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1 Hoe weinig bekend het Vancouver-eiland tot hiertoe was, blijkt ook wel daaruit, dat

in het Handhoek der Aardrijkskunde, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut

van 't Algemeen , 1868, daarover niets anders gezegd wordt, dan dat het is “een eiland,

dat hooge rotsen draagt cn alleen in de nabijheid van Mc Neil’s Harbour, waar steen-

kolen worden opgedolven, cn van Port Victoria met cenige nauwkeurigheid bekend is.”

Als men de kaart van Noord-Amerika voor zich legt, dan ziet men

aan de noordwestelijke kust een eiland, dat zich tegenover Britsch

Columbia uitstrekt en slechts door een betrokkelijk smal kanaal, met

een aantal kleinere eilanden als bezaaid, daarvan is gescheiden. Het

heeft eene oppervlakte nagenoeg zoo groot als die van Schotland, en

strekt zich in de lengte in noordwestelijke richting tusschen 40° 20' tot

50° 55' noorderbreedte uit. Het ligt dus in een gematigd klimaat, na-

genoeg op dezelfde hoogte als het noordelijk gedeelte van Frankrijk.

Eerst in den jongsten tijd is dit gedeelte van onzen aardbol eeniger-

mate bekend geworden. ¹ Eerst in 1792 werd het geheel omgezeild. Het

ruwe aanzien van het land lokte niet uit om zich met zijn innerlijke

gesteldheid nader bekend te maken. Hoewel het een deel uitmaakte van

het Engelsch-Noord-amerikaansche gebied, was het toch te ver van het

moederland verwijderd, om de aandacht te trekken. Het werd geheel

overgelaten aan de Hudsonsbaai-compagnie, die haar uitgebreiden pels-

handel ook tot die verre gewesten uitstrekte. Wel had kapitein RICHARDS
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In de laatste jaren is dit oenigszins anders geworden. Aan eobert

brown, een door zijne kunde on moed bekenden scheepsbevelhebber,

werd door de regering van Britsch Columbia opgedragen, een ont-

dekkingstocht te doen, om, dit weinig bekende eiland nader te onderzoe-

ken. In den zomer van 1863 omzoilde hij in eene kleine sloop, verge-

zeld van eenon pelshandolaar, bijna hot geheele eiland. Bij elk dorp,

hetwelk zij aan de kust ontdekten, ging hij aan land, drong dan hot

binnenland in en ontdekte zoo oen aantal groote meeren, gebergten on

valleijen. In het voorjaar van 1864 werd een tweede tocht, thans be-

paald met het doel om zich met het binnenland bekend te maken, op

eene grootere schaal ondernomen. Een getal van 9 uitgekozen pionniers,

later tot 12 vermeerderd, en waar zich maar de gelegenheid aanbood,

versterkt door do in hot land wonende Indianen, werden onder zijn

commando gesteld. Tot aan den winter werd deze tocht voortgezet en

het eiland in verschillende richtingen doorkruist, onder voel inspanning

en bezwaren. In 1865 rustte de regering eene nieuwe expeditie uit

en, daar brown verhinderd was hare leiding op zich te nomen, werd

hot opperbevel aan joiin bdttle
,

die reeds den eersten tocht had meego-

maakt, opgedragen. Deze tocht bepaalde zich moer tot het opsporen

van goud on gaf dus voor geographische onderzoekingen'mindere vruch-

ten. Brown deed echter voor zijn vertrek naar Europa in het voorjaar

van 1866
nog een tocht naar hot noordeinde van hot eiland en door-

kruiste bij die gelegenheid het binnenland van fort Rupert tot aan do

Quatsino-baai.

De heer brown hoeft allo tot hiertoe gedane ontdekkingen en navor-

schingen in eene keurig geteekende kaart afgebeeld en tevens een be-

knopt verslag gegeven van do resultaten van het tot hiertoe gedane

onderzoek. Kaart en verslag komen voor in peterman’s Mittheilungen

zich zeer verdienstelijk gemaakt door de opneming der kusten; maar

van de gesteldheid van het binnenland en zijne inboorlingen wist men

tot aan het jaar 1863 zoo goed als niets. De kolonie beperkte zich tot

de stad Victoria met 6000 inwoners, aan het zuidelijk einde gelegen,

eene andere, met 600 inwoners, Alberni geheeten, en op 90 mijlen

afstands
van Victoria, een zaagmolen, en dan nog het fort Rupert,

een handelspost van de Hudsonsbaai-compagnie aan het andere eind

van het eiland. Aangaande het binnenland liepen allerlei geruchten en

fabelen; maar hoe het er uitzag, welk karakter het droeg, daarvan

had men niet de minste zekerheid.
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über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie,

1869, bl. 1—10, 85—95. Wij rekenen bet niet onbelangrijk onzen lezers

althans oenig bericht te geven van deze belangrijke ontdekkingen. Hij

geeft daarin eeno beschrijving van do verschillende reisrouten met do

opmerkingen, waartoe zij aanleiding gaven, derhalve eeno in groepen

verdeelde teekening van de geographische toestanden in do verschillende

oorden. Daar zulk eene beschrijving voor hem, die goene goede en

uitvoerige kaart des lands voor zich hoeft,’van weinig waarde is, zul-

len wij hem op deze reisrouten niet volgen, maar liever uit zijne be-

richten de resultaten opzamelen, die over den toestand van dit eiland

eenig licht verbreiden.

Als wij den vorm van het eiland in zijn gekartelde kustenlijn ons

voor oogen stellen, dan heeft het allen schijn, dat het geheele eiland

niets anders is dan een met geweld van het vaste land losgescheurd

deel van de westelijke kust van Noord-Amerika. De diepe baaien en

Ijorüen van de westkust zijn slechts de gevolgen van do gletscherwerk-

zaamheid, welke hier heerschte, toon het eiland met hot vaste land

samenhing. Deze inhammen vertoonen geheel hetzelfde karakter als die,
welke welke men aan do westkust van Britsch-Columbia vindt. Deze

behooren aan oen lateren tijd en vertoonen aan hunne uiteinden nog

to* den huldigen dag vele gletschers. Zij hebben donzolfden oorsprong

gehad als do Noorweogsche on Groonlandscho fjorden.

Do meeste van deze inhammen bieden zeer goede havenplaatsen aan

en verschillen in dit opzigt zeer van die in Britsch-Columbia, waai-

de meesten van alle zijden door wilde en steile bergen, waarvan som-

mige tot eene hoogte van 5, 6, ja somtijds zelfs 8000 voeten opstij-

gen, omgeven zijn. Er heerscht rondom deze fjorden oen stille, groot-

sche on indrukwekkende woestheid. Hier, waar geen andere boom een

bodem vinden kon, om zijn leven te voeden, zoekt” nog de den een

zwak en onzeker stounsol. Maar hot is geen ongewoon verschijnsel,
dat gansche zijden van bergen door de woeste stormen of door do nog

gevaarlijker sneouwlawinen, dien de zomerdauw vergezellen, worden

schoon gevaagd. In do wintermaanden heerscht hier een plegtigo stilte;

geen inboorling, geen levend wezen stoort do eenzaamheid, en zoo men

ook al in den zomer enkele ellendige Indianen aantreft en do weer-

galmende echo’s van honderd watervallenhet stilzwijgen storen, zoo blijft
toch de eenzaamheid en schijnt wel onafscheidelijk.van een oord, ’t welk de

natuur nooit tot een woonplaats van menschen schijnt bestemd te hebben.
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Men kan met geene mogelijkheid het eiland in zekere onderafdeelingen

scheiden. Weidestreken en bosohoorden wisselen elkander gedurig af.

Het middenste gedeelte van het eiland is het meeste met bergen be-

zaaid. Het loopt noordwaarts in oene vlakte uit. Haar fort Rupertheen

is het eiland zelfs zeer moerassig on vol van dammen, die door de

bevers zijn opgeworpen. Behalve de diep in het land dringende inham-

men bevinden zich in het binnenland vele meeren, waarvan sommige
in vergelijking van do grootte van het eiland oen aanzienlijken omvang

hebben. Zij worden gevoed door do rivieren, die van de omliggende

bergen afstroomen, en hebben insgelijks door eene hoofdrivierhun afloop

in de zee. Zoo beschrijft do Cowichan-rivier, die do in het Cowichan-

meor verzamelde watermassa opneemt on bij Cowichan-havcn in zee

stort, oen kronkelenden loop van nagenoeg 40 mijlen. Het is een bui-

tengewoon snelle stroom, vol van watervallen, en op vele plaatsen

door groote massa’s drijfhout, dat dos winters door het boven-

water wordt afgovoerd, zeer dikwijls verstopt. De wegvan het Cowichan-

tot het Sarita-mecr gaat van den eenon bergrug tot don anderen, allo

tusschen 2 en 3000 voet hoog. Nauwelijks is do eene bestegen, of

i'eeds ziet men den anderen voor zich. Do tusschenruimten tusschon

deze bergketens zijn aangevuld met steile rotsen, ijskoude bergstroo-
men en moerassen, die men telkens moet doorwaden. Do vele meren,

die in het binnenland worden aangotroflen, hebben dit mot hot Cowichan-

meor gemeen, dat zij, van bergen omgoven, de bekkens vormen, waarin

het afstroomendo water zich verzamelt, eer hot door eene rivierbedding

naar do zee wordt afgovoerd.

Naar hot oordeel van biiowx zou zich in het binnenste des eilands

weinig of geen land bevinden, dat geschikt is voor de cultuur van

graangewassen on tuinvruchten. Het meeste bebouwbare land ligt aan

do kust. Er is echter in do omstreek van Victoria, in het Cowichan-

cn Chemainos-district goed land genoeg, om eene veel grootero bevol-

king te voeden, dan er thans is, of er wel in do eerste jaren komen

zal. Wij meenen echter uit de,opgaven, die ons worden medegedeeld,

ttmt regt te mogen opmaken, dat hot op vele plaatsen, aan de oevers

dor rivieren en in do dalen en valloijcn, volstrekt niet aan bouwgrond
z°u ontbreken, indion maar eenmaal eene nijvere bevolking, met spade
0,1 ploeg gewapend, den bodem bewerkte. Waar nu, zooals in de

omstreken van Victoria, oenige landbouw wordt beoefend, daar is do

opbrengst van alle soorten van graangewassen, wortels en andere
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voortbrengsels en vruchten dor gematigde luchtstreek zeer overvloedig.

Het klimaat is zacht. In den zomer komt hot overeen met dat van

Italië; in don winter is het mild, maar een weinig nat met weinig
of geen sneeuw. Do ligging aan den oever van den grooten oceaan en

derichting der zeestroomonverklaren volkomenden klimatischen toestand.

Het land is vooral rijk aan minerale hulpbronnen van groote waarde,

en er zou slechts een mot vorstand besteed kapitaal toe noodig zijn,

om daarvan do grootste voordooien te trokken. Do steonkolonvelden

van Yancouvor-oiland zouden voldoende zijn om in de behoeften van

alle aan do Zuidzee liggende landen te voorzien. Nu worden zij nog

slechts op eeno enkele plaats, te Nanaimo, geëxploiteerd, ofschoon er

overal grooter en toegankelijker lagen te vinden zijn. Aan de oevers

van de Cowichan-rivior ligt de steenkool op verscheidene plaatsen

bloot. Tot nog toe is nog hot binnenland slechts ter loops onderzocht

en toch zijn er op verschillende plaatsen reeds zooveel sporen van

steenkool ontdekt, dat men daarop wel do verwachting mag bouwen

van eeno glansrijke toekomst.

Behalve steenkolen heeft men ook andere metalen aangetroffen,

zooals koper, ijzer, nikkel, zilver en goud. Het goud vooral kan ligt

hot middel worden, hetwelk de gouddelvers uit Californie en andere

goudstreken van Noord-Amorika zal aanlokken, om ook op Yancouver

hun fortuin te beproeven. Brown vond hot op zeer vele plaatsen, onder

andoren aan do Cowichan-rivior in onregelmatig verstrooide hoeveel-

heden. Aan do Leech- en Sooke-rivier wordt het goud in aanzienlijke

hoeveelheid aangetroffen. Dit heeft aanleiding gegeven tot do eerste

gouddelverij op Yancouver. Het goud is wel zeer verstrooid; men

schat echter de opbrengst van ruw goud uit het rivierbed, alleen

sedert do eerste ontdekking in Augustus 1864 tot nu toe, op meer

dan 300000 Amerikaansche Dollars, en het is te verwachten, dat er,

wanneer eenmaal de waterleiding, die do regering nu bouwen laat,

voleindigd is, nog meer gewonnen zal worden. Er zijn klompen van

120, 90 en 70 dollars en vele van-geringer waarde gevonden. Eenigen

tijd lang na de mededeeling der ontdekking aan do regering ontstond

er zulk een toeloop, als men ze sedert de dagen van do gouddelving

aan de Frasor-rivier in 1858 niet gezien had. Natuurlijk zagen velen

zich, zoo als op allo goudvelden geschiedt, teleurgesteld; maar velen

hadden ook geluk. De opbrengst is echter altijd wat onzeker, omdat

het goud hier zeer onregelmatig verstrooid ligt. In het slijk van zeer
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vele rivieren vindt men sporen van goud. Of echter de opbrengst don

arbeid der goudwasschers zal beloonen, is nog zeer onzeker. Mogten

eenmaal rijke goudvelden of goudrivieren worden ontdekt, dan zal liet

zeker niet ontbreken aan goudlievende menschen, die dien voorraad

zullen trachten na te sporen, totdat hij uitgeput zal zijn.

Aan bouwhout is het Vancouver-eiland zeer rijk, verschillende soorten

van dennen, ceders en eiken worden er in overvloed gevonden. Wel

is de afvoer van het gevolde hout op sommige plaatsen aan groote

bezwaren verbonden; maar bij oene toeneming van don houtuitvoer

kon do regering met weinig moeite door de talrijke rivieren, die er

zijn, den afvoer gemakkelijk maken. Welk eene krachtige vegetatie

hier gevonden wordt, blijkt onder anderen uit het geen brown ons

van de oevers van de Nitinat-rivier verhaalt. Het is een snelle stroom,

van tamelijk vlakke oevers omgeven, welke tot aan den voet van met

de prachtigste woudboomen gekroonde heuvels opstijgen. Ahornen,

ceders en dennen vertoonen zich hier in volle kracht. De omvang van

eene den (Abies Menzeesii) bedroog 48 voet en er waren ceders (Thuja

giganten ) van gelijke afmeting. Aan do bronnen van de Nanaimo

Vertoonde zich oene Alpenplantenwereld, Andromeda, Lycopodium en

eene soort van geelen ceder in do gestalte van een armelijk boschaadje.

Op zonnige plokken vond men aardbeziën met vruchten, andere in

de nabijheid van sneeuwvlakten eerst in bloei. Al deze bergen zijn
r otaachtig en zonder grooto woudboomen.

Wild is er in grooten overvloed. Weinig moeite kost het don reiziger
111 deze streken een genoegzamen voorraad op te doen. In hot land

tusschen Nanaimo on Barclay-sund was het zoo overvloedig “dat men

er zooveel van schieten kon” zegt brown “als men maar wilde.” Op

andere plaatsen viel de jacht echter zoo schraal uit, dat de reizigers

dikwijls met hongersnood hadden te worstelen. Aan de kusten wordt

veel visch gevonden. Indion de visschorij zich eenmaal meer zal hebben

ontwikkeld, zal zij een rijke bron van bestaan worden voor do geheelo

kolonie, daar zij aan do kusten van de Zuidzee bij eene uitgebreido

katholieke bevolking ruimen aftrek vinden zal.

Alot uitzondering van eenigo weinige plaatsen aan de zuidelijke on

oostelijke kust is het geheelo binnenland, zoo wij de streek aan de

Loech-rivier uitzonderen, geheel onbewoond. Do geheelo bevolking der

kustlanden
mag opistreeks 10000 Indianen tellen, die tot verschillende

stammen behooren. Hun getal is echter sterk aan het afnemon. Behalve
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do bijzondere tongvallen worden hier zeer verschillende talen gespro-

ken. Ofschoon zij onder elkander steeds in oorlog zijn, zijn ze toch

vreedzaam en vriendelijk jegens do blanken. Zij loven, in dorpen, ver

van elkander verwijderd, en zijn zelden gewoon zich ver van hunne

woonplaatsen te verwijderen. Zij zijn daarom geheel onbekend met het

binnenland en dus ook buiten staat om aan vreemden daarover eenigo
nadere inlichtingen te geven. Zij zijn dan ook niet zeer moedig. Som-

tijds beving hen do vrees voor het onherbergzame en wilde land, dat

voor hen lag, zoozeer, dat zij hot reisgezelschap verlieten en naar

hunne dorpen terug keerden.

Wij zien hier derhalve ceno kolonie in hare eerste beginselen. Haar

tijdvak van bloei is nog niet aangebroken. Maar die tijd zal zeker

eenmaal komen. Hare vereeniging met Britsch-Columbia kan nietanders

dan hare opkomst bevorderen. Elk deel der aarde moet toch vroeg of

laat zijne schatten voor de geheele wereld openstellen.


