
Burke’s reis doorhetbinnenland

van Australie.

Het begin van den togt werd ongemeen begunstigd door den over-

vloedig gevallen
regen. Men vond daarom overal goede weideplaatsen

on bereikte reeds den 11 November do niet onaanzienlijke Cooper-
rivier, wier loop men een tijdlang volgde. Alle pogingen om van

dit
punt uit regtstreeks naar het noorden op te rukken mislukten,

omdat men daar
nergens water vinden kon.

Den 1G December besloot burke met G kameelen, 1 paard en pro-
viand voor drie maanden noordwestelijk naar de Eyre-creek op te

1Ckcn, om van daar een weg naar de Carpentaria-golf te zoeken.

Het schijnt wel, als of er bij de beide zuidelijkste koloniën van

Australië in de laatste twee jaren een wedstrijd bestaat, wie van beide

het eerst uit de bewoonde streken van het zuiden dwars door het

binnenland tot aan de noordkust zal doordringen. Te Adelaïde was

men
voorgegaan en had MAC DOUALL STUART uitgezonden om dezen

togt te ondernemen. Maar nog was deze van zijne eerste reis niet

terug gekomen, of ook te Melbourne was reeds op breede schaal eene

onderneming tot hetzelfde doel voorbereid, en voordat STUART zijn
tweeden

togt aanvaardde
,

was de uitrusting van Melbourne reeds op

reis gegaan.

Aan het hoofd van deze expeditie was geplaatst ROBERT O’HARA

BURKE, Men had zich voorzien van 25 kameelen, welke bepaald

voor deze reis uit Indië waren aangevoerd, van 25 paarden en levens-

middelen voor 18 maanden. Den 20 Augustus 1800 verliet men

Melbourne. Daar men echter met zulk eene groote karavane niet

spoedig voort kon, verdeelde BURKE zijn leger, trok met 15 kameelen

en 16 paarden voorwaarts en liet het overige gedeelte te Menindie,
aan den Darling, achter.

1863.
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Een deel der expeditie moest onder bevel van bdrke aan de Cooper-

creek in eene gepalissadeerde legerplaats, fort Wills, drie maanden

in depot achterblijven of zooveel langer als de toestand dor provisie

zulks toeliet. De geheele expeditie was van nu af in drie afdeelingen

verdeeld, van welke ééne onder wright nog te Menindie vertoefde,

dénc onder buahe de terugkomst van bdrke in fort Wills af-

wachtte en eene onder commando van bdrke zelven naar de Carpen-

taria-golf op weg was. IIij had de bepaling gemaakt, dat wright

spoedig met het achtergeblevene uit Menindie zou volgen. Door een

zaracnloop van omstandigheden duurde het echter tot aan den 26

Januarij 1861, voordat wright hieraan meende te kunnen voldoen.

Maar nu was het droogo jaargetijde begonnen en, waar bdrke in

October overvloed van water vond, was nu geen droppel water te

bespeuren. De watervoorraad, dien men in lederen zakken vooruit

gezonden en hier en daar gedeponeerd had, was deels bedorven,

deels verkopen. Wolken van vliegen pijnigden bovendien do reizi-

gers en de onderaardsche gangen en holen der springmuizen, waar-

mede de geheele grond doorwoold was, maakten den tred der lastdieren

onzeker. Met moeite bereikte de karavaan den 19 Februarij een

door wright ontdekten waterplas, Rat-point, waar zij gedurende drie

weken haar hoofdkwartier vestigde.

Terwijl wright van Rat-point uit een verkenningstogt naar het

noorden deed, was de toestand daar zeer verergerd. Gedurende de

15 dagen van zijne afwezigheid was het water opgeteerd. De last-

dieren liepen weg en konden soms niet dan na veel moeite weder

opgehaald worden. Het ergste was nog dat verscheidene leden van

de expeditie bedenkelijk ziek werden. Wright besloot daarom de

legerplaats te verlaten en zich noordwaarts naar de door hem bezochte

streken te begeven, ten einde aan de Parria-creek eene meer geschikte

legerplaats te vinden.

Den 19 Maart kwamen zij aldaar aan; maar ofschoon dit waterrijke

oord deed hopen, dat menschen en lastdieren hier spoedig hunne

vroegere krachten zouden herkrijgen, werd het veeleer erger, zoodat

aan een verder voorttrekken niet viel te denken. De kranken wor-

den naar de Koorliatto-creek, die thans stroomend water had en op
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de zandheuvels aan zijne oevers voortreffelijke weiden aanbood, ge-

kragt, terwijl wright zelf zich op weg begaf om de lang verwachte

proviand naar bürke te vervoeren. Maar spoedig werd hij door de

vijandelijko houding der inboorlingen terug gedreven. Zij staken het

gras rondom zijne legerplaats in brand en geboden hem terug te kee-

ren, omdat het land hun toebehoorde. Zij roofden, wat zij magtig
konden worden. Den 27 April waagden zij het zelfs een aanval op

de legerplaats te doen. Zij gingen zonder eenige bedekking in goede
orde regt op het gepalissadeerde legerkamp los, met boemerangs en

speren gewapend en met roode stropen over de borst beschilderd,

ioen zij tot 300 voet genaderd waren, begonnen zij onder een vrees-

s°lijk krijgsgeschreeuw storm te loopen. Eenige geweerschoten dreven

ben wel terug; maar daarmede was het gevaar niet geweken. Reeds

waren
van de zieken, die men naar deze legerplaats had overgcbragt,

twee bezweken en anderen verkeerden nog in zorgelijker) toestand.

gezonden waren door bestendige nachtwaken afgemat; men durfde

Z1 cb niet buiten do palissaden wagen en het was te vreezen, dat de

eon na den ander bezwijken zoude, indien er niet spoedig hulp
opdaagde.

Daar verscheen den volgenden dag brahe, die door burke in fort

WilLs was achtergelaten. Ook hij had mot zijne manschappen veel van de

inboorlingen te lijden. De voorraad van levensmiddelen was ook bijna
oPoOteerd. Van burke had men niets vernomen. Men had het ook

leeds 5 weken langer dan de afgesprokon 3 maanden in fort Wills
l
0 ehouden. Daarom zag men zich genoodzaakt de terugreis aan te

°
en ’ Men had daarom den 22 April fort Wills verlaten, nR'eerst

nog eentgen voorraad van levensmiddelen op eene veilige en kenbare

P
' ts begraven te hebben. Den 28sten stelde brahe zich met zijne

manschappen onder wriqhtS commando. Den volgenden dag stierf
ook (1 1* T> •

’ nECRER, die uit liefde tot de natuurwetenschappen zich aan
Cz o expedrtre had aangesloten. De krankheid van verscheiden leden

i cisgezelschap nam toe. Dat burke nog weder terugkeeren
durfde men naauwelijks hopen. Het scheen dus wel eene zaak

dringende noodzakelijkheid zoo spoedig mogelijk terug te keeren.
en 1 Mei werd daarom het leger aan de Bulla-creek opgebroken.
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Om zeker te zijn, dat burke niet welligt na buaiie’s vertrek aan

diens legerplaats gekomen mogt zijn, deden wright en braiie nog

oen uitstap naar fort Wills; maar te vergeefs, van burke vond men

geen do minste sporen. Do terugreis werd nu langzaam voortgezet

en den 18 Junij kwam men, na nog een reisgenoot door den dood

verloren te hebben, aan de Darling-rivier aan.

Intusschen was men in Melbourne zeer ongerust over het lot der

expeditie. Er werd daarom eeno reserve-afdeeling onder het com-

mando van iiowitt afgezonden om dienaangaande onderzoek te doen.

Al spoedig kreeg men door braiie eenig nader berigt van den onge-

lukkigen uitslag. Met een edelen wedijver werd nu van de koloniën

Victoria, Zuid-Australië en Queensland eene reeks van expedities

uitgerust om burke en zijne reisgezellen op te zoeken. Er werden

gcenc kosten en moeiten gespaard om den vermisten te hulp te komen.

Do nowiTT’schc afdeeling werd tot 12 man versterkt en met rijken

voorraad van levensmiddelen voorzien. Eene stoomboot werd naar de

Carpentaria-golf gezonden om daar de kusten te onderzoeken en in

het land in te dringen
,

ten einde eenig berigt van de verlorenen op te

doen. Twee andere schepen werden nog met hetzelfde doel derwaarts

uitgezonden. Over ’talgemeen was men zeer bevreesd, dat do ver-

misten in de woestijnen tusschen de Cooper-creek en Carpentaria-golf

zouden omgekomen zijn, ofschoon men toch ook do hoop niet geheel

opgaf, dat zij ergens in het binnenland vertoefden en door gebrek

aan levensmiddelen verhinderd werden om de terugreis te ondernemen.

Howitt bereikte, door ongemeen vochtig weder begunstigd, reeds

in de eerste Welft
van September de Cooper-creek. Den léden trof

hij op kleinen afstand van zijne legerplaats oenen inboorling aan, die

geweldig gesticuleerde en met de hand stroomafwaarts wijzende, aan-

houdend riep tgow, gow !” Toen hij op hem toereed, vlugtte hij ,
en

iiowitt keerde naar zijn leger terug. Reeds op weg kwamen hem

twee van zijn volk tegen, die hem berigtten, dat king, de eenig

overgeblevene van burke’s manschappen, gevonden was. Hij begaf

zich terstond naar eene legerplaats van inboorlingen in de nabijheid

en vond daar king in eene hut. Hij was geheel uitgeleerd als een

geraamte en zonder zijne gescheurde kleeding zou niemand hem voor
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een beschaafd wezen gehouden hebben. Hij was geheel krachteloos

en scheen zelfs nu en dan moeite te hebben om te verstaan, wat tot

hem gesproken werd. Des anderen daags was zijn toestand echter

aanmerkelijk verbeterd, zoodat hij twee dagen later in staat was om

nowiTx en zijne vrienden naar de plaats te geleiden, waar het lijk

van wills zich bevond, hetwelk daarop behoorlijk begraven werd.

Re reisjournalen en een aanteekeningsboekje van burke werden zorg-

vuldig medegenomen, en daarop begaven zij zich naar de hun door

king aangewezen plaats, waar zij na eenig zoeken het lijk van bdrke

met takken bedekt en met een revolver in de hand vonden. Zij wik-

kelden het daarop in eene nationale vlag en bestelden het ter aarde.

Uit de overgebleven aanteekeningen van wills en bdrke en het

berigt van king blijkt, dat zij den 16 December, vier personen

roet zes kameelen en één paard en levensmiddelen voor drie maanden,
bet kamp aan de Gooper-creek verlieten en eerst in noordwestelijko,
later in meer noordelijke rigting de reis voortzetten. Het jaargetijde

begunstigde de onderneming. Eene menigte riviertjes, die zij door-

waadden of langs wier oevers zij een tijd lang hunne reis voortzetten,
bet

overvloedig grasgewas, dat in vele streken den grond bedekte,
do tallooze duiven, papegaaijen en andere vogels, die door de lucht

zweefden, de nieuwe soorten van planten en boomen, die zich hier

Gn aar voordeden — dit alles te zamen maakte althans op wills

'ben indruk, dat hij dit oord in zijn dagboek «eene schoone tropische
landstreek” noemde. Zoo ging het met geregelde dagmarschen steeds

noordwaarts, totdat zij de Cloncurry-rivier bereikten, die zich
(/

in de

arpentaria-golf uitstort en wier loop zij getrouw volgden. De over-

loedige regen, die er gevallen was, maakte hier en daar do reis

eeijolijk, zoodat de kameelen niet vorder konden voortkomen. Bukke

vmlls zetten daarom de reis te voet voort, terwijl het paard met

sproviand
voor drie dagen beladen was. De wecke en moerassige

giond was slechts
op enkele plaatsen met vasteren bodem afgewisseld,

zij slechts langzaam konden vorderen. «Nadat wij verscheidene

J u hadden
afgelegd,” zegt wills in zijn dagboek «kwamen wij aan

t *001 Inboorlingen gemaakt voetpad, hetwelk duidelijk bewees,
bewoners van deze streek in zuidelijke rigting waren afgetrok-
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ken. Op dit pad ging het snel vooruit, en nadat wij onzen weg meer

dan eeno mijl daarop voortgezet hadden, voerde het ons in een bosch,

door ’twelk een fraaije beek stroomde. Wij waren nog niet ver in

het bosch ingedrongen, toen wij bij eene verlaten legerplaats der in-

boorlingen kwamen. In de nabijheid vonden wij een yamsvold,

waaruit zij de beste en rijpste vruchten hadden uitgegraven. Wij

waren zoo keurig niet en bedienden ons van vele van die vruchten,

welke zij weg geworpen hadden en vonden zo zeer smakelijk. Eene

halve mijl verder troffen wij eenen naast een legcrvuur slapenden

inboorling en in de nabijheid zijne vrouw aan, die met haar kind

snapte. Wij hielden op eenigen afstand halt. Het was vermakelijk

te zien
,

welk een gezigt do wilde bij zijn ontwaken zette; hij staarde

ons een poos aan, wreef zich do oogen om zich te overtuigen, dat hij

niet droomde. Toen hij echter van de werkelijkheid onzer verschij-

ning overtuigd was, gaf hij zijne vrouw een teeken en beiden verwij-

derden zich zoo snel mogelijk. In de nabijheid bevond zich eene

fraaije hut, de beste, die ik ooit gezien heb. Zij ligt aan den zoom

van het bosch tegen het noorden en heeft het uitzigt over eene uit-

gestrekte moerassige weide, die onder water stond, hetwelk echter

voor drinkgebruik te brak is. Nadat wij over deze weide gegaan

waren, kwamen wij aan een kanaal, waardoor het zeewater instroomt.

Hier ontmoetten wij drie inboorlingen, die ons het beste pad wezen en

ons groote diensten deden, daar de weg zeer moerassig was. Wij

gingen nog ongeveer drie mijlen, waar wij ons nachtleger opsloegen.

Daar het paard geheel uitgeput was
,

lieten wij het den volgenden

morgen, toen wij opbraken, kort gekoppeld achter.”

In het aanteekeningsboekje van burke vindt men met opzigt tot

dit uiterste punt der reis slechts het volgende: «Aan het slot van

dit berigt zal het goed zijn tc zeggen, dat wij de zee bereikten,

maar het gezigt van den open oceaan niet krijgen konden, ofschoon

wij alle moeite deden om dien te bereiken.” Volgens een brief van

burke, dien men in het depot bij de Cooper-creek vond, ziet men,

dat zij den 11 Februarij 1861 tot den oever van do Carpentaria-golf

waren doorgedrongen.

De terugreis werd langs denzelfden weg ondernomen. Het paard,
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vier katneelen en één van het reisgezelschap, gray genaamd, waren

reeds van uitputting bezweken, eer zij den 21 April in het dopót-

leger te fort Wills aankwamen. Daar zagen zij tot hunne bittere

teleurstelling, dat brahe deze legerplaats dienzelfdon morgen verlaten

had. Zij zelve en hunne kameelen waren te uitgeput om de vertrok-

ken karavane in te halen. De eenige vertroosting bij deze teleur-

stelling was de door braiie achtergelaten proviand. «Onze teleurge-

stelde verwachting bij het zien van dc verlatene legerplaats,” zegt

Wills, «kan men zich ligt voorstellen. Teruggekeerd in uitgeputten

toestand, na een bezwaarlijken togt van vier maanden, op welken wij

met dc grootste ontberingen te kampen hadden
,

zijn onze beenen zoo

verlamd, dat ieder van ons eerst het beproeven moet, of hij ook een

paar ellen ver gaan kan. De inspanning, die er toe gevorderd wordt

°m slechts een paar schreden de geringste hoogte op te stijgen, zon-

der daarbij met eenigen last bezwaard te zijn
,

wekt een onbeschrij-

felijke smart en een gevoel van hulpeloosheid.” Deze stijfheid en

verlamming verbeterde echter weldra door het gebruik van de provi-

and, die zij hadden gevonden.
Aa vier of vijf dagen in het leger vertoefd te hebben werd do reis

weder
voortgezet. Het was bdrke’s plan om langs de Cooper-creek

over Mount-Hopolcss naar Adelaïde te trekken. Maar kort na de

afreis bezweken reeds de beide kameelen, do twee eenige lastdieren

d‘ e zij hadden, kort na elkander. Zij moesten dus alles behalve het

allornoodigste achterlaten en ieder met een last van 30 pond bezwaard

de
rem voortzetten. Weldra was het eenige middel van bestflan het

vcizamelen van het zaad van de Nardoo-plant, waaruit zij Nardoo-

koeken bereidden. Naauwelijks waren zij vijf dagen langzaam voort-

öOsukkeld, of zij zagen zich door gebrek aan water gedwongen naar

kot depot terug te keeren. Op eenigen afstand vonden zij eenige
verlaten hutten

van inboorlingen, waarin zij hun kwartier namen.

cl konden zij nu en dan van de inboorlingen eenige visschen op-
maar hadden ook alle moeite om het weinige, dat zij nog beza-

f0l>, tegen hunne roofgierigheid te beschermen. Do heer wills, die

ntusschen het depót bezocht en daar een berigt van hun toestand, in
6n

Srond begraven, achtergelaten had, berigtte, dat hij op zijn een-
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zamen togt inboorlingen had aangetroffen, die hem zeer vriendelijk

behandeld en gespijzigd hadden, en onder welke men zonder bijzonder

bezwaar een tijdlang zou kunnen leven. Tot overmaat van ramp ge-

raakte de hut, waarin zij hunne zaken geborgen hadden, in brand.

Het was niet mogelijk iets te redden dan een revolver en een geweer.

Zij besloten nu de inboorlingen, onder welke wills verkeerd had, op

te zoeken, maar zagen zich in hunne verwachting teleurgesteld, daar

de hutten reeds verlaten waren. Zij vonden er echter eeno vlakte

met Nardoo-planten en besloten zich daar te vestigen. Maar wills

en daarop burke waren binnen korten tijd zoo verzwakt, dat zij geen

Nardoo-zaad meer zoeken of stampen en bereiden konden. King was

nu alleen over om voor alle drie niet alleen zaad te zoeken, maar

ook daarvan koeken te bakken. Maar ook deze was na eenige dagen

zoo in krachten afgenomen, dat hij niet meer gaan kon. De opgelegde

voorraad moest worden aangetast, waarvan zij zes dagen leefden.

Burke wilde nu nog met king eene poging wagen om de inboorlin-

gen op te zoeken. Wills kon niet meer en werd met provisie voor

acht dagen achtergelaten.

Reeds op den eersten dag van de reis voelde burke zich zwak;

hij was geheel uitgeput. Met moeite kon king hem op de been

houden. Reeds den derden dag bezweek hij. King was nu alleen en

keerde naar de plaats terug, waar wills achtergelaten was. Hij vond

ook hem een lijk. Hij bleef daar nog eenige dagen, maar daar zijn

voorraad bijna geheel verteerd was, ging hij op weg om inboorlingen

op te zoeken. Hij vond ze weldra en werd door hen van Nardoo en

visch voorzien. Zij schenen groot medelijden met hem te hebben,

toen hij hun onder het verstand gebragt had, dat hij alleen was over-

gebleven. Maar nadat hij vier dagen bij hen had doorgebragt, scheen

zijne tegenwoordigheid hun niet meer aangenaam; maar hij hield zich

maar, alsof hij dit niet begreep. Eindelijk gewenden zij aan hem en

schenen hem als tot hunnen stam behoorende te beschouwen. Bij een

bezoek, dat zij onder geleide van king bij het lijk van burke afleg-

den, weenden zij bitterlijk en bedekten het met groene takken. Na-

dat king hun onder het oog gebragt had, dat binnen twee maanden

blanke mannen zouden komen om hem af te halen en hun geschenken
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te brengen, waren zij nog vriendelijker. Nadat iiowitt met de

reserve-afdeeling was aangekomen, aanvaardde hij den 25 September

de terugreis en kwam weldra behouden in Melbourne aan.

Hoe vele offers deze expeditie ook gekost heeft, zoo is toch het

doel bereikt en het binnenland van Australië van het zuiden tot de

noordkust doorkruist. Uit de onvolledige herigten blijkt het, dat de

zoogenaamde woestijn van Sturt zich over het geheel slechts over

enkele breedtegraden uitstrekt, en dat het land verderop naar de

Carpentaria-golf een betrekkelijk goed, genoegzaam van water voor-

zien, voor een gedeelte zelfs voor den akkerbouw uitnemend geschikt

land is. Men mag wol niet voorbij zien, dat de reizigers deze oorden

ln den regentijd bezochten, maar de ver uitgestrekte rotsige bodem-

verheffingen
,

do talrijke groote rivierbeddingen, de aanwezigheid van

bewoners en eindelijk het oordeel van wills wijzen genoegzaam aan,

dat deze oorden ook in don zomer niet minder dan de westelijker

gelegene, door stuart bereisde streken, zoowel voor weideland, als

voor reisweg van de zuidelijke koloniën naar de noordkust geschikt
Z) jn. Dit is fie groote praktische beteekenis van burke’s expeditie,
waarvan do Australische kolonisten zeker niet zullen verzuimen ge-

bruik te maken.

■Tc Melbourne heerscht algemeene deelneming in het treurig lot der

e xpeditie. Aan iiowitt werd terstond bevel gegeven de overblijfsels
Van buRke, wills, dr. decker, stone, purcell en patton naar

Melbourne
over te brengen. De regering stond 2000 pond toe voêr

Cen
monument, hetwelk te Melbourne ter hunner eer zal worden op-

S®ngt, en beloofde ook voor king te zorgen.

(Naar petermann’s Mittheilungen über wichtige neue Erforschungen auf
dem Gesammtgebiete der Geographie, 1862, 2es Hft., hl. 66 en v.).

R.


