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Eritsch-Indië wordt ten noorden, noordoosten en noordwesten be-

grensd door een ontzaggelijke bergketen, met eeuwige sneeuw

bedekt on gevormd uit eeno aaneenschakeling van steile bergruggen ter

gemiddelde hoogte van 5000 cd; alleen afgebroken door do Assam-

vallci, waardoor do Erahmapoetra een uitgang vindt, do naauwe kloof,

waardoor de Indus stroomt cn de bergpassen van Pesjawr en Kaboel.

Door deze naauwe doorgangen , die tien maanden lang door do sneeuw

verstopt zijn , ontvangt Britsch-Indië jaarlijks conige koopwaren, afkom-

stig van Ehoetau, Sikkim
, • Tibet, Chineesde Tartarye

,
Turkestan en

De vergelijkende taalstudie heeft op merkwaardige wijze de overoude

volksoverlevering bevestigd, dat de tegenwoordige Europesche volken

een gemeenschappelijken oorsprong hebben gehad en hunne voorouders

in den voorhistorischen tijd als naauw verwante stammen of misschien

wel als eene enkele groote familie op de hooge bergvlakten van Azië

hebben geleefd.

Meer dan ooit is thans de aandacht der wetenschap op die nog weinig

bekende, maar hoogst merkwaardige streken gevestigd en vooral de

Engelsche natuuronderzoekers hebben in de laatste jaren den Himalaya

tot het doel hunner waarnemingen gekozen. Veol is er reeds aan het

licht gebragt, en hoe meer wij de ontzagwekkende natuur van dat

vermaarde bergland leeren kennen, hoe meer wij ons als door een ge-

heimvolle magt aangetrokken gevoelen tot het oorspronkelijke vaderland

der beschaafde menschheid.

1870. 23
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Afghanistan. Deze sobere handel is geheel in do handen van do inboor-

lingen der streken aan gene zijde van don Himalaya ; de bewoner van

Britsch-Indië, van wolk ras of welke godsdienst ook, die zijne be-

sneeuwde grenzen durfde te overschrijden, zou die vermetelheid onvermij-

delijk met den dood of ten minste met slavernij moeten boeten.

Deze bezwaren bestaan vooral in hot oostelijk en noordelijk gedeelte

van het gebergte ,
waar geiten en bergschapen do eonigo lastdieren zijn ,

waarvan de mensoh zich voor zijn goederen kan bedienen.

Op de grenzen van Afghanistan zijn de bezwaren veel geringer; hier

kan men mot paarden, muilezels en zelfs met kameelen overtrekken,

doch de woestheid der inboorlingen maakt dit voor de Engelschen hoogst

gevaarlijk. Welligt zal Rusland eenmaal op dit terrein gelukkiger zijn ;

de onmiskenbare blijken van Ruskinds gunstigen invloed op de bescha-

ving van Turkestan schijnen dit te voorspellen.

Boven dien ontzaggelijken muur van 5 000 cl gemiddelde hoogte

verheffen zich de hoogste bergtoppen der wereld, waarvan sommige

9000 el boven de oppervlakte der zee bereiken. Als in hot warme

jaargetijde do zuidwestewind de dampen uit den Indisohcn Oceaan tegen

dien muur aandrijft, hoopen zij zich tegen de zuidelijke helling opeen

en verdigten daar tot zulke ontzaggelijke regenmassa’s, dat 8 tot 4

el gemiddelde hoogte van het in een jaar gevallen regenwater in het

gebergte een zeer middelmatige hoeveelheid gerekend wordt; er zijn echter

plaatsen, vooral in het zuidwesten, waar, volgens iiookeu
,

jaarlijks

12—15 el regen valt.

Die verbazende massa vocht, gevoegd hij cene warmte van 22°—24°

Gels. (82* —87° Eahr.), bevordert een kolossalen plantengroei.

Naarmate men hoogcr stijgt, neemt do hoeveelheid regen af; op 4500

el is zij ongeveer gelijk aan die van Europa; op 6000 cl komt

men in streken, waar het nooit regent.

Men kan dus in den Himalaya naar goedvinden een warm, een ge-

matigd of een koud klimaat uitkiezen, al naar de werkzaamheden of

de gezondheid eischen ; van de weelderige hossohen der keerkringen tot

den schralen on armen plantengroei der woestijn, doorreist men al

opstijgende, als ’tware do verschillende aardgordels.

Binnen het kolossale hoefijzer, dat do hoofdketen van don Himalaya

vormt, ligt een evenwijdige bergreeks van 1000 tot 1500 cl hoogte,

in overeenstemming met de ongelijkheden van liet hoofdgebergte door
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grootc oponiugcn afgebroken. Tusseben deze reeks en bet lioofdgcbcrgtc

ligt een alluviaal terrein, door duizende waterloopén doorsneden en

welks hoogte boven do zee tusseben 500 en COÜ cl bedraagt. Dit

terrein is voor een gedeelte bebouwd in de zoogenoemde Dhoeus; de

zuidelijke en oostelijkc gedeelten (Doears en ïerraï) zijn met ontzag-

gelijke wouden bedekt. In deze woudstreek brengen de bestendige

warmte en vocht een voortdurende opcenhooping van rottende plant-

aardige stoffen te weeg, waardoor het den Europeaan niet mogelijk is

in het warme .jaargetijde aldaar langer dan eenige dagen te verblijven.

Deze oorspronkelijke wouden bevatten kostbare houtsoorten. De alge-

meenste en tevens do beste is de Shorea robusta
,

een boom, wiens

stam bij 25—30 cl lengte zonder takken of knoesten ccnc dikte

bezitten kan van 1,50 cl. Dit hout is in veerkracht, fijnheid van

vezel en duurzaamheid het beste van Britsch-Indië. Het wordt te

Calcutta van ƒ 75 tot ƒ 100 de kub. cl verkocht. Eene andere

soort van Shorca levert, behalve kostbaar hout, een welriekende hars
,

die in Indië voor do parfumerie en sommige in Europa onbekende

vernissen wordt gebruikt. Verschillende soorten van Vateria brengen

dergclijke welriekende harsen voort; de Ferronia elephantum heeft een

regten, kolossalen stam en een rimpelige zeer gespleten schors; zijne

sierlijk gevormde bladen verspreiden een wolrickcnden anijsgeur, zijn

vruchten zijn zuurachtig, aangenaam van smaak en zeer gezond, zijn

hout is hard, digt ,
fraai geel gekleurd. De Sissooboom (Dallergia

Sissoo) herinnert door zijn houding aan de Europesche popels

en bereikt kolossale afmetingen; hij groeit zeer snel en gemak-

kelijk, en men behoeft slechts een stukje van den wortel bloot te

leggen om hieruit een nieuwen boom te zien ontwikkelen ; ook door

zijne zaden plant de Sissoo zich zoo snel voort, dat binnen weinig

tijds zich rondom den boom een digt bosch vormt. Het hout van

den Sissoo is donkerbruin en zwart geaderd en wordt in Indië bijna

bij uitsluiting voor meubels gebezigd.

Drie soorten van Sapindus groeijen in grootc hoeveelheid tusschen

het overige geboomte, en binnen korten tijd planten deze boomen zich

over cene grootc oppervlakte voort en verstikken allo andere planten.

Hunne zaden zijn wegens hunne wondzuiverende kracht wel bekend.

Ecno andere soort (S. rubiginosus) vormt geduchte stekels en is uit-
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muntend geschikt voor heggen. Het moes zijner vruchten wordt voor-

namelijk gebruikt om zijde te wasschen.

De Bassia latifolia is een boom met gladde, witachtige schors en

gedraaide takken; in Maart draagt hij vleezige, zeer zoet smakende

bloemen, die de Hindoes tot voedsel dienen en waaruit zij door een

eenvoudige destillatie een zeer sterken geestrijken drank bereiden ;

de rijpe vrucht van dezen boom levert door koking een groenachtig

vet, dat tot brandstof en zeepfabrikatic wordt gebezigd; het hout is

vooral voor de wagenmakerij geschikt.

De Acacia’s maken met hunne scherpe doorns op vele plaatsen het

bosoh ondoordringbaar. De nuttigste soort is de Acacia arabica, die de

Arabische gom levert en wier hout zeer gezocht is voor kanonwielen.

Op een soort van Zizyyphus leeft de rups, die eenc bijzondere soort

van zijde levert, Tusser genoemd. Deze zijde is eenigszins dik en ruw,

van eone graauwachtige, moeijelijk te overdekken kleur
,

om hare sterkte

evenwel zeer gezocht en wol geschikt om eenmaal een belangrijk han-

delsartikel te worden. Deze boom komt overal zeer gemakkelijk voort,

van den equator tot 31° H.Dr. en in den Himalaya tot 1500 cl boven

do oppervlakte der zee.

De meeste dezer boomen, mot uitzondering van de Dalbergia ,
hebben

altijd groenblijvendo bladen, wier symmetrische plaatsing, evenals die

der takken, dat eigenaardige karakter vertoonen, waardoor de tro-

pische hoornen oppervlakkig eenigszins aan de palmen en varens doen

denken. Er groeit echter ook een eschdoorn (Acer oblongum ) met afval-

land loof, die den reiziger aan Europa herinnert en die in verschillende

klimaten goed kan aarden. Even zoo is ook de Azedarachta een dier

boomen, welke voor vrij verschillende klimaten geschikt zijn. Het

hout van dozen boom bereikt oen grooten omvang en gelijkt veel op

mahoniehout; zijne zaden leveren een bittere olie, die men tegen

klierachtige ziekten gebruikt; de bast en do bladen hebben uitmuntende

koortsworende eigenschappen.

Alle boomen in deze bosschen zijn met de zonderling gevormde

Orchideeën bedekt, wier prachtig gekleurde bloemen de lucht met zachte

en welriekende geuren vervullen.

Onder de gewassen dezer bosschen beslaan vooral do bamboes een

voorname plaats; zij bedekken hier en daar oppervlakten van mijlen

uitgestrektheid, door welke do bijl zich nimmer een weg kan banen.
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De Bambusa Tulda groeit met zulk ecne snelheid, dat zij in 30 dagen

een stengel van 25 el lengte hij 35—40 centimeters breedte vormt.

Bij dezen bamboe kan men met regt beweren , dat mcu het gras ziet

groeijcn. Zijn jonge stengels zijn ter lengte van 75—80 ccntim. een

uitmuntende spijs, en een enkele spruit levert gekookt zooveel als een

goede bos aspergies. Do Bambusa glauca bereikt, evenals de vorige,

verbazende afmetingen; stengels van 35—40 cl zijn geen zeldzaam-

heid. Beiden zijn zonder doorns en worden veel voor den huishouw

gebezigd. De Bambusa arundinacea onderscheidt zich door zijne talrijke

stengels, die uit denzelfden wortel oprijzen; een enkele wortel dezer

soort brengt meer dan 100 stengels voort, die kaarsregt nevens elkaar

zonder tusschcnruimten opgroeijen. Op 10 cl boven den grond spreiden

deze stengels zich in een cirkel uit en vormen cene kolossale pluim ,

die op een dikke gecanneleerde zuil schijnt te ruston. Do droogste

terreinen zijn bedekt door de Bambusa stricta
,

eene der soorten, die

in zeer verschillende klimaten willen groeijen; men vindt haar op do

hellingen van den Ilimalaya tot op 2000 el hoogte in volkomen ont-

wikkelden toestand. Do Bambusa glauca is de laagste der bamboesoor-

ten on vormt een ondoordringbaar krcupelbosch van 3—4 voet hoogte.

Van de Puimen verdient de sierlijke Areca-palm (A. Catechu) het

eerst tc worden genoemd. Zijn regte, slanke, regelmatig geringde

stam wordt tot 20 el hoog en draagt een kroon van hreede, buig-

zame
, prachtig groene bladen. Yele soorten van Chamaerops bereiken

eene gelijke hoogte; de Phoenix sylvestris ,
een soort van dadelpalm

,

groeit in digte groepen. Niet zelden ziet men een dezer palmen van

8—10 cl hoog, op wiens top een Urostigma religiosum of heilige

vijgenboom groeit, waarvan de uit den stam naar beneden groeijende

wortels den palmboom geheel hebben omsloton. Op het eerste gezigt

zou men meenen
,

dat do palm na den vijgenboom gekomen was en in

ecu holte van den heiligen boom groeide ; altijd echter is hot omgekeerde

het geval. Do Sagoepalm groeit op do moerassigsto plaatsen. Merk-

waardig is deze groeiplaats voorwaar, als men bedenkt, dat de sagoe

het eenige genees- en voorbehoedmiddel is tegen de dyssenterie, die in

deze moerassen zoo spoedig wordt opgewekt.

Al deze hoornen worden omslingerd door een onnoemelijk aantal

klimplanten, waaronder reusachtige Cissus-soorten, wier vruchten aan

vele soorten van duiven een overvloedig voedsel leveren. Een andere
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in (Igzo bosschon zeer algemeeno slingerplant is cle Dolichos pruriens of

jeukboom; de rijpe peulen van deze plant zijn bekleed mot fijne haar-

tjes, die bij do minste aanraking afvallen en op de huid gebragt een

ondragclijke jeuking, ja zelfs ontsteking veroorzaken. De merkwaar-

digste dezer lianen is de kolossale Hiptage madablota, die met hare

takken con bunder bosch beslaat, ran boom tot boom slingert cn den

een na den ander verstikt , doch hen daarentegen versiert met haar

weelderig rood en groen gekleurd gebladerte cn door een overvloed van

schitterende goudgeel en wit geschakeerde bloemen. Deze slingerplant

vormt ondoordringbare gewelven
,

waarvan de reusachtigc Shorca’s de

zuilen voorstellen en waarbij do verbazendste monumenten van men-

schelijke kunst in het niet verzinken.

Aangenaam is de indruk van deze schaduwrijke gewelven, als men

plotseling van uit den brandenden zonnegloed daarbinnen treedt;

maar ook een gevoel van angst mengt zich daaraan; in die duistere

groepen van palmen , bamboes en Zizyphus schuilt welligt een tijger,

die met glinsterende oogen elke beweging van den vreemden indringer

bespiedt. Elk geluid van den wind in de bladen of van een dooden

tak of een steen, die van de rotsen valt, kan ook veroorzaakt worden

door een voorbijgaanden luipaard, een tijgerkat, een reuzenslang of

door de gazelle, de trapgans of de goudlakensehe fazant. Onwille-

keurig onderzoekt men zijn vuurwapen, dat echter een al te zwak

verdedigingsmiddel is tegen den olifant, den tijger of den neushoorn.

De Europeaan, die deze bosschon bezoekt, is steeds vergezeld door

een groot aantal Hindoes, die zijne wapens en bagage dragen; doch

zoo hij ondervinding bezit, vertrouwt hij alleen op do buks, die hij

in de hand heeft; want bij het naderen des gevaars kiezen zijne ge-

leiders do vlugt en nemen wapens on bagage mee.

Zelden vallen de tijgers en panthers den mensch aan wanneer zij

geen honger hebben; doch hoeft do tijger eenmaal monschonvleesch

gegoten, dan veracht hij elke andere prooi; hij wordt mcnschenetcr

en vestigt zich in do nabijheid der bewoonde plaatsen, waar hij eiken

dag een of twee slagtoffere als schatting cischt. Do Engelsoho rege-

ring
,

die in Indië voor liet vernielen van schadelijke dieren grootc

premiën uitlooft, geeft het dubbele van hot gewone tarief voor een

tijger-menschéneter.

Do olifanten loven in deze hosscheu in talrijke troepen, en hun aantal
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is een der grooto bezwaren, die de kolonisatie in don weg staan. De

Engelsclie regering heeft zich het regt voorbehouden om olifanten te

vangen, en overtredingen van deze bepaling worden nog tegenwoordig

met boete of gevangenis gestraft. Onberekenbaar zijn de verwoestingen,

die in een enkelen nacht door do olifanten in een bebouwde landstreek

kunnen worden aangcrigt; geen omheining is sterk genoeg om hen

tegen te houden
,

en al wat zij niet verslinden, wordt vertrapt. Do

landbouwers bezitten geen andere verdedigingsmiddelen dan den tamtam
,

brandende fakkels on venvensohingen; dit laatste middel wordt vooral

door do vrouwen te baat genomen; het hoeft echter weinig invloed,

en de olifanten kunnen alleen tot wijken gebragt worden door een

lang voortgezette bestorming met brandende stukken hout, ondersteund

door alle geraasmakende instrumenten van het district. Zoolang de

olifant niet gewond wordt, is hij vrij zachtzinnig, doch er zwerven in

dc bosschcn vele eenzame mannetjes, die zeer kwaadaardig en met

regt door do inboorlingen gevreesd zijn.

Dc neushoorn leeft alleen of in paren, doorgaans ver van dc bewoonde

streken; doch als men hem in zijn eenzaamheid stoort, valt hij mot

groote woestheid den mcnsch aan.

In de Indische rivieren huizen drie soorten van krokodillen; de

Crocodilus porosus en C. bombiferus verschillen slechts weinig van do

Egyptische. Zij bereiken dikwijls eonc lengte van 6—7 el
,

hun kop

is dik en lomp, do kaken zijn 25 -40 ccntim. breed bij eene lengte

van 50—GO ccntim., loopen in een bijna vierkanten muil uit en zijn

van kegelvormige tanden met afgesloten punten voorzien. Deze kroko-

dillen voeden zich voornamelijk met do ligchamen dor Hindoes
,

die in

den Ganges of in zijne talrijke zijstroomen geworpen worden
, hetgeen

daar do plaats van begraven vervult. Dagelijks heeft men daar het

vrcesolijk schouwspel, dat drie of vier krokodillen het half verrotte lijk

van een Hindoe verscheuren. Te vergeefs zijn tot nog toe de pogingen

van de Engelscho regering geweest om het werpen van lijken in dc

rivieren tegen te gaan. Dc derde soort van krokodil, de Gaviaal (Gavialis

gangeticus), bewoont alleen den Ganges of zijne zijstroomen; hij heeft een

platten en broeden kop ,
do zoor smalle kaken zijn ongeveer een cl lang

en van afgeplatte, zeer scherpe tanden voorzien. De Gaviaal voedt

zich voornamelijk met vissollen, hoewel hij door honger gedreven ook

lijken eet en zelfs levende menschcn aanvalt.
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Onder de slangen is do Cobra capella (Naja) do gevaarlijkste. Togen

het venijn van dit dier is tot heden nog geen middel gevonden ; alleen de

Indische Ichneumon (Herpestes griseus) kent, naarmen zegt, het tegengif.

Dit kleine zoogdier levert aan de Cobra hevige gevechten en ondervindt

geen nadeoligen invloed van haar venijn, doch alleen dan, wanneer

de Ichneumon in vrijheid is en het tegengif in de bosschen kan opzooken.

Sluit men een Ichneumon met een Cobra op ,
dan ontwijkt do eerste den

strijd, en wordt, eindelijk daartoe genoodzaakt, geregeld het slagtoffer.

Do Ichneumon is een fraai diertje, zeer gemakkelijk te temmen

en zeer gehecht aau zijn meester; men vindt het in alle Indische dorpen
,

waar het door de inboorlingen wordt gehouden als hun beschermer tegen

de slangen. Zijn cenigc gebrek is, dat hij gaarne eijeren on jonge kuikens

verslindt. Het aantal slagtoffers ,
dat jaarlijks door de Cobra gemaakt

wordt, is zoo groot, dat de Engelsohe regering ernstig op do uitroei-

jing is bedacht geweest en daartoe voor eenigen tijd een kleine premie

voor eiken gedooden slang hooft uitgeloofd; doch na twee jaren heeft

zij dit stelsel weer laten varen, omdat het grooto uitgaven veroorzaakte
,

zonder dat liet aantal der gevaarlijke dieren merkelijk verminderde.

Men is tegenwoordig ijverig bezig om het geheimzinnige geneesmiddel

van don Ichneumon op te sporen. Sommigen houden het voor een Poly-

gala, anderen voor een Aristolochia. Een zeer gevaarlijke slang is

ook do Hamadryas, die met grootp snelheid over de hoogste boomen

kruipt en wier kleur zoodanig op die van boomschors gelijkt, dat men

haar gewoonlijk niet ontdekt, voor zij in de onmiddcllijkc nabijheid is.

Een andere zonderlinge slang is do zoogenoemde tweekoppige; dit reptiel

is zelden langer dan \ el en gelijkt veel op een dikke aal; zijn kleur

is dofbruin, zijn huid is zonder schubben; de stompe kop is louter

een voortzetting van het lijf en voorzien van een mond en twee kleine

oogen ; van achteren is liet uiterlijk dos diers zoo gelijkend op don kop,
\dat men niet kan onderscheiden wat do kop of do staart is

,
vooral ook

omdat het dier zich even gemakkelijk voor- als achterwaarts beweegt.

Volgens de inboorlingen is deze slang zeer vergiftig. Het aantal slan-

gensoorten in Indië is zeer groot; elke streek heeft een of meer soorten
,

die haar eigen zijn, en do meeste worden zeer gevaarlijk genoemd. Do

zoo beroemde slangenbezweerders weten geen enkel middel
om het vergif

onschadolijk te maken ; hun gcheelc kunst bestaat in koelbloedigheid

en handigheid. Zoodra zij oen wilde slang hebben gevangen, steken
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zij haar in de keel een stokje ,
waarmede zij mot een ruk de gifttandon

en giftblazcn plotseling uitscheuren. Als zij liet reptiel aldus ontwa-

pend hebben, geven zij het oen zekere dressuur
,

waardoor de oninge-

wijde toeschouwers in verbazing worden gebragt.

Dikwijls gebeurt hot, dat te midden van hot woud, terwijl de rei-

ziger meent eenigc oogonblikkon rust to zullen genieten, plotseling

een geluid weerklinkt als van een verwijderd onweder. De gidsen

klimmen ijlings in de nabijzijndo hoornen en wenken den reiziger om

hetzelfde te doen. Naauwelijks is hij op do onderste takken van een

omvangrijken tamarindeboom in veiligheid, of een troep van vele hon-

derde wilde buffels stuift als een orkaan voorbij. Deze reuzen van het

rundorgcslacht zijn zeer algemeen in do voohtigsto en moerassigste ge-

deelten van deze bosschcn. Dikwijls worden die troepen aangevoerd

door oude mannetjes, die niet minder dan 4 el lang en 2,30 el hoog

zijn, on wier horens een halven cirkel van 4 el omtrek vormen.

Jong gevangen is deze buffel gemakkelijk te temmen en onder ander

vee to houden.

Behalve deze dieren vindt men in de Indische bosschcn bruine en

zwarte boeren, herten, gazellen ,
wolven

, vossen, eenigc hyena’s en

stekelvarkens. Wolken van bloeddorstige muskieten omringen steeds het

hoofd des reizigers met een doordringend gebrom, enindien zijne huid

niet genoegzaam getaand is door een langjarig verblijf in deze ge-

westen
,

maken zij met hunne steken zijn gelaat binnen 24 uur onken-

nelijk
,

zoodat hij zijn oogen zelfs niet kan openen en de reis moet

staken. Gedurende den maaltijd en vooral terwijl men slaapt, komen

heirlegers van kleine roode mieren, met in verhouding tot haar lig-

chaam buitengewoon grootc kaken
,

waarmede zij de klcederen en ook

den mensoh aantasten en hem door hunne boten do zonderlingste be-

wegingen doen maken. Deze mieren, schoon zeer klein, zijn zoo

kwaadaardig, dat hare kaken in do wond blijven zitten als men zo

daaruit trekt. Er is echter een middel, waardoor men zich voor hare

aanvallen kan beveiligen ; men behoeft slechts op ongeveer G duim boven

den grond, rondom elke poot van dc draagbaar, waarin men rust, met

krijt een kleinen cirkel te trokken on geen mier zal deze tooverkringen

overschrijden; men zorgo slechts, dat er geen grasscheutje overblijft,

dut do micron als brug zouden kunnen gebruiken;

Geen middel echter baat tegen dc aanvallen van de bloedzuigers;
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deze bloeddorstige dieren dringen overal door, onder de klccderen, in

den baard, in de haren; on dikwijls ziet men de Hindoes uit hun

slaap ontwaken, het gezigt rondom behangen met franjes van bloed-

zuigers ,
die zich aan de Avenkbraauwcn

,
de oogharen en do neusgaten

hebben vastgehecht. Hun beet veroorzaakt kwaadaardige zweren, doch

gelukkig zijn zij alleen in don regentijd in de bosschen, wanneer deze

zelden door Europeanen bezocht worden.

Gedurende den opstand van 1857 vlugtten vele Engelsche familiën

in deze bosschen om aan hare onmenschclijke vervolgers te ontkomen en

hadden toen veel van deze bloedzuigers te lijden ; doch vooral in 1858,

toen hot overschot dor rebellen door de Engelsohen in deze stroken werd

teruggedrongen, bleek de vreeselijke uitwerking der blóedzuigerbeten

met volle kracht. Na veertien dagen in deze wildernis te hebben rond-

gezworven ,
kwamen de rebellen zich uit ziohzelven op genade of onge-

nade overgeven; binnen dien korten tijd waren zij met afzigtelijke

zweren bedekt en tot levende geraamten vermagerd.

In het drooge jaargetijde verbergen de dorre bladen grooto, zwarte,

zeer vergiftige schorpioenen, een geliefkoosde spijs der boeren en wilde

zwijnen. Ook ziet men nu en dan grooto spinnen als schaduwen over

den grond loopen ,
tot grooten schrik dor inboorlingen, die welligt van

geen ander dier zulk een onoverwinnolijken afkeer koesteren. Al deze

vergiftige dieren zoeken vooral de woningen der mensohen op, en het

behoort in Indië lang niet tot de zeldzaamheden, wanneer zelfs in de

rijkste huizen van onder meubels, bedden of tapijten een slang, een

duizendpoot, een schorpioen of oen tarantula voor den dag komt.

Geheel anders wordt het tooncel, wanneer men het bebouwde land

nadert, dat als de Hhoens bekend is en waar sedert eeuwen do bewo-

ners hunne akkers bebouwd en hunne kudden geweid hebben. Op het

.naburige gebergte woont een vreedzaam en nijver volk, dat met vol-

harding en geduld van don bodem heeft partij getrokken. Waar slechts

de rotsbodem niet geheel kaal was, wordt de teelaarde zaamgehouden

door een reeks van terrassen
,

den arbeid van eeuwen van geduld en

beleid. Met niet minder vernuft is tot het kleinste waterstroompje

voor do besproeijing aangewend. Naarmate het terrein op do bergen

allengs te klein werd voor do steeds aangroeijendo bevolking, daalde

hare cultuur hoe langer hoe meer naar de vlakte en werden do be-

woners dier vlakte door hun voorbeeld aangemoedigd om de huivering-
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wekkende bosschon meer en meer voor den landbouw tc doen plaats

maken.

De vcreenigde arbeid van twee zoo verschillende rassen heeft dien

verpesten bodem herschapen in een onmetclijkcn tuin
,

waar een onaf-

gebroken lente hcerscht, kortom een land van melk en honig. De

gelukkige Dhoenbewoners behoeven noch de droogte, noch de over-

stroomingen tc vreezen, die op sommige tijden des jaars al do overige

gewesten van Indië teisteren ; liet water ontbreekt hun nooit en door

de regelmatige afhelling hunner landerijen kennen zij den loop des

waters en is cene behoorlijke besproeijing geheel in hunne magt. Hun

dorpen zijn altijd op een kleinen heuvel gebouwd ,
waardoor elk do

omringende velden kan overzien. De huizen zijn omringd door digte

boschjcs, waarin do tropische vruchtboomcu tc zamen groeijen met die

van zuidelijk Europa en hunne bezitters de grootste afwisseling van

vruchten bezorgen. .Reeds in April plukt men in de Dhoens Sina’s-

appelcn
,

druiven
, perziken , abrikozen, pruimen

,
frambozen

,
die met

eenigc zorg gekweekt even smakelijk zijn als bij ons. lu Julij en

Augustus geven do dadels, de mangie, do guaynve en do bananen

hunne rijke vruchten. De velden leveren jaarlijks twee oogsten, en

dit is eeuwen lang zoo geweest, zonder eenige bemesting en met cene

slechts oppervlakkige bewerking van den bodem.

In October en November zaait men do gewone graangewassen , tarwe,

garst, haver, talrijke peulvruchten, waarvan vooral de Cicer arietinum

tot voeder voor de paarden wordt gekweekt. Ook bouwt men verschil-

lende soorten van Dolichos en Phaseolus
,

roode en groene linzen
,

do

gewone erwt, de snijboon
,

veel komkommers, meloenen en kalebassen.

Yan do wortelgewassen noemen wij vooral de verbazend grooto wijn-

roodo peen, de roode on witte knollen en rapen van 60 centimeters

lang, maar uitmuntend geschikt om tc eten. Ook vele oliegewassen

worden er verbouwd. In December begint de oogst met de wortel-

gewassen ,
in Februarij do eerste komkommervruchten, in Maart de

peulvruchten, in April worden de graangewassen gemaaid.

Zoodra de oogst verwijderd is, worden de velden dadelijk weder

omgcploegd tot cene diepte van 10—15 centim., waarna men dadelijk

op nieuw zaait, om met hot einde van September van hetzelfde land

nog een rijken oogst van rijst, gierst, sorgho
,
Eleusine corocana

,
maïs

,

tropische komkommervruchten, gember, arrowroot, ourcuma, anijs,
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koriander
, zoete patatcn

,
maniok

,
ricinus en aardnoten binnen te halen.

Ook het suikerriet gedijt in deze streken zoor goed ; eene aanplanting

duurt twee jaren en geeft twee of drie oogsten. Op de laagste gron-

den
,

die te vochtig zijn voor andere cultuur, worden zonder tusschen-

poozen verschillende Aroïdceën geteeld, wier bladen en wortels een

voedzaam meel leveren.

De temperatuur van deze streek houdt ongeveer het midden tusschen

noordelijk Algerië en zuidelijk Frankrijk; in de eerste helft van Junij

rijst do thermometer dikwijls tot 34° C.; maar juist in dien tijd waait

eiken avond een koele bergwind, die de nachten en morgens verkwik-

kend maakt; het troostvolle gezigt van de besneeuwde toppen van don

Himalaya en de zekerheid, dat men slechts vijf of zes uren heeft af

te leggen om in een koele streek te komen, geven kracht om de

buitengewone warmte van weinige weken geduldig te dragen.

Gaat men regt door de Dhoens en verwijdert men zich zoo van de

Indische vlakten, dan komt men aan eene streek bedekt met afgeronde

steenblokken van allerlei grootte en geteisterd door de borgstroomen,

die in den regentijd van den Himalaya neerdalen en telkens van bed-

ding veranderen. Hier is men op 2500 voet hoogte boven de zee ;

op sommige plaatsen hebben do stroomen in deze opeenstapeling van

rotsbrokken beddingen gegraven van vele honderde voeten diepte, wier

wanden tot honderd evenwijdige en' zeer regelmatig gevormde lagen

van opeenvolgende bezinkingen vertoonen. Onderaan bestaat elke laag

uit do grootste keijen; daarop volgen kleinere steenen en eindelijk grof

gruis, dat het geëffende bovengedeelte der lagen vormt. Al deze grootc

en kleine steenen zijn door ijzerhoudende, met magnesia en kalk ver-

mengde klei hecht aaneengepleisterd tot eene breccio of poddingsteen,

die hard genoeg is om voor bouwsteenon te dienen. Deze lagen, hoe

zij ook zigtbaar zijn, wijken niet van do horizontale rigting af;

zij zijn zeer oud en gelijken niet op de hedendaagsehc vormingen,

door de borgstroomen van den Himalaya te weeg gebragt. Welligt

mag men veronderstellen, dat in een lang verleden tijdperk de Dhoens

den bodem vormden van een uitgestrekt meer
,

dat den voet der bergen

bespeelde en in hetwelk de regelmatige lagen zijn bezonken.

Menigmaal ziet men ook dergelijkc horizontale lagen op do toppen

der bergen, die zich 3 en 4000 el boven de zee verheffen en wier

onderste gueislagen eene helling van 45° naar het noordoosten hebben.
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Deze merkwaardige bergen zijn geologisch nog zeer weinig onderzocht.

Slechts hier en daar hebben do onderzoekingen van enkele liefhebbers

bewezen, welk een rijke schat voor de wetenschap daar nog kan ver-

borgen liggen. Aan oen dier onderzoekers heeft men de ontdekking

te danken van do fossiele overblijfselen van het Sivatherium, het

grootste der voorwereldlijke viervoetige dieren. De ontzaggelijke kop

van dit dier rustte op een langen hals als van een kameel en was

gewapend met de stoottanden en den snuit van denolifant en do horens

van den buffel en den rhinoceros.

De plantengroei van deze streek is natuurlijk zeer schraal; men vindt

er slechts Agaves, Cactussen
,

Euphorbiacceën
,

lage pahnboomcn en kleine

stekelige bamboes. De stengels dezer laatstcn zijn zeer sterk, zonder

holte, veerkrachtig, regt, 3 —4 el lang en 3—6 cent. dik; de

boosdoeners maken daarvan de latties (met ijzer beslagen stokken),

waarmede zij ten verderve des reizigers zoo handig weten om te gaan.

Thans zijn wij aan den voet van den Himalaya, die zich als een

steile, overal even hooge wal tot op 2000 el boven de vlakte ver-

heft. Do hellingen, begroeid met een digt bosch van Bambusa

stricta, hebben een eentoonige lichtbruine kleur. De toppen zijn be-

kleed met een donkeren plantengroei, dien men van verre voor kreupel-

hout aanziet, doch die uit rcusachtigc pijnboomen en ceders bestaat,

waartusschon men hier on daar eenigo witte stippen ziet, de woningen

van een Engelschc militaire post.

Aanvankelijk schijnt die rcusachtigc bergrug ontoegankelijk, doch

weldra ziet de reiziger voor zich een smal, maar regelmatig hellend en

gemakkelijk begaanbaar pad, welks tallooze kronkelingen den borg

omringen, aan do ceno zijde door poillooze afgronden, aan do andere

door steile, overhangende rotsen begrensd.

De Himalaya bestaat mccrcndeels uit lagen van graniet, gneis en

leisteen
,

in alle rigtingen met talrijke kwartsaderen doorsneden. Zelden

ligt het graniet in groote massa’s bloot en meestal komt het gneis het

meest te voorschijn; nieuwere lagen vindt men slechts hier en daar;

eerst als men do grootste bergketens is overgetrokken en naar de hoog-

landen van Tartarijo en Tibet afdaalt, vindt men regelmatige lagen

van kalk- en zandsteen.

Deze bergen schijnen ontstaan te zijn door een trapsgewijze en ge-

lijkmatige opheffing, wier helling altijd gerigt is naar do buitenzijde
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van de bogt, die do gebeele keten vormt. Deze helling is nooit minder

dan 40—45° en dikwijls 60’
,

zoodat de naar do vlakten van Indië ge-

rigto voorkant altijd steiler is dan die, welke aan do zijde van Tibet

cn Tartarye ligt.

Op de eerste bergketen van 3000 cl volgt een tweede van 4000 tot

5000 en eindelijk komt men aan hoogten van 6 cn 7000 el. In

weerwil van de oogenschijnlijke wanorde van deze ontzaggelijke ophef-

fing ,
overal doorsneden met voorgebergten of bergruggen, die de hoofd-

ketens aan elkaar verbinden, kan men van de hoogere punten gemak-

kelijk do concentrische lijnen onderscheiden, wier hoogte meer en meer

toeneemt, naarmate zij zich van de Indische vlakten verwijderen. Hoe

meer men dezelfde waarneming op vers chillende punten van don Hima-

laya doet, altijd zal men dezelfde uitkomst verkrijgen cn ten laatste

komt men tot het begrip van een regelmatig amphitheater.

Met hoeveel geduld cn vlijt de bergbewoners van den Himalaya den

houwbaren grond in het gebergte tegen de regenstroomen weten te be-

schermen
,

hebben wij reeds opgemerkt. Alle grond ,
die maar eonig-

zins voor de cultuur geschikt is
,

wordt kunstmatig gelijk gemaakt tot

eene reeks van kleine terrassen
,

die de ongelijkheden van het terrein

naauwkeurig volgen en door muren van losse steenen worden geschraagd.

Do hellingen ,
zelfs op de gunstigste plaatsen, zijn nooit minder dan

45°; de terrassen zijn zelden breeder dan 4 cl en zeer dikwijls slechts

1 of 2 el. Elke voor de cultuur geschikte bergwand is als trapsgewijs

uitgehouwen ; en de gezamenlijke gronden dezer terrassen zijn het eigen-

dom van eene kleine gemeente ,
wier huizen men altijd op den top der

pyramidc aanschouwt.

Dikwijls ziet men een kleine buurt van 10 of 12 netto huizen op

den top van eene helling met driehonderd terrassen, die van 1—2 cl

!i boven elkander liggen. De Pahari (bergbewoner) (van „pahar”
,

berg),

wiens hoogste akkers in de streek der pijnboomen liggen ,
kan in het

benedenste gedeelte van zijn eigendom, op Weinige minuten afatands

de banaan en het suikerriet kweeken. In do eerste dagen van Mei

wordt op het benedenste gedeelte dezer pyramiden do tarwe geoogst,

terwijl bovenaan de aren naauwelijks gezet zijn.

Do woningen liggen altijd in de hoogte, omdat de bergbewoners in

de dalen veel aan kropgezwellen bloot staan
,

die bij sommige stammen

veelvuldig voorkomen.
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Al het onbebouwbare land is met de Bambusa stricta bezet; en waar

de grond nog tc schraal is voor dit gewas, ziet men de rots bedekt

met reusachtige Euphorbiaceeën, wier sappige stengels met geduchte

stekels gewapend zijn. Deze planten zijn van het grootste belang voor de

landbouwers, als zijnde de eenige mestspecie, die zij gebruiken. In

December snijdt men do planten af en laat ze op de plaats droogen;

in Mei worden zij naar de bouwlanden gebragt en daar op groote

hoopen verbrand.

Op deze hoogte ziet men reeds dikwijls kleine boschjes van rozen,

braambeziën, berberis
, Princepia utilis en Cerasus cornuta. Deze laat-

ste is hier dwergachtig
,

doch op 4000 cl hoogte bereikt hij bijna den

omtrek van een boom. Hier hebben do gewassen veel van do zomer-

warmte en de langdurige droogte te lijden ; 1000 el hoogcr vindt men

ze in hare volle pracht.

Yele soorten van doornige heesters uit de familie der Aurantiaceeën

vervullen de lucht met hare geuren; tussohen haar slingert zich de

Jasminum pubigerum ,
wiens -fraai gele bloemtrossen niet minder wel-

riekend zijn; talrijke Smilaxplanten mot hare lange ranken en haak-

vormige doorns vallen in het oog door haar donker lederaohtig gebla-

derte en witte bloemen.

De nabijheid eencr bron wordt van verre reeds aangokondigd door een

Ficus of een Mangieboom, onder welken men gewoonlijk een legerplaats

van muildiordrijvers aantreft, die onder zijne schaduw hun maaltijd

gereed maken, terwijl de ezels en muildieren, van hun last ontheven,

vrij in het hout ronddwalcn en zich met jonge bamboescheuten vergasten.

De bloeijendo heesters worden bezocht door vele soorten van

wilde bijen, die in rots-of boornholten, of ook wel tusschen het bamboe

hun nest bouwen. Deze laatste soort van nestbouw is voor de bijen

niet de gemakkelijkste, daar zij slechts met do grootst mogclijke waak-

zaamheid haar werk kunnen tot stand brengen. Nacht en dag wordt

de koek omringd door een digte laag bijen ,
die hem tegen zonneschijn,

regen, koude en wind beschermen en tevens de lastige bezoeken van

roofzieke wespen of niet minder gulzige musschcn moeten tc keer gaan.

Do arme werksters zijn dus genoodzaakt elkander gedurig af te wisse-

len
,

want naauwelijks is er een enkel celletje onbewaakt gebleven,

of de altijd loerende wespen vatten daar post; de drom van verdedi-

gers is weldra verstrooid en binnen weinige minuten blijft er aan de
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bamboetakken slechts een doorschijnend netwerk van was, geheel be-

roofd van den honig en de larven, die aan de merkwaardige kolonie

zooveel moeite gekost hadden. De uit elkaar gedreven bijen blijven

echter hare koningin steeds getrouw omringen en hervatten elders ha-

ren bouw.

In don Himalaya zijn geen vlakten op de toppen , geen dalen aan

den voet dor bergen; niets anders dan naauwe kloven en diepe rots-

achtige ,
sombere ravijnen. De leiachtige lagen brokkelen zoo gemak-

kelijk af, dat het water ze aantast en het gruis weldra wogvoert.

Het in alle rigtingen gespleten gneis weerstaat evenmin dc gedurige

afwisselingen van zomer en winter, van koude en waterstroomen.

Door het gemis van bergvlakten, de steile helling en de natuur van

den bodem, stroomt het regenwater onmiddellijk naar de vlak-

ten
,

en eenige weken na don regentijd vindt men slechts kleine

waterstroompjes, die zich in de spleten van hot gneis verlie-

zen. Somber is de majesteit dezer bergen met hunne bodcmloozo

afgronden, zonder de vriendelijke dalen, heldere meren en

prachtige watervallen, die Zwitserland zoo. bekoorlijk maken. De in-

druk, dien zij maken op den reiziger, die hen voor het eerst bezoekt,

is gewoonlijk teleurstellend; eindeloozc eentoonigo terrassen
,

die elkan-

der langs de hellingen zoo regelmatig opvolgen ,
on niet minder een-

toonigc boschjcs van schrale geelbladige bamboes; de verbazende wor-

steling van den menscli met een stuggen, ondankbaren grond, dat alles

doet het gemoed pijnlijk aan. Evenwel wordt men door een langer

verblijf spoedig.met den Himalaya verzoend. Men moet jaren lang in

de brocijende en verpeste plaatsen van Indië gewoond hebben om dit

gebergte in zijn waarde on schoonheid te loeren op prijs stellen ; daarbij

komt nog do gezonde berglucht, die den zieke gewoonlijk als laatste

redmiddel wordt aanbevolen. Zoodra de toestand des lijders liet slechts

eenigszins toelaat, wordt hij ijlings naar de bergen vervoerd. Do arme

kranke ziet dan eindelijk dc bergen weer, die hij tien jaren te voren

met zooveel lust beklommen hoeft; hij ziet in dc verte reikhalzend uit

naar die toppen, waar hij zich vleit, dat do koorts hem zal verlaten; vier

jonge, sterke, vrolijke bergbewoners dragen hem in oene ligte draag-

baar. Alles is betooverend: hoornen
,

struiken, bloemen
, vogels, in-

sekten, alles is nieuw en boeijend voor hem. De afgronden ,
over

welke de dragers gewoon zijn de nieuw aangekomenen schertsend heen
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en weer tc wiegelen, hebben niets verschrikkelijks meer voor hem.

Zoodra de dragers echter bemerken dat zij een habitué voor zich heb-

ben
,

herhalen zij de aardigheid niet meer.

Gij hoort boven u een melodieus gezang, een soort van Tyrolienne

met acht of negen telkens terugkeerende maten, en opziende bemerkt

gij een troepje van vijf of zes jonge vrouwen, die van de bron naar

het dorp terugkoeren. Zij loopen achter elkaar en elke draagt op hot

hoofd drie koperen kannen
,

de bovenste het kleinst, als een sierlijke
in de zon blinkende pyramide. Met een heldere stem en op afgematten,

weemoedigen ,
doch welluidenden toon

, zingen zij in drie telkens zachter

wordende octaven: „Zie do bruid komt, jong en blinkend als het water

der bron
,

welriekend als do heilige lotusbloem.” Deze vrouwen hebben

schoono gelaatstrekken, groote bruine of grijze oogen ,
een soms wel wat

scherp, maar altijd sierlijk geteekenden arendsneus, fijne lippen, fraaijo

tanden, en een ovaalrond gelaat, waarop die vrije vrolijkheid ligt, die

men bij de bewoners der vlakte niet vindt; do gelaatskleur is niet

bruiner dan van vele SpaansChe vrouwen; do voeten zijn klein en

behangen met gouden ringen, die do afgemeten treden kletterend be-

geleiden. Men zegt, dat het karakter dezer vrouwen even gunstig is

als haar uiterlijk. Als zij uitgaan dragen zij gouden sieraden aan de

neusvleugels, ooren
, hals, armen en boenen. Zelfs de teenen zijn be-

dekt met digte rijen van gouden ringen. Dit vertoon van rijkdom spreekt

van welvaart, verkregen door een oogenschijnlijk ruwen en ondankbaren

arbeid en pleit voor de groote veiligheid, die onder deze bergbewoners

hecrsoht. Hun eerlijkheid is spreekwoordelijk en vormt een scherpe

tegenstelling met do schurkerij van de bewoners der vlakte. In do

vlakten van Hindostan hebben de roovers het bij voorkeur op de vrouwen

en kinderen mot hunne sieraden gemunt, zoodat deze daar niet kun-

nen uitgaan zonder gevaar van geplunderd te worden.

De Pahari-mannen zijn niet minder gunstig ontwikkeld dan hunne

vrouwen. Met een draagbaar en 150 kilo gaan vier van deze mannen

in den draf bergop over ccnc helling van 45°, altijd onder hetzelfde

refrein: „Zie de bruid komt.” Zij zijn beleefd, dienstvaardig en

vlug, maar cischon een hoog loon. Hun huidskleur is lichtbruin, doch

sommigen zijn bijna blank ; dikwijls ziet men een troepje jonge kin-

deren spelen, wier bruine wangen met een blozende tint gekleurd zijn.
Men nadert nu de hoogste grens der bamboes

,
wier verspreide boschjes
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hoo langer hoe schraler worden. Ook de Euphorhia’s nomen in aantal

af, en in hare plaats treden do Rosaccoën meer en meer op den vóór-

grond en hare stekelige takken herinneren den plantengroei van

Europa. Uit elke bergkloof waaijen u de welriekende geuren der pijn-

boomen tegen, die nu niet ver meer zijn. Eindelijk slaat men een

hoek om ; de Pahari's heffen een vreugdekreet aan en roepen : Yelaïti!

Yelaïti! (het westen ! uw land !) en zetten don zieke onder den eersten

pijnboom neder. Die kreet is even welkom als do kreet van land!

land! voor de arme schipbreukelingen, die in een nietig bootje aan do

golven zijn prijs gegeven. De Pinus longifolia, die 100 el lager groeit

dan zijn broeders, is de eerste Lode
,

die den zieken reiziger gezondheid

en leven aankondigt en hem tevens aan het verre vaderland herinnert.

Reeds hoort men het eentoonig en zacht geruisch der pijnboomen,

die 100 el hooger een digt hosch vormen. Do tropische plantengroei

ligt reeds op verren afstand in do diepte. Men is thans op 2000 el

boven de oppervlakte der zee, te midden van Pinus longifolia en excelsa;

hier ziet men do eerste Cedrus Deodara en do Quercus dilatata, een

eiksoort, wier altijd groene bladen een geliefkoosd voedsel zijn voor

het vee; do wilde kersen en abrikozen vormen digte boschjes; deze

boomen worden vooral door apen en vogels overal verspreid ; uit do

kersen bereidt men verscheidene aangename dranken ; de abrikoos, hoe-

wel achterstaande bij hare veredelde zusters in Europa, is goed

van smaak en zoo overvloedig, dat do bergbewoners uit de pitten

genoeg olie bereiden voor hun huishoudelijk gebruik. De abrikozen-

boom groeit zeer snel en verdiende misschien ook in Europa meer te

worden aangekweekt wegens zijn spoedige vermenigvuldiging. Ook

wilde peren zijn zeer talrijk, doch hunne wrange en harde vruchten

worden alleen door apen en papegaaijen gegeten; deze boomen zouden

mot do abrikozen zeer geschikt zijn om dorre bergtoppen weder met

hout te bedekken. Een groep van Rhododendron arboreum heeft reeds

gedeeltelijk uitgebloeid ; in de maand Maart bloeit deze in zijn volle

pracht. Nevens den Rhododendron groeit gewoonlijk do Andromeda

ovalifolia met sponsaohtige
,

diep gespleten schors; deze reus onder do

Ericaceeën wedijvert met de schoonste eiken in omvang on houding;

de bergbewoners schrijven aan zijne groote bladen anti-rheumatische

eigenschappen toe; geiten on schapen, die van deze bladeren eten,

krijgen een soort van dronkenschap, waarop gewoonlijk verlamming

en dood volgen.
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Dc Rosa Brunonii met liaro dikke stammen groeit overal tusschen dit

geboomte en oen enkele rozenplant is genoeg om verscheidene ceders te

verstikken. In Mei is do Rosa Brunonii mot een laken van witte,

geurige bloemen bedekt. Onder het lage hout eindelijk ziet men tal-

rijke struiken van de Daphne mucronata , die tegelijk hare trossen van

kleine vleeschklcurige bloemen en rijpe vruchten vertoont. Uit den

bast van deze plant wordt een ligte en sterke papiersoort bereid.

Voor ons ligt een vrij uitgestrekto hellende vlakte, een der zeldzame

valleijen van den Himalaya. In het midden staat een fraaijc woning,

door kleinere gebouwen omringd. Wij zijn op een thccplantaadjo; do

talloozc theeheesters doen de vallei op een schaakbord gelijken , te mid-

den waarvan hier en daar cenige cederboomen en roesachtige eiken als

bakens omhoog rijzen.

Naar Kapitein ed. loaukh.


