat hem (alzo hy zich onpasselyk
gevoelde) door den Venetiaanschen doctor die mede de tafel ten huyze van den heer
consul had, eenig hulpmiddel daartegen wierd verordineerd. Maar de zwaarigheid
was, dat het omtrent veertien of vyftien stuyvers moest kosten. De vrek, hoorende
de prys noemen, wierd bleek van schrik en zeyde, dat hy het voor zonde zoude
reekenen zo veel gelds op een tyd aan zyn lichaam te kost te hangen.
Het wonderlykste hieromtrent is, dat er onder haar veele van gevoelen zyn en
gelooven dat, wanneer zy met zodanigen rykdom komen te sterven (daarvan zy haar
niet bediend hebben) zy zekerlyk aanstonds in ’t paradys komen. Immers vind de

+ omdat
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heb-lust overal zyne bewimpelingen. + Doch men behoeft de moeyte niet te neemen
van na Egypten te reyzen om gierige menschen te vinden.

[Milddadigheid jegens de armen]
De milddadigheid omtrent den armen plagt hier te lande heel gemeen te weezen,
maar gelyk meest alle goede dingen by verloop van tyd koomen te verargeren (waartoe
of hier- of daardoor voet + gegeven word) is dezelve nu ook zo zeer niet te vinden.
Buyten de stad Kairo, aan de zyde over het kasteel, legt een vlek, Karaffe geheeten,
berucht + wegens dat er verscheyde maagen + van Mahomet en veele van hunne
heiligen begraaven leggen. Toen Egypten onder de heerschappy der Cirkassische
mamalukken bloeide, [BA/116] telde men op dit kerkhof – want het gantsche vlek is
eygentlyk niet anders als een kerkhof – meer als driehonderd-en-zestig verhevene
grafsteden of tomben, en mosqueën van doorlugtige Mahometaanen. Deze mosqueën
waren als zo veel hospitaalen, altemaal voorzien met zeer goede inkomsten tot
onderhoud der armen en der Mahometaansche pellegrims die dezelve kwamen
bezoeken. Weshalven een pellegrim, te Kairo komende, daar een jaar lang konde
bestaan, zonder

+
+
+
+

zeker vindt de hebzucht overal zijn excuses voor.
aanleiding
befaamd
verwanten
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yts van het zyne uit te geeven, alleenlyk met alle dagen een der mosqueën van dit
kerkhof te gaan aandoen, daar hem spys en drank wierd uitgedeeld.
Maar nadat de Turken onder sultan Selim meester van Egypten waaren geworden,
hebben zy de Cirkassische sultans daaruit verjaagd. In het jaar der hegire of na Christi
geboorte 1517 zyn byna alle deze grafsteeden en mosqueën, vermits derzelver
inkomsten door de dwinglandy der bassaas teniet geraakten, tot de grond toe
vervallen.

Manier van de kuikens door het middel van ovens uit te broeyen
Onder de dingen welke te Kairo de ongemeenste zyn, diend ook niet vergeeten te
worden de manier van de kuikens door het middel van zekere ovens uit te broeyen.
’t Was my zeer leed dit niet zelfs te konnen zien en ondervinden, omdat het de rechte
tyd der uitbroeying niet was wanneer ik tot Kairo my onthield. Maar alzo datgeene
‘twelk my daarvan verhaald wierd, overeenkwam met het getuigenisse van de heer
Thevenot, zal ik zyn verhaal daarvan hier laaten invloejen.

[Het relaas van Thevenot]
‘’t Schynd ongelooflyk (zegd hy) te zeggen dat men kuikens tevoorschyn weet te
doen komen zonder de eyers door hoenders te laaten broeyen; en noch ongelooflyker
dat men deze kuikens by de mudde, of maat, verkoopt. Niettemin is het een en ’t
ander waarachtig, en geschied aldus: zy leggen eyeren in ovens, welke zy op een zo
gematigde hitte, en die zo wel met de natuurlyke warmte der hoenders overeenkomt,
weeten te stooken, dat er de kuikens zo fris uit tevoorschyn komen, als die elders
door hoenders uitgebroeyd worden.
Deze ovens staan op een laage plaats, byna onder d’aarde, en zyn van aarde
gemaakt; wyders van binnen rond, en de vloeren t’eenemaal met werk en vlokken +
bedekt om er de eyeren op te leggen. In ’t geheel heeft men er twaalf, aan elke zyde
zes, in twee ryen boven malkander, zulks dat er op yder ry drie ovens zyn. Deze twee
zyden zyn van malkanderen gescheyden door een gang, waarlangs degeene gaan die
daarin werken, welke altemaal Kophten zyn, gelyk ook die daar uit nieuwsgierigheid
komen kyken.
Omtrent half february beginnen zy te stooken, en vervolgens zulks ongevaar vier
maanden. De stoffe die zy daartoe gebruyken, is drek van koeyen, kemels en
diergelyke beesten, welke zy gantsch heet vooraan in yder oven leggen, en alle dagen
ververschen. Dit vervolgen zy aldus tien dagen lang, ten eynde van dewelke d’eyeren
in ’t rond – tot achtduyzend toe in yder oven – op de gemelde vlokken en werkplaatsen
+
twaalf dagen moeten blyven leggen, wanneer de kuikens door den dop heen breeken.
Invoegen dat, de tyd van stooken by deze twaalf dagen gerekend zynde, zy in ’t
geheel twee-en-twintig dagen bezig zyn met de eyeren op dusdanig een manier uit
te broeyen.
+ vlechtwerk en pluizen
+ de plaatsen met het vlechtwerk
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’t Is vermaakelyk deze kuikens, zommigen met het hoofd door den dop te zien
komen, anderen met het halve lyf, en weder anderen gantsch en al, welke terstond
over d’eyeren heen beginnen te loopen. Want zo men er maar een weinigje blyft
staan, ziet men er verscheyden uitkomen.
Nadat d’eyeren nu op deze wys in kuikens zyn veranderd, worden deze kuikens
altezaam verzameld, wyders in maaten zonder boodem, welke men tot boven toe vol
doed, gemeeten, en aldus, nadat men er de maat overheen gelicht heeft, aan een yder
die eraf hebben wil, tot een zekere prys verkoft. ’t Geld ‘tgeen daaruit voortkomt,
word onder de gemelde Kophten en de meester der ovens gedeeld.
In de vier maanden dat zy arbeyden, leggen zy meer als driehonderdduyzend
eyeren aldus te broeyen, dog ze gelukken niet altemaal. Die wat dun van tong zyn +,
zeggen dat deze kuikens niet zo wel smaaken als die door

+ fijnproevers
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hoenders uitgebroeyd worden, maar daar is weinig onderscheid in, of om beeter te
zeggen: daar is geen ander onderscheid in als d’inbeelding daarin wil vinden. En al
was er een onderscheid in – ‘tgeen ik nogtans nooit heb konnen proeven – is het
echter veel +, de natuur zo na te komen.’

Verschil tusschen de heer Thevenot en de heer Melton nopende het
uitbroeyen van de eyeren
Dog of dit uitbroeyen altyd en overal daar dusdanige ovens zyn, op de zelve wys
geschied, is my onbekend. Ik zoude erna vernoomen hebben + indien ik de
reysbeschryving van den heer Melton toentertyd gelezen had gehad +, maar zynde
dezelve my na myne wederkomst eerst onder d’oogen gekomen, moet men niet aan
myne achteloosheid toeschryven ‘tgeen by onkunde achterweg + is gebleeven. De
gemelde Engelsman, die Egypten al zeer naauwkeurig beschreven heeft, spreekt er
aldus van.[BA/117]

[Het relaas van Melton]
‘Den 21 sten april gingen wy de ovens bezigtigen daar men de kuikens in uitbroeyd.
Deze ovens zyn op de zelve manier gemaakt als degeenen daar men in Engeland het
brood in bakt, echter met dit onderscheid, dat ze niet zo hoog, nog + zo groot zyn als
onze ovens, nog + ook van gebakken steenen, maar van steenen die in de zon zyn
gedroogd. Ook hebben ze boven een ronde opening, omtrent zo groot als het dekzel
van een gemeene ketel, om de hitte daardoor te doen uitwaassemen, ‘tgeen de
broodovens niet hebben.
Hun getal en ordre was in het huys daar wy ze gingen bezigtigen aldus: men telde
er in ’t gemeen vier-en-twintig, waarvan er twaalf aan de eene, en twaalf daar recht
tegenover aan d’andere zyde stonden, dog niet meer als zes op een ry, want d’andere
zes stonden boven de zes eersten. Tusschen deze ovens loopt een gang die zo eng
is, dat wanneer ik daarin trad om in d’ovens te zien, de hitte en damp die eruit kwam,
my byna verstikte.
Om nu d’eyeren uit te broeyen leggen zy ze altemaal in de onderste ovens, en
steeken vervolgens in de bovenste een langzaam vuur van stroo aan, ‘tgeen ze acht
dagen gaande houden, waarna zy de monden toestoppen en ze aldus zes andere dagen
toegestopt laaten blyven. Deze zes dagen verloopen zynde, haalen zy d’eyeren uit
de onderste ovens om met dezelve tegen de zon aan te zien en alzo de goede uit de
kwaden te scheyden.
+
+
+
+
+
+

het is echter een prestatie
ik zou ernaar geïnformeerd hebben
Versta: als reeds gelezen had gehad.
Versta: achterwege.
noch
noch

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

Als zy de vuylen nu altemaal weggeworpen hebben, sluyten zy degeene die vol
en goed zyn, in de bovenste ovens, en maaken een kleyn vuur van stroo, twee dagen
lang, in de ondersten. Aldus laaten zy ze leggen, zonder daar yts meer aan te doen,
tot den een-en-twintigsten dag, wanneer de kuikens door den dop beginnen te breeken,
daar zy den volgenden dag gantsch en al uitgekomen zyn. Zulks dat men
twee-en-twintig dagen van nooden heeft om op deze manier kuikens te hebben.
Deze wyze van kuikens uit te broeyen word maar vier maanden in ’t jaar gebruykt,
te weten van de maand december af tot aan het einde van de maand april, zynde het
overige des jaars, ter oorzaak van de hitte die in Egypten uitstekende is, daar niet
bekwaam toe.’

[Commentaar van de auteur op deze laatste uitspraak]
De tyd van het stooken, waarin de gemelde reizigers mede niet weinig verscheelen,
kan ik ook niet overeenbrengen, of men moest zeggen dat d’eenen vroeger en
d’anderen laater aanvangen, of dat alle jaaren geen geregelde order houden. Indien
den laatsten schryver my voorgekomen was + eer ik my aldaar bevond, ik zoude my
zekerlyk op dit verschil geïnformeerd hebben.

Uitbroeyen van eyeren door het middel van ovens overal voor mogelyk
gesteld
De heer Thevenot schynd niet te twyffelen of dit uitbroeyen van eyeren door het
middel van ovens zoude overal konnen geschieden, en tot bewys spreekt hy eraf als
volgd: ‘Veele gelooven dat dat niet als in Egypten kan geschieden, ter

+ indien het werk van de laatstgeciteerde schrijver mij onder ogen gekomen was
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oorzaake van de gesteldheid der lucht, maar den groothertogh van Florencen heeft
het tegendeel doen zien. Want hebbende een dezer Kophten by zig ontbooden, gelukte
het werk zo wel als in Egypten. ‘k Heb myn ook laaten zeggen dat men ’t in Poolen
gedaan heeft, en ik geloof zeekerlyk dat het overal zoude konnen geschieden,
behoudens dat men ’t in een plaats onder d’aarde deed, daar geen lucht by kon komen.
Maar de meeste zwaarigheid bestaat in de noodzaakelyke warmte te geven, welke
volgens de gelegentheid der landen geregeld moet worden; wat te veel of te weinig,
hoe luttel het ook zy, bederft het gantsche werk.’

Meenigte van struysvogels in Egypten
Behalven ander gevogelte heeft men hier te lande een meenigte van struysvogels
welke zig in de woestyne en wildernissen onthouden. Mynheer de consul had er een
over zyn hof loopen die van tamelyke grootte was, en den gantschen dag niet anders
deed als eeten. De veeren dezer vogels worden na Constantinopolen gezonden om
er gepluymde waayers en andere galanteryen af te maaken, daar de Turkinnen zig
wonderlyk wel op verstaan. + Gelyk het onder de Franken gemeen is van dezen vogel
de eyeren hiervandaan met zig te voeren, belaadde ik er my op myn vertrek ook met
zes, welker grootte en fraayheid yts uitsteekends in dat zoort vertoonen.

Inkomst van den Grooten Heer uit Egypten
Eyndelyk, hoewel dit land byzonder arm is, trekt er egter den Grooten Heer jaarlyks
een inkomst af van zeshonderdduyzend sequinen, doende yder omtrent twee en een
halve ryksdaalder. Deze inkomst wort hem door den bassa van Egypten, onder het
geleyde van een sangiak-bey + die zeer wel verzeld is, toegezonden.

+ bedreven in zijn
+ Hier: bevelhebber der troepenmacht in een buitengewest.
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XLIe Hoofdstuk.
Van den Nyl, en deszelfs oorsprong en wasdom.
[De theorie in de klassieke oudheid over de oorsprong van de Nijl]
Met regt hebben de Ouden al gezegd dat deze rivier zyns gelyk niet heeft, en daarin
geenzins misgetast, ’t zy men ziet op zynen oorsprong, ’t zy men ziet op zyne
uitwerkingen. De Ouden hebben deszelfs oorsprong – of liever twee- en meervoudige
afkomsten – gegeven aan de Maanbergen op ruim twaalf graden bezuiden de
evennacht-linie, welker gesmolten sneeuw, afvlietende in verscheide beeken, soude
afschieten in twee zeer groote meiren, oostelyk en westelyk wel tachtig mylen + van
den anderen gelegen. Welke doorgeloopen zynde, dezelve zich in moorenland, op
twee graden benoorden de evennacht-linie, t’zaamen voegen en ‘tzelve op een zeer
lange uitgestrektheid (tot meer als op den elfden graad) doorgevloeid zynde, zich
wederom scheiden by het eiland Meroë. Hetwelke byna tot op den zeventienden
graad ter wederzyden besproeid hebbende ende zich aldaar wederom vereenigd
vindende, zoude hy zich met veele groote en geweldige bochten en kromtens eindelyk
na een zwaar gebergte wenden, en door hetzelve geboord zynde, daaruit met een
vervaarlike waterval in Egypten storten, en hetzelve lang bevochtigd hebbende zich
eindelik, na nochmaals een eiland boven Memphis gemaakt te hebben, beneden het
zelve Memphis wederom scheiden en twee rivieren maaken. Van welke diegene die
zich westelyk afwend ‘Agathodaemon’, en die zich oostelyk afkeerd ‘de Bubastische
Vloed’ genoemd wierd, welke zich beide in de Middellandsche Zee uitgeworpen
hebbende, het groote Egyptische Delta (alzo genoemd na de gedaante van de
Grieksche letter Δ , wanneer die twee vloeden met de zeekust bespiegeld werden)
uitmaaken. Uit welke twee zwaare armen zich dan verscheide andere spruiten zouden
afgescheiden hebben, en uit die wederom eenige andere, tot zoverre dat den Nyl zich
eindelik wel door negen monden in de Middellandsche Zee zoude storten, op ruim
een-en-dertig graden benoorden de evennacht-linie.

[Commentaar van de auteur op deze theorie]
Zo komt hy ons in de landkaarten van Ptolomaeus voor, die alle die zeegaaten met
haare byzondere naamen uitdrukken, hoewel andere der Ouden aan dezelve alleen
zeven zodanige zeegaaten toe-eigenen, van welke eenige moeten verzand en
toegespoeld zyn. Want tegenwoordig zyn er (zoveel als ik op de plaats heb konnen
naspooren) maar twee of ten uitersten drie die met eenigzints groote schepen te
bevaaren zyn, van welke de voornaamste by Rozette gevonden heb, en de andere by
Damiaten alwaar ik in Egypten kwam, gelyk hiervoor breeder verhaald is. De overige
zyn klein en zeer ondiep, en niet veel hooger als voor by-vlieten te achten.
’t Is waar dat deze oorsprongen van den Nyl van andere tegengesproken werden
en verworpen, als (na derzelver meininge) niet waarschynelyk, en daartegens
vastgesteld dat men den oorsprong van de Nyl van den regen moet zoeken, die in
+ Bijna 150 km.
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geheel moorenland omtrent Paaschen begind en met geduurige stortvlaagen byna
geheele twintig weeken duurd. Maar, behoudens derzelver achting, zoude daaruit
beter, en wel met alle waarschynlykheid die in zodaanige zaaken kan ge-eischt
worden, te besluiten zyn, dat den wasdom van die rivier – die in moorenland veele
dagen eerder als in Egypten begind, alwaar dezelve
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al in ’t begin van mey vernomen werd en tot in het begin van october duurd, wanneer
dezelve ophoud van wassen en wederom begind te vallen – aan deze plasregenen
enkel toe te schryven zy, als wel dat + dezelve zynen oorsprong niet hooger als
moorenland zoude hebben.
Immers, het schynd ons toe, dat aan de getuigenissen van diegeene die haar werk
gemaakt hebben van op de plaats den loop en de oorsprong van deze rivier na te
zoeken, in dezen wat meerder vertrouwen en geloof te geven zy, als aan de
redenkavelingen en gissingen van diegeene die, op haar gemak, in ’t binnenste van
Europa, van zodanigen zaake denkende, door redenkavelingen willen beslegten wat
er van den loop des Nyls en deszelfs oorsprong verre boven de evennacht-lyn zy.

[Missionarissen: ‘de oolykste snuffelaars der wereld’]
’t Is zeeker, dat er geene zyn die diergelyke zaaken beter en gemaklyker konnen
navorschen en onderzoeken als de missionarisen of ‘bezendelingen’ van den
Roomschen Stoel, die noest en bezig om veele menschen ‘t gebied + van den Stoel
te onderwerpen op voorwendzel van haare godvrucht, en onder ’t eenvoudig kleed
van haare devotie in het binnenste van alle landen weten in te kruipen en met dat
kleed van armoede doorsluipen, en indringen daar andere reizigers óf door de
onherbergzaamheid der landaard óf door de onveiligheid der wegen en landen voor
moeten blyven staan. En ’t is mede zeeker, dat onder deze de meeste, en wel vooral
onder haar de jezuïten, de oolykste + snuffelaars der wereld zyn, en begeerig om
diergelyke dingen te ontdekken.[BA/118]

[Een verhandeling uit 1620 over de oorsprong van de Nijl: het werk van
Pedro Páez]
Uit dezen arbeid zyn ons twee merkwaardige ontdekkingen van den oorsprong van
deze rivier gesprooten. De eene is van Peter Pais, welke Kircherus ons geeft, en die
ook gevonden werd by Dr. Olpherd Dapper in zyne beschryving van Africa, p. 58,
alwaar dezen Pais aldus verteld:[BA/119] ‘Nadat wy gehandeld hebben van de
vruchtbaarheid der landen, onder het gebied van Paap Jan gelegen, + acht ik de pyne
waard te zullen zyn hier yts van de voornaamste rivieren en meiren der landen, onder
zyn gebied gelegen, te verhaalen. Waaronder zich allereerst vertoond die grootste
en allerberoemdste rivier de Nyl, waarover zich niet alleen de oude en hedendaagsche
geleerden en de deftigste + schryvers verwonderd hebben, maar van welke ook dikwils
in de H. Schrift gesproken werd.

+
+
+
+
+

en evenzeer dat
aan de heerschappij
Versta: slimste (met een ietwat negatieve gevoelswaarde).
Abessinie.
aanzienlijkste
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Hedendaags werd hy van de moorenlanders ‘Aboi’ geheeten, en neemd zyn
oorsprong in het ryk Goyam, in zeker gebied ‘Sahala’ geheeten, welkers inwoonders
‘Agous’ genoemd werden, en Christenen zyn. Hoewel ze by verloop van tyd door
het verwilderen der kerke met verscheydene waangelooven besmet zyn geworden,
zulks dat zy weinig van hunne heydensche gebuurvolkeren verscheelen.[BA/120]
De bron des Nyls is gelegen in het westergedeelte van het koninkryk Gojam, op
de kruyn van een hoogte, welke kruyn een groot vlak veld vertoond, en overal met
bergen omcingeld is. In den jaare zestienhonderd-en-achttien, den een-en-twintigsten
dag van april, wanneer ik my, teffens met den keyzer en zyn heyrleger, in dit koninkryk
bevond, klom ik op deze plaats, onderzogt alles naarstig, en vond eerstelyk aldaar
twee ronde bronnen, yder omtrent van vier palmen in de middel-linie breed, ziende
aldus tot myn groot vermaak ‘tgeen de Persiaansche koning Cyrus, Cambyses,
Alexander de Groote en de beroemde Julius Caesar door geen wenschen noch beloften
hebben konnen verkrygen.
Het water der bron is zeer klaar, licht, en aangenaam van smaak. Men moet echter
weten, dat deze twee oogen der bron op ’t opperste vlak des bergs geenen uitgank
hebben, maar aan den voet van denzelven. ‘k Heb ook de diepte der bronnen
onderzogt, en stak in de eerste een piek die elf palmen diep in ging en eenige wortelen
van boomen, in malkanderen verwerd, scheen te raaken.
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De tweede bron legt een steenwerp verre ten oosten van de eerste. Wanneer ik desselfs
diepte onderzogt en er een piek van twaalf palmen in stak, vond ik geen grond.
Daarna bond ik twee pieken van twintig palmen aan malkander, maar kond doe +
noch geen grond krijgen.
De inwoonders zeggen dat de gantsche berg vol water is, ‘tgeen zy daaruit bewyzen
omdat de geheele vlakte ontrent de bron schud en borreld –– een klaar bewijsteeken
(meinen zy) van verborgen water. Uit de zelve oorzaak vloeyd het water niet over de
bron, maar barst met groot geweld by den voet des bergs uit.
De inwoonders, gelijk ook zelfs de keyzer die daar met zijn heir tegenwoordig
was, bevestigden dat het aardrijk in dat jaar weinig geschud had, ter oorzaak van
de groote droogte des jaars, maar dat het op andere jaaren zodanig trilde en borrelde,
dat men daar nauwlijks zonder gevaar kon by komen. De omtrek van deze plaats
strekt zich in de gedaante van een groot meir, ‘tgeen de grootte van een slingerwerp
heeft. Beneden de kruijn dezes bergs woond het volk van den berg, omtrent een mijl
van de bron na ’t westen, en word ‘Guix’ geheten.
Wyders, het veld van de bronnen des Nyls is overal zwaarlijk te beklimmen,
uitgezonderd aan de noordzijde, alwaar men met weinige moeyte kan opgaan. Onder
aan den berg, ontrent een mijl verre, spruit uit het ingewand der aarde in een zeer
diepe valey een andere rivier, die zich evenwel kort daarna met den Nyl vereenigt.
Men gelooft dat zy een en dezelve bron met den Nyl heeft, maar door verborgene
buyzen onder de aarde heen loopt en op deze plaats eerst tevoorschijn komt.
De beek der bronnen, die beneden den berg uitspringd, loopt na ’t oosten, een
musquetschoot verre, en kromt zich vervolgens na ’t noorden. Na een vierendeel
mijls vertoond zich een nieuwe beek die uit de steenen en klippen komt borrelen,
waarby zich een weinig daarna twee andere beeken (welke ten oosten uitspringen)
vervoegen. En aldus wast de Nyl, en ontfangd geduurig van meer andere beeken
overvloed van water.
Na een dag reyzens vereenigd hy zich met een groote vliet, ‘Ja Ma’ geheeten, die
vervolgens westwaarts oploopt tot vijf-en-twintig mylen van desselfs eerste bron.
Thans verandert hy van loop, schiet na ’t oosten en vervald in zeeker groot meir –
dit meir is gelegen aan het landschap ‘Bed’ geheeten, ‘tgeen ten deele onder het
koninkryk Gojam, en ten deele onder dat van Bambie behoord – waardoor hy zodanig
heenschiet, dat men het water des Nyls duydelyk van dat des meirs kan onderscheyden.
En de geheele vliet, vermengt met het water des meirs, vervolgt zyn loop en vloeying.
Zohaast als hy uit dit meir stort, schiet hy met verscheydene bochten na ’t zuyden,
en bevochtigd het land ‘Alata’ genaamd, ‘tgeen vyf mylen van den mond des meirs
gelegen is, alwaar hy, door steenrotzen van veertien armen hoog, met een schrikkelijk
gedruys, en waterige damp (die van verre een nevel schijnd te zijn) nederstort. Een
weinig daarna verbergt hy zich zodanig tusschen twee steenrotzen, dat hy nauwlijks
zichtbaar blijft. De kruynen dezer steenrotzen leggen zo dicht aan malkander, dat
de keyzer dikwils, over een brug, met zijn geheele leger daar over getrokken is.
Nadat hy dan ten oosten het ryk Bega midiri Goiam, en alle d’andere
tusschengelegene rijken Ambara, Olaca Xaoa en Damot wijd en zijd bevochtigd heeft,
schiet hy aanstonds na het rijk Gojam en komt, na het bewateren van de landschappen
Bisan en Gumancanca allengs zo na het koninkrijk Gojam, dat hy bevonden word
maar een dag reijzens van zijn bron te leggen.
+ kon toen
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Van daar neemt hy een zwier, en loopt na Fazolo en Ombazea, een koninkryk der
heydenen, ‘tgeen Eraz SelaChristas, broeder des keyzers, in het jaar
zestienhonderd-en-dertien met een groot heirleger t’onderbracht, welk koninkryk
hy, om desselfs onbekendheid en grootte, Ayzolan, dat is ‘de Nieuwe Wereld’,
noemde.
Hiervandaan schiet de
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Nyl met een bocht van het oosten na ’t noorden, en vald door ontelbaare landschappen
en wydstrekkende ryken in Egypten, en braakt eyndelijk zijn water in de
Middellandsche Zee uyt.

[Een verhandeling uit 1660 over de oorsprong van de Nijl: het werk van
Baltazar Teles]
De andere ontdekking geeft ons P. Telles, jezuït, die zegd in zyne Historie van
Aethiopien, te Lisbon gedrukt[BA/121] – gelyk dezelve dan mede gevonden werd by
Melton, in zyne Reizen, in ’t vyfde hoofdstuk – ‘dat er in het midden des koninkrijks
van Gojam (‘tgeen op twaalf graaden ten zuiden – daar staat wel in de overzettinge
van Melton ten westen, maar dat is een kennelijke fout van de penne, of van den
overzetter – van de linie aequinoctiaal legd, en in de provintie Sakahala) in een
tamelijk groot veld, omringd met hooge bergen, een klein meirtje is, omtrent een
steenwerp in ’t vierkant wyd, vol van kleine boomtjes welkers wortelen zodanig door
malkanderen gevlochten zijn, dat men by zoomertyd daaroverheen kan gaan. In ’t
midden van dit meir zijn twee groote en diepe fonteynen, niet verre van malkander
gelegen, uit dewelken een zeer helder water voortkomt, ‘tgeen langs twee verscheyde
wegen, onder deze boomtjes door, oostwaarts loopt en zich een musquetschoot van
daar na ’t noorden wend. Een halve myl van deze fonteynen of bronnen ziet men een
menigte waters, ‘tgeen een matelijke + rivier maakt welke verscheydene kleine
riviertjes in zich ontfangd.
Nadat deze rivier vyftien mylen ver, al zwierende, geloopen heeft, ontfangd zy een
andere groote rivier, Gema genaamd, die er niet alleen haare wateren aan geeft,
maar ook zelfs haaren naam daarin verliest. Een weinigje van daar, ten oosten,
ontfangd zy de Kelti en Branti, twee andere rivieren, en noch verder haaren loop
oostwaarts vervolgende, werpt zy zich in het meir der Abissinen, Bar Dembea of ‘de
Zee van Dembea’ geheeten. Waardoorheen geloopen hebbende, zonder echter haare
wateren met die des meirs te vermengen, ontfangd zy verscheyde andere rivieren
van een zeer aanzienelijke grootte, en zelfs de Tokoze, dichtby Egypten.
Zohaast als de Nyl, zynde eigentlyk de gemelde rivier, uit het meir Dembea gekomen
is, wend zy zich zuydoost, latende ten oosten de koninkryken Begamidr, Ambara en
Voleka, en zich vervolgens ten zuyden keerende, laat hy ten zuydoosten het koninkryk
Sauva, en van nieuws oostnoordoost stroomende, laat hy ten zuydoosten Ganz Gaffat
en Bizamo. Vervolgens loopt hy door de landen van Gonga en Gafre, en verder door
dat van Faskalo. Daarna komt hy in het land van Funch of in Nubien, en van daar
in Egypten.

[Algemeen commentaar van de auteur op de schijnbare tegenstrijdigheid
van deze theorieën]

+ behoorlijke
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Wy zyn een wyl tyds van gedachten geweest dat deze twee reizigers twee verscheidene
bronnen gezien hadden, omdat wy meinden dat er zoveel verschil was én in de plaats,
daar dezelve van den een en den ander beschreven werden gevonden te zyn, én in
de benaamingen van de landen en provintien, door welke dezelve in deze verhaalen
geleid werden, dat zy niet scheenen van een en dezelve bron te spreeken.
Wy dachten dan, dat wy in deze twee beschryvingen niet alleen ‘tgeen ons de
kaarten van Ptolomaeus vertoonen omtrent de wester bronnen en ’t wester meir
(‘twelk ons zekerlik van P. Pais beschreven is) bewaarheid vonden, maar ook dat
Telles wel mocht de ooster bronnen en het ooster meir gezien en beschreven hebben.
En alzo + Ptolomaeus in alles van deze schryvers, tegens zyne wederspreekers, mocht
gerechtvaardigd zyn.
Maar als men ’t nader inziet, blykt klaar dat de schynstrydigheid ontstaat uit het
noemen by P. Telles van eenige plaatzen, die P. Pais niet genoemd heeft, nogtans
aantekenende dat den Boven-Nyl door verscheide landen loopt die hy niet noemd,
en uit de misvatting der uitspraake van den landaard, uit

+ aldus
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welke misvatting, de spelling der woorden kwaalyk gemaakt zynde, een verschil
schynd gevonden te werden, daar het niet is.
Als vreemde natien (oostersche, of ook zelfs noch Europeërs gelyk Spaanschen,
Italiaanen of Franschen) een Duits + woord, uit het gehoor, op ’t papier zullen stellen,
hoe verkeerd komt het niet voor? Evenzo gaat het met ons omtrent de oostersche en
andere taalen. ’t Is my menigmaal gebeurd dat ik eenige naamen uit de mond der
oosterlingen t’myner geheugen + opgeschreven had, die ik meinde wonderlik wel
gevat te hebben, en als ik daar na vernam + by diegeene die dezelve recht kundig
waaren, bevond ik dat ik ’t zo krom gemaakt had, dat dezelve zomtyds meinden te
barsten van lagchen. Dat ons gebeurd is, is gebeurlyk aan anderen.
Men leeze dan beide die plaatzen eens met die bescheidenheid, + en men zal licht
gewaar werden dat beide deze reizigers dezelfde bronnen gezien en beschreven
hebben, en ’t kleene verschil dat er schynd te zyn tusschen die beide, zal alleenlyk
een bewys geven dat tusschen hun beide geen t’zaamenstemming + geweest is om
hunne lezers beuzelingen te vertellen, en het zal ons vertrouwen op haar verhaal
vermeerderen.

[Nadere vergelijking tussen de uitspraken van Páez en van Teles]
Telles zegt deze bronnen gevonden te hebben in ’t midden van ’t koninkryk Gojam;
P. Pais wyst die mede aan in het koninkryk Gojam, en wel in ’t wester gedeelte.
Waaruit wy konnen afmeeten, dat dit die bronnen zyn geweest die by Ptolomaeus
afgeschetst werden als in ’t westelyke Nylmeer vloejende. Dit koninkryk plaatst
Telles op twaalf graaden bezuiden de evennacht-linie. En even boven de twaalfde
graad vinden wy in de kaarten van Ptolomaeus de Maanbergen, van welke aldaar
den Nyl gezegd werd het sneeuwwaater te ontfangen. Gelyk dan ook het koninkryk
Gojam op twaalf graaden ten zuiden van de evennacht-linie in de kaarten van Visscher
gevonden werd; maar in die van Sanzon werd het geheel niet gemeld. [BA/122]
Deze bronnen werden aldaar gevonden in de provintie van Sahala by P. Pais, welke
by Telles Sakahala genoemd werd. Klaarlyk by de eene of de andere by mis-spelling
of mogelyk by Pais door verkorting, een wyze van uitspraak by alle volkeren
gebruikelyk, en onder ons zo gewoon, dat er niets gemeener is.
Beide de schryvers wyzen aan, dat ter plaatze der bronnen geboomte is. Telles
zegd dat het veld vol van kleene boomen is, en Pais wyst aan dat zyn piek, met welke
hy de eerste bron peilde, op de verwarde wortelen van boomen steuittede. +
Telles beschryft ons dezelve als gevonden in een groot veld, omringd met hooge
bergen. Pais vertoond ons die op de kruin van een valei, welke kruin een groot vlak
veld vertoond en overal met bergen omcingeld is. Maar Pais merkt aan, dat deze
groote vlakte mede op een berg gelegen is, die van ’t noorden gemakkelyk begaan
+
+
+
+
+
+

Nederlands
uit mijn geheugen
en als ik daarnaar informeerde
met dit goede inzicht
onderlinge afstemming
Versta: stuitte.
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werd (waarschynelyk omdat ze aldaar van de Maanbergen nederdaald) maar van alle
de andere zyden zwaar te beklimmen is.
Telles vind de bronnen in een kleen meertje, omtrent een steenwerp in ’t vierkant
wyd, vol van kleene boomtjes, welke haar wortels zo door malkanderen gevlochten
hebben, dat men in de zoomer daar door kan gaan. Waarschynelyk heeft Telles die
in een natter jaar en saizoen gezien als Pais. Want doe de laatste dezelve zag, vloejde
het water niet over de bron. Maar ook teekend hy aan, dat het in ’t jaar 1618, wanneer
hy zich aldaar bevond, een jaar van groote droogte was, en hy merkt wel uitdrukkelyk
aan, dat de omtrek van de plaats der bronnen in de vorm van een meir is, dat de
grootte van een slingerwerp heeft. Zulks dat by een nat jaar en vochtig jaargety Telles
zonder eenig wonder kan
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gevonden hebben, dat het water uit deze fonteinen niet verre van malkanderen
overvloejde, en onder die boomen door twee wegen oostwaarts liep, en zich een
musquetschoot verder na ’t noorden wendde.
Telles zegd, dat men een half myl verre een menigte water ziet ‘twelk een tamelyke
rivier maakt. Waarschynelyk is dit het water, dat Pais aangemerkt heeft dat door deze
fonteinen aan den voet van den berg uitgebraakt werd – na welke voet des bergs
Telles zich niet schynd begeven te hebben – ‘twelk voortschietende, by de eene en
de andere schryver aangemerkt werd als met verscheidene kleine riviertjes (Pais
toond drie beeken aan) vermeerderd te werden. Wie ziet de genoegzaame
overeenkomst tot hiertoe niet?
Op vyftien mylen van daar toond Telles aan, dat de Nyl vergroot werd met een
andere groote rivier, ‘Gema’ genoemd. Zo dit vyftien Duitsche mylen van de
paskaarten + zyn, gelyk staande met twintig Fransche mylen, zo maaken ze een graad
en een goede dag reizens. Merk nu aan dat Pais zegd, dat hy na een dag reizens zich
vereenigd met een grooten vliet, ‘Ja Ma’ geheeten, en ’t zal licht te erkennen zyn dat
hier geen verschil is als alleen in de klank van de naam.
Van hier volgen hem beide de schryvers, na ’t oosten loopende, alwaar hy, na de
aantekeningen van Telles, noch twee rivieren (de Kelti en Branti) ontfangen hebbende,
zich in een groot meir werpt. Welk meir (gelegen in ’t landschap ‘Bed’ geheeten)
dat eensdeels onder ’t koninkryk Gojam en anderdeels onder dat van Bambie hoord,
zegd Pais. Maar hier maakt de misvatting van de uitspraak wederom van een D een
B. Want in het koninkryk der Abyssinen of moorenland werd ons by Thevenot (boek
2, cap. 69) onder de ryken of provintien van Abyssinien geen landschap dat ‘Bambia’
hiet, opgeteld, maar wel ‘Dambia’, gelyk dan dit meir van Telles, met een kleene
verandering van de klank der vocalen, ‘Bar Dembea’ of ‘de Zee van Dembea’
genoemd werd.
Uit dit meir vervolgen zy hem na ’t zuiden of zuidoosten, stroomende na een
landstreek die by Telles niet genoemd werd, maar by Pais geheeten ‘Atala’, en zy
beschouwen hem hoe hy ten oosten van zich besproeid de koninkryken Begamidiri
(by Telles ‘Beg-a-midr’ genoemd) en Amhara (by Telles genoemd ‘Ambara’) en
Olaka (by Telles genoemd ‘Voleka’) behalven + verscheidene andere landen die Pais
niet noemd, maar van welke eenige by Telles genoemd werden, gelyk weder andere
by Pais genoemd werden die Telles overslaat, totdat zy hem beide wederom aanwyzen
by Bizan (‘twelk Telles ‘Bizamo’ noemd), van waar hy na de aanwyzinge van Pais
wederom, tot op een dag reizens na, aan zyn bron naderd. Van waar hy na beider
getuigenis na Fazolo (by Telles geheeten ‘Faskalo’) loopt, en een koninkryk, by Pais
‘Ombarea’ geheeten, doch by Telles niet genoemd.
Van waar deze wonderlike rivier met een bocht van het oosten naar het noorden
schiet en, gelyk Pais aanwyst, door ontelbaare landschappen en andere ryken – van
welke by Telles mede geene, als alleen het Land van Funch of Nubien genoemd
werden – volgens beider getuigenis in Egypten schiet.

+ Versta: kaarten die de passages aanduiden.
+ naast
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[Conclusie van de auteur op grond van deze met elkaar vergeleken
uitspraken]
Wie kan, na zo een vergelyking, twyffelen of beide deze schryvers dezelfde bronnen
beschreven hebben, en wie zal, na zo een netten aftrek van de geheele loop van den
Nyl, zich durven verbeelden dat zy den oorsprong van de Nyl niet gevonden hebben?
Is ’t wel mogelyk, dat ymand een water dat uit een fontein of bron overloopt en uit
een berg uitberst, in zyn loop zal navolgen – tot in Egypten toe – en dat die zich zal
bedriegen +, dat hy

+ ten onrechte zal menen
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de Nyl in zyn vloed naloopt? Is ’t wel heusch en billyk, dat twee, dat doende en
daarvan, yder op zichzelven, zodanig een verhaal gevende, dat er een volkomen blyk
is van geen t’zaamenstemming en nochtans een genoegzaame overeenkomst in de
beschryving, aan hun noch geloof zal geweigerd werden of tegens haar noch argwaan
van bedrog bewaard? Waarlyk, dan wierd de naarstigheid der naauwkeurige reizigers
te slecht betaald.

[Mededelingen van een derde getuige]
Maar laat ons, ten overvloed, alhier noch een derde getuigenis byvoegen. ’t Is dat
van den moorenlandschen gezant, die zich tot Kairo bevond wanneer de heer Thevenot
aldaar was. Welken ambassadeur, na ’t getuigenis van dien schryver, zoude verklaard
hebben zich meer als twaalfmaal by de Nylbronnen te hebben wezen verlustigen met
den koning zyn meester, en dat t’elkens ettelyke dagen na den anderen. Waaruit dan
een groot vooroordeel spruit tegens diegeene die ontkennen, dat bronnen van den
Nyl zo verre ten zuiden van de evennacht-linie te vinden zyn, ofte ook dat die tot
noch toe zouden gevonden zyn, ofte ook elders te zoeken zouden zyn als alleen in
den t’zaamenvloed van regen in moorenland benoorden de evennacht-linie. Niet het
minste waarschynelyk zynde, dat een landvorst, en landvorsten (want P. Pais heeft
die, na zyn verhaal, mede + in de tegenwoordigheid van den koning gezien) haar
zouden laaten bedriegen in een zaak die ze zelver zien, en geloof stellen in een vloed
van beeken uit een of meer bronnen, die in haar eigen land voortvlieten, zonder dat
er dezelve + waaren.
Dien gezant dan zoude dezelve aan Thevenot aldus beschrven hebben: De
oorsprong des Nyls is een bron die in een groote vlakte, bezet met een menigte van
boomen, uit de aarde spruit. Deze bron of fonteyn heet Oüembromma en is gelegen
in de provintie van Ago of Ago genoemt. Dezelve maakt aldaar een zeer vermakelijke
plaats, op verscheide plaatzen uit de aarde opborrelende. Dezelve is van Gonthar,
de hoofdstad van moorenland, twaalf dag-reizens afgelegen. Deze bron leid zyn
water door een lange weg na ’t noorden, en na zevenmaal met zwaare watervallen
en zeer groot gedruisch van zeer hooge plaatzen afgestort te zijn, doorloopt ze geheel
Egypten en vermengd eindelijk zijn water, door twee monden, met de Middellandsche
Zee.

[Commentaar van de auteur op deze getuigenis]
’t Is waar, dat in deze korte beschryvinge andere plaatzen genoemd werden als in
beide de voorgaande. Maar – ’t en waare dat hier de oostelike bronnen van Ptolomaeus
beschreven wierden – daar is volkomen reden om te oordeelen dat deze, die den
gezant beschryft, ten minsten op twaalf graaden ten zuiden van de evennacht-linie
leggen.
+ Versta: ook andere vorsten.
+ Versta: die beken.
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Den gezant zegd, dat deze bronnen op twaalf dag-reyzens van Gonthar af gelegen
zyn. Thevenot heeft ons in datzelfde hoofdstuk (pag. 764) bericht, dat Gonthar, de
hoofdstad van moorenland, in de provintie van Dambia legd. Indien de landkaarten
ons wat meerder licht gaven waar Gonthar gelegen zy, wy wezen de plaats nader
aan. Maar daarvan zwygen dezelve, alsmede van de geheele provintie van Dambia.
’t Is waar, dat in Sansons kaarten Dambea gevonden werd, maar ongetwyffeld is dat
aldaar ten minsten zeven of acht graaden te verre noordelyk geplaatst. Want wy
hebben uit Telles geleerd dat het westelyk Nylmeer ‘Bar-Dembea’ of ‘de Zee (of
Meer) van Dembea’ genoemd werd, ‘twelk wy uit zichzelven zouden oordeelen
buiten twyffel daarvandaan te komen, omdat de provintie van Dembea of Dambea
daaraan paald. Maar dewyl Pais ons zegd dat dit meir gelegen is in ’t landschap ‘Bed’
geheten, dat eenigzins onder ’t koninkryk Gojam (ten zuiden en
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zuidwesten van ‘tzelve gelegen) en eensdeels onder dat van Bambie (daar wy Mambie
leezen) hoord, stellen wy vast en zeker dat Dambie, naby dit westelyke meir, ten
zuyden of zuidoosten legd.
Nu hebben wy hiervoor aangemerkt, uit vergelyking van Pais met Telles, dat by
de moorenlanders een dag reizens met vyftien mylen gelyk staat, en wy vinden dat
op alle paskaarten vyftien Duitsche mylen op een graad, of twintig Fransche gerekend
werden. En besluiten daaruit, dat als wy zelfs + Gonthar vyf graaden benoorden het
meir Dembea zouden moeten zoeken – wanneer het onder of by de evennacht-linie
zoude leggen, en alzo Dembea of Dambea wel een groote provintie zoude moeten
wezen – dat men kan verzekeren dat deze Oüembromma of Nylbronnen van den
gezant niet t’onrecht of tevergeefs omtrent de twaalfde graad ten noorden van de
linie gezocht zouden werden.
De particuliere provintie daar men het vinden zoude, werd by Pais en Telles
‘Sahala’ of ‘Sakahala’ genoemd. Die zoude ons toeschynen eene andere te zyn als
‘Ago’, die by Thevenot gevonden werd. Maar alzo Pais aanmerkt dat de inwoonders
van Sahala of Sakahala de benaaming van ‘Agous’ draagen, komt het ons niet vreemd
voor, dat den gezant aan Thevenot zoude gezegd hebben dat Oüembromma of de
Nylbronnen gelegen zyn in de provintie van de gezeide Agous, waarvan Thevenot
een provintie, ‘Aga’ genoemd, zoude konnen gemaakt hebben. Zulks dat het ons ten
uittersten waarschynlyk voorkomt, dat deze bronnen waarvan den Moorschen gezant
gesprooken heeft, dezelfde zyn van welke Pais en Telles melden.
Eene eenige zwaarigheid blyft er in ’t verhaal van Thevenot over (alzo wy hem
vinden te zeggen pag. 768) dat er ‘by deze bronnen geen bergen zyn’, en dat ‘de
naaste bergen die er omtrent zijn, der Jooden bergen zijn, die er nochtans wel twintig
dag-reizens zouden afgelegen zyn’. Zo den gezant dat aan Thevenot gezegd heeft,
moeten deze bronnen van die van Pais en Telles onderscheiden zyn, en wy zouden
achten dat in dien gevalle deze tusschen honderdvyftig en honderdtachtig mylen
zuidoostelyk of geheel oostelyk af van den uitvloed van den Nyl uit het meir van
Dembea of het westelyk meir van Ptolomaeus, zouden konnen gelegen zyn.
Hoewel het ook zeer verdacht en twyffelachtig voorkomt hoe men kan stellen, dat
een rivier zevenmaal van zeer hooge plaatzen nederstort eer ze in Egypten komt, en
dat die in haar oorspronk niet op hooge bergen zouden leggen. Vliet die dan ook
ergens uit de laagte na de hoogte toe om op de gebergten, daar ze eindelyk van
nederstort, te klimmen? ’t Is zeer waarschynlyk dat Thevenot het verhaal van de
afgelegenheid van der Jooden bergen ergens kwaalyk zal toegeëigend hebben. +
Doch het zy hiermede zoals het wil, uit deze drievoudige getuigenissen behoord
het vast te zyn, dat de Nyl eerst uit bronnen gebooren word, dat dezelve zyn beginzel
heeft omtrent op twaalf graaden bezuiden de evennacht-linie, dat dezelve verrykt
werd door veele beeken, en zo met veel slingeringen het moorenland doorvloeyd tot
in en door Egypten.

[Watervoorziening van en door de Nijl]
+ zelf
+ zal op toegepast hebben
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Wat nu deszelfs water-rykheid aangaat, ’t is zeker dat de regenen en gesmoltene
sneeuw daartoe niet weinig toebrengen, en dat de storten plasregenen, die zonder
ophouden jaarlyks geheele vyf maanden (van april tot in ’t laatste van augustus, na
’t getuigenis dergeenen die aldaar geweest zyn) nedervallen en van alle kanten na
den boezem van de rivier toeschieten, dezelve zodanig doen zwellen, dat eerst
moorenland en vervolgens Egypten door dezelve overstroomd worden, en ‘tgeen
tevooren alleen een zwaare rivier was, zich naderhand aan
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wederzyden van zyne oevers als een kleene zee (of groot meir) vertoond. Totdat
dezelve, na ’t wederkeeren van het schoone weder in moorenland in ’t begin van
october, wederom begind te vallen en eindelyk het water – dat door te lang byblyven
de zaajing zoude beletten – na ’t mededeilen van een ryken zeegen zich gaat ontlasten
in de Middellandsche Zee door de zeegaaten, daar reeds van gesprooken is.
Aanmerkelyk is de wonderbaarlyke voorzienigheid des Alderhoogsten, die niet
alleen ter gezetter tyd regenen beschikt in moorenland om het byna regenlooze
Egypten te bevochtigen, maar ook aan de wateren een slibbe medegeeft, waardoor
het schraalste, zandigste en dorste land des werelds in den overloop + zodanig bemest
werd, dat den landman voor de zaajing weder zand van nooden heeft om de
naargelaaten slibbe, wanneer de Nylwateren haaren wyk na de zee genomen hebben,
te temperen. Zynde ’t overige van Egypten, dat niet besproeid werd met die wateren,
geheel dor, zandig en onvruchtbaar.
En het tweede merkwaardige in deze voorzienigheid is, dat niet alleen zodanige
regenplassen afvlieten van ’t Moorsche gebergte tot der Egyptenaaren zegen, maar
ook dat (na ’t getuigenis der inwoonderen) in ’t voorste van juny, en vier
achtereenvolgende maanden, door deze Albestierder noordooste winden beschikt
werden, die het water – dat anders al te schielyk zoude konnen wegvlieten – in de
zeegaaten opstoppen.
Dus is de overvloejing van deze rivier ten grooten en byzonderen zegen voor de
Egyptenaaren, daar + den inbreuk en overstrooming van andere vloeden zelden anders
als met het bederf der bywoonderen verzeld is, hoewel ook niet zelden by de
overvloejing van den Nyl hier en daar eenige schaade komt geleden te werden.

[Andere hoedanigheden van de Nijl]
Vischryk is dezelve niet, ‘twelk of het aan de drabbigheid van ’t water, of aan de
verslindendheid der krokodillen en andere riviergedrochten te wyten zy, is my niet
blykelyk. Maar die gedierten zich meest hoogerop in de rivier onthoudende en by
Kairo zelden of nooit gevonden werdende, kan de oorzaak hiervan, aldaar, aan deze
gedrochten niet toegeschreven werden. Maar beneden is de Nyl vol bruinvisschen.
’t Water is zeer gezond om te drinken, en werd door een amandel- of ander deeg
door de inwoonders zeer ras van zyn drabbigheid gezuiverd. Het werd mede, in
zeekere aarde kannetjes gedaan werdende, zeer klaar, en aldus heb ik het meest
gebruikt. Ook is er elders weinig of geen water te vinden, ‘twelk oorzaak is dat de
meeste steden, dorpen en gehuchten langs de rivier leggen, waardoor dezelve in ’t
op- of afvaaren zeer vermaakelyk zoude zyn indien het verval + zo groot niet was als
het is, zynde de inwoonderen ten uitersten arm en bedorven. +

[Afgodsbeeldjes]
+
+
+
+

door de overstroming
daar waar
Bedoeld is het verval van de steden, dorpen en gehuchten.
arm en nooddruftig
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Eer ik van Kairo vertrok, dreef my myne curieusheid om yts ter gedachtenis van de
Egyptische afgodendienst te hebben. Ik vernam dan of er nergens eenige beeldekens
van derzelver afgoden te krygen waaren, en bekwam er eindelyk drie, daar ik my
mede vergenoegde, alhoewel er meerder te bekomen waaren. Ik heb gedacht dat het
den leezer niet onaangenaam zal zyn dezelve alhier, ter zelver grootte als by my
bewaard werden, afgeschetst te zien.

Het naakte vrouwenbeeld op No 1 afgeteekend, met opgeheven handen eenig
hoofdcieraad, tzy hairvlechten ofte yts anders, vasthoudende, heeft op het hoofd yts
dat van vooren en achteren recht overeind staat, en dat van achteren (gelyk op No 2
blykt) verders het hoofd dekt, totdat hetzelve als in een tuit t’zaamengevat is. Dit
wierd my verkocht voor een beeld van Isis, maar ’t is merkwaardig dat de geleerden
elders die godinne op deze wyze niet afgebeeld vinden, ‘tgeen haar doet denken dat
door
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dit beeldeken wel eerder eenige Egyptische vermaakelykheid of spel mocht verbeeld
zyn.
Het ronde stukje No 3 (byna in gedaante van een oud stuk gelds zich vertoonende)
dat van de een zyde geheel glad is alsof het geslepen was, en ruim de dikte van een
ducaton heeft, vertoond op zich, in een geweldig hooge verbeelding, mede een
vrouwenbeeld, en is my insgelyks voor een Isis verkoft. Maar ook daaraan werd
getwyffeld, en werd gegist, uit het bedekzel des hoofds (met zo aanmerkelyke
afhangzels) dat het wel eenige priesteresse mocht verbeelden.
Het derde beeldeken, op No 4 te zien, is my gegeven voor een Osiris, maar daarvan
werd gedagt (om de wangestalte van het groote hoofd) dat het wel een gedachtenis
mogt zyn van de oude pygmeën, of wel anders van een gemeen + dwergje, draagende
in de linkerhand een gevlogten korf, als blykt uit de vlechtingen van het gezicht
opzyde, alwaar dezelve zo glad niet gesleten is, als wel recht vooraan. Het is gekleed
op een zeer byzondere wyze, na het schynd in een linnen gewaad met veele vouwen
of plooyen. Het heeft het achterhoofd rustende op het stuksken koper (daar het tegen
staat en op ‘twelke het vastgegooten schynd) hetwelke zich boven het hoofd vertoond
als een dwars plaatje, gelyk men gewoon is den titul op het kruis onzes Zaligmaakers
te verbeelden.[BA/123] Het schynd dat het bovenkleed aan den hals met een striklint
tezaamen gebonden is, scheuins afhangende aan beide de zyden, over de borst na de
armen toe.
Ditzelfde kopere plaatje, waartegens het beeldje, zo-even beschreven, rust, heeft
op de andere zyde mede een gedaante van een mensch, maar op verre na zo hoog
niet verheven als op de eerste zyde. Waarom + dezelve dan ook door de oudheid zeer
versleten is. Voor zoverre men dezelve noch kan zien, vertoond zich aldaar even zo
onfatzoenlyk een hoofd als op ’t voorgaande. Maar de kleeding is geheel verschillig,
en niet verder afhangende als even over de knien ter linker-, en tot op de scheen ter
rechterzyde, schynende het kleed omcingeld of omgord met twee zwachtels. ’t Zelve
tast met de rechterhand na een naakt beeldeken, aan deszelfs zyde staande, ’t welk
niet verder als de schouders en een kleen gedeelte van de hals heeft, zynde het hoofd
afgebroken. In de linkerhand heeft het een lang en rondachtig stuk koper, waaraan
boven ytwes + uitsteekt alsof het een sleutel wilde verbeelden. Dit werd den leezer
afgeschetst op No 5.

+ gewoon
+ en om deze reden
+ iets
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XLIIe Hoofdstuk.
Vertrek van Kairo om een tocht na Alexandrien te doen. Arabische
manier van danssen. Komst te Rozette. Byzonderheden van die stad.
Gevaar wegens d’Arabische roovers aldaar. Vertrek van Rosette.
Ontmoeting van eenige Arabiers. Vis daar de botarga af gemaakt word.
Komst te Alexandrien.
Vertrek van Kairo om een tocht na Alexandrien te doen
Als ik nu te Kairo alles tot myn genoegen had bezichtigd, besloot ik, eer ik na
Damiaten ging, een reysje na Alexandrien te doen, ten welken eynde ik van den heer
consul eenige brieven van voorschryven + medekreeg om my van dezelve te bedienen,
zo + in de gemelde stad als in Rosette. Den tweeden juny, een uur na den middag,
trad ik te scheep te Boulak in de bark die na Rosette gaat.
De voortgang was heel spoedig, ter oorzaak dat men met de stroom van de rivier
nederwaards gevoerd word. Maar naauwlyks waren wy twee uuren gevorderd, of de
harde wind die er ontstond, scheurde ons zeyl op drie verscheydene plaatzen van
boven tot beneden, weshalven wy genoodzaakt waaren zo lang aan wal te vertoeven
totdat de schiplieden de schaade hadden verholpen. Met zonnenondergang geraakten
wy weder voort, en kwamen aan de tak of arm van den Nyl die zich na Rosette strekt,
‘tgeen zes uuren van Kairo word gerekend. Hier sleeten wy de nacht.
’s Anderendaags (den 3den juny) weder onder zeyl gaande, zagen wy verscheidene
Arabiers op den oever der rivier byeen vergaderd, met hunne lanssen in de grond
geplant. Deze lieden, geboorene dieven en schelmen, onthouden zich hier omtrent,
teneynde (als ze de kans schoon zien) eenige beuyt uit de barken weg te haalen,
welke zy ook wel by nacht, al zwemmende, weeten te besteelen. Deze dag vorderden
wy weinig, vermits de wind ons tegen was en dat wy verscheydene reyzen door
d’ondieptens aan de grond hadden gezeten. Wy bleven des nagts aan de kant der
rivier leggen, zonder omtrent eenige huisen te zyn, waarom wy dan met het weinige
geweer ‘tgeen wy by ons hadden, sterk de wacht hielden opdat wy door d’Arabiers,
die zich hier omheen in menigte bevinden, niet overvallen mochten worden.
Den derden dag was de wind tamelyk gunstig, doch omtrent vyf uuren na den
middag liep ze ons weder tegen, zulks dat wy nogmaals moesten blyven leggen, Den
6den juny, zynde de vierde dag, vertrokken wy met het begin van den dageraad, en
raakten ten acht uuren aan een droogte welke gemeenlyk hier ter plaatze is. Wy traden
dan altemaal aan land, en het meeste goed wierd met kleynder schuyten uit de bark
gelost opdat men ze over de gemelde droogte konde heenbrengen. Tegen de middag
geraakten wy weder klaar +, doch alzo de wind ons ten vier uuren nogmaals tegenliep,
moesten wy leggen blyven aan een dorp, alwaar ik in een kaffé-huys ‘tgeen redelyk
groot, en vol van Arabiers was, eenige Arabische jongens, in witte hemden gekleed,
zag danssen.
+ aanbevelingsbrieven
+ zowel
+ hadden wij weer vrije vaart
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Arabische manier van danssen
’t Bestond meestendeel in het beweegen van de schouderen (wordende met het overige
van ’t lighaam weinig zwier gemaakt) en een zeekere zoort van gezang, daaronder
gevoegd. De speelders, na welkers muzyk het danssen geregeld wierd, vond ik heel
geestig en vreemd, gebruykende den eenen ten dien eynde vier gebrookene stukken
van schootels, twee in elke hand, daar zy mee tegen malkanderen sloegen, byna op
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de zelve wyze als men op de kastinjetten speeld, ‘twelke geen muzyk is en echter
geen onaangenaam geluyd maakte.
d’Andere hadden speeltuygen, byna van gedaante als onze rommelpotten, dog
langwerpig, daar ze met de vingeren op speelden. d’Arabiers luysterden zeer aandagtig
na ‘tgeen gezongen wierd, en die de taal verstonden zeyden my dat deze gezangen
of liederen byzonder fraay waaren en geestelyke stoffe behelsden. Waarom + zy er
zulke opmerkende ooren toe leenden.

[Vervolg van de tocht naar Alexandrie]
Met zonnenondergang wierd de koers weder voortgezet, doch de harde wind dreef
ons welhaast weder na het gemelde dorp. Des middags, zynde de wind wat bezadigder
en dienstiger tot ons voorneemen, stak men weder onder zeyl, en des anderendaags
(de vyfde dag van onze tocht) ’s morgens vroeg, passeerden wy Foya, + een vlek heel
vermaakelyk aan de rivier gelegen en reedelyk groot. ’t Was weleer de haven van
Gran Kairo, gelyk Rozette tegenwoordig is, daar het tien uuren vanaf gelegen gerekend
werd.

Komst te Rozette; Byzonderheden van die stad
Op den middag kwamen wy te Rozette, vanouds Canopus geheeten, en onder dien
naam heel wel bekend. + Straks + begaf ik my ten huyze van den consul der Fransche
natie, dien ik over tafel + vond en van wien ik zeer beleeft wierd ontfangen. Uit de
wooning van dezen heer tekende ik noch denzelfden dag een gezicht van eenige
scheepjes, leggende aan den oever der rivier, gelyk op No 95 verbeeld word.

+
+
+
+
+

en om deze reden
Fuwa.
Het oude Canopus lag echter ten westen van Alexandrië.
onmiddellijk
aan tafel
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Vista presso di Rosetta

Vervolgens ging ik de stad en desselfs tuinen bezichtigen, welke uitstekende
vermaakelyk zyn, waarom zy ook in voorige tyden altyd voor den tuyn of de lustplaats
van Egypten gehouden is geweest. De stad zelve is niet groot maar volkryk, en bestaat
ten grootsten deele uit den koophandel, leggende aan de rivier alwaar de goederen
zo + van Kairo als Alexandrien aankomen. De huyzen zyn er redelyk wel gebouwd
en hoog opgehaald. Men heeft er ook verscheydene fraaye hans of ‘winkelplaatzen’,
daar zich gestadig een drang van menschen laat vinden. Kortom, Rozette is een rechte
koopstad en mag ten dien opzichte wel voor een der voornaamste steden van Egypten
gehouden worden.

Gevaar wegens d’Arabische roovers
d’Arabische roovers maken d’ingezetenen hier zeer omzichtig en doen hen des nachts
goede wacht houden, want de minste achteloosheid is het verlies van goederen
onderworpen. Zy + ontkleeden zich moedernaakt en bestryken het lichaam met oly
opdat ze niet gevat konnen worden, en zo hunne dievery bemerkt en zy van al te
dicht vervolgd worden, werpen ze zich in de Nyl en zwemmen over aan de andere
zyde. ’t Zyn derhalven zeer gevaarlyke dieven, daar men zich bezwaarlyk voor kan
wachten.

[Overvloed aan gevogelte]
Behalven andere gemaklykheden tot onderhoud des levens heeft men hier ook een
groote menigte van vogels, inzonderheid van degeenen die zich in het water
onthouden, daar + de menigvuldige poelen welke men hier omheen ontmoet,
gelegentheid toe geven.
+ zowel
+ Bedoeld zijn de Arabische rovers.
+ daar waar
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Vertrek van Rozette
Myn verblyf te Rozette was niet lang, want haastende my om hoe eer hoe liever te
Alexandrien te weezen, besprak ik twee muyl-ezels teneynde des morgens te
vertrekken. Dit geschiedde omtrent ten acht uuren met een Arabische moor die my
door den heer vice-consul was besteld, doch met wien ik niet een woord kon spreeken
vermits hy geene andere taal verstond als d’Arabische. Wy toogen omtrent twee
uuren lang door een zandige vlakte, afgeperkt met eenige groote hoopen steenen om
den weg te konnen bekennen.

Ontmoeting met eenige Arabiers
Hier wierd ik door vier Arabiers aangesprooken, waarvan twee mynen Moor
vasthielden, en een van de andere twee myn muyl
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by den toom greepen, betoonende geld te willen hebben. ‘k Haalde dan metterhaast
een pistool van onder myne kleederen vandaan en plantte het op dengeen die myn
muyl by den toom had; van wien ik, zohaast hy de tromp zag, schielyk wierd
ontslagen. + De andere weeken ook terstond af en bleeven verbaasd + staan. Deze
lieden waaren te voet en hadden niet als stokken, onder met lood gevuld gelyk by
hen gebruykelyk is, waarmede zy zich heel wel weeten te verdeedigen. Dus verzet
+
, een weinig van my af staande, terwyl ik het pistool nog in de hand hield, gaven zy
– met vry meerder beleefdheid – te kennen dat ze kaffirs waaren, dat is te zeggen
‘lieden die de weegen beveyligen’, waarvoor hen van yder mensch een para, ruym
zoveel als een stuyver, toekwam.[BA/124] ‘k Gaf hen dan ‘tgeen zy eyschten, waarop
zy my een behoudene reys wenschten.

[Tocht langs de kust naar Alexandrie]
Uit deze zandige vlakte komt men aan de zeekant; langs dewelke heen rydende, krygt
men Alexandrien welhaast in het gezicht. Hier overviel my de honger, weshalven ik
het hert wat meende te sterken, en den Moor die my geleydde en de voorraad by zich
had, zulks met teekenen te kennen gaf. Hy antwoordde op de zelve wys en deed my
zoveel verstaan, dat ik noch wat moest wachten, wyzende my de plaats daar wy
konden rusten. Deze lag achter een heuvel, waarom ik – wat hy ook mocht wyzen
en beduyden – zyne meening niet al te wel kon verstaan en noch wel een maal of
twee van den muyl wilde om slegts op de grond neder te gaan zitten spyzen.
Eyndelyk kwamen wy, omtrent den middag, ter plaatze daar wy moesten wezen,
zynde een han of ‘herberg’, by de Arabiers maddie geheeten. Hier word men met
een schuytje overgezet, vermits er een arm van de zee vloeid die zich een einde-wegs
landwaarts in verspreid. + In een ogenblik was de schuyt met bruynvisschen omringd,
welke in het water lagen en speelden.

Visch daar de botarga van gemaakt word
Aan deze oord word een menigte van zekere vis gevangen, lang en smal, dog egter
wel zo breed als by ons de snoek. Deze word geopend en de kuyt daaruit genomen,
welke toebereyd zynde de batarga is, die van daar allerwegen heen werd gevoerd.
Men eet ze aan schyfjes gesneden, op de zelve manier als de cavejaar; ook wel droog
met een weinig brood. Zy word voor heel lekker gehouden, gelyk ze ook inderdaad
is. Wanneer men dezelve tracht te bewaaren, legd men elke kuyt byzonder + in wasch,
en aldus kan men ze met zich voeren daar men begeerd. Anders is ze de myt
onderworpen, + gelyk ik by ondervinding geleerd heb.
+
+
+
+
+
+

en meteen bij het zien van het wapen liet deze af
verbouwereerd
geheel uit hun gewone doen gebracht
Bahra el Idku.
afzonderlijk
anders is ze het prooi van insecten
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[Vervolg van de tocht langs de kust naar Alexandrie]
Zohaast als wy over dat water gezet waaren, reeden wy een stuk weegs langs de
zeekant – daar ik nog eenige wrakken van verongelukte scheepen zag leggen – en
vervolgens door het zand landwaart in rydende, sloeg my de weerschyn van de grond,
door de straalen der zon brandende heet geworden, als een vlamme vuurs tegen het
aangezigt. Ondertusschen reed ik al voort, dog voelende na een wyl dat het my begon
te smarten, wierp ik een floerze neusdoek + over het hoofd en het gezicht, gelyk
degeenen die zich voor dit verbranden zoeken te behoeden, gewoon zyn te doen.
Maar de nieuwsgierigheid om het land te bezien, en d’aangename wind die my, langs
de zeekant rydende, vry wat verkoeld had, deeden my deze voorzorg al te laat in ’t
werk stellen.

Komst te Alexandrien
Ook had ik gantsch geen gedachten dat ik zodanig gesteld zoude zyn geweest, als ik
wel bevond, wanneer ik, des naamiddags ten vier uuren te Alexandrien gekomen,
op het zeggen van twee Engelsche koopluyden (welke ik ten huyze van den heer
consul der Engelsche en Hollandsche natien, aan wien ik my terstond op myne komst
ging richten, aantrefte) my voor de spiegel stelde. Ik schrikte voor

+ een dunne wollen of zijden omslagdoek
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myn eygen gedaante, want ik was t’eenemaal onkenbaar geworden, en myn trony
zo rood als een kool vuurs. Behalven dat my ook noch de oogen zo misselyk + en
verwilderd in ’t hoofd stonden, dat ik een gantsch ander mensch scheen te wezen.
Doch had het hier nog by gebleven! Maar na eenige dagen begon ik, niet zonder
groote smerte, te vervellen. En dit duurde zo lang, totdat die gantsche verbrandheid
van het aangezicht afgegaan was om plaats te maaken voor een andere + die zich, na
ruym dartig dagen eerst, op een behoorlyke wyze vertoonde.

XLIIIe Hoofdstuk.
Beschryving van de stad Alexandrien en ‘tgeen daar omtrent gelegen
is.
Kolom van Pompejus
Eer ik tot de beschryving van de stad Alexandrien kome, moet ik den leezer de kolom
van Pompejus vertoonen. Een gevaarte ‘tgeen, na verloop van zo veele eeuwen, noch
overeind staat. Deze kolom, welke men gelooft door Caesar opgerecht te zyn tot een
gedenkteeken der overwinning die hy op Pompejus behaalde, staat ruim tweehonderd
schreeden van de stad op een hoogte of heuvel.
Den 12den juny reed ik met een janitzar en drogeman derwaarts om deze beruchte
oudheid + te bezigtigen en er een afteekening van de maaken (gelyk ik ook daar ter
plaatze deed van de stad zelve) welke ik na eenige dagen voltoyde. Zy vertoond zich
als op No 96 gezien kan worden.

Alexandria

+ onnatuurlijk.
+ Scil. huid.
+ dit befaamde voorwerp uit de oudheid
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Wat de kolom belangd, zy staat op een vierkant pedestaal van zeven of acht voeten
hoog, welkers breedte zich van de eene hoek tot d’andere tot veertien Rynlandsche
voeten uitstrekt, en rust dit pedestaal op een vierkantig onderwerk, omtrent anderhalve
voet hoog en twintig breed, van verscheydene steenen tezaamen gestelt. + Het lichaam
van de kolom zelve bestaat uit een eenig stuk ‘tgeen zommige willen graniet te zyn,
en andere dat het een past + of zeker soort van cement zou wezen die allengskens de
gedaante van steen aanneemt. Voor my, ik geloof dat het een levende steen + is.
Immers voorzoveel ik heb konnen bespeuren. En indien dit de waarheid is – gelyk
er de meeste er niet aan twyffelen – heeft men een reden om zich te verwonderen,
hoe men zodanig een brok steens heeft weeten op te rechten. Want ik bevond de
hoogte te zyn negentig voeten Rynlandsche maat; en de dikte kan met zes mannen
niet omvademd worden, zynde van my bevonden acht-en-dertig voeten dik te zyn.
+
Bovenop staat een cierlyk kapiteel, geëvenaard na de zwaarte van de kolom, doch
van een byzonder stuk gemaakt.

Onnoselheid van eenige Arabiers, ziende den auteur met teekenen bezig

+ De genoemde maten in deze zin zijn (afgerond) respectievelijk 2,20 m; 2,50 m; 4,40 m; 0,50
m; 6,30 m.
+ pasta, gekneed en verhard mengsel
+ rotssteen
+ De genoemde maten in deze zin zijn (afgerond) respectievelijk 28,25 m; 11,95 m.
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Terwyl ik bezich was de stad af te teekenen, kwam zich een caravane omtrent my
nederslaan, met menigte van tenten, op de wyze als in de afbeelding te zien is. Straks
zonderden zich eenige Arabiers van dezelve af om de kolom te bezigtigen. En
beschouwende meteenen ‘tgeen ik deed – want men hoeft het hier niet verborgen te
doen, ter oorzaak het een vervallene plaats is waaromtrent de Turken geen achterdocht
hebben – vraagde een uyt den hoop die my en myn werk het aandagtigste gezien
had, aan d’anderen of zy wel konden bezeffen wat ik deed? Waarop ‘neen’ zynde
geantwoord, zeide hy (wyzende met de vinger aan het voorhoofd) dat ik een perzoon
van groot verstand moest zyn, en dat ik daar bezich was met eenige karacters te
maaken waardoor
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ik zouw konnen uitvinden waar de verborgene rykdommen onder de puynhoopen
lagen, om dezelve (als ik er de gelegentheid bekwaam toe vond) van daar te haalen.
Ik vraagde den drogeman, zohaast als d’Arabiers vertrokken waaren, hoe zy het zo
druk hadden gehad, en verstaande wat hun gevoelen van my was, voerde ik hem
tegemoet dat het my moeide, dat ze zich niet beeter op het waarzeggen verstonden.
+

Gezicht van het inkomen van Alexandrien afgebeeld; Paleys van Cleopatra
Een dag of twee daarna teekende ik een gezicht binnen de stad om het inkomen van
Alexandrien, ter zyde, door de vervallene muuren en toorens te doen zien, verbeeld
onder No 97.

Alexandria

+ repliceerde ik dat ik vervelend vond, dat zij niet beter konden waarzeggen
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Hier vertoond zich de volle zee, benevens de twee kasteelen, het een ter rechter- en
het ander ter slinkerzyde, aangewezen met de letters A. B. Deze kasteelen leggen zo
vlak tegenover malkanderen, dat (na my gezegd wierd) wanneer ze tegelyk schieten,
de kogels bywylen, komende d’een d’ander te ontmoeten, in stukken vliegen.
Men ziet hier ook noch aan de zeekant d’overblyfsels des paleys van Cleopatra,
welke (voor zover er noch eenige stukken en brokken van vertrekken en zaalen van
overig zyn) genoegzaam te kennen geven dat het een pragtig gebouw moet zyn
geweest. ’t Word aangeweezen met de letter C.[BA/125]

Naald met hieroglyphische figuuren
Niet ver van dit paleys staat een obeliscus of naald, betekend met hieroglyphische
karacters, gelyk men ze hier verbeeld ziet op No 98 van de zyde daar ik ze met alle
de figuuren, even als + ze zich op de naald vertoonen, met het uiterste geduld heb
afgeteekend.[BA/126] Alleenlyk zyn er onderaan twee of drie karacters die zich
onvolmaakt vertoonen, buyten twyffel by verloop van tyd zodanig afgesleten zynde.
‘k Heb ze zodanig verbeeld als ik ze heb gevonden. Want niet wetende wat deze
teekenen beduyden, heb ik er – evenals ontrent al het overige – noch af noch toe
willen doen, en d’uitlegging gelaaten aan die zich des verstaan, indien er anders
zodanige te vinden zyn. +

+ juist zoals
+ die verstand hebben van deze materie, als zulke mensen al te vinden zijn.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

Obeliscus

Veele zullen zich verwonderen, ziende dat de figuuren zich bovenaan zo groot en
duydelyk vertoonen als beneden, maar dewyl deze teekenen weleer voor een schrift
dienden, zullen ze ongetwyffeld, na de maat der hoogte, grooter gemaakt zyn om
met het zelve gemak geleezen te konnen werden. Hoewel ik maar één zyde van deze
naald verbeeld heb, moet men niet denken dat de drie andere zyden glad en effen
zyn. Ze zyn altemaal met karacters en vreemde figuuren beteekend, en het moeid
my aan myn eygen verzuym te wyten te hebben, dat ik ze den leezer niet aan alle
kanten kan vertoonen.[BA/127]

Andere zodanige naald
Benevens deze naald ziet men noch een andere van de zelve gedaante, en die zeekerlyk
ook van de zelve hoogte geweest zal zyn. Doch hy legt ter neder, en men kan ze maar
ontrent ter lengte van tien voeten + bekennen, zynde het overige meestendeel onder
de aarde bedolven. [BA/128] De steen daar beyde deze naalden af gemaakt zyn, heeft
groote overeenkomst met die der kolom van Pompejus.

Paleys van Cleopatra afgebeeld
Om het paleys van Cleopatra te beter voor oogen te stellen, teekende ik hetzelve van
boven een benevenstaande vervallene toorn, even als het zich van daar vertoond, ten
deele in de zee gestort, met menigerhande stukken van kolommen etc., gelyk op No
99 aangewezen word. Daar zich ook de gemelde naald by vertoond, mitsgaders een
der heuvelen binnen de stad gelegen, hoedanige twee zich daar van de puynhoopen
op malkanderen hebben gezet.
+ Ca. 3,15 meter.
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Palatium Cleopatrae

Muuren en toorens; Menigte van fraaye ruïnen
De muuren van deze stad zyn verwonderlyk en doen zich, niettegenstaande dat ze
ten meerendeele verwoest leggen, noch zo prachtig op, dat er geene ter wereld by
komen te haalen. Niet minder moet men verzet + staan over de zwaare vierkantige
toorens, omtrent tweehonderd schreeden ver van malkander

+ zeer verbaasd
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gebouwd om dezelve te verdedigen.
Doch zo de uyterlyke gedaante de aanschouwers in verwondering trekt, d’inwendige
verdiend geen minder opmerking. ‘k Heb in eenige geweest en by die gelegentheid
gezien dat ze altemaal op een onderscheydentlyke manier gebouwd zyn. Waarom ik
er hier drie afbeeldingen af geef, gelyk op No 100, 101 en 102 gezien kan worden.

Turrium Interior Aspectus

Turrium Interior Aspectus
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Turrium Exterior Aspectus

Zy hebben doorgaans twee gewelven boven malkander, yder ondersteund door eenige
kolommen, in het middenperk in de grond staande. Welke, hoewel ze in elk vertrek
verscheyden van maakzel zyn, echter niettegenstaande deze ongelykheid hierin
overeenkomen, dat ze altemaal met een put of waterbak voorzien zyn, gelyk ik er
een verheven boven de grond heb afgebeeld op No 100 aan de rechterzyde, ten einde
van een afgebroken stuk muurs. In de laatste die ik bezichtigde, en op No 102
verbeeldde, vond ik de kolom in het midden van een menigte stukken even als ronde
schyven op malkander gezet, waaromheen weleer een wenteltrap heeft geloopen,
daar men noch eenige overgeblevene trappen van ziet.
Yder dezer toorens, welke gantsch bovenop een vlakte van meer als twintig treeden
+
hebben, zou een goed getal van manschap konnen bergen, en men heeft gewisselyk
in voorige tyden een groot geweld uit dezelve konnen doen. Want de muuren zyn
ettelyke voeten dik en rondom voorzien met schietgaaten die zich van binnen wyd
uitstrekken en van buyten naauw toeloopen, gelyk ze zich in de eene, op No 100
afgebeeld, vertoonden. ’t Is jammer dat er de hand niet aan gehouden is. Want
inderdaad, zo veele toorns als er rondom de stad staan, zo veele byzondere vastigheden
moeten er eertyds geweest zyn.
‘k Heb nergens zo veele fraaye ruïnen gezien, want men ontmoet er aan alle kanten,
en men kan zich naauwlyks omwenden of het oog vald op d’eene of d’andere. Uit
twee derzelver, op No 103 en 104 verbeeld, kan men eenigermaaten van de overige
oordeelen.

+ Versta: stappen.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

Viste nell Alexandrie

Tegenwoordige staat van Alexandrien; Kerk van S. Marcus; Kerk van S.
Catharina
Wat belangd den tegenwoordigen staat van de stad Alexandrien, zy is van binnen
meest woest en onbebouwd, hebbende maar eenige huyzen die bewoond
worden.[BA/129]
Men ziet hier noch de kerk van S. Marcus, welke de Koptische Christenen in bezit
hebben. + ’t Is voor dezen + een groote kerk geweest, doch tegenwoordig maar een
kleyne ronde kapel, om zo te spreeken. Men toond er noch eenige der oude trappen,
mitsgaders een gedeelte van den predikstoel daar den evangelist Marcus op gepredikt
+ In 1482 waren dat nog de jacobieten.
+ vroeger
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zoude hebben. Hy staat byna noch in zyn rondte + en is van buyten bekleed met
steenen van verscheydene koleuren.
Ook ziet men in deze kerk noch een stuk schildery (na men voorgeeft door St.
Lucas gemaakt) verbeeldende den aardsengel St. Michiel. ’t Is een halve figuur met
een zwaard in de hand, geheel ouderwets, daar gantsch weinig konst in steekt, gelyk
– buyten de schakeering der verwen – uit No 105 afgemeten kan werden.[BA/130]

Behalven dit stuk schildery – daar men mogelyk weinig achting voor zoude hebben,
indien het den naam niet had van door den evangelist Lucas geschilderd te zyn –
toond men een altaarstuk, vry fraaier gemaakt en door een Franschen consul voor
ettelyke jaaren uit Christenryk aldaar gebracht. ’t Verbeeld Maria met onzen
Zaligmaaker. In deze kerk heeft het lighaam van St. Marcus, de eerste patriarch van
Alexandrien, en aldaar gemarteld in het jaar na de geboorte van onzen Heyland
vier-en-zestig, gerust ter tyd toe, dat eenige Venetiaansche kooplieden op hunne
wedertogt uit het Heilige Land het na Venetien hebben gevoerd.
Men bracht my ook in de kerk van St. Catharina, daar alsnoch de pilaar bewaard
word waarop haar

+ Versta: in zijn ronde vorm, zijn ronde uiterlijk.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

240
het hoofd zoude zyn afgehouwen. Hier zag ik veele oude schilderyen, en onder
dezelve eenige die redelyk wel gemaakt zyn.

Arabisch speeltuig
Ik teekende alhier mede een Arabische Moor om te doen zien het instrument daar
zy op speelen. ’t Geschied met een stukje leer ‘tgeen zy tusschen de vingeren hebben,
waarmede zy over de snaaren heen stryken, ‘tgeen No 106 verbeeld.

Menigte van waterbakken
Het aanmerkelykste ‘tgeen men in – of, om beter te zeggen – onder deze stad heeft,
zyn de waterbakken die er in zulken menigte zyn, dat het meeste gedeelte van
Alexandrien op kolommen staat, rustende het gewelf – ‘tgeen eygentlyk de grond
van de stad is – op dezelve. Deze bakken werden gevuld door middel van een kanaal,
‘tgeen buyten de poort van Rozette is, en omtrent een vierendeel myls van de stad
zyn water ontfangs uit de khalits van Cleopatra + die hetzelve ten tyde der
overstrooming uit de Nyl derwaarts voerd. Daar word geen ander water te Alexandrien
gedronken, en derhalven zyn er deze bakken, welke altemaal door een vernuftige
vond + gemeenschap met het gemelde kanaal hebben, van een groote noodzaaklykheid.

Poorten; Havens
+ Het door Cleopatra aangelegde water-riool. Cf. folio 208 over de khalits in Cairo.
+ vondst, uitvinding
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Men teld te Alexandrien zes poorten, doch drie van dezelve werden maar gebruykt,
blyvende de drie andere geslooten. Drie havens maaken deze stad ook aanzienlyk.
Maar d’eerste, die den naam van de ‘Oude Haven’ voerd en tamelyk groot is, word
weinig gebruykt, ter oorzaak dat de schepen al te veel moeyte hebben om erin te
komen. Deze haven is ten wederzyden voorzien van een goed kasteel met een kloeke
bezetting,
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welke de vyandlyke schepen belet te naderen.
De twee andere havens leggen hoogerop, d’eene ter rechter- en d’andere ter
slinkerzyde van een kleyn eylandje ‘tgeen er de scheyding af maakt. Dit eylandje
was eertyds verder van het vasteland (daar het tegenwoordig met een brug van ettelyke
boogen aangehegt is) afgelegen en wierd toenmaals Pharos of ‘Baak’ genaamd. Het
strekt zich een goet stuk weegs in zee, en diend tot een kruydmagazyn van den
Grooten Heer, ‘tgeen alhier in een zwaare vierkantige toorn, staande omtrent in het
midden van het eyland, bewaard word.
Aan het eene eynde van hetzelve ziet men ook noch een kasteel, voerende de naam
van de ‘Baak’ – de Franschen noemen het Farillon – ‘tgeen men zeggen wil gelegen
te zyn ter zelver plaatze daar zich eertyds de berugte vuurbaak vertoonde, welke voor
een van de zeven werelds-wonderen wierd gehouden.
Van de gemelde twee havens welke door dit eyland van malkanderen werden
gescheyden, diend de eerste (die wel de veyligste, maar de ondiepste is) niet als voor
de galeyen. In de andere, de ‘Nieuwe Haven’ geheten (die vry grooter en dieper is)
loopen de schepen, welke aldaar beschermd worden door het gemelde kasteel, en
noch een kleynder ‘tgeen aan de overzyde gelegen is.

Tolhuys; Groote koopvaart
Op den oever van de groote haven heeft men het tolhuys, en by hetzelve eenige
andere wooningen. Dezen tol werd door den Grooten Heer verpacht en kan hem een
schoone somme gelds opbrengen. Want daar is een gestadige aankomst en afvaart
van schepen te Alexandrien. Terwyl ik er my bevond, kwam er den 17den juny een
Engelsch koopvaardyschip, den 18den vyf galeyen van Constantinopolen, den 19den
vertrok een Engelsch schip na Livorno, den 23sten arriveerde een Fransch schip van
Marzeille, den 26sten noch een Franschman, den 27sten twee Fransche schepen, den
30sten dito een bark, en vertrok een Engelsch schip etc.
Elke natie heeft er ook gemeenlyk haaren onder-consul. By myn tyd was er een
Messinees, die het voor de Engelsche en Hollandsche natien waarnam. De Franschen
hadden er mede den haaren, gelyk ook de republycq van Venetien.

Grotten en holen buyten de stad; [Nutteloos bezoek bij de aga]
Buyten de stad heeft men een menigte van grotten en holen, welke mogelyk ten
meerendeele begraafplaatzen geweest zullen zyn.
Eer ik van Alexandrien scheide, moet ik er ook dit byvoegen, dat ik den 6den july
’s morgens door den aga ontbooden wierd om voor tolk aan een Nederlander te
dienen. Maar toen ik daar kwam, wierd my gezegd dat de zaak al verrigt was, en
noyt heb ik konnen te weeten komen voor wien men my gebruykt wilde hebben.
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XLIVe Hoofdstuk.
Vertrek van Alexandrien. Sober geryf in een herberg. Ontmoeting met
eenige Arabiers. Wederkomst te Rozette, van waar den auteur na
Damiaten meende te gaan. Wederkomst te Kairo etc.
Omtrent een maand met het bezichtigen van Alexandrien versleeten hebbende, was
ik van meening my te water weder na Rozette te begeven, zo + omdat ik daar over
land was gekomen en eenen weg niet geerne tweemaal wilde doen, als omdat men
drie ryksdaalders voor een janitzer moet betaalen wanneer men het over land neemt.
Maar de wind was my eenige dagen zo tegen, dat ik er geen kans toe zag, weshalven
ik het dan over een anderen boeg moest wenden. En dewyl men gehouden is ten dien
eynde een teskre of ‘pas’ te nemen, alzo men zonder dezelve niet uit de stad mag
vertrekken, deed ik er my een voor de waarde van omtrent een Hollandsche gulden
bezorgen.
Ik zag ook om twee muylen te bespreeken, teneynde des morgens voort te geraaken,
doch bevindende dat ik die niet kon bekomen (ter oorzaak dat ze altemaal geprest +
waaren om eenig geld aan den bassa van Kairo te brengen) was ik genoodzaakt my
van ezels te bedienen, van dewelke ik er drie gereed liet maaken: twee voor my en
de ezeldryver, en een voor de janitzer die my tot aan Rozette moest geleyden.

Sober geryf in een herberg
Den 9den july, een uur voor den middag, reeden wy ter poort uit, en kwamen ’s
namiddags ontrent drie uuren aan de plaats daar men overvaart, waaraf ik hiervoor
heb gesprooken. Terstond op den aankomst koft ik eenige visschen, maar toen men
dezelve zoude bereyden, was er geen hout te krygen om vuur te maaken. Wy wisten
dan geen ander middel uit te vinden (dewyl er niets by der hand was) als eenige
beestendrek, in de zon gedroogd, op te zoeken, daar wy zo snedig mee te werk tegen,
+
dat wy in ’t kort gezoden en gebraaden visch kregen.
Maar waarlyk, de janitzer verdiende de kost met zyn gestadig blaasen, want dit
vuur wilde geen vlam houden, en als men het maar een ogenblik liet leggen was het
aanstonds t’eenemaal gedoofd. De visch gebraaden zynde deed ik er de huyd af, of
+
er ook mogelyk eenige stank van ons vuur ingetrokken mogt wezen, doch ik weet
niet of het wel noodzaakelyk was, zynde de appetyt zo goed, dat ik het misschien
niet eens geproeft zoude hebben.
’s Morgens, met den dag, sloegen wy weder op weg + in gezelschap van tien of
twaalf perzoonen, maar omtrent negen uuren verlieten ons de meeste, alzo zy na een
anderen oord reisden, en bleven ons alleenlyk twee Arabiers by, zulks dat wy nu vyf
sterk waaren.

+
+
+
+
+

zowel
opgevorderd
waarmee wij zo effectief te werk gingen
voor het geval dat
begaven wij ons weer op weg
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Ontmoetinge met eenige Arabiers
Ongevaar een uur laater zagen wy vyf Arabiers te paard, met lange werp-lanssen,
aankomen. Omtrent de voorste van welke naderende sprong myn janitzer, + gelyk
ook myne byhebbende Arabiers van hunne ezels, en kwamen my by den rok trekken,
roepende als verschrikte menschen (gelyk zy inderdaad waaren):’Arabiers, Arabiers!’
Ik sprong dan ook metterhaast van den ezel, en na de zeekant wykende rukte ik
een pistool van onder de kleederen en hield het op de voorste twee, zynde de drie
anderen noch wel vyftig schreden van ons. Zy, ziende ons dus aan de zeekant
geposteert, hielden zich op den weg en zeyden dat ze caffirs + waren, waarop ik –
door mynen janitzer die de Italiaansche taal verstond – liet antwoorden dat ik niemand
vertrouwde, en dat, wie zy ook mogten wezen, zy hunnen weg konden vervorderen
zonder nader

+ En toen de voorste van hen zowat genaderd was
+ Wegbeveiligers en tolgaarders. Zie de desbetreffende aantekening bij folio 236.
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te komen, of dat ik den eersten die zich daartoe verstoutte, van het paard zoude
lichten.
Ondertusschen naderden ook d’andere drie en zeyden tegen malkanderen (gelyk
de janitzer my vertolkte) dat ik een groot koopman was, mogelyk omdat ik een
janitzer en drie Arabiers by my had, waaraf ik de twee by geval had ontmoet. Maar
of zy niet moeds genoeg hadden om ons aan te doen, dan + of het geen rovers waren,
is my onbekend. Immers wy zagen er hen voor aan, en ik was verheugd (hoewel ik
het zo licht niet meende te laaten glyen +) dat ze dus, zonder moeyte + voortgingen.
d’Arabiers ondertusschen konden zich naauwlyks van hunne vrees herstellen, en
de janitzer zelve had byna de doodverw al gezet. + Ik bestrafte hunne bloodhertigheid,
zeggende onder anderen dat de Franken, als ze geweer by zich hadden, zich noyt
lieten verschrikken; en tegen den janitzer dat hy, die my tot Rozette moest beveyligen
(waarvoor ik te Alexandrien drie ryksdaalders had moeten geven) beter van wapenen
en inzonderheid van moed voorzien behoorde te wezen. Dat het een schande voor
een dienaar, en soldaat, van de keyzer was – die het ontzag allerwegen met zich
voerden – zich omtrent de bloote + ontmoeting van eenige Arabiers zo lafhertig te
toonen etc.
Zulke helden bewyzen zich de janitzers dikwils in dusdanige gelegentheden,
wanneer men zoude hoopen by haar hulpe te zullen vinden als er tegens overlast van
roovers of geweld-dryvende Turken yts te doen zoude zyn. Hoewel men niet kan
ontkennen dat er ook onder gevonden worden, die moeds genoeg hebben om ymand
onder d’oogen te zien, gelyk ze dan haar + ook in ’t veld gewoon zyn als wakkere
luyden te draagen.

Wederkomst te Rozette, van waar den auteur na Damiaten meende te
gaan
Als wy dan de gemelde Arabiers een goed stuk weegs van ons af zagen, stegen wy
weder op d’ezels, vervolgden onzen weg, en kwamen omtrent de middag tot Rozette.
Hier vervoegde ik my nogmaals ten huyze van den heer vice-consul, van meening
des anderendaags na Damiaten te vertrekken, vermits ik onderrecht was dat van
Rozette zo wel barken na Damiaten als van Kairo + gingen. Maar ik bevond het
onwaar, en, zynde het hier te lande al te onveylig te reyzen (voornamentlyk zonder
gezelschap) zag ik my genoodzaakt weder na Kairo te keeren.
Dit geschiedde den volgenden morgen, met een goede wind die ons bybleef en
een braaf eind heen deed vorderen. Des nachts geraakten wy weder op de gewoonlyke
droogtens, daar wy op bleeven zitten tot ’s anderendaags morgens ten acht uuren,
+
+
+
+
+
+
+

om ons aan te tasten, dan wel
passeren
zonder problemen te veroorzaken
was bleek als een lijk geworden.
simpele
zich
dat vanuit Rosette net zo goed barken naar Damiëtte gingen zoals dat ook vanuit Kairo het
geval was
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wanneer wy met dezelve wind weder voortgingen. En aldus kwamen wy den vierden
dag, een uur voor zonnenondergang, weder te Boulak.
Hier bragt ik myn goed in de dougana of de ‘tol’, en hebbende – met groote moeyte,
ter oorzaak dat het zo laat was – een ezel gekreegen, reed ik op een volle galop na
Kairo. Zulks dat den ezeldryver, aan wien ik dubbeld loon had beloofd, genoeg te
doen had met het beest te volgen. Dese spoed was ten deele een uitwerking van de
vrees voor de roovers, welke de wegen by avond en ontyden geweldig onveylig
maaken, en ten deele van dat ik my niet zeer wel bevoelde, hebbende den gantschen
dag geen brood geproeft. Weshalven ik dien nacht gerust wenschte te slaapen, en te
nuttigen ‘tgeen my dienstig mocht weezen, alzo ik des morgens, gelyk hierboven
gezeyd is, na Damiaten meende te vertrekken.

Wederkomst te Kairo
Ik kwam dan met den donkeren avond weder ten huyze van den heer consul – geheel
onverwacht – wien ik, na wel verwelkomd te zyn, myn wedervaaren verhaalde. En
na wel onthaald te zyn op ’t avondmaal, begaf ik my te rust, met hoop van, daardoor
verkwikt zynde, ’s anderendaags myne reize te zullen konnen vervolgen, gelyk my
dan ook gelukte.
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Boek III
Palestina en Libanon

XLVe Hoofdstuk.
Tweede vertrek van Kairo. Komst te Damiaten. En vertrek van daar na
Jaffa. Onkunde van het Egyptische zeevolk. Komst te Jaffa, en
byzonderheden van deze plaats. Gewoonte omtrent de pelgrims, die te
Jaffa koomen, om na Jeruzalem op te trekken. Andere byzonderheden
van Jaffa, enz.
Tweede vertrek van Kairo
Nadat ik dan des anderendaags morgens, ten tweeden maale, afscheyd van den heer
consul genoomen had, trad ik den veertienden dag van de maand july wederom te
scheep, om my na Damiaten te begeeven. Op deze reys leed ik veel ongemak door
de groote hitte, vermits wy geduurende eenige dagen weinig wind gevoelden. Den
16den kwamen wy te Simmenout, ’tgeen ter halver weg werd gereekend, en na den
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middag tot aan Mansoura, heel vermakelyk gelegen aan de oostzyde van den Nyl.
Deze stad strekt zich in lengte, heeft negen of tien toorens en reedelyke fraaye huyzen,
bezet met geboomte.

Komst te Damiaten en vertrek van daar na Jaffa
Van hier kwamen wy den 17den des morgens ten acht uuren te Damiaten; wanneer +
ik aanstonds ging vernemen na gelegentheid + om my na Jaffa te konnen vervoegen.
Ik vond ook dezelve, en maakte verding + met den kapitein wegens + de vragt,
voorziende my wyders + van alle noodige voorraad, om des anderendaags morgens
ten zeven uuren te vertrekken; dit geschiedde met een barkje waar mede ik my de
rivier af tot aan het dorp van de bogas liet brengen. Hier trad ik over in een vaartuyg,
zynde een smibekkien; doch wy konden dien dag ter oorzaak van de al te heevige
wind niet uit komen. Den 19den des morgens, nadat de tollenaars alles bezichtigd en
ten naauwsten onderzocht en wy onze meeste goederen in een kleynder vaartuig
gedaan hadden om te beeter over de bogas, of droogtens, te konnen geraaken,
begonden wy ten tien uuren voortgang te maaken, stootende ondertusschen verscheyde
reyzen aan de grond; en eer wy, buyten leggende, onze lading weder in hadden,
bestaande meestendeel in ryst, wierd het twee uuren na den middag. Thans + lichteden
wy het anker met een gewensten wind, waardoor wy in korten tyd het land, vermits
het zeer laag is, uit het gezicht verlooren. ’s Nachts kreegen wy een weinig stilte, die
ons tot des anderendaags ’s middags bybleef, wanneer + de wind weder begon te
wakkeren, ‘tgeen hand over hand toeneemende, riepen onze matroozen voor
zonnenondergang dat ze het land van Jaffa zagen.

Onkunde van het Egyptische Zeevolk
Ondertusschen hadden wy in dien tyd geen land gezien, waarover ik my zeer
verwonderde, alzo + ik onderrecht was dat men gestadig, zonder eenig gevaar, langs
hetzelve heen zeyld; maar gewisselyk zal de laage gelegenheid + hier d’oorzaak van
geweest zyn. In den avondstond zaagen wy vuur branden, ’tgeen de schipluiden
meenende tot Jaffa te zyn, zetteden zy ’t daar recht op aan en lieten er des nachts het
anker voor vallen; maar zohaast als men den volgenden morgen de voorwerpen kon
onderscheyden, bevond men voor een andere plaats te zyn, zynde door d’onkunde
van deze elendige zeelieden Jaffaeen groot stuk weegs voorby gezeyld. Voor
zonnenondergang wierd de koers dan weder terug gezet, doch vermits wy nu
meestendeel in de wind hadden, was het om zyn geduld te verliezen, alzo men ’s
daags tevooren al tot Jaffa had konnen zyn. Maar op
+
+
+
+
+
+
+
+
+

waarna
gelegenheid
overeenkomst
betreffende
voorts
vervolgens
waarna
omdat
ligging
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deze wys vaart men gemeenlyk als men hier omtrent genoodzaakt is zich te water
ergens heen te begeeven. Eyndelyk, tegen den middag, zynde den 21den van de maand
july, wierd het anker voor de genoemde plaats, weleer onder de naam Joppe bekend,
geworpen.

Komst te Jaffa
Ik trad aanstonds te land, en, zynde myn goed door die + van den tol bezichtigd,
vervoegde ik my volgens de gewoonte aldaar na het huys van de paters, daar men
door den huysbewaarder werd gediend. Twee dagen voor myn komst waaren vyf
derzelve na Jeruzalem opgetrokken, zulks dat ik er niemand vond als den gemelden
huysbewaarder.
Zoals wy het anker in de grond hadden geworpen, leggende voor Jaffa, teekende
ik deze plaats, uit de bark, gelyk ze zich van de zeekant opdoed en op No 107 gezien
kan worden. + Mitsgaders + ook noch een gezicht te land, van de slinker zyde
aankomende, strekkende zich langs den oever en verbeeld onder No 108.

Ioppe

+ de beambten
+ De toelichting op gravure nr. 107 volgt na nr. 108.
+ bovendien

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

Deze plaats, weleer een tamelyke stad, is tegenwoordig van gantsch geen belang en
er niets in zyn geheel meer van overig. Zy legd aan de zeekant tegen het gebergte
aan en vertoond zich in een zeer soberen staat. Een stuk wegs in het water ziet men
nog veele groote brokken van oude gebouwen uitsteeken die zich in het rond strekken
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en als een haven voor de kleyne vaartuygen dienen, aangewezen met de letter A. Ter
slinker zyde, ten deele in zee, staat nog een gedeelte van een ouden zwaaren toorn,
geteekend met B, en boven op het gebergte een groot ouderwetsch kasteel, te zien
onder de letter C. Het huys daar men gelogeerd is, staat aan de zeekant en werd alhier
aangewezen met de letter D. Aan de landzyde ontmoet men noch verscheyde ruïnen.

Gewoonte omtrent de Pelgrims die te Jaffa komen om na Jeruzalem op
te trekken
Zohaast als hier ymand is aangekomen, doed men het tot Rama aan de paters weten,
van waar men dan, eer men vermag op te trekken, ordre van Jeruzalem moet
afwachten, ten welken eynde de paters van de laatstgenoemde plaats dit huys hier
uytdrukkelyk houden. Den volgenden morgen wierd er dan na gewoonte ymand te
Rama gezonden om kennis te geven dat er een pelgrim (aldus worden ze hier altemaal
genoemd) aangekomen was en verwachtte afgehaald te worden. Maar dewyl + den
aga die het gebied + hier voerde, na Gaza was vertrokken, vond ik my genoodzaakt
zyne wederkomst af te wagten, ’tgeen myne reys maar een dag of twee vertraagde.
Want den 24sten kwam men my aanzeggen dat hy terug was gekomen en dat ik kon
optrekken, mits betaalende de gewoonlyke somme van het hoofdgeld, bestaande in
veertien ryksdaalders, alhier tot een tol gesteld voor yder vreemdeling die er aankomt
om na Jeruzalem te gaan. Want Jaffa is ten dien opzichte de naaste zeeplaats en werd
derhalven voor de haven van het Heilige Land gehouden. Dergelyke somme moet
men ook betaalen als men weder van Jeruzalem vertrekt, en van deze penningen
trekken de drogemans of tolken der paters de helft, waarvoor zy gehouden zyn u van
een paard te verzorgen en te Jeruzalem te geleyden en, in de wedertocht, van
Jeruzalem herwaards.
Voor dezen, of nog voor weinige jaaren, moesten de drogemans van het klooster,
eer men na de gemelde stad optrok, de pelgrims drie dagen spyzigen, doch vermits
zy tegenwoordig gemeenlyk by de kooplieden of by de paters huysvesting konnen
nemen, is dit gebruyk allengskens achtergebleven; zulks dat zy het geld nu alleen
maar genieten voor het opbrengen na Jeruzalem. Maar alvoorens van dezen optocht
+
te spreeken moet ik nog yts van Jaffa of Joppe zeggen.

Andere byzonderheden van Jaffa
Het huys ’t geen de paters alhier hebben, zegd men geweest te zyn dat van Simon
den lederbereyder, of immers ter zelver plaatze te staan. Want volgens ’tgeen men
in de Handelingen der apostelen leest, stond het huys van dezen Simon by de zee.
Hier lag Petrus t’huys wanneer hy Tabitha van den dooden verwekte, Act. 9, en het
laken vol dieren van den hemel zag daalen, Act. 10, mitsgaders door de mannen van
+ omdat
+ bevel
+ Versta: de tocht landinwaarts naar het hoger gelegen Jeruzalem vanaf het lager gelegen
kustgebied.
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den hoofdman Cornelius verzogt wierd te Caesaræa, omtrent zestien uuren van Joppe
gelegen, te komen teneynde ‘woorden der zaligheid van hem te hooren’ Act. 10. Hier
ging ook de propheet Jonas (indien anders Joppe de plaats is die Jon. 1 Japho werd
geheeten, gelyk er niet aan getwyffeld werd) ‘tscheep om Gods aanschyn te
ontvlieden, wanneer hem bevolen was den Niniviters boete te gaan prediken. Deze
plaats is ook vermaard, in de Fabel Historie, ter oorzaak dat er Andromeda, aan een
rots gekluysterd, voor het zeemonster ten proy gestaan zoude hebben, daar ze door
Perseus, verliefd op haare schoonheyd, van verlost wierd.

Rama

Vista presso di Rama
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Cisterna di Rama
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XLVIe Hoofdstuk.
Vertrek van Jaffa na Rama. Tegenwoordige staat van Rama. Meenigte
van sprinkhaanen die uit de woestyn over de Jordaan komen
overwaayen. Ongemeene sterkte en wreedheid van Omar bassa,
landvoogd van Gaza. Tocht van een Engelsche vrouw na het Heilige
Land. Geschiedenis van een Christene vrouw die, buyten haar weeten,
met een Turk getrouwd was. Rouwklachten der vrouwen by de graven
haarer nabestaanden. Tegenwoordige gestalte van Lydda.
Vertrek van Jaffa na Rama
Hebbende verlof van den aga gekregen om na Jerusalem te mogen optrekken, steegen
wy op den gemelden 24 july, ’s namiddags ten twee uuren, te paard ten eynde ons
na Rama, vier uuren van Jaffa gelegen, te begeven, alwaar wy ten vyf uuren
aankwamen, zynde ondertusschen door verscheyde dorpen en een gestadig vlak land
gereden. Straks + vervoegde ik my ten huyze van een Hollandsch koopman die aldaar
woonachtig was, Henrico Lub geheeten, van wien ik verstond dat de pest zeer sterk
tot Jerusalem heerschte, om welke reden ik de aanbieding die hy my beleefdelyk van
zyn huys en tafel deed, blyhertig aannam, gelyk zich ook noch, om eenige oorzaak,
daar ophield myn gewezen reisgezel Rogier van Kleef. Hier ter plaatze waren mede
veele van de gemelde ziekte gestorven, en de huyzen weinige dagen voor myn komst
eerst geopend.

Tegenwoordige staat van Rama
Rama, mede weleer een stad, is tegenwoordig maar een open plaats, staande onder
den bassa van Gaza, doch echter tamelyk groot en van buyten niet onvermaakelyk,
gelyk uit de nevenstaande afbeelding onder No 109 gezien kan werden. Even buyten,
ter plaats daar zich een gedeelte der Oude Stad heeft gestrekt, vertoond zich nog een
groote vierkantige toorn, van gedaante als een kloktoorn, die men zegd in voorige
tyden noch eens zo hoog geweest te zyn, en gesticht ter gedachtenis van de veertig
martelaars welke in Armenien ter dood zouden zyn gebracht. In de afbeelding
vertoond zich dezelve als de tweede toorn tegenover des leezers rechterhand, gehecht
aan deszelfs kerk welkers dak boven met een ronde bocht, half-maans wyze, zyn
verwelfzel vanbuiten vertoond. Aan dezen toorn zyn noch eenige overblyfzelen welke
van een klooster schynen te zyn.
Behalve deze afteekening van Rama teekende ik van buyten ook noch een kleyn
gezicht, zodanig als zich een gedeelte van de plaats aldaar voordoed, alwaar in den
hoek der plaat, tegenover des leezers rechterhand, de voornoemde toorn en deszelfs
maakzel duidelyker kan gezien werden. Dit gezicht is aangewezen onder No 110, en
vertoond zich aldaar in ’t verschiet het gebergte van Jerusalem.
+ onmiddellijk
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Hieromheen ontmoet men noch veele putten die men zegd gediend te hebben om
er het koorn en de haver in te bewaaren. In eene heel diepe lieten wy verscheydene
steenen vallen welke, beneden gekomen, een vreemd en hol geluyd opwaards stuurden.
Weinig buyten Rama zag ik noch een zeer fraaye cisterne of waterbak, heel aardig
met boogen, na twee zyden loopende gemaakt, welke zeekerlyk de stad van water
verzorgd zal hebben, gelyk er mede in Italien op diergelyke wyze noch te vinden
zyn. Daar stond noch eenig water in toen ik dezelve afteekende. Zy vertoond zich
op No 111.
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De Latynsche paters hebben binnen Rama een convent of klooster waarin zich
gemeenlyk een pater-president benevens twee andere geestelyken onthouden. Hier
werden de pelgrims in gehuisvest ter tyd toe dat ze na Jerusalem optrekken. Dit
convent, daar een fraay kerkje in is, zegd men gesticht te zyn op dezelve plaats daar
weleer het huys van Nicodemus gestaan heeft. ’t Huys van den heer Lub was met
hetzelve in eenen omvang van muurwerk besloten. Behalve dezen heer woonden er
noch drie of vier Fransche kooplieden. De handel die er gedreven word, bestond in
oly, zeep, katoenen en katoene gaarens. De inwoonders maaken, na gissing, een getal
van omtrent drieduyzend zielen, zo Christenen als Turken. Alle de karavanen welke
van Kairo na Damascus, Aleppo, Constantinopolen etc.. gaan, moeten hierlangsheen
trekken, gelyk er zich eene nedersloeg terwyl ik bezig was met de plaats af te
teekenen.

Menigte van springhaanen die uit de woestyn, over de Jordaan, komen
overwaayen etc.
Eenige weeken na myne komst te Rama, te weten den 9 october, kreeg men hier een
zuydooste wind die, komende uit de woestyn van over de Jordaan, zeer groote hitte
veroorzaakte en ettelyke dagen bleef duuren; mogelyk dat men aan deze winden
moet toeschryven het nedervallen van de springhaanen welke hier by zommige jaaren
in zulk een vervaarlyke menigte komen overwaayen dat ze gantsche landeryen
bedekken, zulks dat men de grond nauwlyks kan bekennen. De groote van dit
schadelyk gedierte is omtrent als by ons die der hippelkoorns of staapels +. My wierd
verhaald dat ze eens in den tyd van twee uuren alle de groente + rondom Rama, en
zelfs, in den tuyn van het huys daar ik gelogieerd was, de steelen der artichokken
onder de aarde, hadden weggegeten. Waaruit men kan afmeten wat schade zy konnen
doen, gelyk breeder gezegd zal worden ter plaats daar ik zulks met eygene oogen
heb gezien. Het meeste gevogelte zoekt dezelven te vernielen, zo om er zich mede
te voeden als, indien men er wat meer als vogelenverstand aan wil toeschryven, de
gemelde schade voor te komen. Zelfs hebben ze ook de oyevaars tot vyanden. Als
de zon begind onder te gaan, vallen ze altemaal neder, hebbende alsdan geen kracht
om te vliegen, en blyven aldus op de grond, totdat hy weder te voorschyn komt. In
de broeytyd maaken ze een kuil ter diepte van een halve el in de aarde, daar zy hunne
eyeren in leggen, welke omtrent zo groot als muyzekeutels, en in een langwerpig
bondeltje aan malkanderen vast zyn, ten getale van tusschen de zeventig en negentig.
Uit deze eyeren komen na vyftig of zestig dagen de jonge springhaanen voort, en in
zulk een menigte dat men er af schrikt, thans + zyn ze t’eenemaal zwart, doch
veranderen in eenen dag, schynende de groente daar ze straks op aanvallen, hen
dezelve koleur mede te deelen; doch ze zyn wel veertien dagen of drie weeken oud,
eer ze zich van hunne vleugels konnen bedienen.

+ Van beide (verouderde) woorden is de betekenis sprinkhaan of krekel.
+ loof, lover, bladgroen
+ op dat moment
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Ongemeene sterkte en wreedheyd van Omar Bassa
Terwyl ik my te Rama ophield, kwam aldaar eenen Omar bassa, die den heer Lub
verscheyde maalen d’eer deed van ten zynen huyze de maaltyd te komen bywoonen.
Hy was bassa van Gaza, Rama. en het geheele Philistynsche land, wyders + een man
van zulk een byzondere sterkte dat hy een lans of piek van honderd-en-twintig pond
zwaar, te paard zittende, met zodanigen lichtheid wist te bestieren alsof ze maar van
een gewoone zwaarte was geweest. Deze lans wierd hem door twee perzoonen te
voet nagedragen. Zyn meeste vermaak bestond in de jacht, daar hy een groot
liefhebber van was en de rechte bekwaamheid toe had, want de wilde zwynen en
andere diergelyke beesten doodde hy gemeenlyk met de eerste ontmoeting, en zelden
kwamen ze hem een tweede werp of steek te kosten. Hy stuurde eens, tot een
vereering, aan den heer Lub

+ voorts
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het hoofd en een gedeelte des lighaams van een wild zwyn, met zyn eygen hand
gedood, en zo vervaarlyk groot dat ik nooit dergelyk heb gezien. Ik hielp het op zyn
gezondheid eeten en vond het uitsteekend goed. Verscheydene reyzen heb ik hem
ook ter jacht zien gaan op de Chakallen of wilde honden die zich hier in meenigte
onthouden. ‘k Heb op folio 57 van deze dieren gesprooken en zal er derhalven hier
geen breeder gewag af maaken +; deze jacht geschied met een luypaart die er van
jongs aan op afgeregt is. De jager heeft hem voor zich op het paard en ryd zo met
hem heen, totdat ze omtrent eenige Chakal komen, wanneer + de luypaart afspringd
en heel behendig langs de grond voortkruypt ter tyd toe dat hy meend het beest te
konnen bereyken. Thans doet hy met groote snelheid eenige sprongen, doch nooit
meer als drie, yder van zestien of achttien voeten wyd. + Deze moeten hem de Chakal
leveren, anders verlaat hy hem en doet er gantsch geen moeyte meer toe, toonende
zich geheel mistroostig, ja de meester diend hem met zoete woorden weder tot zich
te lokken, beklagende kwansuys zyn ongeval en gevende hem moed dat het in ’t
toekomende beter zal gelukken.
Maar nog grooter was de wreveligheid van den gemelden Omar bassa als zyne
krachten, en door deze liet hy zich bywylen + aandryven tot dingen daar al de wereld
een gruwel van toonde. Op een tyd ter jacht zynde had een zynder pagien het ongeluk
van yts te doen ‘tgeen hem mishaagde, en hoewel het van weinig belang was en dat
hy deze jongeling ter oorzaak zyner schoonheid en braave + gestalte een uitsteekende
genegentheid toedroeg – mogelyk wat verder als behoorde, zynde de liefde tot de
jongens onder de Turken zeer gemeen – liet hy zich door zyne oploopendheid + zo
ver vervoeren dat hy hem de lans die hy in de hand had, door het lighaam heen dreef,
zulks dat hy dood ter aarde viel.
Maar ziehier een ander voorbeeld, in koelen bloede. Terwyl hy bassa van Gaza
was, trok hy nu en dan op tegen d’Arabiers welke toenmaals onder zich oneenig
waaren, en derhalven by verscheidene gelegentheden door hem geslagen wierden.
In eene derzelver slagen had hy een Arabisch prins gevangen gekregen, die hy eenige
dagen daarna (ik weet niet of er eenige andere oorzaak toe was als zyne aangeboorene
wreedheid) terwyl hy in koelen bloede een pyp tabak zat te rooken, levendig het vel
deed aftrekken in het byzyn van een zoontje van den gemelden prins, omtrent elf
jaaren oud, ‘tgeen, deerlyk staande te schreyen, door den vader met een onverzaagd
gelaat geboden wierd te zwygen, of dat hy hem anders niet voor zyn zoon zoude
erkennen. Maar dat hy, tot manlyke jaaren gekomen, gedenken zou op hoedanig een
wys zyn vader door de Turken was gehandeld. Doch d’Arabiers en alle degeenen
die zynen wreveligen aard hadden te duchten, wierden welhaast van hem verlost.
Want weinige maanden na myn vertrek van Rama, en toen hy noch nauwlyks een
jaar bassa van Rama was geweest, kwam hy – zynde met omtrent tweeduyzend man
weder tegen dezelven opgetoogen + en alleen vooruit gestooten – onverhoeds in de
voortroepen te vallen, van welke eenige, op hem aanleggende, hem levenloos van
+
+
+
+
+
+
+

Zie hoofdstuk X, f. 57.
waarna
Ca. 5,50 meter.
soms
flinke
drift
tegen de gemoemde Arabieren opgetrokken
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zyn paard ter aarde deeden storten. Hy was een Georgiaansche slaaf en in het hof
van den Grooten Heer, SultanAchmet, opgebracht + door wien by ongeluk met een
werpspies het eene oog uitgesmeten zynde, wierd hy tot vergelding +, weinig tyds
daarna, tot Sangiak of een der vier-en-twintig prinsen van Groot Kairo verheven, en
naderhand tot bassa van Gaza aangesteld.

Tocht van een Engelsche mevrouw na het Heilige Land
’t Is niet vreemd dat de reys na Jerusalem door mansperzoonen ondernomen word,
maar dat zich de vrouwen hier ook toe laaten aandryven, moet voor yts ongemeens

+ Dus een verloochend christen, een zg. mammeluk.
+ schadevergoeding
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aangemerkt worden.[BA/131] Ondertusschen geschied het, en men heeft er nu en dan
voorbeelden van gezien.
Niet lang voor myn komst tot Rama had zich een Engelsche juffrouw, redelyk
bejaard, aldaar vervoegd, hebbende een knecht by haar. Deze, nadat zy de reys na
Jerusalem gedaan en aldaar haare godvruchtigheid gepleegd had, vertrok weder na
Vrankryk alwaar zy zich, wegens eenige onlusten uit Engeland geweeken, metterwoon
had nedergezet.

Vreemde geschiedenis van een Christene vrouw die buyten haar weten
met een Turk getrouwd was
Doch vry vreemder (en daar men byna geen exempel van zal vinden) was ‘tgeen my
alhier van ooggetuygen verhaald wierd, wegens + een zeekeren Turk, Mustapha
geheeten, die zich in den jaare 1680 met een Nederlandsche juffer daar hy mede
getrouwd was, te Rama bevond, omtrent een jaar tevooren eer ik aldaar aankwam.
Dezen Mustapha, onder schyn Christen en uit Spanjen geboortig te wezen – alwaar
hy, zynde op zee genomen, eenige jaaren in slaverny had doorgebragt en by die
gelegentheid (gelyk hy vernufts genoeg had) zo natuurlyk de taal geleerd dat men
hem voor een gebooren Spanjaard gehouden zoude hebben – had zich in Nederland
in den dienst des konings van Spanjen begeven en het door zyn goed gedrag en
betoonde dapperheid by verscheydene voorvallen zo ver weten te brengen, dat hy
tot lieutenant van een compagnie voetknegten wierd verheven. Dus moediger
geworden begind hy het oog op de dochter van zyn collonel te slaan en, zynde de
vader geduurende deze minnelyke gemeenschap komen te sterven en de juffer
derhalven mogelyk niet in staat om een veel voordeeliger huwelyk te verhoopen,
wierd de partye tusschen deze twee geslooten en de trouw tot Antwerpen met alle
de plegtigheid van de Roomsche kerk voltrokken. De eerste weeken verliepen met
de hevigste liefkozingen, waarna Mustapha zyne gemalin voorsloeg een tocht na
Spanjen met hem te doen, onder voorwending van zyn vrienden te gaan bezoeken
en meteenen te trachten tot een hooger staat te geraaken, waartoe hy zeyde
gelegentheid te hebben als gesprooten zynde uit het huys van Don de Valaser. En
om hier te meerder schyn aan te geven, dewyl zyn vrouw hem als slegt soldaat had
gekend, gaf hy voor om zeekere redenen, buyten ymands weeten, uit Spanjen
vertrokken te zyn. ’t Besluyt wierd dan genomen, en van Rotterdam na Engeland
overgesteeken. Hier begaven zy zich op een Engelsch schip ‘tgeen na Spanjen stond
te vaaren. Omtrent de Spaansche kust gekomen ontmoeten ze, by geval +, zes of
zeven Algiersche schepen welke hen als goede vrienden aandeeden + dewyl
d’Engelsche toenmaals met die van Algiers in vreede waaren.
Mustapha feilde niet zich van deze gewenschte gelegentheid te bedienen; want hy
had de reys niet aangevangen als met de hoop van den eenen of den anderen zyner
natie + te zullen aantreffen. Hy roept dan uit het Engelsch schip in de Arabische taal
+
+
+
+

betreffende
bij toeval
aanklampten
volk
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en maakt zich bekend voor dengeen die hy was. Straks + wierd er een sloep van een
der Algiersche schepen afgesonden die Mustapha en zyn vrouw kwamen opeysschen.
d’Engelsche kapiteyn stond verzet, niet wetende wat hy hieruit zoude besluyten en,
ziende dat de gewaande Spanjaard zich genegen toonde om op het Turksche schip
over te gaan, dorst hy het hem niet weigeren. Maar noch verbaasder was de juffer
als welke de zaak wat nader raakte +; zy viel haaren bedgenoot met schreyende oogen
om den hals en vraagde hem na de reden. Doch Mustapha, willende zich noch niet
t’eenemaal blootgeven, voerde haar met een onbekommerd wezen tegemoet dat er
gantsch geen zwarigheid in stak, dat zy hem maar had te volgen, en dat hy haar
naderhand wel opening van zaaken zoude doen.
Aldus dan geraakten zy, met hunne byhebbende goederen, in het

+ onmiddellijk
+ omdat zij meer bij de zaak betrokken was
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schip van een der Algiersche bevelhebbers met wien terwyl + Mustapha in het Arabisch
zeer gemeenlyk stond te praaten, nadat zy malkanderen omhelsd en de uiterste
teekenen van vriendschap betoond hadden, komt er een Hollandsche jongen die den
Turk voor kajuytwacht diende, by de juffer, spreekt haar (alzo hy haar by geval de
Brabantsche taal tegen haaren man had hooren gebruyken) aan, en vraagd of ze met
dien Turk getrouwd was, voegende meteenen daarby dat hy zulks verstaan had uit
het scheepsvolk daar Mustapha, eer deze overscheping was geschied, aan had
geroepen.[BA/132] De juffer, hoorende dat haar man een Turk en van Algiers geboortig
was, begind hierop zeer bitterlyk te weenen; doch, willende echter meerder zeekerheid
als het zeggen van deze jongen hebben – gelyk men in zodanige zaaken die men
geerne anders zag, noch altyd een zeekere twyffelmoedigheid heeft, verzeld + met
een kleyn straaltje van hoop – vraagd zy haaren man of het waar was ‘tgeen zy van
den kajuytwachter had gehoord, verhaalende hem meteenen de redenen + die er
tusschen hen ten zynen opzichte + waaren voorgevallen. Mustapha, oordeelende dat
hy nu geen veynsingen meer behoefde te gebruyken, zeide: ja, dat hy inderdaad een
Mahometaan was en altyd was geweest, doch dat zy zich daarover niet moest
bedroeven dewyl hy haar, zo lang als hy leefde, dezelve genegentheid als tot nu toe
zoude betoonen etc..
Nooit trefte de droefheid ymand dieper in ’t hert; zohaast als zy uit den eygen
mond van haaren man had verstaan dat hy zich alleenlyk een Christen had geveynsd
en onder dien schyn bedroogen, meende zy zinneloos te werden. Mustapha, die haar
waarlyk genegentheid toedroeg, wendde alle middelen aan om haar te troosten en
beloofde haar ook zelfs, hoewel hy in de Mahometaansche godsdienst was opgevoed
en nooit tot eenige andere zoude overtreeden, dat hy haar echter nimmermeer omtrent
haare gevoelens zoude lastig vallen. Eyndelyk ziende dat er geen ander hulpmiddel
toe was als geduld te neemen, trachtte zy haar gemoed gerust te stellen, doch (gelyk
de groote droefheden zo schielyk niet te verzetten zyn) bersteden + haar, t’elkens als
zy Mustapha aanzag, de traanen uit de oogen.
Ondertusschen naderden zy vastaan Algiers, daar zich Mustapha, zohaast als hy
voet aan land had gezet, met een vroolyk gelaat aan zyne maagen +, die er in een
tamelyk getal waaren, bekend ging maaken, leydende zyne Christene vrouw by de
hand. Hy wierd zeer minnelyk ontfangen, gelyk ook zyne bedroefde gemalin omtrent
dewelke zy alle middelen in ’t werk stelden om haar tot het Mahometaansche geloof
te brengen, zelfs ook eyndelyk zodanige die met vry wat geweld vermengd waaren.
Ondertusschen bleef de juffer even volstandig + en bragt met bidden en smeeken
zoveel by haar man teweeg dat Mustapha, bewogen door haare tranen, het besluit
nam van elders met haar heen te trekken, gelyk ook binnen weinige dagen geschiedde,
werdende vooreerst de reys na Tripoli di Barbaria + genomen. Hier viel zy in ’t
kinderbedde van een zoon, d’eerste vrucht van haar rampspoedig huwelyk.
+
+
+
+
+
+
+
+

ondertussen
vergezeld
woorden
met betrekking tot zijn persoon
barstten
verwanten
standvastig, onwankelbaar
Het Noord-Afrikaanse Tripoli.
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Vervolgens, zynde de kraam zo tamelykerwyze uitgehouden +, begaven zy zich na
Kairo alwaar Mustapha, verzeld door zyne vrouw, zich aanstonds ging richten aan
den consul van de Fransche natie, verzoekende onderhoud + om te konnen bestaan.
Den consul, hebbende uit de mond van de juffer gehoord hoe het met hen geschapen
stond, bracht ten inzichte van haar + zoveel teweeg dat Mustapha tot janitzer + van
de militie wierd ingeschreeven en (gelyk de consuls altyd dusdanige lieden hebben)
ten zynen dienste gesteld. Doch die van de militie, vernemende dat hy een Christene
ten wyve had genomen, en die zig nog dagelyks in de Roomsche

+
+
+
+

naar behoren ‘uitgelegen’
ondersteuning
met het oogmerk op haar
janitzaar (Turkse elite-soldaat)
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vergaderingen aldaar liet vinden, wierd hy met gantsch geen goede oogen aangezien;
temeer dewyl zy hieruit genoegzaam konden bezeffen dat hy niet dwang genoeg
gebruykte om haar het Mahometaansche geloof te doen aanneemen. Kortom, de
andere janitzers maakten het hem zo bang dat hy zyne dienst liet vaaren en op den
raad van eenige goede vrienden met zyne huysvrouw en twee kinderen welke hy by
dezelve geteeld had, na Jerusalem trok. Dit geschiedde in den jaare 1680.
Hier wierd hy door de Latynsche paters, ten inzichte van +dat zyn vrouw gestadig
een even yverige belydenis van de Christelyke godsdienst deed, wat
wederwaardigheden haar ook mogten overkomen, ruym acht maanden onderhouden.
Hebbende ondertusschen zyn oudste zoontje, ‘tgeen even ter dier tyd omtrent drie
jaaren bereykte, na Hebron gebragt en onder de naam van Hamet volgens de Turksche
wet laaten besnyden, maar de moeder was ook van haare kant ten dien opzichte
voorzichtig genoeg geweest, en had haare twee kinderen, zohaast als zy er
gelegentheid toe had konnen bekomen, heymelyk doen doopen. Dezelve redenen
ondertusschen die Mustapha van Kairo hadden doen vertrekken, noodzaakten hem
ook Jerusalem te verlaaten. Want, willende zyne geloofsgenooten niet te wille zyn
omtrent het dwingen van zyn vrouw tot het omhelsen van den Mahometaanschen
godsdienst, achtte hy zich niet genoegzaam in veyligheid. Hy begaf zich dan na St.
Jan d’Akri +, en zo verder na Sidon (tegenwoordig Seïde genaamd) daar hy de
Fransche kooplieden aansprak teneynde eenige bystand van hen te genieten. ’t Ging
hem hier als elders, dat is te zeggen dat de religie daar zyne gemalin zich zo volstandig
aan hield, de herten en beurzen voor hen opende. Na verblyf van een dag of twee
vertrok Mustapha weder met een bark na Beyroud; doch de wind niet willende dienen,
deed hy zich uitzetten en besloot te lande na Tripoli di Syria + te gaan.
Terwyl ze dit ondernamen en onderwegen op een avond zich in het veld hadden
nedergezet om te rusten, wierd Mustapha des nagts, zoals hy wel vast lag te slaapen,
door eenige Maronitische Christenen, daar deze landstreek meestendeel mede
bewoond is – hebbende, men weet niet op wat wyze, verstaan dat hy met een Christene
vrouw getrouwd was – overvallen en om ’t leven gebragt.
Waarna zy de vrouw benevens haare kinderen met zich in hun gebergte voerden
en by de prinssen van dien oort bragten. Hier verbleef zy omtrent een jaar, wanneer
+
zy gelegentheid kreeg om met een Venetiaansch schip ‘tgeene te Beyroud eenige
koopmanschappen kwam innemen, weder na Christenryk te keeren. De Nederlandsche
kooplieden, zohaast als zy zich te Venetien aan dezelve had gericht, bezorgden haar
van de noodzaakelyke levensmiddelen, en door middel van dezen geraakte zy, na
zoveel zukkelens en omzwervingen, met haare kinderen weder in haar vaderland en
geboorteplaats, zynde de stad Antwerpen, daar zy zich, vermoeid door de wereldsche
wederwaardigheden, nadat zy in het onderhoud van haare kinderen had voorzien, in
een klooster vertrok. Degeene die haar geduurende haar verblyf te Jerusalem
meermaals te Rama hadden gesprooken, zeiden my dat ze een heel welgemaakte
juffer was, en uit wiens zeden men genoegzaam kon bespeuren dat ze uit een goed
geslagt was gesprooten.
+
+
+
+

in aanmerking nemend
Akko.
Het Syrische Tripoli.
waarna
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Wy hebben in het negentiende hoofdstuk de rouwklaagen van de Turksche vrouwen
omtrent haare verstorvene mannen en andere nabestaanden beschreven. Die wyze
van doen is haar zo eigen niet of de andere oosterlingen, zowel de Maroniten en
Kophten als andere Christenen, hebben mede deze gewoontens aangenomen; en
gaan, op zeekere dagen meenigte van vrouwen by troepen na buiten
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by de graven haarer vrienden om dezelve te beweenen, of vinden malkanderen aldaar,
maakende by dezelve een uitstekende + rouwe.

Rouwklaagende vrouwen tot Rama
Terwyl ik tot Rama was, zag ik een meenigte van deze rouwklaagende vrouwen na
buiten gaan, die ik volgde en, wanneer ik gezien had waar zy haarzelven by en op
de graven nederplaatsten en zaaten te weenen, begaf ik my op een hoogte om dezelve
af te tekenen, gelyk dezelve alhier op No 112 vertoond werden. Eerst zaaten zy alle
aan de graven en schreiden; aldus een half uur gezeten hebbende, stonden er eenige
op en sloegen +, gelyk dezelve alhier verbeeld werden, een ronde kring, hand aan
hand malkanderen vasthoudende alsof zy wilden een rondendans houden. Straks +
staaken uit dezelve twee vrouwen uit en begaaven zich in ’t midden van de kring,
maakende met schreeuwen en ’t wringen en klappen en slaan van de handen zodanig
een misbaar of ze zinneloos waaren, na ‘twelke zy alle wederom gingen zitten
schreyen totdat ze allengskens, de een voor en de ander na, vertrokken en weder na
huis keerden terwyl andere wederom aankwaamen. De klederen die ze aanhadden
in ’t heenengaan en in ’t nederzitten, waaren van haare gemeine + dracht, of wit of
van andere koleuren. Maar wanneer zy opstonden om den ronden kring met

+
+
+
+

opmerkelijke
vormden
vervolgens
gewone
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den anderen te slaan, zetteden zy zwarte sleujers + op, gelyk in de afbeelding dezelve,
om nader te vertoonen, zwarter verbeeld zyn.
Terwyl ik my tot Rama ophield, ging ik zomtyds buyten wandelen, en alzo + kwam
ik ook tot Lydda, ter zyden af drie mylen van Rama gelegen. + Hiervan werd gemeld
Actor. 9:32 en schynd aldaar al een bloejende gemeinte der Christenen geweest te
zyn wanneer Petrus den lammen en nu acht jaaren bedlegerigen Æneas aldaar
boodschapte dat Jesus Christus hem gezond maakte. En werd deze stad 1 Mac. 11:34
gesteld als eene van de drie gerigten van Judeën. Maar tegenwoordig is het maar een
klein en slecht + dorpken, doch zeer vermakelyk in ’t geboomte gelegen. ‘tGeen ik
aldaar alleenig aanmerkenswaardig gevonden heb, is het overblyfzel van de kerk van
St. Joris, ‘twelk zich byzonder fraay vertoond, gelyk het alhier op No 113 afgebeeld
is. De Christenen hebben onder de ruïnen noch een klein plaatsje of holletje in ‘twelke
zy haare devotie plegen en in ‘twelke zy ingaan door een reet der steenen, recht in
de middelgrond van de half ronde koepel.

+
+
+
+

Versta: sluiers.
aldus
Ruim 5,5 km.
eenvoudig
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XLVIIe Hoofdstuk.
Optogt van Rama na Jerusalem.
Terwyl ik te Rama na gelegentheid wachtte om my na Jerusalem te vervoegen werwaarts + ik drie Engelsche koopluyden, van Smirna gekomen, in september zag
trekken doch die metterhaast weder terugkeerden alzo + er de pest noch te sterk
heerschte – wierd my aangezegd dat ik, als het my beliefde, kon optrekken, alzo het
klooster binnen weinige dagen stond geopend te worden.

Optogt van Rama na Jerusalem
Ik maakte my dan klaar en vertrok des nagts tusschen den 16den en 17den october
omtrent twee uuren na middernagt uit Rama, verzeld door twee paters en een
drogeman + van het klooster.
’t Is de gewoonte dus in de nagt te slaan + alzo men dan gelegentheid heeft om by
dag van Jerusalem weder te keeren. +

Cobeb; Bedisda; Bon Ladron; Benop; S. Jeremia
Eerstelyk togen wy voorby het dorp Cobeb, ‘tgeen wy ter slinkerhand lieten, en
ontmoeteden een stukwegs verder aan de rechterzyde een ander dorp, Bedisda
geheeten, gelegen in een lustige valley daar men het oog wyd en zyd kan laaten
weyden. Omtrent een uur verder komt men aan het dorp van den Goeden Moordenaar
die met Christus wierd gekruist; de Christenen en Arabiers daar te lande noemen het
‘Bon Ladron’. Vervolgens in de laagte komende, ziet men een vervallene kerk daar
men goed water in heeft. In het begin van het gebergte ontmoet men weder een dorp,
Benop geheeten, en wat verder St. Jeremia, een kloek gevaarte, daar wy des morgens
ten zes uuren aankwaamen.
Voor dezen + onthielden zig hier de paters franciskaners. Deze kerk heeft weleer
drie kapellen gehad en is van buiten zowel als van binnen noch in haar gantsche
muurwerk, van zeer groote steenen gebouwd. Men ziet in dezelve zes pilaaren, en
op de muuren noch verscheide stukken van schilderwerk, mitsgaders drie altaaren.
Onder deze is noch een andere kerk, van gelyke gedaante als de bovenste.

Karitleneb; Soud; Subie; Souba

+
+
+
+
+
+

waarheen
daar, omdat
tolk
aldus ’s nachts te reizen
Zie voor de term ‘optogt’ de desbetreffende aantekening bij f. 246.
vroeger
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Thans komt men aan het dorp Karitleneb, alwaar heel goed water is. Drie uuren van
daar, op den top van een zeer hoogen berg, ziet men een vervallen kasteel, Soud
genaamd; volgens het zeggen van de lieden des lands zouden de Machabeen hier
hebben gewoond.
Wat verder, op een hoogte of heuvel ter rechterzyde, legd het dorp Subie,
aanmerkelyk wegens de meenigvuldigheid der wyngaarden. Hier ontmoet men ook
een vervallen gebouw ‘tgeen van eenige fraayheid schynd geweest te zyn, en omtrent
vyftig schreeden verder een brug met vyf boogen. Maar de rivier is droog. Hier heeft
men gestadig kwaade wegen, zynde niet als + bergen en steenrotzen.
Vervolgens, na noch omtrent een uur gereeden te hebben, kwaamen wy in een
vlakte daar wy aan een klaare fonteyn afsteegen en den ontbyt hielden. Hier zag ik,
terzyde aan de rechterhand op een berg, Souba, ‘tgeen eerst een klooster der Grieken
is geweest doch tegenwoordig door de Mooren bewoond word.

Samuel; Kaloye
Weder te paard gesteegen, ontmoeteden wy na weinig tyds Samuel, zynde een kerk,
op een hoogen berg gebouwd. Men zegd dat hier eertyds de Stad van Samuel gestaan
zoude hebben en hy aldaar begraaven weezen. De Jooden gaan deze

+ alleen maar
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plaats ook noch uit godvrugtigheid bezoeken. Thans komt men aan Kaloye, mede
een berg, digt aan den weg gelegen. Een weinig terzyde strekt zich de plaats alwaar
de lieden zeggen dat David den reus Goliath versloeg.

Komst te Jerusalem
Aldus door het gebergte heen rydende begon ik, met groote blydschap, Jerusalem in
het oog te krygen, daar wy digtby waaren, zodanig dat wy in een kwartier uurs aan
desselfs muuren geraakten. d’Oorzaak dat zich deze stad niet eer vertoond, is omdat
het gezicht daarvan door het gebergte verhinderd word. ’t Was nu omtrent den middag,
en, zynde het de manier + dat de pelgrims aan de Poort van Damascus afgehaald
worden, mogende niemand eer in de stad komen, vervoegde ik my derwaarts +.

XLVIIIe Hoofdstuk.
Aanwyzing en korte beschryving der heilige plaatzen, in en omtrent de
stad Jerusalem gelegen.
Den auteur word afgehaald en in het klooster gebracht
Niet lang had ik hier aan de Poort van Damascus vertoefd of ik wierd afgehaald door
een drogeman van de paters, verzeld door twee Turken, zynde bedienden, den eenen
van den kadi + en den ander van den bassa of gouverneur van de stad. Deeze twee
Turken gaan met den drogeman om te zien of men ook eenig geweer of yts anders
‘tgeen ongeoorlofd is, by zich heeft. Voor welke moeyte zy een vereering + van
denzelve genieten; doch ‘tgeen hy ten dien eynde uitschiet +, word hem door de
pelgrims weder goedgedaan.
Thans bracht my de drogeman alleen in het klooster, alwaar ik door den pater
procurator met zonderlinge + beleefdheid wierd ontfangen en verwelkomd. De padre
reverendissimo of overste was nog te Bethlehem daar hy zich wegens de pest eenigen
tyd had onthouden. Ter welker oorzaak ik het klooster ook noch geslooten vond,
doch het stond in een dag à twee geopend te worden. Men bracht my in een kamer
vermits in het vertrek der pelgrims nog eenige paters aan de gemelde ziekte lagen.
Omtrent den avond wierd my de spys in de kamer voorgezet en kwam den pater
procurator zelve by my, verzoekende dat ik het zo voor lief wilde neemen, dewyl
ik de gemeene maaltyd met de paters niet kon bywoonen, ter oorzaak dat er nog geen
byeenkomst wierd gehouden. En aldus eyndigde de eerste dag van myne komst tot
Jerusalem.
+
+
+
+
+
+

gewoonte, gebruik
daarheen
hoogste rechter
geldelijke vergoeding
betaalt
bijzondere
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Tekend een gezigt der Kerk van het Heilige Graf
Des anderendaags morgens den negentienden october vervoegde ik my boven op het
klooster en tekende van daar het gezicht der kerk van ’t Heilig Graf gelyk ze zich
van buyten vertoond en op No 114 gezien kan worden.
Deze kerk heeft twee koepels, waarvan de eene plat en boven open is, doch echter,
om geen volkomene opening te laaten, geslooten met een yzer tralywerk ruytswyze
gevlochten, en aangewezen met de letter A.[BA/133] Hier ontfangd de kerk haar licht
door, evenals de Rotonde te Romen. Vlak onder deze opening staat het graf van
Christus. De ronde koepel, aangewezen met de letter B, is die van het koor, en men
kan van buyten tot boven op dezelve komen langs een soort van wendeltrap die
daaromheen loopt. De groote vierkante toorn, getekend met de letter C, behoord
mede aan de kerk en is byzonder
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fraay en groots gebouwd, ter hoogte van zeventig treeden, hebbende wyders drie
ryen van vensters, yder venster vercierd met vyf kolommen.
In het verschiet aan de slinkerzyde ziet men, op de letter D, aangewezen den tempel
van Salomon daar hierna van gesproken zal werden, gelyk mede van die der
Præsentatie of voorstelling, geteekend met de letter E. De spitze hoogen toorn ter
rechterzyde is la Torre del Santoni of den Toorn der Heiligen, te weeten van de
Turken. ‘tGeen zich op de voorgrond vertoond zyn de daken der huyzen daar men
van boven het klooster het gezicht op heeft.

Chiesa del Santissimo Sepolcro

Eerste uitgang uit het klooster om de heilige plaatzen te bezigtigen
Na de middag geschiedde de opening van ’t klooster, wanneer + ik voor d’eerste maal
wierd uytgeleyd, verzeld door een pater en dragoman, buyten welkers geleyde men
nooit een voet wegs verzet teneynde alle ongemakken voor te komen. Want byaldien
+
een vreemdeling eenig ongeval ontmoette, zouden er de Turken niet alleen hem
maar ook het klooster over aanspreeken. Derhalven draagen de paters goede zorg
om de pelgrims met alle voorzigtigheid te geleyden op de plaatzen die men gewoon
is te zien.

Huys van Zebedeus
Vooreerst dan, weinige schreeden voortgegaan hebbende, zag ik het huis van
Zebedeus, vader van Johannes, en zyn broeder Jacobus Minor welke gezegd worden
in hetzelve gebooren te zyn. Tegenwoordig staat er een kerk die de Grieken bezitten.
Hier gaat men terzyde vyftien trappen opwaarts, wanneer men in een kapelle komt
+ waarna
+ in het geval dat
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die den berg Calvarie gelyk is. Dit zegd men de plaats te wezen daar Maria met den
evangelist Johannes was, toen de Jooden onzen Zaligmaker aan het kruis hegteden.
Aan deselve zyde, wederom afgaande, treed men door een kleyn poortje, en wyders
nogmaals eenige trappen opwaarts, daar de Cophten twee kerken hebben.

Huys van de ridders van Malta; Plaats van Abrahams offerande
Niet verre van daar ziet men de ruiïnen van ’t huys van de ridders van Malta, welke
plaats gehouden werd voor een gedeelte van den berg Moria daar Abraham offerande
deed. Hierby is een kerkje dat de Grieken toebehoord, en legd een ronde steen daar
gestadig vyf lampen by hangen te branden. Benevens dit kerkje placht, zo zy zeggen,
d’olyfboom te staan daar Abraham den ram by vond die hy in de plaats van zyn zoon
Isaak slagtede.

Kerk der apostelen
Thans komt men aan het klooster der Abyssynen. Hier omtrent hadden de Grieken
omtrent zes jaaren geleden onder d’aarde een oude kerk gevonden ter diepte van 27
trappen, tegenwoordig Dell’ Apostoli geheeten. Deze kerk is 28 schreeden lang en
20 breed, en wil men wel zeggen dat er onder de zelve nog eene andere zoude wezen.
De Grieken hebben er verscheyde oudheden in gevonden.

Yzere Poort
Vervolgens gingen wy door de Porta Ferrea of Yzere Poort daar Petrus, door een
engel uit de gevangenis geleyd, door uitging en kwam wyders aan ’t huys van den
evangelist Marcus, daar d’apostelen in waaren toen hun medebroeder Petrus uit de
gevangenis geleyd wierd. Dit huys stond voor dezen buyten de stad, dog tegenwoordig
is het er binnen en werd de plaats nu beslagen met een kerk welke de Armeniers
bezitten.

Huys van St. Thomas; Huys der drie Marias; St. Jacobus kerk
Van hier komt men aan het huys van St. Thomas, daar men niet in mag treeden
vermits het een mosqueë der Turken is, en wyders aan het huys der drie Marias,
‘tgeen tegenwoordig – of immers + de plaats daar het zoude gestaan hebben, ‘twelk
eens voor al gezegd zy – door de Turken werd bewoond.[BA/134] Vervolgens komt
men aan de kerk van St Jacobus die d’Armeniers bezitten. Deze kerk is heel fraay,
met een braave + koepel daar ze haar licht door ontfangd. Ter dezer plaatze zoude
den Apostel Jacobus onthoofd zyn. Men ziet er ook het
+ in elk geval dan toch
+ flinke
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graf van St. Macarius, bisschop van Jerusalem, mitsgaders drie steenen welker eerste
diegeene zoude wezen daar Moses de wettafelen op brak, de tweede die op de berg
Thabor lag ter plaatze daar het licht van den hemel Jesus omscheen, en de derde die
in de Jordaan plag te leggen, alwaar Johannes onzen Zaligmaker doopte.

Poort Davids; Huys daar Maria gestorven is; Kerk van den Berg Zion
Alsdan gaat men door de Poort van de berg Zion of de Poort Davids, daar men de
grondvesten ziet (gelyk de paters my met groote verzeekerdheid wisten te zeggen)
van het huys in welk Maria veertien jaaren heeft gewoond, en gestorven is. Hier staat
de kerk van de berg Zion en werd opgegeven voor de plaats daar den Heiligen Geest
op de apostelen nederkwam en Christus het laatste avondmaal met dezelve hield en
hunne voeten waschte.
In deze zelve kerk, tegenwoordig een mosqueë, toond men het graf van den koning
en propheet David – eenige willen van David en Salomon – gelyk ook dat van St.
Stephanus. Deze werd ook voor de plaats gehouden daar Thomas den Heyland niet
wilde gelooven, en Mattheus in de plaats van Judas tot de twaalfde apostelplaats
wierd verheven. Buiten deze kerk staat een waterbak alwaar d’apostelen, zullende
door de wereld gaan prediken, het laatst met malkanderen spraken.

Huys van Cajaphas; Plaats daar d’apostelen Maria wilden begraven;
Huys van den hoogenpriester Annas
Niet verre van hier ontmoet men het huys van Cajaphas, berucht wegens de
verloochening die Petrus aldaar tot drie maalen van den Zaligmaker deed. Men toond
hier ook nog een stuk van een pedestal daar de kolom op stond op denwelke den
haan tweemaal kraayde, ter gedachtenis van ‘twelke nog boven in de muur in marmer
een haan verbeeld staat. Hier meend men dat de keuken, of plaats zoude geweest zyn
daar Petrus zich by het vuur zat te warmen.
Ter zelver stede daar tegenwoordig de gemelde kerk staat, zoude ook het
gevangenhuys zyn daar Christus in was toen Petrus hem verloochende. Men wil
mede dat hier de steen of het dekzel van des Heylands graf zoude berusten. Deze
kerk behoord den Armeniers toe. Weinig treden van daar is de plaats daar de apostelen
Maria, de moeder van Jesus, wilden begraaven, by welke gelegendheid een Joode,
die hen niet voorby wilde laaten gaan, de hand wierd afgesneden. Door de genoemde
poort ter stad ingaande, ontmoet men het huys van Annas, alwaar de olyfboom werd
vertoond daar Christus aan gebonden was toen Malchus hem den kinnebakslag gaf.

Spelonk van Petrus
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Thans traden wy door de Porta Sterquilina of de Mispoort + waardoor den Heyland,
gevangen zynde, binnen Jerusalem wierd gebracht. Buyten deze poort ziet men de
grotte of spelonk in dewelke Petrus zyne zonde beweende +, strekkende zich in de
rots aan het gebergte, gelyk op No 115 te zien is.

Dove Pianse S. Pietro

Tempel der Voorstelling
Vervolgens gingen wy weder ter zelver poort in en bezagen den tempel der Præsentatie
of Voorstelling, aldus genaamd omdat de Heere Jesus aldaar wierd voorgesteld en
door Simeon in d’armen genomen, die met groote blydschap uitriep: ‘Nu laat gy
Heer uwen dienstknegt gaan in vrede, na uw woord; want myne oogen hebben uwe
zaligheid gezien’ enz., Luc.2:29. Deze plaats is heel groot; men gaat er met brandende
toortzen onder in, en ontmoet er nog een zeer hooge en zeer zwaare kolom waarop
men gelooft dat weleer het altaar zoude hebben gestaan. Dit is het vreemdste ‘tgeen
ik tot Jerusalem heb gezien, en zo men zich konde inbeelden dat er nog yts van ’t
oude overgebleven mocht zyn, zoude het dit moeten wezen: zo ouderwets en misselyk
+
vertoond zich deze kolom en de plaats daar ze staat als zynde zeer rotsagtig en
bezayd met brokken van zwaare steenen,

+ De Mestpoort
+ Namelijk zijn verloochening van Christus.
+ onaangenaam grillig
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half ingegeten en uitgehold door ouderdom.

Plaats van het huys en tempel van Salomon
Boven op dit gebouw hebben de Turken een mosquêe. Hieraan is de tuyn daar het
huys van Salomon eertyds stond, daar nog eenige ruïnen en puynhoopen van werden
aangewezen. Benevens heen placht de tempel van Salomon te staan. Wy gingen door
de voornaamste poort die, na men kan afmeeten uit ‘tgeen ervan aangewezen word
(hoewel er geen overblyfzels meer van te vinden zyn) heel lang moet geweest zyn.
Zy voerde de naam van Porta Superba, of de Prachtige Poort.

Gasthuys van St. Helena
Hierna bezichtigden wy het Hospitaal van St. Helena, ‘tgeen nog geheel in wezen
is, en nog tot op den huydigen dag voor een gasthuys van de behoeftige Turken diend.
Hier zag ik zeven groote ketels, de rondte van welker kloekte afmetende ik dezelve
boven twee-en-twintig palmen wyd bevond, zynde beneden nog wyder, en de hoogte
omtrent vier palmen. Voor dezen zyn er acht geweest.

Gevangenhuys van den apostel Petrus
Wat verder komt men aan ’t gevangenhuys van den apostel Petrus, waarin nog een
gat getoond word daar het yzer, met welk hy aan den hals geslooten was, in den muur
heeft gesteeken. ’t Is een heel donkere plaats, daar men met licht door een klein
deurtje al bukkende inkruypt. Hier eyndigde onze bedevaart en vervoegden wy ons
weder na het klooster.

Tweede uitgang uit het klooster
Des anderendaags morgens maakten wy een aanvang met de Pynstraat, anders de
Pynlyke of Kruysweg geheeten. + Hier wierd my vooreerst getoond de plaats daar
Christus gegeesseld is, weleer een gedeelte van het huys of paleys van Pilatus,
mitsgaders de zaal waarin hy veroordeeld wierd; tegenwoordig werd het door de
Turken bewoond. Aan dit paleys zyn de trappen geweest die men nu te Romen aan
de kerk van S. Jan van Lateranen ziet. Nog zyn er groote ruïnen van in wezen, en
gantsch omlaag toond men de plaats daar den Zaligmaaker de doornekroon wierd
op het hoofd gezet. Tegenwoordig word ze voor een paardestal gebruykt.

+ De Via Dolorosa.
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Paleys van Herodes
Hierna bezagen wy het paleys van Herodes waarhenen Christus, nadat hy gegeesseld
was, wierd gezonden, en ondervraagd. Doch, hebbende niet geantwoord, stuurde
men hem, uit spotterny met een witte rok bekleed en een rietstok in de hand, weder
terug na Pilatus, daar hem de krygsknegten in ’t aangezicht spoogen, zeggende:
‘Propheteert ons wie het gedaan heeft’.

Boog van Ecce homo
Niet verre van daar ontmoet men de boog waarop Pilatus den Heyland, hebbende
geen schuld in hem gevonden, met zyn gescheurde lighaam voor het volk
tentoonstelde, zeggende: ‘Ecce homo; aanziet den mensch’. Deze boog reykt van
d’eene tot aan d’andere zyde der straat en heeft twee vensters welke hun uitzicht op
de straat hebben, en waaronder geschreven staat, ter gedachtenis van ‘tgeen de
verbitterde Jooden riepen: ‘Tolle, tolle, crucifige eum; neem weg, neem weg, kruyst
hem’.

Andere plaatzen
Hier by ontmoet men een poortje, daar Maria haaren zoon, met het kruys belaaden,
zag. Wat verder, daar Christus onder ’t kruys nederviel, en het Simon van Cyrenen
op de schouderen wierd gelegd. Wyders + de plaats, daat het huys van den armen
Lazarus, en weinig verder, daar het paleys van den ryken man stond. Thans + het
huys van Veronica, in wiens doek daar zy het zweet van Jesus mede afdroogde, de
gedaante van den Zaligmaaker geprent bleef. En eyndelyk de Porta Judiciosa of de
Verwyspoort, die heden geslooten is en voor dezen eene van des stads poorten was,
en dezelve waardoor Jesus wierd uitgebracht na den berg Calvarien om gekruyst te
worden. In het midden staat nog de kolom daar het vonnis op geplakt zoude zyn
geweest.

+ voorts
+ onmiddellijk daarna
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Voorby deze poort gegaan zynde, ziet men de plaats daar de drie vrouwen weenden,
wanneer Christus zeyde: ‘Weent niet over my maar weent over uwe kinderen’. Hier
eyndigd de Pynstraat of Kruysweg die, van Pilatus’ huys tot aan den berg Calvarien
gerekend, een lengte van omtrent duyzend schreeden beslaat.

Huys van den phariseus; Van St. Anna
Van hier ons dan aan de andere zyde van de stad vervoegende, kwaamen wy aan het
huys van den Phariseus daar Maria Magdalena de voeten van Christus met haare
traanen waschte en met haar hair afdroogde, en daarna aan dat van St. Anna, moeder
van Maria, de geboorteplaats van die gelukzalige maagd. Tegenwoordig is de kamer
waarin zy gebooren zoude zyn onder de aarde, en de Christenen hebben er een kerk
gebouwd, doch zy is by verloop van tyd in handen der Turken gevallen die ze tot
een mosquêe gebruyken.

Toorn Antonia; Poort van St. Steven
Thans komt men aan de grondvesten van den Toorn Antonia die weleer met trappen
gehecht is geweest aan de zuydergallerie van den Tempel. Wyders voortgaande komt
men aan de Poort van S. Steven, in de Schriftuur de Schaapspoort geheeten, daar het
bad met de vyf zaalen of voorhoven was by hetwelke Jesus dengeenen genas die
acht-en-dertig jaaren krank had geweest. Johannes5:2. En hiermede wierd den tweede
dag beslooten.

Derde uitgang uit het klooster; Plaats daar Judas zynen Meester verried
Den 21sten ’s morgens traaden wy ten derden maale uit het klooster en rechttoe ter
stad uit, daar wy omtrent ter verte van honderd schreeden onder aan de berg Sion de
plaats zagen alwaar Judas zynen Meester verried voor dertig zilverlingen, daar de
begraafplaats voor de vreemdelingen, den Acker des Bloeds geheeten, voor gekoft
wierd. Van dewelke men zegd dat de lighamen die er begraven werden, binnen
vier-en-twintig uuren t’eenemaal verteerd zyn, zulks dat er maar het gebeente van
overig blyft. Tegenwoordig worden er nu en dan wel misdadigers begraven. Deze
plaats heeft geene poorten of deuren om in te komen, maar boven op dezelve teld
men vyf gaten waardoor er de lighamen in gesmeeten werden.

Spelonk der apostelen; Put van Nehemia; Bad Siloam
Weinig verder komt men aan de spelonk in welke acht apostelen zich onthielden
wanneer onzen Zaligmaaker gekruyst wierd. Zy is heel groot en geeft ingang door
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een poort tusschen de rots. In het inkomen ontmoet men eenige steenen, op
malkanderen gestapeld altaars-wyze; de geestelyken komen er ook bywylen + de mis
doen. ’t Afbeeldzel is te zien op No 116. Men vind in dezelve noch eenige stukken
van schilderwerk op de muuren.

Dove si Nascofero l’Apostoli

Vervolgens gaat men naar de Put van Nehemia daar het heilig vuur, opdat het niet
verlooren mogt werden, ingebracht wierd. Maar, na den tyd van acht-enzeventig
jaaren uit de Babylonische gevankenisse weder te Jerusalem zynde gekomen, vond
men dezelve put vol drabbig water, met hetwelke, als men het hout op den altaar nat
maakte, ontstak zich het vuur daarin. 2 Mach. 1:22. Deze put is omtrent vyftig
vademen diep en uyt de levende rots + gehouwen. Tegenwoordig kan men er het
water niet in zien, en op de Pascha loopt het er echter overheen.
Thans komt men aan de plaats daar de propheet Esaias middendoor wierd gezaagd,
en vervolgens aan het Bad Siloam daar Christus den blinden heen zond, nadat hy
zyne oogen met speekzel en aarde had bestreeken. Johan. 9:6. ’t Vertoond zich op
No 117.

Natatoria Siloë

Fonteyn van Maria; Berg der Argernis
Van daar gingen wy na de Fonteyn van Maria uit dewelke zy (zo de paters zeiden)
komende van den berg Sion water haalde. Zy heeft een fraayen afgang met veel
trappen, gelyk te zien is op No 118. Beneden gekomen vind men een groote ingang.
Dicht tegenover ziet men het dorp Siloam, noch tamelyk met huyzen bezet en wel
voorzien van grotten, altemaal in de levende rots uitgehouwen. Hier woonden de
bywyven van Salomon,
+ soms
+ de ruwe, onbewerkte rots

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

261
en zouden er ook, gelyk men by overlevering zegd, begraven zyn.
De berg der Schande of Argernis, alzo genaamd omdat er de gemelde bywyven
de afgoden dienden en er ook zelfs dien wyzen koning toe bragten, word er mede
noch aangewezen. Buyten dit dorp werden de Jooden begraven.

Fonte della Madonna

Graf van Zacharias
Tegenover Jerusalem, aan het Dal Josaphats, ziet men het graf van Zacharias, de
zoon van Barachias, van wien den Heere Christus spreekt (Matth. 23:35): ‘Opdat op
u kome alle het regtveerdige bloed dat vergoten is op der aarde, van het bloed des
regtveerdigen Abels af tot op het bloed Zachariæ, des zoons Barachiæ, welke gy
gedood hebt tusschen den Tempel ende den altaar’, gelyk ook mede by Luc. 11:51.
Dit graf is geheel uit de levende rots, in de zyde des Olyfsbergs gehouwen en verdiend
een opmerkelyke + bezichtiging. De weg die zich om hetzelve heen strekt, is van
dezelve stoffe en op gelyke wyze bearbeyd. Vier kolommen, aan elke zyde van het
graf, draagen op haare kapiteelen de bovenbalking, daar zich de spits
pyramidischer-wyze boven vertoond. Aan de achterzyde is een venster of gat waardoor
men veele stukken en brokken van steenen in hetzelve ziet leggen. ’t Gantsche
gevaarte, ‘tgeen uit een eenigen steen is gehouwen en ten deele by verloop van tyd
met aarde bedekt geworden, gelyk men uit de afbeelding onder No 119 genoegzaam
kan bemerken, beslaat een redelyke ruime plaats, hebbende yder zyde de lengte van
acht van myne schreeden, ‘tgeene in ’t geheel tachtig voeten, Rynlandsche maat,
uitmaakt. +

+ aandachtvolle
+ Ruim 25 meter.
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Sepolchro di Zacharia

Spelonk van Jacobus
Benevens dit graf, ter slinker zyde en ruim veertig treeden van hetzelve af, ziet men
een grotte, mede uit de rots van den Olyfberg gehouwen, en aangewezen met de
letter A. Zy heeft de gedaante van een open portaal met drie kolommen vooraan,
wyders de lengte van omtrent tien treeden en de breedte de helft minder, en werd
gehouden voor de plaats waarin den apostel Jacobus zich zoude hebben verschoolen
wanneer hy den Zaligmaaker door de Jooden gevangen zag neemen. Hy zoud’er ook
geweest zyn toen Hy gekruyst wierd en er den tyd van drie dagen, te weten tot aan
Zyne verrysenis, zyn gebleven. Ter gedachtenis van hetwelke de Christenen naderhand
een kapel boven deze grotte, in de rots uitgehouwen, hebben doen maaken.
De letter B vertoond de brug die over de Beeke Kedron legd, alwaar de paters
zeggen dat Christus onder het kruis nederviel, en wyzen ter zelver plaatze noch de
vorm van zynen eenen voet aan, in de steen ingedrukt. Doch uit dezen alleen kan
afgemeten werden hoe deze devotarissen haarzelven bedriegen en anderen niet als
beuzelingen vertellen. Want doe Christus het kruys opgelegd wierd om te draagen,
was hy niet langer in Gethzemane aan den Olyfberg, van waar hy na Jerusalem geleid
werdende, om van ’t oosten in de stad te komen, over de Beeke Kedron moest
passeeren, maar hy was in ’t Rechthuys en moest van daar, door de straaten der stad,
na het westen daar Golgotha lag, zyn kruys torssen, en alzo is er geen de minste
gedachte te maaken dat onzen kruysdraagenden Heyland de Beeke Kedron onderweg
kan ontmoet hebben.
Deze vermaarde Vliet of Beek Kedron, ziet men tegenwoordig droog. Zy strekt
langs het Dal van Josaphat en heeft maar de wydte van omtrent drie schreeden, en
geen ander water dan ‘tgeen door de regen van de nabuurige bergen komt afvlieten.
Zy neemt haar begin een weynig beneden het Graf van Maria, loopt omtrent
driehonderd schreeden van Jerusalem na ’t oosten, tusschen den Olyfberg en den
berg Moria door, en stort haar water in de Roode Zee. In voorige tyden was den oever
bezet met veele boomen, daar men er tegenwoordig niet een meer van ziet.
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Graf van Absalom
In de sestig schreeden van het Graf van Zacharias, mede aan de oostzyde van
Jerusalem, ziet men het Graf van Absalom. De ingezetenen des lands houden het
daarvoor, gelyk ook alle degeenen die ervan geschreven hebben, welke om hun
gevoelens staande te houden zulks trachten te bewyzen uit 2 Sam. 18:18, daar gezegd
word: Absalom had in zyn leven voor zich opgeregt een pilaar die in het Koningsdal
is, want hy zeide: ‘Ik heb geen zoon om myns naams te doen gedenken’. Ende hy had
dien pilaar genoemd na zyn naam; daarom word hy tot op dezen dag genoemd
‘Absaloms hand’. Wel is waar dat in het voorgaande vers staat: Ende zy namen
Absalom en wierpen hem in het woud, in een groote kuyl, en stelden op hem eenen
zeer grooten steenhoop etc., maar daar blykt niet uit dat zyn lighaam juist daar
gebleven zoude zyn. ’t Is gelooflyker dat David, die hem uit overmaat van liefde zo
geweldig betreurde, hetzelve van daar zal hebben doen voeren en in zyn eygen graf
leggen – indien hier anders met deze pilaar een graf gemeend word – of liever dat
hy zelf een graf voor hem heeft doen opregten. Doch ’t zy ermee zo ’t wil, dit is altyd
zeeker dat het de naam van Absaloms Graf voerd en zo cierlyk en fraay gemaakt is,
dat er in alle d’omleggende oorden niets diergelyks is te vinden. Het beslaat mede
een ruyme plaats en in ’t vierkant twee-en-tachtig Rynlandsche voeten want ik bevond
aan elke zyde twintig en een halve voet. + Maar het is veel hooger als dat van Zacharias
doch niet geheel uit eene steenrots gehouwen, zynde de bovenste deelen van
verscheyde stukken. Het lighaam in zyn vierkant, met de lyst, is uit een eenig stuk,
en het cierlyk bovenwerk (‘tgeen spits opwaarts gaat) daarby gereekend zal het
gantsche graf wel de hoogte van dertig Rynlandsche voeten bereyken. + Twintig
kolommen, uit de eygenste + rots gehouwen, vercieren hetzelve. Men ziet er door
een gebrooken venster in een kamer, allerwegen met groote brokken van puynhoopen
bezet. De voorste zyde van het graf, die zich na de weg strekt, vertoond een berg van
steenen, altemaal met de hand daartegen geworpen door de Arabiers en Turken die
er dagelyks voorbykomen. Want verfoeyende de ongehoorzaamheid en
wederspannigheid van dien prins omtrent zynen vader, trachten zy op het graf te
wreeken ‘tgeen zy op den perzoon niet konnen doen. ’t Gezicht hieraf vertoond zich
op No 120.

+ Respectievelijk 25,75 en 6,45 meter.
+ Ca. 9,40 meter.
+ diezelfde
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Sepolchro d’Absalone

Graf van Josaphat
Hierachter, beneven het Graf van Absalom onder de letter C, ziet men het Graf van
den koning Josaphat, mede in de rots van den Olyfberg gehouwen, doch het bovenste
gedeelte van de deur of ingang staat maar bloot voor het gezicht, zynde al het overige
by verloop van tyd onder de aarde geraakt en ook zelfs den ingang – voor zover men
hem noch zien kan – meestendeel verstopt. De bovenbalking onder de frontispice
bevond ik zeventig palmen in de lengte, maakende elf voeten en agt duym
Rynlandsche maat. +
Men wil dat de gemelde koning in dit graf begraven zoude wezen en tracht het te
bewyzen uit 1 Reg. 22:51 en 2 Chron. 21:1 alwaar gezegd word: Ende Josaphat
ontsliep met zyne vaderen ende werd by zyne vaderen begraven in de stad zyns vaders
Davids etc. Mogelyk spruyt dit gevoelen ook wel daaruit dat Josaphat het heeft doen
bouwen, gelyk verscheyde andere werken in dit dal die er zynen naam aan hebben
doen geven. Andere beweeren dat het het graf van den koning Manasse zoude zyn,
omdat er 2 Reg. 21:26 gezegd word: Ende men begroef hem in zyn graf in den hof
van Ussa etc. die men meend hier ter plaatze te zyn geweest. De brug die over de
Beeke Kedron legd, daar ik hiervoor van gesprooken heb, word hier noch eens, met
de letter D, aangewezen.

Kerkhof der Jooden
In dit dal ontmoet men ook het kerkhof der Jooden en op hetzelve

+ Ca. 3,50 meter.
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een menigte van steenen, tot teeken dat ze daar begraaven zyn. Voor deze vryheid
word alle dagen een Sequin + - wel te verstaan: uit het algemeen – gegeven, behalven
‘tgeene zy dan noch voor elke plaats moeten betaalen. De reden waarom zy haar aan
deze begraafplaats zoveel gelegen laaten zyn, is dat zy gelooven dat het oordeel daar
ter steede gehouden zal worden, en derhalven meenen zy dat degeenen die hier
begraven leggen, te eerder gedaan zullen hebben. Dit kerkhof is aangewezen met de
letter D.[BA/135]

Gethsemane en Olyfhof
Van hier kwamen wy aan de grondvesten van het huys alwaar Christus de acht
apostelen liet wanneer + hy na het hofje Gethsemane ging om te bidden, en vervolgens
in het hofje zelve – want men moet weeten dat het Hofje Gethsemane tegenwoordig
een en hetzelve met den Olyfhof is – ter plaatze daar den Zaligmaaker door de Jooden
gevangen wierd genomen en verraden door Judas, die hem kuste. ’t Was ook hier
daar Petrus aan Malchus het oor afhieuw, ‘tgeen hem door Jesus weder aangezet
wierd. Men teld er noch verscheyde olyfboomen van byzondere dikte, waaruit men
oordeeld dat ze ongemeen oud moeten wezen.
Niet verre van daar toonde men my een grooten steen die gezegd werd dezelve te
zyn daar de drie apostelen (Petrus, Jacobus en Johannes) op lagen te slaapen wanneer
den Heiland tegen hen zeide: ‘Kond gy niet een uur met my waaken?’
Thans komt men ter plaatze daar Maria stond toen Stephanus gesteenigd wierd.
En wyders aan een steen waarop Maria, ten tyde dat zy ten hemel voer, haaren gordel
aan St. Thomas liet vallen.
Noch + ziet men in denzelven hof de grotte of spelonk in dewelke Christus, bloed
en water zweetende, tot zynen Almachtigen Vader uitriep: ‘Vader, indien het mogelyk
is, laat dezen drinkbeeker voorbygaan’etc.

Graf van Maria
Uit den Hof treedende komt men aan het Graf van Maria, zynde een onderaardsche
kerk, doch daar men tegenwoordig niets als de voorgevel van ziet. Zy is gesticht in
den mond van het dal, niet verre van St. Stevenspoort. Om dezelve te bezichtigen
daald men vooreerst langs ze trappen nederwaarts, wanneer +, over een voorhof
heengegaan zynde, men ontmoet ter regterhand een toegemetzelde poort en ter zyde
van dezelve een trap van een-en-vyftig schoone en breede treeden, ter halver hoogte
van dewelke men aan de regterhand aan een kapel komt waarin de graven van St.
Joseph, den man van Maria, en St. Simeon zyn.

+
+
+
+

De zechine, een Italiaanse (Venetiaanse), Noord-Afrikaanse en Turkse gouden munt.
toen
ook
waarna
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Wat laager en byna beneden ter slinkerhand is een plaats daar men geen reden van
weet te geven en waar de vloer echter van mosaïsch werk is, ‘tgeen zich noch vry
vers en nieuw vertoond en derhalven niet lang gemaakt schynd te wezen.
Gantsch beneden op de grond en ter rechterhand van de trap ziet men een altaar
der Armeniers; ter slinker een schoone waterbak, en agter dezelve een altaar der
Abyssynen. Vervolgens treed men in de kerk en, wendende zich ter rechterzyde,
komt men by het graf van de Heilige Maagd, staande niet wel in het midden, in een
kleyne vierkante kapel van omtrent vier treeden lang, daar men door twee kleyne
deuren ingaat. De plaats daar haar lighaam zoude gelegen hebben, is bedekt met een
graauwe marmersteen die op verscheyde plaatzen gebrooken is, leggende ter hoogte
van omtrent drie voeten van de grond. De Latynsche paters zyn in het bezit van deze
kapel, en niemand als zy vermag daar de mis te doen. Doch agter deze kapel is een
andere welke de Grieksche geestelykheyd toebehoord. Ter rechterzyde van het Graf
der Heilige Maagd heeft men een Turksche mosquêe, en ter slinker een kapel der
Jacobiten. In deze kerk hangen een-en-twintig lampen, want dewyl ze geen ander
licht ontfangd als door de deur en door een venster boven het altaar van
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de kapel der Grieken is het er vry duyster.

Plaats daar Stephanus gesteenigd wierd
Uit deze kerk weder boven zynde gekomen, gingen wy over de Beeke Kedron en
bezagen de plaats daar Stephanus gestenigd wierd. Hier wierd my een groote steen
aangewezen daar men zegd dat zich een gedeelte van zyn lighaam ingedrukt heeft,
mitsgaders de put daar de Jooden hem inwierpen.
De afbeelding van alle deze oudheden werd den lezer aangewezen met No 121 in
dewelke de gemelde graven en andere oudheden by malkander zyn geteekend om te
beduyden hoe zich dezelve, als men omtrent Jerusalem staat, aan het gezicht
vertoonen. De letter A wyst aan het Graf van Absalom; de B de Grotte van den apostel
Jacobus; de C het Graf van Zacharias; de D het kerkhof der Jooden welke in de laagte
van het Dal Josaphat is; de E de brugge over de Beek Kedron; de F de plaats daar
Christus onder het kruis nederviel.

Vierde uitgang uit het klooster; Spelonk van Jeremias
Toen keerden wy weder na het klooster en naamen het middagmaal. Na den middag
voor de vierde maal ten zelven eynde uit het klooster getreeden zynde, vervoegden
wy ons buyten de Poort van Damascus en bezichtigden vooreerst de Spelonk of
Grotte van den propheet Jeremias, daar men noch zyne slaapplaats in aanwyst. ’t Is
een zeer fraaye en heldere spelonk, in de rots gehouwen, omtrent in het midden
onderschraagd door een pilaar van dezelve rots, gelyk in de afbeelding op No 122
gezien kan werden. In deze zoude hy zyne klaagliederen gemaakt hebben.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

Grotta di Gieremia

Alsdan komt men aan de gevangenis van den gemelden propheet, daar hy tot de keel
toe in het water stond. Hier loopt een brug met twee boogen overheen, en ziet men
noch eenig water in dezelve put als op No 123 werd aangewezen.

Prigione di Gieremia

Begraafplaatzen der koningen van Jerusalem
Omtrent een Italiaansche myl buyten Jerusalem, ten noorden, heeft men de vermaarde
begraafplaatzen der koningen van Jerusalem. Waar aankomende treed men vooreerst
door een boog in de rots gehouwen en komt aldus in een groote en tamelyk hooge
vierkante voorzaal, waaraan de rots tot wanden verstrekt. Hieruit getreeden ontmoet
men ter slinkerhand een galderye, rustende op verscheyde kolommen en hier en daar
vercierd met een soort van lofwerk, in de rots gehouwen. Aan het eynde van de
galderye, wat nederwaarts gaande, is een kleyne opening daar men door moet kruypen
om in een groot vierkant vertrek te komen, ‘tgeen ettelyke kleyne deuren heeft welke
ingang tot vyf à zes andere kamers geven die yder veertig of vyftig treeden in hun
vierkant hebben, mitsgaders verscheyde andere kleynder kamertjes omheen van
welke eenige ovens-wyze gemaakt zyn.
In deze kamers wierden de lyken geplaatst op verhevene banken ter hoogte van
twee of drie voeten, in de rots gehouwen, gelyk ook wel op de grond neder. Ik vond
daarin vyf-en-dertig begraafplaatzen. In de andere heeft men er mede eenige, en
werden er in ’t geheel tot omtrent vyftig geteld. In eene dezer kamers, die deswegen
boven allen uitmunt, zagen wy noch drie kisten, d’eene verbrooken, doch d’andere
twee noch in hun geheel, en altemaal open. Op de voornaamste staan van vooren
gehouwen twee ronden als cirkels, yder met verscheyde linien benevens malkanderen.
Tusschen dezelve vertoonen zich drie lofwerken als palmvederen, en aan elke zyde
een, maakende aldus een getal van vyf. Het dekzel, ‘tgeen daarvoor op de grond
legd, is mede met lofwerk vercierd. De verbrookene stukken van de derde kist leggen
voor dezelve neer en hebben ook weleer met diergelyke cieraden gepronkt. Ik teekende

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

deze kisten met grooten haast terwyl onze toortzen noch brandeden, en zyn dezelve
hier aangewezen met No 124.
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Deze drie graven meend men te zyn die van de koningen Manasse, zynen zoon
Ammon, en Josia. Deze kamer is kleyn en laag van verdieping. ‘t Geen ik hier ook
zeer aanmerkelyk vond, was de deur van de ingang die geloofd werd uit dezelve rots
te zyn gearbeyd, zodanig als zy in haar herre + hangd, te weeten twee oogen aan de
deur en twee krammen aan de rots, welke uitwaarts staan en daar de deur op draayd.
Men moet zich verwonderen als men bezeft hoe dit gantsche gevaarte, onder de berg,
uit de rots is gehouwen, zonder dat er yts anders toe gebruykt is. En noodzaakelyk
moet het altemaal by toortzlicht zyn geschied, dewyl er geen de minste opening is
om ander licht door te konnen ontfangen.
Kan niet nalaaten hier in het voorbygaan by te voegen dat, eenige dagen in het
klooster geweest zynde, my des avonds wierd aangezeid dat my des morgens de
voeten zouden werden gewassen volgens het gewoonlyk gebruik, ‘tgeen aan alle die
tot Jerusalem komen, werd gedaan. Het geschiedde mede aan drie paters die ook
nieuwelings aldaar waren gekomen. Deze plegtigheid wierd toenmaals gedaan op
de bovengaldery tegenover de kerkdeur, alwaar alle de geestelyke personen in het
klooster tegenwoordig zyn. Men werd er gezet in een fraayen armstoel waarvoor een
koelvat met warm water staat, ‘tgeen met roosebladeren en andere bloemen en kruyden
bestrooyd legd, daar men den eenen

+ scharnier
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voet, die men expres tevooren zelfs gereynigd heeft, inzet. Dus wast u den pater, op
zyn eene knie leggende, dezelve. Het geschiedde my van den pater vikario, ter oorzaak
dat alstoen den pater guardiaan of reverendissimo zich tot Bethlehem onthield. De
wassing gedaan zynde, kust hy die uw gewassen heeft, den voet, en zo doen
vervolgens alle de geestelyken van het klooster, na hetwelke men tot teeken van
dankbaarheid den hand kust van diegeene die uw den voet gewassen heeft. Dit gedaan
zynde, gaat men alle met een brandende waskaars in processie rondom de galderye
van ’t klooster, en zo vervolgens in de kerk, daar de gewoonlyke gebeden werden
gedaan, waarmede deze plegtigheid een eynde neemd.

XLIXe Hoofdstuk.
Togt na Bethanien en heilige plaatzen, tusschen Jerusalem en daar
mitsgaders omtrent Bethanien gelegen.
Togt na Bethanien; Plaats daar Judas zich verhing; Huys van Simon den
melaatschen
Na alle de gemelde heilige plaatzen in en omtrent Jerusalem bezichtigd te hebben,
begaven wy ons den 22sten der gemelde maand October ’s morgens vroeg na Bethanien
en ontmoeteden vooreerst, niet verre buyten de stad, de plaats daar Judas, nadat hy
den Heere Christus had verraden, zich verhing, en vervolgens die daar onze
Zaligmaaker den vygeboom vervloekte.
Verders aan Bethanien naderende ziet men het huys van Simon den melaatschen,
daar Maria Magdalena de kostelyke zalve over de voeten van den Heyland uitstortte.
Marc. 14:3.

Kasteel van Lazarus; Bethanien; Huys van Maria Magdalena
Hierna komt men in Bethanien, ‘tgeene omtrent drie Italiaansche mylen + van
Jerusalem werd gerekend. En ziet daar vooreerst op een kleynen berg of heuvel de
ruïnen van het Huys of Kasteel van Lazarus, en beneden aan den voet van denzelven
heuvel zyn graf, daar Christus hem vier dagen nadat hy den geest had gegeven uit
opwekte, mitsgaders den steen daar het mee toegeslooten wierd. Men daald er in
langs twintig treeden in de rots gehouwen, doch vry wat ongemakkelyk. Ten eynde
van dezen komt men aan een trap van zes houte treeden, en door derzelver midden
in een kleyne kapel, waaruyt men, wendende ter slinker hand, in het graf zelve treed.
’t Is een kleyne grotte, met een tafel daar het lighaam van Lazarus op gelegd wierd
en op welke tegenwoordig door alle priesters die zich te Jerusalem bevinden, zonder
onderscheid, de mis gedaan word.
Het dorp Bethanien doed zich van buyten op gelyk op No 125 werd aangeweezen,
alwaar de ruïnen van het Huys van Lazarus met de letter A zyn geteekend. Het bestaat
in weinige huyzen, niet veel beter als hutten; d’Arabiers die hier woonen, geneeren
+ Ruim 5,5 km.
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zich + met den landbouw. Men heeft er ook eenige olyfboomen die goede vrugten
draagen.

Bethania

Buyten Bethanien ziet men de fondamenten of grondvesten van het Huys van Maria
Magdalena gelyk ook die van het Huys van Martha, beyde zusters van Lazarus, en
daar dicht by de waterput, alwaar Martha tot den Zaligmaaker zeyde: ‘Heere, indien
gy hier waart geweest, myn broeder zoude niet zyn gestorven’. Joh.11:21. Ik dronk
een goede teug van het water der gemelde put en vond het zeer goed. Hierby legd
een grooten steen daar Jesus, komende van Jericho, op ging zitten rusten en met
Martha over het sterven van haar broeder Lazarus sprak.

Bethphage
Voortgaande na den Olyfberg komt men aan het vlek Bethphage, alwaar Christus
was wanneer hy om d’ezelinne

+ voorzien in hun levensonderhoud
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stuurde met dewelke hy zyne intrede op palmzondag in de stad Jerusalem deed.
Hier begind den Olyfberg, en ziet men de Doode Zee, berucht wegens het verzinken
der bekende vier steden. ’t Gezicht van den gemelden berg vertoond zich in de
teekeninge No 125. De Doode Zee is aangewezen met B, en daar de Jordaan zich in
dezelve stort met C. Bekwaamlyk kan aan de slinker zyde, van waar ik het teekende,
gezien worden hoedanig hy met een tak of arm daar inloopt.

Mar Morto

Vervolgens kwamen wy aan een huys dat tegenwoordig door de Turken word
bewoond. Hier zouden d’apostelen in geweest zyn wanneer den Heere Christus ten
hemel voer, ‘tgeen den engel hen kwam boodschappen, zggende: ‘Ziet gy de
hemelvaart Christi niet?’ En hoewel deze omstandigheden vry wat verschillen van
’t verhaal van Lucas, cap. 24, vs. 50, 51 en in de Handelingen der apostelen 1:9, 10,
11, zouden deze paters deze overlevering niet gaarne tegengesproken hebben.

Plaats daar Christus ten hemel is gevaaren; Spelonk van S. Pelagia;
Spelonk der apostelen
Daarna komt men aan de plaats daar men zegd dat de Zaligmaaker ten hemel is
opgevaaren, zynde aldaar tegenwoordig een mosquêe der Turken die in het midden
een kleyne kapel heeft en een vryen ingang aan de Christenen toelaat.
Thans + wyst men een kolom aan, staande in d’aarde, alwaar de plaats zoude wezen
daar den engel tot Maria kwam en haar zeyde dat zy binnen drie dagen zoude sterven.
Hierby toond men de Spelonk van S. Pelagia, een vermaarde hoer die, berouw
hebbende van haar ontuchtig leven, in manskleederen om niet bekend te zyn, hier
haare zonden kwam beweenen en er ook gestorven is.
Wyders toond men de plaats daar Christus zyne discipelen het ‘Vader ons’ leerde,
gelyk ook daar + hy het oordeel predikte, alwaar nog een stuk van een kolom ter
gedagtenis staat.

+ vervolgens
+ evenals de plaats waar
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Wat verder voortgaande ontmoet men een groote spelonk met twaalf boogen, door
de keyzerin Helena ter gedagtenis van de twaalf apostelen gesticht, ter inzicht + dat
zy het geloofsformulier aldaar tezamen gesteld zouden hebben.

Spelonk der propheeten
Vervolgens zagen wy de Spelonk der propheeten, die de verwoesting van Jerusalem
voorzeyden. Zy is heel groot en heel uit de levende rots + gehouwen. In den ingang
of het eerste vertrek ziet men boven een rond gat daar het licht door schynd, en zynde
wyders met brandende toortzen in het tweede (‘tgeen zeer groot is) getreeden, vind
men er hunne grafsteden welke vyftig in getal zyn, misgaders zes kolommen van
zonderlinge dikte, mede uit de rots gehouwen. Ik nam de maat van een derzelven en
bevond ze acht-en-tachtig palmen in den omvang. In het inkomen ter slinkerhand
ontmoet men een heel groote doorgang daar men bukkende moet ingaan. Hier vond
ik veele andere vertrekken, doch die door het instorten van het bovengewelf
meerendeel verstopt zyn. Zo men voorgeeft zouden dezen zich strekken tot aan de
plaats daar d’apostelen het Credo of Geloof hebben gemaakt, die er egter een goed
stuk weegs vandaan legd.
Deze spelonk is zeer vreemd en fraay om te zien, doch de begraafplaatzen zyn
niet zo heerlyk als die in de Spelonk der koningen, vermits er voor yder lighaam
maar een plaats in de rots is uitgehakt ter grootte daar bekwaamlyk een lyk in kan
leggen, en altemaal in de zyden van de rots, twee of drie voet hoog van de grond,
gelyk men in veele oude grotten van Italien vind.
Thans kwamen wy op den Olyfberg, ter plaatze daar Christus de stad Jerusalem
beweende. Voor dezen heeft er een kerk der Christenen gestaan, doch tegenwoordig
is zy in een Turksche mosquêe veranderd. Van hier traaden wy door de Poort van
St. Steven weder in de stad en vervoegden ons na het klooster daar wy op den middag
aankwamen.

+ in aanmerking nemend
+ de ruwe, onbewerkte rots
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Le Hoofdstuk.
Togt na Bethlehem, en beschryving der heilige plaatzen in en omtrent
Bethlehem gelegen.
Togt na Bethlehem; Salomons vyver; Klooster van Georgiaanen; kerk
van het Heilige Kruys
Des anderdaags, den 23sten der maand October ’s morgens ten acht uuren, trad ik
weder uit het klooster, verzeld door twee paters en den drogeman, om my na
Bethlehem te vervoegen. Wy naamen den weg door de woestyn ten eynde
gelegentheid te hebben om alles te bezichtigen.
Niet verre van Jerusalem komt men aan een vyver welke men zegd door den koning
David – of liever Salomon – gemaakt te zyn die er zich dikwils ging verlustigen. Zy
heeft de lengte van honderdvyftig en de breedte van zestig schreeden, doch is
tegenwoordig droog. By deze vyver is de plaats daar Salomon tot koning wierd
gezalfd.
Wat verder in de laagte heeft men een klooster der Georgiaanen, van boven tot
beneden, op de Grieksche wyze, beschilderd. By het hoogaltaar is een gat, met zilver
beslagen, alwaar gestadig tien zilvere lampen hangen te branden. Hier zeggen de
ingezetenen dat de cipresboom heeft gestaan daar het kruys van Christus van gemaakt
zoude zyn.
Omtrent ter verte van een uur buyten Jerusalem vind men de kerk van het Heilige
Kruys welke zeer fraay is en by de Grieken bezeten werd. Hier wyst men ook aan
de plaats daar het hout van des Zaligmaakers kruys is afgehouwen. Men ziet er noch
in een kleyn kruysje, ‘tgeen gezegd word van hetzelve hout te wezen.

Huys en begraafplaats der Machabeën
Weinig van daar, op een zeer hoogen berg, ontmoet men de begraafplaatzen der
Machabeën, gelyk ook de peuynhoopen van hun huys. Van de begraafplaatzen ziet
men noch zeven boogen waaronder hunne lyken gelegen hebben. Hoe heerlyk en
prachtig dezelve geweest zyn, leest men in het Eerste boek der Machabeën, cap. 13,
vers 25 daar gezegd word: Ende Simon eenige zendende, nam de beenderen van
zynen broeder Jonathan, ende zy begroeven hem te Modin, de stad zyner vaderen.
Ende Simon bouwde over het graf zyns vaders ende zyner broederen een gebouw en
trok het op met geslepene steenen, van achteren en van vooren, cierlyk in het gezicht.
Ende hy stelde daarop zeven pyramiden, de eene regt over d’anderen, voor zynen
vader, zyne moeder, ende zyne vier broeders, ende by dezelve maakte hy instrumenten,
rondom stellende eenige groote pilaaren, ende hy maakte op de pilaaren allerhande
soorten van wapenen, tot eenen eeuwigen naam, ende by deze wapens schepen
ingehouwen, om gezien te werden, van alle die by de zee vaaren te Modin, hetwelk
nog is tot op dezen dag enz.
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Dorp van S. Jan; Plaats daar Maria Elisabeth bezogt
Aldus kwamen wy in het dorp van S. Jan. Ter plaatze daar dezen heilig + gebooren
is, ziet men een spelonk, in de rots uitgehouwen, waarop men een kerk gebouwd
heeft die de naam van S. Jan voerd en aan de paters franciskanen behoord. Dit dorp
word door d’Arabiers bewoond, en vertoond zich als No 126 uitwyst. ’t Koepeltje
‘tgeen men in hetzelve ziet, is van de gemelde kerk, en de ruïnen op den hoogen berg
zyn die van de graven der Machabeën. Hier omtrent is dat gebergte van Judea geheel
steenagtig en moeyelyk te gebruyken.

Onzen weg vervolgende kwaamen wy aan de plaats daar de maagd Maria haar nicht
Elisabeth ging bezoeken.

+ heilige man
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Men ziet er noch een groot overblyfzel van een gebouw, verbeeld op No 127, ‘tgeen
men meend van een kerk te zyn welke de keyzerin Helena aldaar ter gedagtenis had
doen stichten.
Eenige honderd treeden nederwaarts gaande, ter rechter zyde, komt men aan een
zeer schoone waterput welkers water van de bygelegene bergen daarin komt loopen.
Thans wend men zich na Modin, gelegen op een zeer hoogen berg. ’t Was weleer
een zeer vermaarde vesting of stad der Machabeën, dog nu een slegt + dorp, gelyk
tegenwoordig de plaatzen meest zyn daar in de Schriftuur gewag van gemaakt werd.
’t Werd verbeeld op No 128.

Modin

Woestyn van Johannes den Dooper
Vervolgens komt men in de woestyn van Johannes den Dooper, en wyders aan de
spelonk daar zy – hoewel buyten de Schrift – van vertellen dat er Elisabeth haaren
zoon in bracht om hem voor de woede van Herodes te verbergen en waar hy veele
jaaren zoude geleefd hebben. Deze spelonk of grotte is in de levende rots + gehouwen
aan het hangen van een berg, waar beneden zich een zeer steenagtig dal strekt. Zy
heeft twee gaten als vensters aan elke zyde, een onder het onderste boomtje + ‘tgeen
men uit de rots gewasschen ziet, gelyk d’afbeelding op No 129 aanwyst.

+ eenvoudig
+ de ruwe, onbewerkte rots
+ sic.
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Grotta di Giovanni

Men ziet ook nog in dezelve een plaats, van gedaante als een bedstede, in de rots
uitgehouwen, welke dien heilig tot rustplaats zoude gediend hebben. Ter zyden van
de spelonk vloeid een fonteyn welkers water in een groote ronde bak, mede uit de
rots gehouwen en weinig boven de grond verheven, word ontfangen, van waar het
dan weder door het gebergte nederwaarts loopt. Boven de spelonk staan nog eenige
overblyfzelen van een groot gebouw ‘tgeen een klooster schynd geweest te zyn. By
de gemelde fonteyn, welkers water heel goed is, hielden wy het middagmaal, ter
plaatze daar men de twee paters verbeeld ziet.

Vlakte van Therbinte; Vlakte van Sennacherib
Hierna komt men aan de Vlakte van Therbinte, alwaar David den reus Goliath doodde,
welke plaats men van verre maar aanschouwd.
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’t Is een wydluftige + vlakte, strekkende zich tusschen het gebergte.
Niet verre van daar, beneden aan het gebergte van Judea, komt men aan de fonteyn
by dewelke Philippus den kamerling van den koningin Candace doopte, aangewezen
met No 130.

Fonte di Philippo

’t Water, daar wy hertig van dronken, was heel goed en vloeid ter halver hoogte van
de middenmuur uit een half ovaal als een nis, en loopt over een halve ronden steen,
fonteyns-wyze op de grond. De fonteyn is van groote steenen gemaakt. Achter dezelve
staat noch een groote ruïne van een kerk welke door de keyzerin Helena zoude zyn
gesticht. Zy vertoond zich achter het geboomte. Wanneer de kinderen Izraëls gelegerd
waaren in de woestyn Paran, gelyk Numeror. 13 verhaald werd, wierd Mozes van
God bevolen dat hy uit elke stam een man zoude nemen en dezelve na ’t Beloofde
Land zenden om hetzelve te verspieden en te zien hoedanig hetzelve was. Van welke
+
een tros druiven, afgesneden zynde in het dal Escol, die zy met haar tween op een
draagstok droegen, tot Mozes in ’t leger teruggebracht wierd. Welk dal Escol, waar
het recht te vinden waare, mogelyk aan alle anderen zoude duister zyn,
doch deze paters weten + niet alleen dit dal aan te wyzen, maar ook, dicht by deze
fonteyn, de nette + plaats daar deze weergaeloze druiftros afgesneden is. Vervolgens
passeerden wy de plaats daar de vyftig kolommen welke tot Bethlehem in de kerk
staan, uit het gebergte zyn gehouwen. De teekenen daaraf vertoonen zich nog in de
rots, daar ze met de hamer en beytel, geheel van een stuk, uit zyn gearbeyd.
Thans komt men aan een dorp, Beitiela geheeten, waar omtrent men de vlakte van
Sennacherib ziet, met dien naam genoemd ter oorzaak dat het leger van Sanherib of
Sennacherib, koning van Assyrien, aldaar by nacht door een engel gantsch en al
+ uitgestrekte
+ En door deze mannen
+ En dit dal Escol, waarvan de juiste vindplaats aan alle anderen mogelijk onbekend zou
zijn,weten deze paters niettemin [deze met een ietwat geringschattende connotatie: ‘die paters,
je weet wel...].
+ nauwkeurig bepaalde
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wierd verslagen, gelyk geschreven staat Jesai. 37:38, alwaar de propheet zegd: ‘Toen
voer den engel des Heeren uit ende sloeg in ’t leger van Assyrien
honderd-en-vyfentachtigduizend, en toen zy zich des morgens vroeg opmaakten, ziet
die alle waaren doode lighaamen. Zo vertrok Sanherib, de koning van Assyrien, ende
toog heenen’ etc.

Komst te Bethlehem; Geboorteplaats van Christus
Noch een weinig voortgetoogen zynde kwamen wy te Bethlehem, omtrent een uur
voor zonnenondergang. Eerst vervoegde ik my na de kerk die aan S. Catharina gewyd
en in het bezit der Grieken is. Hier zag ik de gemelde vyftig kolommen. Achttien
trappen nederwaarts gaande komt men in een grotte of spelonk waarin men u vertoond
(doch echter meer by verbeelding, dewyl de Grieken in een kapel hiernevens de
rechte plaats bezitten) de geboorteplaats van onzen Zaligmaaker, gelyk ook de plaats
daar Maria het kindeken in de kribbe leyde, mitsgaders die daar de Drie Koningen
het aanbaden. Men ziet er mede een steen waarop Maria zoude gezeeten hebben
wanneer de Drie Koningen den jonggebooren Jesus aanbaden.
Deze spelonk is geheel in de rots uitgehouwen en zo groot en hoog dat men er
bekwaamelyk kan gaan. Men ziet er mede een altaar daar men den naam van Joseph
aan geeft, mitsgaders de grafsteede der Onnozelen, aldus geheeten omdat er
verscheyde onnozele of jonge kinderen met hunne moeders in deze spelonk verborgen,
om hals gebracht, en begraven zouden zyn.

Beleefd onthaal van den autheur in het klooster
Van hier vervoegde ik my in het klooster daar ik door den pater reverendissimo zeer
beleefdelyk wierd ontfangen en verwelkomd, temeer doordien my den heer Lub met
een brief van voorschryving + aan hem had begunstigd, waarvoor hy – evenals de
pater procurator, Paulus à Milonico tot Jerusalem – groote eerbiedigheid betoonde,
vermits den heer eenige jaaren te Rama ten dienste van het klooster het

+ aanbevelingsbrief
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procuratorschap had waargenomen. Ook waren er eenige paters die ik in Egypten
gekend en met eenige beleefdheden verplicht had, waarvoor zy my, gelyk ook te
Jerusalem, de uiterste dankbaarheid trachteden te betoonen. Zelfs had ook de padre
reverendissimo de beleefdheid van my een verblyf, buyten alle kosten of vergelding,
voor vyf à zes maanden in het klooster aan te bieden, doordien hy al voor myne
komst had verstaan dat ik my overal + bezich hield met de voornaamste dingen af te
teekenen, gelyk ik dan ook geen grooter dienst aan de geestelyken kon doen als hen
myne afteekeningen te toonen. Om kort te gaan, men verhief my hier als een man
daar men alle eerbiedigheid voor betoonde en wiens gelyk men zeide nooit in het
klooster te zyn geweest.
De padre reverendissimo, die my al zozeer verhefte als ymand zyner onderhoorige
geestelyken, was een heel eerlyk heer, geboortig van Milanen uit een voornaam
geslacht, en genaamd Petrus Marinus. Zyn deugtzamen en minnelyken omgang bracht
hem in groot aanzien, zelfs ook onder de Mahometaanen. Hy toonde my drie kamertjes
welke hy ten dienste der pelgrims deed bouwen, zeggende dat het hem moeyde dat
wy hier in het klooster zo weinig plaats tot geryf hadden, mitsgaders dat, alzo hy
binnen korten tyd stond te vertrekken, hy geerne eerst zyn aangevangen werk had
willen voltooyen; dat hy derhalven over vry wat onkosten heen had gestapt etc.
Inderdaad, zy + zyn alhier zeer groot, want de Turken laaten niet toe dat men den
eenen steen op den anderen legd, of men diend ze wel tegen zilver op te wegen, alle
drie + behoefd men niet te hoopen dat men verlof tot het opbouwen of verhelpen van
eenig ding zal verkrygen.
Ook kost de vergunning van zich te Jerusalem en elders in het Heilig Land te
mogen onthouden aan de paters een veel grooter somme als de meeste menschen
zouden konnen gelooven, en het is zeeker, byaldien + den koning van Spanjen hen
de middelen daartoe niet beschikte, dat zy hunne verblyfplaats daar niet lang zouden
konnen behouden. De gemelde koning heeft al voor eenige jaaren een procurator
van Jerusalem tot Constantinopolen gezonden, dien ik daar by mynen tyd noch gezien
heb. Deze had ordre om, indien hy het zodanig wist te besteeken + dat het Heilig Graf
in de handen der Latynsche geestelyken mogt komen te geraaken, 300.000
ryksdaalders aan te bieden, en – zo hy kans zag om zyn oogmerk daarmede te
bereyken – noch op honderd duyzend niet te zien. Doch men heeft het niet konnen
verkrygen, ter oorzaak dat de Grieken, welke onderzaten van den Grooten Heer +
zyn, door middel van een zeekere somme (die zy met de uiterste moeyte, aangezien
+
hunne armoede, byeenbrachten) zoveel wisten uit te werken dat zy ’t de Latynen
uit de neus geboord hebben, zulks dat er niemand vermag de mis te doen als zy alleen.

+
+
+
+
+
+
+

bij alle voorkomende gelegenheden
Bedoeld zijn de onkosten.
anders
in het geval dat
regelen, ‘ritselen’
De Turkse sultan.
gelet op
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LIe Hoofdstuk.
Togt na de Gezegelde Springbron, en beschryving van eenige andere
heilige plaatzen, in en omtrent Bethlehem gelegen. Manier om zich de
teekenen der Jerusalemsche reys op den arm te zetten etc.
Kerk van St. Joris
Den 24sten der meergenoemde maand October, ’s morgens omtrent zeven uuren, trad
ik in gezelschap van twee paters en twee drogemans uit het klooster van Bethlehem
om de Fons Signatus of Gezegelde Springbron te gaan bezichtigen. Na omtrent een
uur rydens kwamen wy aan de kerk van St. Joris. Hier zag ik twee yzere ketenen
daar men zegd dat hy mede gebonden is geweest, waardoor zy noch op den huidigen
dag (volgens het gevoelen der ingezetenen daar te lande, zowel de Turken en Arabiers
als de Christenen) zodanig een kragt hebben behouden, dat degeenen die van hun
verstand beroofd zyn of eenige andere kwaalen hebben en zich daarmede laaten
binden, weder teregt werden gebracht. Toen ik dezelve bezag lag er een Arabier aan
de eene ketting, dien ik liet vragen wat hem deerde? Hy gaf tot antwoord dat hy pyn
in de lendenen had. Deze kerk staat in een zeer schoone vlakte, uitsteekend vruchtbaar
in koorn.

Fons Signatus of de Gezegelde Springbron
Latende dezelve ter rechterhand toogen wy een groot stuk weegs voort en kwamen
vervolgens aan de Fons Signatus of de Gezegelde Springbron. Dicht by dezelve staat
een kasteel, over veele jaaren door de Turken gebouwd, alwaar de karavaanen welke
van Hebron komen, de kaffares + moeten betaalen. De pelgrims moeten er ook yder
een maiden +of stuyver voor het bezichtigen van de bron geven. Ik liet er my in
nederdalen door een zeer nauw gat daar een zwaarlyvig man nauwlyks door zoude
konnen geraaken. Op de grond gekomen, bevind men zich in een grotte aan welkers
rechterzyde zich drie groote gaten vertoonen welke het water, ‘tgeen van het gebergte
door de rotzen komt heenzypelen, ontfangen. Van hier loopt het door de grotte in
een canaal of goot, in de rots uitgehouwen, om het in de waterbakken te leyden. Wy
vonden er geen water, weshalven ik in het canaal trad, daar ik al bukkende eenige
schreeden in voortging, zo hoog en wyd is het.
Thans begaf ik my weder na boven en wederom uit de put; ging + na de waterbakken
welke eenige honderd treeden van daar, en drie in getal zyn, altemaal uit de levende
rots gehouwen. Ik nam de moeyte van ze alle drie te meeten en vond de eerste, die
het water uit het gemelde canaal ontfangd, honderd-en-zeventig schreeden lang,
maakende driehonderd-en-zeven-en-vyftig voeten (Rynlandsche maat), en
acht-en-tnegentig schreeden of tweehonderd-en-vyf voeten breed. + De hoogte kon
+
+
+
+

Tollenaars (Ar. ghaffra: de weg beschermen; ghaffar: tol).
De maydin of meydin, een Turkse munt.
ik ging
De genoemde afmetingen in deze zin zijn (afgerond) respectievelijk 113 en 64,40 meter.
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ik niet meeten vermits er teveel water in was en ik juyst geen koorde had mede
genomen. Men zegd dat ze de diepste van de drie is.
Deze byna vol zynde, loopt het water door een diergelyk canaal als daar ik
hiervooren van gesprooken heb, in de tweede bak die wat laager staat als de eerste
doordien de grond allengskens nederwaarts daald. De lengte van deze strekt zich tot
honderd-en-tnegentig schreeden, en de breedte tot honderd-en-vyftien; de diepte
bevond ik zestig schreeden. Steyl afgaande aan d’eene zyde vind men eenige trappen,
uit de rots gehouwen, om er by neder te konnen daalen. Deze bak was zonder water
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en heeft aan het eynde mede een canaal (evenals de voorige) waardoor het water zich
in de derde bak uitstort die tweehonderd-acht-en-dertig schreeden lang en
vier-en-tnegentig breed is, maakende lengte tweehonderd-negen-en-tachtig voeten
en de breedte derhalven honderd-zeven-en-tnegentig voeten, Rynlandsche maat. +
De diepte van deze bevond ik acht-en-veertig schreeden of honderd voeten, + te
weeten tot aan het water, ‘tgeen er omtrent vier voeten hoog in stond. ’t Gezicht van
deze waterbakken verbeeld zich op No 131, zodanig als ik ze op een hoogen berg,
daarbenevens leggende, heb afgeteekend. ’t Kasteel is hier aangewezen met de letter
A, de eerste bak met B, de tweede met C, en de derde met D.

Fonte Signato

Fonte Signato

Noch teekende ik een gezicht van een andere kant, gelyk zich de bergen, het geboomte
en een der gemelde bakken, aangewezen met de letter E van daar vertoonden, te zien
op No 132. De derde of laatste bak stort haar water in een canaal of waterleyding die
met de grond gelyk is en zich tot aan Jerusalem strekt. Dit werk geloofd men gesticht
+ Ca. 91 meter lang en 62 meter breed.
+ Ruim 31 meter.
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te zyn door Salomo, en meenen eenige dat hy in zyn Hooglied, Cap. 4, vers 12 –
alwaar hy zegd: ‘Gy zyt een beslooten hof, eene beslootene welle, een verzegelde
fonteyn’ – daarop speeld. + Doch ik zoude zeer bezwaarlyk tot dat gevoelen konnen
overvallen + dewyl ik niet zie dat het de alderminste schyn heeft.
Thans steegen wy weer te paard en reeden langs de waterleyding die, gelyk gezegd
is, zich na Jerusalem strekt. Ik vond dezelve op verscheyde plaatzen gebrooken,
‘tgeen door de Arabiers, die hier voorbytrekken, gedaan word om het geryf van het
water te hebben. En ongetwyfeld zal dit de oorzaak weezen dat ze mettertyd verstopt
zal werden door de afgebrookene steenen die zy er slegts + in laaten vallen.

Wederkomst te Bethlehem; Processie in de kerk van St. Catharina etc.
Vervolgende aldus onzen weg door het gebergte, kwamen wy omtrent twee uuren
na de middag weder te Bethlehem daar ik tegen den avond in de kerk van St. Catharina
volgens het gebruik der pelgrims de gewoonlyke plegtigheden bywoonde, waarna
wy in processie, yder met een brandende waskaars in de hand, ons in de kerk, in de
gemelde spelonk, vervoegden. Hier pleegden zy de eerste ceremonien aan het altaar
‘tgeen aldaar ter gedachtenis van des Zaligmaakers geboorte is opgerecht; vervolgens
aan het altaar van St. Joseph; wyders aan de grafsteede der Onnozelen; thans aan het
graf van S. Eusebius, abt van Bethlehem en discipel van Hieronymus; daarna aan
het graf van St. Paula en Eustochia, moeder en dochter, Romeynen van geboorte;
toen aan het graf van St. Hieronymus; en eyndelyk aan het altaar dat ter plaats staat
daar de gemelde Hieronymus den bybel uit het Hebreeuwsch in het Latyn overzettede.
Na dit alles verricht te hebben klommen wy weder op na de kerk en vervoegden ons
wyders na het klooster.

Spelonk van David en Saul; Peuynhoopen van de stad Engedi
Des anderendaags ’s morgens ten zeven uuren trad ik met hetzelve geleyde weder
uit het klooster om eenige andere plaatzen buyten Bethlehem te gaan bezichtigen,
en kwam vooreerst, nadat wy een goed eynd weegs afgeleyd hadden, aan de spelonk
daar David een slip van Sauls mantel afsneed, gelyk geschreven staat 1 Sam. 24:2,
alwaar gezegd werd: Siet David is in de woestyne van Engedi. Doe nam Saul
drieduyzend uitgelezene mannen uit gantsch Israël ende hy toog heenen om David
ende zyne mannen te zoeken, boven op de rotssteenen der steenbokken. Ende hy
kwam tot de schaapskooyen aan den weg daar een spelonk was, ende Saul ging daar
in om zyne voeten te dekken. David nu en zyne mannen zaten aan de zyde der spelonk.
Toen zeyden de mannen Davids tot hem: ‘Ziet den dag, in welke de Heere tot u zegd:”
ziet ik

+ zinspeelt
+ overhellen
+ eenvoudigweg
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geve uwen vyand in uwe hand, ende gy zuld hem doen gelyk als het goed zal zyn in
uwe oogen”’ ende David stond op en sneed stillekens een slippe van Sauls mantel
etc.
Deze spelonk is boven in een zeer hoog gebergte, redelyk groot en byna als pik
zo zwart. Ik nam er een stuk ter gedachtenis af met my, waarin veel vuursteen zit.
Van dezelve natuur zyn ook de meesten welke men in dit gebergte vind. ’t Gezicht
daarvan vertoond zich op No 133, ‘tgeen ik met groote haast afteekende, vermits wy
onder aan het gebergte eenige Arabiers gewaar werden die zich met hunne tenten
aldaar hadden nedergeslagen. Dit deed ons derhalven, vreezende van dezelve gezien
te worden, welhaast weder opwaarts klimmen daar wy onze paarden hadden gelaaten.

Grotta di Davide

Op dit gebergte ziet men noch de grondvesten van de vermaarde stad Engedi van
welke in de Schriftuur meermaalen gewag gemaakt word, bestaande in eenige
overblyfzelen van peuynhoopen. Zy werd verbeeld op No 134, alwaar men meteenen,
in het verschiet, tusschen de bergen door, de Doode Zee eenigzins ziet.[BA/136]

Rouine d’Engaddi

Berg der Franschen
Van hier besloot ik my na den berg der Franschen + te vervoegen, een groot stuk
weegs verder gelegen en die weinig van de pelgrims bezogt word. Deze is de hoogste
die men hier omtrent heeft. Derwaarts rydende zag ik eenige peuynhoopen op een
bygelegenen berg, welke gezegd worden te zyn van de stad Thekoa alwaar de vader
van den propheet Habakuk mitsgaders de propheet Amos gebooren zyn.
Wat den berg der Franschen belangd, zy loopt heel steyl en spits opwaarts,
waardoor men niet zonder groote moeyte na boven klauterd. Op den top vond ik
+ Bedoeld zijn de kruisvaarders oftewel Franken.
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eenige peuynhoopen van het kasteel of de vesting, waarin de Franschen zich noch
veertig jaaren nadat zy de stad Jerusalem verlooren hadden, tegens de ongeloovigen
verdeedigden. Zy zyn van zeer groote steenen, en vertoonen zich, benevens eenige
spelonken en holen, op No 135. Omlaag, aan de zyde van de berg, ziet men noch
hunne vyver met een fonteyn in het midden, doch daar tegenwoordig geen water in
is.

Rouine del Monte Francese

Plaats daar den herders de geboorte van Christus wierd aangekondigd
Thans keerden wy weder terug, en omtrent Bethlehem gekomen zynde, bezagen wy
de plaats alwaar den engel de geboorte van den Heyland aan de herders kwam
verkondigen, Luc. 2:8: Daar waaren herders in diezelve landstreek haar houdende
in het veld, en hielden de nachtwake over haare kudde. Ende ziet, een engel des
Heeren stond by haar, ende de heerlykheid des Heeren omscheen ze, ende zy vreesden
met groote vreeze. Ende den engel zeyde tot haar: ‘Vreest niet, want ziet, ik verkondige
u groote blydschap die alle den volke wezen zal. Namentlyk dat u heden gebooren
is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids’ etc.
Men ziet hier tegenwoordig niets als een menigte van steenen op malkanderen,
gelyk een muur, in welkers midden noch een ingang of kleyn gat is waardoor de
geestelyken bywylen hunne gebeden doen. De plaats is een veld daar veele
olyfboomen staan, en vertoond zich op No 136.
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Luc. 2:8

Dorp der Herders; Huys van Joseph
Benevens deze plaats der aankondiging van des Zaligmaakers geboorte legd een
slegt + dorp, het Dorp der Herders genaamd. ’t Word ook byna niet als van herders
bewoond dewyl de landstreek redelyk vruchtbaar is. Men toond er noch een waterbak
uit dewelke Maria, daar voorbygaande, aan de boeren verzocht te mogen drinken.
Die daarop antwoordende dat er geen water in was, kwam hetzelve aanstonds tot aan
de mond opryzen, en daalde nadat de Heilige Maagd haaren dorst had gelescht, weder
nederwaarts.
Hier omtrent ziet men mede noch de peuynhoopen van het huys daar Joseph zich
in onthield, wanneer den engel hem aankondigde dat hy met het kindeken Jesus en
desselfs moeder in Egypten zoude

+ eenvoudig
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vlugten, gelyk geschreven staat by den evangelist Matth., Cap. 2, vers 13: Ziet, den
engel des Heeren verschynt Joseph in den droom, zeggende: ‘Staat op ende neemd
tot u dat kindeken ende zyne moeder, ende vlied in Egypten, ende weest aldaar totdat
ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeken zoeken om hetzelve te dooden’
etc.

Spelonk van Maria; School van Hieronymus
Vervolgens traden wy in een spelonk, dicht by Bethlehem gelegen, waarin men
(hoewel buyten de Schrift) zegd dat de Heilige Maagd zich met haaren zoon Jesus
verborg om de woede van Herodes te ontgaan, terwyle Joseph bezich was met spyze
tot de reyze te bezorgen. Men verhaald by overlevering – en het werd by veele voor
een standvastige waarheid gelooft – dat Maria, hier zynde en bekommerd wegens
het kindeken te voeden, de melk in zulk een overvloed uit haare borsten kwam
vloeyen, dat er eenige droppelen op de grond vielen waardoor de steen, die er wit af
wierd – gelyk ze noch een witachtige koleur heeft, doch zonder dat ik echter zoude
durven verzeekeren of ze daardoor veroorzaakt zy – de kragt zoude hebben behouden
dat ze de vrouwen welke hun zog verlooren hebben, hetzelve doed wederkrygen,
alleenlyk met hen yts van dezen steen, tot poeyer gemaakt, te doen innemen.
Ten dien eynde werd een menigte van stukken te Jerusalem in het water gezuyverd
en er het wapen van de stad op gedrukt om na christenryk en andere oorden verzonden
te werden. Want de Turken en Arabiers hebben er ook hetzelve gevoelen af. Te
Venetien zynde, wierd er my yts door een doctor (een myner vrienden) af verzogt,
om het zeekere juffrouw in te geven. Ik verzag + hem van ‘tgeen ik zelve uit de
spelonk had mede gebragt, doch het is my onbewust of het eenige werking heeft
gedaan. Anderzints, indien het goed word bevonden, heb ik het noch, tot dienst van
die het van nooden hebben en niet wankelbaar of twyffelachtig in het geloof zyn.
Deze grotte of spelonk is vry groot, rondachtig van gedaante, mede in de rots
uitgehouwen, en voorzien van een kleynen altaar daar de Latynsche geestelyken
bywylen de mis op komen doen.
Uit deze spelonk getreden zynde kwamen wy des namiddags ten twee uuren weder
te Bethlehem, daar ik de School van Hieronymus ging bezigtigen. ’t Is een groote
plaats, met eenige kolommen onderschraagd, in den omvang van het klooster en voor
de kerk. Gelyk ik niet verzuymen wilde deze plaats, zo berucht + in de Schriftuur, op
papier te brengen, begon ik dezelve den 26sten der meergemelde maand October af
te teekenen, hebbende my ten dien eynde aan een bekwamen oord gesteld.

Bethlehem afgeteekend; Tegenwoordige staat
Den zelven dag bezichtigde ik ook nochmaals de geboorteplaats van onzen
Zaligmaker, en ’s anderendaags voltoyde ik myne afbeelding van Bethlehem. ’t Is
+ voorzag
+ befaamd
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tegenwoordig een kleyn en slegd dorp, aangewezen met de letter L, waarin eenige
onnozele huysjes staan welke van Arabiers, Grieken en weinige andere Christenen
bewoond worden.[BA/137]

Bethlehem

Eertyds was het een stad van de stamme Juda, doch die echter van geen groot belang
geweest moet zyn, gelyk men kan zien Mich. 5:1, alwaar de man Gods, propheterende
van den Messias zegd: ‘Ende gy Bethlehem Ephrata, zyt gy kleyn om te wezen onder
de duyzenden van Juda? Uit u zal hy voortkomen die een heerscher zal zyn in Israël,
ende wiens uitgangen zyn van ouds, van de dagen der eeuwigheid’. Ende by den
evangelist Johannes werd het slegts een vlek genoemd: ‘En zegd de Schrift niet dat
de Christus komen zal uit den zade Davids, ende van ’t vlek Bethlehem daar David
was?’ Cap. 7, vers 42. ’t Wierd Bethlehem van Juda geheeten, tot onderscheid van
Bethlehem in de stamme Zabulons, in Neder-Galilea gelegen, gelyk men kan zien
by Ruth, Cap. 1, vers 1 ende by den evangelist
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Matth., Cap. 2:6: Ende gy Bethlehem, gy land Juda, en zyt geenzints de minste onder
de vorsten Juda, want uit u zal de leidsman voortkoomen die myn volk Israël weyden
zal’. Welke woorden van grootheid den evangelist toepast op de geboorte van den
Zaligmaker en ten geenen anderen opzigte, gelyk uit het laatste gedeelte van het
vaars genoegzaam afgemeten kan worden.
De Christenen dewelke alhier woonen, generen zich meestendeel met het maaken
van heilige grafjes, kruyssen, paternosters + etc. welke zy aan de pelgrims verkopen,
gelyk ook de gantsche kerk van het Heilig Graf voor die wat dieper in de beurs willen
tasten, welke zy heel cierlyk, evengelyk ze inderdaad is, weeten te verbeelden, daar
de dagelyksche gewoonte niet weinig toe helpt. Eenige generen zig ook met de
landbouw dewyl de grond hieromheen ongemeen vruchtbaar is. Men heeft er ook
veele olyfboomen en wyngaarden, gelyk in de afbeelding gezien kan werden. De
berg daar het op legd, is tamelyk hoog en strekt zich in de lengte van ’t oosten na ’t
westen.

Klooster der Latynsche geestelyken
De Latynsche geestelyken hebben er een schoon klooster, aangewezen met de letter
I. Om in hetzelve te komen treed men eerstelyk door een voorhof in een tweede daar
drie waterbakken zyn. Benevens dezelve strekt zich een overwelfde plaats,
onderschraagd door zes kolommen granietsteen. Hier zegd men dat St. Hieronymus
de Heilige Schrift verklaarde of vertaalde. + En word dezelve derhalven het School
van Hieronymus geheeten. Uit dit tweede voorhof treed men, al bukkende, door een
kleyne deur in een derde ‘tgeen aan de kerk tot een portaal verstrekt. De gemelde
deur, die zeer dik en van achteren met een wakkere boom bezorgd is +, is eigentlyk
het klinket + van een veel grooter + welke men tegens de baldadigheid der Arabiers
heeft toegemetzeld om hen te beletten te paard in de kerk te komen. Ter slinker hand
van dit laatste voorhof ontmoet men een andere groote deur welke ingang tot het
klooster geeft, ‘tgeen gemeenlyk door een getal van ontrent de twintig geestelyken
bewoond word. Deze deur is van binnen geheel met yzer beslagen en met een sterke
boom en zwaare grendels voorzien om het geweld der Arabiers te konnen wederstaan.

Kerk der Grieken
De kerk die de Grieken zederd eenigen tyd bezeten hebben, te weten nadat zy er den
Latynen – door de gierigheid der Turken, en dien een brok toe te werpen – het bezit
van ontweldigd hebben, is door de keyzerin Helena gestigt, ruym en fraay, van buyten
met lood bedekt, ontfangt haar licht door verscheyde groote vensters, en word ten
wederzyde onderschraagd door twee ryen zwaare marmere kolommen, elf op een
+
+
+
+
+

rozenkransen
Versta: Hier is het, zegd men, dat St. Hieronymus de H. Schrift verklaarde of vertaalde.
van een stevige sluitbalk voorzien is
kleine deur in een poort
Scil. toegangspoort.
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ry. Boven dezelve is de muur met een zeer schoon mozaïsch werk beschilderd, zynde
de grond + t’eenemaal van goud. Het koor is heel groot en heeft aan yder zyde een
kapel, in een derwelken (te weten die ter rechterhand) de steen getoond word daar
onzen Heyland op besneden zoude zyn, en in de andere zegd men de plaats te wezen
daar de Drie Koningen afsteegen wanneer zy den Zaligmaaker kwamen aanbidden.
Ter rechterzyde van het hoogaltaar, ‘tgeen byna ten eynde van het koor staat,
ontmoet men een trap waarlangs men opgaat in een toorn die weleer tot een kloktoorn
aan de kerk heeft gediend, doch tegenwoordig van de Grieken tot een woonplaats
werd gebruykt.[BA/138] In dit koor teld men mede eenige kolommen, van welker getal
in ’t geheel ik hiervoor heb gesprooken.

Rechte geboorteplaats van onzen Zaligmaaker
Benevens het gemelde hoogaltaar, zowel aan d’eene als aan de andere zyde langs
eenige trappen afgaande, komt men aan een schoone kopere deur, en door dezelve
noch wat nederwaarts daalende, in een kapel of kleyn kerkje in hetwelk omtrent
midden onder het gemelde altaar men een marmerblad ziet leggen, zynde eigentlyk,
zo men

+ achtergrond
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voorgeeft, de plaats daar onze Zaligmaaker gebooren wierd, ter gedachtenis van
hetwelke zich op het gemelde blad, recht in het midden, een gestraalde zilvere kring
vertoond, voerende in de ronde de volgende woorden: Hic, de Virgine Maria, Jesus
Christus natus est, beteekenende: Hier is Jesus Christus, uit de maagd Maria,
gebooren.
Benevens dit blad ziet men in een marmersteen van roodachtige koleur de gedaante
van een geknield vrouwenbeeld, ‘tgeen een kleyn kind voor haar heeft leggen. Men
geeft het uit voor een verbeelding van de Heilige Maagd en het kindeken Jesus. In
deze kapel hangen gestadig ontrent dertig lampen te branden.
In een andere kapel, drie trappen lager, ziet men de plaats daar (zo gezegd werd)
de kribbe gestaan heeft in dewelke Jesus terstond na zyn geboorte gelegd wierd. En
recht tegenover een altaar, ter plaatze daar de Drie Koningen den Zaligmaaker
aanbaden.

Manier om zich de teekenen der Jerusalemsche reys op den arm te doen
zetten
Doch eer wy van Bethlehem afscheyden, moet ik noch zeggen hoe men zich hier de
teekenen der Jerusalemsche reis op den arm laat zetten. Hier hebben zy verscheyde
vormen toe, waarvan men de zodanige verkiest als yders zinlykheid begeerd. ’t Zyn
gemeenlyk de drogemans die dit verrigten en er de gemelde vormen uitdrukkelyk
toe houden.
Gekoozen hebbende zodanigen als daar men behagen in heeft, word er gestampte
houtkool over de vorm gestroyd en dezelve wyders tamelyk styf op den arm gedrukt,
zulks dat de linien daar zich de stof der koolen ingezet heeft, klaar genoeg gezien
konnen werden. Alsdan omvat degeen die het werk zal verrigten, u den arm met de
slinkerhand en houd het vel heel sterk gespannen, hebbende ondertusschen in de
rechter twee aan malkanderen gewoelde + naalden waarmede hy langs de linien heen
prikt, zo gelyk en effen als het doenlyk is opdat zich de teekens te beter mogen
vertoonen zonder dat er bloed uitkomt; evenwel dringt het diep genoeg door. Doch
ik geloof dat de fynheid der gatjes, die nauwelyks zichtbaar zyn, het bloeden belet.
Vervolgens word er een zeekere soort van inct over de arm heen gewreven die
binnen den tyd van 24 uuren – hoelang men den arm, met doeken bewonden, laat
rusten – zodanig indringd dat de linien daar men langsheen geprikt heeft, zich zwart
(of liever blauwachtig) vertoonen, en zo net alsof ze geschilderd waren. En deze
koleur behouden ze altyd even schoon, zolang als men leeft.
Eenige stellen dit geprik zo pynlyk dat het gemeenlyk een koortsje veroozaakt.
Voor my ik heb het er niet af gevoeld, en wat de pyn belangd, ik weet niet of ik
hardvochtiger ben als andere menschen, maar ze viel my zo onverdraagelyk niet, en
ik geloof, na ik het wel gezien heb (want ik heb er nooit de proef af genomen) dat
het koppen vry pynlyker valt. + Evenwel moet ik dit zeggen dat het op andere plaatzen
als den arm, en die wat tederder van gevoelen zyn, zo gemakkelyk niet toegaat. Want
toen ik my ook eenige teekens op de borst liet zetten, kon ik my heel wel van lachen
+ stevig omwikkeld
+ dat het aderlaten heel wat pijnlijker is
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onthouden. Ik heb er ook gezien die – of uit Godvruchtigheid of uit grilligheid – de
gantsche borst vol teekens lieten prenten, maar dan komt er op aan + en meestentyd
wil hier wel een koorts op volgen.

+ maar dan komt de behandeling hard aan
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LIIe Hoofdstuk.
Wedertogt van Bethlehem na Jeruzalem, en beschryving der plaatzen
en zaaken welke tusschen beyde gelegen zyn.
Wedertogt na Jerusalem; Davids waterput
Den 31sten October, nadat ik alles in en ontrent Bethlehem tot myn genoegen
bezichtigd had, maakte ik my gereed om weder na Jerusalem te keeren en nam
derhalven des avonds myn afscheid van den padre reverendissimo, die my met
byzondere genegendheid veel heil en zegen in ‘tgeen ik verder mogd komen te
ondernemen, toewenschte.
Den 1sten November ’s morgens ontrent acht uuren traden wy uit het klooster en
namen alsdoen den rechten weg na Jerusalem. Op welke men vooreerst, niet verre
buyten Bethlehem, de Waterput van David ontmoet die ook noch by de ingezetenen
denzelven naam houd. ’t Is een groote put met drie gaten of monden, staande eenige
treeden van den weg af. Zy word voor dezelve gehouden daar David uit begeerde te
drinken, ‘tgeen hy echter, wanneer hy verstond dat het water met zodanig een gevaar
gehaald was, niet en deed, gelyk geschreven staat 2 Sam. 23:14: David was toen in
een vestinge, ende de bezettinge der Philistynen was toen te Bethlehem. Ende David
kreeg lust en zeyde:’Wie zal my water te drinken geven uit Bethlehems born-put die
in de poorte is?’ Toen braken die drie helpers door het leger der Philistynen ende
putteden water uit Bethlehems born-put die in de poorte is, ende droegen het en
kwamen tot David, doch hy wilde dat niet drinken maar goot het uit voor den Heere,
ende zeyde:’Het zy verre van my, ô Heere, dat ik dit zoude doen; zoude ik drinken
het bloed der mannen die heenen gegaan zyn met perykel haars levens?’ Ende hy en
wilde het niet drinken.
Dewyl nu in die plaatze de born-put beschreven werd als geweest te zyn tot
Bethlehem in de poorte, zo blykt hier ook uit dat Bethlehem, hoe gering het in de
Schriftuur gesteld word, echter vry grooter geweest moet zyn als het tegenwoordig
is.

Graf van Rachel; Erwetenveld
Vervolgens ontmoet men aan de weg, een kwartier uurs van Bethlehem, het Graf
van Rachel, daar gewag van gemaakt word Genes. 35:19: Alzo stierf Rachel, ende
zy wierd begraven aan den weg na Ephrat, dat is Bethlehem, ende Jacob richtte een
gedenkteeken op boven haar graf, dat is het gedenkteeken van Rachels graf tot op
deze dag.
Dit graf is gehouwen in het gewelf der rotze en gedekt met een koepel die op vier
vierkante pilaren of stukken muurs rust, welke gezicht op het graf geven, gelyk No
138 uitwyst. Rondom hetzelve strekt zich een vierkant muurtje van ontrent drie
voeten hoog, aan welkers ingang men by drie kleyne trappen opgaat.
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Sepolchro di Rachele

Ten noorden van het gemelde graf ziet men een stuk lands ‘tgeen by de ingezetenen
het Erweten- of Cicerenveld geheeten word, ter oorzaake dat er zeekere kleyne
steentjes gevonden werden die niet kwalyk na erweten zwymen. + ’t Heeft de grootte
van ontrent twee morgen en is geheel onvruchtbaar. Hiervan word ook een mirakel
verhaald, namentlyk dat Maria, van Bethlehem na Jerusalem gaande, zeekeren boer
daar ter plaatze bezig zag met yts te zaayen, die, van de Heilige Maagd gevraagd
zynde wat hy zaaide, haar ten antwoord toepaste dat het steenen waren. Maar deze
onbeleefdheid kwam hem duur te staan, want door goddelyke toelaating bracht het
zaad, ‘tgeen dat van erweten was, niet anders voort

+ die ietwat op [kikker-]erwten gelijken
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als steenen die de gedaante van erweten hadden, en tzederd + dien tyd heeft het veld
zo zy zeggen nooit vrugt gedragen.

Toorn van den patriarch Jacob; Peuynhoopen van Rama
Hierna komt men aan den Toorn van den patriarch Jacob, den man van de schoone
Rachel. Deze zegd men, nadat hy uit Mesopotamien was gekomen, door hem gebouwd
en drie-en-twintig jaaren bewoond te zyn, ten eynde het oog op zyn vee te hebben
‘tgeen daaromtrent ging weyden. Hier zoude zyne huysvrouw Rachel gestorven
wezen. Deze staat op een verhevene plaats tegenover het Erwetenveld na de zyde
van Bethlehem, daar hy weinig boven de duyzend schreeden vandaan werd gerekend.
Doch daar is tegenwoordig zo weinig van overig dat men maar even kan bekennen
dat het een toorn geweest is, gelyk in de afbeelding op No 139 gezien kan werden.
Omtrent dezen toorn heeft men een menigte van zwaare steenen en oude
grondvesten van gebouwen, welke de lieden des lands zeggen d’overblyfzelen te zyn
van de oude stad Rama of Ramatha, van welke gesprooken werd by den propheet
Jeremias, Cap. 31, vers 15: Zo zegd de Heere, daar is een stemme gehoord in Rama,
eene klaege, een zeer bitter geween; Rachel weend om haare kinderen; zy weygerd
haar te laaten troosten over hare kinderen, omdat ze niet zyn.

Rouine del Torre di Giacobbe
+ sinds
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Geboorteplaats van Elias; Huys van Habakuk; Waterput der drie
Koningen
Thans komt men ter halverweg tusschen Bethlehem en Jerusalem. Hier hebben de
Grieken een klooster, gewyd aan den propheet Elias die men wil zeggen ter dezer
plaatze gebooren te zyn, gelyk men er mede noch een steen aanwyst daar hy op plagt
te rusten en die ook nog de vorm van zyn lighaam draagd. ’t Is waar, men ziet er de
gedaante van een menschelyk lighaam ingedrukt, even alsof het er ingehouwen was,
doch of het juyst die van des propheeten lighaam is, kan ik niet verzeekeren. Anderen
zeggen dat hy zich hier onthouden, en deze steen hem tot een bed verstrekt zoude
hebben, toen hy voor de koningin Jesabel moest vlugten. Van hier heeft men een
schoon gezicht op Jerusalem en Bethlehem.
Niet verre van dit klooster, zo gezegd werd, is de plaats van waar de propheet
Habakuk door den engel wierd opgenoomen en na Babel gevoerd om aan Daniel, in
de kuyl der leeuwen, spyze te brengen. Welke geschiedenis zy haalen uit het
apocryphe vierde aanhangzel van Daniel, ‘twelke gezet werd als het 14e Capittel,
van vers 32 tot 39. Hier staan nog twee groote brokken van muuren, ongetwyffeld
overblyfzelen van een zwaar gebouw, waarin de roomschgezinden zeggen dat zich
de propheet Habakuk toentertyd onthield. Men ziet het afgebeeld op No 140.

Rouine del Propheta Habakuko

Vervolgens heeft men op den weg een waterput met eenige opening of mond, alwaar
de drie wyzen uit het oosten, van Jerusalem komende, intraaden om wat te rusten en
ter welker plaatze hen de star die hen in het oosten was verscheenen en die zy
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onderwegen verlooren hadden, wederom verscheen en dezelve van hun, terwyl zy
hier zaten te rusten, wedergevonden wierd.

Terpentynboom van de Heilige Maagd; Huys van Simeon
Noch omtrent drie Italiaansche mylen + van Jerusalem af zynde, komt men aan de
plaats daar weleer de terpentynboom plag te staan, die zich nederwaarts kromde om
aan de Heilige Maagd meerder schaduwe te verschaffen wanneer zy, van Bethlehem
na Jerusalem gaande om haaren zoon in den tempel te brengen, daaronder zat te
rusten.
Een kwartier uurs verder ontmoet men het Huys van Simeon den Rechtvaardigen,
die den jong-gebooren Heiland in de armen hebbende, uitriep: ‘Nu laat gy, Heere,
uwen dienstknegt gaan in vrede na uw woord, want myne oogen hebben uwe zaligheid
gezien’etc. Het is noch voor een gedeelte in wezen en vertoond zich als No 141
uitwyst.

+ Ruim 5,5 km.
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Torre di Simeone

Dorp van den kwaaden raad; Bad van Bathseba; Dal der reuzen;
Wederkomst te Jerusalem
Hierna komt men aan het Dorp van den kwaaden Raad, aldus geheeten ter oorzaak
dat er Kajaphas met zynen raad het oordeel over Christus velde.
Aan Jerusalem naderende ziet men een vyver of waterbeek welke gezegd word
het Bad van Bathseba te zyn. ’t Is byna van de zelve gedaante als de Vyvers van
Salomon buyten Bethlehem, en voor het meeste gedeelte mede uit de rots gehouwen.
Ik vond de lengte honderd-vier-en-vyftig schreden of driehonderd-en-acht voeten
Rynlandsche maat, + de breedte honderd-twee-en-twintig schreden of
tweehonderd-vier-en-veertig voeten, + en de diepte, steyl afgaande tot in het midden
(want daar is tegenwoordig geen water in) acht-en-tachtig schreden. Het strekt zich
aan den voet van den berg Sion op welke het Huys van David gelegen was, recht
tegenover dit bad, zulks dat hy haar van daar heel gemaklyk kon beschouwen. Men
toond noch een gedeelte van de rots daar dit gebouw van den gemelden koning
aangehegt zoude zyn geweest, ‘tgeen ik hier op No 142 verbeelde.

+ Ca. 96,70 meter.
+ Ca. 76,50 meter.
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Rouine del Palazzo di Davide

Benevens het Bad van Bathseba heeft men het Dal der Reuzen, welke ten tyde van
David zyn geweest. Vervolgens kwamen wy weder te Jerusalem, zynde op den
middag, zulks dat wy vier uuren met deze weg hadden toegebragt, en derhalven
omtrent eens zoveel als er toe van nooden is, want Jerusalem en Bethlehem worden
omtrent twee uuren van malkander gerekend.
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LIIIe Hoofdstuk.
Den autheur vervoegd zich op den Olyfberg om de stad Jerusalem af
te teekenen; uiterlyke gedaante van dezelve etc.
Den autheur vervoegd zig op den Olyfberg om de stad Jerusalem af te
teekenen
Des anderendaags na myn wederkomst, zynde zondag, rustede ik my wat uit zonder
ergens te gaan, maar den volgenden morgen vervoegde ik my na den Olyfberg om
de stad af te teekenen, doch niet ter plaatze daar Christus dezelve beweende, ter
oorzaak dat anderen die er voor my zyn geweest, haar altyd van die zyde verbeeld
hebben. Waarom + ik my dan wat meer na het zuyden van den Olyfberg begaf om
de stad, zoveel mogelyk was, van het zuydoosten te schetzen.
Ik was verzeld door twee paters en den drogeman die gestadig de wagt omtrent
my hielden, ten eynde van niemand in deze bezigheid gezien te werden. En opdat
wy ons te beeter mogten voorzorgen +, hadden wy een korf met spys en wyn by ons
staan, maakende den schyn, zohaast wy ymand zagen naderen – ‘tgeen al ettelyke
maalen gebeurde – van er onze maaltyd te houden. Zelfs was ik genoodzaakt het
werk nu en dan t’eenemaal te staaken en het op een anderen dag te hervatten, ter
oorzaak van het gevaar ‘tgeen eruit zoude hebben konnen ontstaan, gelyk ik –
spreekende ten dezen opzichte van de Turksche plaatzen[BA/139] – elders gezegd heb.
De pater reverendissimo had ook wel ernstig verzogt dat ik de stad niet zoude
afteekenen, voerende my tegemoet dat er het klooster groot onheyl by zoude konnen
komen te lyden indien de Turken het gewaar wierden. Doch ’t was tevergeefs en
niets ter wereld machtig om my daarvan af te raaden. ‘k Beloofde hem alleenlyk dat
ik zorg genoeg zoude draagen om er niet op betrapt te worden, en, wat het overige
belangde, dat hy zich volkomentlyk op myne bescheydenheid konde verlaaten, dat
ik wel wist waar ik was, en de Turken genoegzaam had leeren kennen etc. Den 6den
der gemelde maand November, te weten drie dagen na den aanvang, zag ik myne
afteekening van Jerusalem voltoyd.

Uiterlyke gedaante van de stad Jerusalem
De stad doed zich hier van den Olyfberg zeer aangenaam op, alzo + het gezicht door
geene andere voorwerpen verhinderd word en met eenen opslag alle hare fraayigheden
ontdekt. Doch boven alles munt uit de mosquêe die zy den naam geven van den
‘Tempel van Salomon’ die zich zeer cierlyk vertoond, zynde ten deele opgehaald +
van gebakken verglaasde steenen die een heel schoone glans van zich geven,
inzonderheid als er de zon op schynd, wanneer het bovenste gedeelte, bestaande uit
groene en blauwe tichelen zodanig flikkerd, dat er het gezicht op schemerd.
+
+
+
+

En om die reden
zich vooraf beschermen; zijn voorzorgsmaatregelen nemen
omdat
opgetrokken
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De tempel is geheel met lood bedekt, gelyk ook de koepel. Op de spits ziet men
een redelyke groote vergulde halve maan. Rondom staan verscheyde gebouwen met
boogen, gelyk in de afbeelding gezien kan werden. Alsmede is de groote vlakte of
het pleyn, op welkers midden de tempel gebouwd is, zeer cierlyk met geboomte
beplant.

Jerusalem

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

Wat belangd de plaatzen welke, van daar ik de stad teekende, kennelyk + binnen en
omtrent Jerusalem zyn te zien, ik heb ze met cyfer-getallen aangeteekend in de
volgende ordre.
1. verbeeld het dorp Siloë;
2. het Dorp van den kwaaden Raad;
3. het Huys of den Toorn van Simeon;
4. de kerk van den Heiligen Geest op den berg Sion;

+ duidelijk
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5. de Poort van David;
6. de kerk van St. Jacobus;
7. de kerk van St. Johannes, doch tegenwoordig een mosquêe der Turken;
8. den Toorn van het kasteel;
9. de kerk van St. Petrus;
10. de kerk van het Heilige Graf;
11. den Toorn van den kady waarby het paleis van het gerecht is;
12. de kerk der Praesentatie of Voorstelling;
13. den Toorn des Santons van het Heilige Graf [BA/140];
14. den Tempel Salomons;
15. den Toorn van Pilatus’ paleis;
16. St. Johannes in Monte of de kerk van St. Johannes op den Berg, tegenwoordig
een mosquêe der Turken;
17. den Toorn van het Huys van Simon den Phariseër;
18. het Huys van St. Anna;
19. den Toorn van de Piscina Probatica of Schaapenvyver;
20. de Porta Aurea of Goude Poort;
21. de Poort van St. Steven;
22. de Poort van Herodes;
23. de kerk van St. Samuel;
24. de Poort van Damascus;
25. den Olyfberg.

LIVe Hoofdstuk.
Beschryving van de kerk des Heiligen Grafs, benevens andere
byzonderheden daartoe behoorende.
Intreede des autheurs in de kerk van het Heilige Graf
Den 8sten November wierd my aangezegd dat de kerk van het Heilige Graf geopend
zoude worden, weshalven ik my gereed maakte om voor den avond daar in te gaan.
’t Geschiedde omtrent vier uuren. De Grieksche pelgrims welke zich toenmaals te
Jerusalem bevonden, waaren er alreeds met vrouwen en kinderen, ‘tgeen een groot
gewoel maakte, daar de oneerbiedige oeffening van hunnen godsdienst niet weinig
toe hielp. Des avonds geschiedde na gewoonte de processie welke ik mede bywoonde,
doch die ik niet zal beschryven omdat ze reets uit andere reisbeschryvingen
genoegzaam bekend is. Alle de gemelde Grieken bleven des nachts in de kerk en
rechtten er zoveel buytenspoorigheden aan, dat het eer een kermismarkt als een plaats
van godvrugtigheid scheen te wezen.
Met het aanbreeken van den dag hield het geraas, door het vertrek van deze woeste
menschen, op, weshalven ik er alleen als pelgrim binnen bleef en gelegentheid had
om alles nauwkeurig te bezichtigen en af te teekenen. Ik maakte een aanvang met
de kerk, verbeeld op No 144.
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Chiesa del Santissimo Sepolcro

’t Gebouw in ’t algemeen is van de Gotsche + order, doch de capiteelen der kolommen
schynen van de Korintische te zyn, zonder evenwel hunne rechte proportie te hebben,
gelyk men in de afteekening kan zien. De lengte der kerk strekt zich uit tot
honderd-en-tien schreeden en de breedte tot vier-en-tachtig, elke schreede op twee
Rynlandsche voeten gerekend. Het meeste gedeelte of ten minsten de helft hebben
de Latynsche paters in hun bezit, en goede gemakken + zo onder als boven.
Beneden ter deur ingetreden zynde komt men, langs eenige trappen opgegaan, in
hunne kerk of kapel, ’t Groot Altaar geheeten, alwaar weleer den hof van Joseph van
Arimathea zoude geweest zyn.
De koepel der kerk, te weten buyten het koor, werd ondersteund door twintig
kolommen, zes vierkantige, van groote steenen op malkander gehoopt, en veertien
ronde, van marmer. Boven deze zyn er achttien die om de galderye heen gaan, tien
vierkantige en acht ronde, van marmer, die de dikte

+ Versta: Gotische.
+ gerieflijkheden
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hebben van vyftien en de hoogte van negentien palmen op een pedestal van omtrent
zeven, van welke hoogte (volgens het oog) ook de capiteelen zyn. +
In het midden der kerk en recht onder de koepel – die boven open, doch echter
met een yzer traliewerk ruyts-wyze belegd is waardoor het licht komt nederdaalen,
evenals in de Rotonde te Romen – staat het Tempeltje daar het graf van Christus in
is, wegens hetwelke wy hierna breeder zullen handelen. Aan de bovenste galdery,
rondom de vensters, hangen kleyne lampjes en ziet men aldaar in eenige nissen noch
deze en geene beelden + van mosaïsch werk, doch meestendeel zodanig verbrooken
dat ze niet kenbaar zyn.
Koor
Het koor, alhier te zien op No 145, is in het bezit der Grieken en omringd, behalven
de muuren, met zeven ronde kolommen en zeven-en-twintig, zo groepen als enkelde
+
daar de kerk om het koor heen op rust. Wel te verstaan: elke groep voor één kolom
gerekend. Want een groepe is een kolom, bestaande uit veele of meerder kolommen
die aan malkanderen vast zyn, of liever: ééne kolom die van buyten verscheide
kolommen vertoond, en wel (by wisselbeurten) vierkante en ronde. En het is
aanmerkelyk + dat er hier zo zwaare zyn dat zommige van dezelve tien en andere
zestien zulke kolommen in zodanig een lighaam vertoonen.’t Is byzonder fraay en
heerlyk gebouwd en ter wederzyden boven voorzien met verscheydene vertrekken,
yder op een byzondere wyze gemaakt, gelyk de afbeelding uitwyst.

Choro della Chiesa del St. Sepolchro

In deze vertrekken, welke evenals een galdery rondom het koor heen loopen, telde
ik zeven-en-twintig kolommen, te weten zo groepen als enkelde.
De koepel is lantaarens-wyze gemaakt, doch daar komt geen licht door. Boven in
het rond van dezelve teld men acht-en-veertig kolommen. ’t Gantsche gewelf is met
+
+
+
+

Een palm was iets minder dan een decimeter.
nog her en der beelden
Versta: 27 zuilen, zowel groepsgewijs aaneengeplaatste als enkelvoudige.
en het verdient de aandacht
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mosaïsch werk beschilderd doch meestendeel verbrooken. Van hetzelve ziet men
ook eenige engelen, blaazende op de trompet, boven het Christusbeeld, ‘tgeen aan
een groot kruys aan het hoogaltaar staat, maar insgelyks ten meestendeel geschonden
en verbrooken.
Voor het altaar hangd een zeer groote kopere kroon en rondom dezelve eenige
glase lampjes. Deze kroon werd op- en nedergelaaten door middel van eenige touwen
welke boven in de koepel over zoveel + katrollen loopen en met de eynden ter zyde
van het koor aan de galdery vast werden gemaakt. Twee andere koorden of touwen,
ter wederzyden geschoort +, houden de kroon in balans.
Vlak onder de koepel in de vloer ziet men een ronden steen leggen met een kleyn
gat erin, welke plaats de Grieken – en alle de oostersche Christenen – het Middenpunct
der Wereld gelooven te zyn. Ik vraagde den Griekschen priester, hierover met hem
spreekende, waar hy meende een rond zonder middenpunct te wezen +, daar hy my
niet als met een grimlach op antwoordde. Ter wederzyde van het koor strekken zich
zeekere soort van houte gestoeltens die men gemeenlyk met de naam van
‘papenstoelen’ benoemd.
Het is gelegen recht voor den ingang van het Heilige Graf, heeft drie deuren (een
tegenover den gemelden ingang en een aan elke zyde omtrent het hoogaltaar) en de
lengte van vyftig en de breedte van zeventien schreeden.
De Grieken hebben hier verscheyde reliquien, en onder dezelve een stuk van het
hoofd van Johannes den Dooper, ‘tgeen zy in een zeer kostelyke beurs bewaaren.
Seekeren dag dat ik met hen alleen was, haalden zy het eruit en gaven het my in
handen, tot teeken van de grootste eer die zy my konden betoonen.

+ evenveel
+ vastgezet
+ Met andere woorden: op het oppervlak van een rond voorwerp bevindt zich op iedere plaats
het middelpunt.
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Il Santissimo Sepolchro die Bientro

Tempeltje of Kapel van het Heilige Graf
Tegenover het koor, gelyk ik gezegd heb, heeft men den ingang van het Heilige Graf.
Dit tempeltje of deze kapel, zo men het beliefd te noemen, vertoond zich op
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No 146, zodanig als het eygentlyk in wezen is, tot de geheele en gebrookene steenen
toe.
Ter wederzyden ziet men een marmere bank, en op yder derzelven een groote
kandelaar met een waskaars, en boven de deur een schilderytje daar altyd een
brandende zilvere lamp voor hangd welke de Armeniers toebehoord. Op deze banken
zetten zich de Grieksche geestelyken als de misse in het Heilig Graf gedaan word.
Het tempeltje zelve is insgelyks geheel van marmer en heeft aan elke zyde drie
kolommen en achteraan vier, doch die men niet kan zien ter oorzaak dat ze in de
kapel der Kophtische Christenen beslooten zyn. De Latynsche en Grieksche
geestelyken hebben groote moeyte gedaan om er deze kapel – als maar slegts van
hout er aangelapt zynde en de plaats in het omgaan van de processie geweldig
benauwende – weder af te krygen, doch tot noch toe niets ten dien opzichte konnen
verwerven.
De lengte van het tempeltje strekt zich tot vyf-en-dertig, de breedte tot
vier-en-twintig en de hoogte tot drie-en-twintig palmen. Boven staat een koepeltje
met lood bedekt, rustende op twaalf kolommen, twee en twee by malkanderen als te
zien is op No 144.
In het binnentreeden vind men de vloer een weinig meer verheven als die van de
kerk, mitsgaders twee vertrekken of kapellen waaraf degeene die de voorste is, kapel
des Engels word geheten. Hier ziet men midden in den grond een vierkante steen,
alwaar men zegd dat den engel heeft gezeten wanneer de drie Maria’s het lighaam
des Zaligmaakers aan het graf kwamen zoeken. In deze kapel hangen vier-en-twintig
zilvere lampen, door verscheydene natien aldaar vereerd, te weten: vier van de
Latynen, waaronder een byzonder groote welke van de Maltheesers is, vyftien van
de Grieken, vier van de Armeniers en een van de Kophtische Christenen. Van welke
eenigen zich in de afbeelding vertoonen. +
Ten eynde van de voorkapel (om zo te zeggen) komt men aan een kleyn poortje
daar men met een gebukt lighaan moet doorgaan om in de kapel van het Heilige Graf
te komen. Hier ontmoet men hetzelve aan de rechterzyde, gelyk men in de afbeelding,
door de kleyne poort, den eenen hoek daaraf ziet, ter plaatze daar het licht der lampen,
die daarboven hangen, op slaat. Ik heb dit zo uitdrukkelyk, dicht voor het tempeltje
staande, geteekend om tot in het tweede vertrek tot op het graf van den Zaligmaaker
te konnen zien. Ik teekende het, door de kleyne poort getreden zynde, ook noch
afzonderlyk, hebbende my vlak voor hetzelve nedergeplaatst, gelyk het te zien is op
No 147.

+ En van die lampen zijn er enkele op de afbeelding te zien.
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Deze kapel is zo kleyn dat er nauwlyks vier persoonen voor het graf geknield konnen
leggen. Het begrypt in de lengte zeven en in de breedte drie voeten, op een hoogte
van omtrent derdehalf voet + en is bekleed met een wit marmerblad ‘tgeen de
Grieksche priesters, welke daar alleen de mis mogen doen, tot een altaar verstrekt.
Deze voorzorg heeft men moeten gebruiken om de pelgrims te beletten daar stukken
af te breeken, gelyk de waan van godvrugtigheid, of het bygeloof, of de
nieuwsgierigheid zich hier dikwils aan vergrypt.
Recht boven het graf is een houte kasse die met twee deuren open staat en van
binnen en op de deuren beschilderd is. Ook ziet men er ter zyden noch eenig ander
schilderwerk. Ter rechterhand van den ingang staat een kolom die boven afgebrooken
is. De kapel word verlicht door vier-en-veertig zilvere lampen, groot en kleyn door
malkanderen, die er nagt en dag hangen te branden en het er geweldig benauwd
maaken. Deze worden op- en nedergehaald om er den oly in te konnen doen door
middel van zeekere ringetjes

+ Versta: 2½ voetlengte. De genoemde afmetingen zijn afgerond: 2,20 m; 0,95 m; 0,50 m.
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in het gewelf geslagen, daar de lintjes waaraan de lampen zyn gebonden, doorloopen,
werdende dezelve wyders aan de zyde der grotten vastgemaakt. Ik heb alle deze
dingen met de uiterste nauwkeurigheid afgeteekend omdat het, myns wetens, noch
niemand voor my heeft gedaan. Van de gemelde lampen, die er door verscheyde
natien zyn gezonden, behooren er dertien aan de Latynen, eenentwintig aan de
Grieken, vier aan de Armeniers en vier aan de Kophten. Die der Latynen zyn er
geschonken: een door den keyzer, een door den koning van Vrankryk, een door den
koning van Spanjen, een door den koning van Poolen, een door den koning van
Portugaal, een door de republiek van Venetien, een door den keurvorst van Beyeren,
een door de ridders van Maltha etc. De rook der lampen trekt uit door drie gaten,
welke in het gewelf zyn. Want men heeft hier geen andere opening dan deze gaten
en de deur, waarom het er ook zeer warm en benauwd is, en allerwegen zo zwart
door de rook, dat men er byna geen andere koleur kan bekennen.
Tot dusverre van het koor en het tempeltje of de kapel van het Heilige Graf
gesprooken hebbende, zal ik voorttreden tot de andere kapellen en dezelve in die
ordre beschryven als ik ze in het bywoonen van de processie bezigtigd heb.

Kapel der Verschyning
Wy vingen aan in de kerk of kapel der Latynen, ’t Groot Altaar geheten, daar ik
hiervoor eenig gewag van gemaakt heb. En ons wierd yder een brandende waskaars
in de hand gegeven. Deze kapel (zeggen ze) is voormaals den hof van Joseph van
Arimathea geweest, alwaar Christus
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terstond na zyne verryzenis aan de Maria’s verscheen en word derhalven de kapel
der Verschyning geheten.
Omtrent het altaar ziet men een nis in de muur, met een yzere tralie beslooten,
daar een stuk van een kolom in werd bewaard aan dewelke den Zaligmaaker ten
huyze van Pilatus, eer hy door denzelven overgegeven wierd om gekruyst te worden,
gegeesseld zoude zyn. De nieuwsgierigheid dreef my aan om de dikte van de kolom
te meten, daar ik gelegentheid toe bekwam door middel van een der paters die de
beleefdheid had van er my behulpzaam in te zyn.
De gemelde nis is redelyk diep en derhalven staat de kolom vry verre van de tralie
af. Ik nam dan een stok met een touw en wierp het daaromheen, en vindende de
tralien zo wyd dat ik er myn arm (als niet van de dikste zynde) even door kon wringen,
streek ik – konnende nu pasjes + de kolom bereyken – de strik toe, en bevond de dikte
van dezelve drie en een halve voet, Rynlandsche maat, en de hoogte omtrent een
voet minder.
Ik zogt te liever deze nieuwsgierigheid te voldoen, omdat ik drie stukken gezien
heb welke by de roomschgezinden geloofd werden van de gemelde kolom te zyn,
namentlyk het een te Romen, het andere te Constantinopolen in de kerk van den
Griekschen patriarch, gelyk ik daar ter plaatze gezegd heb +, en het derde hier te
Jerusalem. Om nu te zeekerder te konnen gaan ontbood ik, wanneer ik in myne
terugreis weder tot Smyrna was gekomen, de maat van dat van Constantinopolen,
welke my ook gezonden wierd. En willende vervolgens te Venetien om die van het
Roomsche stuk schryven, bevond ik dat + de maat van het Constantinopelsche
verlooren had. Ik staakte derhalven myn voornemen, ‘tgeen ik niet had behooren te
doen, gelyk het my ook naderhand menigmaal berouwd heeft, doch ik hoop dat eenig
ander reyziger na my de nieuwsgierigheid zal hebben van deze maaten met
malkanderen te vergelyken en aldus uit te vorschen of de geestelyken hier in al ter
goeder trouwe gaan.

Kapel van des Zaligmaakers gevangenis
Uit deze kapel traden wy in de kerk, en wyders, gaande ter slinkerhand langs drie
trappen af, in de gevangenis of kerker van onzen Heiland, zynde voor dezen een
spelonk geweest, doch tegenwoordig een kapel die den Grieken toebehoord. Hier
zegd men dat den Zaligmaaker gebracht wierd, terwyl men bezich was met op den
berg Calvarien de plaats uit te graven daar het kruys ingezet zoude worden. Deze
kapel is heel kleyn en duyster.

Kapellen van S. Longinus, de deeling der klederen, vinding van het kruys
etc.
+ amper, ternauwernood
+ Namelijk op bladzijde 43 van dit reisverhaal.
+ Lees: dat ik.
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Hieraan volgd de plaats daar de krygsknegt die Christus met zyn lans in de zyde had
gesteeken, zyn misdryf ging beweenen, de kapel van S. Longinus genaamd. Wyders
die daar ze over de klederen van den Heiland het lot wierpen, de kapel van de deeling
der Kleederen geheten. Vervolgens aan die daar het kruys gevonden wierd. En alzo
aan de kapel van S. Helena, alwaar men een venster ziet, tegenover de spelonk, in
dewelke gemelde keyzerin gezeten zoude hebben toen ze na des Zaligmaakers kruys
liet zoeken.

Altaar van den goeden moordenaar en Kapel der Beschimping
Thans komt men aan de andere zyde van de kerk aan een altaar, ter gedagtenis van
den goeden moordenaar opgeregt, waar beneden men in een kapel door een yzere
tralie de kolom ziet, daar Christus op zat wanneer + hem de doornekroon wierd
opgezet. Deze behoord den Abyssynen toe en voerd den naam van de kapel der
Beschimping, ter oorzaak dat de krygsknegten, den Heiland gestooten en een kroon
van doornen op het hoofd gezet hebbende, spotswyze tegen hem zeyden: ‘Weest
gegroet, koning der Joden’.

Kapel der Kruys-hegting
Vervolgens gaat men by achttien trappen – eenige der benedenste van hout, en
d’andere bovenste in de rots uitgehouwen – opwaarts om te komen op den berg
Calvarien in een zeer schoone kapel daar twee of drie altaaren staan, voor

+ toen
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welker eerste men in de grond het gat ziet daar het kruys van Christus in gestaan
zoude hebben. Het heeft de diepte van twee palmen, in de rots, en omtrent twee
duymen meer in de middellyn. Een zilvere plaat, rondom dewelke alle de deelen van
de passie of het lyden verheven uitgewerkt zyn, overdekt den mond, en beneden is
het met lood bekleed, doch tusschen beyde heeft men plaats gelaaten om de rots
zelve te konnen zien.
Ter rechterzyde toond men ook de plaats daar het kruys van den goeden
straatschender heeft gestaan, en ter slinker dat van den anderen moordenaar. Boven
het gemelde gat van des Heylands kruys hangen altyd zeven lampen te branden,
Hierby legd een ronde steen tot aanwyzing der plaats daar Maria zoude hebben
gestaan wanneer Christus op het kruys wierd genageld. Men ziet er ook noch vyf
andere steenen op welker middenste zy zeggen, dat de Jooden den Zaligmaaker de
klederen uittrokken. Hier vertoond zich ook in de rots de scheur of klove die, zo als
+
onzen Heiland den geest gaf, in den berg ontstond.
Deze kapel werd de kapel der Kruys-hegting genaamd, en begrypt achttien
schreeden in de lengte en zestien in de breedte, hebbende in het midden een vierkante
pilaar daar het gewelf op rust. Anderen verdeelen dezelve in tween, en stellen deze
pilaar tot scheyding, noemde het eerste gedeelte (‘tgeen den Grieken toebehoord) de
kapel der Kruys-opregting, en het ander (‘twelk in het bezit der Latynsche geestelyken
is) de kapel der Kruys-hegting. De grond, gelyk ook de kapel, is zeer schoon,
bestaande uit het fraayste mozaïsch werk ‘tgeen men met oogen mag zien.

Kapel van Magdalena en Johannes; Kapel van Adam
Hier benevens ziet men door een tralie de kapel, gesticht ter gedagtenis van dat zich
hier ter plaatze Magdalena en Johannes onthielden, wanneer Christus gekruist wierd.
Zy behoord den Latynen toe en heeft tegenwoordig geen anderen ingang als buyten
de kerk.
Vervolgens weder nederwaarts gaande komt men aan de kapel van Adam, alzo
genaamd omdat het hoofd – of liever bekkeneel + – van Adam aldaar gevonden zoude
zyn, waarvandaan zy willen dat ook de berg Calvarien den naam van Golgotha of
Bekkeneel voerd. Men ziet hier mede de scheur in de rots gelyk in de kapel der
Kruys-hegting, misgaders een gat waarin het gezeyde bekkeneel gevonden wierd.
En eyndelyk ook noch drie grafsteeden, van dewelke d’eene, gemaakt van schoone
porfyrsteen, van de Grieken gezegd werd van den hoogenpriester Melchisedek te
wezen. De twee andere zyn van Godefroy de Bouillon en zynen broeder Boudewyn,
koningen van Jerusalem.
Op die van Boudewyn, dewelke ter slinkerhand van den ingang is, leest men dit
grafschrift, ter eeren van dien vroomen + en kloekmoedigen koning, in ’t Latyn:
Rex Baldewinus, Judas alter Machabaeus,
Spes patriae, vigor ecclesiae, virtus utriusque,
Quem formidabant, cui dona tributa ferebant
+ meteen toen
+ hersenpan
+ dappere
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Cedar & Aegyptus, Dan, ac homicida Damascus,
Proh dolor in modico clauditur hoc tumulo.[BA/141]

Doch ik heb verzuimd hetzelve af te tekenen, maar alzo + het van verscheydene aldus
eenpaarig gegeven word, is er niet aan te twyffelen of het is na waarheid gesteld.
Op het graf van Godefroy vind men het onderstaande op No 1 met even zodanige
letteren in het marmer gegraveerd als dezelve alhier vertoond werden, welke van
diegeene die dezelve afgeschreven en in haare reisbeschryving medegedeeld hebben,
aldus gelezen zyn: +

+ omdat
+ Zie plaat nr. 147a, bovenste helft.
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Hic jacet inclytus Dux Godefridus de Buglion, qui totam istam terram acquisivit
cultui Christiano, cujus anima regnet cum Christo ! Amen.[BA/142]
Deze graven zyn beyde van een en ‘tzelve maakzel en staan yder op vier pilaartjes;
dat van Boudewyn heeft de lengte van elf palmen.

Grafsteeden langs het koor
Uit deze kapel tredende ziet men tegenover de kerkdeur, langs de muur van het koor
heen, drie grafsteeden, alledrie van een zeer schoone marmer, waarvan d’eene my
gezegd wierd te zyn van een hertog van Florencen, de tweede van zyn zoon, en de
derde onbekend. Maar anderen zeggen dat dit de grafsteeden zyn van de huysvrouwe
en zoonen van den koning Boudewyn. Het grafschrift van een derzelve, zoals het
tegenwoordig gevonden werd, heb ik op hetzelfde plaatje met dat van Godefroy
willen vertoonen, zoals ik het om de oudheid der Gottische letteren en verkortingen
waardig geacht heb aldaar af te tekenen; en werd het aldaar gezien op No 2 en gelezen,
na het oordeel der reizigers, op de volgende wyze: +
Septimus in tumulo puer isto Rex tumulatus
Est Baldewinus, regum de Sanguine natus
Quem tulit è mundo sors primae conditionis
Et Paradisiacae loca possideat regionis.[BA/143]

Zalfsteen
Hierna omtrent de kerkdeur komende ontmoet men tusschen dezelve en het koor een
lange steen, waarop het lighaam van Christus, nadat het van het kruys was afgenomen,
+ Zie plaat 147a, onderste helft.
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door Joseph van Arimathea, Nicodemus en eenige andere jongeren volgens de
Joodsche wyze zoude zyn gebalsemd of gezalfd, waarom deze steen ook den naam
van de zalfsteen heeft gekregen. Hy legd omtrent een voet
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hoog uit de vloer, is om het overgaan + met een yzere traliewerk omringd en zedert
het jaar 1550 met een grauw marmerblad bekleed, opdat er de pelgrims geen stukken
meer van mogen breeken. Want de waan van godsvrucht doet hen van overal
overblyfzelen of reliquien zoeken, ook van zulke stukken die nimmer in haar zelfs
eenige waarheid gehad hebben. Onder welke men deze met recht mag tellen, aangezien
nergens geleezen werd dat Joseph van Arimathea het lighaam van Christus gezalfd
zoude hebben, en indien dat door deze gedaan waare, na alle waarschynelykheid de
vrouwen op den derden dag in den vroegen morgenstond deze laatste lykplicht aan
den gekruysten Heyland niet gezogt zouden hebben te volbrengen, nademaal + uit
geene oudheden blykt dat men aan de lyken der verstorvenen deze plicht meer als
eens deede. Gelyk dan den Zaligmaaker, uit een voorkennis dat deze plicht aan hem
in zyne begraavenis niet zoude konnen volbracht werden, Marc. 14:8, aan die vrouwe,
welke hem in ’t huys van Simon den Melaatschen tot Bethanien zalfde, het getuigenis
gaf dat zy voorgekomen was om zyn lighaam te zalven ter begraavenis, ofte, zoals
de uitdrukkinge van Johannes, Cap. 12, vers 7 zegd, dat die zalvinge door die vrouwe
voor hem bewaard was tegen den dag zyner begraavenis.

Andere steen; Kerk der Armeniers; Graven van Joseph van Arimathea
en Nicodemus
Wat verder ziet men by de trap der Armeniers een ronde steen, daar zy zeggen dat
de maagen + van den Zaligmaaker op stonden, wanneer zyn lighaam ten grave wierd
gebragt.
Langs de gemelde trap opgaande komt men aan de Verblyfplaats of kerk der
Armeniers, en van daar aan het Heilig Graf, benevens hetwelke men by eenige trappen
weder opwaarts na de Wooning der Grieken geleyd word. Agter des Heilands graf
gaat men twee grafsteden, in de rots uitgehouwen, bezichtigen, zynde d’eene van
Joseph van Arimathea en d’andere van Nicodemus.
Vervolgens komt men voor de kerk der Latynen, alwaar twee steenen leggen op
welker eene de Heere Christus en op d’andere Magdalena stond, wanneer zy vraagde
(meenende tegen den hovenier te spreeken) of hy haaren meester niet had gezien, en
Jesus zich aan haar bekend maakte.

Byzonderheden noopende eenige zaaken
Hiermede eyndigden wy den omgang van de kerk. Men heeft noch eenige andere
plaatzen welke men in het omgaan van de processie niet ziet, te weten: benevens het
vertrek of de Wooning der Latynen ziet men een schoone groote waterbak, door de
keyzerin Helena – die hier zeer veele werken heeft doen stichten – gebouwd. Zy is
geheel uit de levende rots gehouwen en strekt zich een groot eynd wegs onder de
kerk heen.
+ omdat men er overheen liep
+ omdat
+ verwanten
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Benevens de gevangenis van Christus ontmoet men ook een groote steen, van
dewelke de Grieken zeggen dat Christus, gaande om gekruyst te werden, daarop
nederviel, waarover de putten zyner knien noch op den huydigen dag in dezelve
gebleven zouden wezen. Inderdaad, men ziet er twee holligheden, doch waar ze door
veroorzaakt zyn, is my onbekend.
Ter zyden van het koor staat een steene tafel, rustende op vier kolommen. De
Grieken, wonderlyk geneygd tot bygeloovigheden, houden voor zeeker dat, die
tusschen deze kolommen niet door kan gaan, niet in het paradys zal komen. Den
eersten dag dat ik my in de kerk bevond, zag ik een meenigte van mannen en vrouwen
met groote yver het lighaam daardoorheen wringen, tot zoverre dat eenigen het zweet
van benaauwdheid uitbrak. Want de kolommen staan zo dicht aan malkander dat,
die maar een weinigje meer als gemeene dikte heeft, zich er heel bezwaarlyk door
kan arbeyden. Waaruit men dan wel kan afmeeten hoe bang het de zwangere vrouwen
moet vallen, die er evenwel, mogelyk om tegelyk
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hunne kinderen zalig te maaken, met den dikken buyk door willen. Swaarlyvige
menschen zyn derhalven te beklaagen, of dit geloof moet niet verder gaan als tot de
proef, want ik zag er eenigen die er zich gantsch niet mee bekommerden, ongetwyffeld
dewyl zy wel wisten dat ze onverrigter zaake weer te rugge + zouden hebben moeten
keeren. En ondertusschen kon ik niet bespeuren dat d’anderen, die dunner waren,
zich veel bemoeyden met er hen toe aan te maanen. Doch, zo er elders buytenspoorige
en onnozele godvrugtigheid gevonden werd, de Grieken munten erin uit.
Even buyten de kerk is een tamelyk groote gemeene plaats afgezonderd, daar
verscheydene gemakhuysjes + zyn, maar als er zich deze woeste menschen met hunne
vrouwen en kinderen bevinden, gelyk ik in den aanvang van dit hoofdstuk gezegd
heb, konnen dezelve niet veel helpen en ontmoet men des morgens meerder vuyligheid
als men in dusdanig een plaats behoorde te zien.

Verdeeling der kerk onder de geestelyken
In deze kerk van het Heilige Graf onthouden zich altyd negen paters van de Latynen,
welker gestadige beezigheid is God te bidden en voor de heilige plaatzen te zorgen.
Zy zyn ook de voornaamsten en hebben er het meeste bewind. Van de Grieken heeft
men er gemeenlyk zeven, van de Armeniers vyf, en van de Kophten een, buyten
dewelken er niemand anders tegenwoordig verblyf heeft. Voor dezen onthielden zich
hier ook de Abyssynen en de Syriers. De Maronieten komen den dienst by de Latynen
verrigten welke, gelyk gezegd is, het grootste gedeelte van de kerk in hebben. De
Grieken bezitten het koor en het Heilige Graf. De Armeniers hebben voor in de kerk
een redelyke groote plaats tot hun verblyf, maar d’andere Christenen die zich daarin
onthouden, yder maar een kleyne.
De kerk heeft maar eene deur, boven dewelke van buyten een fraay bas-relief in
marmer gehouwen is. In deze deur heeft men een groot gat gemaakt, waardoor de
paters en pelgrims dagelyks hunne spys en andere noodwendigheden uit het klooster
bekomen. De Turken zyn er de bewaarders van, en is men t’elkens, wanneer dezelve
geopend word, gehouden twee en een halve leeuwendaalder voor d’intreede te
betaalen. Maar als men voor de eerste maal de voeten erin zet, moet yder persoon
vyftien leeuwendaalders geven, te weten de Franken, want wat de Christenen daar
te lande belangd, die konnen evenals overal met de helft bestaan +, gelyk ook de
Latynsche paters. ‘k Was er drie dagen en zoveel nagten in, zonder daaruit te gaan,
alzo ik geerne in eene reys alles wilde bezichtigen om niet gestadig nieuwe kosten
voor de intreede te moeten maken.

Gesteldheid des gemoeds, wanneer men zich voor het Heilige Graf bevind
Indien nu ymand wil weeten hoe men zich gesteld bevind als men de eerste maal
voor des Heylands graf nederknield, ik zal hem zeggen, voorzoveel my belangd, dat
+ terug
+ toiletten
+ volstaan
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ik nergens eenige ontroering heb gevoeld als alleen aldaar. Doch ontstelde zich een
der paters, mede een nieuweling in Jerusalem die met my in de kerk ging, vry wat
meer. Want knielende neder voor het Heylige Graf, berstede hy uit in zulk een
overvloed van traanen en zuchten, dat hy in twee uuren naauwlyks tot bedaaren was
te brengen.
Ik wil hier echter niet mede zeggen dat het daarom zeeker zoude wezen, dat dit
juist het regte graf van onzen Zaligmaaker is, maar, dewyl men zich niet kan beletten
met die indruk voor hetzelve te verschynen, en dat men by die gelegentheid zich het
lyden van den Zoone Gods voor onze zonden en ongeregtigheden herinnerd, kan het
niet anders wezen of men moet ontroeringen gevoelen die tot in het binnenste van
de ziel doordringen. En ik geloof – hoewel wy een tyd beleven dat veele menschen
glorie schynen te stellen in heel weinig of niets met al + te gelooven, misschien om
geen andere reden als om zich van

+ niemendal, helemaal niets
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de gemeene gevoelens, die te slegt in hunnen oogen zyn + af te zonderen en een
uyterlyke schyn van wysheid te vertoonen – dat de volslagenste atheïst zich, met alle
zyne gewaande standvastigheid, niet zoude konnen beletten de zelve ontroering en
beklemdheid te gevoelen.

LVe Hoofdstuk.
Beschryving van de Stad Jerusalem. Byzonderheden wegens het klooster
van den Heiligen Zaligmaaker en de geestelyken die zich daarin
onthouden. Knevelingen der Turken omtrent hetzelve klooster. Kosten
die tot de Heilige-Landsche reyze vereyscht worden, roosen en houte
olyven van Jericho.
Gelegenheid van Jerusalem; Poorten
De heilige plaatzen aldus doorwandeld hebbende, zal ik nu ook yts van de stad
Jerusalem gaan zeggen. Deze, de hoofdstad van Judea en weleer zeer vermaard, is
gelegen in een bergachtige drooge plaats welke niets voortbrengd, zynde het aardryk
drie of vier mylen in ’t rond + zeer onvrugtbaar. Men teld er zes poorten, namentlyk
de Poort van St. Steven, de Poort van Herodes, de Poort van Damascus, de Poort van
Hebron, de Poort Davids en de Mestpoort, van welker yder ik hier yts in het byzonder
zal melden.

Poort van St. Steven; Poort van Herodes; Poort van Damascus
De Poort van St. Steven, in de Schriftuur de Veepoort geheeten, staat aan de oostzyde
der stad, en hy wierd by de oude Christenen alzo genoemd, omdat S. Stephanus of
Steven dicht by deze poort buyten de stad gesteenigd wierd.
De Poort van Herodes of S. Jeremias of ook wel de Poort Efraïms strekt zich aan
de noordzyde en word alzo geheeten of omdat ze door Herodes gesticht is gelyk
eenige willen, of dat ze na het paleis van dien vorst, ‘tgeen daar digt by gelegen is,
gebynaamd is. Het Dal Josaphats eyndigd aan dezelve.
De Poort van Damascus strekt zich mede aan de noordzyde en voerd dien naam
omdat men daardoor na Damascus gaat. Door deze poort treeden de pelgrims binnen
Jerusalem, als zynde na de kant van Rama en Joppe gelegen.

Poort van Hebron; Poort van David; Mestpoort; Vergulde Poort

+ de algemene opvattingen die in hun ogen te eenvoudig zijn
+ Ca. 6,5 km.
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De Poort van Hebron, of liever van Joppe, of Bethlehem, is aan de westzyde der stad
en alzo geheeten omdat ze aan de weg na Joppe en Bethelehem gelegen is. Aan deze
poort eyndigd het Dal Josaphats.
De Poort Davids of van den berg Sion strekt zich aan de zuydzyde en heeft haaren
naam van den gemelden berg ter oorzaak dat men door dezelve derwaarts gaat.
De Mestpoort staat aan de oostzyde en word alzo genaamd omdat de mest, drek
en vuilnis door dezelve ter stad uitgebracht word. Door deze wierd Christus, wanneer
de Jooden hem gevangen hadden genomen, binnen Jerusalem gevoerd. Zy word
gezegd de oudste der stad te wezen; die van David en Herodes volgen daaraan;
d’anderen werden nieuwer geagt.
Behalven deze zes poorten ziet men noch een zevende, de Porta Aurea of de
Vergulde Poort geheeten, mogelyk omdat ze met vergulde cieraaden gepronkt en
derhalven boven d’andere uitgeblonken heeft, doch deze is tzedert langen tyd
toegemetzeld, ter oorzaak van een zeekere voorzegging waaraf de Turken d’uitwerking
trachten te beletten, te weten dat de Christenen Jerusalem door deze poort zullen
innemen.
Noch verder gaat ten dien opzigte hunne bekommering.
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Want alle vrydagen op den middag werden alle d’andere poorten geslooten, en niet
weder geopend voordat het middaggebed geëyndigd is, dewyl hen door een andere
profetye of voorzegging gedreygd word dat de Christenen hen op een vrydag,
geduurende het middaggebed, zullen vermeesteren. Door deze Vergulde Poort kwam
onzen Heyland op de ezelin binnen Jerusalem gereden. Na dezelve – als men de stad
van hier rond wil gaan – volgd die van St. Steven, en zo wyders alle d’andere.

Wallen
De muuren van de stad zyn redelyk fraay en van gehouwen steenen gebouwd,
hebbende op eenige afstand verscheydene vierkante toorns, met schietgaten voorzien.
Dit muurwerk heeft de hoogte van omtrent zes vademen en de dikte van ruym drie
voeten. ’t Wierd om de stad gemaakt in den jaare 1559 door den Turkschen keyzer
Soliman. Eenige willen dat het door zyn vader Selim al was begonnen, nadat hy
Jerusalem in den jaare 1517 op d’Egyptische sultans had veroverd.
De berg Sion legd op een gelyke hoogte met de stad, daar hy ten deele is
ingetrokken, doch ten noorden, alwaar hy wel de meeste hoogte heeft, strekt hy er
zich buyten. Waarover my verhaald wierd dat degeen die de wallen had doen
optrekken, een Genueesche renegaad of verloochenaar zoude geweest zyn, die er
toenmaals bassa was. Welke het werk voltoyd hebbende, en de Turken ziende dat
dit gedeelte van den berg over de stad commandeerde, kreegen zy argwaan en
geloofden dat het met geen ander oogmerk gedaan was, dan om de Christenen te
beter gelegentheid te geven om de stad t’eeniger tyd weder te vermeesteren. Ten
welken inzigte zy hem het leven zouden hebben benomen, want het is gevaarlyk de
minste reden van achterdogt aan de Turken te geven.

Grootte
Wat de grootte van de tegenwoordige stad belangd, ik schat den omvang op drie
kwartier uurs, wel te verstaan: buyten de wallen om te gaan. Zy is redelyk digt
betimmerd + en tamelyk volkryk, doch het meeste gedeelte der straaten eng en krom.
d’Inwoonders bestaan uit Mahometaanen, inboorlingen des lands, en Joden. d’Eerste
maaken verre het grootste getal; de Joden komen er zich dikwils metterwoon
ternederzetten, inzonderheid wanneer ze tot hooge jaaren gekomen zyn, met het
inzigt van er te sterven en in of aan het Dal Josaphats begraven te worden, teneynde
in het algemeen oordeel te spoediger afgevaardigd te worden. + Want volgens het
gevoel der Israëliten staat hetzelve hier ter plaatze te werden gehouden.
Op myn vertrek uit Jerusalem, omtrent twee uuren van daar, ontmoeteden er my
ook noch eenigen welke met hetzelve oogmerk derwaarts gingen. Onder deze
bevonden zich drie vrouwen, van welke twee van heel hoogen ouderdom waaren,
die een uitsteekend verlangen scheenen te hebben om het leven te Jerusalem af te
leggen.
+ bebouwd
+ teneinde bij het laatste oordeel te spoediger een plaats in het paradijs te krijgen
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Tempel Salomons
Wat belangd den tegenwoordigen Tempel Salomons, of de mosqueë die zy zo noemen,
de lieden hier te lande zeggen, dat hy op de grondvesten van den ouden tempel gestigt,
en van binnen – hoewel in een veel kleynder begrip – van dezelve gedaante is als
d’eerste is geweest. Hy vertoond zich van buyten, gelyk ik hiervoor gezegd en in
myne afbeelding der stad Jerusalem aangewezen heb. Na my onderrigt wierd, begrypt
hy in den omvang omtrent honderd schreeden. Men moet dit alles op het zeggen der
ingezetenen gelooven, want de Christenen vermogen er niet in of omtrent te komen,
ja zelfs geen voeten te zetten op het gantsche pleyn ‘tgeen er zich omheen strekt en
heel groot is, en die er op betrapt wierd, zoude zeekerlyk Turks moeten worden, of
zich laaten verbranden. De Joden hebben ten dezen opzichte ook geen meerder
vryheid.
Opdat men derhalven door onkunde of onvoorzichtigheid niet
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in diergelyk ongeluk mogt komen te vervallen, verset men nooit voet buyten het
klooster zonder met een pater, die gewoon is de pelgrims om te leyden, verzeld te
wezen. Daarenboven heeft men ook altyd een drogeman by zich om aanwyzing te
doen van de plaatzen, daar men de vryheid heeft van te mogen komen. Want indien
men zich te buyten ging of ytwes + omtrent de Turken kwam te misdoen, zouden ze
het klooster, en niet de vreemdelingen, daarover aanspreeken en de paters zwaare
geldsommen afperssen, welke voorvallen de pater gardiaan en de pater procurator
my zeyden hen al verscheyde maalen overkomen te wezen.

Byzonderheden wegens het klooster te Jerusalem en de geestelyken die
zich daarin onthouden.
’t Klooster daar deze paters zich in onthouden, is gelegen tusschen de Poort van
Bethlehem en die van Damascus in het wester- en hoogste gedeelte der stad en voerd
den naam van dat van den Heiligen Zaligmaaker. Hun getal bestaat gemeenlyk uit
tusschen de dertig en veertig persoonen, daar de pater gardiaan of reverendissimo
het gebied over heeft. Deze is gemeenlyk een Italiaan of onderdaan des konings van
Spanje, en in dezelve achting als een bisschop, gelyk hy ook, wanneer hy den dienst
op heilige dagen doet, den myter en bisschopsstaf voerd.
Na hem volgd als tweede persoon de pater procurator welke een gebooren
Spanjaard moet zyn. Die er geduerende myn verblyf deze waardigheid bekleedde,
was geen priester maar slegts een frater of leekebroeder. ’t Is zyn werk correspondentie
met alle groote personagien van Christenryk te houden en alle de brieven te schryven
en te beantwoorden; hy heeft ook de handeling van het geld.
De derde persoon is de pater vicaris die een Franschman moet wezen. d’Andere
geestelyken zyn ten meerendeele Spanjaards en Italiaanen. Men heefter gemeenlyk
ook eenige Franschen, doch weinige Duytschers.
Alle de paters die uit Christenryk derwaarts werden gezonden, zyn gehouden ter
plaatze daar ’t hen door den gardiaan verordend word, zich neder te zetten, ’t zy te
Jerusalem of elders in het Heilig Land, en aldaar drie jaaren te verblyven. Na welker
verloop + zy weder terug mogen keeren, indien het den reverendissimo egter beliefd,
want zo hy redenen mogt hebben om haar daar te willen houden, moeten zy zonder
tegenspreeken gehoorzaamen.
Ondertusschen hebben zy hier een sober leven vermits zy den meesten tyd, ter
oorzaak der menigvuldige vastendagen, geen vleesch vermogen te eeten, en zeer
weinig ververssing van visch krygen, zynde Jaffa of Joppe, ‘tgeen twaalf uuren van
Jerusalem gelegen is, de naaste zeeplaats. En als er al ytwes + werd gebragt, is het
gelyk het spreekwoord zegd ‘voor pater en mater’, en niet voor het geheele convent.
Derhalven verlangen de meeste om weder na hun vaderlandsche kloosters te mogen
keeren, daar zy het vry beter hebben.
Alle de reyzigers welke uit Europa komen, van wat religie zy ook mogen wezen,
nemen hun verblyf by deze paters; egter is men er niet toe gehouden, gelyk eenige
+ iets
+ en na afloop daarvan
+ iets
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hebben geschreven. Want men heeft onder het gebied van den Grooten Heer, zowel
als elders, de vryheid om te gaan huysvesten daar men begeerd, en indien men by
de Grieken ofte in een burgerhuys zyn verblyf wilde nemen, niemand zoude het
konnen beletten. ’t Geschied derhalven maar uit gewoonte dat de Franken by de
Latynen gaan inkeeren, de Grieken by hunne geloofsgenooten, de Armeniers by de
hunnen etc. Men zoude ook geen beter huysvesting konnen verkiezen, want het
onthaal ‘tgeen deze paters aan de pelgrims doen, zonder onderscheid van godsdienst,
is zodanig dat men moet bekennen aan hunne beleeftheid verpligt te wezen.
Eenige van hun hielden my gemeenlyk des avonds een uurtje of anderhalf
gezelschap, doch nooit zonder my alvoorens te hebben doen
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vragen of ze my ook belet zouden aandoen. Want wetende dat ik gestadig bezig was
met te teekenen en te schryven, wilden ze my niet geerne stooren. Zy betoonden my
ook des te meer genegentheid omdat ik alle de plaatzen zo nauwkeurig op papier
bragt, ja wenschten wel dat ik er een geheel jaar had gebleven.
Verscheydene reyzen wierd my gevraagd wat ik begeerde te eeten, en daarby
gezegd dat ik my na hen niet behoefde te reguleren, brengende my somtyds eyeren
en andere spys welke zy die dagen niet vermogten te nuttigen. En als ik hen van deze
moeyte tragtede t’ontslaan met te zeggen dat ik my geerne met hunne gewoonlyke
portie wilde vernoegen en, daar ter plaatze zynde, geenzints op de wellust der spyzen
dagt, wierd my ten antwoord gepast dat zy wel wisten dat ik alles met vryer herte
mogt eeten dewyl de kerk + het my toeliet, en dat ze my derhalven tot die bezetheid
van leven daar de regel van hunne ordre hen toe verbond, niet wilden noodzaaken
etc.
De pater gardiaan aanbood my ook, indien ik er genegentheid toe had, een half
jaar, en langer, verblyf in het klooster, buyten alle kosten. Inderdaad, hy was een
zeer edelmoedig heer, gesprooten uit een der aanzienlykste geslagten van Milanen,
en Pietro Marino geheeten. Zy voeren den tytel van il Guardiano del Sacro Monte
Sion of Bewaarder van den Heiligen Berg Sion.

Knevelingen der Turken omtrent het klooster
‘k Heb elders gezegd dat de Turken veel knevelingen omtrent dit klooster plegen.
En zohaast doet er zich geen gelegentheid toe op, of zy weten er zich wonderlyk van
te bedienen. Kort voor myne komst te Jerusalem had zich ten dien opzichte yts
vreemds met den Capitano di Nave of Admiraal van de Oorlogscheepen toegedragen.
De bassa verstaan hebbende dat dezen heer zich in het klooster bevond, stuurde
ymand der zynen aan den pater gardiaan en liet hem vraagen of de zeevoogd de
Jordaan ook geliefde te gaan bezien? ’t Antwoord was dat de tyd het niet toeliet, alzo
+
den admiraal met zyne schepen, welke op de kust lagen, terstond weder in zee moest
steeken; dat men den bassa derhalven voor zyne aanbieding bedankte etc.
Weinige dagen daarna stuurde den bassa weder aan het klooster + en verzogt dat
men hem honderd ryksdaalders beliefde te betaalen voor de presentatie + die hy aan
hem had gedaan van hem met zyn volk na de Jordaan te doen geleyden, want dat het
hem evenveel was of hy derwaarts was gegaan of niet, dewyl er doch de bereydzelen
al toe waaren gemaakt en zyne lieden gereed gestaan hadden.
Hier viel weinig tegen te zeggen en men was genoodzaakt tachentig ryksdaalders
te tellen om den bassa, wiens beleefde aanbieding geen ander oogmerk had gehad,
tevreede te stellen. Den admiraal betaalde egter deze somme om het klooster, ‘tgeen
er anders aan gemoeten zoude hebben, daaraf t’ontlasten.

+
+
+
+

Versta: omdat De Bruijns Hervormde Kerk.
omdat
scil. een afgevaardigde
aanbod
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Kosten die tot de Heilig-Landsche reys vereyscht worden
Tot onderrigting dergeenen welke de reys na het Heilig Land willen ondernemen,
zal ik hier byvoegen een aanteekening of lyst van de kosten welke de pelgrims
gehouden zyn te doen, van wat staat of gelegentheid zy ook mogen wezen; zynde
ten dezen opzigte geene verandering of onderscheid, zelfs niet tusschen heer en knegt.
Yder moet evenveel betaalen, waarom men er niet te onregt den naam van een
hoofdgeld aan zoude mogen geven.
Vooreerst dan tot Jaffa, de naaste zeeplaats of de haven van het Heilig Land
gekomen zynde, moet men aan den aga of gouverneur een somme van veertien
ryksdaalders uitschieten +, waarvan de drogemans van het klooster de helft trekken,
en hiervoor zyn zy gehouden u een paard te beschikken en tot aan Jerusalem te
geleyden. En als men weder over Jaffa vertrekt, moet men nochmaals veertien

+ geven, dokken
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ryksdaalders betaalen.
Te Jerusalem komende betaald men voor het doorgaan van de poort twee en een
halve ryksdaalder en aan den officier een halve, aan den oppersten drogeman van
het klooster twee en een halve, en aan den tweeden drogeman een ryksdaalder.
Voor den eersten ingang in de kerk van het Heilige Graf geeft men vyftien
ryksdaalders, en elke reys + dat de deur naderhand geopend word twee en een halve
ryksdaalder en omtrent een daalder aan een Turk die digt by de kerk woond,
mitsgaders een kwart van een ryksdaalder aan den poortier.
’t Bezichtigen van de heilige plaatzen buyten Jerusalem, met hetgeen men aan den
drogeman diend te geven, komt omtrent op drie ryksdaalders. Voor het bezien van
het Graf van David willen de Turken mede twee en een halve ryksdaalder hebben.
d’Onkosten die men gehouden is te doen om na Bethlehem te gaan, zo voor de
paarden als ‘tgeene men aan de drogemans moet geven, beloopen omtrent vier
ryksdaalders. Doch zo men eenige ongemeene plaatzen wil gaan bezichtigen, komt
het vry meer te kosten vermits daar geen gestelde prys toe is.
Voor het teekenen + op de armen hier ter plaatze betaald men gemeenlyk aan
dengeen die het doed een goude Sequin, bedragende twee en een halve ryksdaalder.
Sommige geven er wel twee, en meer, na dat + ze zich meer of minder teekenen laaten
zetten, want daar staat geen prys toe.
Als men zich op het paaschfeest te Jerusalem bevind, moet yder pelgrim tien
ryksdaalders betaalen om na de Jordaan te gaan, welke somme door den bassa werd
getrokken, die daarvoor een geleyde van zyn volk met u zend. En zo ymand buyten
dien tyd derwaarts wil trekken, komt het omtrent honderd ryksdaalders te beloopen
‘tgeen den bassa voor zyn geleyde vorderd.
Op het vertrek van Jerusalem is men gehouden een vereering, tot dankbaarheid
voor het goed onthaal, aan het klooster te geven, doch hier staat mede geen bepaalde
prys toe en yder geeft na zyn vermogen, of mildheid. De Hollandsche en Engelsche
kooplieden geven gemeenlyk yder vyftig ryksdaalders, maar men vermag aan niemand
van de paters – ’t zy aan degeenen die u allerwegen geleyden of anderen – ytwes +
te geven, waarover my yts vreemds met een zeekeren pater van Florence, een man
van zeer goede geboorte dien ik in Egypten gekend had, gebeurde.
Ik was genegen vyftig kleyne kruysjes, met paarlemoer ingelegd, daar ik zag dat
hem het hart na jeukte, aan hem te schenken, doch verstaande dat zulks niet buyten
kennis van den pater gardiaan mogt geschieden, zeyd ik hem dat ik er denzelven
over zoude aanspreeken. Hy, wetende hoe minnelyk ik door dien edelmoedigen heer
bejegend wierd, twyffelde niet of myn verzoek zoude my toegestaan werden. Maar
het ging heel anders, en de gardiaan voerde my tegemoet dat, indien zulks wierd
toegelaaten, eenige der paters die vryheid ligtelyk zouden misbruyken en de pelgrims
al te + lastigvallen, welke mogelyk uit beleefdheid meer zouden wegschenken als ze
geerne kwyt wilden wezen; dat men derhalven geen voet tot een zo kwaaden misbruyk
moest geven; dat de Jerusalemsche reys buyten dat genoeg kwam te kosten; en zo
men noch ytwes overhield, dat het beeter was hetzelve te besteeden tot het koopen
+
+
+
+
+
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van eenige rariteyten en gedenkteekenen + die men met zich in zyn vaderland konde
brengen; en eyndelyk dat, indien hy my hiertoe verlof verleende, ik hem mogelyk
yts van meerder belang zoude vereeren. Ik moest hem, met ernstige woorden, het
tegendeel belooven en het voor een groote gunst opneemen dat ik yts gerings van
myn eygen goed mogt wegschenken.

Roozen van Jericho
Gelyk de pelgrims zich gemeenlyk te Jerusalem van het een en ander (‘tgeen in hun
vaderland vreemd is) voorzien – sommige om aan hunne landsgenooten de

+ souvernirs
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teekenen hunner pelgrimagie te konnen toonen, anderen uit een andere soort van
nieuwsgierigheid – koft ik verscheyde vreemdigheden, en onder die + eenige roosen
van Jericho, van welk gewas ik hiervoor eenige melding heb gedaan. Ik nam de
moeyte van twee der fraaysten af te teekenen, gelyk ze zich op No 148 vertoonen.

Rose die Gierichonte

In een onnozelder eeuw en by onnozeler menschen (gelyk ook noch wel) heeft men
veel van deze roosen gebeuzeld, te weten dat ze op kersnagt, in het water gelegd,
open zouden gaan, en anders nooit, ter gedagtenis van onzes Zaligmaakers geboorte.
Maar ik kan verzeekeren dat er alle nagten en dagen bekwaam + toe zyn en dat ze
altyd in het water opengaan, gelyk ze zich ook altyd, zohaast als ze daar buyten
komen, allengskens weder sluyten.

Houte olyven
Men beschikte + my ook eenige houte olyven van Jericho. De schors van dezelve is
groen, evenals van een eetbaare olyf, doch deze daar afgedaan zynde, bevind men
de vrugt hout te wezen, in de lengte ribachtig, en, openende dezelve, vertoond zich
deze tweede of houte schors ter dikte als die van een amandel, met een pit daarin,
van gedaante van een pingel + of pistasje +. Noch tegenwoordig, als ik er een open
slaa, is deze pit week en van binnen castangie-bruyn, doch ik vind er tegenwoordig
geen smaak meer in, welke mogelyk door den tyd vergaan zal wezen. Evenwel kan
ik niet zeggen of ze ooit smaak gehad heeft, want ik heb ze voor dezen nooit geopend;
maar tzedert een tyd, bemerkende dat er yts in rammelde, beving my de lust om ze
van binnen te bezichtigen.

+
+
+
+
+
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LVIe Hoofdstuk.
Getuygenisbrieven, welke den pelgrims medegegeven worden. Wedertogt
van Jerusalem na Rama. Cederen van Gaza. Vertrek van Rama om
Nazareth en de Galileesche Zee te gaan bezichtigen, en komst, door
verandering van wind, tot Tripolis. Beschryving van de stad etc.
Getuygenisbrieven, welke den pelgrims medegegeven worden
Als ik nu weder van Jerusalem meende te vertrekken, wierd my een getuygenisbrief
wegens dat ik de heilige plaatzen had bezichtigd – hoedanige brieven aan alle de
pelgrims op hun vertrek werden medegegeven – ter hand gesteld. Deze was
geschreeven met een uitsteekende nette hand, niettegenstaande dat de pater die hier
toenmaals toe gebruykt wierd, by de tachtig jaaren oud was.
’t Zegel vertoond in een ovaal (dat onder en boven eenigzins spits toeloopt, en om
’twelke dit omschrift gevonden werd: SIGILLUM * GUARDIANI * SACRI *
CONVENTUS * MONTIS * SION ** ) zoveel als ik kan oordeelen beneden de
voetwassching van Christus, gedaan aan zyne twaalf discipulen, en bovenaan wederom
de twaalf discipulen, geknield leggende, en Christum, van haar opvaarende na den
hemel en van achteren met een licht omscheenen. De ondertekening is gedaan door
den pater Gardiaan, Petrus Marinus, en laager door den frater procurator Paulus à
Milonico.

Vertrek van Jerusalem
Ik nam myn afscheyd van alle de geestelyken – niet zonder een innerlyke beweging,
dewyl ze my zoveele beleefdheden hadden getoond, dat ik ze niet kon erkennen –
en vertrok den 16den November ’s morgens ten zeven uuren uit Jerusalem, nadat ik
my er dertig dagen had opgehouden. Wy namen den zelven weg waarlangs wy
gekomen waaren, en hebbende Bon Ladron of het Dorp van den Goeden Moordenaar
bereykt, teekende ik hetzelve, gelyk het zich op No 149 vertoond.

Buon Ladron
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’t Legd op het gebergte en is een onnozel dorp ‘tgeen door de Arabiers werd bewoond.
Men ziet er noch een tamelyk groot vervallen gebouw. Omtrent de middag hielden
wy de maaltyd tusschen het gebergte by een groote fonteyn, en kwamen met het
vallen van den avond weder te Rama.
Hier wierden my twee cederen van Gasa gebracht, byzonder vreemd van gewas,
hebbende d’eene tien uitspruytzelen welke aan het eynde spits toeliepen. De vrugt
zelve was van een ongemeene grootte, begrypende de lengte tot aan het uyterste der
punt ruym veertien, en zyn diameter vyf en drie kwart duymen, te weten daar ervan
twaalf in een Rynlandsche voet werden gereekend. + De andere was weinig minder,
haalende de lengte styf + dertien, ende in zyn diameter zes en een kwart duymen.
Deze vrugten hebben van binnen weinig sap en konnen gegeeten worden gelyk zoete
limoenen. De gedaante vertoond zich op No 150.

Cedri di Gaza

Vertrek van Rama
Myn verblyf te Rama was tot aan den 8sten January 1682, wanneer ik, verzeld door
twee vrienden welker een myn oude reisbroeder Rogier van Kleef was, omtrent de
middag weder van daar toog, van meening Nazareth en de Galileesche Zee te gaan
bezichtigen. Den heer Henrico Lub, ten wiens huyze wy ons onthouden hadden en
aan wien ik buyten dat oneyndige verplichting heb, had de goedheid van ons tot aan
Jaffa te geleyden. Hier traden wy t’scheep in een vaartuyg van het land, ‘tgeen ons
tot S. Jan d’Akre zoude brengen

+ Deze Rijnlandse duim was 2,6 cm.
+ ruim, dik
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om van daar wyders myn voorgenoomene reys te vervolgen.
Omtrent middernacht geraakten wy onder zeyl, en van des anderendaags morgens
af in het gezicht van S. Jan de Akre hebbende leggen dryven, wierden wy tegens den
avond schielyk met een harde landwind van daar gezet, zulks dat er geen kans meer
was om daar ter plaatze aan land te komen. Integendeel dreef een voorwind, waaraf
men raadzaam oordeelde zich te bedienen, ons zo spoedig voort, dat men den
volgenden morgen, een uur of anderhalf voor de middag, het anker voor Tripolis liet
vallen.

Komst te Tripolis
Op deze kust vaart men gemeenlyk zo digt langs het land heen, dat men alle de
plaatzen bekwaamelyk kan onderkennen. Doch wy waaren de voornaamste des nagts
gepasseerd. Hier vonden wy op de ree een Hollands en een Engelsch schip, het eerste
de ‘Juffrouw Susanna’ geheeten, gevoerd door capiteyn Daniel vander Merkt. De
marine- of zeekant vertoond zich hier zeer aangenaam, bestaande in eenige huyzen.
Langsheen strekken zich ook verscheyde wachttoorns, met zwaare muuren opgehaald
+
, evenals kasteelen, en tamelyk van kanon voorzien waardoor zy altyd in staat zyn
om den aanval der Christene zeerovers af te keeren. ’t Gezicht hiervan vertoond zich
op No 151.
Te land getreden ontmoeteden wy vooreerst eenige magazynen daar d’aankomende
en afgaande goederen in gelegd worden. Van hier reden wy door een vermaakelyke
vlakte na Tripolis, omtrent een half uur van de zee gelegen, en zynde vervolgens in
de stad gekomen, vervoegden wy ons ten huyze van den heer Van Driessche, consul
der Hollandsche natie, van wien wy zeer minnelyk wierden ontfangen, met aanbieding
van zyn huys en tafel.

Beschryving van Tripolis
In het bezichtigen van de stad vond ik dezelve heel vermaakelyk, en aan de voet van
een berg gelegen. Rondom ziet men een menigte van hoven, beplant met
moerbezienboomen. Ook valt er veel zyde. + Men heeft er verscheyde aangenaame
gezichten, zo binnen als buyten de stad, vermits er veel water doorheen vloeyd ‘tgeen
van het gebergte Libanon af komt. Ik bragt er eenige van op ’t papier, en bevindende
my aldus aan een oort daar my de stad heel wel voorkwam, teekende ik dezelve,
gelyk ze zich hiernevens verbeeld op No 152.

+ opgetrokken
+ Ook wordt er veel zijde geproduceerd.
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’t Water ‘tgeen zich als een rivier vertoond, is dat ‘twelk van het gemelde gebergte
komt afdaalen en reeds door de stad gepasseerd is, stroomende vervolgens door het
land heen tot in de zee. ’t Is op verscheyde plaatzen heel ondiep, gelyk aangewezen
werd met de twee Turken te paard, gereed om door hetzelve tot aan den anderen
oever te ryden, ‘twelk gemeenlyk geschied om weg uit te winnen. Het groot gebouw,
in het midden der print verbeeld, vertoond het kasteel daar de bassa zyn wooning in
heeft.
De stad in zichzelven is van geen groot belang, egter zyn er de huyzen van massive
steenen gebouwd en veele redelyk groot en aanzienlyk. De voornaamste kwartieren
zyn wel bevolkt, maar eenige oorden onbebouwd en woest. De basar of winkelstraat
is in tamelyk goede order. De Fransche en Italiaansche natien hebben hier gemeenlyk
hunnen onder-consul. ’t Meeste gedeelte der kooplieden bestaat in Franschen. Daar
werd door de Arabiers veele assche gebragt, dienstig tot het maaken van zeep en
glasen.[BA/144]
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LVIIe Hoofdstuk.
Tocht na het gebergte Libanon.
Tocht na het gebergte Libanon
Te Tripolis zynde wilde ik ook het gebergte Libanon of Libanus gaan bezichtigen,
hoewel het tegen aller gevoelen was dat wy in dit saysoen van het jaar daar op zouden
konnen komen. Niettemin ik moest er de proef af nemen en begaf my derhalven den
12den der genoemde maand January derwaarts op weg, verzeld door den eenen myner
reysbroeders dien zyne nieuwsgierigheid daar mede toe aandreef. Wy waaren met
het begin van den dageraad te paard gestegen en reeden vooreerst door een groote
streek vlak land, heel fraay met olyfboomen beplant welke men omtrent Tripolis in
menigte heeft. In dit geboomte zag ik een oude ruïne van een olymolen, Kabo
geheeten, die niettegenstaande dat ze zo geweldig vervallen is, daar egter
tegenwoordig noch toe diend. Weleer heeft hier een dorp geweest.

Ristin en Kafare Kahel; Klooster de Madona; Klooster van S. Joris; Larel
Vervolgens passeerden wy het dorp Ristin, en Kafare Kahel, een fraaye en groote
ruïne, waaragter men het gebergte, met sneeuw bedekt, ziet leggen. ’t Gezigt daarvan
vertoond zich op No 153.

Kafare Kahel

Thans komt men aan het klooster de Madona, daar het gebergte aanvangd. Dit klooster
is heel groot en legd vermaakelyk tegen hetzelve aan. Bovenop legd noch een ander,
Hanthoere of ook wel Klooster van S. Joris geheeten. Zy zyn beyde zeer oud. Aldus
door een heel aangenaam en hoog gebergte heen rydende, kwamen wy aan een water,
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even als een riviertje +, alwaar men een byzonder fraaye waterval heeft welke,
leggende tusschen het geboomte, een dommelig + geruis veroorzaakt. By deze vliet
of beek traden wy af en hielden den ontbyt; waarna weder te paard zynde gesteegen,
bereykten wy het dorp Larel daar het oude klooster Sousa is.

Kanobin
Vervolgens passeerden wy de Grotte van S. Maria en kwamen kort na den middag
te Kanobin of Stinoba, zoveel gezegd als ‘Byeenkomst der geestelyken’. ’t Is een
klooster heel vermaakelyk in het gebergte gelegen en rondom met een menigte van
geboomte bezet, waaragter men den Libanon, bedekt met zyn gewoonlyke sneeuw,
in het verschiet beschouwd, gelyk in de nevenstaande afbeelding onder No 154
vertoond werd.

Kanoben

Men zegd dat het door den keyzer Theodosius gesticht zoude wezen. Hier onthoud
zich den patriarch. Hy voerd den tytel van ‘Patriarch van Antiochien’ en het gebied
+
door de gantsche landstreek en langs de geheele kust over al de Maronitische
Christenen.
Die toentertyd deze waardigheid bekleedde, was een heel minnelyk en beleefd
persoon, Stephanus Petrus geheeten. Hy sprak de Italiaansche taal heel wel vermits
hy veertien jaaren te Romen had gestudeerd. Deze moedigde ons aan tot het voltrekken
van ons voornemen en zeyde, indien het aanstaande nacht niet sneeuwde, dat wy
zeekerlyk des anderendaags aan de cederboomen zouden geraaken.

Brousa; Hasiel; Ipsarey; Komst aan de cederboomen
+ ietwat gelijkend op een riviertje
+ gonzend
+ het bevel
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Des morgens dan, heel vroeg, dewyl er tot ons geluk geen sneeuw was gevallen,
steegen wy te paard en passeerden het dorp Brousa, aldus genaamd ter oorzaak van
de menigte der amandelboomen, beteekenende brousa een ‘amandel’. Dit dorp
behoord onder den patriarch.
Vervolgens komt men aan het dorp Hasiel, behoorende
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onder de Arabiers, en wyders + aan Ipsarey, het laatste en naaste dorp aan den berg
of het gebergte Libanus. Van hier namen wy eenige lieden mede die de wegen over
en door de sneeuw bekend zyn, want zonder dusdanig een behulp zoude men er niet
teregt konnen geraaken.
Omtrent op anderhalf uur na aan de cederboomen gekomen zynde, vonden wy
alles met sneeuw bedekt en ons derhalven genoodzaakt de paarden aldaar te laaten
en de voeten te werk te stellen, totdat wy, niet zonder groote moeite, eyndelyk aan
de cederboomen kwamen. De sneeuw is hier des morgens, eer de zon wat hoog
begind te ryzen, byna zo vast als ys en maakte den weg derhalven zeer rouw en
ongemaklyk. Wy gingen aanstonds nederzitten om het hert wat te sterken, doch de
felle koude liet ons niet toe lang te rusten en vergunde ons naauwlyks zoveel tyd dat
wy de maag het behoorlyk voedsel konden geven, behalven dat wy ten anderen + ook
noch genoodzaakt waaren metterhaast weder terug te keeren teneynde voor de hitte
der zon de sneeuw weder gepasseerd te wezen, alzo men anderzins, wanneer de
sneeuw aan het smelten geraakt, groote ongelukken te verwagten heeft, en het
meermaalen gebeurd is dat het te lang sammelen + den nieuwsgierigen, met in die
overvloedige sneeuw (die zich hier en daar tot zeer hooge bergen verheft) weg te
zinken, het leven gekost heeft.
Deze gevaaren voor oogen ziende haastede ik my, zoveel als ’t my mogelyk was,
om er een afbeelding van op ’t papier te brengen. Men ziet hier niets, zo verre als
zich het gezicht kan uytstrekken, dan den hemel en de sneeuwbergen. Zelfs zyn veele
der cederboomen byna met sneeuw bedekt en, indien de wind het niet belettede, zy
zouden er altemaal onder begraven leggen. Ik plukte, op de sneeuw staande, eenige
cederen van de bovenste toppen der boomen, gelyk ook eenige kleyne takjes, om er
het lof of blad van te bewaaren doch het viel binnen korten tyd af en verging
t’eenemaal. De gedaante is als dat van de rozemaryn.
Hoewel deze boomen ten meerendeele onder de sneeuw bedekt staan, zyn ze egter
altyd groen. De blaadjes aan de takken ryzen opwaarts en de vrucht hangd na beneden,
regt strydende tegens malkander; zy zweemd heel wel na een pynappel. De twee
gezichten die ik eraf teekende, verbeelden zich op No 155 en 156.

+ vervolgens
+ bovendien
+ treuzelen
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Monte Libano

Monte Libano

Alle de dagen of lichten welke men op de boomen ziet, vertoonen de sneeuw die op
de takken legd.[BA/145] ’t Was my niet genoeg de vrucht met my te neemen, maar ik
hakte ook een jonge cederboom (waarvan er zeer veele staan) omver teneynde het
hout ter gedachtenis met my te voeren. Hetzelve meend men tot het bouwen van den
tempel Salomons gebruikt te zyn, 1 Kon. 5:6.
’t Is een gemeene spreekwyze dat de cederen van den Libanon ontelbaar zyn, dat
is te zeggen dat men ze nooit twee maalen met een gelyke uitkomst van getal kan
tellen. ‘k Heb dit ook zo aan myn zelven bevonden. Want, tellende de voornaamste
boomen, vond ik er eens 35 en eens 36. Maar dit onderscheid kan aan geen andere
reden toegeschreven worden als aan de haast waarmede ik dezelve telde, en ook ten
anderen omdat ze vry wat verward by malkander staan, waardoor men zich heel licht
kan vergissen. Anderzins is er geen meerder zwaarigheid om het regte getal van deze
als van andere boomen te weeten. Ik had ook de nieuwsgierigheid om de dikte van
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twee der zwaarste cederboomen te meeten en bevond die van den eersten 57 en den
anderen 47 palmen. Onder aan den eenen zag ik eenige steenen op malkanderen
leggen, welke aan de geestelyken die er nu en dan komen, tot een altaar verstrekken
om er dienst op te doen. De takken dezer boomen spreyden zich zo wyd uit, dat zich
een groot
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getal van menschen onder derzelver schaduwe zoude konnen verschuylen. De propheet
Hosea maakt hier ook gewag van wanneer hy zegd, Cap. 14, vers 6: ‘Ik zal Israël
zyn als de dauw, hy zal bloeyen als de leli ende hy zal zyne wortelen uitslaan als de
Libanon, zyne scheuten zullen zig uitspreyden, ende zyne heerlykheid zal zyn als des
olyfsbooms. Ende hy zal een reuk hebben als de Libanon, zy zullen wederkeeren,
zittende onder zyne schaduwe’ etc.
Den Libanon aldus voor een goed gedeelte bezichtigd hebbende, had ik ook een
byzondere begeerte om op den Anti Libanus te gaan, een gebergte of berg, agter
denzelven gelegen doch veel hooger, van waar men zegd dat men een heel
vermaakelyk gezicht na de kant van Damascus heeft. Maar het kon niet geschieden,
want leggende deze bergen op een afstand van eenige uuren van malkander, zoude
het te laat op den dag zyn geworden. ’t was tusschen tien en elf uuren eer wy de
cederboomen verlieten, en de zon derhalven al wakker aan ’t klimmen, weshalven
onze leydslieden my verscheyde maalen vermaanden dat het tyd was te vertrekken
en dat myne nieuwsgierigheid, indien ik langer draalde, hen altemaal mogelyk duur
genoeg zoude komen te staan.

Gevaar op de wedertogt van den Libanon
Inderdaad, wy vonden op de wedertogt de sneeuw hier en daar zodanig gesmolten
dat er al vry dikwils den een of den ander in zakte. Ikzelve zonk er met myn eene
been eens ter halver lyve toe in, ‘twelk ons zodaanig een verbaastheid + aanjaagde
dat wy niet wisten hoe wy ons gaauw genoeg van daar zouden maaken.
Ondertusschen, ‘tgeen ons natuurlyk gewicht mede noch eenigzins verzwaarde en
de gang belemmerde, was dat yder zich had belaaden: den een met een korf vol
cederen, den andere met een halve cederboom, een derde met provisie etc., ’twelk
wy aldus verdeeld hadden opdat niemand door al te groote zwaarte te diep in de
sneeuw zoude zinken.
Een dergeenen die ons geleyden en volgens de manier daar te lande de beenen
bloot en de voeten maar geschoeid had, zag er deerlyk uit. Want zynde – ‘k weet
niet door welk toeval – ongelukkiger als zyne makkers, waren hem de beenen door
het menigvuldig zakken in de sneeuw zo ysselyk gekorven en geschonden, dat men
hem niet zonder erbarming konde aanzien.
Eyndelyk, na lang sukkelen, weder ter plaatse gekomen zynde daar wy onze
paarden hadden gelaaten, spoeyden wy ons met geen kleyne blydschap na het naaste
dorp daar wy het lyf, vry beter als boven op den berg, versterkten. Hierna begaven
wy ons weder op weg en kwamen des namiddags ten vier uuren weder te Kanobin.
Deze plaats is uitsteekend vermaakelyk en, hoewel ik er in de wintertyd geweest
ben, moet ik egter bekennen noch nooit aangenaamer te hebben gezien. ‘k Zou er
geerne, indien het my de tyd had toegelaaten, eenige maanden hebben verbleven,
doch het kon om meer als eene reden niet wezen.
Men ziet de patryzen hier byna zo tam als de hoenders; zy vliegen bywylen + geen
tien schreeden ver of zetten zich weer neder en toonen heel weinig beschroomdheid
+ verbouwereerdheid
+ soms
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voor de menschen. Maar al was het maar hierom alleen, zo zoude Kanobin boven
andere plaatzen te agten wezen, want men heeft er de schoonste en smaakelykste
wynen die in al het overige van de wereld gevonden konnen werden. Zy zyn rood
en zeer aangenaam van koleur, en zo vet als oly in het glas. De propheet Hosea maakt
er ook een gelykenisse af, daar hy zegd Cap. 15, vers 8: ‘Zy zullen wederkeeren,
zittende onder zyne schaduwe, zy zullen ten leven voortbrengen als koorn ende
bloeyen als de wynstok, zyne gedachtenisse zal zyn als de wyn van Libanon’.
Deze wynen worden allerwegen heengezonden, doch de druyf die dezelve
voortbrengd, is er schaars.
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d’Andere wynen vallen + op verre na zo goed niet, maar zyn er ook in veel grooter
overvloed. Mynheer den patriarch, gelyk hy groote achting voor ons toonde te hebben,
deed ons van den besten drinken dien ik zo wonderlyk bevond, dat ik niet weet ooit
zo aangenaame drank geproeft te hebben.
Werwaarts + men hier het gezicht wend, ontmoet men een groote meenigte van
water, ‘tgeen heel vreemd en hoog van het gebergte nederwaarts komt storten. In het
Hooglied van den wyzen koning Salomon word ook eenige melding gemaakt van
de wateren welke van de Libanon komen vloeyen. + Cap. 4, vers 15: O fonteyn der
hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeyen! Sommige houden dit gewest
voor het vaderland van Noach, gelyk den patriarch ook in zyn kouten + met ons te
kennen gaf van dit gevoelen te wezen. En tot beweering der zaak bragt hy te berde
dat er twee bergen omtrent den Antilibanus zyn welke noch op den huydigen dag,
den een Kain en den ander Abel genoemd worden.
Ter zelver plaatze legd ook een stad met een zeer vermaakelyk lak of meir, welke
stad de ingezetenen hieromheen gelooven door Kain gesticht te zyn en dat ze de
eerste der wereld zoude zyn geweest en naderhand, by verloop van tyd, den naam
van Heliopolis of Zonnestad gekregen zoude hebben.
Vyf uuren van Kanobin legd ook een dorp ‘tgeen door de Christenen bewoond
werd en noch tegenwoordig den naam van Eden voerd. Het strekt zich tusschen het
gebergte in een vlakte en heeft in het midden een berg daar weleer een kasteel op
gestaan heeft, ‘tgeen men zegd zich veertig dagen tegens den Turkschen keyzer
verdeedigd te hebben, mitsgaders een water of beek die er doorheen loopt.

Verhaal wegens een kluisenaar
Omtrent dit klooster Kanobin in het gebergte onthield zich een kluisenaar, een
Fransman van geboorte. Deze kwam ettelyke maalen, terwyl ik my te Tripolis ophield,
ten huyze daar ik gehuisvest was, ten eeten. De kooplieden verzorgden hem t’elkens
van ‘tgeen hy noodig mogt hebben. Onder anderen verzogt hy op een tyd een vuurroer
om zich tegens de wolven en andere schadelyke gediertens, die er zeer veele zyn, te
verdedigen; ’t wierd hem ook gegeven. Hy onthield zich in een grot van het gebergte
en was een heel beleefd en minnelyk man, van goede geboorte en omtrent vyftig
jaaren oud. Sedert dat hy hier in deze eenzaamheid had gewoond, was hy verscheyde
reyzen + weder in zyn vaderland geweest doch t’elkens wedergekeerd, brengende
altyd eenige gaaven en geschenken mede welke hy aan den patriarch vereerde, die
hem ook van alles verzorgde ‘tgeen hy begeerde. Eer hy zich tot dit leven begaf, was
hy een geestelyke onder de Latynen, doch oordeelende dat hunne regels niet streng
genoeg waaren om de zaligheid te bewerken + had hy zich in dit gebergte opgeslooten
daar hy een zeer boetvaardig en voorbeeldig leven voerde.
+
+
+
+
+
+

zijn
waarheen ook
De bronverwijzing is (met de verwijsletter a) in de margo geplaatst.
praten, gesprek
keren
verzekeren
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Wederkomst te Tripolis
Den derden dag na onze komst in het klooster namen wy afscheid van den patriarch
en bedankten hem met een kleyn geschenk wegens zyne beleefdheid en goed onthaal,
drinkende wyders noch eens van den gemelden wyn om de dampen van het vochtig
weer – vermits het t’eenemaal veranderd was – te beter te konnen wederstaan. Wy
vertrokken des morgens omtrent negen uuren met een digte stofregen die ons tot aan
Tripolis verzelde, alwaar wy met den avond aankwamen.

Afbeelding der cederen
Alvoorens dit hoofdstuk te sluyten heeft het my goed gedacht een eygentlyke en
even groote afbeelding van de cederen, of vrugten der cederboomen, te geven. Ten
dien eynde dan heb ik er uitdrukkelyk + een opengesneden en bevond de reuk van
binnen eveneens als terpentyn. Daar kwam ook noch eenig sap uit, niettegenstaande
dat ik ze nu zo lang heb bewaard.

+ Versta: speciaal óf: in zijn geheel, helemaal.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

303
Deze vochtigheid, welke den terpentyn niet alleen in de reuk maar ook in de
aanklevendheid gelyk is, spruyt uit de langwerpige korlen daar de huysjes mede
gevuld zyn. De gedaante dezer vrucht, geheel en opengesneden, vertoond zich op
No 157.

Cedri

LVIIIe Hoofdstuk.
Steenen, daar zich de gedaantens van visschen in vertoonen.
Verongelukking van eenige schepen in de haven van S. Jan de Akre.
Byzonderheden wegens de stad Tripolis. Vreemde levenswys van een
Turkschen heilig etc.
Steenen, daar zich de gedaantens van visschen in vertoonen
Hiervoor, aan het eynde van het ander hoofdstuk wegens de cederen gesprooken
hebbende, zal ik in den aanvang van dit spreeken van zeekere steenen in dewelke
zich de gedaantens van verscheyde soorten van visschen vertoonen, zo natuurlyk dat
men ze niet zonder verwondering kan aanzien.
Deze steenen werden eenige uuren buyten Tripolis boven op een gebergte
gevonden, doch vertoonen, geheel zynde, van buyten niets, maar als men ze tegens
de grond of ergens op smyt, splyten zy van malkander, byna gelyk de leyen of
schalien. En aldus gespleeten zynde ziet men de gedaante van de visch, gemeenlyk
op een der beyde stukken, of – om beter te zeggen – de graat.
Om ook van deze steenen met my te voeren stuurde ik uitdrukkelyk ymand met
een ezel na het gebergte, die er my een goede partye af bragt, waaronder ik er een
vond welke by geluk zoodanig is gespleeten, dat zich aan elke zyde van den steen
de helft van de vischgraat vertoond. Ook sluyten de stukken zo net op malkander
alsof de steen in zyn geheel was gebleven, en van alle degeenen die ik gezien heb,
kon er niet een by halen.
‘k Heb deze stukken, benevens malkanderen leggende, geteekend om te beter aan
te wyzen hoedanig men de visch aan yder zyde ten halven ziet, dat is te zeggen dat
yder stuk de helft van de visch vertoond, gelyk aangewezen word op No 158. ‘k Moet
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er dit byvoegen, dat de steen eygentlyk twee duym langer is als hy zich in de prent
vertoond. +

Verongelukking van eenige schepen in de haven van S. Jan de Akre
Gelyk dit hoofdstuk niet als van afzonderlyke zaaken + zal handelen, moet er ook het
volgende plaats hebben. Den 22sten der meergenoemde maand January kreeg men
hier tyding dat er twee Fransche koopvaarders door onstuymig weer in de haven van
S. Jan de Akre verongelukt waaren, benevens noch twee Turksche saiken, een soort
van vaartuygen daar men zich in de Levant zeer veel van bediend.
’s Anderendaags kwamen er in de twintig matroozen van de genoemde scheepen,
welke verhaalden dat het eene by nacht gestrand was en twee man van hetzelve, te
weten de schryver en de bootsman, gesneuveld, mitsgaders dat ze beyde vol gelaaden
waaren en op hun vertrek laagen. Den zelven dag wierp hier ook een saike het anker,
komende masteloos van S. Jan de Akre, daar ze het ongeluk van schipbreuk evenwel
noch was ontworsteld.

Byzonderheden wegens de stad Tripolis
Ik vond het te Tripolis zo wel, dat ik er het wintersayzoen voorby liet gaan met het
voornemen van my vervolgens weder na S. Jan de Akre – daar ik, gelyk hiervoor
gezegd is, door de harde wind niet aan land had konnen geraaken – terug te begeven

+ Dat is ruim 20 cm.
+ Versta: zaken die buiten het eigenlijke reisverslag vallen.
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teneynde Nazareth en de Galileesche Zee te gaan bezichtigen. Middelerwyl + nam
ik de gelegenheid van de stad en omliggende oorden op.

+ ondertussen
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Zy is een der voornaamste zeeplaatzen van Syrien en zo handelryk, dat er de
koopmanschappen + van alle gewesten, zo te water als te land, heen werden gezonden,
gelyk ook van daar weder na andere oorden. Daar werden veele zyden stoffen gemaakt
als kamelotten, trypen, tapyten etc. De landsdouwe + hieromheen geeft uitsteekend
goeden oly en schoone wynen.
Omtrent een uur van het land, regt voor de stad, leggen twee kleyne eylanden op
welker eene zich een meenigte van duyven ophoud; het ander krield van konynen
die er door zeeker Hollandsch koopman eenige jaaren geleden gezet zynde, zich tot
een ongelooffelyk getal hebben vermeenigvuldigd. Op beyde deze eylanden neemt
men bywylen het vermaak van te gaan schieten. Doch daar zich de duyven onthouden
is het geweldig klipachtig en derhalven niet wel te beklimmen. Tusschen deze
eylanden en de stad blyven de schepen leggen, vermits ze door de droogte niet aan
land konnen komen.
Even buyten de stad, aan het water of de vliet die van het gebergte Libanon
nederdaald, welke haaren loop gelyk een rivier door de stad heeft, teekende ik een
fraay gezicht, strekkende zich tegens de brug waarover men in de stad gaat, gelyk
op No 159 gezien kan werden.

Vista prezzo di Tripoli

Weinig verder van de stad aan hetzelve water heeft men een fraay Turksch klooster,
beplant met orangie- en citroenboomen, waarin zich eenige Turksche geestelyken,
derviches geheeten, onthouden. Het legd byzonder aangenaam tegen het gebergte;
in het verschiet vertoond zich de berg Libanon, en het gantsche voorwerp zich op
No 160.

+ handelswaren
+ Hypercorrecte vorm van landouwe: landstreek.
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Monastero prezzo di Tripoli

Omtrent een half uur buyten de stad legd de Brug van Godefroy de Bouillon, aldus
geheeten omdat ze door dien dapperen en godvrugtigen held is gesticht. Deze brug,
die van steen is, heeft drie boogen door welker eene de gemelde vliet heenstroomd.
Boven over dezelve heeft men de waterleyding door dewelke het water ‘tgeen
voortkomt uit een bron, neemende haaren oorsprong twee uuren van hier aan de voet
van een berg, na de stad werd gevoerd, en wel in zodanigen overvloed dat de meeste
straaten, ja zelfs veele huyzen, met fonteynen zyn voorzien. Weinig verder heeft men
noch een dergelyke brug welke door de boogen der eerste gezien werd, met het
sneeuwgebergte van den Libanon in ’t verschiet. ’t Is een heel vermaakelyk gezicht,
en verbeeld zich [op] No 161.

Ponte del Goffredo

Het gezelschap ‘tgeen er met my was – en die, behalven den consul (vertoond in ‘t
Turksche kleed) alle tegenwoordig in Nederland zyn – is erby vertoond zodaanig als
ze daar zaten terwyl ik de afteekening op het papier bragt.
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Vreemde levenswys van een Turkschen heilig
Te Tripolis zynde wierd my een vreemde zaak verhaald welke ik den leezer ook moet
mededeelen. Omtrent een jaar voor myne komst was hier een zeekere Turk gestorven
die zich een weinig buyten de stad onthield, na de zeekant aan de rivier of vliet welke
van het gebergte Libanon komt afvloeyen. Een sopha van enkele planken, op de
wyze als een vierkante tafel, verstrekte hem tot een wooning, en op deze had hy
zeventien jaar gezeten, zonder ooit er van te komen.
Hy wierd by hen voor een grooten heilig gehouden, en de spys hem dagelyks van
alle kanten toegebragt. Gelukkig, dien + hy de genade deed van zyne spys te nuttigen.
Doch niettegenstaande alle deze heiligheid had hy bywylen de grillen van ‘tgeen
hem niet aanstond in de rivier te smyten. ’t Aanmerkelykste was dat hy nooit een
eenig woord sprak. De vuyligheid welke de natuur hem noodzaakte te loozen, leyde
hy nevens zich neder, en de Turken, anderzins zo vies van diergelyke dingen, achteden
zich geëerd door dezelve te mogen wegneemen. Zoveel vermag een ydele waan van
godvrugtigheid by deze

+ Versta: Gelukkig de spijsbrenger, aan wie
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verkeerd-geloovigen, dog het ware te wenschen dat er ook onder de Christenen niet
wierden gevonden die zich, met een gemaakte schyn van heiligheid, laaten misleyden.
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LIXe Hoofdstuk.
Vertrek van Tripolis. Kaifa. Berg Karmel. Steene-vrugten. Komst te S.
Jan d’Akre en tegenwoordige staat van deze stad etc.
Vertrek van Tripolis
Nadat ik omtrent drie maanden myn verblyf te Tripolis had gehouden om de wintertyd
te laaten voorbygaan, trad ik den 9den April t’scheep op een Hollandsche koopvaarder
‘De Goede Fortuyn Elizabeth’ geheeten, geschikt + na S. Jan d’Akre, teneynde my
na Nazareth en de Galileesche Zee te begeven, vervolgens weder na Tripolis te keeren,
en van daar over land na Aleppo te trekken, maar alzo ons de wind tegen was, waaren
wy genoodzaakt tot den elfden te blyven leggen.
Thans wierd het anker gelicht doch kort daarna, vermits het doodstil was, weder
in de grond gesmeeten. Omtrent den avond raakten wy een goed stuk wegs met de
landwind in zee. Den 12den vorderden wy weinig, gelyk ook den 13den, hebbende zeer
onstuymig weer en een schrikkelyke holle zee. Den 14den kreegen wy de Caap Bianco
digt nevens ons; des nachts staaken wy weder zeewaarts in, vermits wy tot Akre niet
wilden inloopen. Den 15den na den middag lieten wy het anker vallen onder Kaifa
dewyl de schipper ter oorzaak van de harde wind, uit vrees van de kwaade haven,
het niet binnen Akre dorst zetten.

Kaifa
Deze plaats, weleer een vermaarde stad en die verscheyde maalen van naam veranderd
is, legd onder aan en ten noorden van den berg Karmel aan de oever van de zee
omtrent drie uuren van Akre, en is tegenwoordig van weinig belang, gelyk men op
No 162 kan zien. De Arabiers en de Turken noemen ze Kafas.

Kaifa

+ gestuurd
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Wy konden dezen dag door de holle zee met de sloep niet aan land komen, ‘tgeen
my geweldig moeyde + alzo ik zeer begeerig was om den gemelden berg te
bezichtigen. Op denzelven, aan het eynde van de zee, legd het zo berugte + klooster
waarin zich de paters karmeliten onthouden.
Hier toond men een grotte of spelonk, in de rots gehouwen, welke den propheet
Elisaeus tot woonplaats gediend zoude hebben. Een stuk wegs van daar ziet men een
fonteyn die de gemelde propheet uit de aarde deed ontspringen, en een weinig hooger
noch een andere; beyde geven ze goed water. Dicht daarby heeft men de peuynhoopen
des kloosters van S. Broeardus die door S. Albregt, patriarch van Jerusalem, gezonden
wierd om de kluyzenaars, welke zonder regel of broederschap leefden, binnen zeekere
bepaaldheid te brengen.
Men toond hier ook noch een grotte van den propheet Elias, en een andere van
den propheet Elisaeus. Wat laager na de voet van den berg is een grotte waarin men
zegd dat den propheet Elias het volk onderwezen heeft. Deze is mede uit de rots
gehouwen en heel fraay. Hier hebben de Turken een kleyne mosqueë.
Op dezen berg vind men de steene meloenen en andere steene-vrugten van welker
eerste my verscheydene uitsteekend fraaye ter hand wierden gesteld, gelyk ook eenige
steene olyven. De gedaante dezer meloenen vertoond zich op No 163 zoals ze geheel
en opengeslagen zyn, waarom ik er twee heb verbeeld.

Men ziet er ook noch by een soort van een steene oester of capo tonde + gelyk ze by
de Italiaanen genoemd worden. Hy is in zyn geheel, gelyk mede de twee steene
olyven die erby zyn. Men zegd dat er ook geheele druyvetrossen van steen – van
dezelve gedaante als men ze

+ speet
+ befaamde
+ Lees: capo tondo (rond hoofd).
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aan de wyngaarden ziet groeyen – gevonden werden, doch ik heb ze niet konnen
bekomen, hoewel ik een der paters zonderling te vriend had die er my geerne mede
gediend zoude hebben, indien ze maar te vinden waaren geweest. Deze steene
meloenen hebben van buyten dezelve gedaante als de natuurlyke, eenige rond, andere
langwerpig, gelyk ook dezelve grootte en de schors omtrent dezelve dikte. Gebrooken
zynde vertoonen zich de holligheden evenals die van de waare vrugt; ook hebben ze
eenige reuk die niet onaangenaam is.

Komst te S. Jan de Akre en de tegenwoordige staat van deze stad
Den 16den der genoemde maand April toogen de schipper en ik met de boot na S. Jan
de Akre daar ik my eenige dagen ophield, en tyding kreeg dat er geene pelgrims
derwaarts zouden komen vermits de paters te Nazareth eenig verschil + met de Turken
hadden.
Ik bragt dan ondertusschen eenige fraaye gezichten op ’t papier waarvan deze
verwoeste plaats een meenigte kan uitleveren, inzonderheid overblyfzelen van
gebouwen onder dewelke niet het minste is ‘tgeen men ten westen aan de zeekant
ziet. Het vertoond zich heel groots en heeft, geloof ik, weleer tot een tempel gediend.
De bouwkunde + is er volgens de Gotsche order in waargenomen, gelyk op No 164
werd aangewezen. In ’t verschiet vertoond zich de berg Karmel en het dorp Kaifa
beneden aan het eynde van denzelven berg aan de zee, mitsgaders het klooster der
karmeliten bovenop den uitersten top.

Chiesa di St. Iuan d’Akari

+ geschil
+ architectuur
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Rouine di St. Iuan d'Akari

Omtrent in het midden der peuynhoopen van deze stad teekende ik noch een gezicht
van een gebouw, bestaande vooraan in eenige boogen met vierkante pilaaren waarover
men langs ettelyke trappen na een soort van een hof of paleis gaat, staande noch
vierkant in wezen. + Het schynd van jonger tyd gemaakt te wezen als het onderste
werk, ‘tgeene van byzondere groote steenen opgehaald is waarvan er zeer veele op
de grond gestort leggen, en vertoond zich op No 165.

+ nog stevig overeind staand
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Men ziet hier in ’t verschiet het gebergte ‘tgeen zich na de Karmel strekt.
Kortom, al wat er fraays in Akre te zien is bestaat in de peuynhoopen van het oude
Ptolomaïs – want aldus wierd deze stad weleer genoemd, na de naam van den
Egyptische koning Ptolomaeus – toen ze met regt voor een der aanzienlykste steden
van het oosten kon gaan. De zee heeft er een groot gedeelte af weggespoeld, gelyk
men genoegzaam kan afmeeten uit de ruïnen of peuynhoopen welke hier en daar het
hoofd boven het water uitsteeken, en zelfs ook in de haven. Deze loopt
halvemaans-wyze en strekt zich als met een bocht tot aan den uitersten hoek van den
berg Karmel.
Een kleyn getal van huyzen, slegt genoeg, + maakt wyders de tegenwoordige stad
uit. De Franken, welke meest in Franschen bestaan, woonen in een chan, zynde een
rond gebouw met twee verdiepingen, verdeeld in verscheyde vertrekken waaraf de
onderste dienen tot pakhuyzen om de goederen in te bergen, en de bovenste tot
woonplaatzen. Hier hield ik mede myn verblyf, zynde gerecommandeerd aan een
koopman van het land, van wien ik zeer beleefd wierd onthaald.
Terwyl ik my hier ophield, was ons schip daar mede op de reede gekomen om
eenige katoenbaalen die het er te laaden had, in te nemen en zo weder te vertrekken,
gelyk het ook op den 21sten der maand des nachts onder zeyl ging, zonder eens in de
haven te zyn geweest. De reeden was omdat dezelve zeer gevaarlyk voor de scheepen
is, inzonderheid by wintertyd, vermits door de kwaade grond ter oorzaak van de
peuynhoopen die er in meenigte zyn, de touwen aan stukken ryten +, daar het behoud
derzelven in bestaat. Ik vond er ook nog een gedeelte van een der scheepen, voor
ettelyke dagen (als hiervoor vermeld) alhier verongelukt, boven het water leggen.
Maar van het ander wierd geen stuk vernoomen.

+ tamelijk eenvoudig
+ Versta: gereten worden.
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LXe Hoofdstuk.
Tocht van S. Jan d’Akre na Nazareth en beschryving van ‘tgeen aldaar
te zien is. Kerk van Maria der Vreeze. Fonteyn van Maria, enz.
Tocht van S. Jan d’Akre na Nazareth
Den 22sten der meergemelde maand April, nadat ik my nu zes à zeven dagen t’Akre
had opgehouden, zeyde ik tegens den pater praesident dat ik om verscheyde redenen
niet langer konde wachten met na Nazareth op te trekken en derhalven des
anderendaags morgens derwaarts meende te trekken. Waarop my wierd geantwoord
dat ik doen kon ‘tgeen my beliefde. Ik besprak dan den drogeman en deed twee
paarden ten dien eynde gereed maaken, voorziende my wyders van ‘tgeen ik oordeelde
noodig te zullen hebben.
Wy vertrokken des morgens omtrent negen uuren en namen den weg voor een
gedeelte langs de zee, en vervolgens door een veld van den gewoonlyken weg af,
alzo den drogeman aldaar een ander paard te haalen had. Weshalven ik het beschryven
tot aan de wedertogt uitstelde. Ten vier uuren na den middag bevonden wy ons tot
Nazareth, alwaar ik my aanstonds na het klooster vervoegde. Hier verstond ik dat
het verschil tusschen de geestelyken en de Turken bygelegd was. Dien avond bezag
ik in processie de spelonk alwaar (zo my gezegd wierd) de boodschap wegens de
menschwording van den Zaligmaaker aan de Maagd Maria gedaan wierd.
Den 24sten ging ik op den berg Seyn die beneden Nazareth legd en byzonder hoog
is, ter welker oorzaak men van denzelven zeer fraaye gezichten heeft en het oog laat
weiden over Akre en den berg Karmel, en aan d’ander zyde over Damascus, Arabia
Deserta of het Woest Arabien, Judea, Samaria en den berg Thabor.
Ter zyde van Nazareth strekt zich een schoone en groote vlakte, Esdrelon geheeten.
Van hier teekende ik Nazareth af, ‘twelk tegenwoordig maar een onnozel vlek is,
bestaande in eenige slegte boerenhuyzen, gelyk op No 166 kan werden gezien.

Nazareth
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Weleer is Nazareth een stad genoemd geworden, immers + by d’evangelisten. Als
Luc. 1:26: Ende in de zeste maand wierd den engel Gabriel van God gezonden na
een stad in Galilea, genaamd Nazareth. En Math. 2:23: Ende daar gekoomen zynde,
nam hy zyne woonplaatz in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zoude worden
‘tgeen door de propheeten gezegd is, dat hy Nazarenus zal geheeten worden. ’t Is
gelegen in het erfdeel Naphtali, en meenen eenige dat het aldaar voor een der vaste
+
steden aangeteekend staat.
Volgens oude getuygenissen was het een vruchtbaare, lustige oord die door zyne
getemperde lucht een meenigte van vrugten, kruyden en bloemen voortbracht, doch
tegenwoordig is er niets te vinden. Het legd op een heuvel en is ten meerendeele met
hooge bergen beslooten, waardoor men weinig uitzicht heeft.
Ik heb hiervoor gezegd dat zich de Vlakte Esdrelon aan desselfs zyde strekt. Doch
men moet niet verstaan dat deze vlakte gantsch tegen Nazareth aanstoot, want daar
leggen eenige bergen (hoewel niet zeer hoog) tusschen beyden. De inwoonders
bestaan uit Arabiers en Turken, mitsgaders eenige weinige Grieken en Maroniten.

Huys en winkel van Joseph
Men toond hier noch de plaats daar Joseph gewoond zoude hebben, wiens winkel in
de levende rots

+ althans
+ sterke
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uitgehouwen, en in de printverbeelding is aangewezen met de letter A. Gelyk daar
ook de synagoge der Jooden zoude zyn geweest, geteekend met B. Het klooster,
aangewezen met de letter C, is een tamelyk goede woonplaats voor de geestelyken,
welke hier gemeenlyk ten getale van omtrent twintig persoonen zyn.

Spelonk daar de boodschap aan Maria wierd gedaan
Ik teekende ook de spelonk alwaar de boodschap door den engel aan de Heilige
Maagd wierd gedaan, zynde in den omvang van het klooster beslooten. Men ziet hier
twee kolommen van graauwachtige steen, welke omtrent de hoogte van vier vademen
hebben en er door de keyzerin Helena gesteld zyn. Van dezen word de eene gezegd
te staan op dezelve plaats daar Maria zich bevond toen de boodschap aan haar gedaan
wierd, en d’andere ter plaatze daar den engel stond. De Turken hebben van de eerste,
onderaan, wel twee voet hoog afgebrooken, zulks dat ze met het capiteel aan het
gewelf hangd. De spelonk zelve is ten meerendeele met cieraad van houtwerk bekleed
en vertoond zich zodaanig als hier op No 167 te zien is. Zy beslaat in de lengte omtrent
vyftien voeten en in de breedte zes, doch is aan het eene eynde ruym drie voeten
breeder als aan het ander; de hoogte bereykt omtrent negen voeten. + Ter zyde, in
een kleyne kapel, ziet men drie altaaren.

Grotta della Annonciata

Spelonk van de Steilte

+ De genoemde afmetingen in deze zin zijn (afgerond) respectievelijk 4,70 m; 1,90 m; 0,95
m; 2,80 m.
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Ik bezichtigde ook de spelonk die de naam van Praecipice of Steilte voerd, ter oorzaak
dat den berg daar ze in is een vervaarlyke hooge steylte heeft. Hy legd ten zuyden
een groot half uur van Nazareth, en word gezegd de plaats te wezen van waar de
Jooden den Zaligmaaker wilden afwerpen, volgens het getuygenis van den evangelist
Lucas Cap. 4, vers 29 daar hy zegd: Ende opstaande wierpen zy hem uit, buyten de
stad, ende leyden hem op den top des bergs op dewelke haare stad gebouwd was,
om hem van de steylte af te werpen, maar hy, door het midden van haar doorgegaan
zynde, ging weg. De roomsgezinden zeggen dat hy uit haare oogen verdween en zich
in de gemelde spelonk verborg. De weg tusschen Nazareth en dezen berg kan te
paard niet gebruykt worden door de meenigte van groote steenen en rotzen die er
leggen. Ik bevond de lengte van deze spelonk acht-en-veertig schreeden, de breedte
vygf-en-twintig en de hoogte na proportie.
Tegenover dezelve heeft men een groote put, uit de levende rots gehouwen, doch
daar tegenwoordig geen water in werd vernoomen. Maar voor dezen gaf ze zulken
overvloed dat het water tot aan Nazareth vliette en het klooster zich alstoen daarvan
bediende. Dit gezicht vertoond zich op No 168, zynde de spelonk aangewezen met
de letter A, en de put met B.

Grotta del Presepio

Vlakte Esdrelon; Naim en Endor
Van den gemelden berg ziet men over de gantsche Vlakte Esdrelon, welke zes uuren
lang en vier breed werd gereekend. Aan geene zyde deszelven leggen Naim en Endor.
’t Eerste is een stad daar onzen Heyland de zoon der weduwe van den dooden opwekte
Luc. 7:11, gelegen tegen het gebergte Hermon, daar de koninglyke propheet David
in zyne psalmen gewag van maakt.
Het dorp Endor legd wat meer aan de slinkerzyde van de vlakte, tegen het zelve
gebergte, en is de plaats daar Jaël, de huysvrouw van Heber, den nagel door het hoofd
van Sisera sloeg, Judic.4:21 en psalm 83:10. Dit gezicht verbeeld zich op No 169,
zynde Naim aangewezen met de letter C, de berg Hermon met D, en het dorp Endor
met E.
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Valle Edrelon

Men toond hier ook dezelve plaats daar de Jooden, gelyk gezegd is, den Zaligmaaker
van boven neder wilden smyten, ‘tgeen een vervaarlyke hooge steylte is. Hier ziet
men de Vlakte Esdrelon aangewezen op No 170 met de letter G. Op de voorgrond
legd een groote steen daar eenigen van schryven dat hy zelve

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

311
zo als Christus vertrokken was, zich aldaar geplaatst zoude hebben. + En hier ter
plaatze zoude het zyn dat zy den Heere van boven neder meinden te doen storten,
zynde waarlyk – wanneer men van daar na het dal en eenige mindere bergen die noch
tusschen het dal en dezen berg in leggen, nederwaarts ziet – een vervaarlyke steilte,
doch die hier niet heeft konnen aangewezen werden omdat op de standplaatze daar
ik my bevond, dezelve zich aan ’t oog niet opdeed. In ’t verschiet vertoond zich, in
’t gebergte, de stad Naim, en ter plaatze daar de letter H staat, is de beek Kison, doch
die men van daar naauwlyks in de vlakte kan onderscheiden. Van dezelve werd
gewag gemaakt Jud.4:7: Ik zal aan de Beeke Kison tot u trekken den Sisera, Jabins
krygsoverste met zyne wagens ende zyne meenigte, ende ik zal hem in uwe hand
geven.

Valle Edrelon

Kerk van Maria der Vreeze
In het wederkeeren van Nazareth na Akre ontmoet men de kerk van Maria der Vreeze,
alzo geheeten ter oorzaak dat de Heilige Moedermaagd aldaar, vol van vrees, den
Heyland volgde wanneer de Jooden hem voortsleepten om hem van den top des bergs
af te stooten. Ter gedagtenis van hetwelk deze kerk is gestigt, zynde weleer de kerk
van een groot vrouwenklooster geweest, daar tegenwoordig niet als de peuynhoopen
van overig zyn. Men toond hier mede een steen waarop Maria den Heyland, beyde
geknield, zoude omhelsd hebben, na welker tyd de vormen hunner knien daar tot
nog toe in gebleven zouden zyn. Andere zeggen dat de Heilige Maagd in het volgen
van de Zaligmaaker kwam te struykelen en dat ze aldus de gedaante haarer knien in
de steen zoude hebben gezet. Inderdaad, men ziet er eenige holligheden, maar ik
zoude niet durven verzeekeren dat ze er + op zulken wys zyn ingekoomen als ervan
verhaald word.

Fonteyn van Maria
+ Deze steen heeft De Bruyn aangeduid met de letter F.
+ Er staat: dat s’er.
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Vervolgens komt men aan de Fonteyn van Maria, welke heel goed water geeft.
Hetzelve komt uit een kleyn onderaards kerkje ‘tgeen de Grieken in bezit hebben,
en zeer oud geacht werd. Dicht aan Nazareth ziet men een groote spelonk, waaruit
de steenen gehaald zyn welke ten tyde der keyzerin Helena tot den opbouw van het
eerste klooster al voor de paters gediend hebben.
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LXIe Hoofdstuk.
Tocht van Nazareth na de Galileesche Zee. Graf van den propheet
Jonas. Tegenwoordige staat van Cana in Galilea. Vlakte der
Koorn-airen. Berg der Zaligheid. Beschryving van de Galileesche Zee
en de stad Tiberias. Plaats daar Joseph verkoft wierd. Beschryving van
den Berg Thabor.
Tocht na de Galileesche Zee; Rena; Graf van den propheet Jonas
Nadat ik aldus weder tot Nazareth was gekomen, maakte ik my aanstonds gereed
om ’s anderendaags ’s morgens na de Galileesche Zee te trekken, ten welken eynde
+
ik nog een Arabier tot myn geleyde ging bespreeken. Wy vertrokken omtrent twee
uuren voor het aanbreeken van den dag, verzeld door een pater dien dezelve
nieuwsgierigheid derwaarts voerde, en passeerden vooreerst het dorp Rena.
Wat verder vertoonde men my in een rots eenige voettekens van den propheet
Jonas. Hierna ziet men ter slinkerzyde het dorp Misdesh, alwaar een spelonk is in
dewelke, volgens het zeggen van de lieden des lands, de propheet Jonas begraven
legd. Bovenop deze spelonk hebben de Turken een mosqueë gebouwd, ten opzigt
dat + het de rustplaats van een propheet is voor welke alle zy een zonderlinge
eerbiedigheid hebben. Ja, die voor deze plaats gaat zo verre, dat zy geen Christen
toelaaten daar omtrent te komen, om welke reden ik my ook derwaarts niet vervoegde.

Cana in Galilea
Vervolgens komt men in de vermaakelyke Vlakte van Galilea, en aan desselfs eynde
te Cana. Hier ziet men in de laagte de fonteyn welkers water Christus op de bruyloft
in wyn veranderde.
Wat hooger op den berg staat een kerk, ter zelver plaats daar men meend de bruyloft
gehouden te zyn. Zy diend tegenwoordig tot stalling voor de beesten en vertoond
zich van buyten als een slegt vervallen gebouw, waaraan men nog twee groote poorten
en een kleyne ziet, hebbende wyders ter rechterzyde aan de halve hoogte nog een
gebouw – op de manier van een vleugel – daar ook twee poorten aan zyn, gelyk op
No 170 verbeeld staat.[BA/146]

+ en met dat doel
+ gelet op het feit dat
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Chiesa di Cana

Van binnen vertoond zich noch een ry van vyf kolommen, in het midden twee aan
malkanderen, draagende het gewelf. Ter rechterzyde staat een stuk van een veel
dikker kolom, ter welker plaats ongetwyfeld de muur verbrooken zal zyn geweest
en dezelve aldaar gesteld om ze te onderschraagen. Aan de andere zyde ziet men ook
twee poorten, en aan d’eene een kolom. Deze kerk heeft de langte van zeven-en-dertig
schreeden, de breedte van veertien, en een laage verdieping. ’t Afbeeldzel vertoond
zig op No 171.

Chiesa di Cana

De plaats zelve, te weeten Cana, behalven dat er nog veele slechte huyzen staan, is
geheel vervallen en word bewoond van een zeer boosaardig volk die Arabiers zyn.
Weshalven ik, uit vrees van gezien te worden, haastig van het paard trad, de kerk
bezigtigde en afteekende, zonder dat het ymand gewaar wierd.
Men ziet hier rondom nog een meenigte van groote steenstukken, van kolommen
en oude ruïnen, welke genoegzaam te kennen geeven dat deze plaats veel grooter
geweest moet zyn als ze tegenwoordig is. Zy legd op een berg en is aan alle kanten
met hooge bergen omvangen, welke zich geheel woest opdoen. ’t Eenigste dat zy
vermaakelyk heeft, is de gemelde vlakte welke ten haaren opzicht ten noorden gelegen
is.
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Hier ter stede genas Christus den zoon van den koninglyken hoveling, die te
Capernaüm doodkrank lag, Joh. 4:50. ’t Is ook de geboorteplaats van Nathanaël,
Joh. 21:2, mitsgaders van den apostel Simon, die daarom ‘de Cananiter’ genoemd
word, Mat. 10:4.

Vlakte der Koorn-airen; Poveretti en Libie; Berg der Zaligheid; Maven
Cana verlaaten hebbende en een teug uit de fonteyn of bron (welkers water Christus
in wyn veranderde) gedaan zynde, kwamen wy in de Vlakte der Koorn-airen daar
wy langen tyd doorreeden. Zy werd aldus geheeten ter gedachtenis dat de discipelen
alhier op den sabbath de koorn-airen aten, waarover de pharizeen tegen den Heyland
zeyden: ‘Ziet uwe discipelen doen dat niet geoorlofd is te doen op den sabbath’ (Mat.
12:2), daar Christus op antwoordde: ‘Hebt gy niet geleezen wat David gedaan heeft
toen hem hongerde + en haar die met hem waaren? Hoe dat hy gegaan is in ’t Huys
Gods en de toonbrooden gegeten heeft?’ enz. Mat. 12:3 en Marc. 2:36.
Men ziet hier nog een boom, Terebinto degli apostoli, of de ‘Terpentynboom der
apostelen’geheeten, daar men geloofd die eygentlyke plaats van ‘tgeen zo-even
gezegd is te wezen. By dezen gingen wy nederzitten om het hert wat te sterken, zynde
nu alreede wat vermoeyd.
Deze vlakte is omtrent twee uuren lang en tamelyk breed. Men ziet er een dorp
Poveretti of ‘Armdorp’ geheeten en tegen hetzelve over + een ander, Libie genaamd.
Een weinig verder voortgereeden en op een berg gekomen zynde, zaagen wy de
Galileesche Zee en Bethulien, in de belegering van welke stad Judith Holofernes het
hoofd afhieuw, Judith 13:9.
Vervolgens komt men in de Vlakte Neftalin in welkers midden den berg der
Zaligheid gelegen is, aldus genaamd omdat Christus hier door gelykenissen over het
koningryk der hemelen en de zaligheid predikte, Mat. 5. Van dezen berg heeft men
een zeer aangenaam gezicht over de Galileesche Zee, waarachter zich de bergen van
het Woest Arabien + vertoonen, aan welker slinkerzyde de Jordaan in de gemelde
zee loopt. ‘k Heb dit afgebeeld onder No 172. De plaats die zich hier tegen den
middensten berg doed zien, werd Houwart genaamd, en de voorgrond – geheel in de
schaduwe – is de berg der Zaligheid.
Omtrent een half uur eerder komt men ter plaatze daar onzen Zaligmaaker met
vyf brooden en twee visschen vyfduizend menschen spysde, Mat. 14:19, en van daar
aan het dorp Maven, leggende beyde op het gebergte, aan welkers voet de stad
Tiberias gelegen is aan een zeer vermaakelyken oord op den oever van de Galileesche
Zee.

+ toen hij honger had
+ daartegenover
+ Arabia deserta.
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Monte delli Beatitudine

Galileesche Zee
Wy lieten de stad aan de slinkerhand en gingen eerst twee baden bezien – welke
omtrent een Italiaansche myl aan de gemelde zee gelegen zyn en uit de natuur het
water geven – alwaar ter zelver tyd eenige Arabische vrouwen bezig waaren met
zich te reynigen. Van hier reeden wy langs de peuynhoopen van het oude Tiberias,
‘tgeen een groote stad moet zyn geweest alzo + men nog meer als een uur in de lengte
de grondvesten en overblyfzelen daarvan vind.
Wat de tegenwoordige stad belangd, zy is heel kleyn en heeft weinige wooningen,
die er gantsch armelyk uitzien, mitsgaders twee poorten, doch waarvan d’een maar
gebruykt word en d’ander geslooten blyft. Men ziet er nog verscheyde overblyfzelen
van oudheden, onder dewelke het voornaamste is de kerk van St. Pieter die nog in
haar geheel staat. Zy is kleyn van begrip, hebbende maar in de lengte twee-en-twintig
voeten (Rynlandsche maat) en in de breedte omtrent negen voeten. + Men wil dat
deze kerk gesticht zy door de keyzerin Helena, ter plaatze daar onzen Zaligmaaker
tegen Petrus zeyde: ‘Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam.
Gy zyt Petrus, en op deze petra zal ik myne kerk bouwen’.

+ omdat
+ Ca. 6,90 lang en 2,80 breed.
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Aan de andere kant staat nog een ruïne van een groot gebouw ‘tgeen mogelyk een
kasteel geweest zal zyn.
De muuren daar de tegenwoordige stad – zynde maar een kleyn gedeelte van de
oude – mede omvangen is, wil men wel zeggen dat er door een Joodsche weduwe
om gemaakt zouden zyn, binnen welke zy begeerde dat de Jooden zich zouden
onthouden, die er eertyds in groote meenigte zyn geweest. Doch voor omtrent dertig
jaaren heeft de kneveling en dwingelandy der Turken hen van daar doen vertrekken,
zulks dat er tegenwoordig niet een meer te vinden is. Tusschen deze muuren en de
zeekant staan veele dadelboomen.
Van hier heeft men een zeer vermaakelyk gezicht over de Galileesche Zee, aan
welkers zyde zich het Steenachtig Arabien + vertoond, en kennelyk + de plaats daar
de Jordaan in de genoemde zee vloeid. Ik tekende deze stad van boven een hoogen
berg, zynde dezelve waarover wy, herwaarts komende, waaren getoogen. De kerk
van St. Pieter werd hier aangewezen met de letter A, de Galileesche Zee – ter plaatze
daar de Jordaan zich in dezelve stort – met B, ’t gebergte van het Steenachtig Arabien
met C, en de prent zelve geteekend met No 173.

Tiberias

Ter slinkerzyde van ‘tgeen hier met de letter B is aangewezen, zegd men nog eenige
peuynhoopen van de stad Capernaüm te vinden te zyn, daar Mattheus het tolhuys
verliet om de Zaligmaaker te volgen. Dat ze daar omtrent gelegen moet hebben,
getuygen genoegzaam alle de evangelisten, en zyn ook hunne dreygementen ten
haaren opzigt niet tevergeefs geweest: Gy Capernaüm, die tot den hemel toe zyt
verhoogd, gy zult tot de helle toe nedergestort worden enz. Mat. 11:23. Want zy is
zodanig verwoest, dat men nu naauwlyks weet waar zy gestaan heeft.
Ik tekende ook nog, zittende aan de zeekant ter plaatze daar het groot gebouw in
de stad verbeeld is, twee verscheyde gezichten, onder No 174 en 175. In het eerste
+ Arabia petrosa.
+ onderkenbaar, duidelijk te zien
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vertoond zich het gebouw aan de regterzyde en in het andere een stuk van hetzelve
aan de slinkerzyde.

Viste nella Tiberiade

Galileesche Zee +
Wat de Galileesche Zee belangd – daar men ook nog de naamen van de Zee Tiberias
en het Meir Genezareth aan heeft gegeven – haar water is zoet, heel goed om te
drinken, en uitsteekend visryk. Voor dezen plachten zich hier veele Christene visschers
t’onthouden die er zich tamelyk konden geneeren, maar de dwingelandy en gierigheid
der Turken heeft hen, evenals de Jooden, genoodzaakt zich elders te vertrekken. + ‘k
Heb derhalven niet anders van deze groote vischrykheid konnen genieten dan alleen
het gezicht, want werwaarts + men het oog aan den oever wend, ziet men ze in menigte
+ Tweede signalement, gelijkluidend aan het voorgaande.
+ elders te vertoeven
+ waarheen ook
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zwemmen. Hieruit, te weeten dat er zich geene visschers onthouden, ontstaat ook
nog een tweede ongemak, namentlyk dat men zich niet aan den anderen oever kan
laaten overzetten – ‘tgeen lichtelyk zoude konnen geschieden – daar men nu
integendeel een grooten omweg te land moet neemen, en niet zonder het uiterste
gevaar, ter oorzaak van de Arabische roovers.
Het was aan deze zee dat de Zaligmaaker Petrus en Andreas, welke visschers
waaren, gebood hem te volgen om hen visschers der menschen te maken. Mat. 4,
vers 19. Gelyk ook de gebroeders Jacobus en Johannes, de zoonen van Zebedeus,
welke met hunne vaders bezig waaren om de netten te vermaaken. Vers 21. Hier
wandelde ook de Heere Christus op het water wanneer Petrus verzogt tot hem te
koomen, en (vreezende te verdrinken) uitriep: ‘Heere, behou my’. Mat. 14:30.
Wy hielden te Tiberias onze maaltyd met hetgeen waarmede wy ons voorzien
hadden in de schaduw van een vervallen gebouw en onze nachtrust niet veel beeter
+
als

+ Versta: en wij hielden onze nachtrust niet veel beter.
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in de opene lucht, hebbende maar een verdekzeltje van stroo (‘twelk den gouverneur
der stad by dag tot een sopha verstrekte) boven ons, ‘tgeen uitdrukkelyk geschiedde
om het ongedierte in de huyzen niet onderworpen te wezen, doch wy vonden er ons
evenwel genoeg van geplaagd. De morgenstond wierd dan met verlangen tegemoet
gezien en, met het opgaan van de zon, de stad Tiberias verlaaten.

Fiume di Donne; Sabbato; Eynet-tesjaar; Finesiar; Plaats daar Joseph
verkoft wierd
Wy toogen weder door het dorp Maon en de Vlakte Neftalin, alwaar men een water
ziet vlieten die Fiume di Donne of Juffersrivier geheeten word – om welke oorzaak
is my onbekend. Vervolgens ziet men twee dorpen leggen, het laatste op een berg,
genaamt Sabbato. ’t Zelve voorbygereden zynde, komt men in de Vlakte Eynet-tesjaar
of Plaats der Kooplieden. Hier scheid de karavaane, welk van Constantinopolen
komt, van malkander, nemende degeenen die na Jerusalem trekken, een anderen weg
als die na Kairo gaan, gelyk ook die na Damascus willen.
Omtrent het gemelde dorp legd een kasteel, Finesiar genaamd, alwaar yder pelgrim
een ryksdaalder van tol moet betaalen; hieraf komt de helft aan den Turkschen
bevelhebber en d’andere helft aan de Arabiers. Om den eersten te voldoen moest ik
van het paard stygen teneynde in zyne tent, welke hy daar ter plaatze had opgeslagen,
kaffé met hem te drinken. Ik vond hem heel beleefd en verpligtende; ook wierd hy
van al de wereld gepreezen.
Alhier zegd men dat Joseph door zyne broeders aan de Ismaëliten, welke met
hunne koopmanschappen + van Gilead kwamen en na Egypten aftoogen, verkoft
wierd. Gen. 37:25. De kuyl, die in de woestyn was, daar zy hem inwierpen (gelyk
in de voorige verzen gezegd wierd) is nog, een groot stuk wegs van daar, te zien.
Maar vermits de Arabiers het hieromheen zo onveylig maaken, dorst ik my niet
derwaarts begeeven, alzo ze geheel van den weg af gelegen is. Deze kuyl of put werd
nog hedendaags by d’Arabiers Siub Pissef geheeten.

Isralon; Berg Thabor
Vervolgens komt men in de Valey Isralon, daar men over de beek Sihon trekt, en
wyders aan den berg Thabor, omtrent twaalf Italiaansche mylen van de Galileesche
Zee gelegen. + Deze berg is byzonder hoog en ryst heel steil opwaarts, op de wyze
van een suikerbrood. Ik tekende dezelve, een stuk wegs van daar in het veld, gelyk
hy zich in de prent, van alle d’andere bergen afgezonderd, op No 176 vertoond.

+ koopwaren
+ Ruim 22 km.
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Tabor

Vermits men er te paard niet wel kan op koomen, lieten wy dezelve beneden aan den
berg en teegen + aan ’t klauteren, daar wy een half uur mede bezich waaren geweest
wanneer + wy er ons bovenop bevonden, niet weinig vermoeid door dien
ongemaklyken opgang. Wy rusteden ons daar wat uit en vervoegden ons wyders na
een kleyne grotte in het opperste van den berg, maakende een gedeelte van een
vervallen gebouw, van zeer groote steenen opgehaald + daar men nog verscheydene
boogen van ziet. Aan het eynde van deze grotte heeft men een stapel van steenen
gemaakt welke den geestelyken die daar komen, tot een altaar verstrekt. De pater
dien ik by my had, deed er mede de mis, terwyl ik voor de poort de tekening daarvan
op ’t papier bracht, te zien op No 177.

Grotta nel Monte Tabor

Hier houd men de plaats te zyn daar Christus van gedaante veranderde en Mozes en
Elias met hem spraken, en Petrus drie tabernakelen wilde oprechten. Mat. 17, vers
2. Den apostel Petrus noemd dezen berg den Heiligen Berg, 2 Petri 1:18. Ik vond
alhier nog veele overblyfzelen van oude gebouwen waarvan de steenen, welke
byzonder zwaar en groot zyn, hier altemaal met ongemeenen arbeyd opgevoerd
moeten wezen. Want de berg is uit zichzelfs gantsch niet rots- of steenagtig,

+ togen, gingen
+ toen
+ opgetrokken
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integendeel is hy overal, van booven tot beneden, ja zelfs op den kruyn, met geboomte
en kreupelbosch bezet.
Ik teekende, terwyl ik my hier bevond, een gezicht waarin men verscheyde van
de gemelde ruïnen ziet, altemaal van zeer zwaare steen gemaakt. ’t Verbeeld zich op
No 178, en wyst aan dat de berg boven niet vlak, maar geheel heuvel- en boschachtig
is. De vlakte vertoond zich in dezelve print beneden aan de rechterzyde, benevens
eenige der omleggende bergen in ’t verschiet. Rondom heen verlustigd zich het oog
met zeer fraaye gezichten van het voornaamste gedeelte des Heiligen Lands. Men
vind hier nog een heel schoone waterput, by dewelke wy wat gingen zitten eeten en
zeer fris en lekker water dronken.

Vista nel Monte Tabor

Debora; Wederkomst te Nazareth
’s Namiddags ten drie uuren daalden wy weer nederwaarts, doch aan een heel andere
zyde van den berg als waarlangs wy waaren opgekoomen. Beneden aan den voet
heeft men het dorp Debora genaamd, en by d’Arabiers Tour. Dit werd drie Italiaansche
mylen + van den top des bergs gerekend. Men toond hier een spelonk waarin d’andere
apostelen gebleeven zouden zyn, wanneer Christus met zich nam Petrus en Jacobus
en Johannes zyn broeder, en hen op een hoogen berg alleen bracht. Mat. 17:1.
Niet verre van daar ontmoet men ook nog een oude ruïne van een kerk, welke men
zegd door de keyzerin Helena gesticht te zyn. Deze was het laatste ‘tgeen wy gingen
bezichtigen, waarna wederom te paard zynde gesteegen, reeden wy door een dorp
in het gebergte, Eymaëym geheeten, kwamen vervolgens in de Valey Wadisjem, en
des avonds ten zes uuren weder te Nazareth, ‘tgeen acht Italiaansche mylen van den
berg Thabor werd gerekend. +

+ Ruim 5,5 km.
+ Bijna 15 km.
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LXIIe Hoofdstuk.
Vertrek van Nazareth. Sefora. Valeye Zabulon en gebergte van
Damascus. Bedenie. Tieri. Vlakte van S. Jan d’Akre. Kosten die men
gehouden is te doen tot de tocht na Nazareth en de Galileesche Zee.
Sefora; Valey Sabulon; Bedenie; Tieri; Vlakte van Akre; wederkomst tot
Akre
Den 28sten April, ’s morgens ten zeven uuren, nadat ik den pater praesident had
bedankt wegens zyn beleefd onthaal, begaf ik my weder op weg na Akre en kwam
vooreerst aan het dorp Sefora of Saffauri, leggende op een berg. ’t Is voor dezen een
schoone stad geweest gelyk men genoegzaam kan afmeeten uit de grondvesten der
zwaare vervallene gebouwen en der verbrokene kolommen en pilaaren, waarvan
echter nog eenige in hun geheel staan, gelyk mede nog een boog welke gezegd word
van de kerk van S. Joachim te zyn. Eenige houden deze plaats voor d’oude stad
Saffet.
Van hier heeft men een zeer fraay gezicht over de Valey Sabulon en het Gebergte
Damascus, met sneeuw bedekt. Tot de valey komende, welke omtrent zestien
Italiaansche mylen lang en twee breed is, + passeerd men het dorp Bedenie, gelegen
op een berg, en tegenover ‘tzelve het dorp Fornendo. Hier heeft men een fonteyn die
den naam van de valey voerd en zes Italiaansche mylen van Nazareth gerekend word.
+

Vervolgens voortrydende door een heel aangenaam en vermaakelyk gebergte komt
men aan het dorp Tieri, alwaar de Vlakte van Akre aanvangd. Dit dorp werd vyf
Italiaansche mylen + van de gemelde fonteyn gerekend en geefd een schoon gezicht
over de voornoemde vlakte, de zee, en den berg Karmel.
Hier in het veld, onder een boom, hielden wy ons middagmaal, vervolgden wyders
onzen weg en kwamen ’s middags ten drie uuren weder tot Akre, alwaar ik verstond
dat er een vaartuig gereed lag om nog dienzelven avond na Tripolis te vertrekken.
Ik besloot dan my aanstonds by den patroon te vervoegen en verding + met dezelve
wegens de tocht te maaken.
Doch alvooren daaraf te spreeken moet ik hier de lyst invoegen van de kosten
welke men tot het gaan na Nazareth en de Galileesche Zee gehouden is te doen, in
manier als hier hiervóór ten opzichte van Jerusalem heb gedaan.

Kosten die men gehouden is te doen tot de tocht na Nazareth en de
Galileesche Zee
Men bespreekt – alleen zynde gelyk ik er ben geweest – twee paarden, een voor u
en het ander voor den drogeman die u na Nazareth en de Galileesche Zee geleyd en
+
+
+
+

Ca. 30 km lang en ca. 3,7 km breed.
Ruim 11 km.
Ruim 9 km.
overeenkomst, contract
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van daar weder tot Akre brengd, ‘twelk in alles omtrent veertien ryksdaalders komt
te bedraagen. Doch men moet hier niet onder reekenen ‘tgeen men tot Nazareth, tot
erkentenis, aan het klooster geefd. Daar is ook geen prys toe gesteld en yder geefd
zoveel als zyn gelegentheid of mildheid toelaat. Voor my, ik moet bekennen dat ik
er wel gehandeld + ben en niemand, geloof ik, heeft reeden om er zich over te
beklaagen. De geestelyken zyn er beleefd en minnelyk, en ’t onthaal ‘tgeen de
pelgrims gedaan word, verdiend wel dat men de noodzaakelykheden van het klooster
te hulp kome.

+ behandeld, onthaald
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Boek IV
Syrië en Cyprus

LXIIIe Hoofdstuk.
Vertrek van Akre. Ongemaklyke ontmoeting van den auteur met den
Aga van Tyrus. Putten van Salomon. Tegenwoordige staat van de steden
Tyrus en Sidon. Wederkomst tot Tripolis etc.
Vertrek van Akre; Cabo Bianco; Tyrus
Hebbende verding gemaakt met den schipper van het vaartuyg ‘tgeen na Tripolis
meende te gaan (gelyk in het andere hoofdstuk gezegd is) op voorwaarde dat hy my
te Tyrus en Sidon (tegenwoordig Saide) daar hy moest wezen, te land zoude zetten
en eenige uuren wagten, vervoegde ik my, met het vallen van den avond aan boort.
Wy staaken omtrent middernacht met de landwind onder zeyl.
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Des morgens, den 29 sten april, passeerden wy met een tamelyke stooker + Cabo
Bianco en kwamen op den middag voor Sour of Tyrus, alwaar wy ten anker bleven.
Ik heb hiervoor, spreekende van de plaats, gezegd dat men aldaar een soort van
geweld omtrent de reizigers oeffend met hen een zeeker stuk gelds, tegen alle regt
en reden, af te perssen. + En zynde nu door de kooplieden van deze kust onderrecht,
dat men er niet schuldig is yts te betaalen en ik my vrylyk aan land mogt begeven,
liet ik het er op afloopen, + stappende aanstonds uit de bark.

Ongemaklyke ontmoeting van den Autheur met den Aga van Tyrus
Ik vond den aga die er het bevel had, met eenige van zyn volk aan de zeekant zitten,
van wien ik straks + wierd aangesprooken om de kafare + of ‘tol’ te betaalen. Waarop
ik hem tegemoet voerde dat de Franken aldaar geen tol schuldig waaren, met
byvoeging dat ik er meermaalen was geweest zonde ooit ytwes + betaald te hebben,
en dat ik ook nu niet van meining was een enkele penning te geeven. Den aga, die
zich aldus niet wilde laaten afzetten, + gebood hierop aan zyne janitzers dat ze my
in het kasteel gevangen zouden brengen.
Straks waaren zy gereed om zyn bevel in ’t werk te stellen en, willende my by de
armen grypen, zeyd ik hen dat ze die moeyte niet behoefden te neemen, en dat ik
vrywillig zoude gaan ter plaatze daar den aga my begeerde te hebben, doch dat hy
verzeekerd mogt zyn, dat ik door den consul te Saide aan de bassa kennis zoude
doen geven van het ongelyk ‘tgeen my alhier wierd aangedaan. Want deze plaats
behoord onder het gebied des bassas van Saide. En om den aga nog meerder
bekommerd te maaken en te ligter van hem ontslagen te worden, tragtede ik hem
wys te maaken dat ik een koopman tot Tripolis was en er ettelyke jaaren had gewoond,
en dat ik derhalven wel wist hoe het zich hier omtrent de tol toedroeg.
Maar ik kon met alle deze uitvluchten zoveel niet teweeg brengen, dat men my
zonder betaaling wilde laaten gaan. Integendeel wierd ik in het kasteel gebragt en in
een vuyl stinkend gat gezet, vol van ongedierte. Hier vond ik ook noch een ouden
Griekschen priester die er om de zelve reden was in gebragt.
Ondertusschen kwam de schipper van de bark my verscheyde maalen van buyten,
in het Italiaansch, toeroepen, dat ik doch maar zoude betaalen en dat de consul te
Saide de uitgeschootene + penningen my wel weder ter hand zoude doen stellen,
klagende dat hy zonder my niet dorst vertrekken. Daar hy ook noch byvoegde, dat,
byaldien ik een expressen + (gelyk ik meende te doen) na Saide afvaardigde, den aga
hem zoude doen ophouden en my onderwyl niet als brood en water tot myn

+
+
+
+
+
+
+
+
+

harde wind
Zie f. 177.
liet ik het er op aankomen
meteen
Zie de aantekening bij folio 236.
iets
terzijde stellen
uitgegeven
voor het geval dat ik een ijlbode
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onderhoud laaten toekomen.
Deze gedagten deeden my eyndelyk, na twee à drie uuren gezeten te hebben, het
besluyt neemen van de ge-eyschte somme te betaalen. Waarop dan weder voor den
aga gebragt zynde, zeyd ik hem dat, als hy doch onredelyk wilde wezen, hy my wel
alles kon afnemen wat ik had. Doch hy antwoordde heel net en zachtzinnig dat hy
niet eenen stuyver meer begeerde, als hem rechtveerdig toekwam. Ik schoot dan de
beurs, + en telde hem omtrent vier ryksdaalders, zynde hetgeen zy voor yder persoon
van tol begeeren.
’t Speet my te meer, dewyl men het niet schuldig is, en dat my ook de kooplieden
van de kust uitdrukkelyk verzogt hadden dat ik niet zoude betaalen. Want als de
Turken eens ytwes hebben beginnen in te voeren, is er zeer bezwaarlyk kans om het
er ooit weder af te krygen, en ik vrees dat de Franken, al volgden ze ook myn
voorbeeld en lieten zich gevangen zetten, deze tol wel altyd zullen moeten betaalen.

[Putten van Salomon]
De reden dat ik hier aan land ging, was om de putten van Salomon te bezien, ten
welken eynde ik, nadat ik myn geschil met den aga ge-effend had, een janitzer van
hem mede nam, benevens twee Grieken uit onze bark, en hebbende ons van paarden
voorzien, reeden wy omtrent twee uuren landwaart in, wanneer + wy aan de gemelde
putten kwamen. Welke ik zo fraay bevond, dat ze my alle myne geledene ongeneugten
deeden vergeeten. Men geeft ze de naam van drie putten, en inderdaad daar zyn er
ook drie, maar de eene verdiend maar gereekend te worden, uit dewelke het water
gestadig boven overheen komt loopen.
Men zegd dat men nooit grond in deze put gevonden heeft, hoewel men er
verscheyde reyzen (door het middel van touwen met gewicht) de proef af heeft
genomen. Maar ik oordeel dat beneden, door de sterke stroom, de grond niet geraakt
kan worden. ’t Gevoelen is, dat het water uit een onderaardsche rivier voortkomt,
welke men meend dat haar oorspronk uit het gebergte Libanon heeft, en dat de koning
Salomon, door zyn groote wysheid kennis van die rivier hebbende, deze put derhalven
daar ter plaatze deed maaken. Wat ervan zy is my onbekend, maar ik moet bekennen
nooit eenige fraayer noch vreemder gezien te hebben. [BA/147]
Het water loopt er in overvloed boven uit en stort zich in een canaal terzyde van
de put, waaruit het vervolgens over de velden vloeyd tot aan de zee, daar het zich in
ontlast. Men heeft er ook een waterleyding aan gemaakt door dewelke het water in
een vierkantig gebouw, niet verre van daar gelegen, loopt. Hier zyn eenige
koornmolens die het koorn van de gebuerige bergen en dorpen maalen. Onder het
gemelde gebouw stort het water ‘tgeen door deze koornmolens werd opgehaald, in
een groote menigte door eenige gaten uit, en vloeyd vervolgens, even als wegens het
water van de put gezegd is, mede in de zee. Dicht by hetzelve staat een zwaaren
boom die een aangename schaduw verleend.

+ ik gaf dan het geld
+ toen
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In het afteekenen van deze put had ik de grootte van den mond byzonder gemeeten,
doch ben ze, ik weet niet door wat ongeluk of verzuym, kwyt geraakt; dan + heb
naderhand van anderen verstaan dat ze zestien voeten + in den middellyn heeft. Zy
vertoond zich achtkantig en is opgehaald + met breede steenen daar ook de oppervlakte
van den mond rondom mede belegd is. ’t Gezicht derzelve, met het gebouw
daarbenevens, vertoond zich op No 179.

Pozzo di Salomone

Aan de regterzyde der afteekening ziet men duydelyk de passagie waardoor het water
uit de put na de velden loopt. ’t Is byzonder goed om te drinken, weshalven de
ingezetenen der omleggende dorpen het gestadig met aarde kruyken komen haalen,
gelyk zulks ook noch, terwyl wy er waaren, van

+ maar
+ Ruim 5 m.
+ opgetrokken
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een nabygelegen dorp gedaan wierd.
Opdat die van Tyrus + zich ook van dit water zouden konnen bedienen, lieten zy
een waterleyding maaken, van de put af tot aan de stad, van welke men nog overal
langs de weg de stukken en brokken ziet, even zodanig verwoest als ik hiervoor de
stad heb afgebeeld. Deze waterleyding is tamelyk hoog geweest en strekte zich over
groote boogen heen, gelyk de overblyfzelen nog uitwyzen.
’t Geen in het Hooglied (Cap. 4; vers 15) gezegd word (O fonteyn der hoven, put
der levende wateren die uit Libanon vloeyen!) meenen eenige dat van deze put
verstaan moet werden, doch ik laat deze stoffe over aan de godgeleerden. Wat de
twee andere putten aangaat, die zyn van weinig belang en verdienen naauwlyks dat
men ervan spreekt.

Tegenwoordige staat van de stad Tyrus
Nadat wy nu weder, langs den zelven weg, te Tyrus waaren gekomen, ging ik de
overblyfzelen van die vermaarde stad bezichtigen. Ik vond er een menigte van ruïnen:
verscheydene geheele kolommen en ontallyke die verbrooken lagen. Onder anderen
een, die by een kleyn huysje of kapelletje van de Grieken staat, tegen dewelke ik zag
dat alle onze schiplieden zich den rug schuerden. Waarvan de reden gevraagd
hebbende, kreeg ik ten antwoord dat deze kolom de kragt had van alle pyn in de
lendenen en de daar omtrent gelegene deelen te doen verdwynen.
Maar het voornaamste ‘tgeen ik onder deze peuynhoopen ontmoetede, was het
overblyfzel van een tempel, die aan d’eene zyde noch byna in zyn geheel staat met
een gantsch gaave trap daaraan, waarlangs ik tot boven toe opklom. Voor dit gebouw
legd, vlak op de grond, weder een kolom, bestaande in drie kolommen aan malkander.
Zy is van een ongemeene grootte, en zo vreemd van maakzel, dat ik nooit diergelyk
gezien heb.
Dit gebouw vertoond zig op No 180, gelyk ook de gemelde kolom, daar men echter
het derde deel, als leggende onder de twee anderen, niet van kan zien. Twee figuurtjes,
in de prentverbeelding aangewezen, beslaan een goed stuk van de twee bovenste
deelen der kolom.

+ de inwoners van Tyrus
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Rouine della Chiesa in Tiro

Wyders bestaat deze plaats tegenwoordig uit twaalf of veertien zeer slegte + huyzen,
welke door de Turken en Arabiers werden bewoond. Christenen zyn er niet.

[Tyrus in het Oude Testament]
Zy was eertyds de voornaamste stad van Phoenicien, heel volkryk, magtig en berugt
+
wegens haare zeevaart en koophandel, waardoor zy ongemeene rykdommen had
verkreegen, gelyk in de H. Schriftuur daarvan menigmaal gewag gemaakt werd. Men
gelooft dat ze door de Sidoniers gesticht is, ‘tgeen ook de propheet Esaias, wegens
haar verderf spreekende, te kennen geeft wanneer hy zegd (Cap. 23:12): ‘Gy zult
niet meer vrolyk huppelen, o gy verdrukte maagd! Gy dogter Sidons’ etc.
Ten tyde van den koning Salomon haalden die van Tyrus de cederboomen tot den
opbouw van het huys des Heeren van het gebergte Libanon, gelyk hy aan Hiram,
den koning van Tyrus, verzogt zyne knegten te gebieden dat ze hem cederen van den
Libanon zouden houwen. (1 Con. 5:6): Zoo gebied nu dat men my cederen uyt Libanon
houwe, en myne knegten zullen met uwe knegten zyn, en den loon uwer knegten zal
ik u geven na al dat gy zeggen zult. Want gy weet dat onder ons miemand is, die weet
hout te houwen gelyk de Sidoniers.
Ook dienden de Tyriers den gemelden koning op de schepen welke hy te
Ezion-Geber deed maaken, om goud van Ophir te haalen (1 Kon. 9:26): De koning
Salomon maakte ook schepen te Ezion-Geber, dat by Eloth is aan den oever der
Schelfzee in het land van Edom. En Hiram zond met die schepen zyne knegten,
schiplieden, kenners van de zee, met de knegten van Salomo. En zy kwamen

+ eenvoudige
+ befaamd
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tot Ophir, ende haalden van daar des gouds vierhonderd-en-twintig talenten, en
bragten het tot den koning Salomo. Wydluftig + spreekt ook de propheet Ezechiel in
het 27ste capittel van de magt der Tyriers, hunne bekwaamheden tot verscheyde
dingen, en van degeenen die handel met hen dreeven.
’t Schynd uit de woorden van den propheet Esaias (Cap. 23:2) dat de stad Tyrus
weleer van het vasteland af gelegen is geweest, alzo + hy de Tyriers daar ter plaatze
‘inwoonders des eylands’ noemd: Zwygd gy, inwoonders des eylands, gy die de
kooplieden van Sidon, over zee vaarende, vervulden. En 6: Vaart over na Tharzis,
huyld gy inwoonders des eylands etc.
d’Ondergang van deze stad – weleer zo magtig dat er de gemelde propheet over
uitroept (Cap. 23:8): Wie heeft dit beraadslaagd over Tyrus, die kroonende stad
welkers kooplieden vorsten zyn, welkers handelaars de heerlyksten in den lande zyn
etc. – wierd op verscheyde plaatzen in de prophetien voorzegd, als + Esai. 23:7 : Is
dit uwe vrolyk huppelende stad, welkers oudheid wel van oude dagen af is, maar
haare eygene voeten zullen ze verre weg draagen om in vreemdelingschap te
verkeeren.
En Ezech. 26:17 : Zy zullen een klaaglied over u opheffen en tot u zeggen: ‘Hoe
zyt gy uit de zeen vergaan, gy welbewoonde, gy beroemde stad, die sterk geweest is
ter zee, zy en haare inwoonders, die haarlieder + schrik gaven aan alle die in haar
woonden.’ Nu zullen de eylanders sidderen ten dage uwes vals. + Ja de eylanden die
in de zee zyn, zullen beroerd worden vanwegen uwen uitgang. + Want alzo + zegd de
Heere Heere: ‘Als ik u zal stellen tot een verwoeste stad, gelyk de steeden die niet
bewoond worden, als ik eenen afgrond over u zal doen opkomen en de groote wateren
u zullen overdekken, dan zal ik u doen nederdaalen, met degeenen die in den kuyl
nederdaalen, tot het oude volk, en zal u doen nederleggen in de onderste plaatzen
der aarde, in de woeste plaatzen die vanouds geweest zyn, met degeenen die in den
kuyl nederdaalen, opdat gy niet bewoond wordet, en ik zal den cieraad herstellen in
den lande der levendigen, maar u zal ik tot eenen grooten schrik stellen, en gy zult
er niet meer zyn als gy gezogt word; zo zult gy niet meer gevonden worden in
eeuwigheid’ spreekt de Heere Heere. En eyndelyk ook Zachar. 9:2: Tyrus timmerd
vastigheid en vergaderd zilver gelyk als zand, en goud gelyk als slyk op de straaten.
Maar ziet, de Heere zal ze verderven en haare magt die ze op de zee heeft, slaan,
dat ze zal zyn als degeene die met den vuure verbrand is’ etc.
Inderdaad, deze voorzeggingen en dreygementen zyn ook niet tevergeefs + geweest,
want ze legd tegenwoordig zo verwoest, dat ze zich in geen erger staat kan vertoonen.

[Tyrus in het Nieuwe Testament]
+
+
+
+
+
+
+
+

uitgebreid, uitvoerig
omdat
bijvoorbeeld
hun
op de dag van uw val
door uw einde
aldus
ijdel
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’t Was hier ter plaatze, daar den apostel Paulus zeven dagen verbleef en van den
discipelen geraaden wierd niet na Jerusalem op te trekken. Volgens het getuigenis
der evangelisten (Marc. 3:8 en Luc. 6:17) volgde uit deze landstreek ook een groote
schaare den Heyland na wanneer hy het evangelium predikte. Gelyk dat aldaar eene
Grieksche vrouwe, benevens een kostelyke lof haares geloofs, de genezing van haare
bezetene dogter van de Zaligmaaker wegdroeg (Matt. 15:21-28, vergeleken met
Marc. 7:24-29).

[Vertrek uit Tyrus;] Aankomst te Sidon, of Saide
Omtrent den avond begaf ik my weder t’scheep, en wy vertrokken omtrent middernagt.
Ondertusschen liet het zich aanzien alsof de schipper Sidon (tegenwoordig onder de
naam van Saida bekend) voorby wilde loopen. Weshalven ik hem tegemoet voerde,
indien hy my daar niet te land zettede, dat ik de schaade te Sour (of Tyrus) geleden,
op hem zoude verhaalen, alzo ik er myn beklag aan de bassa over meende te doen.
De schipper, ziende dat het my ernst was, beloofde dat hy zich aan zyn woord zoude
houden, en kwamen wy ook, ’s morgens den 30sten april, omtrent
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acht uuren op de ree van de gemelde stad welke – zo + als het anker in de grond was
geworpen – ik aanstonds afteekende, gelyk ze zich hiernevens op No 181 vertoond.

Sidon

Zohaast als ik aan land was getreden, vervoegde ik my in het Pleyn, daar den heer
consul, nevens alle de Fransche kooplieden, zyne wooning heeft. Doch ik bevond
dat zy zich altemaal boven in hunne vertrekken opgeslooten hielden, ter oorzaak dat
er de pest heerschte. Ik sprak derhalven van beneden tegen eenige der kooplieden,
en deed door dezelven aan den heer consul bekend maaken ‘tgeen my te Tyrus
wedervaaren was. Waaop aanstonds den opper-drogeman (want mynheer den consul
bekleedde ook hier het zelve ampt ten opzicht der Hollandsche natie) na den bassa
wierd gezonden. Doch hy kwam onverrigterzaake weder terug, hebbende den bassa
niet te spreeken konnen komen, en dewyl ik my weder t’scheep moest begeven om
de reis voort te zetten, liet my den heer consul aanzeggen dat ik verzeekerd konde
zyn, dat hy de zaak ter herten zoude nemen en er alles in doen ‘tgeen in zyn vermogen
waar. Ik antwoordde, byaldien + het niet geschiedde, dat er dan niemand zoude konnen
passeeren zonder te betaalen.

Tegenwoordige staat van Sidon
Wat de tegenwoordige stad belangd, zy legd vermaakelyk aan den oever van de zee,
en is een der fraayste plaatzen van deze kust. Men heeft er zeer veele tuynen en
orangie-boomen, en wyst daar buyten een graf ‘twelk gezegd word dat van Sabulon,
een der twaalf patriarchen, te zyn. Zy is tamelyk wel bevolkt, heeft omtrent een half
uur in den omvang, en strekt ten westen aan de Middellandsche Zee, aan welke kant
zy met een kleyn kasteel gesterkt is.
+ zodra
+ in het geval dat
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Verscheyde oude mosqueën, waaraf eenige ongetwyfeld kerken der Christenen
geweest zullen zyn, helpen haar ook eenigermaaten vercieren. De basar of
‘winkelplaats’ is tamelyk wel geregeld en pronkt met veelderhande soorten van
koopmanschappen. Men heeft er ook verscheyde chans of ‘woonplaatzen voor de
kooplieden’, waarvan de voornaamste is die daar de Franschen consul met de
kooplieden van die natie hun verblyf in hebben. ’t Is een gebouw van massive steenen
opgehaald en verdeeld in twee verdiepingen, dienende de onderste tot pakhuyzen
voor de goederen, en de bovenste (bestaande in een galderye, ondersteund door
ettelyke boogen) tot woonplaatzen.
Deze stad is in voorige tyden een der voornaamste steeden van deze landstreek
geweest, en bekend voor magtig en groot, waarom ze ook in de H. Schriftuur ‘Groot
Sidon’ word geheeten (Jos. 11:8).

[Vertrek uit Sidon;] Wederkomst te Tripolis
’s Namiddags omtrent twee uuren verlieten wy de stad Sidon of Saide met een groote
stilte + die ons den gantschen dag en ook den volgende nacht weinig deed vorderen,
dryvende het schip slegts voort.
’s Morgens, den 1sten mey, vonden wy ons te Bayrout, waar omtrent het gebergte
van Kastrewan legd, daar een Maronitisch prins het gebied voerd. + ’t Gezicht van
hetzelve vertoond zich op No 182. ’t Plaatsje ‘tgeen hier in de printverbeelding onder
aan den oever van de zee legd, word Tubeletto geheeten.

Montagne di Castruan

Niet verre van Bayout heeft men een dorp, Gie genaamd, alwaar men zegd dat Jonas
door den walvisch wierd uitgespoogen. Hier kregen wy de wind zo gunstig, dat wy
in korten tyd Esbeyt voorby liepen, en omtrent den middag Patrone +, komende
wyders ten vier uuren weder tot Tripolis.
+ windstilte
+ het bevel voert. (Voor de term ‘Maronitisch’ zie de desbetreffende aantekening bij f. 349.)
+ Batroun.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

323

LXIVe Hoofdstuk.
Vertrek van Tripolis na Aleppo. Verscheydene byzonderheden nopende
eenige onderweg leggende plaatzen. Droevig geval van een oude vrouw.
Komst tot Aleppo etc.
Ter stad ingetreeden zynde, vervoegde ik my aanstonds ten huyze van de heer George
Klokkenaar, Hollandsch koopman aldaar woonachtig, van wien ik met zonderlinge
beleefdheid wierd ontfangen, en die ook zelfs eenige moeylykheid toonde wegens
dat ik zo schielyk + weder stond te vertrekken. Maar gelyk ik geerne myne reys na
Aleppo wilde voortzetten, vernam ik aanstonds na gelegentheid + om my derwaarts
te vervoegen en had het geluk van een vituryn of ‘wegwyzer’ aan te treffen.

Vertrek van Tripolis
Wy vertrokken dan met ons beyden den 4den mey, in gedagte van de karavane te
zullen ontmoeten of in te wagten, en toogen voorby verscheyde fonteynen en eenige
plaatsjes, aan het gebergte gelegen, totdat ons de duysterheid noodzaakte te rusten
en in te keeren by eenige Arabiers, welke in het vlakke veld onder een tent gelegerd
aldaar hun vee hoedden.
Des anderendaags morgens weder voortgetoogen zynde, kwamen wy omtrent den
middag aan een plaats, niet ver van de zee gelegen, daar ik verscheyde oude ruïnen
vond. Hier hielden wy voor dezen dag halte, vermits wy de karavane van Tripolis
wilden inwagten. Doch komende dezelve niet tevoorschyn, sloegen wy met het
doorbreeken van den dageraad weder op weg, en kwamen kort na de middag te
Tortosa, + een heel oude, vervallene stad, digt aan de zee gelegen en voorzien met
een schoon kasteel.

Tortosa
Hier liet ik de paarden aan de poort blyven en ging met haast de ruïnen bezichtigen,
vermits wy dien dag noch wat verder te ryden hadden. ’t Voornaamste ‘tgeen ik er
ontmoetede, was een oude vervallene kerk, van byzonder groote steenen gebouwd
en met een goed getal van kolommen voorzien, welke (in twee ryen verdeeld) het
gewelf, ‘tgeen zeer hoog van verdieping is, ondersteunen. ’t Is een uitnemend schoon
stuks werks geweest en noch ten meerendeele in zyn geheel, gevende de opgang na
boven langs twee gaave trappen, en aldaar een schoon gezicht over het vlakke land
heen.
Thans weder langs de zeekant voorttrekkende, ontmoeteden wy een kasteel ‘tgeen
zich in de zee strekt en weleer aan de stad behoord heeft. Omtrent vyf uuren toogen
wy weder landwaart in, en namen ons verblyf in het veld by een fonteyn die zeer
schoon en helder water heeft.
+ snel
+ gelegenheid
+ Tartûs.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

Kaffaar Bajas; Jebelin, Baloye; Bedana; Isser-Sjoor; Orontes
Den 7den, met het doorbreeken van den dag, toogen wy weder voort en kwamen
vooreerst aan Kaffaar Bajas, bestaande in eenige huyzen waarnevens een aangename
zoete beek heenstroomd; vervolgens aan Jebelin, en hielden des nagts onze rustplaats
onder den blooten hemel in het veld.

Vista prezzo di Baloye

Den 8sten toogen wy door het dorp Baloye en verkoozen kort na den middag ons
verblyf onder een boom aan den weg by een klaar stroomend water, daar ik een fraay
gezicht teekende aan een brug waarlangs men over deze beek gaat, gelyk te zien is
op No 183.
Alhier verwachteden wy de karavane, vermits wy ons niet verder alleen dorsten
begeeven dewyl het gebergte alhier aanvang neemd in hetwelke het meeste gevaar
van de Arabische roovers te verwachten is.
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Des anderendaags met den dageraad kwam er een karavane voorbytrekken, waarmede
wy voorttoogen en, passeerende het dorp Bedana, vernachteden wy weder in het
veld.
Den 10den, ’s morgens, kwamen wy in het gebergte, en omtrent den middag aan
Isser-Sjoor of ‘de Fonteyn Sjoor’, ‘tgeen een heel fraay dorp is, vercierd met een
zeer schoone, nieuw gemaakte han. + Voorby deze plaats loopt de vermaarde rivier
Orontes, daar men langs een lange brug (op welkers midden twee huysjes, aan
malkanderen gehecht, staan) over passeerd. Deze brug heeft negen boogen, daar het
water doorheen stroomd. Ik teekende er twee verscheydene gezichten af, verbeeldende
by het eerste het gemelde dorp, gelyk op No 184 gezien kan worden, en het ander als
men de rivier en de langte der brug met de boogen ziet, aangewezen met No 185.

Oronte Flu

Omtrent drie uuren vertrokken wy weder van daar, ziende dat de karavane zich er
ook toe gereed begon te maaken. Doch zynde omtrent een uur vooruitgereeden,
+ herberg, pleisterplaats, chan
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vernamen wy dezelve niet. Wy toogen echter voort, in de gedagten dat zy mogelyk
een anderen weg genomen mogt hebben.

Droevig geval van een oude vrouw
Ondertusschen kreegen wy een andere karavane, die voor ons trok, in ’t oog, daar
wy wel haast by maakten te wezen. + Kort daarna zagen wy onze eerste karavane
mede aankomen, onder dewelke zich drie gemeene + vrouwspersoonen bevonden en
eene van dezelve zeer hoog van jaaren. Deze zag ik verscheyde reyzen van den muyl
daar zy opzat, af vallen, waardoor

+ Lees: daar wy wel haast maakten by te wezen.
+ gewone

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

325
dan de twee andere vrouwen genoodzaakt wierden haar in eene houte draagzetel die
aan de zyde van een paard hing, te leggen. Doch deze zorg wierd wat te laat genomen,
want de laatste val had haar zo hard getroffen, dat zy haar het leven deed verliezen.
Ondertusschen vast voortrydende kwamen wy omtrent een fonteyn alwaar, hoewel
het nog kort na de middag was, men de verblyfplaats beraamde.
Na een wyl kwamen ook de gemelde twee vrouwen die wat achtergebleven waren,
en zeyden dat de oude vrouw van de laatste val was dood gebleeven, waarover zy
zich zeer mistroostig aanstelden, + roepende niet anders (gelyk het ook waarschynlyk
was) alsdat degeen die het opzicht over haar had gehad, haar niet behoorlyk had
waargenomen en dat men hem derhalven haar dood te last moest leggen, dat ze ten
jongsten dage wraak over hem zoude roepen, etc. Doch het wierd om zeekere reden
verzust + en aanstonds geraadpleegd + om de doode ter aarde te helpen, waartoe eenige
onder hen ordre kreegen om een kuyl, op een bygelegene berg, te graaven, terwyl
ondertusschen het lyk in een linnen laaken wierd gewonden en er eenige ceremonien
over gepleegd, alzo het een Christen vrouw van het land was.
De kuyl gereed zynde, voerde men het lyk na boven, leyde het erin, vulde het graf
weder toe, en plaatste een groote steen er bovenop, tot teeken dat daar ymand begraven
lag. Ik hadde de nieuwsgierigheid van deze uitvaart mede by te woonen, hoewel er
heel weinig aan te zien was, want men dompelde het lichaam maar, zonder eenige
plegtigheden, eronder. ’t Is bedroefd te zien hoe ongemaklyk het in deze landen voor
vrouwspersoonen te reyzen is, inzonderheid voor dezulke die weinig by te zetten
hebben. +

Kistin; Komst tot Aleppo
Des morgens toogen wy weder voort en kwamen omtrent den middag aan een dorp
daar de woonplaats van myn vituryn of ‘wegwyzer’ was. Hier hielden wy ons met
ons beyden op tot by den avond, wanneer wy weder op weg sloegen en aan het dorp
Kistin geraakten, ‘tgeen twaalf uuren van de rivier Orontes gelegen is. Hierby had
de karavane, die ondertusschen vooruit was getoogen, zich nedergeslagen, en voegden
wy ons weder by dezelve.
Den 12den der gemelde maand vervolgden wy onzen weg en kwamen omtrent elf
uuren aan een schoone fonteyn, staande nevens een groot gebouw, daar wy ons
metterhaast een weynig ververschten en aanstonds, om geen tyd te verzuymen, weer
te paard steegen, alzo men hier omtrent Aleppo komende, het meeste gevaar van de
Arabische roovers te verwachten heeft. Hierna passeerden wy noch eenige plaatsjes
en bereykten omtrent vier uuren na den middag de stad Aleppo, zynde den achtsten
dag van myn vertrek uit Tripolis.

+
+
+
+

waarover zij zich zeer bedroefd toonden
gesust
overlegd
die weinig te besteden hebben
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LXVe Hoofdstuk.
Beschryving van de stad Aleppo. Vermaakelyke jacht omtrent dezelve,
en vreemdigheden ten dien opzicht, in des autheurs tegenwoordigheid
voorgevallen. Engelsche jacht, en verkiezing van een jachtmeester
onder die natie, etc.
Zohaast als ik de voeten binnen Aleppo had gezet, vervoegde ik my ten huyze van
d’heer Koenraad Kalkberner en Johan van Bobbert, waaraan ik gerekommandeerd
was door des heeren Kalkberners broeder die zyn huys van negotie tot Livorne heeft.
Ik bevond dat den voornoemden heer na Holland was vertrokken, doch wierd
desniettegenstaande van zynen compagnon, den heer Van Bobbert, zeer minnelyk
ontfangen, met aanbieding van zyn huys en tafel voor zo lang als het my beliefde.
Weshalven ik voornam my er een wyl tyds op te houden en het vermaak te genieten
‘tgeen deze stad en d’omleggende oorden konnen geeven.

Beschryving van de stad Aleppo
Wat de stad belangd, zy is gelegen aan de vliet Singa of Kowaik (omtrent twintig
uuren van den Eufrates) voor een gedeelte in de vlakte en ten deele op drie heuvelen,
welker hoogste omtrent de middenste plaats van de stad beslaat en het kasteel, ‘tgeen
den bassa tot woonsteede verstrekt, boven op zyn kruyn draagd. Deze heuvel of berg
is rond van gedaante en van groote steenen tezaamengevoegd, verbeeldende zich +
als een rots, wyders omringd met een graft welke meestentyd droog en zonder water
werd gezien.
De stad is omvangen met een goede en tamelyk hooge muur, op zeekere afstand
met vierkante toorns gesterkt, doch op verscheyde plaatzen verbrooken. Zy heeft
tien poorten, is byna rond van gedaante, en beslaat in den omkring een plaats van
omtrent drie kwartier uurs. Rondom heeft men verscheyde vlekken en dorpen. Aan
de zyde daar men van Tripolis herwaarts komt, ontmoet men veele fraaye tuynen en
lusthoven, doch aan de andere kant vertoond zy zich op verre na zo aangenaam niet.

Aleppo

+ eruitziende
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[Het zicht op Aleppo en de bespreking van haar inrichting en overige
hoedanigheden]
Ik plaatste my op een berg aan de gemelde vermaakelyke zyde om het fraayste gezicht
van de stad op het papier te brengen. By welke afbeelding zich ook een gedeelte van
een karavane vertoond zoals ze gewoon zyn, met kemelen en paarden, hier te lande
te reyzen. De tuynen en lusthoven welke hier voor de voorstad gezien worden, zyn
in ’t algemeen met een muurtje afgeslooten, en eenige noch van binnen op gelyke
manier van malkander afgescheyden. Voor dezelve in de vlakte ziet men dagelyks
de Turken en Arabiers zich te paard met lanssen oeffenen, gelyk daarvan in de
afteekening een schets gegeven werd.
Een groot getal van mosqueën – van welke eenige weleer kerken der Christenen
zyn geweest –, meestendeel met hunne spitze toorns op de Turksche wyze voorzien,
zetten de stad een merkelyk cieraad by. Men teld er een menigte van wyken, welke
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alle avonden met poorten (die met yzer beslagen zyn) werden afgeslooten, op de
zelve wyze als ik elders, van Kairo spreekende, heb gezegd. +
De huyzen zyn er van massive steenen gebouwd en altemaal boven plat, die aldus
van zeekere cement en kleyne steentjes, geheel vlak, werden beslagen, ‘twelk een
harde

+ Zie f. 208.
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grond maakt. + Rondom deze platten werd een muurtje opgehaald van omtrent drie
voet hoog, + waaraan gemeenlyk een opening werd gelaaten daar men bukkende door
kan gaan, en door dit middel komt men malkander boven over de huyzen bezoeken.
Zy dienen ook aan al de wereld tot slaapplaatzen om de naare warmte die er in de
wooningen heerscht, t’ontvlieden, en mag men zich hier zonder eenige bekommering
nederleggen, vermits er de nachtlugt (meest overal zo gevaarlyk) geen de minste
ongezondheid veroorzaakt.
Ten dien eynde hebben er de Europische kooplieden gemeenlyk slegte ledekantjes
geplaatst, maar de inboorlingen leggen het bedleger slegts op de grond neder, en als
het komt te regenen vertrekt yder na beneden in zyn huys.
Deze stad pronkt ook met verscheyde schoone chans waarin de buytenlandsche
handelaars braave + wooningen en pakhuyzen hebben om hunne koopmanschappen
te bergen, zynde de middenplaats doorgaans met een schoone fonteyn voorzien. Zy
werden alle avonden, evenals de wyken, afgeslooten. Voeg by dit alles nog veele
treffelyke basars of ‘winkelstraaten’, welke voor de hitte der zon boven overdekt,
en gestadig vol menschen zyn. Wat de straaten belangd, die zyn doorgaans met groote
steenen geplaveid en hebben ten meerendeele aan wederzyden een kleynen opgang
van omtrent twee voet hoog + voor de voetgangers.
Wyders is deze stad heel neering- en handelryk, wordende zowel de waaren uit
het oosten als uit uit het Christenryk te water en te land derwaarts gevoerd, en weder
van daar na andere gewesten verzonden. Eertyds plagten alle de goederen uit Persien
en Oost-Indien langs deze weg te moeten passeeren, maar tzedert dat de Oost-Indische
vaart ontdekt is, heeft Aleppo – gelyk ook alle d’andere koopsteden en zeeplaatzen
onder het gebied van den Grooten Heer gelegen, merkelyk verlies omtrent de
koophandel geleden. De voornaamste waaren welke van hier werden verzonden,
bestaan in Perziaansche zyde, goede soorten van galnooten, pistasjes, droogen, + etc.
’t Grootste getal der Franken welke zich in deze stad onthouden, maaken de
Franschen uit. Daaraan volgen de Engelschen, die hier grooten handel dryven en wel
de voornaamste van alle de Europeërs zyn. Zy hebben ook hunnen consul, gelyk
mede de Venetiaanen. Van de Hollandsche natie zyn er tegenwoordig twee huyzen
van negotie, waarvan hetgeen daar ik my gelogeerd bevond, een der voornaamste
negotie-huyzen van geheel Aleppo was.

Lof van den Franschen consul
Onze natie had zich toenmaals begeven onder de bescherming van den Franschen
consul, Laurens d’Arvieux geheeten, een heer van zonderlinge beleefdheid van wien
ik overvloedige vriendschap heb ontfangen. Hy sprak en schreef acht verscheyde
taalen, als Fransch, Latyn, Italiaansch, Spaansch, Turks, Arabisch en Grieksch. + Was
+
+
+
+
+
+

Bedoeld is het zogenaamde terrazzo.
94 cm.
flinke
60 cm.
drogerij-waren
De ongenoemde achtste taal was mogelijk het Engels.
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een man van vermaakelyken omgang en vrolyk van humeur; daarenboven schilder
en muzikant, speelende op byna allerhande soorten van instrumenten, behalven +
meer andere bekwaamheden daar hy in uitmuntede. Dragende wyders, volgens de
manier des lands, een langen baart, en zynde zo zeer + bemind onder de Turken en
Arabiers als onder de Christenen.
Eyndelyk, het gebied + werd alhier gevoerd by een bassa, en de moufti (zoveel als
‘aartsbisschop’) heeft het gezag over de kerkelyke zaaken.

Vermaakelyke jacht omtrent Aleppo
Omtrent de stad Aleppo heeft men veel wild, waardoor de Franken gelegentheid
hebben om er groot vermaak met de jacht te neemen, zo met het roer op haazen,
frankolinen, patryzen, etc. + (daar ik alhier

+
+
+
+

naast
evenzeer
bevel, heerschappij
zowel met het geweer op hazen, frankolijnen [een fazantachtig dier], patrijzen enz.
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mede myn deel af heb gehad) als met de valk, waartoe de Turken zeer genegen zyn.
Op zeekeren tyd met eenige derzelven, gelyk ook met ettelyke Engelsche heeren,
op deze jacht zynde (een groot stuk wegs van de stad af omtrent de gemelde rivier
die by dezelve heenloopt) liet een der Turken zyn valk los op een endvogel. Het end
den valk vernemende begaf zich aanstonds onder het water, meenende zynen vyand
aldus t’ontkomen, maar de valk wapperde met de vleugels dicht over het water heen,
ter plaatze daar hy den vogel had verlooren, welke, niet langer konnende onder
blyven, zich tot zeven of acht reyzen boven het water vertoonde, doch t’elkens zo
schielyk + weder neerplofte dat er de valk geen vat op kon krygen. Niettemin verloor
hy geen geduld en bleef er al gestadig bovenheen zwerven.

Vreemde kamp van een valk over een endvogel
Een ander der Turken, ziende dat hy er alleen niet wel meester af kon werden, liet
er ook zyn valk op los, meenende dat ze het werk gezamenderhand beter zouden
klaaren. Maar de eerste denkende dat den ander hem zyn proy wilde betwisten, liet
het end vaaren en viel hem met zulk een geweld op ’t lyf, dat hy zich niet wist te
bergen en zyn meester moeyte genoeg had om hem onbeschadigd weder te krygen.
Doch nu was het ook noch niet gedaan, en het gevegt gevaarlyker als voorheen, want
ziende de vergramde valk dat de Turk zyn vogel, daar hy van nieuws + verscheyde
aanvallen op deed, trachtede te beschermen, viel hy ook op hem aan, en indien er
zyn meester hem niet had afgehaald, hy zoude hem gewisselyk niet onverzeerd +
hebben laaten gaan, zo yver- en wraakzuchtig toonde hy zich omdat den ander hem
de glorie zyner vangst zocht te ontrukken.

Jacht van een valk op een grooter vogel
Kort nadat dit was voorgevallen en terwyl wy er noch met groote verwondering af
stonden te spreeken, kwam er een school van vogels, gelyk ganzen, byzonder hoog
boven ons heen vliegen. Straks wierd er een valk op losgelaaten, die in een oogenblik
met een uit den hoop van boven neer kwam tuymelen tot op de grond, daar ze lang
met malkanderen lagen te worstelen. Maar vermits wy, staande op een steylen berg,
niet spoedig genoeg met onze paarden na beneden konden rennen om hem den vogel
af te neemen, hadden wy de ongeneuchte van te zien dat hy, konnende hem overmits
zyne kloekte, + niet vermeesteren noch ook zelfs langer houden, ten laatsten hem los
moest laaten. De vogel, nu van zynen vyand ontslagen, vloog terstond weder na
omhoog, en de valk hem achterna, tot zoverre dat zy beyde uit ons gezicht geraakten
en wy genoodzaakt waren een goed half uur te wachten, eer de valk – die, mogelyk
al te zeer vermoeyd, hem niet had konnen krygen – weder terugkwam. Onze gantsche
+
+
+
+

snel
opnieuw
ongeschonden
wegens zijn forsheid
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tocht was dan tevergeefs ten opzigt van de vangst, maar wat het vermaak belangd,
’t zoude voor een liefhebber van de jacht niet grooter konnen geweest zyn.

Engelsche jacht
De Engelschen hebben hier mede een fraaye jacht met lange honden. + Deze geschied
gemeenlyk tweemaal ter week, neemd aanvang een weinig buyten de stad, en eyndigd
omtrent een uur van daar aan een zeekere berg dien ze den ‘Groenen Berg’ heeten,
waarop (nadat de jacht gedaan is) zy het middagmaal met malkanderen houden onder
een groote tent, ten dien eynde medegenomen. Yder persoon moet hier zyn eygen
eeten en wyn medebrengen, ‘tgeen altemaal by malkander werd gezet om er zich,
ten eynde van de jacht, mede vrolyk te maaken.
Daar is er altyd een onder de natie die den naam van ‘capo’ voerd, als zynde hun
opperhoofd. Deze heeft twee adsistenten en een tresorier om de zaaken, nevens hem,
te helpen bestieren. Alle jaaren worden er nieuwe verkoozen, en geschied deze
verkiezing by meerderheid van stemmen.

+ hazewinden
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Die de meeste stemmen heeft, word aanstonds door drie à vier persoonen van de
anderen opgeheft en op de schouderen gedragen, en voor mynheer den consul
gebracht, die deze jacht gemeenlyk bywoond. Alwaar dan een yder beloofd hem dat
jaar voor hunnen capo te zullen erkennen, voor welke eer hy de naaste + jacht den
heer consul en de natie, benevens de liefhebbers die er van andere natien mogen by
wezen, op den gemelden Groenen Berg moet onthaalen. ’t Welk, opdat het te heerlyker
moge geschieden, vervoegen zich eenige uitdrukkelyk na een zeekere plaats in het
gebergte, daar jacht op wilde zwynen is, teneynde ook geen gebrek hieraan te hebben.
Ik had het geluk van geduurende myn verblyf te Aleppo, in het gezelschap van
meer andere Hollanders, deze vermaaklyke plegtigheid by te woonen en de gezondheid
+
van den nieuwen capo, onder het vrolyk geschreeuw van ‘husay’ op d’Engelsche
wys, te drinken.

LXVIe Hoofdstuk.
Vertrek van een karavane na Mecha. Nederstorting van een huys
t’Aleppo, met sneuveling van eenige Armeniers. Subtylheid der lucht,
en zeer van Aleppo. Kinderryke Jood, enz.
Eenige afgezonderde dingen welke, elk op zichzelven, geen hoofdstuk konnen
uitmaaken, zullen het onderwerp van het tegenwoordige wezen, waarin, gelyk ik
geen order kan houden, zal de lezer dezelve believen te neemen zoals ze hem
voorkoomen.

Vertrek van een karavane na Mecha
Den 4den october vertrok van hier een karavane na Mecha, welke optogt byzonder
fraay en vermaakelyk is om te zien, ter oorzaak van de toevloeying der ingezetenen.
Want niemand, om zo te spreeken, blyft alsdan in huys, en zowel de vrouwen als de
mannen begeven zich ter stad uit. ’t Vertrek van deze karavane na de gemelde plaats
geschied maar eenmaal in ’t jaar, by welke gelegentheid de kemelen en muylen zeer
geestig werden opgetooyd, zo met pluymagien op het hoofd als andere cieraaden.
Want de meesten onderneemen deze reys alleenlyk of om vermaak of uit
godvruchtigheid om het graf van hunnen propheet Mahomet te gaan bezichtigen.

Nederstorting van een huys
Zo vrolyk als het bovenstaande, zo beschreyelyk was het volgende geval. Den 26sten
february van het volgend jaar 1683 kwam by ongeluk een zeeker huys neder te storten,
waaronder zes Armeniers dood bleven en een gekwetst wierd, zynde aldaar gekomen
om met malkander lustig te weezen.
+ eerstkomende
+ en op de gezondheid
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Subtylheid der lucht, en zeer van Aleppo
Men heeft te Aleppo een uitstekende subtile lucht + waardoor de meeste vreemdelingen
hier een zeekere rudigheid + krygen, il mal d’Aleppo of ‘het zeer van Aleppo’ geheeten.
Het neemd zyn begin met een kleyn puystje, even alsof het vuurigheid was, en blyfd
aldus eenige weeken, waarna het dagelyks aangroeyd totdat het een half lid van een
vinger groot is geworden, vertoonende zich als een schurfde + puyst. En in deze
gedaante blyfd het een geheel jaar lang, met een gestadige zypeling van materie. +
Maar dit ongemak is met een soort van geluk vermengd, want wie dit zeer komt
te krygen, heeft geen nood van ziek te worden, ontlastende zich (na het schynd) de
vuyle en schadelyke humeuren + door de gemelde uitvloejing der materie. Het zet
zich op alle partyen des lighaams, doch meestentyd op

+
+
+
+
+

Hier: een bijzonder onmerkbaar-gemene lucht.
huidaandoening
schurftige
voortdurend etterend
lichaamsvochten
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eene der handen. ‘k Heb gezien dat het ymand op de neus had, en een ander op de
lip, zulks dat men er bywylen + hinder door lyd en wel voornamentlyk als het zich
op zulke plaatzen zet.
Ik had al verscheydene maanden t’Aleppo geweest, eer het gemelde zeer zich aan
my openbaarde, maar – gelyk ik er mede myn deel af moest hebben – kreeg ik het
eyndelyk aan de kin, en hoewel ik voor den tyd van daar vertrok, bleef het my echter
by totdat het jaar volkomen verstreeken was. Men moet derhalven oordeelen, als het
zich eens gezet heeft, dat er het gift, te diep ingevreeten, door geen andere lucht kan
uitgehaald worden.
Aan de zelve subtylheid moet ook toegeschreven worden, dat ymand die een soort
van een teering of eenige andere diergelyke ziekte heeft, alhier komende gemeenlyk
binnen korten tyd daaraan komt te sterven.

Kinderryke Jood
Terwyl ik my tot Aleppo onthield, ging ik in gezelschap van eenige kooplieden een
Jood begroeten, de voornaamste van die natie aldaar. Deze woonde met zyn gantsche
geslacht in een groot aanzienlyk huys by malkander, voorzien in het inkomen met
twee fonteynen en verdeeld in verscheyde vertrekken, byna op de wys van een
klooster. Hy was een persoon van omtrent tachtig jaaren, genaamd Jacob Syton, en
had kinderen en kindskinderen, tot in het vierde lid, bestaande het getal van deze
zyne familie in ’t geheel uit in de zeventig zielen, waarvan zyn jongste een jaar oud
was, ‘tgeen hy zelve my in handen gaf. Hy onthaalde ons heel beleefd en liet een
deftig collation + op tafel zetten.

+ soms
+ een goed voorziene maaltijd
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LXVIIe Hoofdstuk.
Historie van den Arabischen prins Milheym.
Dewyl + ik my zo lang tot Aleppo ophield, had ik gaarne de stad Tadmor, vyf à zes
dagreyzen van daar gelegen, gaan bezichtigen, ter oorzaak dat er alsnog veele
treffelyke ruïnen en overblyfzelen van te zien zyn. Doch vermits + het er te gevaarlyk
is wegens de Arabiers dorst ik deze tocht niet onderneemen, te meer alzo + my bericht
wierd dat ruym een jaar voor myne komst hier ter stede eenige Engelsche kooplieden,
gedreeven door de zelve nieuwsgierigheid, een zeer ongelukkige ontmoeting met
den prins of opperhoofd van die roovers hadden. ’t Geval droeg zich toe als ik hier
ga verhaalen.

Ongelukkig wedervaaren van eenige Engelsche heeren met den Arabischen
prins Milheym
De Engelsche heeren, om te beter van alle overlast bevryd te wezen, maakten met
malkanderen een gezelschap van twaalf persoonen en brachten tezaamen
vier-en-twintig dienaars, altemaal heel wel van schietgeweer voorzien, zulks dat zy
oordeelden in staat wezen van niemand te behoeven te vreezen en magts genoeg te
hebben om een bende Arabiers te konnen wederstaan.
Van Aleppo dan vertrokken en niet verre van Tadmor gekomen zynde, vernamen
ze dat den Arabischen prins Milheym, het opperhoofd van alle de Arabiers, en onder
de Franken heel wel bekend, met eenige van zyn volk daar omtrent lag. Weshalven
zy beslooten niet verder te trekken en te blyven daar ze waaren om te zien wat hiervan
worden wilde.
Prins Milheym, betrachtende + dat hy met geweld niet veel tegens hen zouwde +
konnen uitrechten, oordeelde met listigheid meer te konnen uitvoeren en vaardigde
derhalven aan d’Engelsche heeren vier gezanten af, omstuuwd met verscheydene
dienaars, welke eenige geschenken medevoerden, benevens last om de gemelde
heeren uit naam van hun opperhoofd te verwellekoomen en hen zynen dienst aan te
bieden, met byvoeging dat zy vryelyk en zonder eenige bekommering alles tot hun
genoegen konden gaan bezichtigen.
’t Gezantschap wierd beleefdelyk ontfangen en met alle dankbaarheid weder
teruggezonden. Zelfs beslooten d’Engelschen, om den Arabischen prins niet schuldig
te blyven, twee der voornaamste van hun gezelschap aan hem af te veerdigen. Deze
waaren de heeren Timotheus la Noy en George Metkelf, welke laatste naderhand tot
consul van de Engelsche natie t’Aleppo aangesteld, en aldaar ook in die bediening
gestorven is.
Verzeld met eenige dienaars begaven zy zich dan na de tent daar zich Milheym
in onthield, die hen met een geveinsd gelaat verwellekomde en heel vriendelyk
onthaalde. Maar de medegenomene geschenken overgeleverd, en nog een wyl tyds
+
+
+
+
+

omdat
omdat
omdat
overwegende
Lees: zoude.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

met onderlinge redenen + doorgebracht zynde, voerde hy hen met een stuurs wezen
tegemoet, hoe zy zich de stoutheid dorsten aanmatigen, te komen ter plaatze daar hy
zich onthield? Waarop geantwoord wierd, dat zy als vrienden van den Grooten Heer
de vryheid hadden van te gaan en te komen werwaarts het hen geliefde.
‘Indien', berstede de prins daarop uit, ‘den Grooten Heer zelf hier kwam, ik zoude
hem eveneens handelen + als ulieden.’ Zeggende wyders: ‘Gy zyt verspieders en met
geen ander oogmerk hier gekomen dan om alles af te zien, en aan den bassa van
Aleppo bekend te maaken, hoe gy het hier gevonden hebt om, waar ’t mogelyk is,
ons door uwe verraderyen te doen verstrikken en gevangen neemen. Gy zyt

+ gesprekken
+ op dezelfde wijze behandelen

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

332
ook d’oorzaak, vervolgde hy, dat ik van de Turken niets kan bekomen, vermits gy
tegelyk met het uwe ook het hunne bevryd +, door de karavanen gestadig met zulken
sterken manschap te doen uitleyden, en op hunne aankomst weder tegemoet te trekken.
Weshalven ik u zo aanstonds altemaal zal doen ophangen.’ Waarop den beul hebbende
doen roepen, kwam deze straks met touw en zeep (om de stroppen te smeeren)
tevoorschyn.
De gezanten, ziende deze toestel, + dreigden hem, byaldien + dit tegens hen wierd
in ’t werk gesteld, dat hunne vrienden er zodaanigen wraak over zouden neemen,
dat er d’Arabiers in eeuwigheid het geheugen af zouden hebben. ’t Antwoord was,
dat hy zich met die wraak gantsch niet bekreunde, dat hy met al zyn volk tegens hen
zoude optrekken, en dat zy niet minder als de strop te verwachten hadden.
Ondertusschen zochten eenige mindere Arabische prinsen, daar tegenwoordig, de
zaak te middelen, dat het (‘tgeen eygentlyk het oogmerk was) met een somme gelds
afgemaakt mocht worden. En wierd aldus – nadat prins Milheym zich egter vry lang
geweldig taay had gehouden, dringende heel hard op het hangen – een eysch gedaan,
te weeten dat de heeren gezanten twintigduyzend ryksdaalders aan den prins zouden
betaalen. Maar het vergelyk wierd eyndelyk getroffen op omtrent drieduyzend, met
beding dat de betaaling zoude geschieden in geld en ‘tgeen zy anders van waardy
hadden, doch dat zy hun geweer zouden behouden, behalven twee paar pistoolen
voor den prins Milheym.
Om deze som nu uit te maaken moesten alle de Engelsche heeren zich ontblooten
van hun geld, ’t kostelykste tuyg van hunne paarden, en ‘tgeen zy wyders van waardy
by zich vonden, zo van kleederen, horologien, zilvere drinkschaalen, enz. onder
dewelke ook eenige kooper-vergulde voor zilver doorgingen. Waarboven zy ook
noch d’ongeneugte hadden van te moeten vertrekken zonder d’overblyfzelen van
Tadmor te mogen bezichtigen. Doch het duurde niet lang, of de Engelsche natie zag
zich wegens deze trouwloosheid gewrooken.

Rampzalig eynd van den prins Milheym
Omtrent een jaar nadat dit voorgevallen was, stuurde Kara Mahometh, bassa van
Aleppo, tot verscheydene maalen afgevaardigden aan den prins Milheym, met
aanmaaning dat hy zich onder de bescherming en vriendschap van den Grooten Heer
soude begeeven. ’t Verdrag wierd eyndelyk geslooten, en de zaak zo verre gebracht,
dat Milheym zich in persoon tot Aleppo zoude vervoegen om zyn onderwerping aan
den bassa, als verbeeldende den Grooten Heer, te doen. De bestemde dag verscheenen
zynde, stuurde Kara Mahometh zes van zyne paarden met eenige van zyn volk om
den Arabischen prins uit zyne legerplaats, vier uuren van Aleppo, af te haalen, terwyl
hy hem zelfs + gereedmaakte om hem buyten de poort van de stad t’ontfangen.
Tegen den middag dan kwam Milheym, gezeten op een paart van den bassa, met
zyn volk aanryden en was nu alreeds ter halver weg gekomen, wanneer een zyner
+
+
+
+

vrijwaart van molest
toebereidselen
in het geval dat
zichzelf
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dienaars (een Moor van geboorte en die hertelyk van hem bemind wierd) rydende
kort achter den prins, verscheyde maalen zeer zwaar verzuchtte, en, gevraagd wat
er d’oorzaak af was, hem met een bedrukt gelaat tegemoet voerde, dat zyn hert hem
niets goeds van deze tocht voorspelde. Milheym, te licht van geloof – dewyl het
zeeker is dat den bassa niets kwaads met hem in den zin had – eyste aanstonds zyn
eygen paard, ‘tgeen in het uiterlyk aanzien heel mager was (gelyk de Arabische
paarden gemeenlyk zyn, doch zo goed van deugd, dat ze doorgaans, stuk voor stuk,
vyfhonderd ryksdaalders, ja zelfs zommigen tot duyzend toe, komen te kosten) en
zeyde tegen de afgevaardigde van den bassa, zittende nu op een beest daar hy zyn
leven
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op mocht betrouwen: ‘Zeg tegen uwen heer en meester dat ik tegenwoordig op myn
troon ben gezeten en hem op een ander maal wel zal komen zien’.
Hierop begeefd hy zich met zyn volk, zonder meer woorden te maaken, weder
terug na zyne legerplaats. De bassa, dit bericht ontfangen hebbende, was er zeer
geweldig over t’onvreede en keerde met een verbitterd gemoed weder binnen de
stad, doch met het voorneemen van den prins welhaast op het lyf te wezen, ten welken
eynde hy order gaf dat zich vyfhonderd man, altemaal uitgelezen volk, gereed had
te houden.
De volgende nacht nu was geweldig duyster en daar viel een zwaare regen, ‘tgeen
den bassa tot zyn voordeel nemende, sloeg hy met de gemelde manschap te paard,
begaf zich in stilte na de legerplaats van Milheym en vond daar alles in rust. Straks
vielen de Turken op de slapende Arabiers aan, hieuwen er ettelyke neder en kregen
den prins Milheym zelf gevangen, benevens vyf andere mindere prinssen en zestien
van zyne voornaamste persoonen. Echter waare het te bedenken geweest of zy hem
wel levendig gekreegen zouden hebben – want hy was alreeds op de been – indien
hy maar zyn paard had konnen bekomen, ‘tgeen door geen ander achterhaald konde
worden. Maar zyn dienaar, de Moor, meer bezorgd voor zyn eygen leven als voor
dat van zynen heer, was ermee voortgetogen.
De bassa keerde dan zegepraalende in de stad, daar hy met ongemeene vreugde,
onder het lossen van ’t kanon, wierd ontfangen. De voornaamste Arabiers wierden,
op paarden gebonden, achter hem na gevoerd; omtrent veertig gemeene ruyters, met
touwen om het lyf, als honden voortgesleept, en twee-en-twintig hoofden, welke in
de overrompeling waaren gesneuveld, op lanssen tentoongedraagen.
Niet zohaast was Kara Mahomet in zyn paleys nedergezeten, of hy deed water
brengen om zyn handen en baard te wasschen, zeggende ‘hemdulla’, zoveel als
‘gedankt zy God’. Straks hierna liet hy eenige lakenze rokken (of vesten, gelyk men
ze gemeenlyk noemd) mitsgaders drie beurzen, yder op vyfhonderd ryksdaalders
gerekend, hervoor brengen om ze onder zyne officieren uit te deelen, tot vergelding
van dat zy zich zo wel hadden gekweeten +, gevende dubbele portie aan dengeenen
die d’eerste handen aan Milheim had geslagen. Doch deze, ziende dat hem niet meer
toegeleyd wierd, wierp zich op de knien, kuste de vest van den bassa, en zeyde dat
hy hem dankbaar bleef voor de gift en zich tevreeden hield met gedaan te hebben
‘tgeen hem behaaglyk was. De bassa bemerkte terstond waar hy heen wilde, en
verdubbelde de portie nochmaals.
Thans gebood hy alle de naamen der gevangenen op te schryven, gelyk ook mede
dergeenen daar zy de hoofden van hadden medegevoerd, welke gewasschen, en van
het bloed en stof gereynigd zynde, stuk voor stuk voor Milheym wierden gebragt
om hem den naam af te vraagen, die dan op het voorhoofd wierd gesteld. Onder deze
bevonden zich ook zommigen daar de prins heel veel van had gehouden, onder het
noemen van welker naamen hy jammerlyk verzugtede en de schouders ophaalde. +
Hierna deed den bassa acht der gemelde gevangens het hoofd afslaan, en d’overigen
tot nader ordre wegbrengen; en wierd dit alles binnen den tyd van twee uuren beschikt.
Twee dagen daarna wierden drie anderen met een ongemeene dood gestraft, te
weeten men boorde hen aan yder zyde van den hals op de schouders een gat, waarin
stokken met brandende toortzen wierden gezet welker vlammende droppelen, alzo
+ Scil. van hun taak.
+ Blijkbaar is bedoeld: de schouders ophalen om diep te kunnen zuchten.
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zy tot den middel toe ontkleed waaren, hen gestadig op het naakte lyf droopen. Aldus
wierden ze, op kemels, door de stad

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

334
omgevoerd tot aan het kasteel, en aldaar onthoofd. Yder dag daaraanvolgende lieten
er twee of drie op gelyke wyze het leven.
Ondertusschen kwam er yts zeldzaams te gebeuren. Een van deze ter dood
verwezenen, voorby een aga van Mahometh + (dien hy eens in zeekere gelegentheid
van de dood had gered) heengevoerd wordende, riep hem toe: ‘Heugd u de dag niet,
dat ik degeen ben geweest die u het leven heb behouden? – beduydende hem wyders
waar het geweest was – Tegenwoordig staat het in uwe handen, my het myne te
behouden. Den aga, hem kennende geworden, verzogt zyn pardon van den bassa,
die (de zaak verstaan hebbende) hem het leven schonk, wordende aanstonds van
zyne tormenten verlost.
Wanneer ze nu altemaal op deze wyze ter dood waaren gebragt, wierd de prins
Milheym benevens de gemelde hoofden, waarvan de voornaamste gebalsemd waaren,
na Constantinopolen gestuurd. Doch zynde voor de tent van den Grooten Heer gebragt,
zeyde de keyzer dat hy niet waard was aan hem gezonden te worden, en gaf ordre
dat men hem het hoofd zoude afslaan, gelyk terstond geschiedde.

+ Bedoeld zal zijn de bassa van Aleppo, Kara Mahometh.
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LXVIIIe Hoofdstuk.
Beschryving van de stad Tadmor of Palmira.
In het voorgaande hoofdstuk eenige melding van de stad Tadmor gedaan hebbende,
zal ik hier een weynig moeten afwyken om een beschryving van dezelve te geven,
hoewel die de myne niet zal zyn, maar ontleend van een ander.
Nadat ik Aleppo had verlaaten, wierd tusschen de Turken en d’Arabiers de
vyandschap, welke zedert langen tyd onder hen had geheerscht, nedergelegt, waardoor
dan de Franken gelegentheid bekwaamen om de pragtige ruïnen en overblyfzelen
van de gemelde stad te gaan bezichtigen. Onder degeenen welke de nieuwsgierigheid
derwaarts trok, was ook een Engelsch heer, William Halifax genaamd, die de moeyte
nam van een zeer naaukeurige beschryving der tegenwoordige geschapentheid van
die beruchte + plaats op het papier te brengen. Welke my ter hand gekomen zynde
zoals die gevonden werd in de philosophische verhandelingen die in Engeland in de
maand october 1695 gedrukt zyn, oordeelde ik de Nederlandsche liefhebbers geen
onaangenaame dienst te zullen doen met dezelve, in een Nederduitsch gewaad
verkleed, in myne reysbeschryving in te lassen. Gelyk ik ze dan zodanig geef als ze
door den gemelden heer in het licht is gebracht, behalven dat den geleerden uitgever
in een nader verhandeling, door andere reizigers voorzien van een naeuwkeurige
aftekening van de peuinhoopen die aldaar gezien werden, dezelve voor zyne
landsgenooten tentoongesteld heeft. Die ik hier dan ook byvoeg onder No 187, doch
zo, dat dezelve noch eenigzins door my verbeterd is door een kleen byvoegzel, te
weeten, van een stuk van een ronde porfyre kolom, leggende op de grond benevens
de zes staande kolommen, welke zich in het midden van de prent op de voorgrond
vertoonen, aangewezen met de letter G. [BA/148] ’t Geen my hier voet toe heeft gegeven,
is dat ik het aldus gevonden heb in een schildery, op de plaats zelve ontworpen,
‘twelk den heer Henrico Lub, jongst van Aleppo tot Amsterdam gekomen, van daar
heeft medegebracht.

Palmyra alias Tadmor

Zie hier dan den brief van den heer Halifax aan de heer Edward Bernard, ons gevende
de geheele beschryving van de plaats, waaromtrent ik den lezer moet waarschouwen
dat den Engelschen heer reiziger, uit de Engelsche vertaaling van den Bybel, ‘Tadmor’
+ befaamde

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

geschreven heeft (uit Reg. 9:18) alwaar in de Nederduidsche overzetting ‘Tamor’
gevonden werd. Spruitende dit verschil uit een onderscheid van leezing ‘twelk in
den Hebreeuwschen text geschreven gevonden werd, en ‘tgeen op de kant aangemerkt
staat van de leezing.
EERWAARDE HEER.
Hebbende u belooft een beschryving van myn reyze na Tadmor, kan ik my nu niet
verontschuldigen, zynde niet beter als myn woord. + Hoewel ik wel mocht eene
berisping verdiend hebben van myn geld en tyd gespild te hebben in ’t onderzoek
van curieusheden die zo weinig nut geeven. Ofte (‘tgeen ik meerder vrees) dat ik
deze dingen zo slecht opgedaan heb, daar een man van meerder welsprekendheid en
oordeel een veel grootzer onderrechting van zoude konnen gegeven hebben.
Wy vertrokken van Aleppo op Michielsdag + 1691, en kwamen in zes gemaklyke
dagreyzen, door

+ kan ik mij daaraan niet onttrekken, omdat er niets boven mijn gegeven woord gaat
+ 29 september.
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een woeste landstreek tot Tadmor, reyzende geduuriglyk meest zuidwaard, met een
weinig verandering na het oosten. Als wy de plaats in reeden, namen wy agt op een
kasteel (op de print getekend A.) omtrent een half uur van daar, en zodaanig geplaatst
dat het beyde de passen door de bergen, door dewelke wy in de stad kwamen,
kommandeerd –– en tegelyk ook de stad. Maar wy konden gemaklyk bespeuren dat
het geen oud gebouw was, vertoonende geen merktekenen van ongemeene
timmeragien + of bouwkundige oudheid.

[Het kasteel van Tadmor]
Na ondervraaging wierden wy onderricht dat het was gebouwd by Man-Ogle, prince
der Drucen, in de regeering van Amurath de Derde Ao 1585. Maar ik weet niet
waarom veel geloof aan deze historie te geven, want ik vinde niet dat nog Man-Ogle,
nog eenig Druciaans prince ooit zo magtig in deze gewesten is geweest, leggende
haare sterktens aan den berg Libanus en langs de kust van Zidon, Berytus, etc. + Het
is een gebouw van meer arbeid als konst, en de eygentlyke gelegentheid + alleen is
genoeg om het onwinbaar te maaken, leggende op de top van een zeer hoogen berg,
beslooten met een diepe graft (uit de rots zelve gehouwen) over dewelke was een
eenige passage over een valbrug. Welke brug nu ook is afgebroken, zodat daar geen
ingang meer overig is gebleeven, tenzy men lust heeft met moeyte op de rots te
klimmen, ‘twelk maar op een eenige plaats doenlyk is, doch met zoveel moeyelykheid
en gevaar, dat men door een kleyne glipping in lyfsgevaar is. Daar is ook niets in te
zien, waardig te vergelden de moeyte die men heeft om daar by te komen. Het gebouw
is verward, en de vertrekken zeer kwalyk geproportionneert.
Op de top van den berg is een welle van een vervaarlyke diepte, gelyk het zekerlyk
een groote weg is om van de top van zo een rots tot het water te komen. De graft die
het omringd, heeft niet de minste vertooning van vogtigheid, ‘twelk een vervaarlyker
gezicht maakte als wy daaruit een wilden beer zagen springen tusschen onze paarden,
wanneer wy daarop reeden om naaukeuriger de plaats te bezien.

[De ligging van Tadmor]
Dit kasteel staat aan de noordzyde van de stad, en van daar heeft men het beste gezicht
van al het daaromtrent liggende land. Men ziet Tadmor onder zich, aan drie zyden
beslooten met een lange reex van gebergte, ‘twelke allengskens hooger opgaande
zig oostwaarts strekt omtrent een uur rydens. Maar aan de zuydzyde strekt zich een
vlak pleyn tot buyten het bereik van het oog. In dit pleyn ziet men een breede
zoutvaley, gevende daarvan een groote meenigte en leggende omtrent een uur van
de stad. En dit is waarschynlyk het zoutdal, gemeld 2 Sam. 8:13, daar David van de
Syriërs 18000 man versloeg, waar vooraan een ander + opgenomen is, een dal ‘twelk
maar vier uuren van Aleppo legd.
+
+
+
+

ongewone constructies
Saida, Beiroet enz.
ligging
Scil. dal.
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De lucht is goed, maar de aarde ongemeen dor, zynde daarin geen groente + te
zien, uitgenomen eenige weinige palmboomen in de tuynen en hier en daar omtrent
de stad. En van deze boomen, na myn begryp, heeft ze in ’t Hebreeuws de naam
bekomen van Tadmor, ‘twelk betekend een ‘palmboom’, en in ’t Latyn Palmira,
zynde de geheele landstreek deswegens genaamd Syria Palmirena, en zomtyds
Solitudines Palmirenae. + Zodat de Latynen de naam niet veranderen, maar alleen
de oude naam in haar taal overbrengen, welke die derhalven alsnog behoud in deze
oostersche deelen; en de nieuwere is geheel onbekend.

[Beschryving van de plaats Tadmor]
De stad schynd geweest te zyn van een wyde uitstrekking ten aanzien van de plaats,
alsnog door de uitgestrektheid der peuynhoopen af te meeten, maar daar zyn geen
merktekenen van eenige muuren overgebleven, nog mogelyk te oordeelen van d’oude
gedaante van de plaats. De tegenwoordige inwoonders, gelyk dezelve zyn een arm,
elendig en morssig volk, hebben zich opgeslooten (ten getale van omtrent dertig à
veertig huysgezinnen) in weinige hutten, gemaakt van leem, binnen

+ bomen en struiken
+ Eenzame Palmirese streken.
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de muuren van een ruim hof, welk in zig besluyt een zeer treflyke heydensche tempel.
Alhier traden wy ook binnen, als wanneer de geheele magt van dit dorp (indien
ik het zo mag noemen) te zamen rottede aan de deur, alwaar zy zich hielden +
misschien om haar te verweeren + indien wy vyanden mogten zyn – want zommige
van haar hadden hare roers in de handen – ofwel mogelyk uit nieusgierigheid om
ons te zien, kond ik niet weten. + Doch door onze gidze (die een Arabier was dewelke
Assyne, [BA/149] haar tegenwoordige koning, gezonden had om ons op de geheele reys
te geleyden, zynde een man onder haar bekend + ) wierden wy gemakkelyk ingelaaten
en onder een groote menigte van verwelkomingen in haare tale geleyd tot het huys
van den Sheck, by wien wy ons verblyf zouden nemen.
Om hier te melden wat de plaats in ’t eerste gezicht vertoond: zekerlyk de geheele
wereld kan zodanige vermenging van overblyfzels van de grootste staat en treflykheid,
tegelyk met het alleruitterste van afschuwelyke vuyligheid en armoede, niet uitleveren
als hier is. + Het naaste daarmede overeenkomende dat ik uitdenken kan, is dat van
den tempel Baals, door Jehu vernield en verkeerd in een drekhuis (2 Kon. 10:27).
En zo (‘twelk niet onwaarschynlyk is) deze geheele plaats was een tempel van Jupiter
Belus, zo is de vergelykinge wel getroffen.

[Het tempelgebouw]
Hebbende aldus myn verblyf in deze plaats zal ik beginnen met een beschryving van
dezelve, en voortgaan tot hetgeene ik van buyten aanmerkelyk vond. De gehele
ingesloten wydte is een vierkant van 220 yards of van omtrent 660 voeten, + yder
zyde omringt met een hooge en statelyke muur, gebouwd van groote vierkante stenen
en verciert met pilasters van binnen en van buiten, ten getale – zo na als wy konden
uitrekenen by ‘tgeene van de muur nog was staande, ‘twelk nog was het grootste
gedeelte – van 62 aan eene zyde. En indien de barbaarsheid der Turken, vyanden
van ‘tgeene dat pragtig en deftig is, uit ydel + bygeloof deze schoone cornissen + (zo
hier als in andere plaatzen) niet en hadden voordagtelyk nedergesmeten, wy zouden
gezien hebben de netste snydingen in steen daar mogelyk ooit de wereld van zoude
hebben konnen roemen, als + hier en daar een kleyn overblyfzel, ‘twelk haar woede
is ontkomen, ten overvloed openbaart.
De westzyde, alwaar het inkomen is, is meest afgebroken, en naby het midden van
het vierkant een andere, hooger muur opgehaald uit de ruïnen, welke schynt geweest
te hebben een kasteel, sterk, maar rouw. De oude steenen en een menigte gebroken
of gezaagde pilaaren waaren in ’t werk tezamen gerold en kwalyk gemetzelt. Van
binnen waaren te zien de grondvesten blykelyk van een andere muur, welke dit front
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ophielden
om zich te verdedigen
Versta: dat kon ik niet te weten komen.
zijnde een man die bij de voornoemde dorpelingen bekend was
niet vertonen zoals het hier is
Ruim 207 m.
louter
kroonlijsten
zoals
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mag beantwoorden +, en dat de Mamuluken + (welker handwerk het meest schynt
geweest te zyn) het kasteel hier hebben gebouwd tot zekerheid van de plaats.
Voor de geheele lengte van dit nieuwe front, uitgenomen een naauwe doorgang
welke is gelaaten voor het inkomen, is een diepe graft uitgehouwen waarvan den
opgang aan de binnenzyde is opgemetzelt met steenen, zelfs tot de voet van de muur
toe, waardoor hetzelve zeer kwaalyk kan bestormt of besprongen werden. De toegang,
alsook de deur zelf, is heel naauw en niet wyder dan tot het doorgaan van een geladen
kameel, of dat twee voetgangers daarin nevens malkanderen mogen wandelen. En
zodra men is in de voorste deur, maakt men een korte omdraying ter regterzyde en
gaat men door een andere van gelyke wydte, welke leyd in het hof. Maar dit alles is
nieuwe bouwinge op de oude, en door deze buytenmuur is de groote ingang, welke
behoord tot het eerste werk, meest bedekt, van welkers aanzienlykheid wy
genoegzaam konden oordelen door de twee steenen welke de zyde van de groote
poort ondersteunden.
Yder van dewelke 35 voeten lang is + en konstig gehouwen, met wynranken en
trossen druyven, overtreffelyk, stout en na ’t leven. + Zy staan beyde in haare plaatzen,
en de afstand tusschen

+
+
+
+

die de evenknie van de voorgevel kan zijn
Versta: en was te zien dat de mammelukken.
en ieder van deze is 11 m lang
bijzonder mooi, indrukwekkend en naar de natuur
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dezelve is van 15 voeten. + ‘twelk ons de wytte van de poort geeft. Maar dit is nu
alles bemuurt tot de voorgemelde naauwe deur.
Over de kleyne deur is een Grieksch opschrift alsook een ander, in een andere taal
en caracters, hoedanige ik nooit gezien hebbe als in Tadmor, nog ook niet konnen
verstaan wat daarvan te maken zy. Van die in het Grieks hoopen wy eenige
onderregting, maar het zal klaar zyn voor ymand die het leest, dat de steen van een
andere plaatze is gebragt geweest, en bygeval + in deze gezet. Dezelve is aldus:
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΤΑΦΕΩΝΟΣ ΕΚΤΙΣΕΝ ΕΞΙΔΙΩΝ
ΣΕΠΤΙΜΙΟΣ ΟΔΑΙΝΑΘΟΣ Ο ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΣ
ΣΥΝΚΛΗΤ (ΙΚΟΣ) ΑΙΡΑΝΟΥ ΟΥΑΒΑΛΛΑΘΟΥ ΤΟΥ
ΝΑΣΩΡΟΥ ΑΥΤΩΤΕ ΚΑΙ ΥΙΟΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΥΙΩΝΟΙΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝ-ΤΕΛΕΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΤΕΜΗΝ [BA/150]
Onder dezelve waaren de onbekende letters, waaraf ik u hier een voorbeeld zal geven,
zynde zo goed als men die heeft konnen nemen.

De letters tusschen deze (...) merken uitgelaaten, waaren niet leesbaar, dog ik hebbe
het my ondernomen ’t gebrek te vervullen, zodanig gy zult zien in eenige andere
volgende. Ook en was de Ε niet in ΜΝΗΜΕΙΟΝ op de steen, maar was ongetwyffelt
by misgryping uitgelaaten, en het opschrift is niet anders als dat van een begraafplaats,
in vergelyking van verscheide die wy zagen, gelyk ik gelegentheid zal hebben hierna
van zommige te melden. En aangaande de andere caracters, + dezelve waaren gevoegt
onder meest alle de Griexe opschriften die wy zagen, en zelden alleen. Ik ben
bekwaam te gelooven dat het is de moedertale en caracter van de plaats, + en de zaak
die het inhoud, niet anders als ‘tgeene wy in het Grieks hebben.
Zohaast als men in het hof treed, ziet men de overblyfzels van twee ryen van brave
+
marmere pilaaren, 37 voet hoog, + met haare capitelen, van het netste snywerk,
hoedanig ook moeten geweest hebben de cornissen tusschen dezelve, eer dat ze door
rouwe en bygeloovige handen zyn afgebroken. Van deze zyn nu geen meer
overgebleven als 38 geheel, dog daar moeten er een groote meenigte geweest hebben,
want zy schynen gantsch rondom het geheele hof gestaan te hebben en eene zeer
ruyme dubbelde piazza of klooster ondersteund te hebben.
De gallerye van deze piazza aan de westzyde (welk is tegenover het front van de
tempel) schynt de andere te hebben overtroffen in schoonheid en ruymte, en aan yder
eynde van dezelve zyn twee nizzen tot statuen in haar volle lengte met haare
+
+
+
+
+
+

4,70 m.
wellicht
lettertekens
Bedoeld zijn het plaatselijk dialect en het letterschrift daarvan.
flinke
11,62 m.
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pedestalen, borders, steunders en overhangzels, gesneden met de grootste kunst en
curieusheid.
De wydte in deze schoone insluytinge, welk nu is gevuld met niet anders als vuyle
hutten van de inwoonders, bespeurt men een open hof geweest te hebben, in ’t midden
van hetwelke staat een tempel (op de print getekent B) omringt met een andere rye
pilaaren van vescheyde ordres + en veel hooger als de vorige, zynde over de 50 voeten
hoog. + Van deze zyn niet meer over als 16, dog daar moeten wel geweest hebben
omtrent het dubbelt van dat getal. Met dewelke weder een binnenhof was beslooten,
ofwel dat die hebben ondersteund het dak van een klooster, maar zynde nu niets van
een dak meer over, is ‘tzelve onzeker. Alleenlyk legd een groote steen op de grond,
dewelke schynt gestrekt te hebben van deze pilaren tot aan de muuren van den tempel.
De geheele wydte tusschen deze pilaren bevonden wy bestaan te

+ bouw-orden
+ 15,70 m.
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hebben in 177 voeten lengte en naby 84 voeten in de breedte. + In het midden van
welke ruymte + staat den tempel, welkers uitbreiding is in de lengte meer als 33 yards
(dat is omtrent 92 voeten +) en in de breedte 13 of 14 yards (dat is omtrent 40 voeten
+
) staande ten noorden en zuyden, en hebbende een zeer heerlyke ingang aan de
westzyde juist in ’t midden van het gebouw, hetwelk – uit de kleyne overblyfzelen
die nog te zien zyn – schynd geweest te hebben een van de heerlykste gebouwen in
de wereld.
Ik zag nooit in eenige plaatzen wynranken en trossen druyven, in steen gesneden,
zo groots, levendig en natuurlyk en wy hadden ontwyffelyk overvloedig veel
aanmerkenswaardige dingen gezien, indien zy niet kwaadaardiglyk waaren aan
stukken gebrooken geweest.
Regt over de deur konden wy staat maaken, uit een gedeelte van de vleugels van
een wyd uitgespreyde arent, van de geheele uitspreyding van dezelve. Desselfs wydte
deed my in ’t eerst gelooven dat het mogt een cherubyn geweest zyn om den ingang
te overschaduwen, dog niets van het lighaam overig zynde, had men niets ter leyding
zyns oordeels; en eenige kleyne engelen of cupidoos vertoonen zich nog op de hoeken
van dezelve steen. Maar ziende naderhand andere arenden op steenen die
nedergevallen waaren, konde ik besluyten dat dit ook zodaanig een moest geweest
hebben, alleenlyk van meerder grootte.
Van deze tempel is niets staande als de buytenmuuren, in dewelke opmerkelyk is
dat de vensters niet wyd, en boven nauwer als beneden gemaakt zyn geweest, dog
alle gecierd met voortreffelyke graveeringen. Binnen de muuren hebben de Turken,
of eygentlyker de Mamalukken, een dak gebouwd ‘twelk ondersteund is met kleyne
pilaren en boogen, maar vry laager, gelyk ook in alle andere deelen
gedisproportioneerd en minder als ‘tgeene het oude dak moet geweest hebben. En
hebben zy de plaats veranderd tot een mosqueë, hebbende aan de zuydzyde van dien
nieuwe cieraaden na haar manier gevoegd, met Arabische opschriften en zinspreuken
uit de Alkoran, gewrogt en uitgewrogt + met bloemwerk, niet zonder kunst.
Dog aan de noordzyde van ’t gebouw, ‘twelk is afgescheiden van de mosqueë,
zyn overblyfzels van veel grooter kunst en schoonheid. Of die van den aart van
verhemelzels + over eenige altaaren aldaar geplaatst geweest zyn, of tot wat ander
gebruyk die gediend hebben, ben ik niet bekwaam te gissen. Maar zy zyn vercierd
met het curieuste houw- en snywerk, in ’t midden van dewelke is een dom of koupel
van meer als zes voeten diameter, + ‘tgeen wy bevonden boven te weezen van een
stuk, uitgehouwen uit een rots, of gemaakt van eenig kunstig cement of t’zaamgestelde
stoffe, mettertyd verhard in een steenachtige substantie, ‘twelk schynd twyffelachtig
te weezen, dog ik zoude het laatste licht gelooven. Het is een fyn en zeer curieus
werkstuk, aan ‘twelk wy meer tyd zouden besteed hebben als ons gebeuren mogt om
het te bezien, ons haastende tot andere gezichten.
+
+
+
+
+
+
+

55,58 m lang en 26,38 m breed.
en in het midden van deze ruimte
28,89 m.
12,56 m.
gemaakt en kunstig uitgewerkt
baldakijnen
1,88 m.
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[Het tempelcomplex]
Hebbende dit gezicht genomen van den tempel, gingen wy buyten, alwaar onze oogen
aanstonds vielen op een verschrikkelyk gezicht van een menigte van marmere pilaren,
staande verspreyd op en neer, op een uitgestrektheid van byna een myl gronds, ginds
en herwaarts, dog zodaanig gesteld dat geen oordeel van een vaste grond + daarvan
konde werden gegeven om te oordeelen wat soort van gebouwen dezelve voor dezen
geweest waaren.
Ik passeerde by de ruïne van een mosqueë dewelke, onzen weg noordwaarts
strekkende, zich het eerste aan ons gezicht opdeed. Daarna kwamen wy uit in het
hof van de tempel ‘twelk, hoewel van kunstiger gebouw en t’zamenvoeging als
menige die wy hadden gezien, dog niet waardig was ons daardoor op te houden in
het bezien van dingen, beide van meerder oudheid

+ een gefundeerd oordeel
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en allenthalven + edeler en waardiger onze aanmerking.
Derhalven dit gepasseerd zynde, hadden wy het gezicht van zodaanige grootze
ruïnen, dat – zo het geoorlofd is een denkbeeld te maaken van de eerste
oorspronkelyke schoonheid van de plaats uit hetgeene nu aldaar overig is – ik twyffel
of wel eenige stad in de wereld yts konde hebben ‘twelk de heerlykheid van deze
konde betwisten. Maar het is onmogelyk, zo die nu staan dezelve tot eenige reguliere
methode te brengen. Ik waare wel genooddrukt + van dezelve een ruwe schets te
geeven, zoals die in ’t gezicht kwamen, maar zelfs die zal veel tekortkomen by de
grootsheid en aanzienlykheid die dezelve aan het oog vertoonen.
Vorderende dan noordwaards, hebd gy voor u een zeer lange en aanzienlyke obelisk
of pilaar, bestaande in zeven breede steenen, behalven zyn capiteel en kroonwerk
daarboven; het snywerk daarvan, gelyk dat van alle andere plaatzen, zynde
bovengemeen fyn en suyver. De hoogte daarvan is boven de 50 voet, + en ik gis dat
daarboven een beeltenis mag gestaan hebben, welke de Turken (yverige vyanden
van alle beeldwerk) hebben afgeworpen en in stukken gebrooken. Dezelve is in de
rondte regt boven het pedestal 12½ voeten. +

[Inscripties op de zuilen; de eerste pilaar]
Aan de oost- en westzyde daarvan ziet gy twee ander dikke pilaaren, yder ¼ myls
van u, welke schynen d’een op d’ander te correspondeeren, en daar is een stuk van
een andere, staande naby die aan de oostzyde, waaruit men mag oordeelen dat daarvan
een doorgaande rye is geweest. De hoogte van die na ’t oosten nam ik met myn
quadrant, en besloot die te zyn meer dan 42 voet hoog, + en de omtrek na proportie.
Op het lighaam van dezelve is de volgende inscriptie:
Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΑΜΕΝΑ ΠΑΝΟΥ ΜΟΚΙΜΟΥ
ΤΟΥ ΑΙΡΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΘΑ ΚΑΙ ΑΙΡΑΝΗΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ
ΑΥΤΟΥ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔΑΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΤΙ ΤΡΟΠΩ
(ΕΥ) ΣΕΙΜΩΣ ΑΡΕΣΑΝΥΑΣ ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΟΙΣ
ΘΕΟΙΣ ΤΕΙΜΗΣ ΧΑΡΙΝ ΕΤΟΥΣ ΝΥ Λ ΜΗΝΟΣ ΞΑΝΔΙΚΟΥ
In aanmerking over deze en de volgende opschriften tyd te spillen, zoude verlooren
arbeyd weezen, zynde ter kennisse van de wereld voorgesteld. Uwe eygene gissingen
zullende u gelukkiger daarin leyden, als yts dat ik bekwaam ben voor te brengen.

[Bloei en ondergang van Tadmor]

+
+
+
+
+

in ieder opzicht
genoodzaakt
15,70 m.
3,92 m.
13,19 m.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

’t Blykt egter klaar dat ze een vry volk waaren, bestierd door een senaat en ’t volk,
hoewel misschien onder de bescherming van grooter ryken, waarschynelyk eerst der
Parthen en daarna der Romeynen, die over ’t oppergezag aldaar in ’t oosten lang
getwist hebben. Deze regeering heeft geduurd tot omtrent de tyd van Aurelianus,
dewelke de plaats heeft afgebroken, en Zenobia, vrouw van Odenatus, na Romen
gevangen geleyd. En hoewel zy koningin genaamd werd, vind ik evenwel niet dat
haar man ooit den tytel van ‘koning’ gevoerd heeft, maar was alleen een der
voornaamste inwoonders, en in den raad van groot gezag (gelyk waarschynelyk
Alilames en Airanes voor zyn tyd geweest zyn) die, terwyl de Romeynen in Europa
bezig waaren, hemzelven groot gemaakt en door eygen magt de Parthen verdreeven
heeft. Dewelke alles ‘tgeen de Romeynen hadden aan de andere zyde van den
Euphrates overweldigd hebbende, een inval deeden in Syrien, dog wierden door
Odenatus over de rivier teruggedreeven.
In deze oorlog was Odenatus gesneuveld, maar zyn wyf Zenobia, een vrouw van
manlyke dapperheid, verdedigde haar land, niet alleen tegens de vyanden van buyten,
maar ook haar gezag van binnen, behoudende de regeering in haare handen. Daarna,
begeerig om ’t Roomsche jok af te schudden, liet ze de gantsche bezetting, aldaar
gelaaten door Aureliaan, wreedelyk ombrengen. Dog Aurelianus
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hier met zyn heirleger weder komende, heeft de stad aanstonds ingenomen en dezelve
verwoest, de inwoonders vernield door het zwaard, en Zenobia na Romen gevankelyk
weggevoerd. Dit was het noodlot en eynde van de heerlykheid dezer plaats.

[Tijdrekening in Tadmor]
Deze gewoonte, van in hun geslagt-rekeningen tot ’t vierde en vyfde geslagt op te
klimmen, geeft te kennen dat ze eenige manieren van de Jooden, haare nabuuren met
dewelken zy mogelyk al vanouds groote koophandel dreeven, en van wien misschien
veele afkomstig waaren – men zeyde dat zelf + Zenobia een Joodin geweest is –
ontleend hadden. Of anders moet het een gewoonte van al de oostersche volkeren
geweest zyn.
Hun aera of tydrekening beginnen ze van de dood van Alexander de Groote, gelyk
de Syriers in ’t gemeyn, en onder haar de Christenen, tot op dezen dag diezelfde
gewoonte volgen. Dog hoewel zy den datum van ’t jaar met Grieksche letteren
schryven, zetten ze die het agterste voor, leezende van de regterhand na de slinker
toe. Als ΝΥ betekend hier 450, de derde letter Λ neem ik te staan voor de dag van
de maand, + namentlyk de laatste van Xandicus, welk by ons is april. Deze en andere
naamen van maanden, welke in andere opschriften gevonden werden, zyn afkomstig
van de Macedoniers, met heel weinig verandering.
Dat ze afgodendienaars waaren, blykt uit hun landgoden, hier en elders gemeld.
Zodat de onderhandeling met de Jooden haar niet heeft gebragt tot kennis van den
waaren God. Anderzins moesten ze van den waaren God weder afgeweeken zyn, of
zy moesten daarvan anders verbasterd, en wederom vervallen zyn tot afgodery.

[Inscripties op de zuilen; de tweede pilaar]
De andere pilaar, in hoogte en dikte met deze overeenkomstig, heeft op zyde de
volgende opschrift:
Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΕΙΧΕΙΝ
ΑΜΡΙΣΑΜΣΟΥ ΤΟΥ ΙΑΡΙΒΩΛΕΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΟΚΙΜΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΕΙΜΗΣ ΧΑΡΙΝ..........
Den datum van dit opschrift is niet leesbaar; ook weet men niet wat van ’t geheel te
oordeelen. Dat men zulk een pilaar met naamen van zekere menschen opregt, zonder
te melden wat ze deeden om die eer te verdienen, schynd vreemd. Tenzy men
onderstelle, dat deze ydele poging om hun faam te vereeuwigen in die oostersche
landen algemeyn geweest is. Een staaltje daarvan ziet men in de Schrift in Absalom
(1 Sam. 18:18); mogelyk ook in Saul tevooren (1 Sam. 15:12). Of anders mag het
+ zelfs
+ Op deze wijze betekent ΝΥ hier 450, de derde letter Λ beschouw ik als representant van de
dag van de maand

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

wel geen onwaarschynlyke gissing wezen, dat de pilaar al lang tevooren by andere
gelegenheid is opgeregt, en daarna tot dat eynde gebruykt. Want ik houde het voor
ontwyfelbaar, dat verscheyde opschriften, dewelke wy zagen, veel nieuwer waaren
dan de pilaaren op welke zy gegraveerd zyn.

De Piassa
Van de obelisk omtrent 100 schreden voorttreedende, kwamen we in een heerlyk
portaal, wyd en verheven, en wegens de uitstekendheid van ’t werkstuk niet minder
waardig als eenig stuk, hier tevooren beschreeven. Ik wenschte dat het hetzelfde
noodlot van ’t overige niet was onderworpen geweest, dan zouden we een raar + stuk
van de schoonheid dezer plaats gezien hebben. Dit portaal brengd u in een aanzienlyke
piassa van meer dan een half uur in de lengte; 938 gaarden + na onze rekening, en
40 voet in de breedte, beslooten met twee ryen marmere pilaaren, 26 voet hoog en
8 of 9 in ’t rond. + Daarvan zyn er nog geheel 129, dog daar konnen er, als men maatig
rekend, niet min dan 560 geweest zyn. Van ’t verwelfzel is niets overig, nog yts op
de grond, dan ‘tgeen onder de peuynhoopen begraven lag, maar op meest al de
pilaaren vonden we opschriften in de Grieksche en onbekende taalen.

+ zeldzaam
+ Versta: roeden. (Hier als vertaling van yards gebezigd.)
+ 12,56 m breed, 8,16 m hoog en ca. 2,50 m in omvang
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Van welke ons de tyd toeliet eenige te nemen, en die zelfs niet al te onderwyzend of
klaar zyn. + Maar ik geev u dezelve zo als ze waaren, zonder eenige andre ordre waar
te nemen als die, in welke het geval ons die heeft laaten voorkomen om af te schryven.
ΙΟΥΛΙΟΝ ΑΥΡΗΛΙΟΝ ΖΕΒΕΙΔΑΝ ΜΟΚΙΜΟΥ
ΤΟΥ ΖΕΒΕΙΔΟΥ .............. ΑΣΘΩΡΟΒΑΙΔΑΟΙ
ΣΥΝ Α(Υ)ΤΩ ΚΑΤΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΟΛΟΓΕΣΙΑΔΑ
ΕΝΠΟΡΟΙΑΝ ΕΣΤΗΣΑΝ ΑΡΕΣΑΝΤΑ ΑΥΤΟΙΣ
ΤΕΙΜΗΣ ΧΑΡΙΝ ΞΑΝΔΙΚΩ ΤΟΥ ΗΝΦ ΕΤΟΥΣ
Mynheer, ik geef u deze opschriften, evenals de voorgaande, net zoals ik ze gevonden
heb, zonder eenige verbeteringen, zelfs van eenige letterfeilen. Alleen daar een letter
of een gedeelte van een woord niet leesbaar was, wanneer ik slegts een
waarschynelyke gissing maaken konde, hoe het behoorde te zyn, heb ik my
onderwonden dezelve daar by te voegen.
Het schynd dat de laatste daar opgerecht zyn ter gedagtenis van eene ambassade,
bekleed by de mannen daarin genaamd, ter vastzetting van handel en koopmanschap,
welke tot haar genoegen was voltrokken. Maar met wie, des moet ik onkundig blyven,
ter tyd dat + ik zal konnen uitvinden wat plaats gemeend zy door ΟΛΟΓΕΣΙΑΔΑ. Ik
wil in my niet voeden de gedagten van ‘Gelia’ in Macedonia, of van ‘Olgassus’, een
plaats gemeld by Strabo in Bythinia, dewelke een weinig nader komen aan de klank
van de naam, zynde beyde daar verre vandaan, en de stad Tadmor kwalyk gesteld
voor een plaats van neering, die verre van de zee en zonder voordeel van eenige
rivier gelegen is. Maar de heerlykheid van de plaats doed blyken dat het daar aan
rykdom niet heeft ontbroken, en haar zout is een gelegentheid welke haar geduurig
aanmerkelyke voordeelen toebrengd.
De ordre van de tal-letters zult gy aanmerken dat wederom omgekeerd staat, maar
recht genomen + maaken ze uit het jaar 558, en alzo het laatste jaar van de regeering
van Alexander Severus, ‘twelk is ’t jaar Onzes Heeren 234.
Het is niet onwaarschynlyk dat ΟΛΟΓΕΣΙΑΣ mag hebben geweest de naam van
een persoon. Vologeses is een bekende naam in de historie, onder de koningen der
Parthen, aan dewelke de andere zeer na schynd te komen.

[Inscripties op de zuilen; de derde pilaar]
Op een andere pilaar, omtrent het midden van de piassa, was de volgende inscriptie:
Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΝ ΑΥΡΗΛΙΟΝ
ΖΗΝΟΒΙΟΝ ΤΟΝ ΚΑΙ ΖΑΒΔΙΛΑΝ ΔΙΣΜΑΛΧΟΥ ΤΟΥ
ΝΑΣΣΟΥΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣΑΝΤΑ ΕΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ
ΘΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΗΝΕΚΕΙ ΡΟΥΤΙΛΛΙΟΥ ΚΡΙΣΠΕΙΝΟΥ ΤΟΥ
ΗΓΗΣΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΗΣΑΣΑIΣ ΟΥΗΞΙΛΛΑΤΙΟΣΙΝ
+ en die zelf niet zeer instructief of duidelijk zijn
+ totdat
+ juist geïnterpreteerd
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ΑΓΟΡΑΝ O ΜΗΣΑΝΤΑΤΕ ΚΑΙ ΟΥΚΟΝΙΣΩΝΑ ΦΕΙΔΗΣΑΝΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣ ΠΟΛΕΙΤΕΥΣΑΜΕΝΟΝ ΩΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΜΑΡΤΥΡΗΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΘΕΟΥ ΙΑΡΙΒΩΛΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟ ΙΟΥΛΙΟΥ ................... ΤΟΥ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΝ ΤΕΙΜΗΣ ΧΑΡΙΝ
ΕΤΟΥΣ ΔΗΦ.
Dit is een zo volkomene inscriptie, als eenige die ik heb ontmoet, door behulp van
dewelke wy mogen oordeelen van al de rest ten minsten dat zy gesteld zyn + ter
gedachtenis van eenigen, die haar + in de publyke bedieningen die zy waarnamen,
loffelyk gedraagen hebben, ’t zy in haar eyge republyq, of onder de Romeynen, zynde
dit een publyque plaats

+ dit is de perfectste inscriptie die ik heb aangetroffen, waardoor wij aangaande de overige
minstens het oordeel kunnen uitspreken, dat zij aangebracht zijn
+ zich
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daar haare namen en waardige daden zyn gedagt en overgebragt tot de
nakomelingschap.
Dat ik verder byzonder hierin aanmerkte, was de uitlaating van de naam agter
ΙΟΥΛΙΟΥ, en ik merkte mede een gelyke ledige plaats in de andere taale onder
dezelve, en in beyde plaatzen schynd het niet door de tyd uitgesleeten te zyn, maar
voorbedagtelyk uitgeschrabt, ‘twelke my bevestigt in de gedachte dat zy beyde een
zyn, en dat de onbekende was de gemeene, en het Grieks de geleerde taale van de
plaats.

[Inscripties op de zuilen; de vierde en vijfde pilaar]
Op een andere pilaar in de zelve wandeling was dit opschrift:
ΣΕΠΤIΜΙΟΝ ΟΥΟΡΩΔΗΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ
ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΔΟΥΚΗΝΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΑΡΟΑΠΕΤΗΝ ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΡΗΛΙΟΣ ΕΑΛΜΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΟΥ Μ(E)ΛΕΝΑΙΟΥ
ΙΠΠΕΥΣ ΡΩΜΑΙΝ ΤΟΝ ΦΙΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΝ ΕΤΟΥΣ
Η Ο Φ.. ΜΗΝΕΙ (Ξ)ΑΝΔΙΚΩ.
Van een andere pilaar in de zelve piassa was dit gebroken opschrift uitgeschreven,
‘twelk volgd, dat ik getragt hebbe op te maaken uit de vorige, geloovende dat in
wezen inderdaad het zelve te zyn, met een kleyne verandering der namen:
ΣΕΠΤIΜΙΟΝ ΟΥΟΡΩΔΗΝ (ΤΟΝ ΚΡΑ)ΤΙΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡO
ΠΟΝ ΣΕΒΑΣ(ΤΟΥ ΔΟΥΚ)ΗΝΑΡΙΟΝ ΚΑ(Ι ΑΡΟΑΠΕ) ΤΗΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥ(ΡΗΛΙ)ΟΣ Ε(ΑΛΜΗΣ) ΠΥΙΛΣΟΣ Μ(EΛΕΝΑΙ)ΟΣ
ΜΑΛΩΧΑ ΝΑΣΣΟΥΜΟ(Υ) Ο ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΝ ΤΕΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΕΤΟΥΣ .......... (ΜΗΝΕΙ (Ξ)
Α)ΝΔΙΚΩ.
Deze is zo gelyk aan de vorige, dat ik dagte de vryheid te mogen neemen van deze
tot een byvoegzel van de andere te maaken. En wy mogen uit die beyde besluiten
(alsmede uit andere van gelyken inhoud) dat, als den staat, de senaat en ’t volk
somtyds deze eerbewyzen deden aan diegeene die by ’t gemeen in aanzien geweest
hadden, met opschriften te maaken op deze pilaren, zo wanneer dit by haar niet was
gedaan, dat alsdan private personen de vryheyd hadden ’t zelve te doen voor haare
vrienden. En ik zal u zo aanstonds een voorbeeld geven van een opschrift, gemaakt
by een man ter gedachtenis van zyn wyf.

[Nog meer inscripties op de sokkels en op andere zuilen]
Op verscheyde van deze pilaren zyn kleyne pedestalen, omtrent in ’t midden van
dezelve uitgezet (somtyds alleen een weinig en somtyds meer) welke schynen geweest
te hebben de bases of standplaatzen van de beelden. Maar geen van dezen zyn overig

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

gebleeven, noch het kan ook niet te verwachten zyn dat er zouden konnen overig
zyn in een plaats welke zo lange in de handen van de Turken geweest is.
Op deze pedestalen zagen wy menigte opschriften, somtyds wanneer er geene
waaren op het lighaam van de pilaar, en somtyds wanneer er aldaar waaren. Als
byvoorbeeld dit volgd op het pedestal aldus:
ΣΕΠΤIΜΙΟΝ ΑΙΡΑΝΗΝ ΟΔΑΙΝΟΘΟΥ ΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΝ
ΣΥΝΚΛΗΤΙΚΟΝ.
En op het lighaam van de pilaar stond dit onvolmaakte, ‘twelke ik niet derve wagen
te vervullen, maar zal het u geven zoals wy het vonden:
ΕΞΑ........ ΤΩΝ ΑΥΡΗΛΙ......... ΡΗΛΙΟΔΩΡ..........
ΣΤΡΑΤΩΤΗΣ ΛΕ................ΚΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΚΑΡΙΝ ΕΤΟΥΣ
Υ Ξ Φ.
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Wy zien dat het by haar zeer heerlyk geacht geweest is, haare gedagtenissen in deze
maniere te bewaaren. Dog het is maar een kleyne kennisse die wy van haar konnen
wegdraagen, als alleen nu en dan de tyd wanneer zy leefden. Gelyk als hier: 563
jaaren na de dood van Alexander, reykende tot het jaar Onzes Heeren 239.
Een andere inscriptie of opschrift in de zelve piassa was aldus:
Η ΒΟΥΛ(Η ΚΑΙ Ο ΔΗ)ΜΟΣ ΣΕΠΤΙΜΙΟΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΣ
ΤΟΝ Ε(ΠΙΤΡΟΠΟΝ Σ)ΕΒΑΣΤΟΥ ΔΟΥΚΗΝΑΡΙΟΝ ΕΟΛΟ
ΤΗΝ ΤΗΣ ΜΗΤ(ΡΟΚΟΛΩ)ΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΜΙΣΑ(ΝΤΑ Τ)ΑΣ
ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΗΤΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΩΝ
ΑΡΧΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣΑΝΤΑ ΚΑΙ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΗΣΑΝΤΑ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΗΤΡΟΚΟΛΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΕΙΣΤΑ ΟΙΚΟΘΕΝ ΑΝΑΛΩΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΕΣΑΝΤΑ ΤΗΤΕ
ΑΥΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩ ΔΗΜΩ ΚΑΙ ΝΥΝΕΙ ΛΑΜΠΡΩΣ
ΣΥΜΠΟΣΙΑΡΚΟΝ ΤΩΝ ΤΟΥ ΘΙΟΣ ΒΗΛΟΥ ΙΕ(Ρ)ΩΝ ΤΕΙΜΗΣ
ΕΝΕΚΕΝ ΕΤ............ΞΑΝΔΙΚΩ.
Dit bevestigd genoegzaam ‘tgeene ik tevoren aangemerkt hebbe, dat dit waaren
opschriften ter eeren en ter gedachtenis van degeene die zich in openbare ampten
wel gequeten hadden. Van dewelke wy hier verscheiden hebben gemeld, waarvan
sommige zeer wel bekend zyn, dog de andere in geen boeken te vinden zyn. Door
het woord ΜΗΤΡΟΚΟΛΩΝΕΙΑΣ mogen wy verzekert zyn, dat hoewel de stad door
de Romeynen de gedaante van een colonie had gekregen, nochtans dezelve een
byzonder kenteeken van eere daar opgesteld hebben om te kennen te geven, dat zy
was het hooft van derzelver colonien in deze oostersche deelen. Dat het gezag van
haar senaat en ’t volk ook op haar was verbleven. En daarbenevens dat daar was een
societeit van mannen ofte curateurs (bezorgers) van den tempel van Jupiter Belus
(aan wien den tempel, hiervoor beschreven, mogelyk was toege-eygend) of opzienders
van de spelen en feestdagen die t’zyner eere gevierd wierden. Van welke societeit
of gemeenschap deze Septimius, wanneer dit opschrift gemaakt is, een symposiarch
was, misschien haar hoofd en bevelhebber, of gouverneur. Wy vinden insgelyks dat
zy niet wagteden tot de dood dergeene die zy aldus vereerden, maar dat veeleer zy
zulks bezorgden ter behoudenis van haare gedachtenissen. En veele roemruchtige
mannen zyn aldus aangetekend voor de nakomelingen terwyl zy nog in ’t leven
waaren.
Op eene van de pedestalen, hiervoren beschreven, niet verre van de vorige, was
het volgende opschrift, welke ik te meer agte om ’t kleene overblyfzel dat hetzelve
van de naam van ‘Palmyra’ heeft, by welke de plaats by de Romeynen bekend was:
.......ΥΠΙΛΙΟΝ ΟΥΟΡΩΔΗΝ (ΣΥΝΚΛ)ΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΝ ΠΑΛΜΥΡΗΝΟΝ ΒΗΛΑ ΚΑΒΟΣΑΡΣΑ
ΤΟΥ ΦΙ(ΛΟΝ) ΤΕΙΜΗΣ ΧΑΡΙΝ ΕΤΟΥΣ Ο Φ.
’t Opper-end van deze piassa was door een rye pilaren, wat digter dan die aan de
zyden, afgeschooten. Misschien zal daarboven een slag van + een banquet-huys (daar
men feesten en gastmaalen hield) geweest zyn, dog niets is daarvan overig. Maar
+ een soort van, zoiets als
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een weinig verder aan de slinkerzyde lagen de peuynhoopen van een zeer aanzienlyk
gebouw, ‘twelk ik geloove dat van dat gebruyk geweest is. ’t Was van beter marmer,
ook vermakelyker + en konstiger werk dan yts dat op deze piassa konde onderscheiden
werden. De pilaren die het onderschraagden, waaren van een geheele steen, en een
daarvan nedergestort, zo vast en sterk dat ze ongeschonden was gebleven. Wy naamen
de maat daarvan

+ interessanter
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en bevonden ze 22 voeten lang, en in de rondte 8 voeten en 9 duimen. +
Onder deze ruïnen vonden wy deze eenige opschrift in ’t Latyn, en zo onvolkomen
dat het weinig verstaanbaar is:
.......es Orbis & Propagatores Generis Humani D.D.
N.N. Diocletianus.................ssimi Impp. Et Constantius & Maximianus Nobb. Caes. Castra feliciter condiderunt.
En op dezelfde steen een weinig lager :
...................ntes Ossiano Hieroclete, V.P. Praes. Provinciae D.N.M.O. Eorum.
De naam van Maximianus Herculeus, deelgenoot in ’t ryk met Diocletiaan, dewelke
in ’t opschrift zoude gevolgd hebben, is voorbedagtelyk uitgeschrapt en mismaakt,
maar om wat reden kan ik niet gissen. ’t Overige is door ’t breken van de steen
verlooren.
Aan de westzyde van de groote piassa zyn verscheyden openingen, leydende na
’t hof van ’t paleys, twee van welken men denken zoude + – zo ze volkomen waaren
– dat ze wegens de fraayheid van ’t werk (voornamentlyk deftige + porphyre pilaren)
met welke zy vercierd waaren, ’t aldertreffelykste en heerlykste ter wereld geweest
zyn. Elke poort had er vier, niet staande in eene linie met de anderen van de muur,
maar by koppelen + in ’t voorste der poorte, strekkende na ’t paleys, twee aan de eene
en twee aan de andere kant. Van deze waaren der maar twee geheel, en een op zyn
plaats staande overgebleven. Zy zyn omtrent 30 voeten lang en 9 in de rondte, + zo
uitermaten hard dat het groote moeyte kostte een weinig schilvers daar af te breken
om dezelve na huys te brengen, tot een staaltje van de steen. De konst van die te
maaken meyn ik dat verlooren is.
Wy zagen verscheyde andre gebroken stukken van porphyr, dog geen zo net, nog
zo groot. ’t Noodlot van eenen moest ik betreuren als + ik die zag misbruykt tot
onderschraging van een kleyne hut, nauwelyks bekwaam voor een hond- of
varkenskot. Het paleys zelve is zo volkomen verwoest, dat men niet zien kan hoedanig
‘tzelve in zyn luyster geweest is. Daar is hier en daar maar een gebroken stuk van
een muur overgebleven, met geweld in stukken geslagen en door de tyd zo gesleeten,
dat men zonder behulp der overlevering bezwaarlyk zoude verzekerd werden dat
aldaar een koninglyk paleys geweest is. Egter kan men bemerken hoe heerlyk zich
deze plaats van voren vertoonde, omringd zynde met ryen pilaren van verscheyde
soorten, menige van welke nog + waaren staande gebleven, zommige glad, andere
gewrogt + en gegroeft, als die + onmiddellyk den tempel omringden.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6,91m lang en 2,74 m in omvang.
en van twee daarvan zou men menen
indrukwekkende
als tweetal
9,42 m lang en 2,83 m in omvang.
zoals
en nog heel wat daarvan
bewerkt
zoals die, welke
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Ende op de kleyne pedestalen, in ’t midden van zommige derzelve uitstekende,
zag ik verscheyde opschriften, dog konde niet wel meer als één afschryven, welk
tegelyk met de pilaar die het gedragen hadde, op de grond nedergevallen was:
ΜΑΡΘΕΙΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΑΔΗΤΟΥ
ΟΥΑΒΑΛΛΑΘΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΩΝΟΥ ΣΟΡΑΙΧΟΣ
ΑΙΡΑΝΟΥ ΑΝΗΡ ΑΥΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
ΜΗΝΕΙ ΔΥΣΤΡΩ ΤΟΥ  לΥ ΕΤΟΥΣ
Indien de overige van den zelven aard met deze waaren, zo hadden wy weinig
verlooren met dezelve niet af te schryven, zynde deze alleen een gedenkteken ‘twelk
een goed man heeft doen maaken ter eeren van zyn wyf. De maand dystrus komt
overeen met onze maart,
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en het jaar 490 van de dood van Alexander de Groote met het jaar Onzes Heeren
166.

[Twee waterbronnen met een daarbij gevonden inscriptie]
Ik hebbe hiervoor vergeeten te melden dat onder de lange gallerie een beke loopt
van heet, sulpher-achtig waater, en dat aldaar een bron of put ende andere openingen
zyn welke na dezelve vlieten. Maar wat dezelve ook by ouds + geweest zy, zy is nu
zo bekwaam + als eene andere omtrent een halve myl westwaards daarvandaan, alwaar
een zeer goede afgang in het waater is, ende het is een geduurig gebruik des volks
daarin te baaden. Naby hetwelke op het pedestal van een gebroken kolom – of
mogelyk zoude het een altaar konnen geweest zyn – is dit opschrift overgebleven:
ΔΙΙ ΥΨΙΣΤΩ ΜΕΓΙΣΤΩ ΚΑΙ ΕΠΗΚΟΩ ΒΩΛΑΝΟΣ ΖΗΝΟΒΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΡΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΟΚΙΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΘΑ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΟΗ ΑΙΡΕΘΕΙΣ ΕΦΚΑΣ ΜΗΓΗΣ ΥΠΟ ΙΑΡΙΒΩΛΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΝ
ΒΩ (forsan + ΒΩΜΟΝ) ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΑΝΕΘΗΚΕΝ ΕΤΟΥΣ Δ Ο Υ
ΜΗΝΟΣ ΥΠΕΡΒΕΡΕΤΑΙΟΥ Κ.
Ik ben wel gerust, dat het woord dat ik met een lyn ondergetekend heb, wel gevat is
+
, en derhalven weet ik niet wat te gissen dat het zy, als alleen de eygene naam van
de fonteyne. ’t Welk vaststellende is het opschrift licht te verstaan, toonende dat
Bolanus, zoon van Zenobius, gekooren opziender van deze fonteyn, onder Jaribolus
dezen altaar voor Jupiter bouwde in het jaar Alexander 474, dat is het jaar Onzes
Heeren 150, en op den 20 october (indien de laatste kappa een cyffer-letter is, gelyk
ik vaststelle dat ze moet zyn). Dog wie dezen Jaribolus was en aan wien zy – gelyk
in ’t gemeen aan de Roomsche keizers welkers naamen wy in de opschriften vinden
– de naam van ΘΕΟΣ geven, is zo licht niet te gissen. Zy waaren onder de Parthische,
eer dat de Romeynen haar + overvielen. Maar den datum toond dit te zyn na de tyd
van Hadrianus, en alzo na haar + komst. Waarlyk + in een opschrift, tevoren vermeld,
van een datum by de 80 jaaren laater dan dezen, hebben wy de naam van dezelfde
persoon.
Heete sulpherbaaden zyn zeer gemeen in deze landen, en daarvandaan is het, dat
het de naam gekregen heeft van ‘Syria Salutifera’. + Den aard van de waateren alhier
is meest gelyk aan die van Bath in Engeland, maar niet zo scherp, noch de smaak zo
tegenstaande. En integendeel, als ze zo verre van de bron afgeloopen zyn, dat ze
koud geworden zyn, zyn ze zeer drinkbaar en zyn de eenige waaters die de inwoonders
+
+
+
+
+
+
+
+

vanouds
werkzaam
wellicht
goed genoteerd is
hen
hun
En inderdaad
Heilbrengend Syrië.
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gebruyken. Maar geduurende ons verblyf aldaar zonden wy na een fonteyn van zeer
schoon water, omtrent een uur afgelegen van de stad. +

[Een bos van marmeren pilaren en een kleine tempel]
Aan d’oostzyde van de lange piassa staat mede – indien ’t my geoorlofd is zo te
spreeken – een bosch van marmere pilaren, zommige volkomen, en andere beroofd
van hare schone capitelen, doch zo verstroyd en zonder ordre, dat het niet mogelyk
is die te brengen in zodanigen schikking, dat men gissen konde waartoe dezelve
vanouds gediend hebben. In eene plaats waaren er 11 gesteld in een vierkant, op deze
manier gepaveyd op den bodem, met brede platte steenen, dog zonder dak of
bedekking. [BA/151] En een weinig van daar staan de ruïnen van een kleyne tempel, in
de print getekent met D, welke uit de overblyfzels + schynd geweest te hebben een
zeer curieus stuk werk. Maar het dak is geheel vergaan, en de muuren zeer ongedaan
+
en gesleten door de tyd. Voor den ingang, welke ziet tegen ’t zuyden, is een plaats,
ondersteund door zes pilaren: twee aan d’eene zyde van de deur en twee aan de
andere zyde, en een aan yder eynde.

De pedestalen van die in het front zyn gevuld geweest met

+ Scil. om drinkwater te halen.
+ te oordelen naar de overblijfsels
+ lelijk
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opschriften, beyde in ’t Grieks en in de andere taal +, doch zy zyn nu zo uitgedaan
en versleten, dat ze niet leesbaar of verstaanbaar zyn. De beste was de volgende:
ΜΑΛΕΝΤΟΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΠΠΑΝ ΙΑΡΑΙΟΥ ΤΟΥ
ΡΑΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΤΟ
ΔΕΥΤΕΡOΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΘΕΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ
ΑΛΙΜΜΑ ΠΑΡΑΣΟΤΑ ΞΕΝΟΙΣ ΤΕ ΚAΙ
ΠΟΛΕΙΤΑ(ΙΣ)............
En een weinig lager waaren deze verstrooyde letters zienbaar:
ΕΝΗ.......Ν ΥΠΕΡΕΤΗΣΑΝΤΑ ΤΗΤ.......
ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΤΟΥ.......ΥΠΟ........ΗΝΑΙ........ΤΟΝ
ΝΑΟΝ ΤΟΝ........... ΔΙΟΣ.........ΗΤΩΤ..........
Ik zoude gedagt hebben dat KAI een koppelwoord waare, en de twede naam Agrippa,
onderscheiden van de vorige, maar de woorden volgende in ’t eenvoudig getal +
laaten zulken constructie niet toe. De persoon dan, tot wiens gedagtenis dit opschrift
gemaakt was, most zyn genaamd geweest Malentus Caegrippa die, bekledende ’t
ampt van schryver of diergelyke in de veldtocht van keyzer Adrianus, een acte
ingesteld hadde van openbaare weldadigheid en edelmoedigheid, beyde aan
vreemdelingen en burgers, te kennen gegeven met het woord ΑΛΙΜΜΑ of λειμα,
‘twelk betekent ‘salving’. [BA/152] Mogelyk deelde hy onder haar + zoete olye uit om
gebruykt te werden in of na hun badingen. Het is jammer dat het volgende zo
onvolkomen is, en zonderling dat wy den datum niet konnen uitvinden. + Want dat
mogt ons de precyse tyd van de tochten van Hadrianus in deze oostersche gewesten
hebben aangeweezen, daar hy groote winste maakte en de paalen van het Roomsche
ryk zeer uitbreydde.

[Graftorens]
Doch haare grafsteden (in de print getekend E) zyn zo schoon of curieus als yts kan
wezen, zynde vierkante toorens, vier of vyf verdiepingen hoog, en staande aan beyde
zyden van een holle weg aan de noordzy van de stad. Zy strekken zich in de langte
de spacie van een myl, en ’t kan wel zyn dat ze zich voor dezen + een groot stuk
weegs verder uitgestrekt hebben. Op ons eerste gezicht van dezelve, als wy in de
plaats traden, konden wy niet gissen wat die waaren. Zommige dagten dat het waaren
toorens van geruineerde kerken, en waaren in hoope dat wy hier zouden hebben
gevonden eenige merktekenen van Christenheid; andere, dat het bastions waaren
geweest en een gedeelte van de oude fortificatie, dog daar is niet de minste grondslag
van een muur te zien. Maar wanneer wy een dag of twee daarna met meer
+
+
+
+
+

Het Aramees.
in het enkelvoud
hen
en het meest nog, dat wij de datum niet kunnen achterhalen
vroeger
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naauwkeurigheid dezelve kwamen te onderzoeken, vonden wy aanstonds haar
gebruyk. Zy waaren alle van de zelve gedaante, maar van verscheyde glans en grootte,
overeenkomende met de omstandigheid van haare stichters.

De eerste die wy zagen, was geheel van marmer, doch nu geheel vervallen en niet
meer als een hoop gebroken steenen, onder dewelke wy vonden de stukken van twee
beelden, d’een van een man en d’andere van een vrouw, gehouwen in een zittende
of (wel eer) een leunende gedaante, zynde de hoofden en een gedeelte van de armen
afgebroken, doch de lighamen nog moy geheel, zodat wy ’t voordeel hadden van
haare kleding te zien, welke zeer edel scheen, maar meer
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naderende het Europische fatzoen als nu in ’t oosten gebruykelyk is, ‘twelk my dede
gelooven dat het wel Romeynen mogten geweest hebben. Op gebroken stukken van
steenen, die hier en daar afgetuymeld waaren, vonden wy zommige gebroken
opschriften, doch niet waardig af te schryven omdat ze geen volkomen zin gaaven.

[Twee graftorens nader bekeken]
Daar waaren menigte andere grafsteden, alzo veel vergaan en geruineert als deze.
Waarom + wy die voorbygingen om te gaan na twee die meest regt tegen den ander
over stonden + en volkomener scheenen als eenige andere, doch niet zonder
merktekenen van de Turksche kwaadaardigheid. Het waaren twee vierkante toorens,
een dikker + als gemeene kloktoorns, en van vyf verdiepingen hoog, de buytenzyde
zynde van gemeene steenen, maar de binnenmuuren en vloeren van goed marmer en
ook vercierd met zeer levendige snyd- en schilderwerken en beelden, beyde van
mans en vrouwen, tot de borst en schouders, doch elendig ontdaan en gebroken.
Onder of bezyden deze beelden waaren, in onbekende caracters, de namen,
waarschynelyk van de daar begraven persoonen, of by haar verbeeld, of anders eenige
andere gedagtenis van dezelve.

[Het inwendige van de eerste graftoren; een grafschrift]
Wy gingen in een van dezelve door een deur, aan de zuydzyde van dewelke een gang
liep, kruyswys door ’t geheele gebouw, regt in het midden. Maar de vloer was
opgebroken, en dat gaf ons een gezicht van een verwulft beneden +, na de zelve
maniere gedeeld. De ruimtens aan de beyde zyden waaren weder onder deeld + door
dikke muuren in zes afdeelingen, yder ruim genoeg zynde om het grootste lighaam
te ontfangen en om dezelve d’een boven d’ander te zetten, gelyk dat haare wyze
scheen geweest te hebben. Yder van deze ruimtens mogt ten minsten zes of zeven
lighamen houden. Wat de laagste, twede en derde verdiepinge aangaat, daar waaren
deze afdeelingen van de zelve gedaante en alle eveneens, + behalven die van de twede
vloer, welke tegenover den ingang was. Een afdeelinge was bewaard tot een
trap-plaats. Hooger als deze – het gebouw zynde na boven aan den top eenigzins
ingetrokken – konde geen plaats gegeven werden om na diezelfde ordre de afdeelingen
te schikken, waarom dan de twee opperste kamers zodanig niet verdeeld waaren, en
mogelyk hadden nooit eenige lighamen daarin gelegen. Ten waare alleen dat van
den stichter aldaar gelegen hadde, wiens beeltenis, opgewonden in een begraaf- of
doodkleed en in een leggende gedaante, geplaatst is in een nis (of eerder venster) in
+
+
+
+
+
+

en om deze reden
die vrijwel recht tegenover elkaar stonden
Mogelijk is hier een woord weggevallen en moet gelezen worden: een weynig dikker.
sousterrain
Wellicht te lezen als: ondergedeeld of onderverdeeld.
hetzelfde
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de gevel van ’t gebouw, gelyk dat te zien is van binnen en van buyten. Naby deze
beeltenis was het volgende opschrift:
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΕΚΤΙΣΑΝ ΕΛΑΒΗΛΕΣ
ΜΑΝΝΑΙΟΣ ΣΟΧΑΕΙΣ ΜΑΛΧΟΣ ΟΥΑΒΑΛΛΑΤΟΥ
ΤΟΥ ΜΑΝΝΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΒΗΛΟΥ ΑΥΤΩ ΚΑΙ
ΥΙΟIΣ ΕΤΟΥΣ Δ Ι Υ ΜΗΝΟΣ ΞΑΝΔΙΚΟΥ.
Het is wat twyffelachtig of voor ΑΥΤΩ niet eerder zoude geleezen moeten werden
ΑΥΤΟΙΣ, of anders most er een faut in het woord hebben geweest, en alle deze maar
de naam van een persoon betekend hebben.

[De tweede graftoren; een tweede grafschrift]
Het ander gedenkteeken aan de andere zyde van de weg is dit zeer gelyk, alleenlyk
is den ingang na ’t noorden. ’t Is allenthalven nog zo zindelyk gemaakt, nog zo wel
geschildert. + Dog het snywerk is al zo goed, en het vertoond zich in alles al zo
aanzienlyk en groots als het vorige. Behalven dat het in oudheid het ander wel een
geheele eeuw van 100 jaaren overtrof, gelyk blykt by den datum van het volgende
opschrift dat geplaatst is boven in een nis in de voorgevel,

+ Het is overal noch zo keurig gemaakt, noch zo goed beschilderd.
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gecierd met fraaye bloem- en kroonwerken, ongetwyffeld de plaats van eenige
beelden, en waarschynlyk dat van den stichter:
ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΤΕΡΑΣ ΩΚΟΔΟΜΗΣΕΝ
ΥΙΧΟΣ ΜΟΚΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙΑΚΙΑΛΣΙΣΟΥ ΤΟΥ
ΜΑ.......ΟΥ ΕΙΣΤΕ ΕΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΥΙΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΓΓΟΝΟΥΣ ΕΤΟΥΣ Δ Ι Υ ΜΗΝΕΙ ΞΑΝΔΙΚΟ.
Dit is het oudste opschrift dat ik in Tadmor ontmoet hebbe, het 314de jaar na de dood
van Alexander de Groot, [BA/153] gaande omtrent 10 jaaren voor de geboorte Onzes
Zaligmaakers. Het andere is tusschen de 20 en 30 jaaren voor de regeering van
Hadrianus, en gevolglyk eer de Romeynen hier voet kregen. En uit deze kostbaare
gebouwen en prachtige mausolaea mogen wy met reden besluyten dat het een magtig
en ryk volk geweest is, eer dat zy de Romeynen onderworpen wierden, en dat zy
haar grootheid dezelve niet hebben behoeven dank te weten. + En nu geloof ik dat ik
u moede genoeg gemaakt hebbe met + u de oude en vermaarde stad Tadmor op en
neder te leyden en u zo schraal een bericht van onze verrichtinge aldaar te geven.

[De terugreis naar Aleppo]
Na vier dagen keerden wy weder, niet langs de weg die wy gekomen waaren, maar
voortgaande oostwaarts tot aan de rivier Euphrates. In onze weg derwaarts passeerden
wy den derden dag door een dorp genaamd Teive. Op een steen, verkeerd omhoog
gezet, in het midden van de muur van de mosqueë ontmoeteden wy het volgende
opschrift:
ΔΙΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΑΥΝΙΩ ΥΠΕΡ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΡΑ
ΑΔΡΙΑNΟΥ ΣΕΒ........ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΓΑΘΑΝΓΕΛΟΣ ΑΒΙΛΗΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΟΛΕΟΣ ΤΗΝ ΚΑΜΑΡΑΝ ΩΚΟΔΟΜΗΣΕΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΛΙΝH.......ΣE ΙΔΙΩΝΑΝΕΘΗΚΕΝ ΕΤΟΥΣ Ε Μ Υ ΜΗΝΟΣ
ΑΩΟΥ.
En onder deze was een andere, in de zelve tale en letters als wy in Tadmor gezien
hadden. + Ik was verbaasd in deze plaats zulken opschrift te vinden, nog kan ook
eenigerwyze gissen hoe hetzelve daar gekomen is. En het melden van Decapolis
maakt my nog meer verbystert. Indien ymand de frontieren van Decapolis mocht
uitstrekken, als eenige zeggen dat ze gedaan hebben, tot Coelosyria en onder deze
naam wederom geheel Syria begrypen (Phaenicia alleen uitgezonderd) zo en is het
niet van elders gebragt, maar eerst in deze plaats opgerecht. Dog dit zal niet gewettigt
werden by die, die Decapolis alleen stellen geweest te zyn een gedeelte van Palestyna.
Den inhoud der zake die het begrypt, is alleen een bericht van de magnificentie
of grootsheid van dezen Agathangelus Abilenus, zoo als hy eygentlyk geweest is,
die dit voor de behoudenis van Keyzer Hadriaan op zyn eygen kosten oprichtede, en
+ en dat zij hun grootheid niet aan de Romeinen te danken hebben
+ door
+ Bedoeld is het Aramees.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

toe-eygende aan Jupiter den donderaar een koninklyk banquet-huys (want zo meen
+
ik ’t woord KAMAPA, [BA/154]) en een bed van staat. [BA/155] Agter ΚΛΙΝH is
ongetwyffeld een letter uitgelaaten, en dit zal geweest zyn ΚΛΙΝHN. Den datum
445 komt overeen met het jaar Onzes Heeren 123, welk was het 7de van de regeering
van Hadriaan. En de maand ΑΩΟΣ is onze augustus.
De volgende dag passeerden wy de ruïnen van een groot klooster, ‘twelk ik gisse
van de Maroniten[BA/156] geweest te zyn uit een inscriptie die wy ontmoetten op de
capitelen van verscheide pilaren, welke het midden van een fraaye kerk ondersteunden,
welke ten dezen eynde was:
† ΕΠΙ ΣΕΡΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟ. ΤΟΥ ΣΥΝΓΕΝ” ΜΑΡΩΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟ.

+ verklaar
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Van hier passeerden wy voort en kwamen de zelve nagt aan de Euphrates. En
hebbende twee dagen gereist langs den oever van die berugte + rivier, kwaamen wy
by de tenten van den koning der Arabieren die ons een guidze of wegwyzer hadde
besteld voor onze reyze. Wy bleven twee nagten by hem, en in nog twee dagen
reyzens kwamen wy behouden terug tot Aleppo, hebbende in ’t geheel juyst 18 dagen
uytgeweest.
Hierby voegd den uitgever het volgende bericht.
De eerwaardige en geleerden schryver van dit bericht kan met geen regt berispt
werden, byaldien + eenige kleene particulariteiten van de historie van deze plaats zyn
geheugen mogten ontvlogen zyn. Zynde genoodzaakt geweest te schryven zonder
behulp van boeken, dienstig tot zyn oogmerk, welke in die gewesten niet te bekomen
zyn. Wy hebben zedert een naauwkeurige aftekeninge van de edele ruïnen bezorgd,
gemaakt op de plaats zelfs +, welke, met eenige verdere aanmerkingen op dezelve,
gemeen gemaakt zal werden in de naaste verhandelinge.

[Nog een inscriptie]
De reyzigers, welker verhaal in die volgende verhandelinge gevonden werd, zeggen
dat (ter oorzaak van zeker ongeneuglyk voorval) hun lust benomen wierd om die
peuynhoopen naauwkeuriger te bezigtigen, doch dat zy in ’t voorbygaan het volgende
opschrift medenaamen:
ΣΕΠΤΙWIΟΝ ΟΥΟΡΟΔΗΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΣΤΟΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΔΟΥΚΗΝΑΡΙΟΝ
ΚΑΙ ΑΡ.....ΑΠΗΤΗΝ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ ΣΑΝWΗΣ
WΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΟΥ W....ΛΕΝΑΙΟΥ ΙΠΠΕΙΣ
ΡΟΥΑΩΝ ΤΟΝ ΦΙΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΝ
ΕΤΟΥΣ Η Ο Φ ΜΗΝΕΙ ΞΑΝΔΙΚΩ.
In ‘twelke de voornaamste zwarigheyd is in ’t woord ’αραπήτην, ‘twelk in ’t bericht,
reeds in ’t licht gegeven, gelezen is: αροάπετην. + ’t Schynt eenige byzonder officier
onder de Syriers te betekenen, gelyk by de Latynen ‘ducenarius’. Mogelyk zouden
diegene die in de oostersche gewoontens en taalen ervaren zyn, bekwaam wezen om
dit uit te leggen.
Verder merken deze reyzigers de plaatzing van Tadmor wat nader aan als de eerste,
zeggende: “zoveel als wy uit onze dagregisters en de weg-rekening (genomen met
twee goede compassen) konden besluyten, zo is de afgelegenheid van Tadmor van
Aleppo omtrent 150 Engelsche mylen, en de cours zuydoost, of liever een weinig

+
+
+
+

befaamde
in het geval dat
zelf
Zie de eerste twee inscripties op folio 343.
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meer zuydelyk, aangemerkt de afwykinge van ’t compas, ‘twelk in deze landstreek
ruim een halve streek + westwaarts is.”
Doch alzo deze en dezes gelyken dingen veel aangenaamer zyn, wanneer tot dezelve
door verklaaring eenig licht toegebracht werd, zo laat ons ook datgeene ’t welk den
uitgever in de verhandelinge van de maanden november en december 1685 tot
ophelderinge in dezen medegedeeld heeft, beschouwen.

[Stichting, bloei en ondergang van Palmyra]
De stad Tadmor, welker ruïnen desselfs eenmaal bloeyenden toestand met zo veel
blyken + te kennen geeven, is waarschynelyk de zelve dewelke Salomo, den grooten
koning Israels, bouwde in de woestyne (1 Kon. 9:18 en 2 Chr. 8:4). De gemeyne
Latynsche overzettinge op de naam van Hieronymus + heeft ‘Condidit Palmyram in
deserto’. En zegd Josephus in zyn 8 Boek der Joodsche oudheden, in ‘twelk hy
handeld van Salomon en zyn daaden: Hy (te weten Salomo) bouwde een stad in de
wildernis en noemde ze Thadamora, en de Syriers noemen ze by die naam tot op
dezen dag. Dog de naam in ’t Grieks is ‘Palmyra’. ’t Is derhalven een Grieksche
naam, en heeft met ’t Latynsche woord ‘Palma’ geen

+ Bedoeld is een halve kompas-streek, t.w. 1/64 van de horizon.
+ tastbare getuigenissen
+ De Vulgaat-vertaling.
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gemeenschap, maar schynd eer afkomstig van παλμός of πάλμυς, ‘twelk Hespelinis
overzet βασιλεύς πατήξ of mogelyk van παλμύτης, ‘tgeen volgens diezelfden schryver
onder de Egyptenaren een afgod was. Ook is het woord geenzins ‘( חדמדTadmor’),
maar ‘( חמדTamar’ of ‘Tomer’) ‘twelk in ’t Hebreeuws een palmboom betekend.
Aangaande ‘tgeen deze plaats is overgekomen, + en andere omstandigheden
geduurende de groote beroertens onder de verscheyden beheerschingen in ’t oosten,
daarvan spreeken de geschiedboeken niet. Dog ’t is wel te gissen dat zo een
aanzienlyke stad, boven de driehonderd mylen van Jerusalem af gelegen, in handen
der Jooden (overmits zy onmiddellyk na Salomo in burgerlyke twist vervielen) niet
lang gebleven zy. Zodat er niet aan te twyffelen is, of deze stad is onderworpen
geworden aan de Babylonische en Persische monarchien, en, na die, aan de
Macedoniers onder Alexander, en de Seleuciders. Maar doen de Romeynen in deze
gewesten voet kregen en de Parthen in ’t oosten haar in hun verder overwinninge
schenen te sluyten, wierd deze stad ‘Palmyra’, ter oorzaak van desselfs gelegendheid
en een frontierplaats + in ’t midden van een groote zandige wildernisse (alwaar geen
heyr-legers, om ’t met geweld te dwingen, wel konden bestaan) door de twistende
vorsten aangezogt, gevleyd, en toegelaaten een vrye staat te blyven om tot een
magazyn van koopmanschap, ten gerief van beyde de machten, te verstrekken. Gelyk
uit de woorden van Appianus + en Plinius genoegzaam te besluyten is.
Appianus verteld ons in ’t vyfde boek der Burgerlyke Oorlogen + dat M. Antonius
zyn ruytery zond om de stad Palmyra te plunderen, alleenig voorwendende dat ze
niet genoeg in ’t intrest der Romeynen waaren ( τι Ρωμάιων και Παρθνάιων ντες
φορος ς κατέρας πιδεξίως ιχον) en kooplieden zynde, de Indiaansche en
Arabische koopwaren door Persien in ’t Rooms gebied voerden, hoewel de regte
oorzaak hun schatten waaren om zyne ruiters te verryken. Dog die van Palmyra, van
den toeleg verwittigt, droegen zorge om haar voor te komen en de plundering te
ontgaan. Deze onderneming van Antonius veroorzaakte een vreemde breuk + tusschen
de twee ryken.
De woorden van Plin. (lib. 5, Nat. Hist.) omtrent honderd jaaren daarna, getuygen
dat deze stad doemaals + nog ’t genot van haare vryheden hadde. Zy komen uittermaten
wel ter sneede +; daarom hebbe ik het de pyne + waardig geacht dezelve uit te schryven.
Palmyra Urbs nobilis situ divitiis soli atque aquis amoenis vasto undique ambitu
arenis includet agros ac velut terris exempta a rerum naturo; privata forte inter duo
imperia summa Romanorum Parthorumque & prima in discordia semper utrinque
cura. [BA/157]

+
+
+
+
+
+
+
+

overkomen
Lees: en zynde een frontierplaats (De oorspronkelijke Engelse tekst heeft: being a frontier.)
Appianus van Alexandrië (ca. 95 – ca. 165) in zijn Ρωμαικά (Historia Romana).
Dit is Boek XVII van zijn Ρωμαικά (Historia Romana).
een vervreemding
toenmaals, toen
tot de kern der zaak
moeite
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Hieruit blykt niet alleen dat ze ten tyde van Vespasianus een republyk of vrye staat
waaren, maar ook is desselfs gelegendheid waarlyk beschreven, zodanig alsof het
was een eyland van zeer vrugtbaar land, met een zee van dor zand omringd.
Zulke stukken lands, zegd Strabo, dat in Libien zeer veele waaren, en by de
Egyptenaaren ‘abases’ genoemd wierden; en van ‘twelk mogelyk de naam van ’t
volk der Abassynen zyn oorspronk heeft.
Door zulke voordeelen van vryheyd, neutraliteit en koophandel (byna twee eeuwen
lang genooten) is ’t niet vreemd dat ze tot zulk een staat en rykdom, overeenkomstig
met zodanige pragtige gebouwen, gekomen zyn. Doch wanneer de Romeynen, onder
Trajanus, blyken gaven dat het de magt van de Parthen tegens die van haar geenzins
konde ophalen + – Trajanus Babilon en Ctesiphon, doenmaals de stoelen van ’t ryk
der Parthen, hebbende ingenomen –

+ dat de macht van de Parthen in vergelijking met die van hen weinig te betekenen had
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was Palmyra eyndelyk genoodzaakt zich voor de Romeynen te verklaaren, gelyk ze
deden, zich keyzer Adrianus ontrent ’t jaar Christi 130, wanneer denzelve door Syrien
in Egypten trok, onderwerpende.
En dezen grooten vorst, met de natuurlyke sterkte en standplaats dezer stad zeer
ingenomen, heeft ze believen te herbouwen en te vercieren. Waarschynlyk doen hy
dezelve ’t voorregt van een colonia juris Italici (na ’t zeggen van Ulpian) geschonken
heeft, en de inwoonders ten bewys van dankbaarheyd gewillig waaren hunzelven
‘Hadrianapoliten’ te noemen. πικτιοθέισης της πόλεως πό του υτοκράτος &,
zegd Stephanus [BA/158] Ook is niet zeer onwaarschynelyk dat veele van deze marmere
pilaren (bezonder van de lange gallery) een gift van de keyzer waaren, omdat geen
van de opschriften van ouder datum zyn. Ook was ’t een gewoonte der keyzeren de
steden, dewelke hun verplicht hadden, met marmere pilaren, om hun publike
gebouwen te vercieren, te begiftigen. Deze waaren alhier niet verre te zoeken, ’t
naast gelegen gebergte een overvloed van marmere steenen verschaffende. Dog de
grootte der porphyrsteene kolommen is inderdaad merkwaardig, overwegende hoe
ver zulke zwaare steenen over land tot deze plaats hebben moeten gevoerd werden.
Want ’t is niet bekend, dat ze ergens + voortgebragt zyn dan in Egypten, tusschen
Kairo en Siena, tusschen de Nyl en Roode Zee. Deze steenen zyn zeer waardig + om
haar couleur en hardheid, en dat + die gegroeid zyn tot blokken, tot allerhande begeerde
grootte. Plinius zegd in zyn 36 boek: quantislibet molibus caedendis sufficiunt
lapidicinae. [BA/159] En ’t is een zeer groote misvatting van diegeene die meinen, dat
dit een gemaakten steen was.
Van de tyd van Adrianus tot die van Aurelianus, omtrent honderd-en-veertig jaaren,
zag men de stad bloeyen, en in rykdom en vermogen zodanig toenemen, dat doen
de keyzer Valerianus door Sapores, koning der Persen, gevangen was genomen,
Odaenatus, een van de heeren dier plaats (welkers naam wy in verscheide van deze
opschriften vinden) magtig was – nademaal + Gallienus zyn plicht beyde aan zyn
vader en land versuymde – een magtig heyr-leger in ’t veld te brengen en
Mesopotamien van de Persen te herwinnen, en zo ver als tot derzelver hoofdstad
Ctesiphon door te booren. Doende daarmede aan de Romeynen zo grooten dienst,
dat Gallienus zich verplicht hield hem een deel in ’t keyzerryk te geven, van welke
daad Trabellius Pollio, [BA/160] in ’t leven van Gallienus, deze woorden gebruykt:
Laudatur ejus (Gallieni) optimum factum, qui Odenatum participato imperio
Augustum vocavit, ejusque monetam, qua Persas captos traheret, cudi jussit: quod
& senatus & urbs & omnis aetas gratanter accepit. [BA/161]
Dezelve spreekt insgelyks in veele plaatzen van dezelve Odenatus met groote agtinge;
en zyn dood meldende zegd hy:

+
+
+
+

Versta: ergens anders.
geschikt
omdat
omdat
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Iratum fuisse deum reip.+ credo, qui interfecto Valeriano noluit Odenatum reservare.
[BA/162]

Doch door een vreemde omkering van ’t geluk heeft die eer en agting voor Odaenatus
de schielyke ruïne en ondergang van de stad veroorzaakt. Want hy en zyn zoon
Herodes door Maeonius hun bloedverwant vermoord, en met den eertytel van
‘Augustus’ gestorven, heeft desselfs wyf Zenobia, als geregtigt door haar zoon
Waballatus (doen minderjaarig) gepretendeert ’t oppergezag van ’t oosten op zich
te nemen, en ‘tzelve gevoerd tot verwondering. En als Gallienus kort daaraan door
zyn soldaten was vermoord, heeft ze insgelyks ’t oppergezag over Egypten aangevaart
en gevoerd, en dit duurende gehouden tot de korte regeering van keyzer Claudius
Gothicus toe.
Maar Aurelianus tot keyzerlyke weerdigheid verheven, wilde de eertytel van
‘Augustus’ in deze

+ Versta: reipublicae.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

353
familie niet dulden, schoon hy tevrede was dat ze onder hem die van ‘vice-Caesaris’
zoude behouden, als klaarlyk blykt uit de Latynsche munt van Aurelianus aan de
eene, en Waballathus (welke naam in de opschriften dikmaals voorkomt) aan de
ander zyde, met deze letteren: V.C.R.IM.OR., ‘twelk P. Harduin zeer vernuftig heeft
uitgelegd Vice Caesaris Rector Imperii Orientis, dog zonder tytel van ‘Caesar’ of
van ‘Augustus’, en met een lauwrier in plaats van een diadema. Maar op de Grieksche
munt, waarschynlyk geslagen binnen hun eygen regtsgebied, vind men Waballathus
en Zenobia, beyde met den tytel ΣΕΒΑΣΤΟΙ. + Ik heb er twee van de Latynsche
gezien, en zy waaren als reeds beschreeven is, uitgenomen de puncten.
Doch Zenobia, met minder dan een deel in ’t keyzerryk zich niet vergenoegende,
en Aurelianus volhardende in hetzelve onverdeeld te willen hebben, is tegen haar
opgetrokken, en haare krygsmagten in twee veldslagen gebroken hebbende, heeft
haar in Palmyra belegerd en opgesloten. De belegerden, bevindende dat de groote
wederstand die ze booden, niet vermogt tegens den gerezolveerden keyzer, gaven
de stad over, en Zenobia, met haar zoon vluchtende, wierd agtervolgd en gevangen.
Waarmede Aurelianus vergenoegd, verschoonde de stad en, laatende daar een kleyne
krygsbezetting, is met deze gevangen vrouw na Romen getoogen.
De inwoonders ondertusschen, geloovende dat hy nooit zoude wederkeeren,
maakten noch een opstand voor haarzelven (gelyk Vopiscus verhaald [BA/163]) en
hebben de bezetting die hy daar gelaaten had, omgebragt. ’t Welk Aurelianus
verstaande, niettegenstaande hy by deze tyd reeds in Europa met zyn gewoone fierheid
gevallen was, + trok schielyk terug, en onderweg een genoegzaame krygsmagt byeen
verzameld hebbende, nam de stad nogmaals in, zonder groote tegenstand, en verdelgde
ze door het zwaard met een ongewoone wreedheid – gelyk hy zelfs betuygd in een
brief die gevonden werd by Vopiscus – en gaf dezelve zyn soldaten ten beuyt over.
En ’t is aanmerkenswaardig dat geen der Grieksche opschriften van laater date +
zyn als + deze verwoesting der stad, dewelke over dezelve gekomen is omtrent ’t jaar
van Christus 272 voorzoveel als men kan besluyten, nadat dezelve negen of tien
jaaren niet zonder glory + de stoel des ryks in ’t oosten geweest is.
Hieruit blykt ook de groote nuttigheid van de munt of oude penningen om de
geschiedenissen op te helderen, want daardoor alleen is uitgevonden dat er zodanig
een vorst als Waballathus (Vopiscus noemd hem enkel Ballatus) geweest is. En uit
de zelve munt is ’t insgelyks openbaar, dat Odaenatus de eertytel van ‘Augustus’
vier jaar, en Waballathus ten minste zes jaar gedraagen heeft. En dat het eerste jaar
van Aurelianus ’t vierde van Waballathus geweest is.
En na ’t getuygenis van Pollio was Odaenatus voor keyzer van ’t oosten in ’t jaar
Christi 263 uitgeroepen, Gallienus en Saturninus burgermeesters zynde en gestorven
voor Gallienus, dog in ‘tzelfde jaar, te weten 267, ‘twelk volgens de penningen ’t
eerste van Waballathus was. Derhalven is hy Odaenatus onmiddellyk gevolgd, zynde
ongetwyfeld de oudste zoon by Zenobia, en niet haar kindskind, de zoon van Herodes,
gelyk zommige geleerden meynden. Want indien Zenobia niet dulden woude dat
Herodes, zoon van Odaenatus by een vorige vrouw, zyn vader in ’t bewind volgde
+
+
+
+
+

‘Augusti’.
niettegenstaande hij met zijn gewone trots toenmaals reeds snel naar Europa was afgereisd
Lees: datum. De Engelse term is hier de vertaalde tekst ingeslopen.
Lees: als die van (De oorspronkelijke Engelse tekst heeft after the date of this calamity.)
Lees: glorie. De Engelse spelling is hier de vertaalde tekst ingeslopen.
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tot nadeel van haare kinderen, en om die reden zyn moord toestemde (gelyk Pollio
van Herodes en Maeonius te kennen geeft) veel min zoude zy den tytel van ‘Augustus’
geleden + hebben in de zoon van Herodes, voornamentlyk daar haar eygen zoon
waarschynlyk ouder was dan deze zoons zoon, zodat het zeer waarschynlyk is, dat
Herennianus en Timolaus (dewelke Pollio onder de XXX tyrannen opteld [BA/164])
jonger

+ verdragen
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zoonen van Zenobia geweest zyn, aan welke zy uit een moederlyke zugt dezelve
eertytelen zal vergund hebben.
Maar men moet aanmerken, dat de naam van deze vorst op de Grieksche munt
gewoonlyk geschreven staat ΑΥΓ. ΕΡΜΙΑΣ ΟΥΑΒΑΛΛΑΘΟΣ ΑΘΗΝΟΥ (gelyk
Tristan zegd die op verscheyde medalien gevonden te hebben) doch Patin heeft ’t
laatste woord enkel ΑΘΗ. Ik zou zommige van die curieuze penningen zeer gaarne
zien, inzonderheid zo ze binnen of naby Palmyra gevonden waaren. Want ik ben
genegen te gelooven dat zyn regte naam was ‘Aeranes Waballathus’ (gelyk een zyner
voorzaaten geweest is in ’t opschrift p. 338) [BA/165] niettegenstaande dat de afgelegener
steden van Asien en Ionia, door misvatting, mogelyk ‘Hermias’ geschreven hebben.
En ’t is waarschynlyk dat ΑΘHN de eerste letteren mogen zyn van de naam
ΟΔΗΝΑΘΟΣ, ‘twelk in Syrisch met een aleph begind; en de Δ wierd by dat volk
gebruykt in plaats van Θ, gelyk wy de maand Xanthicus geschreven zien Ξανδικός
in veele dezer opschriften, ‘tgeen twyfelbaar uitgesproken wierd gelyk D blaesum,
ofwel de Saxische D. [BA/166]
Hoewel nu die stad op deze tyd door Aurelianus zo onbarmhertig gehandeld wierd,
is ’t nogtans zeker dat hy dezelve niet verbrand, noch desselfs gebouwen verbroken
heeft. En hoewel Zosimus + by deze gelegenheid gebruykt de woorden την πόλιν
κατασκάψας + schynd dat nogtans alleen zyn opzicht te hebben + op de wallen en
‘tgeen tot verweering diende, dewelke hy geslegt heeft. En den eigen brief des keyzers
(by Vopiscus) toond genoegzaam dat hy de stad zelve heeft verschoond, en zorg
gedraagen dat den schoonen Tempel van de Zon, door de soldaten geplunderd,
hersteld zoude werden. Evenwel zyn de inwoonders de geleden schade nooit te boven
gekomen. En ik vind niet dat deze stad naderhand in de geschiedboeken eenige
aanmerkelyke rolle vertoond heeft.
Nochtans schynd het Latyns opschrift p. 345 te kennen te geven, dat Diocletianus
hunne wallen binnen dertig jaaren herbouwd had. Omtrent het jaar Christi 400 was
ze ’t hooftkwartier van de Legio Prima Illyricorum, en hoewel Stephanus + het geen
beter tytel als φρούριον + toevoegd, blykt het nogtans de stoel van den aartsbisschop
onder de metropolis van Damascus geweest te zyn.
Om te zeggen in hoedanigen eeuw, of door wiens hand het eyndelyk gantsch
omgekeerd, en in de elendige staat in welke het nu voorkomd, gebracht is, vinden
we geen licht in eenige geschiedenis, doch het is waarschynlyk dat het lang daarna
eerst vernield is, in de duystere eeuwe der wereld, geduurende de oorlogen der
Saracenen. En dat het, verbrand en verwoest zynde, nimmermeer herbouwd is, ‘twelk
de oorzaak is dat de ruïnen zo volkomen + leggen en zoals zy gelaaten zyn, nochte +
gebruykt tot eenige andere gebouwen, noch waardig na eenige andere plaats vervoerd
te werden, om de groote afgelegenheid van eenige andere stad daar omtrent.

+ Een Byzantijnse geschiedschrijver (5e eeuw).
+ de verwoeste stad
+ betrekking te hebben
+ Zie [BA/158] over Stephanus van Byzantium bij folio 352.
+ militaire versterking, versterkte plaats
+ ‘gaaf’
+ noch
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[De ligging van Palmyra]
Nopende de geographische gelegenheid + van Palmyra, Ptolomaeus plaatst het in de
breedte van Tripoly op de kust van Syrien, en vier graden meer oostwaarts (te weten
Παλμύρα, οα, ς’ λδ.) en noemd het een hoofdstad van zestien steden in Syria
Palmyrena, van welke Alalis, Danaba en Evaria namaals + bisdommen waaren. Plinius
plaatst het CCIII mylen van de naaste kust van Syrien, en CCCXXXVII van Seleucien
aan den Tigris, naby Bagdat (welke getalen 252 en 337 verkeerd gedrukt zyn in de
meeste boeken, en strydig met ’t gezag der mss. + Josephus + steld het eene dag reyzens
van den Euphraat en zes dagen van Babel, dog dit moet genomen werden voor reyzen
te paard (doende omtrent zestig mylen daags) want ’t is verder van den Euphraat.
Ptolomaeus

+
+
+
+

ligging
later
manuscripten
Flavius Josephus.
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gewaagd ook van een rivier omtrent Palmyra, dewelke onze reyzigers niet vernamen,
’t en waare de goot of kanaal (in welke zy door regenwater overstroomd wierden)
daarvan het bedde geweest zy. ’t Welk misschien in de winter, of als ’t veel regend,
met een geduurige stroom vloeyd maar (gelyk de rivieren van Aleppo en Damascus)
ten dezen dage geen uitloop heeft, maar verminderd door opgaande dampen, en werd
door de dorstige aarde dezer woestynen ingezogen.

[De tijdrekning te Palmyra]
De aera of tydrekening der jaargetyden by de Palmyrenen in deze opschriften is
klaarlyk die van Seleucus, by de Arabiers na die tyd dhilcarnain of bicornis genoemd,
en by hun tot boven de 900 jaar na Christus in gebruyk geweest – gelyk blykt uit de
aantekeningen van Albatani, in deze verhandelingen op nomber 204 gemeen gemaakt
– en niet die van de dood van Alexander. Dit kan uit ’t opschrift p.342 getoond
werden, in ‘twelk Alexander Severus genaamd werd ΘΕΟΣ, + dat is na de dood en
vergoding van dien keyzer, of na ’t jaar des Heeren 234. En uit de naam van Julius
die, als ’t opschrift daargesteld wierd, praefectus praetorio was – en niemand anders
kan geweest zyn dan Julius Philippus Arabs, die de Palmyrenen voor hun landsman
konnen hebben aangezien – volgd, dat het in ’t laatste jaar van Gordiaan, anno Christi
242 of 243, geweest is, en dat de keyzer door verraad van dezen Philippus, die hem
in ’t ryk volgde, kort daarna vermoord is. En dit verraad naderhand ontdekt zynde,
is ’t niet vreemd dat zyn naam in deze opschriften voorbedachtelyk is uitgeschrapt.
De datum daarvan, 554, wyst aan ’t begin van deze rekening: 311 of 312 jaaren voor
Christus, dewelke overeenkomt met de aera van Seleucus, welke op gelyke wyze
mede by andere steden in ’t oosten wierd waargenomen.

[Enige aanmerkingen op deze inscripties]
Ik zal my niet inlaaten om over deze opschriften myn oordeel te geven, maar dit aan
anderen die in dat stuk van geleerdheid meer ervarenheid hebben, overgeeven.
Alleenlyk zal ik eenige weynige aanmerkingen maaken, zodaanig als my te binnen
kwamen terwyl ze door myn handen gingen.
I. Dat de oudste dezer opschriften, voor ’t jaar 500 gedateerd, nergens Romeynsche
voornaamen gebruyken, ‘tgeen nogtans in de volgende zeer gemeen is, byzonder
Julius, Aurelius en Septimius, by dit volk uitgekipt + uit agting voor de keyzers die
deze naamen voerden. En gevolglyk dat Septimius Odaenatus (’t opschrift van wiens
graf wy hebben p.338) waarschynlyk is dezelfde die namaals ‘Augustus’ genaamd
wierd (die naam onder de regeering van Septimius Severus – onder wien, of zyn
zoon Caracalla, deze Odaenatus zekerlyk is gebooren – in gebruyk komende) en dat
dit gedenkteken by hem opgerecht is toen hy nog een gemeen man was; maar daarna
tot keyzerlyke weerdigheid gestegen, was ’t noodzaakelyk dat ’t opschrift op deze
+ god
+ uitgekozen
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grafstede, ‘tgeen misschien ’t eenigste gantsch van marmer was, veranderd wierd.
By welke gelegentheid deze steen in de stad terug mag gevoerd zyn en, na de
verwoesting daarvan, by geval opgerecht over de kleyne weg, waar ze nu gevonden
werd.
II. Pag. 342: ΚΑΤΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΟΛΟΓΕΣΙΑΔΑ ΕΝΠΟΡΟΙΑΝ ΕΣΤΗΣΑΝ:
Descendentes Vologesiada commercium stabiliverunt Anno 558 sive Anno Christi
247. Waaruit blykt dat dit volk in hun koophandel door de oorlogen tusschen de
Romeynen en Persen onder Gordiaan gestoord, nu een gezantschap afvaardigden na
’t hof van Sapores, koning der Persen, om dezelve wederom te herstellen, ‘twelk ook
na hun begeerte gelukte. Vologesias was een stad, gebouwd door Vologeses, koning
der Parthen in de tyd van Nero, aan den Euphraat beneden Babylon. Ptolomaeus
noemd ze Ο ολγέσιας, Stephanus Βολογέσιας, Ammianus Vologessia, en Plinius
(lib. 6) Vologesoeirta.
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III. Pag. 342: ΚΑΙ ΟΥΚΟΝΙΣΩΝΑ ΦΕΙΔΗΣΑΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Ik laat de
geleerden oordeelen of men deze plaats niet zoude verbeteren met dezelve daar te
lezen: ΟΥΚAΦEIΔHΣΑΝΤΑ &c., mitsgaders of insgelyks in ‘tzelfde opschrift
ΔΙΣΜΑΛΧΟΥ niet is + in plaats van ΜΑΛΧΟΥ ΤΟΥ ΜΑΛΧΟΥ, ‘tgeen de
schrandere gissing is van den taalkundigen Mr. William Baocter. +
IV. Pag. 343: Septimium Vorodem Procuratorem Ducenarium Augusti &c.
ΑΡΟΑΠΕΤΗΝ: Dit woord, indien ’t Grieksch is, is kwalyk geschreven, en ik heb in
een kopy gezien dat de O zeer kleyn was, gelyk ik geloof dat het ook op de steen is,
’twelk mogelyk de oorzaak is, dat ze in ’t uitschryven, in de voorige reys, is
uitgelaaten. Van welke een kleen uittrekzel gevonden werd p. 350. Zodat
waarschynlyk deze ’t overblyfzel is van een andere letter die byna uitgesleten is. Ik
gisse dat het ΑΡΤΑΓΕΤΗΝ geweest (Π voor Γ genomen) en dat deze Septimius
Praefectus Annonae geweest is, wiens ampt was zorg te draagen dat de stad van
brood genoegzaam voorzien wierd. Een bediening ten hoogste noodzaakelyk in een
plaats dewelke ’t koorn van buyten krygen moest. Deze zelve Septimius (in ’t opschrift
p. 344) word Σ.. ΕΟΛΟΤΗΝ ΤΗΣ ΜΗΤ(ΡΟΚΟΛΩ)ΝΕΙΑΣ – lees KPEOΔOTHN
– geheeten, [BA/167] ‘twelk schynd te betekenen, dat hy wegens des keyzers
weldadigheid aan ’t volk vlees uitdeelde.
Deze opschriften zyn gedateerd in april in het jaar des Heeren 267, niet lang voor
de dood van Odaenatus, hier ΣΕΒΑΣΤΟΣ genoemd, en ’t is niet onwaarschynlyk
dat hy die gewoonte heeft ingevoerd van op kosten van ’t gemeen ’t volk op zekere
dagen rykelyk vlees uit te deelen, om haar de overheersching van haar medeburger
gemaklyker te doen verdraagen. ’t Is zeker dat Aurelianus die gewoonte (van vleesch
te geven) te Romen aldereerst heeft ingevoerd. De woorden van Vospiscus zyn: Idem
Aurelianus & porcinam carnem populo Romano distribuit, quae hodieque dividitur,
[BA/168]
welke gewoonte duurde tot op de tyd van Constantyn, toen (volgens Zosimus)
eenen Luciaan, in die bediening van zwynsvleesch te Romen uit te deelen, by ’t volk
gezag genoeg kreeg om Maxentius tot keyzer op te werpen. En Salmasius[BA/169]
verzekerd ons dat het tot de tyden van Heraclius geduurd heeft. ’t Moet derhalven
niet vreemd schynen, indien ik onderstel dat Aurelianus deze gewoonte te Palmyra
gevonden, en wederkeerende ook tot Romen ingevoerd heeft.
Ik ben genegen te gelooven dat niet alleen deze twee opschriften p. 343 en de
eerste p. 344, maar ook het laatste p. 344 ter eer van de zelve Septimius Vorodes
waaren, die een groot gunsteling van Odaenatus schynd geweest te zyn, en
ongetwyffeld onder de Romeynen daarom in hoogachting, welke ik meyn dat al de
gedenktekens van Zenobia en Waballathus zal hebben uitgeschrapt, in dier voegen
dat niet een is te leezen onder die alle, die geduurende hun zes-jaarige regeering
waaren opgericht. De naam Vorodes schynd met Orodes de zelve te zyn, hoedanig
ook geweest is een koning der Parthen die Crassus versloeg. En de Persen hebbende
omtrent veertig jaaren tevooren de stam der Arsacides verdelgd, is ’t niet
onwaarschynlyk dat de overige van dat koninglyk geslacht om bystand na Palmyra
gevlucht zyn, en dezen Vorodes daarvan een geweest mag zyn.
+ Scil. gelezen.
+ Lees conform de oorspronkelijke Engelse tekst: Mr. William Baxter.
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V. In twee andere kopyen van deze opschriften, de eerste van p. 343 Σεπτίμιον
’Αιράντω ’Οδαινάθου, en niet ’Οδαινόθου, gelyk in de eerste kopy, en mogelyk
moest het veeleer wezen ’Οδαινάθον, zynde ’t opschrift onder een beeld van de zelve
Odaenatus, die hier (zowel als op zyn grafstede) Illustrissimus Patricius genaamd
werd. Doch zonder datum.
VI. ΥΠΟ ΙΑΡΙΒΩΛΟΥ ΘΕΟΥ pag. 342 en 346: ’t Is zonder twyffel dat deze Deus
Jaribolus de zelve is, van welke Gruter (pag. 86) en Spon, in de eerste zyner
opschriften, leest ΑΓΛΙΒΩΛΩ. [BA/170] Uit de afbeelding van dezen afgod by Spon
blykt, dat dezen god

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

357
afgebeeld was met de maan op zyn schouder, en bygevolg Deus Lunus was,
aangebeden by de Syriers; wiens naam in de taal van dat land niet beter kan werden
uitgedrukt dan door Jareh-bôl,  ׳דתםץלDominus Lunus. ’t Geen my aanleyding geeft
te denken, dat Gruter, by misvatting dat ΑΓΛΙΒΩΛΩ voor ΑΓAΙΒΩΛΩ genomen
heeft, de I in ’t begin, en ’t laatste deel van de ronde trek van de P uitgesleeten zynde,
zodat het na Г zweemde.
Ik heb zorg gedragen dat de steen met voordacht bezichtigd is, om de nette gedaante
der Syrische of Palmyreensche karacters daarop te verkrygen (in welke tusschen
Spon en Gruter een verschil is, dat niet tezamen te brengen is). Door behulp van
deze, vergeleken met de twee andere te Palmyra opgenomen, die ik by my heb, zynde
byna meest van de zelve dagtekening, hoope ik dat wy de eene tyd of d’andere ’t
Palmyreensche alphabet zullen uitvinden. Doch ’t waar te wenschen geweest, dat
onze reyzigers die met meerder naauwkeurigheid hadden uitgeschreeven en er meer
hadden medegenomen.
’t Is in ’t voorbygaan aanmerkelyk, dat de persoon aan wien dit gedenkteken is
opgedraagen, by Gruter en Spon de naam draagd Λ. ΑVP. HΛΙΟΔΩΡΟΣ, en dat
men de zelve naam vind in een verminkt opschrift, ‘tgeen Mr. Halifax, in desselfs
brief aan Dr. Bernard, als te onvolkomen overslaat. ’t Stond aan de rechterhand van
den ingang des kleyne tempels, beschreeven p. 346 en 347, en was dus ΛΟΥΚΙΟΥ
ΑΥΡΗ(ΛΙ)ΟΥ.......ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ en na ’t open + van drie regels, in welke alles
was uitgesleeten (behalven eene eenige O) volgde (YEI)MHΣ + ΧAPIN.....MHNOΣ
(AΠ)EΛΛAI(OY) en dat onvolkomene p. 99 schynt opzicht te hebben op dezelfde
naam. [BA/171]
VII. Pag. 347: MAΛENTON KAI AΓPIΠΠΑΝ: lees MAΛHNTON KAI AΓPIΠΠΑΝ,
zynde geschreven MAΛHNTON met een H die ik in de twee andere afschriften
gezien heb, waardoor de zin is opgehelderd.
VIII. Pag. 349: ΑΓΑΘΑΝΓΕΛΟΣ ΑΒΙΛΗΝΟΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΟΛΕΟΣ, Agathangelus
Abilenus Decapolitanus, Patronymice. Daar waaren in dat gewest twee steden bekend
by de naam van Abila, om welke te onderscheyden de eene genoemd wierd Abila
Lysaniae, na den naam van den viervorst (zie Luc. 3: 1) en is by Ptolomaeus (in
desselfs Caelosyria) geplaatst omtrent halfwegen tusschen Damascus en Heliopolis.
’t Ander in Judaea, geheeten Abila ad Jordanem, door Josephus in veele plaatzen
beschreven als tegenover Jericho na de Doode Zee gelegen. Decapolis was zo
genaamd wegens tien steden, opgeteld by Plinius (lib. 5: 17) en met die reekend hy
onder anderen de Tetrarchie van Abila in dezelfde Decapolis, ‘tgeen toond dat Abila
Decapolis en Abila Lysaniae dezelfde plaats is. En schoon men niet ontkennen kan
dat eenige van de tien steden by Plinius, van dat + ‘tgeen by de Jordaan was, niet ver
afgelegen waaren, zo blykt nogtans nergens, dat dit ander den tytel van een Tetrarchie
gevoerd heeft. Hier moet men agt geven, dat ‘tgeene Plinius noemd Decapolis, by
Ptolomaeus Caelosyria genoemd word, en dat Caelosyria by Plinius is dat gedeelte
van Syrien omtrent Aleppo, voormaals Chalcidene, Cyrrhistice &c. geheeten.
+ hiaat
+ Lees: (TEI)MHΣ.
+ Versta: van het Abila.
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Hoe deze stad van Teibe vanouds genaamd is, kan men zo licht niet gissen. Doch
indien men zich op de getalen van Ptolomaeus mag verlaaten, is het naby een plaats
gelegen die hy Oriza noemd. En mogelyk mag Adada ons Soukney wezen, en zyn
Rhaesapha ‘tgeen nu de naam heeft van Arsoffa.
Men moet vaststellen dat ’t oude Aleppo vanouds de stad van Berrhaea geweest
is; daar ontbreeken geen getuygenissen der oudheid om dat te bewyzen. Dit vastgesteld
zynde, meyn ik zonder bekommering te mogen besluyten, dat Adrene (in de
Philosophische Verhandelingen van de maanden november en december 1695 gemeld
pag. 131 en 139) de peuynhoopen zyn van de stad Androna. En Esrea (aldaar gemeld
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pag.141) die van Seriane, beyde vermeld in de reysbeschryving van Antonius, in de
reize na Dolica Seriane. Maar dit gantsche landschap werd by Ptolomaeus een halve
graad meer zuydwaards geplaatst dan ’t behoord, die Berrhaea in de breedte steld
op 36 graaden. Want de middaghoogte van de tropicale zon tot Aleppo is daar maar
gevonden op 77 graden, van waar de breedte is 36 graden, 30 minuten. Gelyk het in
’t jaar 1680 door drie verscheyde kwadranten, in tegenwoordigheid van een zeer
naauwkeurig edelman, aan wien ik voor de bekentmaaking verplicht ben, wierd
opgemerkt.
Door diezelfde aanmerking van de breedte van Aleppo is een veel grooter misslag
verbeterd in de Rudolfynse tafelen van Kepler, [BA/172] die meynd dat Aleppo het oude
Antiochia ad Taurum geweest is, en plaatst het bygevolg op 37 graden, 20 minuten.
In ‘twelk hy door Bullialdus [BA/173] en anderen gevolgd werd, en verscheyde kaarten
hebben ook deze fout nagevolgd. Doch een veel grooter nut ryst hieruit, dat wy
daarby verzekerd werden dat de stad van Aracta, alwaar Albatani de aanmerkingen
gemaakt heeft die wy in No 204 gemeen gemaakt hebben, zonder twyfel de zelve is,
die nu ‘Racca’ genoemd werd en aan den Euphraat gelegen is (van welke stad een
berigt te zien is in de reyze van Rauwolf [BA/174]) hetwelk niet veel mylen beneden
de plaats was daar onze reyzigers eerst op de rivier aankwamen. En zo ‘Aracca’ in
de taal van het land (gelyk gezegd is in diezelfde verhandelinge, pag. 148) op
‘overwinning’ ziet, was dit vanouds ongetwyffeld de stad Nicophorion, [BA/175]
gebouwd door Alexander de Groot, [BA/176] met dewelke de gelegenheid net
overeenkomt. +
De breedte daarvan was by gemelde Albatani met groote omzichtigheid genomen,
omtrent achthonderd jaar geleden. Derhalven raade ik allen die in zulke zaaken
nauwkeurig zyn, hunne pogingen aan te wenden om eenige goede observatien, op
de plaats genomen, te bekomen, om de hoogte van de pole aldaar te bepaalen en
daardoor te beslissen ’t verschil, of (na de onderstelling van eenige hedendaagsche
geleerden) na zulken langen verloop van tyd in de as van de aardkloot eenige
verandering is gekomen. En indien een nauwkeurig reyziger of koopman, aldaar
woonende, de goedheid had om de phases of de eclipsen in de maan te Bagdat, Aleppo
en Alexandrien met behoorlyke opmerking waar te nemen om daardoor hun lengtens
te bepaalen, zy zouden de sterrekunde geen grooter dienst konnen doen. Want in en
omtrent deze plaatzen konden gemaakt werden de obeservatien door welke de
bewegingen van de zon en maan bepaald werden, en dan kond ik zeggen in hoedanige
proportie de beweging der maan verhaast. Want dat die verhaast meyn ik te konnen
bewyzen, en zal (zo God wil) dat de een of de ander tyd aan ’t gemeen doen blyken.

[Afsluitend commentaar van de auteur op deze vertaalde verhandeling
over Palmyra]
Daar is niet te twyffelen, of de heer E. Halley zal met dit geleerd bericht van de oude
toestand der stad Palmyra, mitsgaders eenige korte aanmerkingen over de opschriften
+ waarmee de ligging duidelijk overeenstemt
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aldaar gevonden, de geletterde weereld zeer veel vermaak + gegeven hebben, en ik
geloof dat onder dezelve diegeene die ’t Engelsch niet verstaan, ’t my geen ondank
zullen weten dat ik my noch de kosten, noch de moeyte heb onttrokken van ’t hier
in te voegen. Hoopende dat diegeene die ’t Engelsch kundig zyn, het niet kwalyk
zullen duyden, indien hier of daar in de overzetting yts mocht gewenscht werden
anders gesteld te zyn, alzo meer moeyte genomen is om het wel te maaken, als men
gelooven zoude; zynde het tot zo een overzetting niet genoeg dat ymand enkelyk het
Engelsch verstaa, maar daartoe mede eenige oeffening in de oudheden vereyscht
werdende, welke wetenschappen wy beyde tegelyk alhier + niet wel hebben konnen
aantreffen, en ons daarom beholpen zo + als wy konden. [BA/177]

+ intellectueel genoegen
+ ’s-Gravenhage.
+ zo goed en zo kwaad
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LXIXe Hoofdstuk.
Beschryving van eenige medalien en steenen, tot Aleppo bekomen.
Dracht der vrouwen enz.
Bekoming van eenige medalien en steenen
Vermits ik my hier tot Aleppo vry wat lang ophield, had ik gelegenheid om eenige
medalien te bekomen, die daar dikwils door d’Arabiers en Turken werden geveyld,
welke dezelve omtrent de vervallene plaatzen en onder de peuynhoopen en ruïnen
gaan opzoeken om ze aan de Franken te verkoopen. Ik bekwam er een goed getal,
maar heb er, te Venetien zynde, weder veele van verhandeld, waaronder ook eenige
der voornaamste waaren. Niettemin heb ik er my zodaanig niet van ontbloot, of ik
zoud er noch al ettelyke van te berde konnen brengen. Onder dewelke ik weerdig
oordeel eenige melding te doen van de navolgende, verbeeld op No 188, zynde deze
van de geleerden des waardiger geoordeeld omdat ze zeer raar + zyn, hoewel eenige
zo raar niet zyn, of daar werden er elders noch van gevonden, en de beschryvers van
oude munten vertoonen er deze of geene van. ’t Welk voorzoverre in dezen geen
ongeluk is omdat (gelyk het zelden gebeurd +) of yts van de letters of van de
beeltenissen der penningen is of afgesleten of door ouderdom verteerd, en deze juist
niet alle haar volkomen muntbeelden en letters vertoonen, daardoor + ’t gebrek
derzelver heeft konnen vervuld en hersteld werden.

+ zeldzaam
+ Lees: gelyk het niet zelden gebeurd.
+ waardoor
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Doch, alzo het minder genoegen geeft dezelve zo maar enkelyk afgeschetst te zien,
indien men onkundig is wat dezelve hebben willen beduiden met de reverzen + en
derzelver zinnebeelden, zal ik ’t oordeel der geleerden en kundige in die zaaken hier
byvoegen.

[De eerste penning]
Zy meinen dan, dat aldaar op de eerste penning (die van zilver, en byna zo groot is
als dezelve hier vertoond werd) is ter eerster zyde verbeeld het hoofd van de godin
Diana met een boog op haar schouder. Aan de achterzyde staat Apollo, rustende
+ keerzijden
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tegen yts dat van onderen na een driestal + gelykt, en in zyne hand een dadeltak
vasthoudende, welkers boom aan deze verzierde godheid gezegd wierd eygen te zyn.
+
Met deze legende + ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ‘twelk te kennen
geeft dat die van Magnesia, + toen Pausanias, de zoon van Pausanias, haar opperste
gebieder was, dit stuk hebben doen slaan. Men vind in de oude historien dat in deze
landstreek Diana byzonder is gevierd geworden, en niemand is onbekend dat Apollo,
voor haar broeder gehouden is, dien de Magnesiers hier dan met zyne suster hebben
willen eeren, op een en dezelve penning.

[De tweede penning]
De tweede zilvere penning, een weinig kleynder als de eerste, heeft aan de eerste
zyde een vrouwenhoofd, en op de andere zyde vertoond zich een paard, en tusschen
desselfs voeten een kruik, met het opschrift ΚΥΜΑΙΩΝ en onder het paard ΣΕΙΘΗΣ,
te kennen gevende dat de inwoonders van Cyme in Aeolien deze penning hebben
doen slaan, wanneer + eenen Seuthes haar stadsvoogd was.

[De derde penning]
+
+
+
+
+

zitbankje of stoel met drie poten
waarvan men zegt dat de boom gewijd is aan deze vereerde godheid
opschrift
Versta: de bewoners van Magnesia.
toen
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Op de eerste zyde van de derde penning (die van koper is, en noch wat kleender)
vertoond zich de Aegis of het kopere borstbeeld van Minerva, met het hoofd van
Gorgo in ’t midden, zynde van buyten met slangen omhangen. Op de andere zyde
gaat de Victorie of Overwinning met een palmtak, met het bygevoegde woord
ΑΜΙΣΟΥ, waaruit blykt dat dien penning door die van Amisus, een zeer vermaarde
stad in Pontus, is gemunt.
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[De vierde penning]
De vierde kleynder zilvere penning vertoond aan d’eerste zyde, zonder eenig
omschrift, de beeltenis van een koning der Parthers, genaamd Arsaces, als + op de
revers te leezen is. Men ziet hem alhier met een langen baard volgens de wyze van
dat land in die tyden, op zyn hoofd hebbende een koninglyke muts, met veele paarlen
en schitterende vlammen vercierd. Op de andere zyde van deze penning zit een
beeldeken op een stoel, yts in de hand houdende, in maniere als een boog die
afgeschooten is, met dit opschrift: ΒΑΣΙΛΕΩΣ. ΜΕΓΑΛΟΥ. ΑΡΣΑΚΟΥ.
ΘΕΟΠΑΤΟΡΟΣ. ΝΙΚΑΤΟΡΟΣ. Arsaces voerd alhier de roemruchtige tytels van
een groot koning, en die een god tot vader gehad heeft, en een overwinnaar was.
Men geloofd dat deze Arsaces – welke naam meest alle de Parthische koningen by
haare eygene naderhand gevoegd hebben – geweest is de zoon van Arsaces de Eerste,
stichter van dit magtig ryk, en die de naam van ‘Koning der Koningen’ op zyne
munten draagd; temeer dewyl deze die alhier vertoond werd, op zynen penning aan
zyn vader een godlyke eertytel geeft, met zich ‘Zoon van een God’ te noemen. ’t
Welk op geen andere Arsaces beter kan toegepast werden als op de Eerste, zo men
zyne daaden, en de superstitie + en vleyery der oostersche volkeren in agt neemd.

[De vijfde penning]
De vyfde penning is van koper en van de gemeenste grootte, en draagd op de eerste
zyde ’t hoofd van den keyzer Titus, met dit omschrift: ΚΑΙΣΑΡ. ΣΕΒΑΣΤΟΣ.
ΑΥΤΟ...., en op de andere zyde een laurierkrans, met de letters ΦΛΑΟΥΙ. ΝΕΑΠΟΛΙ.
ΣΑΜΑΡΕ....AI, waarmede die van Neapolis in Samaria (eertyds met + de naamen
van Sichen en Mamortha bekend) die dezen penning hebben doen slaan, de familie
van Vespasianus hebben willen vleyen over haare overwinningen in Judaea. Gelyk
dan deze stad zich ook, ter zelver opzicht, de eernaam van ‘Flavia’ geeft. De letter
die voor de laatste AI niet wel kan gelezen werden, zoude men konnen denken dat
de form van een Latynsche L gehad kan hebben, welke de Grieken gewoon waaren
voor haar jaargetyden te stellen, zulks dat door deze laatste letteren zoude te verstaan
+ zoals
+ bijgeloof
+ onder
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gegeven werden: het elfde jaar na de verwoesting van Jerusalem, ‘twelk met het
laatste van het leven en de regeering van Titus overeenkomt.

[De zesde penning]
De sesde, een kopere penning, mede van de gemeene grootte, draagd op de eene
zyde het hoofd van Trajanus die hier, onder zyne eertytels + die van overwinnar der
Duytschers en Daciers draagd, in deze woorden: ΑΥΤΟΚΡ. ΝΕΡ. ΤΡΑΙΑΝΟΣ.
ΑΡΙΣΤ. ΚΑΙΣ. ΣΕΒ. ΓΕΡ. ΔΑΚ. Het achterstuk verbeeld een getoornd vrouwenhoofd,
met deze letteren onder de kin: IOY. welke laatste niet wel uit zyn te leggen. In ’t
omschrift leest men ΙΟΥΛΙEΩΝ. TΩN. KAI. ΛAΩΔΙΚΕΩΝ. BΣP. Deze penning
is geslagen door de stad Laodicea in Syria, gelegen aan de zee, tot onderscheid van
een andere stad aldus bygenaamd, in dezelfde provintie, gelegen aan den berg Libanus,
die dezelfde naam voerde. De Grieksche letters BΣΡ geven te kennen dat deze penning
geslagen is door die van Laodicea in het 162 jaar van haare byzondere tydrekening,
die zyn begin genomen had in het 706 jaar na de bouwing van Romen, en 48 jaar
voor de geboorte Christi; komende het voorschreven jaar van de Laodicensers net +
overeen met het zeventiende van de regeering van den keyzer Trajanus, gelyk zulks
de penningkundige, die in de tydrekening niet onervaren zyn, genoeg bekend is.

[De zevende penning]
+ als een van zijn eretitels
+ precies
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Het zevende, zeer kleyne zilvere penningsken vertoond het hoofd van Marcus
Aurelius, met dit opschrift: AΥΓ. K. M. AYPHΛΙΟΣ. ANTONINOΣ. ΣE. Het rugstuk
verbeeld de keyzerin Faustina de Jonge onder de gedaante van de godin Venus,
houdende in de eene hand een spies, en in de andere of een
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appel of een offernapje. Het is geslagen door d’eene of d’andre onbekende Grieksche
stad ter gedachtenis van een overwinning, bevochten door den keyzer M. Aurelius,
als blykt uit het omschrift YΠΕΡ. ΝΙΚΗΣ. ΡΩΜΕΩΝ.

[De achtste penning]
De achtste (van gemeene grootte) kopere penning vertoond op de eene zyde het hoofd
van den keyzer Caracalla, met het omschrift AYΓ. Κ. Μ. Α. ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ, en aan
de andere zyde vind men de opschrift ΓΑΒΑΛΕΩΝ. Deze penning is door de
inwoonders van Gabala, een stad in Syrien, niet verre van Laodicea, aan de zee
gelegen, geslagen ter gedachtenis van d’eene of d’andere overwinning die Caracalla
op zyne vyanden bevochten had, gelyk zulks uit het afdrukzel van ’t revers klaarlyk
genoeg is af te neemen.

[De negende penning]
De negende, mede van gemeene grootte, verbeeld op koper ’t hoofd van Gordianus
de Derde en heeft het omschrift AYTOK. M. ANT. ΓΟΡΔΙΑΝΟΣ. Op de andere
zyde staat MHTPOΠ. ΚΟΛ. ΚΑΡΡΗΝΩΝ. Onder de steden die de Persiaansche
koning het Roomsche ryk in Mesopotamien hadde afgenomen, was ook Carrha,
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eertyds befaamd door de nederlaag van Crassus. Dezelve door keyzer Gordianus
herwonnen zynde, hebben de bewoonders t’zyner eere en tot erkentenis haarer
verlossing dezen penning doen slaan, welkers achterstuk een betoornd vrouwenhoofd
verbeeld, met een pilaartje waarop des voorgenoemden keyzers beeltenis staat, met
schild en spies gewaapend.

[De tiende penning]
Eyndelyk + vertoond de thiende, mede op gemeene grootte in koper, nochmaals het
hoofd van Gordianus de III, met de woorden AYTOK. M. ANT. ΓΟΡΔΙΑΝΟΣ. ΣEB.
En op de andere zyde ............ΛO. NEΣIBI. De stad Nesibis die dezen penning ter
eeren van den keyzer Gordianus heeft doen munten, en alhier door een vrouwenhoofd,
met toorns verçierd en met de ram daarboven, hebbende voor zich een sterre met
acht straalen uitschitterende, verbeeld werd, is gelegen geweest in Mespotamien.
Hier omtrent heeft de Roomsche keyzer Gordianus tegen de Persiaanen onder
derzelver koning Sapor den oorlog gevoerd en dezelve t’eenemaal verslaagen. Op
de revers werden de letters .......AONEΣIBI klaar gezien, maar de geleerden merken
aan dat er van achter het getoornde vrouwenhoofd eenige andere letters hebben
moeten opgaan, en wel vooral, dat de ΛΟ. moet genomen werden voor de tweede
lettergreep van een woord KOΛONIA, en zy herstellen dit omschrift, uit dezelfde
woordbuiging die wegens ’t herwinnen van Nesibis op andere penningen gevonden
werd, en lezen ΣΕΠ. ΚΟΛΟ. ΝΕΣΙΒΙ.: Σεπτμίας Κολωνίας Νέσιβι. De sterre welke
zich alhier laat zien, werd zeer veel gevonden op de penningen der steden van Syrien,
als dichtst gelegen na de opgaande zon, ‘twelk meest door deze form van een sterre
aldaar betekend wierd. De ram die alhier boven ’t hoofd van ’t getoornd vrouwenbeeld
gezien werd, werd meermaalen op de penningen van Nesibis gevonden, alsmede
dikwils op die van Antiochien, en verbeeldde (zo men oordeeld) dat die steden haar
jaargetyde begonnen hebben wanneer de zon in den Ram was.

[Numero elf en twaalf]
Behalven de gemelde medalien bekwam ik er noch verscheydene steentjes, zeer fraay
gesneeden, en onder dezelve twee die ik waardig geoordeeld heb alhier, onder No
+ ten slotte
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11 en 12, te laaten afschetzen. Zy zyn noch kleender als de alderkleenste tekening
alhier aanwyst, welke ik hiernevens in ’t groot heb willen vertoonen om dezelve
klaarder voor des leezers oog te brengen.

Wat de betekenis van dezelve aangaat, daarover heb ik, omdat ze my niet klaar was,
’t gevoelen der geleerden willen inneemen, en zie hier wat een der voornaamste
derzelven daarvan geoordeeld heeft. Hy zegd dan:
‘De letters welke op dit steentjen (‘twelk met No 11 geteekend is) staan, komen

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

362
in haar begin wat overeen met het woord CABE, ‘twelk gevonden werd op eenige
penningen van Aemitius Lepidus IIIvir +, in het Latyn genomen, en waardoor by
eenigen verstaan werd een stad in Africa, daar nogtans + ook een stad van die zelve
naam genoeg getoond werd geweest te zyn in Hispania Baetica. + Maar overmits de
laatste volkomen Grieks is, zo schynd ook het voorgaande te moeten voor Grieks
aangezien werden: ΣABEIAN. Welke letters dan, een onbekend woord uitmaakende,
omcingelen aan de eene zyde twee Cupidoos, hebbende haare hoofden sterk tegen
elkander aan gezet, en als dringende om een plaats, gelyk in zeekere worstelingen
plag te geschieden. Men vind ook een steentje waarop staan twee leerlingen in het
worstelen, de handen vooruit werpende, den meester daarby staande op dezelve plaats
daar hier een beeldtje staat, en als lettende op haar gebeerden. + Dit doen zy voor een
pedestaal waarop een gehelmd hoofdje, als van Mars, niet anders als of zy ter eere
van dat beeldtje vogten, gelyk aldus de jongelieden van Lacedaemon + deeden voor
’t autaar van Diana Orthia. Maar nogtans de handen omlaag houdende, schynen zy
veeleer niets strydigs te denken, maar, wel accordeerende, yts te draagen en te brengen
tot offerhande en vereering aan ’t gezeyde beeldtje, zonder dat men geheel kan
bezeffen waar dit zal moeten heengebragt werden, hebbende Abr. Gorlaeus [BA/178]
ook zulk een steentje gehad, waarin een gevegt van twee Cupidoos schynd vertoond
te werden, in zyn tweede deel Num. 42.’
Wat nu het steentje, met No 12 getekend, aangaat: ‘Dit steentje heeft een inval van
d’een of andere konstenaar, om diergelyke Cupido te zetten op een groot dier – ’t zy
dat het is een leeuw of een tyger, evenalzo zyn hals omkeerende als by Gorlaeus in
’t tweede deel, Num. 211 – tot betuyging van desselfs kragt, waarmede hy zo
grouwelyke dieren dwingen en temmen kan, gelyk by den zelve Gorlaeus, in ’t zelve
stuk Num. 586, insgelyks te zien is een Cupido, zittende op een zee-gedrogt, en by
andere meer diergelyke gevonden werden’ –– Die alle willen zeggen dat de liefde
alles dwingd, en niets zo sterk is dat niet voor desselfs kragten (als de begeerte gaande
geworden is) moet zwichten.

Dracht der vrouwen van Aleppo
Tot zoverre dan van eenige der medailles en steenkens die my Aleppo verschaft
heeft. Doch eer ik van deze plaats scheide, moet ik, hoewel de zaaken niet veel
overeenkomst met malkander hebben, nog yts wegens de dracht of kleding der
vrouwen tot Aleppo zeggen. Dezelve vertoond zich op No 189.

+
+
+
+
+

triumvir
terwijl nochtans
Zuid-Spanje.
(arm)bewegingen
Sparta.

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

’t Geen men hier op het hoofd ziet, op de wys als een hooge bol van een hoed, is van
koper waaraan een wit linnen kleed vast is, ‘twelk los afhangd. Het bovenste gewaad
werd van allerhande zoorten van gekoleurde zyde gemaakt, na yders zinlykheid. + ’t
Geen ze met de eene hand oplicht, is het hemd, waaronder zich d’onderbroek vertoond
die mede van linnen is, hoewel zy ze ook van andere stoffe draagen, na dat + de tyd
des jaars het vereyscht. Daar de voeten op staan, is van hout.

+ volgens ieders wens
+ naargelang
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LXXe Hoofdstuk.
Vertrek van Aleppo. Komst tot Alexandrette of Scandrone. Ongezonde
lucht aldaar. Inscheeping van den auteur, en aankomst aan het eyland
Cyprus, enz.
[Vertrek van Aleppo]
Nadat ik my omtrent elf maanden tot Aleppo had opgehouden, nam ik het besluyt
van na Cyprus te vertrekken, en verstaan hebbende dat een Fransch schip van
Alexandrette derwaards stond te gaan, meende ik my van deze gelegentheid te
bedienen en maakte derhalven bereydschap om den 6den april 1683 op weg te slaan.
Maar hoorende dat er een karavaane den volgenden dag de zelve reys stond te
ondernemen, stelde ik myn vertrek zolang uit, vermits het de Arabische roovers hier
omheen geweldig onveylig maaken. ‘k Zoude anders in gezelschap van een Armenisch
koopman, met een geleyde van drie Arabiers, vertrokken zyn.
Nadat ik dan aan den heer Van Bobbert, die my dus lang in zyn huys met alle
beleefdheid had onthaald, myne dankbaarheid (en tegelyk d’onmacht om hem na
behooren wegens zoveel eer en vrindschap vergelding te doen) had betuygd, nam ik
afscheyd van denzelven, een goed stuk weegs buyten Aleppo, tot hoe verre het zyne
beleefdheid geliefd had my te geleyden.

Anjaar; Siagmant
’t Was omtrent zes uuren na de middag als wy uit de gemelde stad vertrokken, en
wy kwamen met den avond in Anjaar, alwaar wy vernachteden. Des morgens met
het doorbreeken van den dag, zynde den 8den april, sloegen wy weder op weg (met
regen, gelyk wy ook uit Aleppo waaren gereeden) passeerende eenige verwoeste
dorpen, en een oud vervallen gebouw (daar ons de regen verliet).
Na den middag kwamen wy aan het dorp Siagmant, waar omtrent men nog eenige
oude ruïnen ontmoet. Hier verversten wy ons, hebbende tot dusverre den kwaaden
en steenachtigen weg van Aleppo gehouden. Vervolgens kwamen wy aan een groote
waterplas, waar benevens zich een aga met zyn tenten had nedergeslaagen, hebbende
omtrent vierhonderd persoonen by hem.

Maruane
Met zonnenondergang geraakten wy aan het dorp Maruane, bestaande in eenige licht
opgeslagene + huyzen van ried, heel armelyk. En vermits ons op d’aankomst aldaar
een zwaaren regen overviel, trachtede een yder, dewyl wy van geen tenten voorzien
waaren, zich onder dak te begeven.
+ opgetrokken, gebouwde

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

By deze gelegendheid dan kroop ik mede, om zo te spreeken, in een dezer huyzen,
daar ik een vuur in het midden vond leggen ‘tgeen zodanig een rook veroorzaakte
(vermits er niet de minste uittocht was, dan door het gat waardoor men inkwam) dat
ik byna het gezicht meende te verliezen. Ettelyke maalen week ik eruit om den rook
t’ontgaan, doch t’elkens wierd ik er door den regen weder binnen gedreeven. Boven
het gemelde vuur hing een groote ketel met spys te kooken, en onder hetzelve lag
het brood in d’asch te bakken.
Niettegenstaande dit ongemak vond ik my genoodzaakt den nacht aldaar over te
brengen. Des morgens, met den dageraad, stegen wy weder te paard en reeden (ter
oorzaak van den regen die er gevallen was) gestadig door plassen, de eene grooter
en d’andere kleynder, vermits men hier tusschen het gebergte veel vlak land heeft.
Men ontmoet er verscheydene dorpen, alsmede een groote brug daar men over
trekt en waaronder een water loopt, gelyk nog een
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tweede brug, by dewelke ik met den Moor dien ik van Aleppo had medegenoomen,
bleef rusten en het hert wat sterkte, laatende de karavaane vooruit trekken.

Beylan
Omtrent vier uuren kwamen wy aan een dorp daar ze de paarden verversten, toogen
vervolgens over een hoog gebergte en bevonden ons met het vallen van den avond
te Beylan, een dorp tusschen een zeer hoog gebergte gelegen aan een heel
vermaakelyken oord. Ter wederzyde van het gebergte heeft men de huyzen en een
fraay gezicht over de zee. ’t Water van de bygelegene bergen loopt benevens het
dorp heen en stort zich vervolgens tot beneden, daar het wegvloeyd. ’t Gezicht van
deze plaats, die drie uuren van Alexandrette werd gerekend, verbeeld zich op No 190.
’t Voornaamste echter van allen is de gezonde lucht die men hier heeft.

Beylan

Komst tot Alexandretten; ongezonde lucht
Den 10den met den dag vervolgden wy onzen weg en kwamen omtrent negen uuren
te Alexandrette of Scandrone, alwaar ik my des nachts, ter oorzaak der ongezonde
lucht, aan boord van ‘t gemelde Fransche schip begaf ‘tgeen na Cyprus stond te gaan,
genaamd Le Pont d’Or of ‘de Goude Brug’.
Wat deze plaats aangaat, zy is de haven van Aleppo, doch anders van heel weinig
belang, bestaande slegts in een ry huyzen aan den oever van de zee onderaan ’t
gebergte, gelyk in de printverbeelding gezien werd op No 191.
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Alexandrette / Scanderona

De lucht, niet ver van daar zo goed als ik even gezegd heb, is hier zo ongezond, dat
niet alleen de vreemdelingen maar zelfs de lieden van ’t land bywylen + altemaal
door een zeekere landziekte komen te sterven. Deze kwaal word safran bassia
geheeten en is een zoort van geele zucht. Men vind er onder de factoors + der
Europeers die zodanig gesteld zyn alsof ze een lamheid door de leden hadden, zynde
wyders geel en lelyk van koleur, en den meesten tyd gekweld met de koorts.
De sterfte heerscht er zomtyds zo sterk, dat er naauwelyks arbeyders op de schepen
te krygen zyn, en van het zeevolk, ‘tgeen er met dezelve aankomt, sneuvelen er by
dusdanige gelegentheden ook niet weinige. Ja het gebeurd wel, om nu niet te spreeken
van degeenen die er het leven by inschieten, dat er zo veele in de kooy raaken, dat
ze op hun vertrek genoeg te doen hebben om hunne schepen te bestieren. Dit is
d’oorzaak dat diegeenen die hier aankomen, nooit aan land zullen slapen, begevende
zich altyd ’s avonds weder aan boord, waaromtrent indien ze nalaatig bleeven, zouden
ze te meer gevaar loopen van door de gemelde ziekte aangetast te worden. Weshalven
ook de kooplieden, van Aleppo hier komende, nooit versuymen zich des avonds aan
boord van het een of andere schip te begeeven.
De reden van deze ongezondheid der lucht werd geoordeeld daarvandaan te komen,
dat er de grond rondomheen geheel moerassig is, waaraf de dampen, door de zon
opgetrokken, zulken kwaadaardigen gesteldheid aan de omzwevende wolken
mededeelen.
De goederen welke hier gelost en ingescheept worden, moeten meerendeelen van
de matroozen uit de boot en chaloup + door het water aan land werden gebragt, ‘tgeen
buyten twyffel, voorzoveel het zeevolk aangaat, mede niet veel gezondheid zal
veroorzaken.

Vertrek van Alexandrette; Pajas; Caap Cansa
Onder de schepen die er op myne komst lagen, vond ik ook een Hollandsch, weinige
daagen tevooren aldaar aangekomen, genaamd ‘de Goude Monnik’. Den 15den der
gemelde maand, met het opkomen van den dag, begaven wy ons onder zeyl met een
groote stilte, doch kreegen tegen den avond een weinig koelte en passeerden Pajas,
een plaats aan de zee gelegen. Den 16den bevonden wy ons benevens Caap Cansa,
+ soms
+ handelaren
+ sloep
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laveerende met weinig wind. Den 17den passeerden we de Golf van Antiochien en
kreegen des avonds het gebergte van Carmina in ’t gezicht.
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Den 18den, zynde paasdag, bevonden wy ons weinig gevoorderd te hebben ter oorzaak
van de gestadige stilte.

Caap S. Andries; Aankomst aan het eyland Cyprus
Dezen morgen kregen wy het eyland Cyprus in ’t gezicht. Na den middag wakkerde
de wind, zulks dat wy op den avond de Caap S. Andries + benevens ons hadden. Den
19den zagen wy Famagusta, passeerende met een braave wind de Caap della Graeca
+
of S. Nappa, en kwamen omtrent drie uuren na den middag voor de salines ten
anker, [BA/179] daar ik, aan land getreden zynde, my begaf na Larnica, ‘tgeen ongevaar
een Italiaansche myl + landwaard in gelegen is. Alwaar ik my aanstonds vervoegde
ten huyze van Balthasar Sovan, consul van de Fransche natie en tegelyk ook van de
Engelsche en Hollandsche, aan wien ik byzonderlyk was gerekommandeerd. Hy had
de zelve beleefdheid welke ik elders by heeren van karacter had ontmoet, en aanbood
my alle hulp omtrent myne nieuwsgierigheid.

LXXIe Hoofdstuk.
Bezichtiging van het eyland Cyprus en korte beschryving van eenige
plaatzen en gebouwen, op hetzelve gelegen. Gelyk ook zommige
vreemdigheden, aldaar te vinden.
Bezichting van het eyland Cyprus; Pila; Spiliotissa; [Famagusta]
Straks na myne komst alhier maakte ik bereydschap om het eyland te gaan bezichtigen,
besprekende ten dien eynde twee muylen, mitsgaders een persoon dien de landstreek
bekend was, met wien ik den 22sten der gemelde maand april des morgens met den
dageraad uit Larnica toog, komende na twee uuren rydens aan het dorp Pila.
Hier vond ik nog een overblyfzel van een groot gebouw gelyk ook vier antyksche
kerkjes, en een loopend water ‘tgeen van het bygelegene gebergte komt vlieten en
er het dorp gestadig in overvloed van voorziet. Thans passeerden wy noch
verscheydene dorpjes en eenige kleyne kerkjes, doch van weinig belang, en kwamen
omtrent den middag by Famagusta aan een dorp, Spiliotissa geheeten, daar ik
huysvesting ging neemen.
Na den middag vervoegde ik my, met twee Grieken verzeld, na de stad om dezelve
van buyten te bezichtigen. Maar wat te dicht daar onder komende, wierd my door
de Turken van de muuren toegeroepen, dat ik my van daar zou maaken. ‘k Was dan
genoodzaakt af te wyken en wendde my na de zeekant, alwaar ik op een kleynen
heuvel ging nederzitten om de stad metterhaast af te teekenen.
+ Kaap Andreas, de noordoostelijke punt van Cyprus.
+ Kaap Greco.
+ Bijna 2 km.
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Famagusta van den auteur afgetekend, en flaauwte hem by die
gelegentheid overgekomen
Doch het werk was naauwelyks aangevangen, wanneer ik (schynende de zon geweldig
heet, gelyk ook wellicht doordien ik gestadig heel sterk had aangereden) door een
schielyke flaauwte van my zelve viel, blyvende wel een kwartier-uurs zonder eenige
kennis of beweging leggen. Doch allengskens weder wat bekomende, volbracht ik
d’afbeelding, maar niet zonder groote moeyte, en keerde vervolgens met myne twee
byhebbende Grieken na het gemelde dorp, leggende my aanstonds te rust.

Famagusta

Des anderendaags morgens, alzo ik de stad niet aan de landzyde daags tevooren had
konnen bezichtigen, begaf ik my derwaards. Zy legd omtrent een darde deel aan de
zee en heeft in ’t geheel een goed half uur in den omvang, met twee poorten, d’eene
aan de landzyde en d’andere aan de zeekant. De vestingwerken, welke nog in zyn
geheel en omringd zyn met een tamelyk diepe graft, uit de levende rots + gehouwen
en altyd droog, zegd men gemaakt te wezen na die

+ de ruwe, onbewerkte rots
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van Rhodus, maar daar is groot onderscheyd tusschen de deftigheyd + en de fraayheid,
zynde die van de laatstgenoemde stad veel aanzienlyker.

[Twee kerken]
De kerk S. Sophia genaamd, in het midden der printverbeelding op No 192 te zien,
vertoond zich byzonder fraay, en moet, voor zoveel men uyterlyk kan afmeeten, een
prachtig gebouw wezen, gelyk er ook van werd getuygd. ’t Bovenwerk, waaruit men
een spitze toorn ziet ryzen, is heel cierlyk. De andere kerk staat daarbenevens aan
de slinkerzyde en pronkt op het midden met een koepel die boven rond is. Hier ziet
men noch verscheyde gaaten van de kogels die erin geschooten zyn en de kerk wel
ten halven overhoop hebben gesmeeten. [BA/180]

[De Haven]
De haven, welkers ingang langs het kasteel en de muuren der stad heen loopt, is zo
naauw, dat men er de scheepen met werp-ankers moet binnenkorten + en de galeyen
hunne riemen moeten inhaalen om er binnen te komen. De Turken zyn zo vol argwaan
omtrent deze stad, dat ze aan geenen vreemdeling toelaaten de voeten erin te zetten,
tenzy by gelegentheid dat den consul den bassa, die er bywylen met de galeyen komt,
gaat begroeten. Zelfs vermogen de Grieken die daar ingezetenen zyn, niet omtrent
de wallen te komen, en indien zy er gevonden werden, zouden ze gevaar loopen van
tot het Turksche geloof gedwongen te worden.

[De omgeving]
Om de stad heen strekken zich vyf dorpen, waarvan eenigen heel vermaakelyk in
het geboomte liggen. Hier vald veel zyde. + ’t Geboomte bestaat ook meestendeel uit
witte moerbezien + met welkers bladeren de zywormen gespyst worden. Alle jaaren
worden er gemeenlyk achthonderd okken gewonnen, welke omtrent tweeduyzend
Hollandsche ponden maaken.

Onderaards kerkje; Cytheria
Van Famagusta weder teruggekeerd zynde na het dorp Spiliotissa, daar ik myn verblyf
had genomen, bracht men my, onder d’aarde, in een antyks kerkje ‘tgeen den naam
+
+
+
+

degelijkheid
binnenhalen
Hier wordt veel zijde geproduceerd.
moerbei-bomen
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van het dorp voerd. Men daald, om by hetzelve te komen, af langs vier-en-twintig
trappen, altemaal uit de levende rots gehouwen, gelyk ook het geheele kerkje, ‘tgeen
verzeld is met een waterput en een kamer daarbeneven. Ik zag er ook noch verscheyde
oude schilderyen, doch meestendeel vergaan.
Kort na den middag begaven wy ons weer op weg, passeerden na weinig tyds een
dorpje, en kwamen vervolgens aan een brug met elf boogen, ‘Jestiery de Trapese’
genaamd. Waarna noch verscheydene dorpen voorbygereden hebbende, geraakten
wy met den avond in het dorp Cytheria, mogelyk na de naam van de min-godin aldus
genoemd. Men ziet er ook de ‘Fonteyn van Venus’. [BA/181]

Gebeenten in steen veranderd
Des morgens, zynde de derde dag, vertrokken wy weder van daar, nemende nog
eenige persoonen uit het dorp mede (die daaromheen bekend waaren) uitdrukkelyk
om een zeekere plaats in het gebergte te bezichtigen., alwaar de beenderen van
menschen en beesten in de rots gezien werden, aan malkander gegroeyd en in steen
veranderd.
Deze plaats was my door den heer consul te Larnica gerekommandeerd te
bezichtigen, en hebbende een groot gevoelen van daar ytwes + te zullen vinden, deed
ik hamers en beytels medenemen. Ik bereykte ook myn oogmerk en liet eenige
beenderen uit de rots houwen. ’t Voornaamste was een been, hebbende de gelykheid
van een pyp van een menschen-arm. Dit was zo vast in de rots gegroeyd, dat wy wel
twee uuren werk hadden om het er met voorzichtigheid uit te krygen. Doch niet
zodaanig of het brak in tween. Want de rots scheurde op zulk een wys, dat het ook
moest breeken. Maar ‘tgeen ik eerst als een ongeluk nam, viel tot myn voordeel uit,
vermits men

+ iets
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nu de gedaante van het merg heel naauwkeurig tusschen de pypen zag leggen.

Ik wond het voorzichtig in kattoen om het met my te voeren, gelyk ik het ook nog
ongeschonden in myn bewaaring heb, en het hier op No 193 zodaanig vertoon als
het wezentlyk is, bezet met veele stukken van kleyne steentjes, en van onder met
verscheydene brokken van andere beenen daar men mede het merg van ziet, in de
rots met malkander vereenigd.

[Andere gebeenten]
Ik vond ter zelver plaatze ook een meenigte van andere stukken die een weinig onder
d’aarde verborgen laagen, zynde eenige derzelven menschen-, en andere
beestenbeenderen, van allerhande zoorten, zelfs ook veele tanden van uitnemende
grootte.
Op de rotzen hieromheen zag ik allerwegen eyndtjes van waskaarsjes geplakt,
waaruit ik aanstonds oordeelde dat deze plaats in eerbiedigheid word gehouden,
gelyk my ook gezegd wierd dat er de Grieken bywylen hunne gebeden gaan doen,
geloovende mogelyk eenige lighaamen hunner heiligen aldaar begraven te zyn.
Ik voerde alles met my. Doch ‘tgeen onder d’aarde had gelegen, was zo hard niet
versteend als het been ‘twelk in de print vertoond werd. ’t Was al laat in den avond,
eer wy hiervandaan reeden, weshalven wy in een nabygelegen dorp gingen vernagten.

[Versteende oesters]
Deze in steen veranderde beenderen gaan met noch een ander wonderwerk verzeld.
Eenige Italiaansche mylen van Nicosia heeft men een bergje, bestaande geheel uit
versteende oesters, van dewelken ik er uit curieusheid ook eenigen heb medegebracht.
Deze oesters zyn vol zand, in de zelve gedaante als een oester met zyn water is,
zynde de schelpen vast aan malkanderen geslooten, welke, wanneer men ze opend,
ziet men de oester in beyde de schelpen zodaanig ingegeeten, alsof ze daarin
gegraveerd was. Deze schelpen zyn mede gepetrifieerd of in steen veranderd. ‘k Heb
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er onlangs, terwyl ik met deze myne reysbeschryving bezig ben geweest, een van
geopend om te verbeelden, zodaanig als ze met het zand in de eene schelp vol legd,
in welkers midden zich den oester geheel vertoond; gelyk mede hoe hy in d’andere
schelp als gegraveerd schynd.

Wanneer men nu het zand ook uit d’eerste schelp neemd, ziet men den oester op de
zelve wyze door den tyd ingegeeten, waaruit men moet oordeelen dat deze oesters
daar ter plaatze levendig zyn geweest, en dat, het water hen ontlopen zynde, het zand
allengskens de plaats heeft ingenomen en de stervende oester zyne gedaante in de
schelpen gedrukt, gelyk op No 194 kan werden gezien. Zynde de schelp ter rechterzyde
degeene waarin den oester als gegraveerd schynd, en die ter slinker degeene welke
vol zand is, en waarin den oester mede duydelyk gezien werd. ’t Is derhalven omtrent
op de zelve wys hiermede gelegen als met de steenen daar men de vis in ziet, waarvan
hiervoor, in de beschryving van Tripolis, is gesprooken. +

Cifalofriso
Den vierden dag, kort nadat wy het dorp Cytheria hadden verlaaten, kwamen wy aan
een fonteyn, Cifalofriso genaamd, ‘tgeen betekend ‘het hoofd van het water’,
waaromtrent byzonder aanmerkelyk is waar hetzelve, als zynde onder het gebergte,
vandaan komt. Dit water vliet van hier door veele oorden van het eyland. Het vertoond
zich boven, daar het byeen vergaderd, ovaals-wyze en maakt door zyn sterke loop
veele draayingen, gelyk op No 195 verbeeld word. In de schaduwe ziet men de plaats
daar het water onder de rots vandaan komt vloeyen.

+ Zie hoofdstuk LVIII (folio 303) en gravure nr. 158.
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Cifalofriso

Klooster van S. Chrysostomo; moeyelyk gebergte
Van hier weder voortgereeden, kwamen wy op den middag aan het klooster van S.
Chrysostomo, waaromtrent men op een hoogen berg d’overblyfzelen van een zeer
zwaar gebouw beoogd, werwaarts + ik my na den middag meende te vervoegen, gelyk
ook geschiedde,

+ waarheen

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

368
verzeld door drie persoonen. Maar wy waaren noch op verre na niet ten halven
gevorderd, wanneer de Griek die ik van Larnica had medegenomen, op den weg
bleef leggen, ter oorzaak dat dezelve zo geweldig steyl opwaarts gaat. De twee
anderen, zynde den eenen uit het laatste dorp daar ik vernagt had, en den ander uit
het klooster om my den weg te wyzen, bleeven by my tot boven toe. Doch wy moesten
onderwegen wel tien of twaalf maal rusten om wat adem te scheppen, geschiedende
dit opklimmen met zulk een moeyte en gevaar, dat ik kan zeggen het nooit op zo een
gevaarlyke manier te hebben gedaan. Wy waaren, ter oorzaak der hooge steyltens,
den meesten tyd genoodzaakt met handen en voeten op te klauteren, en nergens kon
zich het oog wenden of het gevaar deed de hairen te berge ryzen.
Toen wy boven waaren gekomen, bevond ik dat wy er anderhalf uur mede bezich
waaren geweest. Hier vertoond zich altemaal levende rots en ziet men er een menigte
van vervallen kamers en waterbakken, uit welke overblyfzelen wel afgemeten kan
werden dat het een uitsteekend groot gebouw geweest moet zyn. Het bestaat in
verscheydene gedeeltens, doch niet altemaal op een gelyke grond gesticht, maar het
een hooger en het ander laager. Van den top van dit gebergte, uitgezonderd aan d’eene
zyde, ziet men allerwegen over de zee en het geheele eyland, en op hetzelve eenige
plaatzen heel kennelyk +, als Nicosia, mitsgaders een menigte van dorpen, leggende
in de vlakte, ‘tgeen, by malkander gevoegd, een zeer aangenaam voorwerp aan het
oog beschikt.
Na een kort verblyf daalden wy weder benedenwaards na het klooster, ‘tgeen ik
my aanstonds stelde om af te teekenen, alsook meteenen het gemelde gebergte op
welkers top zich de overblyfzelen van dat groots gebouw vertoonen, gelyk op No
196 werd aangewezen, leggende het klooster van S. Chysostomo in het midden.

Vista di St. Chrisostomo

[Het klooster van St Chysostomos: inrichting, bestuur enz.]
+ goed te herkennen
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’t Zelve is tamelyk groot en met een braave muur omvangen. Eenige vertrekken zyn
modern of volgens de hedendaagsche wyze gebouwd, vermits een ongelukkige brand
het eens voor het meeste gedeelte heeft vernield. Het kerkje, bestaande in twee
afdeelingen, bevond ik acht-en-veertig Rynlandsche voeten lang, en acht-en-twintig
breed. + Boven d’eene dezer afdeelingen of vertrekken ziet men een koepeltje, en in
hetzelve een groot Christusbeeld, met het halve lyf geschilderd, gelyk mede
rondomheen verscheydene figuuren, doch altemaal byna vergaan. Acht kolommen,
in de muur gehegt, ondersteunen hetzelve. ’t Altaar pronkt met fraaye vergulde
lofwerken en cieraden, zederd maar omtrent vyf jaaren gemaakt.
In dit kerkje legd begraven een princes (welke het gebouw boven op den top van
den gemelden berg zoude hebben doen stichten) gelyk mede twee van haare slavinnen,
d’eene ter rechter- en d’ander ter slinkerzyde. By veertien trappen opwaarts gaat men
boven op dit kerkje, daar men een grotte ontmoet in dewelke gezegd word, dat voor
dezen een zeer groote kist met goud door de Turken gevonden is. Men ziet in dit
klooster ook noch een kleyne kapel, doch byna geheel verwoest. De plaats daar de
keuken gehouden werd, is zes-en-dertig voeten lang, en achttien breed. +
’t Opperste gezag word er gevoerd door een pater gardiaan, die drie priesters en
elf broeders onder hem heeft, behalven de vrouwen. Deze geestelyken hebben binnen
den omvang van het muurwerk een kleynen tuyn daar eenige oranjeboomen in staan.
Ik moet niet vergeeten hier ook te zeggen by welke gelegentheid dit klooster
gesticht zoude zyn. De gemelde princes, die hier begraven legd, hield haare wooning
in het gebouw ‘tgeen op den berg staat, teneynde des te beter bevryd te zyn voor de
moetwil der Tempeliers, welke toenmaals zich overal meester zochten te maaken.

+ Ca. 15 m lang en ca. 8,75 m breed.
+ Ca. 11,30 m lang en 5,60 m breed.
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By deze bekommering had zy ook noch het ongeluk van gekweld te zyn met een
soort van zeer, byna als schurft. Een hondje, hertelyk van haar geliefd en ‘tgeen nooit
van haar week, erfde deze kwaal over. Maar zohaast voelde het zich niet besmet, of
het liep dagelyks van het gebergte, bleef een uur of twee weg eer het weder kwam,
en begon hand over hand te geneezen. ’t Wierd derhalven nagespeurd, en bevonden
dat het zich ging baaden in een nabygelegene fonteyn.
De princes, ziende wat werking dit water aan haar beestje had gedaan, besloot er
mede de proef af te neemen, die zo wel gelukte, dat ze zich binnen weinige dagen
van haare kwaal verlost en in den staat van haare voorige gezondheid bevond.
Weshalven zy, tot bewys van dankbaarheid, dit klooster voor de Grieksche geestelyken
deed stichten, en er de naam van S. Johannes Chrysostomus aan gaf, onder wiens
bescherming zy hetzelve stelde. ’t Heeft ook tot op den huydigen dag dezen naam
behouden, en werd het water der gemelde fonteyn alsnoch de zelve kragt
toegeschreeven, gelyk er dan ook noch dagelyks veele lieden zich in komen baaden
en er, zo men voorgeeft, van hunne kwaalen geneezen werden.
Een ander gezicht van het klooster, geteekend op een hoogen berg, kan gezien
werden op No 197.

St. Chrisostomo

Voenos of S. Romano; Klooster de la Paays
Omtrent twee uuren voor den avond begaven wy ons weder op weg en reeden voorby
den berg daar ik de versteende gebeentens had gevonden, komende wyders, met den
donker, aan het dorp Voenos of S. Romano, aldus geheeten na het kerkje ‘tgeen er
staat. Hier vervoegde ik my ten huyze van een Grieksche priester, daar ik my vry
wat sobertjes dien nacht moest behelpen, want de Grieksche geestelyken zyn
gemeenlyk heel arm en hebben naauwlyks zo veel daar ze af leeven konnen.
Des morgens, den vyfden dag, namen wy den weg na het klooster ‘De la Paays’
genaamd – tgeen werd gezegd gesticht te zyn door de Tempeliers – die ten
meerendeele zich byzonder moeyelyk door het gebergte strekt. In het afkomen van
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hetwelke + omtrent het gemelde klooster zynde, men hetzelve byzonder fraay in het
geboomte ziet leggen, omringd met oranje-, olyf-, dadel-, en andere schoone
vruchtboomen, waaronder een zeer hooge cypres het hoofd boven allen uitstak. Dit
vermaakelyk voorwerp deed my neder gaan zitten om er een afbeeldzel van op ’t
papier te brengen, ‘tgeen men kan zien op No 198.

Monastero de la Pays

Hier vertoond zich het klooster zodaanig, dat men zich duydelyk genoeg kan
verbeelden dat het een schoon gebouw moet zyn. In ’t verschiet ziet men het dorp
Stiernia, en benevens hetzelve een fraay antyks kasteel aan de oever van de zee, en
daarachter eenige bergen.
Vervolgens begaf ik my na het klooster en kwam er omtrent den middag aan. De
poort die ingang tot hetzelve geeft, is geweldig hoog, bereykende wel acht mans
lengte, en wel negen palmen dik, + kasteelswyze gemaakt en voor het meeste gedeelte
noch in zyn geheel. Deze poort gepasseerd zynde, slaat men ter slinkerhand om,
omtrent twintig schreeden ver, alwaar men door een andere poort gaat, afgebeeld op
No 199. Boven dezelve zyn op de cornische +, in marmer gehouwen, drie verscheydene
waapens, gelyk dezelve alhier verbeeld zyn.

+ en in het afdalen daarvan
+ Dus bijna 1 m dik.
+ kroonlijst
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Aan de regterzyde van deze poort klimd men langs negen-en-twintig trappen na
boven, doch hier vind men het meest verwoest. Thans weder beneden gekomen
zynde, vervoegd men zich aan de slinkerzyde, daar weleer eenige vertrekken zyn
geweest. Vervolgens gaat men over een opene plaats, bezet met eenige boomen, en
vier-en-twintig schreeden verder ontmoet men een gebouw, bestaande in vier groote
boogen, aan welkers slinkerzyde een fraay vierkant vertrek is, doch tegenwoordig
boven open.
Alsdan passeerd men noch een vertrek
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door hetwelk men in het klooster treed, ‘tgeen zich vierkant vertoond; wyders
byzonder groots en schoon in ’t gezicht, vermits het zo fraay in zyn geheel staat alsof
het eerst gebouwd was. Tusschen de twee eerste kolommen welke aan den tuyn staan,
ziet men een zeer schoone marmere waterbak, van gedaante als een tombe of
grafsteede, waar rondom een feston geslingerd is welke aan wederzyden door een
kindje met beyde de handen werd vastgehouden, ’t een wat geschonden en ’t ander
het hoofd af, behalven dat ook noch de overige deelen een weinig beschadigd zyn.
In het rond ziet men zes leeuwskoppen, twee op elke zyde van de lengte des steens,
en een op elke smalste zyde; en op yder hoek, zynde vier in ’t getal, een kalfskop.
Altemaal basrelieven en tamelyk wel gemaakt. Deze steen is verbeeld op No 200, en
de plaats daar dezelve staat, is honderd-en-twaalf voeten lang en acht-en-veertig
breed. +

Het gewelfzel na de zyde van de tuyn werd ondersteund door achttien kolommen,
in het midden op ryen geplaatst, hebbende yder de dikte van twee-en-dertig palmen
+
en het capiteel van de Corintische order. Deze kolommen zyn van een goede hoogte
en maaken schoone open boogen, te weten van d’eene kolom tot d’andere, door
dewelke men in den tuyn gaat. ’t Cieraad ‘tgeen om de boogen is geweest, is altemaal
verbrooken, doch de wyze van hetzelve noch duydelyk te bekennen.

+ Ruim 35 x 15 m.
+ Ruim 3 m.
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De binnenzyde is een vlakke muur. De doorgang tusschen de muur en de kolommen
heeft een breedte van ruym zestien voeten. + Van hier gaat men, aan de slinkerzyde,
door een poort in een schoon vertrek, ‘tgeen noch nieuwlings schynd gemaakt te
wezen, en in de muur zes groote vensters heeft waardoor men een heel aangenaam
gezicht over de zee heeft. Deze plaats heeft de lengte van negentig, en de breedte
van twee-en-dertig voeten. +
’t Gewelf is heel fraay, boogs-wyze, en werd ondersteund door veertien kolommen,
aan elke zyde der lengte zeven; de zyden der breedte worden beslagen door de vlakke
muur. Men ziet hier ook noch een predikstoel.
Behalven dit vertrek zyn er noch twee andere, doch t’eenemaal vervallen, van
waar men na boven gaat langs zes-en-dertig trappen, wanneer men komt aan een
ruyme passagie, geheel met gras en onkruyd begroeid. Van hier stygd men vervolgens
opwaarts langs zeventien trappen om op het plat van de gemelde lange zaal te komen;
van waar noch by twintig trappen opklimmende, bevind men zich bovenop de muur
van het klooster. Hier heeft men noch verscheydene vertrekken (doch meestendeel
vervallen) mitsgaders een zeer aangenaam gezicht over het land en de zee.
Thans weder nederwaarts gedaald zynde, begaf ik my na de voorpoort van het
klooster, alwaar ter slinkerhand by een-en-twintig trappen zynde afgegaan, komt
men in een vertrek daar men een fraay gewelf boven ziet, heel geestig + gebouwd,
‘tgeen in het midden door twee pilaaren werd ondersteund, hebbende de hoogte van
omtrent drie mans lengte. Dit vertrek is breed twee-en-dertig, en lang zes-en-zestig
voeten, + en zo wel bewaard of het eerst zederd een jaar of zes gebouwd was. Van
hier door een poort gaande, komt men in een ander, van de zelve gedaante.
Buyten deze poort van het klooster is noch een andere poort waardoor men over
een kleyne plaats in de kerk komt, daar een fraay portaal voor is welkers muuren
allerwegen met mosaïsch schilderwerk verçierd zyn, doch t’eenemaal vergaan, zulks
dat men er niets duydelyk af kan bekennen. Ik vond er mede in de muur een groote
steen, behouwen met zodaanige letteren als op No 201 konnen gezien werden, zynde
zo verscheelende + van gedaante, dat er geen eygenschap van woorden of zin in te
vinden is.

De lengte dezer kerk, behalven het koor, beslaat omtrent 60 voeten, en de breedte
zes-en-veertig. + In het midden teld men vier pilaaren, van gemeene steen gemaakt
en tamelyk hoog. De wanden zyn verçierd met zes of zeven oude schilderyen.
+
+
+
+
+
+

Ruim 5 m.
Ongeveer 28 x 10 m.
smaakvol
Ongeveer 10 x 20 m.
afwijkend
Ongeveer 19 x 14,50 m.
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Benevens het koor heeft men noch een ander vertrek. Kortom, ’t is te beklaagen dat
dit klooster niet bewoond word, als zynde genoegzaam van alle gemaklyheden
voorzien, en gelegen aan den vermaakelyksten oord die men elders zoude konnen
verkiezen.
’t Dorpje ‘tgeen erby gelegen is, bestaat in weinige huyzen en is genaamd Kasafani.
Het dorp Stiernia met het kasteel, voorheen gemeld, is omtrent drie Italiaansche
mylen + van dit klooster af gelegen.

Nicosia
Omtrent drie uuren na den middag steegen wy weder op onze muylen, neemende ten
deelen den zelven weg noch over het gebergte, en vervolgens door de vlakte na
Nicosia, alwaar wy, na eenige dorpen gepasseerd te hebben, met den avond
aankwamen.
Des morgens, zynde den zesden dag, ging ik deze stad bezichtigen en vond in
dezelve veele schoone gebouwen, paleys-wyze gemaakt, doch schaars bewoond en
noch slegter onderhouden. Vier antyksche kerken, tegenwoordig door de Turken tot
mosqueën gebruykt, ziet men noch in goede order. De voornaamste is de S. Sophia,
zynde van een tamelyk beslag + en een byzonder fraaye bouwkonst, en grooter als
die van den zelven naam te Famagusta.

+ Ca. 5,5 km.
+ omvang
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De kerk heeft drie deuren, en voor de voornaamste derzelven een schoon portaal.
Zestien pilaaren daar de boogen op rusten, onderschraagen het gewelf. Bovenop ziet
men noch een gedeelte van een ouden toorn, mitsgaders een van de hedendaagsche
tyd, of een moderne (gelyk men het noemd) die noch in zyn geheel staat. ’t Werd
aan geen Christen toegelaaten in dezelve te komen, maar men heeft de vryheid van
er dicht omheen te mogen gaan en alles van buyten te bezichtigen.
Niet verre van deze kerk ontmoet men een zeer fraay antyksch gebouw, ten
meerendeele noch in zyn geheel, ‘tgeen ik oordeel in voorige tyden mede een kerk
te zullen zyn geweest. ’t Gewelf word ondersteund door twee pilaaren, en diend
hetzelve tegenwoordig voor een basar of winkelplaats daar de Turken hunne goederen
verkoopen. Behalven deze ziet men noch veele fraaye overblyfzelen der oudheid.
De stad is gemeen, en doorgaans met slegte huyzen bezet. + De muur om dezelve
is laag en voor het grootste gedeelte noch in weezen. + Rondomheen ziet men een
menigte van metale stukken kanon, doch meerendeels onbruykbaar, leggende in de
grond. De vestingwerken zyn van weinig belang en geeven ingang door drie poorten.
De Grieken bewoonen voor een goed gedeelte d’eene zyde van de stad, altemaal by
malkander. Buyten dezelve + heeft men een groot getal dadelboomen. Hier worden
veele zyde stoffen gemaakt, en onder die zeer curieuse dimitten. +

[Vertrek uit Nicosia]; wederkomst te Larnica
Weinig na den middag verlieten wy de stad Nicosia. Niet verre van dezelve, doch
een goed eynde van den gewoonlyken weg, is het bergje daar de versteende oesters,
hiervoor gemeld, vandaan worden gehaald. Wy ontmoeteden hier verscheyde dorpen,
alsmede een groote vierkante ruïne daar men noch den omvang der muuren van ziet.
Deze weg strekt zich ten meerendeele door kleyn gebergte. Vervolgens zag ik noch
een kleyn antyksch kerkje, en kwam met zonnenondergang weder te Larnica.

+
+
+
+

De stad is niets bijzonders, en er staan doorgaans eenvoudige huizen.
intact
Scil. de vestingwerken.
Met dubbele draad geweven (Gr. διμίτος).
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LXXIIe Hoofdstuk.
Tocht na Chiti. Mosqueë met het graf van Mahomets moeder.
Byzonderheden van Larnica. Steden van het eyland Cyprus. Manier
van de laudanum te vergaderen. Byzonderheden van een Grieksch
klooster, daar een stuk houts van des Zaligmaakers kruys in bewaard
werd. Vreemde geschiedenis van sprinkhaanen. Verblyfplaats der
oyevaars. Steen, daar lynwaad en papier af gemaakt wierd. Vruchten,
en andere gemakken van het eyland Cyprus, enz.
Tocht na Chiti
Eenige dagen uitgerust hebbende, reeden wy na Chiti. Deze plaats, weleer zo berucht,
+
bestaat tegenwoordig in eenige slegte huyzen. Zommige willen dat ze de eerste
verblyfplaats van de godinne Venus geweest zoude zyn (hoewel andere dat aan Baffa,
‘twelk eertyds Paphos genoemd wierd, toeschryven) wanneer ze, volgens het schryven
der poëeten, uit de zee, haare geboorteplaats aan land was gekomen. + Wordende
Cyprus eenpaariglyk gehouden voor het eyland daar ze aanlandde, en werd zy, na
den naam van hetzelve, Cypria geheeten. [BA/182]
Chiti is langen tyd voor een baronnie bekend geweest. Men ziet er noch een
gedeelte van een groot antyksch gebouw, en benevens hetzelve een oude diepe put
waarin ik noch eenig water zag. Deze put is zo fraay en groot, dat men daaruit wel
kan afmeeten dat het nevenstaande gebouw heel deftig geweest moet hebben. ’t Is
hieromheen zeer lustig, als zynde overal beplant met een menigte van oranje- en
citroenboomen. Doch het jammerlykst is, dat het er zo geweldig verwilderd vermits
het er niet onderhouden werd, waardoor verscheydene boomen komen uit te gaan. +
Indien er andere inwoonders waaren, die er wat meerder zorg voor droegen, men
zoude er een paradys af konnen maaken. De lieffelyke lommer en aangenaame reuk
der gemelde boomen deed ons hier het middagmaal bereyden, waarna wy weder
opsteegen, teneynde na Larnica te keeren, van waar deze plaats omtrent anderhalf
uur gelegen is, strekkende zich de weg door vlak en vermaakelyk land. +

Zoutpannen; Mosqueë met het graf van Mahomets moeder
In deze wedertogt passeerden wy de salines of zoutpannen. Hier zagen wy eenig
water, en verscheydene zoutbergjes, alzo ze toenmaals bezich waaren met het zout
te verzamelen, en het water zich noch dagelyks tot zout zettede.
Benevens deze zoutplaats is een Turksche mosqueë, en in dezelve – na het zeggen
der Turken – het graf van Mina, de moeder van hunnen propheet Mahomet. [BA/183]
Dit graf is omvangen met drie groote steenen, twee recht overeynd staande en een
+
+
+
+

befaamd
Zo onder anderen door Hesiodos.
onlangs gerooid zijn
Het dorp Kiti ligt 11 km zuidwestelijk van Lanarca.
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daarboven overheen gelegd. De twee zyn dertien palmen breed en ruym eens zo
hoog, + doch tegenwoordig met kalk bestreeken, zodat men de steen zelfs + niet kan
zien. Anders vald hier onderwegen niets te bezichtigen, weshalven nu ook wel yts
van Larnica gezegd diend te wezen.

Byzonderheden van Larnica of l’Arnacho
Het is een gemeen dorp waarin noch een oud kerkje met een toorn gezien word, gelyk
ook verscheydene overblyfzelen van de oude stad. Hier woonen alle de Europische
kooplieden, zynde Franschen, hoewel er bywylen mede deze en geene van andere
natien hunne verblyfplaats hebben, gelyk er zich een Engelsch koopman kwam
nederzetten terwyl ik my er onthield. Zy hebben hunne pakhuyzen by de salines of
zoutpannen, zynde den oever daar de schepen ankeren. Ter zelver

+ Ongeveer 1,25 m breed en ruim 2,50 m hoog.
+ zelf

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

374
plaats heeft men een oud kerkje aan S. Lazarus gewyd, waarin men onder de aarde
de begraafplaats van dien heilig + aanwyst. Doch het graf zelve werd er niet meer
gevonden, vermits het allenxkens, met stukken en brokken, door de vreemdelingen
is weggevoerd. De geestelyken verhaalen dat, nadat Lazarus zich uit de handen der
Jooden had gered, hy zich na Cyprus begaf, alwaar hy naderhand door de daar
komende apostelen tot bisschop wierd aangesteld en aldaar, nadat hy dezelve
waardigheid dertig jaaren met grooten yver had bekleed, kwam te sterven, en wierd
er begraven. Doch naderhand zoude zyn lighaam na Constantinopolen, en van daar
na Marseille gevoerd wezen, ter welker plaatze men wil dat het tegenwoordig noch
is.[BA/184]
Hoewel ik ’t geheele eyland Cyprus niet heb konnen door- en omreizen, moet ik
alhier melden ‘tgeen de Cypriotten (en inwoonders die aldaar lange vertoefd hadden)
my van ‘tzelve verhaald hebben, en het aan de kenners der oudheden laaten te
onderzoeken hoe verre zy in dezen van de kennis der oude landbeschryving afdwaalen,
of hoe na zy daarmede overeenkomen. Immers, + indien men de oude steden van dit
eyland uit Scylax, [BA/185] Strabo en Ptolomaeus zoude optellen, vond men en ’t getal
en de naamen zeer verschillig van deze, welke nu van deszelfs inwoonders opgegeven
werden. Maar ’t is niet zelden geschied dat, de taalen der volkeren veranderd zynde,
de naamen der steden en plaatzen of verwisseld zyn of een andere buyging gekreegen
hebben. Gelyk dan in de klank van Sarignia, Baffa, Lapida, Citium etc. de
benaamingen van ’t oude Ceraunia of Cerunia, Paphos, Lapathus en Chiti noch
bespeurd werden.

Steeden van Cyprus
’t Eyland Cyprus dan, zo zy zeyden, placht in voorige tyden met dertien bemuurde
steeden te pronken, als Nicosia, Famagusta, Agianappa, Larnica, Chiti, Lemisco,
Bisschoppia, Abduna, Couglia, Baffa, Lescara, Lapida en Sarignia. Van alle deze
zyn er noch maar twee in wezen, te weten Nicosia en Famagusta, van welks
gelegenheid hiervooren is gesprooken.

Agianappa; Larnica, Chiti; Bisschoppia; [Abduna]; Couglia; Baffa;
Lescara
Agianappa, zoveel gezegd als ‘S. Nappa’, legd by Cabo de la Greca, daar niets is te
zien als een kerk, in een hol gemaakt, welke aan de Maagd Maria is gewyd. Omtrent
deze plaats worden jaarlyks de kleyne vogeltjes, ‘beccafige’ geheeten (waaraf
hiervooren eenige melding is gedaan +) gevangen, welke, in den azyn gelegd, na
verscheydene gewesten werden verzonden. Men vangt ze met lymstokken, evenals
men omtrent diergelyke vogeltjes by ons in gebruyk heeft.
+ heilige persoon
+ in elk geval
+ Zie folio 27.
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Larnica is tegenwoordig een dorp, gelyk gezegd is. Chiti is mede een vervallen
dorp. Bisschopia is een schoon en vlak land, vol oude ruïnen, besproeid met een
fraaye rivier. Men zegd dat er in voorige tyden veel suykerried gewassen heeft;
tegenwoordig werd het met kattoen beplant. Dezen oord heeft een groote visschery
en legd omtrent duyzend schreeden van de Caap la gata Abdima, en ongevaar
tweehonderd meer van de zee, hebbende wyders in ’t rond veel bosschagie, bestaande
in olyfboomen.
Couglia is maar weinig van de zee gelegen, en tegenwoordig niets aldaar te zien.
Daar vald veel zyde en kattoen. + Baffa is mede een vervallen dorp, leggende aan de
zee. Lescara legd aan de voet van den berg Olympus, dicht aan de zee, welken berg,
van deze plaats af, langzaam ryst totdat dezelve, verre landwaards in, eyndelyk zynen
top zeer hoog verheft. By dit Lescara is mede niets te zien, als dat er een schoone
rivier van den gemelden berg komt nederstorten, en er zich verscheydene
vermaakelyke dorpen omheen strekken. Te dezer plaats vald de vermaarde laudanum
die zyn oorspronk uit den dauw heeft,

+ Men produceert daar veel zijde en katoen.
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vallende dezelve op de bladeren van een kleyne plant, omtrent een halve voet hoog,
de smalbladige saly niet ongelyk.

Manier van de laudanum te vergaderen
Om deze laudanum te vergaderen, jaagen de boeren des morgens voor zonnenopgang
hunne geiten door dit kruyd te weiden, en zynde de laudanum zacht en kleefachtig
blyft dit in derzelver baarden hangen, welke eenmaal ’s jaars werden afgesneden en
alsdan boven het vuur gesuyverd. Deze is de beste, en die men de ‘maagde-laudanum’
noemd. De tweede soort veranderd zich in het bosje hair ‘tgeen achter boven de
klauwen zit en mede afgesneden word. De derde werd vergaderd met een dikke
koe-haire koord welke door twee persoonen over het gemelde kruyd word getrokken.
Ook gebruyken zommige landluyden noch een andere manier, te weeten, zy
koppelen eenige koorden tesaamen aan een korte stok en stryken daarmede des
morgens, zo lang als zich de dauw vertoond, over het gezeyde kruyd heen. Doch
deze twee laatste manieren van verzamelen geeven de slegtste en zwaarste laudanum,
vermits ze door behulp van zand van de koord werd afgestreeken, ‘tgeen zo net niet
kan geschieden of het zand komt er zich mede te vermengen. De laudanum is zwart,
van een sterke reuk, en gezond om in pest-tyden te gebruyken. Ook werd ze in de
medicynen gebruykt.

Lapida; Sarignia
Te Lapida is mede niets te zien, als een klooster der Grieken op den oever van de
zee, en een oude kerk welke gezegd werd dat de apostelen zouden hebben doen
stichten. Aan eenige overgeblevene brokken der gebouwen ziet men, dat veele
wooningen vyvers hebben gehad, welke hun water met dat van de zee konden
verwisselen. +
Van Sarignia of Cerines, eertyds Ceraunia genoemd, is niets overig dan een haven
voor de galeyen en een sterk kasteel. Van daar is de overvaart na Carmanien en
Natolien. [BA/186] Een uur van hier staat het heerlyk gebouw de la Paays of der
Tempeliers. +

Byzonderheden van een Grieksch klooster daar een stuk houts van des
Zaligmaakers kruys in bewaard word
Omtrent vyf Italiaansche mylen + van Larnica, op een hoogen berg (de kenbaarste
voor de zeelieden om de Baay van Salines aan te doen) heeft men een klooster,
+ Scil. ten behoeve van de zoutwinning.
+ Zie f. 369 en gravure nr. 198.
+ Bijna 10 km.
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genaamd S. Croce of het ‘Kruys-klooster’ waarin zich gemeenlyk twintig caloyers,
zynde een soort van Grieksche geestelyken (gelyk elders meer gezegd is +) onthouden.
De Grieken geven voor +, hier een stuk houts van des Zaligmaakers kruys te hebben,
ruym een ducaton dik en anderhalf vierdendeel lang, aldaar gebracht door S. Helena.
Volgens hun zeggen hangd hetzelve tusschen hemel en aarde zonder ergens aan vast
te zyn, en zoude tot een mirakel aldaar dus geplaatst wezen.
Een yder voegd zich jaarlyks op den veertienden september uit godvruchtigheid
derwaarts – als wordende onder de Grieken de dag van S. Croce, of het ‘Heilig Kruys’
voor een grooten heiligen dag gehouden – teneynde dit wonderbaarlyk stuk houts te
kussen, ‘tgeen van al de wereld, groot of kleyn van persoon, met het zelve gemak
gedaan word, zonder dat men egter kan bemerken dat het nederdaald of opwaarts
ryst. Maar ik heb my van anderen, die het gezien hebben – want ik heb er zelve geen
gelegentheid toe gehad – laaten zeggen dat het gemelde stuk houts beslooten is in
een zilver-verguld kasje, waardoor men het ten allen tyde kan bezichtigen. Doch dat
er op Kruysdag een schuyf van een rond gat (van grootte omtrent als een ducaton)
werd afgetrokken, daar dit hout tegenaan zit, ‘tgeen alsdan van een ygelyk word
gekust. [BA/187]
Onder dit klooster heeft men een grotte waarin men een rosachtig water vind, in
hetwelk zich degeenen gaan wasschen die met eenige ziekten of kwaalen besmet
zyn, gelyk zy er ook ten zelven eynde af drinken; en (zo men de Grieken mag
gelooven) worden zy, zonder eenige andere middelen te gebruyken, geneezen.

+ Zie hoofdstuk XIII.
+ beweren
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Vreemde geschiedenis van sprinkhaanen
Ik heb in het 46ste hoofdstuk van sprinkhaanen gesprooken, daar ik dit volgende
verhaal van de inwoonders van Cyprus moet byvoegen.
’t Gebeurde op dit eyland in het jaar 1668 dat er (doch meest omtrent de stad
Famagusta) zulk een menigte van sprinkhaanen wierd vernomen, dat ze zich, wanneer
ze aan ’t vliegen waaren, als een duystere wolk vertoonden en naauwlyks opening
voor de straalen van de zon verleenden. Dit duurde omtrent een maand, als wanneer
den bassa ordonneerde dat alle de landlieden, yder voor zyn hoofd, + een zeekere
maat vol sprinkhaanen aan het hof te Nicosia moest brengen, waartoe buyten de stad
gaten wierden gegraaven daar men ze in smeet en met aarde toedekte, teneynde door
de stank geen besmetting te veroorzaaken.
Ondertusschen wierden tien achtereenvolgende dagen door de Grieken gestadig
processien en gebeden gedaan om van deze land-verdervende plaag verlost te mogen
worden, ten welken eynde zy ook een zeeker Mariabeeld met het kindeken Jesus op
den arm, ‘tgeen zy zeggen door S. Lucas geschilderd te zyn, omdroegen. Deze
schilderye word bewaard in een klooster genaamd Chicho, tot hetwelk omtrent
vierhonderd caloyers behooren, waarvan er veele zo na Muskovien als elders gezonden
werden om dienst te doen. [BA/188]
Dit klooster is gesticht op den Berg Olympus, zynde de hoogste van het gantsche
eyland. Wanneer men op hetzelve, by mangel van regen, gebrek van water heeft,
word de gemelde schilderye met groote plechtigheid uit het klooster gehaald en
daarbenevens, op een toneel van omtrent twintig sporten hoog geplaatst, met het
gezicht na de zyde daar zy den regen vandaan verwachten.
’t Gebeurde nu – want men had het ook by deze gelegentheid van de sprinkhaanen
ter gemelde plaatze gesteld – dat er heel schielyk een zeekere soort van vogels (met
zwarte pooten, den pluwieren niet ongelyk) kwam overvliegen, welke een groot
gedeelte van dit schadelyk ongedierte al vliegende middendoor beeten. Hierby
ontstond er des morgens, wanneer de sprinkhaanen zich door de hitte der zon van de
grond hadden opgeheven en aan ’t vliegen begeven, een sterke landwind welke hen
– gelyk ze zich altyd met de wind laaten voortdryven – zo ver heen voerde, dat ze
des avonds (als ze de kragt van de zon kwyt waaren) altemaal in de zee vielen en
verdronken, ‘tgeen bleek wanneer ze met de zeewind met groote hoopen weder aan
strand kwamen dryven. En aldus wierd het eyland van die schroomelyke + plaag
verlost. Men verhaald er ook by, dat de vogels die de sprinkhaanen middendoor
hadden gebeeten, nooit voor of na meer zyn gezien, zulks dat een gebod van den
bassa uitging van er, op lyfstraf, + geen van te dooden.
‘k Heb zelve omtrent Nicosia een groote menigte van dit ongedierte gezien, en de
plaatzen daar ze nedervielen zo kaal afgegeeten, alsof het er afgebrand was, ja onder
yder voet ‘tgeen het beest daar ik op zat, nederzette, bleeven er tien of twaalf dood.
Ik heb, op ‘t 248ste blad noch een tamelyk breed gewag van de sprinkhaanen gemaakt
(gelyk zo-even is gezegd) weshalven ik er hier noch maar dit zal byvoegen, ‘tgeen
my van verscheydene persoonen verzeekerd is, te weeten, dat er zeekere vogels – in
+ (in gebreke blijvende) op straffe des doods
+ zeer schadelijke
+ (bij ongehoorzaamheid) op straffe van geseling of brandmerking, eventueel zelfs des doods
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’t Arabisch gor genaamd, en zich meest in Egypten onthoudende – komen overvliegen,
niet kwalyk zwemende na de endvogels, behalven dat ze spits van bek zyn. Deze
byten de sprinkhaanen middendoor en beletten hen alzo meerder verwoestingen aan
te rechten; d’oyevaars doen hetzelfde.

Verblyfplaats der oyevaars
Doch ten propooste van deze vogels. Men heeft tot noch toe nooit met eenige
zeekerheid konnen zeggen waar ze vervaaren, wanneer ze van ons vandaan vertrekken.
‘k Wil dit ook voor geen onfeilbaare waarheid verkoopen, maar
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ik heb my laaten onderrechten, dat ze zich een groot stuk wegs aan geene zyde van
de Jordaan onthouden, aan een oord, by de Grieken erimo (zoveel als
‘eenzaame-plaats’) geheeten, alwaar niemand ooit komt, zynde een bosachtige
landstreek daar groote warmte is. Zy vertrekken derwaarts in de maand october en
komen weder van daar in de maand maart. Men wil dat ze zich ook in Egypten
onthouden. [BA/189]

Steen daar lywaad en papier af gemaakt word
Op dit eyland werd gevonden de steen amejanthus, daar men in voorige tyden gaarn
af heeft weeten te spinnen en lywaad te weeven, waaraf men zegd dat sakken wierden
gemaakt in dewelke men de lighaamen stak die verbrand moesten worden om de
assche te bewaaren. Want konnende het vuur dit lywaad niet verteeren maar hetzelve
alleenlyk reyn en wit maakende, wierd d’assche in haar geheel behouden en in steene
kruyken, urnae geheeten, gedaan.
Men heeft er ook papier af gemaakt, ‘tgeen die eigenschap had dat, als men het
geschrevene wilde uitdoen, men het slegts in ’t vuur wierp daar het wit en suyver
weder uitkwam. Maar de konst om zo het lywaad als het papier dusdanig te bereyden,
is verlooren. De koleur van deze steen is duyster-groen, wat blinkende. Als men hem
uitpluyst, gelykt dit pluyssel na kattoen, en, houdende ‘tzelve in de vlam, komt het
er ongeschonden weder uit en blyft in zyn eygen wezen, zonder eenige de minste
vermindering te lyden.[BA/190]

Vrugten, en andere gemakken van het eyland Cyprus
Onder andere dingen leverd het eyland Cyprus ook byzonder goede wynen, en
degeenen die hier gedronken worden, verscheelen heel veel van die, welke men in
andere gewesten aantreft, hoewel ze van hier derwaarts werden gestuurd en dat ze
het overvoeren heel wel konnen verdraagen. Maar zy krygen in ’t vervoeren een
zekere pikachtige smaak, die hen voor een gedeelte goed moet houden. Ik heb ze
alhier gedronken die dertig en meer jaaren oud was, en volkomen aangenaam van
smaak, vet als oly en schoon van koleur. Ja men vind er die over de honderd jaaren
is. Want als de ouders een kind uithuwlyken, word er een vat van de beste wyn aan
geschonken, en dit, t’elkens als er wat afgetapt of uitgenomen word, aanstonds met
de zelve soort weder opgevuld, waardoor de wyn in zyn wezen blyft en hoe ouder
hoe beter werd.
Daar is witte en roode, beyde goed, doch zo sterk, dat ze gemeenlyk gedronken
werd met wel eens zoveel + water vermengd. Ik weet niet dat ik ooit zo zwaare of
sterke heb geproeft. Ook heeft men er deugdzaame muskaatwyn, gelyk mede schoon
koorn, en wat het wild belangd, ’t is er zo overvloedig, dat Cyprus ten dezen opzichte
meest alle andere landen overtreft.
+ tweemaal zoveel
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By dit alles geniet men er de vryheid van zonder eenige schroom het gantsche
eyland te konnen omreyzen, zo zeker en veylig alsof men in zyn eygen huys was.
De Grieken zyn er vriendelyk en beleefd, en geneeren zich meest met de landbouw.
Hunne tuynen bestaan in moerbezien-boomen, welker bladeren den zywurmen tot
voedzel strekken, die er in zulken menigte zyn, dat men geen wooning zonder dezelve
vind. Buyten de zyde vald er ook veel kattoen, ‘tgeen vier, vyf, en ook wel zes voeten
hoog wast, in doppen als de nooten, dicht by malkander, of als de kastanjes, zynde
mede zo dun van bast. Mitsgaders veel tarpentyn en coloquint.[BA/191]

[Klederdracht van vrouwen en mannen]
De dracht der vrouwen verbeeld zich als deze teekening aanwyst:
’t Hoofdcieraad is niet anders als een omgebondene bruine of graauwe neusdoek
met zwarte en goude of zilvere streepen, gelyk ze daarmede doorgaans ook wel
cierlyk geborduurd zyn. Tot de kleding gebruyken ze allerhande soorten van zyde
stoffen, Het hembd is om den hals verçierd als met een franje, zynde van het linnen
desselfs
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dusdaanig uitgearbeid, en een gedeelte van ‘tzelve op zo een wyze tot kant genaaid,
gelyk in de print voorop de borst tot bovenaan de slinkerschouder kan gezien werden.
Gemeenlyk doen ze dat ook aan de mouwen. ’t Overige der kleding is op de wyze
der Turkinnen.

’t Geen ik voor vreemd (en niet min aardig) vond, was dat de boeren gemeenlyk
weinig hair op ’t hoofd en groote baarden hebben, en zich in ’t veld bedienen van
evenzodanige groote hooge hoeden met breede randen, als by ons over omtrent
veertig jaaren plachten gedraagen te werden, die nochtans aldaar niet gemaakt werden,
zulks men schier zoude denken of die van hier, + of elders, daar wel na toe gebracht
mochten zyn.

[Geografische en klimatologische condities van Cyprus]
Den omtrek van het eyland word gerekend op zeshonderd Italiaansche mylen. +
De ongezonde lucht in de drie of vier heetste maanden des jaars vald den
vreemdelingen geweldig lastig en stryd gantsch en al tegen derzelver gesteldheid,
zulks dat ze daardoor gemeenlyk een vaatsche + koleur krygen en voor hun leeven
lang behouden –– zo hen maar niets argers wedervaard. Want eenigen komen eraf
te sterven, anderen staan zwaare ziektens uit etc. + En byaldien + my deze gevaaren
geen omzichtige gedachten hadden doen neemen, ik zoud’er my zekerlyk eenige
maanden hebben opgehouden om het vermaak van de jacht te genieten. Maar vermits
het my door een yder wierd ontraaden, besloot ik de reys voort te zetten.

+
+
+
+
+

’s-Gravenhage of Holland.
Bijna 1114 km.
onfrisse, bleke, vale
anderen zijn onderhevig aan zware ziekten
indien
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LXXIIIe Hoofdstuk.
Vertrek van het eyland Cyprus. Ydele vrees wegens een Grieksch
vaartuyg. Komst te Sattalia enz.
Vertrek van het eyland Cyprus
Met dit besluyt, den heer consul wegens zyne vriendschap en menigvuldige
beleefdheden bedankt hebbende, trad ik den 15 mey met het vallen van den avond
t’scheep op een kleyn vaartuyg, ‘tgeene met zout gelaaden en na Sattalia verordend
was, verwachtende (door tegenwind) des nachts de landwind af, die wy twee uuren
voor den dageraad kreegen, en waarmede wy dicht langs het land heen zeylden tot
des anderendaags middags ten twee uuren, wanneer wy vlak in de wind kreegen en
derhalven genoodzaakt waaren ten anker te gaan leggen, zynde toenmaals twintig
Italiaansche mylen gevorderd. +
Omtrent middernacht staaken wy, met de landwind, weder onder zeyl, doch dezelve
veranderde heel schielyk en nam zulk een verkeerde streek met een braave stooker
+
, dat wy het anker weder lieten vallen. Hier begaf ik my aan land om eenig wild te
schieten, alzo ik een goede jachthond met my voerde, die my van den heer consul
Sovan vereerd + was. Ik hield het middagmaal in het veld in de schaduwe van ’t
geboomte, en begaf my des avonds weder t’scheep. Den 18den hadden wy noch al de
zelve wind.

Lemisco
Den 19den een weinig voor den dag vertrokken wy, en kwamen omtrent tien uuren
aan het dorp Lemisco, ‘tgeen een kleyn kasteel heeft. Men ziet er noch de vervallen
muuren van de oude stad. Hieromheen zyn verscheyden mynen, voornamentlyk van
koper, daar in voorige tyden veele scheepen mede gelaaden wierden, weshalven
Cyprus ook toenmaals den naam van ‘het kopere eyland’ voerde. De Turken willen
aan niemand vergunnen daarin te arbeyden. Omtrent deze oord vald + de beste wyn
van geheel Cyprus, gelyk ook een menigte van kappers. + Deze plaats legd zeer
aangenaam in het geboomte en belend aan + een fraaye vlakte.
De meening was onzen weg te vervorderen zonder hier ten anker te gaan leggen,
en maar alleen met het bootje eenig goed te lossen. Doch verstaande dat er te Baffa
zeven roovers laagen, wierd het in de grond gesmeeten, met het oogmerk van des
nachts te vertrekken. Maar de wind verhief zich zodaanig, dat ons bootje niet weder
van land konde komen vóór des morgens, wanneer de wind ons tegenliep en zodaanig
bleef tot den 23sten der maand. Ondertusschen ging ik myn vermaak met de jacht
+
+
+
+
+
+

Ruim 37 km.
met een flinke felle wind
geschonken
wordt geproduceerd
kappertjes
grenst aan
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neemen, en sleet aldus den tyd die my anders verdrietig genoeg zoude gevallen
hebben. Dien dag konden wy de kaap niet te boven komen en wierpen derhalven
dicht daaraan het anker.
Den 24sten met den morgenstond vertrokken wy, met stilte, en passeerden de Kaap
Bianco, doch meestendeel door behulp van de riemen, met het barkje voor ons,
krygende wyders Baffa in ’t gezicht. Des avonds begon de wind te wakkeren, doch
door de onkunde der Grieken konden wy de haven niet bereyken en smeeten het
derhalven, twaalf Italiaansche mylen + van de gemelde plaats, ten anker.

Baffa
Den 25sten weinig voor den morgenstond geraakten wy weder onder zeyl, doch by
Baffa komende wierd het doodstil, weshalven het barkje ons voor de boeg moest
roeyen om binnen de haven te geraaken. Tegenover dezelve leggen twee kleyne
klippen. Na den middag begaf ik my hier te land en

+ Ruim 22 km.
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ging de plaats bezichtigen, die dicht aan de zee gelegen is, in het geboomte, vermits
er de meeste huyzen met tuynen voorzien zyn, bestaande (gelyk hiervoor gezegd is)
in moerbezien-boomen.
Ik vond noch eenige oude overblyfzelen van verscheydene kerkjes, en onder
anderen een ‘tgeen noch in zyn geheel staat, S. George geheeten, waarin de Grieken
hunnen dienst verrigten; zynde daarin noch eenig schilderwerk in te zien. Niet ver
van hetzelve ontmoet men drie groote kolommen, staande overeynd, doch ik kon
niet verneemen waar ze toe gediend hadden, of tot een gewyd of ongewyd gebouw.
Aan de zeekant legd een kasteel, waaronder zich alle de vaartuygen vervoegen
teneynde door desselfs kanon + beveyligd te mogen werden. ’t Oude kasteel legd op
een berg daarbenevens, doch is geweldig vervallen. Hier omtrent zegd men dat de
gevankenis van den apostel Paulus zoude zyn geweest. + In het gebergte hieromheen
werden veele diamanten gevonden, die derhalven de naam van ‘diamanten van Baffa’
voeren, waaronder eenige heel fraay zyn. [BA/192]
Den 25sten met het doorbreeken van den dag vertrokken wy met een goede wind
(hoewel stil) en passeerden des nachts de kaap van het eyland. Den 27sten in den
morgenstond kreegen wy het vasteland van Sattalia + in ’t gezicht, ‘tgeen een
vermaakelyk voorwerp maakt, vertoonende zich dit aan d’eene, en het eyland Cyprus
aan d’andere zyde, op een afstand van omtrent vyftig Italiaansche mylen, + te reekenen
als men omtrent ter halver weg is. Want de Golf van Sattalia word op honderd
Italiaansche mylen + van het eyland Cyprus geschat.

Ydele vrees wegens een Grieksch vaartuyg
Twee uuren na den middag geraakten wy in de gemelde Golf, wanneer onze zeelieden
een vaartuyg gewaar wierden ‘tgeen ze voor een schip en tegelyk voor een roover
aanzagen, weshalven men aanstonds weder terugkeerde. Middelerwyl + riep een der
matroozen, boven in de mast geklommen, dat het vaartuyg een teeken deed met het
zeyl op en neder te laaten, als willende daarmede te verstaan geeven dat wy niet
bekommerd behoefden te wezen. Hy zeyde ook noch dat hy duydelyk konde
onderkennen, dat het geen schip maar slegts een gemeen vaartuyg was, waarop wy
dan beslooten de Golf weder in te loopen.
Doch naauwlyks was dit geschied, of het kwam regt op ons af zetten. Dit
veroorzaakte een nieuwe vrees en zodaanig een verbaastheid + onder al het bootsvolk,
dat ze malkander met bedroefde oogen begonden aan te zien, en de schipper zelve
het hert niet had om weder te vluchten, zeggende: ‘Wy konnen het doch aan geene
kant ontloopen’. Ik sprak hen dan moed in ’t lyf en bracht het zo verre, dat ze
+
+
+
+
+
+
+

geschut
In de buurt van dit kasteel, zegt men, zou de de apostel Paulus gevangen zijn genomen.
Antalya, aan de zuidkust van Turkije.
Bijna 93 km.
Ca. 185,5 km.
ondertussen
ontsteltenis
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nochmaals aan ’t vluchten teegen +, met byzetting van alles wat maar eenige baat
kon doen. Maar binnen een uur tyds was ons het vaartuyg, zynde vry wat beter
bezeyld, zo naby gekomen, dat de matroozen met de traanen op de wangen begonden
te raadpleegen + om de zeylen te stryken en het tegemoet te keeren, vreezende dat,
indien zy zich tot het uitterste lieten vervolgen – daar ze doch geen uitkomst tegemoet
zagen – zy altemaal deerlyk mishandeld zouden werden.
Middelerwyl ziende, zo wel als d’andere, + dat wy ’t niet konden ontkomen, had
ik alles ‘tgeen aan my behoorde onder het verdek laaten zetten, opdat het door de
matroozen van den roover niet aangetast zoude worden. Want al wat het onderverdek
is, behoord den capiteyn toe, en niemand heeft het hert van er de hand aan te slaan.
Om my ook by denzelven + wel voor te doen en te beproeven of ik aldus het ongeluk
van my zoude konnen afweeren, had ik myn beste plunje aangedaan en hield een
goed gelaat. Maar ik

+
+
+
+

togen
overleggen
evengoed als het andere scheepsvolk
Scil. de vermeende kaperkapitein.
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voelde my van binnen wel anders gesteld. Want deze roovers, zynde mede-Grieken
doch uitschot van volk, en niet te goed (gelyk men zegd) om hunne eygene ouders
te verkoopen, verschoonen dikwils niemand, en derhalven had ik er ook – zo ik
ongelukkig genoeg was om er een van de gemeene soort aan te treffen – niet veel
beter handeling af te verwagten.
Ondertusschen hadden eenige der Grieken my hunne geldbeursjes al overgegeeven,
beeldende zich in dat ik niet geplonderd zoude werden, gelyk zy my met verscheyde
voorbeelden trachteden te bevestigen. Maar de dingen vallen niet altyd even gemaklyk
uit. Ook toonde ik my altyd even moedig en zogt hen tenminsten eenige troost by te
zetten. Wy hadden een Turk in ons vaartuyg die, vreezende in slaverny te vallen, het
meest van allen bekommerd was, en ons bad dat wy hem doch behulpig wilden wezen
om hem voor dit ongeluk te behoeden; weshalven men hem op de Grieksche wyze
als een matroos toetaakelde.
Aldus dan, meer na hem toekomende als afwykende, wendde hy ’t terzyde van
ons voor de wind, ‘tgeen wy meenden met voordacht te geschieden, als vermoedende
dat wy een andere cours wilden neemen. Maar wy bevonden met groote verwondering,
dat hy ’t liet afloopen.
Wy kreegen dan een gantsch ander gevoelen van hem, en geloofden dat hy geen
roover was, houdende het derhalven draagende, + wanneer wy bemerkten dat hy hoe
langer hoe meer voor de wind afliep en de cours na Jaffa zettede. Waaruit men wel
kon bezeffen dat hy alleenlyk op ons af gekomen was om de wind te krygen.
Thans deeden wy groote moeyte om weder in de Golf van Sattalia te geraaken,
‘tgeen door tegenwind niet konnende geschieden, overviel ons de nacht, by welke
gelegentheid de Grieken byna niet weeten waar ze heen zeylen. Hierby kwam het
ongeluk dat de wind hand over hand wakkerde en den gantschen nacht geweldig
bulderde, ‘tgeen een groote verbaastheid veroorzaakte, zynde deze Golf voor zeer
kwaadaardig berucht. Want de stroom van dezelve, en die van de Venetiaansche en
andere plaatzen van ’t westen, malkander hier ontmoetende, doen de baaren geweldig
hol schieten.
Voor dezen placht het hier zeer gevaarlyk te weezen en kwamen er veel scheepen
te verongelukken, maar zederd dat er – volgens het zeggen der zeelieden van
d’omleggende oorden – S. Helena, van Jerusalem komende, een nagel van des
Zaligmaakers kruys in heeft geworpen, is het gevaar vry wat geminderd. [BA/193]
Den 28sten met den dag bevonden wy ons een groot eynd wegs vervallen, hebbende
een harde tegenwind die ons zo sterk afdreef, dat wy het land van Sattalia, noch van
Cyprus, niet meer konden bekennen, waarom wy het zo dicht na ’t vasteland hielden
als ’t mogelyk was. Ondertusschen begon de zee hoe langer hoe holder te schieten
en de wind te wakkeren, zulks dat ons groot zeyl, te meer vermits het oud en vry wat
gelapt was (gelyk ook het vaartuyg zelve) verscheyde maalen in stukken scheurde,
‘tgeen ons t’elkens noch meerder doende afdryven, vreesden wy op de kust van
Barbaryen te geraaken. Wy behielpen ons dan zoveel als doenlyk was met kleyn
zeyl, teneynde omtrent de kust van Sattalia te blyven. Na den middag stilde de wind
geheel en al, waardoor wy dreeven, verhelpende ondertusschen ons zeyl. Kort daarna
kreegen wy weder goede wind, en des nachts stilte.
+ voor de wind houdende
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Den 29sten bevonden wy ons voor de kaap van de Golf en zetteden ’t weder op de
Golf aan, daar wy twee uuren na zonnenondergang, met stilte, by geraakten en genoeg
te doen hadden om het er tot by den middag draagende te houden, wanneer wy drie
kleyne eylanden, leggende voor de kaap, en ook de kaap zelve met een redelyke wind
passeerden.
Voor de Golf komende, dreeven
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wy weder door stilte. Hier zagen wy nochmaals een zeyl, ‘tgeen wy oordeelden een
londer + te weezen. Deze, zo als hy in de Golf geraakte, nam terstond een andere
cours. Aan wederzyde van dezelve ziet men het vasteland, ‘tgeen omtrent zestig
Italiaansche mylen + van malkander werd gereekend. Het gebergte is byzonder hoog.
Een weinig van den mond af zagen wy een plaats ter regter hand van ons leggen.
Dezen dag begon ons het water te ontbreeken; gelukkig dat wy het zover gebracht
hadden. Met den avond kreegen wy weder een stilte die den gantschen nacht duurde,
zodat wy ons des morgens op de zelve plaats bevonden.
Den 30sten met zonnenopgang hoorde men verscheydene schooten omtrent Sattalia
doen, die men oordeelde uit de gemelde londer voort te komen, welke des nachts
met behulp van riemen + op de reede geraakt zoude weezen. Dezen morgen hadden
wy noch al stilte, doch vorderden echter zo veel, dat wy omtrent tien uuren Sattalia
in ’t gezicht kreegen, hebbende toen geen water meer, als een weinig ‘tgeen voor
my bewaard was. Na den middag begon de wind te wakkeren, waardoor wy omtrent
ten drie uuren in de haven geraakten, tot myne byzondere vreugde, die nu dacht het
vasteland welhaast onder de voeten te zullen hebben, om my na Smyrna te begeeven,
en ten anderen +, dat het de laatste tocht was die ik met de Grieken te doen had.

+
+
+
+

Een soort van galei met een lage boord.
Ruim 111 km.
roeien
bovendien
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LXXIVe Hoofdstuk.
Beschryving van de stad Sattalia.
Komst te Sattalia
Zohaast als wy binnen de haven waaren geloopen, zag ik daar de gemelde londer
leggen, zynde van Damiaten gekomen, gelyk noch verscheyde saiken en kleynder
vaartuygen. Ik bevond dit gezicht in het inkomen byzonder fraay, te meer dewyl zich
de mousellim of ‘president’ ter regter hand, op de hoogte aan de zee, met eenige
tenten had nedergeslagen om de frissche zeewinden te genieten. Hy blyft daar
gemeenlyk zo lang als de warmte duurd, die elders vry wat ongemaklyker te
verdraagen vald.
Te land zynde getreeden, begaf ik my aanstonds ten huyze van den consul der
Fransche natie, die zynen janitzer alreeds aan de haven had gezonden om my
derwaarts te geleyden, vermits hy uit zyne wooning (welke heel vermaakelyk, op de
hoogte ter slinkerzyde van de stad, aan de haven gelegen is) gezien had dat er een
Frank in de bark was. Deze beleeftheid zyn zy gewoon aan vreemdelingen te betoonen,
alzo zich niemand anders van d’Europeers aldaar onthoud. Doch buyten dat had ik
brieven van adres aan den zelven heer, van zo goede hand, dat ze my van een beleefd
onthaal verzeekerden.
Straks op myn komst + verstond ik dat er binnen tien dagen een karavane na Smirna
stond te vertrekken, waarop ik besloot te wagten, hebbende ondertusschen
gelegentheid om de stad en d’omleggende oorden te gaan bezichtigen. Van dewelke
ik hier een korte beschryving zal terneder stellen, voor zoveel de tyd en eenige andere
omstandigheden my toegelaaten hebben daaraf aan te merken. +

Beschryving van Sattalia
De stad Sattalia, een der sterksten onder het gebied + van den Grooten Heer, is een
van oude bouwing, ‘tgeen de muuren genoegzaam uitwyzen, en voorzien met twee
poorten, d’eene aan de landzyde en d’andere aan de zeekant. De stad zelve is niet
groot, doch de buytenplaatzen beslaan een vry grooter ruymte en leggen altemaal
vermaakelyk in het geboomte, bestaande meestendeel in tuynen die niet onplaizierig
zouden wezen, indien ze wat beter onderhouden wierden.
Het aankomen, of de haven, legd een stuk weegs buyten den omvang van de wallen,
alwaar eenige huyzen staan, gelyk ook de wooning van den heer consul. Van daar
zich na de stad vervoegende, komt men vooreerst aan een opgaande straat, en ten
eynde van dezelve aan de poort, op dewelke noch het wapen van Jerusalem te zien
is.
Binnen gekomen, ontmoet men verscheyde oude gebouwen, mitsgaders eenige
kerken, door de Turken tegenwoordig tot mosqueën gebruykt, van welker eene ik
+ meteen bij mijn aankomst
+ daaraan aandacht te besteden
+ onder de heerschappij
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de voorpoort uitnemend fraay vond, zynde geheel en al uit marmer gearbeyd, met
kleyne pilaaren ter wederzyden, en met lofwerk verçierd.
Aan de slinkerzyde der stad ziet men een byzonder groot vervallen gebouw, ‘tgeen
voor dezen een serrail geweest zal zyn, voorzoveel men kan oordeelen uit de menigte
vertrekken en een lange gang, die tegenwoordig onder de aarde is en weleer gediend
heeft om daardoor van het eene vertrek na het ander te konnen gaan; zynde (te weeten
de gang) nog meestendeel in wezen.
Hierbenevens ziet men voor een plaats, koepels-wyze, mede het grootste gedeelte
noch in haar
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geheel, welke tot de bagno of het bad van dit paleis gediend heeft, gelyk men kan
afmeeten uit de gaten daar het water door ontfangen wierd. Benevens deze bagno is
noch een groote hooge muur met verscheydene nissen, gediend hebbende om beelden
in te plaatzen.
In eene derzelve staat ook noch een beeld, zonder hoofd en beenen, ’t lighaam op
zyn Romeynsch gekleed, veel grooter als ’t leven en redelyk wel gemaakt. Terzyde
van hetzelve ziet men noch een diergelyke, doch vry meer verbrooken, zulks dat men
er heel weinig af kan bekennen, zynde daarvan maar een stuk overig. ’t Heeft gediend
tot gezelschap van het ander, alzo het daarnevens staat.
Ongetwyfeld zouden hier schoone beelden onder de aarde te vinden zyn, maar
men durft niet denken om het te onderzoeken, uit vrees der inwoonders die byzonder
wantrouwig zyn, en dat er verscheyde ongemakken aan de vreemdelingen over zyn
wedervaaren, welke deze nieuwsgierigheid duur betaald hebben.

[De auteur wordt sterk ontraden ook maar iets te noteren]
Weshalven den heer consul wel ernstig op my verzogt had geen pen zelfs in de hand
te neemen om yts uit te schryven van ‘tgeen ik in de stad mogt komen te ontmoeten.
’t Viel my geweldig hard, dewyl ik er verscheyde fraayigheden vond, inzonderheid
een schoone waterbak welke buyten twyfel een grafsteen zal geweest zyn.
Tegenwoordig diend ze voor een fonteyn. Men ziet op dezelve noch eenige
overblyfzelen van figuuren, op zyn Romeynsch gekleed, waaronder eenige te paard
zittende, heel wel gemaakt. Aan verscheyde oorden ontmoette ik ook groote steenen
daar ik wel letteren op gehouwen zag,maar ik dorst ze niet uitschryven. Zommige
dezer opschriften waaren in Grieksche, andere in Latynsche characters.

[Niettemin vervaardigt hij een stadsgezicht]
Doch niettegenstaande het gemelde verzoek van den heer consul kon ik my zozeer
niet bedwingen, of ik teekende – boven van zyn huys, zo bedekt als ’t my mogelyk
was – een gedeelte van de stad met de haven die zich daarvoor vertoond, mitsgaders
de gantsche Golf zo als het gezicht zich van daar over dezelve heenstrekt. De bergen
welke zich aan de rechterzyde in de printverbeelding (gemerkt met No 203) vertoonen,
zyn het vasteland van Sattalia. Aan het inkomen van de haven ziet men een vervallen
toorn die rondom in ’t water staat.
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LXXVe Hoofdstuk.
Vertrek van Sattalia en wederkomst tot Smirna.
Vertrek van Sattalia
Den 10den juny nam ik afscheid van den heer consul om my met een karavaane, die
zich ondertusschen gereedgemaakt had, na Smirna te vervoegen. Wy toogen vooreerst
door een vlakte van omtrent twee uuren lang, bestaande meestendeel in kleyn bosch.
Hierna over een berg, en kwamen vervolgens weder in een vlakte, even als de voorige,
daar wy een vermaakelyk lak of water vonden, benevens hetwelke wy ons
nedersloegen, aan een fonteyn die uit de grond door het zand komt opwellen.
Weinig voor den avond voegde het meeste gedeelte der karavaane, ‘tgeen noch
achtergebleven was, zich hier by ons. Een uur na middernacht trokken wy weder
voort en vonden ons, na omtrent een uur gereeden te hebben, in het gebergte, alwaar
men een byzondere groote ruïne ontmoet, benevens verscheyde andere, gelyk ook
eenige grafsteenen. Doch ik kon de letteren die daarin gehouwen waaren, alhoewel
de maan klaar scheen, niet leezen, hebbende de tyd dezelven zodaanig uitgegeeten,
dat ze niet leesbaar zyn. Hier omtrent trekt men voor een gedeelte langs een kwaaden
weg, vindende aan wederzyde in het gebergte veele overblyfzels en brokken van
zwaare gebouwen.
Met den dag kwamen wy in een schoone en wydluftige + valey, rondom in het
gebergte gelegen, daar wy overal zeer veel vee ontmoeteden. Ik zag er ook een dorpje,
voorzien met een kleyne getoornde kerk, of mosqueë. Hier passeerd men meestendeel
door aangenaam bosschagie, hebbende het gebergte rondom. Omtrent negen uur
kwamen wy aan een fonteyn, alwaar men halt hield tot des namiddags ten vier uuren,
wanneer wy weder voorttoogen, voorby twee dorpen, by malkander aan het gebergte
gelegen, nemende ons verblyf in het veld benevens een dorp, daar ik een oud gebouw
vond. Doch ik konde hetzelve, vermits het laat in den avond was, niet wel bezien.
Het wierd voor een mosqueë gebruykt.
Den 12den sloegen wy twee uuren voor zonnenopgang weder op weg en
ontmoeteden aan het eynd van de gemelde vlakte een fonteyn, van groote steenen
gemaakt, welke het water ontfangt ‘tgeen van ‘t gebergte komt nederdaalen. By deze
fonteyn ziet men een oud gebouw ‘tgeen voor dezen een kerk of klooster schynd
geweest te zyn. Thans toogen wy over het gebergte en kwamen vervolgens weder in
een valey. Hier omtrent zag ik verscheyde overblyfzelen, waarvan eenige byna onder
d’aarde bedolven leggen. Omtrent negen uuren naamen wy ons verblyf by een fonteyn.
Deze vlakte was op veele plaatzen met water overloopen, daar wy ettelyke maalen
door moesten ryden. ’s Namiddags ten vier uuren toogen wy weder voort en kwamen
binnen weinig tyds in het gebergte, alwaar wy voor den avond onze rustplaats namen
by een fonteyn.
Den 13den een uur voor dageraad braken wy weder op, passeerende een tamelyk
groote plaats met verscheyde toorns, en kwamen vervolgens in een vlakte daar men
een groot water ziet, en wyders aan een dorp alwaar wy verbleven, hebbende myn
+ uitgestrekte
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vituryn + hier zyne woonplaats, daar wy de karavaane, die wy achtergelaaten hadden,
moesten inwachten vermits het verderop zeer onveilig is. Hieromheen strekken zich
verscheyde andere dorpen.

+ gids
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Ondertusschen viel my de tyd geweldig verdrietig, ter oorzaak dat ik niet uit dorst
gaan, vreezende dat my den aga eenig geld mocht afdwingen (daar myn vituryn my
voor waarschouwde) gelyk my diergelyk op deze reis al was ontmoet, en het dikwils
geschied dat zy den vreemdelingen die daar komen te passeeren, voor het minst eenig
geschenk afvorderen, ‘tgeen gemeenlyk bestaat in ettelyke ponden tabak, kaffé of
ytwes van die natuur. Aan dezen oord heeft men alderhande soorten van vruchten,
als amandelen, nooten , appelen, peeren, druyven, kerssen enz.
Den 15den kwam de karavaane, daar wy ons byvoegden en ten drie uuren na den
middag mee vertrokken, slaande ons voor zonnenondergang weder neder in het veld
by een klaar loopend water.
Den 16den twee uuren voor den dag vertrokken wy weder van daar, passeerende
eenige dorpen en rustende ten acht uuren in het veld, onder de schaduwe van het
geboomte benevens een zacht vlietend water, tot des namiddags ten twee uuren
wanneer wy weder op gingen zitten, doch wy waaren nog niet verre gevorderd, of
daar schoot schielyk een slang voor ons op. Ik trok terstond een pistool, gaf vuur, en
had het geluk van hem zo wel te treffen dat hy dood neder bleef leggen. De Turken
waaren er geweldig over verwonderd, en de slang meetende vonden ze hem ruym
anderhalf el lang. Vervolgens ontmoeteden wy in een valey verscheyde dorpen en
naamen onze rustplaats met zonnenondergang by een loopend water.
Den 17den twee uuren voor den dageraad sloegen wy weder op weg en passeerden,
in een fraaye valey, rondom met gebergte bezet, tien of twaalf dorpen waar omtrent
wy veel koorn zagen staan. Hier wat gerust hebbende, toogen wy ’s namiddags ten
twee uuren weder voort, en kwamen een uur voor den avond in het gebergte, daar
men verscheyde dorpen ziet. Wy waaren genoodzaakt over hetzelve heen te trekken
om goede weyden voor de beesten te hebben. Met het vallen van de duysternis namen
wy ons verblyf aan een fraaye fonteyn, aldaar uitdrukkelyk tot dienst der reyzigers,
van groote steen opgerecht.
Den 18den weinig voor den dag zaten wy weder op, reeden meestendeel door een
redelyk vruchtbaar gebergte, daar verscheydene dorpen in leggen, en rusteden van
tien- tot des namiddags ten twee uuren, wanneer wy, na een weinig voorttrekkens,
het gebergte van Smirna begonden te zien, vermits het zich door de byzondere hoogte
van zeer verre opdoed. Met den avond sloegen wy ons neder in een aangenaame
valey die vol koorn stond.
Den 19den twee uuren voor den dag toogen wy weder voort en passeerden een heel
steylen berg die men genoodzaakt is te voet af te gaan, wanneer men aan een houte
brug komt daar een sterk loopend water, ‘tgeen van het gebergte komt vallen,
doorstroomd. Omtrent twaalf uuren namen wy ons verblyf in de laagte van ’t gebergte
aan een loopend water, tot des namiddags ten drie uuren. Men past hier altyd, zoveel
als ’t mogelyk is, op om goede rustplaatzen voor de beesten te verkiezen, alzo men
ze maar in de weyde laat loopen, zonder andere zorg voor hun onderhoud te draagen,
moetende de plaats daar men gelegerd is, hen de kost beschikken.

[Ontmoeting met een vermeende roversbende]
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In dit gebergte, ‘twelk t’eenemaal bosch is, ontmoeteden wy een karavaane van in
de dertig persoonen sterk, altemaal met schietgeweer voorzien. Straks maakten
diegeene die onder ons van dezelve wapenen voorzien waaren, zich gereed tot
tegenweer, alzo wy hen voor roovers aanzagen. De Turken, welke een ongemeen
vertrouwen op de Franken hebben, kennende dezelve voor lieden van
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moed en beleyd, die – als zynde doorgaans met schietgeweer voorzien en hetzelve
beeter wetende te handelen als zylieden – de bekwaamheid hebben om met weinig
volks een gantsche karavaane te verdedigen, stelden my tot hoofd van hunne bende
aan. Maar, wanneer wy nu naast aan het gevaar meenden te wezen, bevonden wy
onze vrees ydel, zynde degeenen welke wy voor roovers hadden aangezien, niet
anders als kooplieden die (opdat ze te veyliger mochten reyzen) zich zo wel van
geweer verzorgd hadden. En dit was hetgeen ons had bedroogen, want men is niet
gewoon de kooplieden op die manier te zien reyzen. Met den avond naamen wy onze
verblyfplaats aan een loopend water.
Den 20sten een weinig voor den dageraad braken wy weder op, ontmoetende dien
morgen nogmaals een groote karavaane, en geraakten omtrent elf uuren, in het
gebergte, in een vlakte, bestaande voor een groot gedeelte uit bebouwde landeryen.
Hier namen wy ons verblyf in de schaduwe van ’t gebergte by een loopend water,
tot des namiddags ten drie uuren, wanneer wy vervolgens verscheydene dorpen
passeerden, en met het vallen van den avond ons nedersloegen.
Den 21sten drie uuren voor zonnenopgang toogen wy weder op weg, en voor het
opkomen van den dag voorby een fonteyn en een daarbenevens leggende groote stad,
op welkers muuren by honderden oyevaars zaten. Met het doorbreeken van den
dageraad zag ik dat de stad zich voor een gedeelte op het gebergte strekte en
vermaakelyk in het geboomte lag, gelyk wy ook veele dorpen in het zelve gebergte
zagen leggen. Omtrent tien uuren rusteden wy, hebbende daags tevooren en dien
morgen ongelooflyk veel sprinkhaanen voorbygetoogen, welke ons gelyk de muggen
in ’t gezicht kwamen vliegen. Tegenwoordig + zaten ze altemaal op de grond neder,
zo dicht als zaad, op de zelve wyze als ik op ’t eyland Cyprus, omtrent Nicosia, heb
aangeteekend. + Ten twee uuren na den middag zaten wy weder op en kreegen
onderweeg noch acht Turken by ons, altemaal met roers gewapend, die mede na
Smirna toogen. Een uur na zonnenondergang sloegen wy ons neder in het veld, op
een plaats daar geen water te bekomen was.
Den 22sten met het begin van den dageraad kwam de karavaane die wat
achtergebleven was, daar wy weer mede vertrokken. Dezen morgen toogen wy voorby
een plaats alwaar men veele ruïnen van oude heerlyke gebouwen ziet, zynde eenige
van heel groote marmersteenen. Deze overblyfzels strekken zich een groot stuk wegs
heen tot aan het gebergte, daar een dorpje gelegen is waarin nog een antykse toorn
met een vervallen gebouw gezien werd. Vervolgens ziet men nog verscheydene
dorpen en ontmoet aan den weg een fraaye waterput, prieels-wyze bedekt voor de
zon om het water voor de reyzigers fris en koel te houden. Benevens de put heeft
men een steene bak vol water, en daarby een kannetje om uit te drinken. Ik bediende
my van de gelegentheid en deed een goede teug, vermits het heet weer was.
Vervolgens ontmoeteden wy noch een fonteyn, en rusteden van omtrent den middag
tot vier uuren, wanneer wy weder voorttrokken, passeerende verscheydene dorpen
aan wederzyde in de vlakte in een tamelyk vruchtbaare landsdouwe, laatende wyders
nog een fonteyn aan de weg leggen. Met den avond namen wy onze rustplaats aan
een loopend water.
+ toen
+ Zie f. 376.
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Wederkomst te Smirna
Den 23sten een uur voor den dag zaten wy weder op, en toogen over een brug met
negen boogen daar eenig water onderdoor loopt, ‘tgeen hier omtrent zeer overvloedig
is, zulks dat wy er tot drie à vier reizen redelyk diep door moesten ryden. Dezen
oord, vermengd
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met meenigvuldig geboomte, leverd zeer fraaye gezichten uit, strekkende zich in een
aangenaame vlakte. Ten elf uuren stegen wy af, en, hebbende tot des namiddags ten
een uuren gerust, kwamen wy binnen korten tyd in het gebergte, en vervolgens aan
een fonteyn, waar omtrent zich de zee, Smirna, en het kasteel byzonder aangenaam
vertoonen. Van daar in de vlakte komende, die meestendeel in bosch bestaat, passeerd
men eenige dorpen, tot op vier goede uuren van Smirna.
Hier veliet ik de karavaane, alzo my dezelve, zynde zo dicht by de gewenste haven,
nu te langzaam voorttoog, reed alleen vooruit, en kwam omtrent vyf uuren binnen
Smirna. Daar ik my aanstonds weder ten huyze van den heer consul Jacob van Dam
vervoegde.

LXXVIe Hoofdstuk.
Vreemd geval omtrent de persoon van den auteur, die, ter oorzaak der
gelykheid van naam, aangezien word voor een der aanranders van den
raadpensionaris Johan de Wit.
[De auteur merkt dat hij voor een moordenaar wordt aanzien]
Nadat ik eenige weeken tot Smirna was geweest, vernam ik een zaak die my zo +
onverwacht als onaangenaam voorkwam, welke ik het van myn plicht oordeel hier
in te lassen, zo + om my van een vuyle blaame te zuyveren als om te toonen hoe
vreemde gevallen een reyziger konnen overkomen.
De toeleg + op den raadpensionaris Johan de Wit – die den 21sten juny 1672, zo als
hy omtrent elf uuren des avonds uit de vergaderplaats der Heeren Staaten van Holland
kwam, door vier persoonen, uit dollen en onbezonnen yver, met opzet om hem om
den hals te brengen, wierd aangetast – is aan al de wereld bekend, en de
geschiedboeken melden daar overvloedig van. En ’t blykt uit het vonnis over eenen
der hand-dadigen, dat, het lot geworpen zynde wie de eerste aanval op denzelven
doen zoude, ‘tzelve tot tweemaal toe gevallen is op eenen Cornelis de Bruin. [BA/194]
Voor dezen wierd ik, uit volkomene gelykheid van voor- en toenaam, gelyk my
een zeeker vriend op een nacht openbaarde, aangezien, en was dit gevoelen zo vast
in de gemoederen geprent, dat er niemand aan twyfelde. Ik stond verzet en tegelyk
verwonderd, dat – daar ik geduurende een verblyf van byna zeven jaaren in Turkyen
by zo veele aanzienelyke heeren gehuysvest was geweest, die my alle teekenen van
gunst en vriendschap hadden bewezen, zonder eenige gehoudenheid + aan my te
hebben – niemand van hen my ooit ytwes het minste daarvan had laaten blyken. Ik
verstond ook dat ik, zelfs voor myn vertrek na Turkyen, wanneer ik my te Livorno
ophield, daarvoor al te boek had gestaan.

+
+
+
+

zowel
zowel
de aanslag
verplichting
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[Hij onderneemt actie om zich van deze blaam te zuiveren]
’t Geen my het best in deze gelegentheid dacht, was, my des anderendaags morgens
by alle degeenen waaraan ik oordeelde verplicht te zyn, te gaan zuyveren, en vooreerst
by den heer Giacomo de Bucquoy, by wien ik gehuysvest was, gevende zo veel
bewys-redenen van het tegendeel – onder anderen ook, met aanwyzing van het
merkelyk onderscheid van ouderdom, zynde ik toenmaals maar een jongman van
omtrent 22 jaaren, en den aanvaller van den heer De Wit ongelyk ouder – als ik
immers te berde konde brengen. +
Hy antwoordde my rondborstig, dat hy my altyd voor die persoon had gehouden,
doch dat hy zich verheugde dat hy in die meining bedroogen was geweest. Ik klaagde
dan, dat (daar wy t’zederd langen tyd zulke

+ als ik maar te berde kon brengen
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goede vrienden waaren) hy my daar nooit yts af te kennen had gegeven; dat het niet
behoorlyk gehandeld was, dewyl hy wist dat er myn achting en goede naam zozeer
door gekrenkt wierd etc. Doch hy wist hier eenige schynbaare + redenen tegenin te
brengen, waarmede ik genoegen moest neemen.
Van hier vervoegde ik my by den heer consul Van Dam, met wien omtrent de
zelve redenen gevoerd hebbende, zeyde my ook deze dat hy my altyd voor dien man
had gehouden, en dat er niemand in geheel Smirna en Constantinopolen aan twyfelde.
Vragende meteenen wat redenen ik konde geven van niet te wezen degeen, daar ik
voor wierd aangezien? Ik zeyde hem een pas van den agent zyner Keyzerlyke
Majesteit + by my te hebben, geteekend op den dag van myn vertrek uit Den Haag,
en daarenboven dat er verscheydene persoonen, in de gemelde plaats gebooren, en
die my van jongs op gekend hadden terwyl ik my daar onthield, met de convoyen te
Smirna waaren geweest, van dewelke men niet zoude konnen zeggen zulks gehoord
te hebben. Maar dat ik geloofde dat de eerste grond tot dit gerucht te Livorno was
gelegd, daar ik veele redenvoeringen omtrent die zaaken had bygewoond, by welke
gelegentheid ik altyd de zyde des Princen van Orange had voorgestaan, en mogelyk
wat te sterk (na de zin van eenige) aan die lyn getrokken. Waaruit dan, met behulp
der gelykheid van naam, of door onkunde of door kwaadaardigheid ongetwyfeld dit
gevoelen gesprooten zoude wezen, etc.

[De scepsis blijft bestaan]
‘k Had heel veel vermogen + by den gemelden heer, en, hoewel hy my zeyde dat hy
geloof aan myne woorden gaf en dat hy my derhalven voortaan met andere oogen
zoude aanzien, kond ik bemerken dat er noch een twyfeling in hem overbleef, want
hy verzogt my heel ernstelyk, dat ik hem doch niet wilde misleyden. Zeggende wyders
dat ik groote redenen aan een yder had gegeven om het zelve gevoelen van my te
hebben, zo ter oorzaak van myne driftigheid + ten opzichte van het Huys van Orange,
als omdat ik alle onderneeming zo licht stelde, + reyzende in myne eenigheid
luchthertig, zonder eenige zwaarigheid te maaken. Waaruit men dan besloot dat ik,
noch jonger van jaaren en derhalven onbedachter zynde, lichtelyk zulk een aanslag
ter hand zoude hebben derven neemen, met byvoeging eyndelyk dat den heer
ambassadeur Justinus Coljers zelve daarover aan hem had geschreeven, en dat hy, +
heer consul, als een minster + van den Hollandschen staat, verscheyde omzichtige +
gedachten ten dien opzichte had gehad. Zie daar hoe het zich met deze twee heeren
toedroeg.
Wat myne andere goede vrienden belangd, de meeste bleeven halssterrig en lieten
zich met geene redenen ontwringen ‘tgeen zy eenmaal zo verkeerdelyk hadden
+
+
+
+
+
+
+
+

aannemelijke
Bedoeld is de Turkse sultan.
krediet
hartstochtelijke aanhankelijkheid
als gemakkelijk taxeerde
Versta: hijzelf.
als een overheidsdienaar
voorzichtig-wantrouwige
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opgevat, gelyk doch gemeenlyk d’averegtsche gevoelens niet lichtelyk zyn uit te
roeyen.

[De auteur gaat over tot openlijke actie om zijn naam te zuiveren]
Ondertusschen was ik het onderwerp van de dagelyksche redenvoeringen geworden:
dan wierd ermede geschertst (te weten van my en degeenen die myne zyde hielden)
dan het tegendeel met allen yver beweerd. Kortom het liep zo hoog, dat ik opentlyk
zeyde, dat alwie staande dorst houden dat ik die Cornelis de Bruin was die den
raadpensionaris De Wit had aangerand, ik denzelven voor geen eerlyk man hield, en
dat ik my ook gevoelig zoude toonen omtrent dengeen die my daar verder mede zogt
te bekladden –– zonder ymand te ontzien, hy mogt dan wezen wie hy wilde. En
inderdaad, indien het my meerder was voorgekomen, daar waar een kwaad eynde
van te verwachten geweest.

[Dezelfde geruchten blijken ook in Italië de ronde te hebben gedaan]
Doch het bleef niet by ‘tgeen my hierover te Smirna was wedervaaren. Want weinig
weeken na myn komst te Venetien (werwaarts ik my van Smirna vervoegde, gelyk
zo aanstonds gezegd zal worden) en wanneer ik er niet meer aan gedacht +, gebeurde
het dat ik – met

+ Versta: dacht.
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zeekeren heer (mynen vaderlander + en goeden vriend) in redenen geraakende, en
onder anderen gesprooken werdende van dat men zomtyds aangezien word voor
dengeenen die men niet is – het gemelde geval aan denzelven als yts zeldzaams
verhaalde, voerde hy my aanstonds tegemoet dat hier ook die praat van my ging. Dat
hy zelve my altyd daarvoor had aangezien (alzo men het hem, terstond op myne
komst, als vaste waarheid had ingeprent) en dat ik wel verzeekerd mogt wezen dat
alle degeenen die my kenden, het zelve gevoelen van my hadden.

[Een officieel bewijs van goed gedrag biedt uitkomst]
Ik stond verbaast en begon omzichtige gedagten te krygen. + Want, hebbende zoveel
tyds in Italien versleeten en derhalven weetende dat ik daar, by zeekere voorvallen,
meerder gevaar te verwachten had als onder het gebied van den Grooten Heer, nam
ik het besluit van een attestatie uit myne geboorteplaats te doen overkomen, teneynde
het tegendeel te konnen bewyzen. Welke, na weinig weeken ontfangen en aan alle
myne vrienden te Venetien vertoond hebbende, verdween dit verkeerd gevoelen, en
trachtende my ook elders daarvan te zuyveren, stuurde ik een afschrift daaraf na
Smirna aan de heeren den consul Van Dam en Giacomo de Bucquoy, welke my na
verloop van eenige maanden overschreeven + dat men na myn vertrek aldaar nog in
de zelve gedagten was geweest, niettegenstaande ‘tgeen ik tot beweering myner
onnozelheid + te berde had gebracht. Doch dat het vertoonen van het getuygschrift
– ‘tgeen door den laatstgenoemden heer in een vol gezelschap was geschied, daar
men by geval over die zaak redeneerde – die averechtsche waan uit de gemoederen
had verbannen.

[Slotsom van de auteur inzake deze persoonsverwisseling]
Aldus had ik omtrent de negen jaaren gegaan voor een persoon met wien ik alleen
gemeenschap van naam, doch – God zy gedankt! – nooit van daad gehad heb. Zynde
dat gevoelen ook zelfs overgebleeven in verscheydene van myne landsgenooten, die
voor de tyd van ’t ontdekken van dit gerucht tot Smirna my gekend hadden en aldaar
van die gedagten waaren ingenomen geweest, van welke ik noch onlangs tot
Amsterdam eenige heb moeten disabuseeren, + die my ronduit verklaarden dat zy my
voor dien man hielden.

+
+
+
+
+

landgenoot
Ik was onthutst en begon steeds meer op mijn hoede te raken.
schriftelijk mededeelden
onschuld
uit hun dwaling helpen, de ogen openen (Fr. désabuser)
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LXXVIIe Hoofdstuk.
Vertrek van Smirna na Venetien. Gebruyk van de quarantaine te
houden omtrent degeenen die uit de Levant komen. Gelegentheid van
het lazaretto, enz.
[Vertrek van Ismir naar Venetië]
Niettegenstaande de vermaakelykheden welk ik zo met de jacht als anders + nu weder
te Smirna genoot – hebbende eenige kooplieden van onze natie, om daarvan
bekwaamer het vermaak te neemen, ten dien eynde een expres gebouw of huys
getimmerd tot Haselaar (alhier op No 204 afgeschetst) in ‘twelke dezelve verscheyde
schoone gemakken + en kamers hebben, en een stal wel van 30 paarden, en rondom
beslooten met een muur, door welkers opening het huys, als verbeeld is, zich zeer
cierlyk vertoond – besloot ik echter wederom na Italien te keeren, nadat + een
geruymen tyd gehuysvest geweest was by den heer Giacomo de Bucquoy, die de
tafel hield + met de heeren Benedicto Gluk en Guilgelmo Slaars, altemaal kooplieden
van de Hollandsche natie, alwaar de thesaurier Giacomo vander Merkt mede
woonachtig was. Middelerwyl + altyd vrye toegang my gegeven zynde aan de tafel
van den heer consul Van Dam, en ten allen tyde, als ’t my beliefde, ook by de gemelde
heeren, uitsteekende liefhebbers van de jacht en visschery.[BA/195]

Haselaar

Het besluit dan tot myn vertrek genomen zynde, oordeelde ik best te zyn my te
bedienen van het aldaar leggende convoy, van hetwelke een schip na Venetien was
verordend, genaamt de ‘Juffrou Anna’ en gecommandeerd door den capiteyn Jan de
Vogel. Ik nam dan, na een verblyf van omtrent zestien maanden, afscheid van den
heer consul Van Dam, de gemelde heeren en verdere goede vrienden, en kwam een
+
+
+
+
+

anderszins
vertrekken
Versta: nadat ik.
een gemeenschappelijk huishouden voerde
ondertussen
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weinig na middernacht aan boord, ter oorzaak dat ik heel laat met de chaloep + van
Smirna was vertrokken.

Vertrek van Smirna; Caraborneo; Scio; Ipsera; Negroponte; Andréa
’s Morgens den 25sten october van het jaar 1684 lichtte het oorlogschip ‘Elswoud’,
daar commandeur op was den heer Gerrit vander Dussen, zyn anker, die wy aanstonds
volgden. Omtrent twee uuren na den middag kreegen wy stilte en tegenwind,
weshalven wy tot des avonds toe moesten laveeren, wanneer + den commandeur een
schoot deed en vuur opstak, tot teeken dat men gezamentlyk met hem het anker zoude
laaten vallen, gelyk geschiedde.
Den 26sten ’s morgens met den dageraad wierd het weder gelicht en vertrokken
ook de vyf andere schepen van het kasteel[BA/196] welke omtrent acht uuren by ons
kwamen, laveerende wy wyders gezamenderhand, met de noordewind, tot des
middernachts, passeerende ondertusschen Caraborneo + en het eyland Scio. +
Den 27sten met den morgenstond waaren al drie van de schepen uit ons gezicht
gezeyld. Omtrent drie uuren passeerden wy het eyland Ipsera. + Voor den avond
wachteden ons den commandeur met de vyf andere schepen in, zynde het toenmaals
zeer leelyk weer, vermengd met regen, donder en bliksem. Dezen nacht lieten wy
het meest dryven, vermits wy het gat tusschen Negroponte en Andréa + niet dorsten
doorzeylen.

Sea; Isola Longa; Bella Pola; Caravi; Capo Angelo; Cerigo
Den 28sten ‘s morgens hadden wy het zelve weer en was het zo donker, dat wy geen
land konden bekennen. Omtrent den middag kwamen wy tusschen Negroponte en
Andréa, daar wy met een braave oostewind doorzeylden. ’t Gezicht hiervan verbeeld
zich op No 205. ’t Gebergte van Negroponte is aangewezen met de letter A.

Negroponte e Andrea

Des avonds passeerden wy tusschen Sea en
+
+
+
+
+
+

sloep
toen
Karaburun.
Khios.
Psara.
De zee-engte tussen het vasteland van Euboia en het eiland Andros.
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Isola Longa, + hebbende wyders den 29sten met den dag Bella Pola + agter, en Caravi
+
benevens ons. Op den middag passeerden wy met een braave voor-de-wind tusschen
Capo Angelo en Cerigo door, + welke plaatzen ik mede, in het doorzeylen, afteekende,
gelyk ze zich vertoonen op No 206, zynde Capo Angelo aangewezen met de letter C
en Cerigo met D.

Capo d’Angelo e Cerigo

Capo Matapan
Aldus kwamen wy in de Adriatische Zee, + hebbende met den avond Capo Matapan
+
benevens ons, wanneer + na weinig tyds alle de schepen door een vervaarlyke storm
die ons hier ter plaatze overviel, van malkander en uit ons gezicht geraakten.
Den 30sten ’s morgens zagen wy er ook geene meer, ‘twelk een ongemeene vrees
veroorzaakte. Ik wenschte my toen wel op een oorlogschip, maar vermits er tot
Smirna gezegd was dat wy tot aan de Golf van Venetien verzeld zouden werden, had
ik my op het koopvaardyschip begeven. Vroeg in den morgenstond zagen wy een
zeyl achter ons, zonder echter te konnen bekennen of het vriend of vyand was.
Wy hielden onze koers na Zanten, + waayende de wind heel sterk uit den
oostzuidoosten, verzeld met regen, zwaaren donder, en bliksem. Omtrent tien uuren
kwam het gemelde schip (‘tgeen wy inwachteden, meenende dat het de commandeur
was) by ons en bevonden wy het een van onze koopvaardyschepen, de ‘Geertruyd’
genaamd, te zyn. Wy riepen den capiteyn toe, dat de commandeur geordonneerd had
– in geval ymand door storm of anderzints mogt komen af te dwaalen – dat hy te
Zanten zoude inloopen en tweemaal vier-en-twintig uuren aldaar blyven leggen, dat
+
hy hem zoude komen afhaalen. De gemelde capiteyn had zich geerne met zyn

+
+
+
+
+
+
+
+
+

De eilanden Kea en Idhra.
Het eiland Parapola.
Het eiland Karavi.
Tussen Kaap Malea (op de oostelijke landtong van de Peloponnesos) en het eiland Kithira
door.
Bedoeld is de Ionische Zee.
Kaap Tainaron op de middelste landtong van de Peloponnesos.
toen
Zakinthos.
totdat
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chaloep aan ons schip laaten zetten, maar het konde door de harde wind en holle zee
niet geschieden, weshalven hy na Zanten zeylde.
Wy ondertusschen beslooten het met de gewenschte wind, die wy kort daarna
kreegen, voort te zetten en ons met de convoyer niet meer te bemoeyen, staken dan
de vlag op en gaven een schoot tot afscheid, waarmede hy ons van gelyken bedankte.

Stravali; Cefalonia; Pachsu; Corfou; Fanu; Savaceno
Kort na den middag, zynde nu de cours regt op de Golf aan gesteld, passeerden wy
Stravali, een lang stuk lands ‘tgeen voor het gebergte van Morea + legd, en zich
vertoond op No 207. Hier is een klooster, daar geschut op legd.

Stravali

Met den avond passeerden wy Zanten. Dezen nacht hadden wy zwaaren regen en
stilde de wind, die wat westelyker liep.
Den 31sten met den dag hadden wy Cefalonia + nevens ons, kreegen weder een
braave koelte uit den zuyden, en passeerden met den avond Pachsu. + Den eersten
november, na den middag, kreegen wy Corfou ter zyde van ons, en kwamen omtrent
den avond nevens het eyland Fanu, leggende voor de Golf van Venetien. + Hier zagen
wy het land van Corfou verre van ons, vertoonende zich als verscheyde eylanden,
hoewel ze altemaal aan malkanderen vast zyn.
Omtrent middernacht zagen wy een zeyl dicht nevens ons, ‘tgeen een vuur ophad.
Wy lieten derhalven aanstonds mede een vuur opzetten en, denkende dat het eenige
vyand mogt zyn, bereydden ons met alle spoed tot tegenweer. Aldus dreeven wy, in
groote stilte, + dicht by malkander omtrent een uur tyds, wanneer + het schip van ons
afweek en de cours uit de Golf + zettede. Ondertusschen kreegen wy weder onze
voorige wind die ons den tweeden der genoemde maand november met den
morgenstond aan de Golf bracht, alwaar een eylandje legd, Savaceno geheeten. Hier
zagen wy weder een zeyl, stellende de cours mede uit de Golf. Wy hadden hier de
vaste kust in ons gezicht, en meest regen die in den laaten avond met harden wind
zodaanig toenam, dat wy tot middernacht in een zwaaren storm voortzeylden, wanneer
wy bystaaken, + uit vrees van de klippen die hier met menigte in de Golf leggen.
+
+
+
+
+
+
+
+

De Peloponnesos.
Kefallinia.
Paxoi.
Bedoeld is de Adriatische Zee.
windstilte
toen
Bedoeld is: de Adriatische Zee uit.
toen wij dichter bij de wind gingen zeilen (om bij te draaien)
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Na weinig tyds, terwyl wy het aldus in de duysternis lieten dryven, stilde de wind
en kreegen wy een weinig licht van de maan.

Capo Monte S. Angelo; Caetsia; Pomo
Den 3den ‘s morgens begon het weer op te helderen, doch wy hadden meest in de
wind en passeerden Capo Monte S. Angelo, + laatende het na middernacht meest
dryven, teneynde niet omtrent de eylanden te geraaken, waarvan wy er een in ‘t
gezicht kreegen, Caetsia geheeten.
Den 4den met den morgenstond bevonden wy ons omtrent een menigte van eylanden,
+
welke wy altemaal ter rechterhand lieten leggen terwyl + met een gewenschte wind
onze cours vervolgden. Middelerwyl kreegen wy twee zeylen in ’t oog die wy voor
vaartuygen van het land + aanzagen, gelyk wy ook bevonden dat ze waaren. Met den
avond passeerden wy de klip Pomo, die de laatste van alle de eylanden is en
verscheydene eylandjes omtrent zich heeft, gelyk er by de klip, in de printverbeelding
op No 208 werd aangewezen.

Pomo

Als men dezelve eerst in ’t gezicht krygd, vertoond ze zich in de gedaante van een
schip, daar ze (door onkundigen) lichtelyk voor aangezien zoude konnen werden.
Dezen nacht hadden wy in de wind.

[Moeizame tocht over de Adriatische Zee]
Den 5den met den morgenstond kreegen wy stil weeder en zagen het land van Verona
+
aan de slinkerzyde benevens ons, ‘tgeen zich geheel hoog en vol sneeuw opdoed.
Des nagts hadden wy het zelve weer.

+ Bedoeld is de Testa del Gargano, de uitstulping boven de hak van Italië, met daarop het
plaatsje Monte S. Angelo.
+ Bedoeld zijn de eilanden voor de kuststreek tuusen Split en Dubrovnik.
+ Versta: terwijl wij
+ Bedoeld zijn Italiaanse schepen.
+ Een vergissing van De Bruyn. Verona ligt in Noord-Italië. Hij bedoelde wellicht Pescara.
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’s Morgens den 6den was de wind zuydoost en zagen wy de Slavonische kust zich
nevens ons heenstrekken, welke met veele eylanden verzeld is. + Aan d’andere zyde
waaren wy op de streek van de stad Ravenna, waar omtrent zich een rond bergje
vertoond in de gedaante van een klip, hoewel het aan het vasteland gehegt is. Thans
bevonden wy ongevaar vier-en-dertig Italiaansche mylen van Venetien te zyn. + ’s
Nagts hadden wy meest in de wind en stil weer.
Den 7den weinig voor den dag kreegen wy weder de zuydooste wind, die met den
morgenstond zodaanig wakkerde, dat wy genoodzaakt waaren de meeste zeylen in
te neemen. Want het woey een volkomen storm die tot by den middag aanhield,
wanneer de wind wat begon te minderen. Doch in ’t kort kreegen wy nogmaals het
zelve weer, en omtrent den avond weder verandering, hebbende dezen dag meest
bygesteeken, teneynde niet in het naauw aan het land te vervallen. Des nagts hadden
wy goed weer.
Den 8sten met het krieken van den dag bevonden wy ons omtrent de plaats die wy
des avonds hadden verlaaten. Op den middag hadden wy Citta Nova of de ‘Nieuwe
Stad’ ten noordoosten, en omtrent den avond weder onstuymig weer, zulks dat wy
genoodzaakt waaren by te leggen. ’s Nagts ten drie uuren vervolgenden wy weder
onze cours.
Den 9den was het heel stil en bevonden wy met zonnenopgang ter plaatze daar wy
’s avonds tevooren begonden by te steeken, dryvende dezen dag in stilte. ’s Avonds
kwam er een koeltje ‘tgeen ons zodaanig deed vorderen, dat wy des nagts weder
moesten bysteeken, tot ten drie uuren.

[Komst tot voor de lagune van Venetië]
Den 10den met den dageraad hadden wy een gewenschte wind, die ons omtrent drie
uuren voor den middag in het gezicht van Venetien bracht, tot voor het naauw of het
gat, daar wy een kleyn Engelsch scheepje zagen inzeylen. Lang hielden wy ’t hier
voor, op hoop van met de barken of lootzen afgehaald te worden, doch vermits het
niet geschiedde, waaren wy genoodzaakt het anker in de grond te werpen, leggende
op negen vademen waters. Omtrent drie uuren na den middag deeden wy een schoot
en lieten een sjouw + waayen om afgehaald te werden, doch vernamen niemand.

[Het schip heeft in het zicht van de haven alsnog een hevige storm te
doorstaan]
Ondertusschen begon de wind geweldig op te steeken en het water, door de ondiepte,
zo hol te schieten, dat wy op een schrikkelyke wyze voor ons anker lagen te ryen,
zulks dat ons galjoen meestentyd de neus onderhaalde.

+ Bedoeld is de groep eilanden voor de Illyrische kust ten zuiden van Istrië.
+ Ongeveer 63 km.
+ Een gedeeltelijk opgerolde vlag die gehesen wordt om enigerlei assistentie te vragen.
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Hierby overviel ons ook de nagt, die door het onstuymig weer heel donker was. Dus
scheen het alleenlyk te hangen aan het houden van de ankertouwen, welke wy – door
het kraaken van het schip, veroorzaakt door het afgryselyk op en neder schokken –
al ettelyke maalen meenden gebrooken te zyn.
In deze algemeene benaauwdheid, en terwyl wy geen andere staat maakten als dat
er van negentig zielen, die er in ’t schip waaren, geen een af zoude komen, gelyk
ook zeekerlyk gebeurd zoude hebben indien de touwen ons hadden begeeven (daar
wy, zittende met ons vieren in de kajuit malkanderen heel deerlyk aan te zien zonder
het hoofd er buyten te durven steeken, t’elkens na lieten verneemen) beliefde het
God dat de wind omtrent twee uuren na middernagt begon af te neemen, tot zoverre,
dat wy des morgens den 11den goed weder hadden.
Thans deeden wy verscheydene schooten met scherp, teneynde men ons mogt
komen afhaalen. Omtrent negen uuren kwam er een bark aanzetten, met berigt dat
ze ons onmogelyk konden binnenlootzen, dewyl er maar vyftien voeten water in het
gat was en ons schip achttien voeten diep ging. Wy verzeylden dan tot voor het gat
van Malomocco, daar wy op tien vademen waters ten anker gingen leggen, welhaast
verzeld door twee Engelsche schepen die zich nevens ons plaatsten.
Den 12den lieten wy weder een sjouw waayen en deeden eenige schooten, doch
vermits de wind nochmaals te sterk was, kwamen de lootzen niet voor des
anderendaags. Wy zeylden dan na het gat, ‘tgeen wy een-en-twintig voeten diep
bevonden en, hebbende zich zeven barken, yder met tien man voorzien, aan ons
vastgehegt, wierden wy binnen de haven geroeyd, verheugd dat ik my, na zoveel
omzwervens, eyndelyk weder in het gebied der Christenen bevond.

Komst te Venetien
Zohaast als het anker gevallen was, lieten wy ons aanstonds met de chaloep na de
stad roeyen, in het bywezen van een alsante of ‘deurwaarder’ die met zyne gondel
gestadig omtrent ons bleef. Na een uur roeyens aan de stad gekomen, trad de capiteyn
alleen te land, en in het Huys van de Gezondheyd, daar hy zyne brieven overgaf,
terwyl wy aan de waterkant stonden te wachten, afgezonderd van de ingezetenen die
rondom ons stonden, uit vrees van de pestziekte.

Gebruyk van de quarantaine te houden omtrent degeenen die uit de Levant
komen
’t Is een gebruyk omtrent alle degeenen die uit de Levant komen, dat ze alvoorens
voet in de stad te mogen zetten, veertig dagen in het lazareth moeten blyven; ‘tgeen
men noemd ‘de quarantaine houden’. De brieven overgeleverd zynde, wierden wy
weder op de zelve wyze met den alsante na het schip gebracht, daar ik geerne de
prattica in gehouden zoude hebben, + doch het mogt niet geschieden. Echter kreegen
wy noch (door een voorspraak) de gunst, dat de dagen die wy in het schip hadden
+ terwijl ik graag het verlof tot binnenlopen in mijn bezit zou hebben gehad
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gelegen, mede voor leg-dagen wierden gereekend, zulks dat wy ons maar heel weynig
tyds in het lazareth onthielden, dewyl het gantsche getal toenmaals op een-en-twintig
dagen was gesteld, waarvan wy er zestien in het schip lagen. Want eer nam onze
quarantaine geen aanvang. Maar zo men geen gezondheidsbrieven uit de Levant
medebrengt, en dat de pest is ter plaatze daar men vandaan komt, moet men er veertig
dagen verblyven, gelyk ook alle de goederen die men oordeeld, dat eenige besmetting
zoude konnen overzetten. En byaldien + het komt te gebeuren dat er middelerwyl
eenige ziekte ontstaat onder degeenen die deze quarantaine houden, worden de
gemelde veertig dagen verdubbeld en tot een getal van tagtig gebracht. Kortom ’t is
een zeer ongemaklyk ding, en ’t verdrietigste dat ymand, na d’ongemakken van de
zee te hebben moeten uitstaan, zoude konnen overkomen.

+ in het geval dat
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Gelegenheid van het lazareth
Wat het lazareth belangd, ’t is een gebouw, rondom in ’t water gelegen, omvangen
met een muur, en met veele gemeene + vertrekken voorzien, gelyk ook met eenige
andere die byzonderlyk afgeslooten worden. Want die byvoorbeeld hunne quarantaine
op een dag vier à vyf + volbracht hebben, mogen geene gemeenschap houden + met
degeene die daar nog langer moeten verblyven, of zy zouden zich tot het zelve verblyf
verbinden.
Byaldien ook ymand hier door een vriend bezocht word, vermag dezelve niet by
hem te naderen, maar is gehouden eenige schreeden van hem af te blyven, ten welken
eynde altyd een wachter by de hand is die er naauwe achting op geeft. Want zo hy
hem kwam aan te raaken, zoude hy de zelve quarantaine moeten uithouden, die, na
de gelegentheid van zaaken zo lang of zo kort is als het den heeren van de gezondheid
beliefd.
Men doed zich hier de spys en ‘tgeen men vorder tot onderhoud des levens van
nooden heeft, uit de stad brengen, ‘tgeen men in de gemelde vertrekken bereyd zoals
’t een yder wel gevald, en nadat de quarantaine volbracht is, werd men met gondels
of andere kleyne vaartuygen afgehaald.

LXXVIIIe Hoofdstuk.
Komst binnen Venetien. Vermaakelyke vaart na Padua. Schoone
stukken van den schilder Bassan te Bassano. Zwaare hagelsteenen te
Venetien gevallen. Vreemde gedaante van het beesje gerbo, enz.
Komst binnen Venetien
Den 19den december, wanneer onze quarantaine geeyndigd was, wierd ik (benevens
een vriend die mede van Smirna was gekomen) door een deurwaarder, gelyk hiervoor
gezegd is, uit het lazareth afgehaald en met een gondel te Venetien gebracht, alwaar
ik my een tydlang meende te onthouden, met het oogmerk van er my verder in de
schilderkonst te oeffenen.
Ik had het geluk van een der voornaamste meesters dezer eeuw t’ontmoeten,
geboortig van Munchen in Duytsland, en Carlo Loth geheeten. Een man, hoewel in
de zestig jaaren oud, die nog in de volle fleur van zyne konst was, fris en sterk van
lighaam, en van een zeer vermaakelyke omgang. Hy had zich van der jeugd af in
Italien (doch meest te Venetien) opgehouden, daar hy in zonderlinge + achting was.
Deze deelde my uit een loutere genegentheid mede, alles ‘tgeen ik hem verzocht, en
+
+
+
+

eenvoudige
op 4 à 5 dagen na
omgang hebben
bijzondere
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gaf my zo veel opening in de schilderkunst, dat ik gaarne wil bekennen een eeuwige
verplichting aan hem te hebben.
Deze oeffening hield my echter zodaanig niet bezig, of ik nam myne uitspanningen,
en bezichtigde het voornaamste in en omtrent Venetien. Van het eerste, als te wel
bekend zynde, zal ik niet spreeken, en alleenlyk yts van het ander aanroeren.

Vermaakelyke vaart na Padua
Onder het vermaakelykste waarmede zich een vreemdeling kan verlustigen, moet
men de stad Padua gaan bezichtigen, welke nog achttien Italiaansche mylen + van
Venetien word gereekend. Men vaart daarheen van Foreno, een uur roeyens van de
laatstgenoemde stad aan het vasteland gelegen, langs de rivier de Brente welke zich
byzonder lustig opdoed, ter oorzaak van de dorpen die op desselfs oever leggen, doch
voornamentlyk wegens de meenigvuldige paleyzen en hofsteeden die zich ter
wederzyde vertoonen. Men heeft hier, ten opzichte van deze vaart,

+ Ruim 33 km.
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een kleyne verbeelding van Holland. Want men kan er zo wel met de lyn langs
opgetrokken werden als men aldaar met de trek- of jaagschuyten doed. Ook bevaart
men ze doorgaans met de gondel, en werden beyde deze manieren dagelyks gebruykt,
behalven dat de ryweg daarbenevens met de zelve aangenaamheden verzeld is.

Schoone stukken van den schilder Bassan te Bassano
Ik onthield my ook eenige maanden te Bassano, een gemeene dagreys van Venetien
gelegen, alleenlyk om myne lust te voldoen in het bezichtigen der werken van dien
wydberoemden schilder Bassan. Want om zyne geboorteplaats te vereeren heeft hy
er stukken gemaakt, daar geen ander van zyn maakzel, hoe hoog ook elders in waarde
gehouden, by mogen haalen.
Van deze zyn er twee, in twee byzondere kapellen, dienende tot altaarstukken,
welke in zodaanig een achting werden gehouden, dat ze met deuren van yzere tralien
(daar men ze door beziet) beslooten zyn. ’t Voornaamste is de verbeelding van des
Zaligmaakers geboorte. Maar het fraayste ‘tgeen men oordeeld van hem te vinden
te zyn, en men – onbeslooten – in een andere kerk kan bezichtigen, is een stuk
verbeeldende de hemelvaart Christi, daar de apostelen hem met verwondering en
verbaastheid naoogen.
Wat de stad Bassano belangd, zy legd zeer vermaakelyk, strekkende zich langs
de rivier de Brente, ‘twelk my gelegentheid gaf om er verscheydene aangenaame
gezichten op ’t papier te brengen.

Zwaare hagelsteenen, te Venetien gevallen
’t Geen ik hier gaa verhaalen, zal eenige die wat wonderlyk philosopheeren +, buyten
twyffel ongelooflyk voorkomen. Ondertusschen kan ik verzeekeren dat het waarachtig
is, en dat ik het met eygen oogen heb gezien.
Den 4den july 1686 ’s namiddags ten drie uuren onstond te Venetien heel schielyk
een groot onweer, vermengd met zwaare regen en gestadige donder, en zulke
vervaarlyke hagelsteenen, dat ze aan de zyde daar de wind vandaan kwam meest alle
de glazen der huyzen insloegen. Onder anderen waaren er twee gevallen op de
voorplaats van het huys daar ik my onthield,, welke ik tot gedachtenis aftekende,
zynde derzelver gedaante en grootte als ze zich op No 209 vertoonen. ’t Gewicht van
yder bevond ik by de vier onçen. +

+ die geneigd zijn de waarheid te ontkennen
+ Ca. 85 gram.
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Grandine

Ondertusschen waaren ze nogal vry wat versmolten, want ik dorst er niet omtrent
komen voordat het onweer over was. Men verhaalde my ook, dat er een dicht by
onze wooning was gevallen die de grootte had van een gemeen menschenhoofd, en
(na gissing) omtrent de vier pond moest weegen. Doch deze heb ik niet gezien en ik
kan er derhalven met geen zeekerheid van spreeken.

[Een woestijnspringmuis]
Terwyl ik my alhier te Venetien onthield, wierd my een zeeker beesje vereerd, Gerbo
genaamd, en tot een present of geschenk uit Barbarien gebracht. Ik vond het byzonder
vreemd van gedaante, zynde het lighaam en de koleur op de wyze als een haas, gelyk
ook het hoofd en de ooren. De twee achterste pooten, daar het alleen op ging, waaren
ongemeen lang, en de twee voorste integendeel byzonder kort, hebbende vooraan
yts als een handje daar het de spys mede nam op de manier als d’eekhoorns of d’aapen.
De staart was heel lang, en aan het eynde wit en zwart gevlakt + ’t Afbeeldzel vertoond
zich op No 210.

+ gevlekt
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Gerbo

Na eenigen tyd kwam het te sterven, weshalven ik het opzettede om het aldus te
konnen bewaaren. Doch ik bevond na een wyl, dat het door de myt was vergaan;
zulks dat ik niets als het gebeente heb overgehouden.
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LXXIXe Hoofdstuk.
Vertrek van Venetien, en wederkomst in ’s Gravenhage.
Vertrek van Venetien; Padua; Vincenza; Verona; Tioesa; Rodrego; Trente;
[Bolsan]
Na een verblyf van weinig minder als acht jaaren te Venetien gehouden te hebben,
besloot ik, vermoeid van zo veel omzwervens, weder na myn vaderland te keeren,
en vertrok derhalven den 7den october van het jaar 1692 op + Sufina, een vlek aan het
vasteland en omtrent een uur van Venetien gelegen, + van waar ik na Padua reed,
daar ik des nagts verbleef.
Den 8sten kwam ik te Vincenza, alwaar my, terwyl ik ’t aanmerklykste van de stad
ging bezichtigen, veele fraajigheden van de schilderkonst voor kwamen. Hierdoor
loopt een braave rivier heen. Vervolgens toog ik op Verona, daar mede veele
konststukken gezien werden. Door deze stad stroomd ook een fraaye rivier, welke
veele aangenaame gezichten aan het oog beschikt. Van hier passeerd men de rivier
Ladice, en vervolgens Tioesa, een fortres der Venetiaanen, van waar men zich na de
stad Rodrego + vervoegd.
Den 15den kwam ik tot Trente, ‘tgeen zich heel aangenaam opdoed, ter oorzaak
dat de stad aan d’eene zyde bergachtig opwaarts gaat. Aan de andere zyde loopt de
rivier. Hier ziet men in de vest veele harten loopen. + Vervolgens komt men aan de
stad Bolsan, + waar omtrent zich verscheydene kasteelen langs de wegen, op de
spitzen der bergen vertoonden.

Hensbroek; Sjermits; Munchen; Augsburg
Van daar vervoegde ik my na Hensbroek, + alwaar ik in de kerk der franciscaanen
de twintig keyzers en acht keyzerinnen, die zeer wel gemaakt zyn en veel meer als
van levensgrootte, ging bezichtigen. Men ziet er mede het goude dak, ‘tgeen wel niet
groot maar van massyf goud is, en van zeer groote en hooge waarde gehouden word.
Deze stad is uitstekend sterk, zynde tusschen heel hoog gebergte gelegen ‘tgeen haar
als tot een muur verstrekt en onwinbaar geacht doed zyn. Weshalven zy voor de beste
plaats werd gehouden die de keyzer in zyn gebied heeft.
Vervolgens trekt men voorby de fortres Sjermits, + een uitstekend sterke vesting,
en heel hoog bovenop het gebergte gelegen, daar men onderaardsche hoolen in
gegraven heeft om uitvallen te konnen doen.
+
+
+
+
+
+
+

naar
Fusina.
Rovereto.
Hier ziet men veel herten lopen over de (wandelplaats-)wallen.
Bolzano.
Innsbruck.
Scharnitz.
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Den 20sten kwam ik te Munchen, de hoofdstad van het hertogdom Beyeren, daar
ik eenige dagen verbleef en er ondertusschen het voornaamste ging bezichtigen,
onder anderen ook het paleys van den keurvorst, ‘tgeen van een treffelyke bouwkunde
en uitstekend groot is.
Thans begaf ik my na Augsburg, welke stad heel aangenaam in een vlakte gelegen
is. Hier heeft men een beroemd raadhuys en een heel geestig + gemaakte inlaating
aan de poort, bestaande in verscheydene bruggen en deuren welke, als er ymand
doorgaat, zich op een ongemeene manier vanzelfs weder toesluyten.

Donawert; Wytssenburg; [Swalbag]; Nystad; Kitzingen; Wirtsburg;
Frankfurt
Vervolgens passeerde ik Donawert, Wytssenburg en Swalbag, + en kwam den eersten
november te Neurenberg, alwaar ik (om eenig goed van Venetien af te wachten)
genoodzaakt was my dertig dagen op te houden. Deze plaats is van een tamelyke
grootte en heeft veele wel gebouwde huyzen; rondomheen een redelyk hooge wal,
voorzien met veele braave toorns en een diepe graft. Het kasteel legd op een hoogte
of berg, bestaande meestendeel uit levende rots.
Den eersten december vertrok ik weder van daar, en nam myn weg over Nystad,
Kitzingen en Wirtsburg, + waar benevens de rivier de

+ vernuftig
+ Donauwörth, Weissenburg en Schwabach.
+ Neustadt, Kitzingen en Würzburg.
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Main heen loopt, daar wy des morgens overtoogen, komende wyders den 6den tot
Frankfort.

Ments; Hooghem; Cassel; Bacherach; S. Goar; Coblens; Bon; Keulen
Thans kreegen wy groote koude en het begon zodanig te vriezen, dat wy den Ryn
niet konden passeeren, weshalven wy (alzo ik nu twee heeren by my had gekreegen)
tot Ments + een koets namen en den 8sten omtrent den middag vertrokken, passeerende
Hooghem + en Cassel, waar omtrent men over de rivier word gezet. Hier namen wy
een kleyne bark om na Keulen te gaan.
Den Ryn afkomende, zagen wy verscheydene plaatzen die door den oorlog
t’eenemaal verwoest laagen, als Bacherach + (‘twelk van geen mensch bewoond
wierd) en eenige andere. Te S. Goar of S. Gewer gekomen, zagen wy aldaar een
schoone fortres. Vervolgens geraakten wy aan de stad Coblents, welke aan de andere
zyde van den Ryn een uitsteekend sterk kasteel heeft.
Dezen dag, den 11den der maand, konden wy door den grooten overvloed van het
ys ‘tgeen den Ryn afdreef, niet doorkomen. Maar nog erger was het, dat de schipper
en zyne knegts de felle koude niet langer konden uitstaan, weshalven wy genoodzaakt
waaren de bark te verlaaten en ons (dewyl wy geen paarden konden bekomen) te
voet na Bon te begeven, daar wy maar vyf uuren vandaan waaren. Hier zag ik dat
men weder eenige huyzen begon op te bouwen. Den 13den kwamen wy te Keulen,
alwaar ik genoodzaakt was omtrent drie maanden te verblyven.

Dusseldorp; Keyzerswaart; Wesel; Rees; Emmerik; Schenkenschans;
Aarnhem; Uytregt; Amsteldam; Wederkomst in ’s Gravenhage
Den 8sten maart 1693 vertrok ik weder van daar, den Ryn af na Amsteldam. Te
Dusseldorp gekomen, bezag ik aldaar een fraay paleys van den vorst van Nieuburg.
Vervolgens passeerden wy Keyzerswaard, + Wesel, Rees, Emmerik en
Schenkenschans, + komende wyders den 12den tot Aarnhem.
Den 13den toogen wy door Uytregt en kwamen den 14den tot Amsteldam, alwaar
my tot den 18den opgehouden hebbende, vervoegde ik my na ’s Gravenhage, myne
geboorteplaats. Daar ik den 19den der genoemde maand maart, ’s morgens ten zeven
uuren, aankwam, na een reys van omtrent negentien jaaren met zodaanig een geluk
volbracht te hebben, dat ik reeden had om God met de uiterste dankbaarheid daarvoor
te looven.
+
+
+
+
+

Mainz.
Hochheim (deze plaats ligt echter nog vóór Mainz).
Bacharach.
Kaiserswerth, even boven Düsseldorf gelegen.
De voormalige vesting Schenkenschans aan de Rijn, even ten zuidoosten van Millingen aan
de Rijn.
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Klooster der Georgianen, daar de cypres
gestaan soude hebben,
268
waarvan het kruys Christi gemaakt zoude
zijn
Klooster der Latijnsche geestelijkheyd
tot Bethlehem

276

Klooster te Jerusalem

293

Klooster de Madona

299

Klooster van S. Joris

ibid.

Klooster van S. Chrysostomo, op ’t
Eyland Cyprus

367
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Klooster van S. Chrysostomo, by wat
gelegendheyd het selve gesticht is

368

Klooster de La Pais, op ’t Eyland Cyprus 369
Klooster van S. Croce, of ’t Heylige
Kruys, op ’t Eyland Cyprus,
en desselfs bysonderheeden

375

Kluysenaar omtrent het klooster Hanobin 302
Koetsen die den Grooten Heer gebruykt 145
op de Jagt, beschreeven
Koleuren die de Christenen onder de
Turken mogen draagen

141

Kolom, waar aan Christus soude
gegeesseld sijn

43

Kolom van Marcianus

49

Kolom van de drie slangen

ibid.

Kolom, de verbrande

50

Kolom van Pompejus

55

Kolom van Pompejus tot Alexandrien

237

Kolom daar het vonnis van den Heyland 259
aangeplakt is geweest
Kolom, staande daar den Engel aan Maria 267
haar dood voorseyde
Kolom daar Christus het Vader Ons
leerde
Kolom waar aan de Zaligmaaker
gegeesseld is,
een stuk daarvan in Kapel der
verschijning

ibid.

286

Koophandel tot Smyrna

28

Koorn-schuuren van Joseph

189

Kosten, noodig tot de reys van ’t Heylige 294
Land
Kosten die men doen moet op de togt na 317
Nazareth en de Galileesche Zee
Kraamstoel met juweelen beset, tot
Florence

3

Krijgsmagt van den Grooten Heer

148

Kuyckens uyt te broeden, door middel
van oovens

221
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L
Lagrima di Napoli

11

Lampsaco

157

Larel, een dorp

299

Larnica, een dorp op ’t Eyland Cyprus

373

Latynsche inscriptien, tot Tadmor

345

Laudanum, hoe die te vergaderen

375

Lazareth tot Venetien, en desselvs
gelegentheyd

395

Leewin, schrikkelijk voorval van deselve
met haar spijsbesorgers,
2
tot Weenen
Liefdadigheyd der Turken

116

Londer, een seker soort van Turkse
scheepen

165

Lustige aankomst tot Constantinopolen 72
Lydda

254

Lykstaatsie van d’afgestorven Paus

8

M
Maagden Kasteel

72

Maanden van de Turken

119

Magneet-steen van een voet, tot Florence 2
Magnesia beschreeven

36

Mahomet, wie hy geweest is

81

Manassia, eertyds Magnesia

36

Manier om sig de teekenen der
Jerusalemsche reys op den arm
te doen setten

277

Mare Morto

180

Marmora beschreeven

70

Mastik-boomen op het Eyland Scio, en
hoe de mastik gemaakt werd

169
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Matarea

186

Mavremole, een klooster der Grieken

57

Meander

33

Medailje van Smyrna

23

Medalien

359-361

Meyr dat de dieren, in de Grotte del Cani 12
vergiftigd, geneest
Meles, een rivier daar Homerus by soude 25
gebooren zijn
Memphis

206

Micona, een Eyland, de geboorteplaats
van Helena

19

Middelpunt des werelds, naa ’t seggen
van de Oostersche Christenen

283

Migalis

38

Mildheyd van een Turks koopman
omtrent den armen, tot Kairo

220

Milo, een Eyland

18

Misslag der reysigers omtrent de coleuren
die de Christenen
141
onder de Turken moogen draagen
Misslag der reysigers omtrent de
gestudeerde Turken

143

Mitilene

160

Modin

269

Mola

14

Montagnia, eertyds Apamesa

62

Monte-Grego

16

Monte-Relle

12

Moskee of Kerk van S. Sophia
beschreeven

40

Moskee van Sultan Soliman, en Achmet 41
Moufti van de Turken, en wat sijn
bediening is

122

Moufti werd van den Grooten Heer
verkooren

ibid.

Moufti moet eerst een Kadilesquer
geweest hebben

123
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Moufti heeft geen gebied over de Imams 123
Moullak by de Turken, en wat sijn
bediening is

ibid.

Muezims, en haar bediening

ibid.

Muscadel-wyn, seer uytneemende, tot
Montefiascone

3

Muuren en toorns van Alexandrien

238

Muysen-eeter

163

N
Naald met hieroglyphische figuuren

238

Namas, of gebed der Turken

80

Nazareth

309

Nederstorting van een huys, tot Aleppo 329
Nicea beschreeven

61

Nicomedien beschreeven

62

Nicosia

371

Nijl, en desselfs oorspronk

224, etc

O
Oesters in steen veranderd

367

Oever daar Moses uit het water soude
getrokken zyn

190

Okmeidan

53

Olyfberg

267

Omar Bassa ongemeen sterk en wreed

248

Onderaardsche grafkelders omtrent
Sacara

200

Ongesonde lugt tot Alexandrette

364
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v

Ongeluk van een jonge Griek

89

Onreyne spysen by de Turken

121

Ontmoeting van den auteur tot Tyrus met 318
den Aga
Oorspronk van de fabel van Charon

190

Oorspronk van den naam van Kairo

207

Ordre omtrent de eet-waaren onder de
Turken

138

Orontes, de rivier

324

Overblyfzelen van eenige Kerken

12

Overblyfzelen der oudheden tot Delos

19

Overblyfzelen van Memphis

206

Overblyfzelen van ’t Paleys van Pharao 213
Overeenkomst van het land van Egypten 179
omtrent Damiaten
Oudheden van Pozzuoli

12

Oudheden tot Delos

19

Oudheden tot Ephesen

29 etc

Oudheden van Troyen

159

Oud Kairo

188

Oud Kasteel tot Smyrna

23

Oude steenen in ’t Kasteel van Ephesen 30
Oude steen in ’t Kasteel der Seven Toorns 76
Oude steenkens

361 en 362

P
Paardetuyg seer kostelyk tot Florencen

2

Paaschfeest der Turken

118

Paleys van Nero en Julius Caesar by
Pozzuoli

12

Paleys van Cleopatra

238

Paleys van Herodes

259
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Paleys van den ryken man

259

Patriarchale Kerk der Grieken tot
Constantinopolen

43

Patriarchen der Grieken

100

Patriarchen der Grieken, van wien tot die
waardigheyd verheven
ibid.
en door wat middelen
Patryzen, tamme, op het Eyland Scio

168

Paus, hoe die gedragen word om de
Heylige Poort te openen

4

Pera beschreeven

53

Perinthus, eertyds Heraclea

67

Pest tot Smyrna

22

Peuynhoopen van Rama

279

Pharaos steenhoop

205

Pharo van Messina

16

Pilaar van Pompejus

85

Pilaaren uit Noachs Ark

188

Pilaaren van uitnemende dikte tot
Ephesen

31

Pilau, dagelykse spys der Turken, en wat 133
die is
Piscine Mirabili

12

Plaats van Abrahams offerhande

257

Plaats daar de apostelen Maria wilden
begraaven

258

Plaats daar Judas syn Meester verried

260

Plaats daar Stephanus gesteenigd wierd 264
Plaats daar Judas sig verhing

266

Plaats daar Christus ten hemel gevaaren 267
is
Plaats daar Christus het Vader Ons leerde ibid.
Plaats daar Maria Elisabeth ging
besoeken

268

Plaats van de geboorte Christi

270 en 277

Plaats daar den herders de geboorte
Christi wierd verkondigd

274

Plaats van Elias geboorte

279
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Plaats daar Joseph verkoft wierd

315

Plegtigheden in het openen van de
Heylige Poort
en Jubel-jaar tot Romen

4

Plegtigheyd in het aanneemen van een
afvallige, tot het Turkse geloof

166

Poort, seer pragtig tot Nicea

62

Poort van S. Steven te Jerusalem

260

Porta Judiciosa van Jerusalem

259

Porto Palermo

167

Predikster tot Rome

10

Priesters der Grieken, de regulieren
mogen niet trouwen

102

Priesters der Grieken, de wereldse mogen 102
maar eene vrouw trouwen
Prinssen Eylanden

70

Processie seer kostelyk, uit de kerk van 6
Minerva na die van S. Pieter tot Romen
Processie in de kerk van S. Catharina tot 273
Bethlehem
Propheten, welke, by de Turken in eere 125
gehouden
Propontis beschreven

60

Put der gebalsemde vogels

203

Put van Nehemia

260

Putten van Salomon

319

Pyramide op den Atmeydan tot
Constantinopolen

49

Pyramiden beschreeven

191

Pyramiden der mummien

205

Pyramyde van Rhodope

205

Q
Quarantaine tot Venetien, en het gebruik 394
daarvan omtrent alle
schepen die uit de Levant koomen
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R
Rafaëls graf

6

Rama

247

Ramadan of Turksche vasten

114

Renegaden, driederhande soort

84

Rhodus beschreeven

171 en volg

Ristin, een dorp

299

Rodosto of Rudisto

67

Roosen van Jericho

296

Rosette, eertyds Canopus, beschreeven

235

Rotse van paarlen, tot Florencen

2

Rots, gekloofd ten tyde dat de
Zaligmaaker den geest gaf

14

Rouw klagende vrouwen te Rama

253

S
Saide, of Sidon

322

Salomons vyver

268

Salomons putten

309

Samuel, of stad daar Samuel gewoond
heeft

255

Sattalia beschreeven

383

Scala Nova

34

Scandrona, of Alexandrette

364

Scepter van agaat orientaal

3

Schaakspel onder de Turcken in swang
gaande

136

Schildery door S. Lucas geschilderd

239

Scio beschreeven

168

School van Homerus

169

School van Hieronymus

275

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino,
Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

Scutari

54

Scylla en Charybdis

17

Sedequi, een dorp omtrent Smyrna

29

Serrail tot Constantinopolen

43

Serrail van bysondere heeren

46

Siakallen

57

Sidon, of Saide, en desselfs
tegenwoordigen staat

322

Simandrion, of houte plank, om de
Grieksche Christenen
tot de godsdienst te roepen

105

Slaaf, die sijn moeders taal vergeeten had 164
Smyrna, hoe van de Turken genaamd

23

Smyrna, van wien het haar naam heeft

ibid.

Smyrna, waar ’t oude gestaan heeft

25

Smyrna, seer volkrijk

27

Smyrna, seer vrugtbaar

ibid.

Smyrna heeft een grooten koophandel

28

Sodomie gemeen onder de Turken

141

Solaques

148

Soud, een oud Kasteel daar de
Machabeen gewoond hebben

255

Sour, of Tyrus

177

Spelonk der Apostelen

260

Spelonk van Jacobus

261

Spelonk van Jeremia

264

Spelonk van S. Pelagia

267
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vi

Spelonk der Apostelen, daar het geloofs
formulier
ibid.
zoude tezamen gesteld zijn
Spelonk der Propheeten

ibid.

Spelonk van de geboorteplaats Christi

270

Spelonk van David en Saul

273

Spelonk van Maria

275

Spelonk daar de boodschap van de
menschwording Christi is geschied

309-310

Spelonk van Precipice, of steylte

310

Speelhuys van den Grooten Heer tot
Constantinopolen

45

Sphynx omtrent de grootste pyramide

197

Spreukje wegens een Turkse monnik

64

Sprinkhaanen, menigte daarvan,
koomende overwaayen,
over de Jordaane, tot Rama

248

Sprinkhaanen, vreemde geschiedenis

376

Sprinkhaanen in meenigte

387

Spijs der Turken

133

Stal van den Grooten Heer

45

Stambol, anders Constantinopolen

74

Stanchio, zie Isola Longa

171

Steden door Xerxes aan Themistocles
gegeven

37

Steden rondom de Propontis

60

Steden tusschen Damiaten en Kairo

284

Steden van ’t Eyland Cyprus

374

Steen, in de Spelonk van Maria, van een 275
wonderlijke kragt
Steen op welke de Zaligmaaker
besneeden soude zyn

276

Steen op welke Christus geknield soude
hebben,
289
en waarvan de overblijfsels daar nog
gevonden werden
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Steen daar sig de gedaantens van visschen 303
in vertoonen
Steen-Vrugten

306

St Stephano

156

Straf der bakkers, welkers brood te ligt
is, onder de Turken

138

Straffen onder de Turken

139

Straffen der Janitzaren

ibid.

Straffen der Griekinnen die sig in hoerey 154
verloopen
Stromboli, een brandende berg

16

Struysvogels, meenigte daarvan in
Egypten

223

Strydigheyd tusschen onse zeeden en die 135
der Turken
Subtylheyd der lugt tot Aleppo

329

Successie in het Turkse Ryk

45

Sulpher-berg omtrent Pozzuoli

12

Sultan, gaat doorgaans te raade met den 122
Moufti
Swaare hagelsteenen, te Venetien
gevallen

396

Swarte Zee, waarvan zy haar naam heeft 57

T
Tadmor, of Tamor, of Palmyra
beschreeven

335-358

Talismans, of Danismend der Turken, en 123
hun bediening
Tempel van Apollo

12

Tempel van Diana, by Pozzuoli

ibid.

Tempel waarin Nero sijn moeder heeft
opgesneeden

ibid.

Tempel van Janus, te Smyrna

25

Tempel van Diana, te Ephesen

31

Tempel van Aesculapius

171
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Tempel der Presentatie, of voorstelling

258

Tempel van Salomon

259

Terpentyn-boom van de H Maagd

279

Terracina

14

Thekoa, het vaderland van Habakuk
en Amos, en desselfs puynhoopen

274

Thieno, een Eyland

19

Thuyn van den Grooten Heer

64

Tiberias

313

Timar-Spahis

149

Toorn tot Pisa, aanmerkelyk om sijn
scheefheyd

15

Toorn van Leander

54

Toorn van Leander

72

Toorn van Belizarius

76

Toorn van Antonia

260

Toorn van den Patriarch Jacob

279

Topdgis

149

Tophana

54

Tortosa

223

Tripolis

298

Tripolis beschreeven

303

Trouwen der Grieken

154

Trooyen, en desselfs oudheeden

158

Turken tusschen Smyrna en
Constantinopolen

36

Turken, haar godvrugtigheyd

42

Turken, haar godsdienst

80

Turken, haar besnydenis

82

Turken, haar naamgeving

85

Turken, haar straf voor die vegten

86

Turken, haar wassingen

89

Turken, haar gebeden

98

Turken, haar eed

114

Turken, haar vasten

114

Turken, haar liefdadigheyd

116
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Turken, Paasch-feest

118

Turken, haar andere Hoogtyden

119

Turken, haar Tyd-rekening

ibid.

Turken, haar gevoelen omtrent de beelden 120
Turken, haar woeker-handeling

121

Turken, eerbiedigheyd voor haare
kerkelyke persoonen

122

Turken, haar geestelyke orders

124

Turken, haar gevoelen van Jesus Christus 124
Turken, haar gevoelen van het Laatste
Oordeel

ibid.

Turken, haar Turken, haar gevoelen van 125
het Paradys en de Hel
Turken sijn geen aanbidders der Heyligen 125
Turken, hun huwelyk

126

Turken, hun egtscheyding

ibid.

Turken wasschen hunne dooden

128

Turken, haar misbaar over de dooden

ibid.

Turken, haar begraving

129

Turken, haar gevoelen wegens het Laatste 130
Oordeel en de Opstanding
Turken, haar kleeding

131

Turken, haar scheering van hair en baard 132
Turken, haar manier van groeten

132

Turken, haar manier van eeten

133

Turken, haar zyde van Eer

132

Turken, hun spijs, en manier van eeten

133

Turken, haar drank

135

Turken, haar tydverdryf

136

Turken, haar manier van danssen, onder 137
de vrouwen
Turken, speeltuygen

ibid.

Turken, haar ordre omtrent de eetwaaren 138
Turken, haar voorsorg om vegteryen en ibid.
doodslagen te beletten
Turken moeten by nagt met een lantaarn 139
gaan
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Turken, haar inborst

140

Turken, haar jalousy omtrent de vrouwen 142
Turken, hun manier van visschen

143

Turken, hun eerbiedigheyd voor het
Ottomannische Huys

146

Turken, hun getrouwigheyd aan haar
godsdienst

147

Turken, haar krijgs-magt

148

Turkinnen, haar gebreeken

141

Tydrekening der Turken

119

Tydverdryf der Turken

136

Tydverdryf der krygslieden onder haar

ibid.

Tyrus en tegenwoordigen staat daarvan 320

V
Vaart, die seer vermakelyk is tusschen
Padua en Venetien

395

Valey Sabulon

317

Valken seer stout te Damiaten

182

Vasten der Oostersche Christenen

71

Vasten der Grieken

103

Vastentyden der Grieken

110

Veld der Mummien

204

Venster der geworgden

77

Vergift, in de Grotte del Cani,
niet hooger als een voet boven de aarde 12
Verkiesing van een Paus, hoe die
geschied

9
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vii

Visch, waarvan de Botarga gemaakt werd 236
Visschen, hoe het geschied onder de
Turken

143

Vlakte daar Alexander en Darius met
malkander geslagen hebben

36

Vlakte van Therbinte, daar David Goliath 269
versloeg
Vlakte van Sennacharib

270

Vlakte van Esdrelon

310

Vlakte der koorn-airen

313

Vlakte van Akre

317

Voet-wassing in ’t Klooster te Jerusalem 265
Vreemde ontmoeting van een Turkse
slaaf
die sijn moeders taal had vergeeten

164

Vreemde ontmoeting des auteurs met
eenige Arabiers

178

Vreemde geboorte van een Turk te
Damiaten,
genaamd de Doode Soon

181

Vreemd geval, tusschen een aap en een
valk, te Kairo

218

Vreemde geschiedenis van een
Christen-vrouw,
die buyten haar weeten met een Turk
getrouwd was

250

Vreemde wijs van leven, van een Turkse 304
Heylig, omtrent Tripolis
Vrouwen met ringen door de neus

217

Vrouwen van de Griekse priesters,
wat hoedanigheden die moeten hebben

106

Vrugten, en gemakken van ’t Eyland
Cyprus

377

Vuurbaak op een Toorn tot Fanari

57

Vuurwerk tot Romen, door den
Spaanschen ambassadeur vertoond

7

Vuurwerk, jaarlijks tot Romen op ’t
Kasteel S. Angelo aangestooken

8
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Vuurwerk, voor den Grooten Heer
ontstooken

151

Vyver van Salomon

268

W
Wagten tot Romen, als de Stoel open is 9
Wassching der dooden by de Turken

128

Waterbak te Rama

247

Waterbak omtrent het H Graf, door
Helena gemaakt

289

Waterbakken tot Alexandrien

240

Waterleyding tot Constantinopolen

55

Waterleyding by Fotia Nova

166

Waterleyding tot Oud Kairo

189

Waterleyding tot Kairo

209

Waterleyding van de Gezegelde
Spring-bron

273

Waterput Davids

278

Waterput der Drie Coningen

279

Witte Zee

60

Woeker-handeling der Turken

121

Woestyne van Johannes den Dooper

269

Wonderdoende ketting van S. Joris

188 en 272

Worstelen der Turken tot Rhodus

174

Wijn, den Turken verbooden, en reeden 121
daarvan

Y
Yzere kisten met geraamtens

43
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Z
Zaal van een Concilie tot
Constantinopolen

51

Zalf-steen

288

Zark, ongemeen groot, tot Delos

19

Zeer van Aleppo

329

Zeegenpraalende intrede,
van den Grooten Visir, in
Constantinopolen

150

Zout-pannen te Cyprus

373

Zyde van Eer by de Turken

132

Opgemerkte en verbeterde drukfouten
A. Lijst van ‘drukfeilen te verbeeteren’, opgesteld door Cornelis de Bruyn
Fol. 2: Bolonge, lees Bologne.
Fol. 5: S. Agnele, lees S. Agnese.
Fol. 25: Guillezage, lees Guillerages.
Fol. 31: Brostratus, lees Erostratus.
Fol. 106: Skeuophilakes, lees Skenophilakes.
Fol. 109: van den Voorlooper des Doopers, lees van den Voorlooper, ofte des
Doopers.
Fol. 110: gescheidenisse, lees geschiedenisse.
Fol. 110: gestelt, lees getelt.
Fol. 112: Vaden, lees Vader.
Fol. 113: Iehoglans (2x) lees Ichoglans.
Fol. 113: ‘t zy te, water, lees ’t zy te water.
Fol. 130: hangende, tongen, lees hangende tongen.
Fol. 162: staat XXXII. Hoofdstuk, lees XXXI. Hoofdstuk.
Fol. 165: staat XXXIII. Hoofdstuk, lees XXXII. Hoofdstuk.
Fol. 209: Kinarets, lees Minarets.
Fol. 239: 101, lees 100.
Fol. 269: onderdragelyk, lees onverdragelyk.
Fol. 275: wankelkaar, lees wankelbaar.
Fol. 278: genen, lees geven.
Fol. 278: gaf, lees graf.
Fol. 286: ’t geen niet ik had, lees ’t geen ik niet had.
Fol. 310: laagte, lees lengte.
Fol. 312: Tocht, van S. Jan d’Akre, lees Tocht van Nazareth.
Fol. 312: Akre, lees Nazareth.
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B. Aanvullende lijst van gevonden schrijf- c.q. drukfouten
(20): Er staat: ‘d Onsen vonden hen i.pl.v. d’Onsen vonden hen
(30): Er staat: errinneren i.pl.v. erinneren
(35): Er staat: gegeschoven i.pl.v. geschoven
(39): Er staat: alwaar dezelve zich stort in de Bospohorus Thracius i.pl.v.
.....Bosphorus Thracius
(42): Er staat: kan te zien koomen i.pl.v. kan zien koomen
(50): Er staat: van ’t oostersche en westersche ryken i.pl.v. van de oostersche
en westersche ryken
(51): Er staat: amphiteater i.pl.v. amphitheater
(54): Er staat: dien naam voort i.pl.v. dien naam voer
(55): Er staat: zyn’er overwinning i.pl.v. zyner overwinning
(55): Er staat: vertoonen No 33 i.pl.v. vertoonen op No 33
(57): Er staat: Dit klooster (...) bewaard, heeft...i.pl.v. Dit klooster, dat (...)
bewaard, heeft....
(67): Er staat: Mohometaanen i.pl.v. Mahometaanen
(77): Er staat: het zwaarmoedig humeur der der Turken i.pl.v. het zwaarmoedig
humeur der Turken
(86): Er staat: het geschreeuw van van i.pl.v. het geschreeuw van
(87): Er staat: ’t geen zo veel wil zeggen al i,pl.v. ’t geen zo veel wil zeggen
als
(98): Er staat: want na dat zich wel gewasschen i.pl.v. want na dat zy zich wel
gewasschen
(111) Er staat: zouden verydelen i.pl.v. zoude verydelen
(117) Er staat: op vere na i.pl.v. op verre na
(121) Er staat: niet niet aanraaken i.pl.v. niet aanraaken
(129) Er staat: den overleden i.pl.v. den overledenen
(134) Er staat: me i.pl.v. mee (deze laatste vorm gebruikt CdB elders als
contractie van mede)
(135) Er staat: middigmaal i.pl.v. middagmaal
(139) Er staat: voetzoelen i.pl.v. voetzoolen
(140) Er staat: geschreden i.pl.v. geschreven
143) Er staat: poeëten i.pl.v.poëeten
(149) Er staat: onthouden zich ook den meesten tyd op de dezelven i.pl.v.
onthouden zich (....) op dezelven
(150) Er staat: (in margine) van eenige zyne dienaars i.pl.v. van eenige zyner
dienaars
(157) Er staat: op den over van Asia i.pl.v. op den oever van Asia
(165) Er staat: waterKasteel i.pl.v. Waterkasteel
(173) Er staat: Chamyrus i.pl.v. Clamyrus
(175) Er staat: Anselmo i.pl.v. S. Angelo
(181) Er staat: Damiar i.pl.v. Damiat
(187) Er staat: Pharans i.pl.v. Pharao’s
(200) Er staat: besehermen i.pl.v. beschermen
(201) Er staat: hieroglypische i.pl.v. hieroglyphische
(203) Er staat: dan ze uit de mummien gehaald zyn i.pl.v. dat ze uit de mummien
gehaald zyn
(220) Er staat: Coulak i.pl.v. Boulak
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(230) Er staat: zodanigen verhaal gevende i.pl.v. zodanig een verhaal gevende
(236) Er staat: gelyk de de geenen i.pl.v. gelyk de geenen
(242) Er staat: als bladzijdenummer 224 i.pl.v. 242
(252) Er staat: Tripoli di Soria i.pl.v. Tripoli di Syria
(275) Er staat: uit u zal my voortkomen i.pl.v. uit u zal hy voortkomen
(323) Er staat: hoeden i.pl.v. hoedden
(283) Er staat: 8den i.pl.v. 8sten
(286) Er staat: altaaar i.pl.v. altaar
(289) Er staat: eyndigden wy den omvang van de kerk i.pl.v. eyndigden wy
den omgang van de kerk
(300) Er staat: strykende i.pl.v. strydende
(304) Er staat: verbeeld zich No 161 i.pl.v. verbeeld zich op No 161
(306) Er staat: wel eer een vermaar- Stad i.pl.v. wel eer een vermaarde Stad
(315) Er staat: in in de opene lucht i.pl.v. in de opene lucht
(319) Er staat: water van put i.pl.v. water van de put
(320) Er staat: zich ook ook van dit water zouden konnen bedienen i.pl.v. zich
ook van.....bedienen
(323) Er staat: Den 8den i.pl.v. Den 8sten
(324) Er staat: voorby de deze plaats i.pl.v. voorby deze plaats
(332) Er staat: in margine: rampzaling eynd i.pl.v. rampzalig eynd
(333) Er staat: voortgesleeept i.pl.v. voortgesleept
(336) Er staat: waar voor van een ander opgenomen is i.pl.v. waar vooraan een
ander opgenomen is
(339) Er staat: uitgeworgt i.pl.v. uitgwrogt
(345) Er staat: waarend’er i.pl.v. waaren der
(345) Er staat: bekwam i.pl.v. bekwaam
(347) Er staat: Ik zoude gedagt hebbe i.pl.v. Ik zoude gedagt hebben
(348) Er staat: een dikker i.pl.v. een weynig dikker [??]
(348) Er staat: onder deeld i.pl.v. ondergedeeld of onderverdeeld
(350) Er staat: ’t Latyns ’t woord i.pl.v. ’t Latynsche woord
(351) Er staat: urbs nobils i.pl.v. urbs nobilis
(352) Er staat: reegering i.pl.v. regeering
(354) Er staat: als paginanummer 356 i.pl.v. 354
(354) Er staat: een zyn’er voorzaaten i.pl.v. een zyner voorzaaten
(354) Er staat: de afgelegen’er stedeni i.pl.v. de afgelegener steden
(355) Er staat: der der Jaar-getyden i.pl.v. der Jaar-getyden
(360) Er staat: BZP i.pl.v. BΣP
(364) Er staat: (4e regel v.o.) Den 16den i.pl.v. Den 17den
(366) Er staat: rors i.pl.v. rots
(367) Er staat: Cifalofrifo i.pl.v. Cifalofriso
(368) Er staat: het een hooger, en het ander leeger i.pl.v. het een hooger, en het
ander laager
(369) Er staat: beetsje i.pl.v. beestje
(378) Er staat: op de wyze de Turkinnen i.pl.v. op de wyze der Turkinnen
(380) Er staat in de linkermarge: een Grieksch vaaatuyg i.pl.v. een Grieksch
vaartuyg
(389) Er staat: gescherst i.pl.v. geschertst
(reg.) Er staat sub G: dievery i.pl.v. hoerery
(reg.) Er staat sub P: S. Cathari i.pl.v. S. Catharina
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C. Lijst van genormaliseerde woordvormen die door de auteur kennelijk
niet als schrijf- of drukfouten, maar als spellingvarianten werden
beschouwd.
(1) Er staat: bereide ik my i.pl.v. bereidde ik my
(7) Er staat: en men verwachte i.pl.v. en men verwachtte
(7) Er staat: grootte toevloeijing i.pl.v. groote toevloeijing
( 8) Er staat: ’t Verbeelde zich even i.pl.v. ’t Verbeeldde zich even
(10) Er staat: een bischoppelyk stedeken i.pl.v. een bisschoppelyk stedeken
(13) Er staat: trachten te beveiligen i.pl.v. trachtten te beveiligen
(18) Er staat: geschiede i.pl.v. geschiedde
(20) Er staat: geschiede i.pl.v. geschiedde
(23) Er staat: geboud i.pl.v. gebouwd
(25) Er staat: geschiede i.pl.v. geschiedde
(28) Er staat: achtien i.pl.v. achttien
(31) Er staat: uitdenkken i.pl.v. uitdenken
(33) Er staat: inbeelde i,pl.v. inbeeldde
(45) Er staat: barkken i.pl.v. barken (Tweemaal vlak achter elkaar!)
(46) Er staat: geboud i.pl.v. gebouwd
(47) Er staat: de grootte avret bazaar i.pl.v. de groote avret bazaar
(55) Er staat: pedestaal i.pl.v. pedestal
(61) Er staat: pauschap i.pl.v. pausschap
(61) Er staat: achtien i.pl.v. achttien
(74) Er staat: verkorte i.pl.v. verkortte
(75) Er staat: aanrechte i.pl.v. aanrechtte
(78) Er staat: aanrechte i.pl.v. aanrechtte
(78) Er staat: mislag i.pl.v. misslag
(80) Er staat: onmiddelyke i.pl.v. onmiddellyke
(81) Er staat: trachte i.pl.v. trachtte
(89) Er staat: hy besteede i.pl.v. hy besteedde
(90) Er staat: ter maand i.pl.v. per maand
(95) Er staat: onmiddelyk i.pl.v. onmiddellyk
(100) Er staat: met’er tyd i.pl.v. mettertyd
(104) Er staat: liefddaadigheid i. pl.v. liefdaadigheid
(105) Er staat: ter groote van i.pl.v. ter grootte van
(107) Er staat: mislagen i.pl.v. misslagen
(107) Er staat: mislagen i.pl.v. misslagen
(108) Er staat: leuiheid i.pl.v. luiheid
(117) Er staat: geschiede i.pl.v. geschiedde
(118) Er staat: onmiddelyk i.pl.v. onmiddellyk
(121) Er staat: ‘k Antwoorde i.pl.v. ‘k Antwoordde
(125) Er staat: (in margine) mislag i.pl.v. misslag Idem in de hoofdtekst
daarnaast.
(133) Er staat: gewonlykste i.pl.v. gewoonlykste
(141) Er staat: dringenste i.pl.v. dringendste
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(144) Er staat: opgeboud i.pl.v. opgebouwd
(152) Er staat: lacchen i.pl.v. lagchen
(164) Er staat: Hy antwoorde i.pl.v. Hy antwoordde
(164) Er staat: trachte i.pl.v. trachtte
(166) Er staat: achtien i.pl.v. achttien
(167) Er staat: lacchen i.pl.v. lagchen
(168) Er staat: achtien i.pl.v. achttien
(169) Er staat: bischoplyke i.pl.v. bisschoplyke
(171) Er staat: besteede i.pl.v. besteedde
(173) Er staat: achtien i.pl.v. achttien
(173) Er staat: achtien honderd i.pl.v. achttien honderd
(174) Er staat: behoeden i.pl.v. behoedden
(174) Er staat: beleiden i.pl.v. beleidden
(178) Er staat: zaïke i.pl.v. saïke
(188) Er staat: antwoorde i.pl.v. antwoordde
(188) Er staat: lacchen i.pl.v. lagchen
(194) Er staat: lacchen i.pl.v. lagchen
(200) Er staat: raade i.pl.v. raadde
(207) Er staat: tot op den huydigen dagt i.pl.v. tot op den huydigen dag
(209) Er staat: geboud i.pl.v. gebouwd
(213) Er staat: geboud i.pl.v. gebouwd
(215) Er staat: slinkker i.pl.v. slinker
(220) Er staat: mildadigheid i.pl.v. milddadigheid
(222) Er staat: naaukeurig i.pl.v. naauwkeurig
(237) Er staat: begond ik i.pl.v. begon ik
(246) Er staat: laastgenoemde i.pl.v. laatstgenoemde
(252) Er staat: aaneemen i.pl.v. aanneemen
(259) Er staat: anvang i.pl.v. aanvang
(254) Er staat: koupel i.pl.v. koepel
(273) Er staat: rotsteenen i.pl.v. rotssteenen
(277) Er staat: uitdrukelyk i.pl.v. uitdrukkelyk
(277) Er staat: gevreven i.pl.v. gewreven
(278) Er staat: richte i.pl.v. richtte
(278) Er staat: groote i.pl.v. grootte
(279) Er staat: Jacobs i.pl.v. Jacob
(281) Er staat: cyfer getalen i.pl.v. cyfer getallen
(282) Er staat: rechten i.pl.v. rechtten
(285) Er staat: ceurvorst i.pl.v. keurvorst
(289) Er staat: traliwerk i.pl.v. traliewerk
(300) Er staat: met ‘er haast i.pl.v. metterhaast
(301) Er staat: geleyden i.pl.v. geleydden
(323) Er staat: hoeden i.pl.v. hoedden
(337) Er staat: de grootte ingang i.pl.v. de groote ingang
(345) Er staat: koste i.pl.v. kostte
(345) Er staat: onmiddelyk i.pl.v. onmiddellyk
(347) Er staat: uitbreyde i.pl.v. uitbreydde
(347) Er staat: groote i.pl.v. grootte
(349) Er staat: ontmoeten i.pl.v. ontmoetten
(351) Er staat: verrykken i.pl.v. verryken
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(351) Er staat: onmiddelyk i.pl.v. onmiddellyk
(352) Er staat: degroote i.pl.v. degrootte
(353) Er staat: onmiddelyk i.pl.v. onmiddellyk
(365) Er staat: wende i.pl.v. wendde
(389) Er staat: halsterrig i.pl.v. halssterrig
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